
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου 'Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδεύσεως, στρα
τολογίας και καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων 
Δυνάμεων"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το προτεινομενο σχέδιο νόμου συμπληρώνεται, 
βελτιώνεται και εκσυγχρονίζεται η ισχύουσα νομοθεσία, που 
αφορά το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και αναφέρεται στα 
θέματα της εκπαίδεύσεως, της στρατολογίας και τις 
καταστάσεις του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων 
Δυνάμεων.

Ειδικότερα:
Με τις παραγρ. 1 έως 3 του άρθρου 1 επαναφέρονται 

σε ισχύ οι διατάξεις του ν.δ. 562/1970 "Περί Στρατιωτικής 
Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων’, που αναφέρονται στην 
εισαγωγή μαθητών του οικονομικού και του στρατολογικού 
σώματος στη Σχολή αυτή. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία 
καθόσον η προσέλευση υποψηφίων για την. κάλυψη θέσεων 
αξιωματικών των παραπάνω ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 1848/1989 ήταν κατά τα έτη 1990 και 1991 
ελάχιστη, μερικοί δε απ αυτούς που πέτυχαν στη Σχολή 
δεν παρουσιάσθηκαν για φοίτηση σ αυτή .Με την επανα
φορά των διατάξεων του ν.δ.562/1970 όι μαθητές των 
παραπάνω τμημάτων θα εισάγονται στη Σ.Σ.Α.Σ. με το 
σύστημα των Γενικών Εξετάσεων και θα ονομάζονται 
ανθυπολοχαγοί, αφού αποφοιτήσουν απά το αντίστοιχο 
τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η 
επαναφορά του συστήματος αυτού θα γίνει από το 
σπουδαστικό έτος 1993-1994, η εισαγωγή δε μαθητών στη 
Σ.Σ.Α.Σ. ή στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 184Β/1989 και του β.δ.846/1968 "Περί 
Οργανισμού της Σ.Ν.Δ.’ αντίστοιχα, θα γίνεται μόνο μέχρι 
το έτος 1995, ώστε να μην υπάρξει κενό στις επετηρίδες 
των σωμάτων αυτών.

Με την παράγρ. 4 του άρθρου 1 προβλέπεται η δημιουργία 
κοινού σώματος διερμηνέων. Σύμφωνα με την παράγρ. 5 
οι αξιωματικοί του σώματος αυτού θα προέρχονται από 
αποφοίτους της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμά
των, όλα δε τα θέματα προκηρύΕεως του διαγωνισμού, τα 
προσόντα των υποψηφίων, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώ- 
μστά τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
σχετικά με την κατάταξη και εξέλιξή τους θα ρυθμισθούν 
με προεδρικό διάταγμα, η έκδοση του οποίου προβλέπεται 
από την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

Τέλος με την παράγρ. 7 του άρθρου 1 προβλέπεται ότι 
και η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.) θεωρείται 
πλέον Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή (όπως ισχύει και για τις 
.οιπές Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών) Η αναβάθμιση 
της Σ.Α.Ν. κρίνεται επιβεβλημένη μετά την καθιέρωση της 
τετραετούς φοιτήσεως σ’ αυτήν και την αναπροσαρμογή 
του προγράμματος εκπαιδεύσεώς της σύμφωνα με τα 
ισχύοντα στις Σχολές Νοσηλευτικής των Α.Ε.Ι..

Με το άρθρο 2 καθιερώνεται ως αποκλειστικός τρόπος 
Φοιτήσεως στη Σχολή Εθνικής Αμύνης αυτός της κανονικής 
Φοιτήσεως αποκλεισμένης της φοιτήσεως δι' αλληλογρα
φίας. Τούτο κρίνεται αναγκαίο, καθόσον από το 1983 που 
λειτούργησε το τμήμα της δΓ αλληλογραφίας φοιτήσεως 
διαπιστώθηκε ότι λόγω αντικειμενικών δυσχερειών οι επι
τελείς που φοιτούσαν σ' αυτό δεν ήταν δυνατόν να 
αποκτήσουν τα στοιχεία και τις γνώσεις που παρείχοντο 
στους σπουδαστές, που παρακολουθούσαν στη Σχολή με 
κανονική φοίτηση.

Στις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 3 προβλέπεται όπ στη

Σχολή Μονίμων Vπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ.) του Στρατού Ξηρός 
θα μπορούν να προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι καθηγητές 
και ιδιώτες. Η μέχρι τώρα διδασκαλία των μαθημάτων 
ακαδημαϊκής εκπαίδεύσεως της Σχολής εγένετο από Εφέ
δρους Αξιωματικούς , οι οποίοι ήσαν πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. 
αναλόγου Σχολής. Μετά την εφαρμογή όμως από το τρέχον 
έτος των διατάξεων του ν. 1911/1990, σύμφωνο με τις 
οποίες η εισαγωγή μαθητών στη Σ.Μ.Υ. θα γίνεται με το 
σύστημα των Γ ενικών Εξετάσεων, για την αναβάθμιση της 
εκπαίδεύσεως της Σχολής, αλλά και τον εναρμονισμό του 
Οργανισμού της με αυτούς των Σχολών Υπαξιωματικών και 
άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, κρίνεται σκόπιμο 
όπως το διδακτικό προσωπικό της Σχολής αποτελείται και 
από ιδιώτες.

Με τις παραγρ. 3 έως και 5 του άρθρου 3 τροποποιείται 
η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τους αποφοίτους της 
Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Δο
κίμους Κελευστές και εναρμονίζεται η κατάστασή τους με 
αυτήν των αποφοίτων των Σχολών Υπαξιωματικών των 
άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Δηλαδή η φοίτησή 
τους στη Σχολή αυξάνεται από ένα (1) σε δύο (2) έτη και 
αποφοιτούντες θα ονομάζονται Κελευστές, βαθμό στον 
οποίο θα παραμένουν επί τριετία.

Με την παράγρ. 6 του άρθρου 3 συμπληρώνεται η 
ισχύουσα για τους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς 
νομοθεσία και παρέχεται η δυνατότητα σε περίπτωση 
διαγραφής στοιχείου, στο οποίο στηρίχθηκε δυσμενής 
κρίση, να επαναληφθεί η κρίση αυτή. Η ανωτέρω διαδικασίο 
ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 178/1969 για τους 
αξιωματικούς, κρίνεται δε σκόπιμο για λόγους ίσης μετα- 
χειρίσεως, αλλά και · δυνατότητας εφαρμογής ακυρωτικών 
αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, να επεκταθεί και 
στους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς.

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 τροποποιείται η ισχύουσα 
νομοθεσία σχετικά με τη συγκρότηση των πειθαρχικών 
συμβουλίων, τα οποία κρίνουν τα παραπτώματα των στρα
τιωτικών, έτσι ώστε τα συμβούλια αυτά να μην συγκροτού
νται ευκαιριακά, για να κρίνουν μόνον ορισμένη υπόθεση, 
αλλά να συγκροτούνται με θητεία ενός έτους. Με τις νέες 
διατάξεις εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση και η ενιαία κρίση 
των διαφόρων υποθέσεων, ενώ εναρμονίζονται οι διατάξεις 
που ισχύουν για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων 
Δυνάμεων με τις αντίστοιχες του υπόλοιπου δημόσιου 
τομέα, όπου λειτουργούν πειθαρχικά συμβούλια με θητεία 
Εξάλλου εναρμονίζεται το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας με 
ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας κα; 
των Διοικητικών Εφετείων, που έκριναν τις ισχύουσες 
διατάξεις ως αντισυνταγματικές.

Με το άρθρο 5 τροποποιείται το άρθρο 66 του ν.δ 
1400/1973, που αναφέρεται στις ανακλήσεις αξιωματικών 
από την εφεδρεία, οι οποίοι έχουν υπερβεί το όριο ηλικίας 
του βαθμού τους και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
θα πρέπει να εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου. Με την παρούσα τροποποίηση, για την απο
φυγή εισαγωγής στο Υπουργικό Συμβούλιο θεμάτων ήσσο- 
νος σημασίας, προβλέπεται όπ στις περιπτώσεις ανακλή- 
σεως από την εφεδρεία αποστράτων, οι οποίοι πάσχουν 
από σοβαρές ασθένειες και για να τύχουν υγειονομικής 
περιθάλψεως αντίστοιχης των εν ενεργεία, αυτή θα ενερ- 
γείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά 
γνωμάτευση της οικείας Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής 
και πρόταση του Αρχηγού του οικείου Κλάδου των Ενόπλων 
Δυνάμεων. Η απόλυση των κατά τον τρόπο αυτόν ανακα- 
λουμένων θα ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας, ευθύς ως εκλείψουν οι λόγοι της ανακλήσεως.

διατάξεις των άρθρων 14, 14α, 15 και 16 του ν.δ. 
1400/1973, όπως τροποποιήθηκαν με το ν.δ. 145/1974,



προβλέπεται η θέση στις καταστάσεις υπηρεσίας γραφείου, 
ελαφριάς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηρός και υπηρεσίας εδά
φους των μονίμων αξιωματικών, οι οποίοι συνεπεία τραύ
ματος σε διατεταγμένη υπηρεσία είτε συνεπεία τραύματος 
η νοσήματος, που επέρχεται εκτός διατεταγμένης υπηρε
σίας, κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτριοπές ανίκανοι 
γιο κάθε άλλη υπηρεσία εκτός απ αυτήν του γραφείου 
Από την ισχύουσα νομοθεσία (ν.δ.4105/1960 και ν.2342 
1952) δεν προβλέπονται οι καταστάσεις υπηρεσίας γρα
φείου και ελαφρός υπηρεσίας των μονίμων υπαξιωματικών 
του Στρατού Ξηρός, καθώς και υπηρεσίας γραφείου και 
εδάφους· για τους ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς της 
Πολεμικής Αεροπορίας. Για τους ανθυπασπιστές του Στρα
τού Ξηρός (ν.δ. 4105/1960 άρθρο 46) και τους ανθυπασπι- 
στές και υπαξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού (ν. 
1375/1983 άρθρο 9 και α ν. 1101/1938 άρθρο 36) προβλέ- 
πεται η θέση στην υπηρεσία γραφείου ή υπηρεσία ξηρός. 
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να αποστρατεύονται ως 
υγειονομικά ακατάλληλοι από τις αρμόδιες επιτροπές και 
να δημιουργούνται γι αυτούς οικονομικά, κοινωνικά και 
ψυχολογικά προβλήματα λόγω άνισης μεταχείρισης, επειδή 
δεν υπάρχει η δυνατότητα ένταξής^ους στις καταστάσεις 
υπηρεσίας γραφείου, εδάφους ή ελαφρός υπηρεσίας.

Ειδικότερα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 επεκτεί- 
νονται οι διατάξεις 14, 14α, 15 και 16 του ν.δ. 1400/1973 
όπως τροποποιήθηκαν με το ν.δ. 145/1973 σε όλους τους 
ανθυπασπιστές και μονίμους υπαξιωματικούς των Ενόπλων 
Δυνάμεων. Στις παραγράφους 2 και 3 του ιδίου άρθρου 
προβλέπονται η διαδικασία ένταξης, οι υγειονομικές επι
τροπές, που θα κρίνουν για την ένταξη, οι προϋποθέσεις 
ένταξης και το νομοθεπκό πλαίσιο, που θα ρυθμίζει την 
αρχαιότητα των εντασσομένων, τις προβλεπόμενες κρίσεις 
και πς προαγωγές τους.

Με την παράγρ. -1 του άρθρου 7 καθιερούται ετήσια 
επιχορήγηση του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. προς το Ταμείο Αλληλοβοή
θειας Υπαλλήλων Μετοχικού Ταμείου Στρατού 
(Τ.Α.Υ.Μ.Τ.Σ.), το ύψος της οποίας θα εγκρίνεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. 
Η καθιέρωση της επιχορηγήσεως αυτής επιβάλλεται καθό
σον το μόνιμο πολιτικό προσωπικό του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. δικαιούται 
εφάπαξ βοηθήματος από το Τ.Α.Υ.Μ.Τ.Σ. με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις, που δικαιούται και το μόνιμο 
προσωπικό του Μ.Τ.Σ.. Ενώ λοιπόν τόσο οι μόνιμοι 
υπάλληλοι του Μ.Τ.Σ., όσο και το ίδιο το Μετοχικό Ταμείο 
Στρατού, καταβάλλουν εισφορές στο Τ.Α.Υ.Μ.Τ.Σ., το 
Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. δεν καταβάλλει αντίστοιχη εισφορά ελλείψει 
νομοθετικής ρυθμίσεως, το κενό δε αυτό καλύπτεται με 
την παρούσα διάταξη.

Με την παράγρ. 2 του άρθρου 7 τροποποιείται η ισχυούσα 
νομοθεσία του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και μειώνεται η θητεία των 
ανακαλουμένων στην ενέργεια αποστράτων αξιωματικών 
υγειονομικού, καθώς και των συμβούλων ιατρών, που 
διορίζονται στο Ίδρυμα ως Διευθυντές Κλινικών, Εργαστη
ρίων και Εξωτερικών Ιατρείων, αντί των τεσσάρων (4) ετών, 
σε δύο (2) χρόνια, δυναμένη να παρχιταθεί για άλλα δύο 
(2). Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα 
αξιολογήσεως του προαναφερόμενου ιατρικού πριοσωπικού, 
ώστε ανάλογα με την επίδοση και απόδοσή του το Ίδρυμα 
vc προβαίνει στην ανανέωση ή όχι της θητείας του.

Με την παράγρ. 1 του άρθρου 8 δίδεται η δυνατότητα 
παροχής τοκοχρεολυτικών δανείων στους μετόχους, μερι- 
σματούχους και υπαλλήλους του Μ.Τ.Σ. για την αντιμετώ
πιση επιτακτικών αναγκών. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται ανα
γκαία αφενός μεν λόγω του οριστικού κλεισίματος των 
πρατηρίων του Μ.Τ.Σ., απ' όπου οι δικαιούχοι μπορούσαν 
να αγοράζουν είδη επί πιστώσει, αφ’ ετέρου δε για να 
εναρμονισθεί η νομοθεσία του Μ.Τ.Σ. με αυτές των λοιπών

Μετοχικών Ταμείων Ναυτικού και Αεροπορίας. Το ύψος του 
δανείου, το επιτόκιο και ο τρόπος εξοφλήοεως θα καθο
ρίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ., σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα από την Επιτροπή Νομισματικών και Πιστω
τικών θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος.

Με την παράγρ. 2 του άρθρου 8 προβλέπεται η συμμετοχή 
μηχανικών αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού στα Δ.Σ. 
του Ταμείου Εθνικού Στόλου και του Ταμείου Πρόνοιας 
Ναυτικού. Με την διεύρυνση αυτήν των Διοικητικών Συμ
βουλίων των δύο Ταμείων επιδιώκεται πλήρης εκμετάλλευση 
και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, επ' ωφελεία των 
συμφερόντων του Πολεμικού. Ναυτικού

Με την παράγρ. 3 του άρθρου 6 τροποποιείται η παρ. 1 
του άρθρου 5 του ν.δ 132/1969 "Περί ιδρύσεως Πολεμικού 
Μουσείου' και σύμφωνα με την προτεινόμενη διαταξη οι 
τέσσερις σύμβουλοι, που ορίζονται ως μέλη του Δ.Σ. του 
Πολεμικού Μουσείου, δεν θα προέρχονται δύο (2) από 
αποστράτους αξιωματικούς ανακαλουμένους στην ενεργεία 
και δύο (2) από ειδικούς επιστήμονες συγγραφείς, αλλά 
ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες θα μπορεί να είναι 
περισσότεροι της μιας ή της άλλης από πς προαναφερό- 
μενες κατηγορίες.

Με το άρθρο 9 επέρχονται τροποποιήσεις στη νομοθεσία 
τη σχετική με τους Οπλίτες Πενταετούς Υποχρεώσεως 
(Ο.Π.Υ.),θεσμός ο οποίος καθιερώθηκε με το ν. 1513/1985. 
Κατ' αρχήν με την παράγρ. 1 αλλάζει η ονομασία τους και 
εφεξής θα ονομάζονται Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας 
(Ε.Π.Υ.). Με την παράγρ. 2 παρέχεται η δυνατότητα στους 
δοκίμους εφέδρους αξιωματικούς να κατατάσσονται ως 
Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας, στη δε παράγρ. 3 
προβλέπεται όπ οι προερχόμενοι από πς προαναφερόμενες 
κατηγορίες κατατάσσονται ως Ε.Π.Υ. με το βαθμό του 
Λοχία. Με την παράγρ. 4 τροποποιείται το ανώτατο όριο 
ηλικίας των κατατασσομένων ως Ε.Π.Υ. και τούτο θα 
καθορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία καθ 
όσον το 23ο έτος της ηλικίας, που έθετε ως ανώτατο όριο 
ο ν. 1513/1985, αποδείχθηκε χαμηλό με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει δυνατότητα για κάποιους υποψήφιους να 
καταταγούν για καθαρά τυπικούς λόγους. Με την παράγρ. 
5 καθορίζεται με σαφή τρόπο όπ η πενταετής υποχρέωση 
παριαμονής σπς Ένοπλες Δυνάμεις των Ε.Π.Υ. αφορά 
πραγματική στραπωπκή υπηρεσία. Με την παράγρ. 6 
ρυθμίζονται τα θέματα αρχαιότητος των Ε.Π.Υ. τόσο μεταξύ 
τους όσο και μεταξύ αυτών και άλλων κατηγοριών στρα- 
πωπκού προσωπικού. Στην παράγρ. 7 προβλέπεται όπ όλα 
τα θέματα των αδειών, καθώς και του χρόνου στρκιπωπκής 
υπηρεσίας των Ε.Π.Υ. ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουρ
γού Εθνικής Άμυνας. Με την παράγρ. 8 δίδεται η 
δυνατότητα παραιτήσεως των Ε.Π.Υ., οι οποίοι επιτυγχά
νουν σε κάποια Σχολή Υπαξιωματικών των Ενόπλων 
Δυνάμεων. Με την παράγρ. 9 προβλέπεται όπ οι Ε.Π.Υ. 
υπάγονται, όσον αφορά την κρίση της σωματικής τους 
ικανότητας για πς περιπτώσεις απολύσεως για λόγους 
υγείας,σπς σχετικές διατάξεις περί σωματικής ικανότητας 
των εθελοντών οπλιτών και απαλείφεται το εδ. β της παρ. 
1 του άρθρου 20 του ν. 1513/1985, που αναφέρεται στη 
χορήγηση αναρρωτικών αδειών στους Ε.Π.Υ., αφού το θέμο 
αυτό θα ρυθμισθεί με την υπουργική απόφασή, που θο 
εκδοθεί σύμφωνα με την παράγρ. 7 του παρόντος άρθρου.

Με το άρθρο 13 του ν. 1Β48/1989 νομοθετήθηκε ο θεσμός 
των εθελοντών - εθελοντριών μακράς θητείας, χωρίς να 
περιλαμβάνεται ρητή διάταξη που να προβλέπει τη διαδι
κασία καθορισμού των οργανικών θέσεων για το στραπωτικό 
προσωπικό της κατηγορίας αυτής. Η υλοποίηση των 
παριαπάνω διατάξεων σχετικά με το νέο θεσμό άρχισε στον 
Στρατό Ξηράς τον Δεκέμβριο του 1990 και μέχρι σήμερια



3

έχουν ενταχθεΐ οε αυτόν 720 οπλίτες πενταετούς υπο- 
χρεώσεως. Στο Πολεμικό ΚΙαυπκό και την Πολεμική Αερο
πορία θα αρχίσουν να υλοποιούνται σε δύο χρόνια περίπου. 
Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 10 επιδιώκεται η 
συμπλήρωση του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 ώστε να 
καθορισθούν οι διαδικασίες θεσμοθετήσεως των αναγκαίων 
οργανικών θέσεων για τους εθελοντές - εθελόντριες 
μακράς θητείας. Ορίζεται επίσης, ότι οι υττηρετοΰντες κατά 
την δημοσίευση του νόμου εθελοντές - εθελόντριες μακράς 
θητείας καλύπτουν θέσεις, που θα ορισθούν σύμφωνα με 
τις διατάξεις των προτεινώμενων διατάξεων.

Με τις παραγρ. 1 έως και 4 του άρθρου 10 προβλέπεται 
η τροποποίηση διατάξεων του ν.δ.178/1969 και η δημιουργία 
σώματος έρευνας και πληροφορικής στο Στρατό Ξηρός. 
Πιο συγκεκριμένα με την παράγρ. 1 συγκροτείται το σώμα 
αυτό, με την παράγρ. 2 προβλέπεται ότι οι αξιωματικοί του 
νέου σώματος θα εξελίσσονται μέχρι του βαθμού του 
Ταξιάρχου και στην παράγρ. 3 ορίζεται ότι θα είναι δυνατή 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις (άρθρο 47 ν.δ. 178/1969) η 
προαγωγή των αποστρατευομένων Ταξιάρχων του σώματος 
αυτού στο βαθμό του Υποστρατήγου για ένα μήνα. Με την 
παράγρ. 4 προβλέπεται ότι με προεδρικό διάταγμα, που θα 
εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας θα 
καθορισθούν η αποστολή, η συγκρότηση, η προέλευση των 
αξιωματικών και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στο 
σώμα έρευνας και πληροφορικής. Επίσης με την παράγρ 
5 του άρθρου αυτού προβλέπεται η δυνατότητα συγκρο- 
τήσεως σώματος έρευνας και πληροφορικής και στους 
άλλους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων με προεδρικό 
διάταγμα, που θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας και μετά προηγούμενη σύμφωνη γνώμη 
του οικείου Ανωτάτου Συμβουλίου. Οι ανάγκες συγκροτή- 
σεως του νέου αυτού σώματος είναι προφανείς, πλην όμως 
θα πρέπει να τονισθεί ότι η αλματώδης ανάπτυξη της 
τεχνολογίας σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στα οπλικά 
συστήματα καθιέρωσαν την επιχειρησιακή έρευνα και τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως μέσα πλήρους εκμεταλλεύ- 
σεως των ρυθμών αποδόσεως των όπλων της ταχείας 
πληροφορήσεως και λήψεως αποφάσεων στα διάφορα 
επίπεδα της διοικήσεως. Έτσι ήδη από το έτος 1960 οι 
ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις άρχισαν να εκπαιδεύουν 
αξιωματικούς αρχικά στην επιχειρησιακή έρευνα και μετέ- 
πειτα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στατιστική, κο
στολόγηση και MANAGMENT. Η χρησιμοποίηση των Αξιω
ματικών που εκπαιδεύτηκαν οδήγησε στη συγκρότηση 
ειδικών φορέων στα Γενικά Επιτελεία, με αποστολή την 
εισαγωγή των επιστημών διοικήσεως στις Ένοπλες Δυνά
μεις και την παραγωγή και αξιοποίηση του απαραίτητου 
εξειδικευμένου προσωπικού. Από καιρό όμως άρχισαν να 
εμφανίζονται σοβαρά προβλήματα στην επάνδρωση των 
φορέων αυτών λόγω της στενότητας του εξειδικευμένου 
προσωπικού. Έτσι σήμερα παρουσιάζονται σοβαρές δυσχέ
ρειες στην επαρκή ικανοποίηση των συνεχώς αυξανομένων 
αναγκών των ειδικών φορέων σε εξειδικευμένο προσωπικό 
επειδή αυτό είναι δεσμευμένο στις διάφορες θέσεις των 
όπλων ή σωμάτων, όπου ανήκει, στον προγραμματισμό της 
παραγωγής νέου εξειδικευμένου προσωπικού και στην 
πλήρη εκμετάλλευση του προσωπικού που έχει μετεκπαι- 
δευθεί. Για όλους τους προαναφερομένους λόγους κρίνεται 
αναγκαία η δημιουργία του νέου σώματος έρευνας και 
πληροφορικής.

Με τις παραγρ. 6, 8 και 9 του άρθρου 10 τροποποιούνται 
αντίστοιχες διατάξεις του ν.δ. 178/1969 και θεσπίζεται νέος 
τρόπος εξαγωγής της οριστικής σειράς αρχαιότητας των 
μαχίμων, μηχανικών και οικονομικών αξιωματικών του Πο
λεμικού Ναυτικού. Οι τροποποιήσεις αυτές κρίθηκαν ανα
γκαίες καθόσον στα πλαίσια της αναβαθμίσεως της παρε-

χομένης εχπαιδεύσεως στο Πολεμικό Ναυτικό, αλλά και της 
αξιοποίήσεως του χρόνου για περισσότερη και αποδοτικό
τερη υπηρεσία των κατωτέρων αξιωματικών στα πλοία, έχει 
αποφασισθεί η κατάργηση των σχολείων κατωτέρων αξιω
ματικών στη Ναυτική Σχολή Πολέμου και του τμήματος 
Ανωτέρων Μηχανικών από το Σεπτέμβριο του 1992, του 
τμήματος Ανωτέρων Μαχίμων Αξιωματικών της Ναυτικής 
Σχολής Πολέμου από το 1996 και του Σχολείου Γενικής 
Εκπαιδεϋσεως, ενώ παράλληλα" αποφασίσθηκε η δημιουργία 
Σχολείου Βοηθών Διευθυντών Επιστασιών από το 1993, 
Σχολείου Διευθυντών Επιστασιών από το 1993, Σχολείου 
Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικών από το 1992 και Σχολείου 
Πολεμικού Ναυτικού από το 1996. Με τις προτεινόμενες 
διατάξεις καθιερώνεται ως απαραίτητο προσόν προαγωγής 
των Ανθυποπλοιάρχων (Μαχίμων, Μηχανικών, Οικονομικών) 
η επιτυχής αποφοίτηση από από το Σχολείο Διευθυντών 
Επιστασιών, σύμφωνα με τους οργανισμούς εχπαιδεύσεως 
του Πολεμικού Ναυτικού. Αξιωματικός που αποτυγχάνει 
κατά την πρώτη φοίτησή του στο Σχολείο Διευθυντών 
Επιστασιών επαναφοιτά με την επόμενη σειρά και αν κατά 
την επαναφοίτησή του επιτύχει εξελίσσεται, αφού όμως 
απωλέσει την αρχαιότητά εντασσόμενος στο αριστερόν της 
τάξεώς του Αν ανπθέτως αποτύχει και στη δεύτερη 
φοίτησή του τοποθετείται σε Υπηρεσία Ξηρός μη εξελισ
σόμενος περαιτέρω και αποστρατεύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 41 του ν.δ. 178/1969.

Με την παράγρ. 7 του άρθρου 10 καθιερώνεται για πρώτη 
φορά τρόπος εξαγωγής της οριστικής σειράς αρχαιότητος 
των εκ της Σχολής Ικάρων προερχομένων ιπταμένων 
αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας. Με το νέο σύστη
μα για τη διαμόρφωση της οριστικής σειράς αρχαιότητος 
λαμβάνεται υπόψη τόσο η βαθμολογία κατά την έξοδό τους 
από τη Σχολή όσο και η βαθμολογία τους στα στάδια 
πτητικής εκπαιδεύσεως, που τους παρέχεται μετά την 
αποφοίτηση από τη Σχολή. Εάν κάποιος από τους προα- 
ναφερόμενους αξιωματικούς κριθεί ακατάλληλος για ιπτά
μενος, μετατάσσεται σε ειδικότητα εδάφους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1848/1989 και 
εντάσσεται στην επετηρίδα της νέας του ειδικότητος 
ανάλογα με την ημερομηνία και τη βαθμολογία εξόδου από 
τη Σχολή.

Με την παράγρ. 10 του άρθρου 10 τροποποιείται η 
διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου 17 του ν.δ. 178/1969 
και διευκρινίζεται οριστικά ότι οι αξιολογούντες και γνω
ματεύοντας στις εκθέσεις ικανότητος των στρατιωτικών θα 
πρέπει να είναι αξιωματικοί.

Με την παράγρ. 11 του άρθρου 10 καθορίζεται ότι για 
να προαχθεί σε ανώτατο αξιωματικός όπλου του Στρατού 
Ξηρός, μάχιμος του Πολεμικού Ναυτικού και ιπτάμενος της 
Πολεμικής Αεροπορίας θα πρέπει να έχει αποφοιτήσει 
ευδοκίμως από τη Σχολή Πολέμου του Κλάδου του ή 
αντίστοιχη ισότιμη σχολή του εξωτερικού. Με τον τρόπο 
αυτόν δίδεται έμφαση στην εκπαίδευση των αξιωματικών 
και ειδικότερα κίνητρα για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις 
και φοίτησή τους στις Σχολές Πολέμου. Επειδή κρίνεται 
λογικό και δίκαιο η εφαρμογή της διατάξεως να μην έχει 
άμεση εφαρμογή, η ισχύς της θα αρχίσει σύμφωνα με την 
παράγρ. 12, από τις τακτικές κρίσεις του έτους 1995.

Με την παράγρ. 13 του άρθρου 10 αυξάνονται κστά τρία 
(3) έτη τα όρια ηλικίας, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 
49 του ν.δ.178/1969, για τους αξιωματικούς Υγειονομικούς 
Ιατρούς στους βαθμούς του Συνταγματάρχου, Ταξιάρχου, 
Υποστρατήγου και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των 
Ενόπλων Δυνάμεων. Ο λόγος της τροποποιήσεως αυτής 
είναι το γεγονός ότι οι αξιωματικοί ιατροί προκειμένου να 
παρακολουθούν τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης τους 
μετεκπαιδεύονται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτε-



4

ρικό γιο ικανό χρονικό διαστήματα, με αποτέλεσμα να 
μειώνεται ο χρόνος εκμεταλλεύσεως και αξιοποιήσεώς τους 
από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Με την τιροτεινόμενη λοιπόν 
αύξηση των ορίων ηλικίας δίδεται η δυνατότητα vc 
παραμείνουν στην ενέργεια και να προσφέρουν στις 
Ένοπλες Δυνάμεις τις γνώσεις τους για περισσότερο 
χρόνο.

Με το άρθρο 11 ρυθμίζονται θέματα των στρατιωτικών 
δικαστηρίων. Πιο συγκεκριμένα με το π.δ.48/1991 ιδρύθηκαν 
Διαρκή Στρατοδικεία Αεροπορίας- στη Λάρισα και στα Χανιά 
παρά το ΑΤΑ και την 115 ΠΜ αντίστοιχα Ενώ όμως την 
ποινική διώξη για όλους τους στραπωτικοός της Πολεμικής 
Αεροπορίας την ασκεί ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας, 
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 269 παρ. 2 Σ.Π.Κ., με 
το άρθρο 3 του α.ν. 528/1945 ορίζεται ότ. την ποινική 
διώξη στα στρατοδικεία, που ιδρύονται οε Αρχηγεία, Βάσεις 
ή Πτέρυγες, ασκεί ο Αρχηγός ή ο Διοικητής των Μονάδων 
αυτών.

Γ ια να μην υπάρχει λοιπόν διαφορετική αντιμετώπιση στην 
άσκηση της ποινικής διώξεως των στρατιωτικών της 
Πολεμικής Αεροπορίας, με την παρ. 1 του άρθρου 13 
καταργείται η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 3 του 
α.ν.528/1945 και πλέον την ποινική δίωξη για όλους όσους 
ανήκουν στην αρμοδιότητα των στρατοδικείων της Πολε
μικής Αεροπορίας ασκεί ο "Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Με την παράγρ, 2 του άρθρου 11 επιλύεται ένα σοβαρό 
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα στρατιωτικό δικαστήρια 
από την ισχύ του π.δ. 506/1974 "Περί γενικής επιστρατεύ- 
οεως'. Το πρόβλημα δημιουργείται από το γεγονός ότι οι 
προβλεπόμενες ποινές για τα περισσότερα εγκλήματα του 
Σ.Π.Κ., σε περίοδο γενικής επιστρατεύσεως, είναι ιδιαίτερα 
μεγάλες (θάνατος ή κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών). Τούτο 
αναγκάζει τα στρατιωτικά δικαστήρια να καταφεύγουν 
πολλές φορές σε νομικές κατασκευές, που δεν είναι 
επιστημονικά ορθές, αλλ' όμως είναι πρακτικά αναπόφευ
κτες, προκειμένου να προσαρμόζονται οι επιβαλλόμενες 
ποινές σε λογικά και ουσιασπκώς δίκαια επίπεδα. Μια τέτοια 
κατασκευή, η και κυρίως χρησιμοποιούμενη, είναι η σκόπιμη 
παραδοχή από το δικαστήριο ότι ο κατηγορούμενος δεν 
εγνώριζε την κατάσταση της γενικής επιστράτευσης, οπότε, 
λόγω πραγματικής πλάνης (άρθρο 30 Π.Κ.), επιβάλλονται 
οι ποινές που προβλέπονται για την περίοδο της ειρήνης. 
Η πρακτική όμως αυτή, πέρα από το γεγονός ότι δεν είναι 
επιστημονικώς ορθή, οδηγεί ενίοτε σε ουσιαστικά ανπ- 
κρουόμενες λύσεις, που προκαλούν δυσμενή σχόλια τόσο 
από τον Άρειο Πάγο, όσο και από τους δικηγόρους που 
παρίστανται στα στρατιωτικά δικαστήρια. Εξίσου όμως, αν 
όχι περισσότερο, σχολιάζονται και οι αποφάσεις που, 
εφαρμόζοντας πιστά το νόμο, επιβάλλουν τις προβλεπό
μενες ‘εξοντωτικές· ποινές. Με την προτεινόμενη διάταξη 
θα μπορούν τα δικαστήρια να επιβάλλουν για τα στρατιωτικά 
εγκλήματο τις συνήθεις ποινές ειρηνικής περιόδου απο- 
φεύγοντας ης μέχρι σήμερα νομικές ακροβασίες και λύσεις.

Με την παράγρ. 1 του άρθρου 12 επεκτείνονται τα 
ευεργετήματα του ν. 1648/1986 και στα θύματα, καθώς και 
στα προστατευόμενα πρόσωπα αυτών που εφονεύθησαν ή 
εξαφανίσθηκαν στα πολεμικά γεγονότα Τυλληρίας - Λευ
κωσίας Κύπρου το 1964 και Κοφίνου - Αγ. Θεοδώρων 
Κύπρου το 1967. Ο ν. 1648/1986 παρέχει ευεργετήματα 
σε όσους υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις 
Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας κατά το 
χρονικό διάστημά από τον Οκτώβριο 1940 έως 31-12-50, 
ή συμμετείχαν με την πιο πάνω ιδιότητα στο εκστρατευτικό 
σώμα της Ελλάδος στην Κορέα κατά την περίοδο 1951-55 
ή στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου από 14 Ιουλίου 1974 
και όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την 
έννοια του ν. 1285/1982, εφόσον κατέστησαν ανάπηροι ή

ανίκανοι από τις κακουχίες της στρατευσεως ή τpauper, 
στηκαν, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της υπηρεσίας Ton 
καθώς και τα τέκνα των αναπήρων πολέμου ή της Εθνικ 
Ανπστάσεως Ο ίδιος νόμος (ν. 1648/1986) παρέσ 
ευεργετήματα και στα προστατευόμενα μέλη των κατά 
προαναφερόμενα ατόμων. Η μόνη κατηγορία αξιωματικά 
και οπλιτών, που δεν είχε συμπεριληφθεί στις διατάξεις τ 
ν. 1648/1986, είναι εκείνοι ή τα προστατευόμενα μέλη tc 
που είχαν συμμετάσχει στα πολεμικά γεγονότα της Τυ 
ληριας Λευκωσίας το 1964 και Κοφίνου - Αγ. θεοδώρ. 
το 1967. Με την παρούσα διαταξη καλύπτεται και 
κατηγορία των προσώπων αυτών και έτσι απόδιδε 
δικαιοσύνη και ίση μεταχείριση στα θύματα των γεγονόι 
αυτών.

Με πς παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 14 τροποποιούν 
αναλόγως οι διατάξεις του ν. 1911/1990 και του 
1947/1991 και παρέχεται έτσι η δυνατότητα προσλήψε 
στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αδελφού (αντί μόν 
αδελφής) αγάμων ατόμων (αξιωματικών, ανθυπασπισκ 
υπαξιωματικών ή οπλιτών), οι οποίοι αποβιούν κατά 
διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις 
ευρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία, ο δε θάνατός τι 
επέρχεται ένεκα αυτής, ανεξάρτητα αν ο αδελφός r 
αδελφή είναι έγγαμοι ή άγαμοι.

Με την παράγρ. 1 του άρθρου 13 τροποποιούντο: 
διατάξεις του ν. 324/1976 και επιδιώκεται, όσοι αξιωματ 
της Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιμότητος κρίνοι 
πτητικά ακατάλληλοι για λόγους υγείας, γα μην αποστ, 
τεύονται πριν εκπληρώσουν την συμβατική τους υποχρέι 
προς την υπηρεσία (δύο χρόνια θητείας ως στρατεύο 
και δεκαοκτώ χρόνια ως αξιωματικοί Αεροπορίας Στρο 
Ειδικής Μονιμότητος). αλλά να υπηρετούν το υπόλοιπο 
υποχρεώσεώς τους σε υπηρεσία εδάφους ως ανακατετ 
μένοι, εφόσον κρίνονται κατάλληλοι προς τούτο από 
αρμόδια υγειονομική επιτροπή. Έτσι θα σταματήσε 
συνεχής έξοδος των αξιωματικών της κατηγορίας αυτή; 
την μεθόδευση της ‘φοβίας πτήσεων’. Με την παράγ 
του άρθρου αυτού ορίζεται όπ τα ανωτέρω ισχύουν μ 
για τους αξιωματικούς Ειδικής Μονιμότητος της Αεροπο 
Στρατού του Στρατού Ξηρός.

Με το άρθρο 14 συμπληρώνεται η νομοθεσία η σχι 
με τον καθορισμό της ημερήσιας αποζημιώσεως εξωτερ 
και παρέχεται η δυνατότητα με κοινή απόφαση 
Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών να δίί 
στους στραπωτικοός, οι οποίοι αποστέλλονται σε χι 
του εξωτερικού ως μέλη ειρηνευτικών αποστολών, ι 
σθετη αποζημίωση. Με βάση την ισχύουσα πρακτικ 
αποζημιώσεις εξωτερικού των ελληνικών ειρηνευπκώ 
ποστολών καταβάλλονται από το φορέα, επ' ωφελείο 
οποίου διατίθενται οι αποστολές αυτές (Ο.Η.Ε., Ε.Ο.Κ.
Οι αποζημιώσεις όμως αυτές είναι πολύ χαμηλέ' 
αποτέλεσμα να υπάρχει απροθυμία του προσωπικό 
συμμετάσχει σπς αποστολές αυτές. Γ ια το λόγο c 
φρονούμε όπ μία πρόσθετη οικονομική αποζημίωσ 
δημιουργήσει τα απαιτούμενα κίνητρα για τη συμιμε 
Ελλήνων στρατιωτικών σπς αποστολές αυτές, αφού 
πέραν πόσης αμφισβητήσεως η ωφέλεια, που θα προ 
από την ελληνική παρουσία σε διάφορες χώρες του κό 

Με πς παραγρ. 1 έως και 4 του άρθρου 15 τροποπι 
αναλόγως ο α.ν.833/1937 έτσι ώστε να επιτρέπεται γ 
η ανακατάταξη εφέδρων αξιωματικών μόνο για ( 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, αποκλεισμένης πλέο 
μέλλον της μακράς ανακατατάξεως, η οποία δημιούι 
πλείστα όσα προβλήματα στο παρελθόν.

Με το άρθρο 53 του α.ν.833/1937 προβλέπετι 
δικαστικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και 
σωπα ειδικής μορφώσεως ή πείρας, που ασχολούν
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διάφορους επιστημονικούς ή τεχνικούς κλάδους και ειδι
κότητες, που δεν καλύπτονται από το προσωπικό των 
Ενόπλων Δυνάμεων, καλούνται στο στράτευμα σε περίοδο 
επιστρατεύσεως για να καλυφθούν οι ανάγκες της υπηρε
σίας. Μέχρι σήμερα λόγω της καταστάσεως της γενικής 
επιστρατεύσεως, που ισχύει από το 1974, δεν υφίστατο 
πρόβλημα και μπορούσε να κληθεί προσωπικό, που ανήκε 
σε τεχνικούς και επιστημονικούς κλάδους, που δεν διαθέ
τουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, πλην όμως στην περίπτωση 
που αρθεί η κατάσταση της γενικής επιστρατεύσεως θα 
πρέπει όσοι υπηρετούν να απολυθούν και δεν θα είναι 
πλέον δυνατή η πρόσκληση άλλων. Με την παράγρ. 5 
λοιπόν του άρθρου 15 συμπληρώνεται η παράγρ. 1 του 
άρθρου 53 του α ν. 833/1937 έτσ ώστε να είναι δυνατό 
να καλούνται στις Ένοπλες Δυνάμεις οι παραπάνω κατη
γορίες ακόμη και σε καιρό ειρήνης, κατόπιν σχετικής 
αιτήσεως των ενδιαφερομένων.

Με την παράγρ. 10 του άρθρου 5 του ν. 660/1977 
καθορίζεται ότι η σύσταση θέσεων Στρατιωτικών, Ναυτικών 
και Αεροπορικών Ακολούθων στις Ελληνικές Πρεσβείες 
γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας, 
Εξωτερικών και Οικονομικών. Με την πάροδο του χρόνου 
στις Ελληνικές Πρεσβείες απαιτείται να τοποθετούνται και 
Βοηθοί Ακολούθων, καθώς και λοιπό στρατιωτικό και 
πολιτικό προσωπικό για την εξυπηρέτηση και προώθηση 
των ελληνικών συμφερόντων στις χώρες του εξωτερικού. 
Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία δεν είναι δυνατή η 
τοποθέτηση του προαναφερόμενου προσωπικού για ή δεν 
προβλέπεται η σύσταση αντίστοιχων θέσεων. Με την 
προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 16 σκοπείται η κάλυψη 
του υφισταμένου νομοθετικού κενού έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η σύσταση θέσεων στις Ελληνικές Πρεσβείες και 
Ακολούθων Αμύνης, Βοηθών Ακολούθων, καθώς και λοιπού 
στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εθνικής Αμυνας, Εξωτερικών και Οικονο
μικών.

Με το ν. 719/1977 δόθηκε το δικαίωμα εξαγοράς 
κτημάτων, που ανήκουν στην περιουσία του Δημοσίου, από 
τους αυθαίρετους κατόχους (καταπατητές) τούτων. Η 
διάταξη αυτή δεν εφαρμόσθηκε για τα κτήματα του Τ.ΕΘ.Α. 
παρ' όλο που κατά ρητή επιταγή του άρθρου 17 του 
ιδρυτικού του νόμου (ν. 4407/1929) οι διατάξεις που 
αφορούν τη δημόσια υπηρεσία εφαρμόζονται και στην 
περιουσία του Τ.ΕΘ.Α.. Αυτό δε γιατί το Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους γνωμοδότησε ότι η διαταξη του άρθρου 4 του 
ν. 719/1977 αφορούσε τα κτήματα των οποίων η διοίκηση 
και η διαχείριση έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Δημοσίων 
Κτημάτων. Συνεπώς τα κτήματα του Τ.ΕΘ.Α., τα οποία 
διοικεί και διαχειρίζεται η Διοικητική του Επιτροπή δεν είναι 
δυνατό να υπαχθούν στο νόμο αυτόν.

Με τη διάταξη του άρθρου 17 δίδεται η δυνατότητα μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία δύο (2) ετών από την ψήφιση 
του νόμου αυτού να εξαγοράσουν οι αυθαίρετοι κάτοχοι 
(καταπατητές) τα ακίνητα του Τ.ΕΘ.Α., που κατέχουν, όχι 
πλέον με τη διαδικασία και προϋποθέσεις του ν. 719/1977 
αλλά στην τρέχουσα αγοραία αξία αυτών μειωμένη κατά 
20%.

Με τη διαταξη του άρθρου 18 ορίζεται ότι οι προερχό
μενοι εξ υπαξιωματικών αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού 
με τη συμπλήρωση τριακονταπενταετίας θα φέρουν το 
βαθμό του Ανππλοιάρχου και θα δικαιούνται μισθολογικής 
προαγωγής Πλοιάρχου, επί της οποίας θα υπολογίζεται και 
η σύνταξή τους.

Με το άρθρο 19 τροποποιείται η διάταξη του άρθρου 16 
παρ. 4 εδ. α' του ν. 1911/1990, κατά τρόπο ώστε να είναι 
δυνατό να απανέμονται κάποιες από τις κατηγορίες των 
διαμνημονεύσεων και σε Έλληνες ή αλλοδαπούς ιδιώτες.

Με το άρθρο 20 καθιερώνεται απαλλαγή από το Φ.Π.Α. 
εισαγωγής ή επανεισαγωγής στα υλικά του Στρατού Ξηρός 
και ειδικότερα στα κύρια υλικά, στο στρατιωτικό υλικό, που 
εισάγεται από 17-6-90 και εντεύθεν μέσα στα πλαίσια του1 
ειδικού καθεστώτος πιστώσεων FMS ή διεθνών ή διακρα
τικών συμφωνιών και στο στρατιωτικό υλικά, που εισάγεται 
στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Η καθιέρωση επιβολής Φ.Α.Π. στα 
κύρια υλικά του Στρατού Ξηρός καθιερώθηκε με το ν 
1642/1986, σύμφωνα δε με το άρθρο 17 του ν. 1884/1990 
απηλλάγησαν από την καταβολή Φ.Π.Α. τα στρατιωτικά 
υλικά, που είχαν εισαχθεί μέχρι 16-6-90 μέσω FMS. 
Αντίθετα με ό,τι ισχύει για το Στρατό Ξηρός, τα κύρια υλικά 
του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας 
απαλλάσσονται από την καταβολή Φ.Π.Α., ανεξάρτητα από 
την πηγή πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 
1642/1986.

Με το άρθρο 21 τροποποιείται η ισχύουσα στρατολογική 
νομοθεσία, καθόσον από τη τετραετή περίπου εφαρμογή 
του ν. 1763/1988 προέκυψαν ορισμένα προβλήματα. Ειδι
κότερα με την παράγρ. 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται 
η περίπτωση α της παραγρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 
1763/1988 κατά τρόπο ώστε να περιορίζεται το δικαίωμα 
λήψεως αναβολής λόγω σπουδών μόνο στους στρατευσί
μους (νόμιμα ευρισκομένους εκτός στρατεύματος), οι οποίοι 
αποδεδειγμένα φοιτούν σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
του εσωτερικού ή εξωτερικού. Σκοπός της ρυθμίσεως αυτής 
είναι η συμπλήρωση της κατά γενικό και αόριστο τρόπο 
διατυπώσεως της υποπαραγράφου α' της παραγρ. 1 του 
άρθρου 7 του ν. 1763/1986, η οποία όπως ίσχυε μέχρι 
σήμερα άφηνε περιθώρια καταχρηστικής ασκήσεως του 
δικαιώματος της αναβολής.

Με την παράγρ. 2 αντικαθίσταται η παράγρ. 2 του άρθρου 
7 του ν. 1763/1988 κατά τρόπο ώστε να καθορίζεται η 
χρονική διάρκεια της χορηγουμένης αναβολής όχι πλέον 
ανάλογα με τη προβλεπόμενη διάρκεια φοιτήσεως, αλλά 
σύμφωνα με το επίπεδο της Σχολής από άποψη βαθμίδας 
(ανώτερη - ανώτατη), σε συνδυασμό βέβαια με τη συμπλή
ρωση ενός ορίου ηλικίας (25ο για ανώτερη σχολή και 27ο 
για ανώτατη σχολή). Παράλληλα καθιερώνεται ως προϋπό
θεση χορηγήσεως αναβολής το ότι η ελάχιστη προβλεπό
μενη διάρκεια φοιτήσεως στην οικεία σχολή δεν θα 
υπερβαίνει τα παραπάνω όρια ηλικίας. Έτσι ο στρατεύσιμος 
θα γνωρίζει εκ των προτέρων τα δικαιώματά του και τις εξ 
αυτών απορρέουσες υποχρεώσεις και θα καθόριζα την όλη 
πορεία του για την ολοκλήρωση των σπουδών του. Με την 
ίδια διάταξη καθορίζονται και οι τρόποι διακοπής αναβολής 
είτε με αίτηση του στρατευσίμου είτε αυτοδικαίως. Με την 
παράγρ. 3 καλύπτονται νομοθετικά όσοι σπουδαστές ζήτη
σαν ή τους χορηγήθηκε αναβολή κατατάξεως με βάση τις 
διατάξεις που αντικαθίστανται.

Με την παράγρ. 4 του παρόντος άρθρου συμπληρώνεται 
η παράγρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 1763/1988 έτσι ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό Εθνικής 
Αμυνας να απαγορεύει με απόφασή του, που εκ δίδεται 
ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.Ε.Θ.Α. και δημο
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τη χορήγηση 
αναβολής λόγω σπουδών για ορισμένες σχολές του 
εξωτερικού (Πανεπιστήμια 'Σφραγίδες', σχολές που ασκεί
ται ανθελληνική προπαγάνδα κ.λπ.). Έτσι με τις ρυθμίσεις 
αυτές αψ' ενός θα μειωθούν οι περιπτώσεις καταχρηστικής 
ασκήσεως του δικαιώματος της αναβολής, που επέτρεπε η 
ασάφεια των αντικαθισταμένων διατάξεων και αφ' ετέρου 
θα προκόψει εξοικονόμιση ανθρώπινου δυναμικού για τις 
Ένοπλες Δυνάμεις, καθόσον δεν θα παραμένουν εκτός 
στρατεύματος όσοι στην ουσία δεν είναι σπουδαστές και 
δεν έχουν ανάγκη αναβολής για ολοκλήρωση των σπουδών 
τους.
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Με την παράγρ. 5 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις εκαι 
στ της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1763/1988. 
Ειδικότερα με την υποπαράγραφο ε παρέχεται στους 
αποφοίτους των ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών, μετά τη 
λήψη του πτυχίου των κυρίων σπουδών τους, για τις οποίες 
είχαν τύχει αναβολής, το δικαίωμα της εξαιρέσεως από τις 
προσκλήσεις προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους 
για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου. Έτσι με τον τροπο αυτόν 
θα τους δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις 
σπουδές τους χωρίς να υποχρεώνονται να τις διακόψουν 
για να εκπληρώσουν τμηματική θητεία, όπως προέβλεπε ο 
ν. 1763/1988.

Ομοίως με την υποπαράγραφο στ της παρούσας ρυθμΐ- 
σεως παρέχεται το δικαίωμα της εξαιρέσεως όχι μόνα στους 
μαθητές του Λυκείου και στους αποφοίτους αυτών, που 
ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά και σε όλους τους σπουδαστές 
της δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, των ωδείων, των Ινστι
τούτων Επαγγελματικής Καταρτίσεως του ν.2009/1992, 
καθώς και στους σπουδαστές προπαρασκευαστικών τμημά
των σχολών του εξωτερικού.

Με την παράγρ. 6 επανεισάγεται ο θεσμός της εξαιρέ- 
οεως των κατ' επάγγελμα ναυτικών, καθώς και των 
διαπρεπόντων στο εξωτερικό ελλήνων επιστημόνων, ευερ
γετήματα που είχαν καταργηθεί με την εφαρμογή του ν. 
1763/1988, η κατάργηση των οποίων δημιούργησε προβλή
ματα στην εμπορική μας ναυτιλία και αποστέρησε τη χώρο 
μας από το επιστημονικό δυναμικό εξαιτίας της κηρύξεως 
ως ανυποτάκτων των διαπρεπόντων στο εξωτερικό επι
στημόνων.

Με την παράγρ. 7 καθορίζεται η χρονική διάρκεια της 
εξαιρέσεως των μεταπτυχιακών σπουδαστών, καθώς και 
των σπουδαστών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως ή 
ωδείων, των σπουδαστών του Ινστιτούτου Επαγγελματικής 
Καταρτίσεως του ν. 2009/1992, των μαθητών και αποφοίτων 
Λυκείου και των σπουδαστών προπαρασκευαστικών τμημά
των σχολών του εξωτερικού. Επίσης καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις χορηγήσεως των εξαιρέσεων, καθώς και οι 
περιπτώσεις διακοπής τους. Έτσι επιτυγχάνεται η σύνδεση 
των εξαιρέσεων με τις σπουδές και την προοπτική λήψεως 
τίτλου σπουδών και αποτρέπεται η αδικαιολόγητη καθυστέ
ρηση εκπληρώσεως των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κα
θόσον θεσπίζεται όριο ηλικίας για τη χορήγηση μιας 
εξαιρέσεως.

Η παράγρ. 8 αποτελεί διάταξη μεταβατικής ισχύος που 
τακτοποιεί τους στρατεύσιμους της κλάσεως 1994 και 
παλαιοτέρων (γεννηθέντες το έτος 1973 και προηγούμενα), 
οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί ή αποκτήσει τις σχετικές προϋ
ποθέσεις για εξαίρεση με βάση τις διατάξεις που αντικα
θίστανται. Επίσης με την Ιδια διάταξη ρυθμίζεται η υπαγωγή 
στις διατάξεις περί εξαιρέσεως των υπηρετούντων και μη 
στις Ένοπλες Δυνάμεις, που απέκτησαν τις προϋποθέσεις 
εξαιρέσεως μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του 
παρόντος άρθρου.

Με την παράγρ. 9 ρυθμίζεται η χρονική διάρκεια της 
εξαιρέσεως των κατ' επάγγελμα ναυτικών, η χρονική 
διάρκεια της εξαιρέσεως των διαπρεπόντων επιστημόνων, 
οι προϋποθέσεις υπαγωγής, καθώς και η διαδικασία χορη
γήσεως αυτής.

Με την παράγρ. 10 αντικαθίσταται η παράγρ. 6 του 
άρθρου 8 του ν. 1763/1988 που ερύθμιζε τα της εξαιρέσεως 
των οπλιτών που απολύονταν προσωρινά από τις τάξεις 
του Στρατεύματος προκειμένου να ολοκληρώσουν τις 
σπουδές τους. Με την τροποποίηση αυτήν προσαρμόζεται 
η χρονική διάρκεια των εξαιρέσεων με την προβλεπομένη 
από την παράγρ. 2 του παρόντος άρθρου χρονική διάρκεια 
που αφορά τις αναβολές λόγω σπουδών (25ο έτος της 
ηλικίας για τους σπουδαστές ανωτέρων σχολών και 27ο

για τους σπουδαστές ανωτάτων).
Με την παράγρ. 11 συμπληρώνεται το εδάφιο (6 

περιπτώσεως β' της παραγρ. 1 του άρθρου 9 τε 
1763/1988 κατά τρόπο ώστε να αποκατασταθεί η koivl 
αδικία που εδημιουργείτο σε βάρος υιοθετηθέντος, σύμε 
με τις κείμενες διατάξεις, γιου από πατέρα ή μητέρα 
διατελούσε εν χηρεία, ο οποίος δεν μεταφέρετο c 
υπόχρεους μειωμένης θητείας εξαιτίας του υφισταυ 
κενού που παρουσίαζε η τροποποιούμενη διάταξη.

Με την παράγρ. 12 αντικαθίσταται η περίπτωση β 
παραγρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 1763/1988 κατά ν 
ώστε να συμπεριληφθούν για λόγους ισονομίας κ; 
μεταπτυχιακοί σπουδαστές στις ευεργετικές διατάξεις 
τμηματικής εκπληρώσεως των στρατιωτικών υποχρεω: 
τους για όσο χρόνο διαρκούν οι μεταπτυχιακές σπου.

Λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
επάγγελμα ναυτικοί και κατ επέκταση η εμπορική 
ναυτιλία, ύστερα δε και από την επαναφορά με την παρ 
7 του παρόντος, του θεσμού της εξαιρέσεως των ναυτι 
έρχεται η παράγρ. 13 με την οποία ρυθμίζεται η πρόσω 
απόλυσή τους από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων 
από εκπλήρωση δωδεκάμηνης πραγματικής στρατιωι 
υπηρεσίας. Επίσης με την παράγραφο αυτήν επαναφέρ 
ο θεσμός της επανακατατάξεως των προσωρινό απολ 
ντων ναυτικών και ακολούθως εξαιρεθέντων για μια 
νταετία, στην περίπτωση που δεν συμπληρώσουν τρ 
θαλάσσια υπηρεσία, κατά το χρονικό διάστημα της εξε 
σεως, σε εμπορικά πλοία ελληνικής πλοιοκτησίας άνω 
1.000 κ.ο.χ..

Με την παράγρ. 14 παρέχεται το δικαίωμα της ορισ 
απολύσεως στους Δόκιμους Εφέδρους ή Επικού; 
Αξιωματικούς, οι οποίοι είχαν απολυθεί προσωρινά απι 
Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι την έναρξη ισχύος του νι 
αυτού, μετά από συμπλήρωση δωδεκάμηνης πραγματ 
στρατιωτικής υπηρεσίας ως ναυτικοί και οι οποίοι απέκττ 
λόγους μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης θητ 
Η ρύθμιση αυτή αποτελεί επίλυση ενός κοινωνικού τ 
βλήματος ατόμων που από εσφαλμένες ενεργειες 
Υπηρεσίας υπήχθησαν στις ευεργετικές διατάξεις 
αφορούσαν τους οπλίτες ναυτικούς άνευ υπαιτιότητός τ

Με τη ρύθμιση της παραγρ. 15 προστίθεται παράγρκ 
με αριθμό 4 στο άρθρο 16 του ν. 1763/1988, σύμφων 
την οποία οι Έφεδροι που αρνούνται να παρειλά] 
οποιοδήποτε στρατιωτικό έγγραφο διώκονται σύμφων 
το άρθρο 458 του Π.Κ.. Και τούτο διότι δεν υπάρχει διά 
στο ν. 1763/1988, με βάση την οποία να επιβάλλε 
κυρώσεις στους Εφέδρους που αρνούνται να παρολά| 
στρατιωτικά έγγραφα (επιστρατευτικά).

Η παραγρ. 16, με την οποία προστίθεται παράγραφε 
αριθμό 4 στο άρθρο 29 του ν. 1763/1988, παρέχε 
δυνατότητα εκ τιμή σεως εκ μέρους της υπηρεσίας λί 
ανώτερης βίας που προβάλλουν οι στρατεύσιμοι κι 
οπλίτες για να δικαιολογήσουν τη μη τήρηση ορισμι 
υποχρεώσεών τους (κυρίως σε θέματα προθεσμιών). Τι 
πρόβλεψη δεν υπήρχε στο ν. 1763/1988 και ως εκ το 
η ρύθμιση αυτή θο επιλύσει πολλά συναφή προβλή 
ατόμων που εξ αντικειμενικής αδυναμίας δεν τήρησα' 
υποχρεώσεις τους (αποφυγή κηρύξεως ανυποτάκτων)

Με την παράγρ. 17 ρυθμίζεται η στρατολογική τα 
ποίηση εκείνων που διακόπτουν τη μόνιμη διαμονή σε ; 
του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή στην Τουρκίε 
έρχονται στην Ελλάδα. Με τις ισχύουσες μέχρι σή 
διατάξεις παρείχετο το δικαίωμα της εξαγοράς των σ 
ττωτικών υποχρεώσεων σε όσους ανήκουν στις κλε 
1966-1986 (γεννηθέντες κατά τα έτη 1945-1965) uni 
προϋπόθεση ότι η εξαγορά θα συντελεΐτο εντός δε 
από την ημερομηνία εγκαταστάσεώς τους στην Ελ>
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Επειδή πολλά άτομα της κατηγορίας αυτής δεν άσκησαν 
το δικαίωμα της εξαγοράς εντός της διετούς προθεσμίας, 
για λόγους που δεν οφείλονται αποκλειστικά στη θέλησή 
τους (καθυστέρηση εγγραφής στα μητρώα αρρένων. έλλει
ψη ενημερώσεως κ.λπ.) έρχεται η παρούσα διάταξη, 
σύμφωνα με την οποία παρέχεται το δικαίωμα της εξαιρέ- 
σεως στους στρατεύσιμους της κατηγορίας αυτής, καθώς 
και το δικαίωμα της εξαγοράς, στους ανήκοντες στις 
κλάσεις 1966-1986 (γεννηθέντες τα έτη 1945 έως και 
1965).

Με την παράγρ. 18 τακτοποιείται μια κατηγορία σπουδα
στών που μετέπεσε στους ανυποτάκτους για λόγους 
ανεξάρτητους της θελήσεώς τους και έχουν καταταγεΙ ή 
θα καταταγούν στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι 
31-12-92 ή έχουν αποκτήσει εν τω μεταξύ λόγους λήψεως 
αναβολής λόγω σπουδών. Η ρύθμιση αυτή γίνεται στα 
πλαίσια της κατά καιρούς παρεχομένης στρατολογικής 
τακτοποιήσεως ανυποτάκτων εξωτερικού που διστάζουν να 
επαναπατρισθούν εξαιτίας των συνεπειών της ανυποταξίας 
τους.

Η διάταξη της παραγρ. 19 αντιμετωπίζει ένα κοινωνικό 
πρόβλημα που απασχολεί μια μερίδα στρατευσίμων μεγάλης 
ηλικίας, οι οποίοι μετά από μακροχρόνια διαμονή στο 
εξωτερικό αφίχθησαν με τις οικογένειές τους στην Ελλάδα 
για μόνιμη εγκατάσταση και απέκτησαν την ελληνική 
ιθαγένεια με πολιτογράφηση. Οι ανωτέρω ανήκουν στις 
κλάσεις 1966 έως και 1980 (γεννηθέντες κατά τα έτη 1945 
έως και 1959) και με τη ρύθμιση αυτήν τακτοποιούνται 
ποινικά και διοικητικά για την ανυποταξία τους εξαιρούμενοι 
των προσκλήσεων, ενώ παράλληλα τους παρέχεται η 
δυνατότητα εξαγοράς των στρατιωτικών τους υποχρεώ
σεων.

Με τις διατάξεις της παραγρ 20 ρυθμίζονται τα θέματα 
που αφορούν τον τρόπο καλύψεως των αναγκών του κοινού 
Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων σε Εφέ
δρους Αξιωματικούς, Εθελόντριες και Οπλίτες, καθώς και 
τα θέματα που αφορούν στο ποσοστό συμμετοχής κάθε 
Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στη στελέχωση των 
στρατολογικών υπηρεσιών και στην επιλογή - κατανομή - 
εκπαίδευση των στελεχών.

Με το άρθρο 22 κυρώνονται δύο υπουργικές αποφάσεις, 
οι οποίες εκδόθηκαν για την κάλυψη αμέσων και επειγόντων 
θεμάτων και εκκρεμεί η νομοθετική τους κύρωση.

Στο άρθρο 23 περιλαμβάνονται οι καταργούμενες διατά
ξεις.

Με το άρθρο 24 τέλος ορίζεται ότι οι διατάξεις του νόμου 
αυτού ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις 
κατ'ιδίαν διατάξεις του.

Για τη ρύθμιση των προαναφερόμενων θεμάτων υποβάλ
λουμε το προτεινόμενο σχέδιο νόμου και παρακαλούμε για 
την ψήφισή του.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 1992

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γεώργιος Σουφλιάς Αριστείδης Καλαντζάκος

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση αριθμός 97 της 30 Ιουνίου 1992, ώρα 6.00
μ·μ·

Συνεδρίασε το τμήμα Α' της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής και παρευρέθηκαν οι X. Φατούρος, 
Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Σ. Χαραλαμπίδης, σύμβουλος επικρά
τειας (εισηγητής), Γ. Καλλιμόπουλος, αναπληρωτής καθη
γητής πανεπιστημίου (εισηγητής), Α. Ανδρεουλάκος, εισαγ
γελέας εφετών, Κ, Λυμπερόπουλος, πρόεδρος εφετών, X. 
Γεωργακόπουλος, εφέτης, X. Πολίτης δικηγόρος (εισηγη
τής) και Γ. Μαγουλάς, επίκουρος καθηγητής πανεπιστημίου 
γλωσσολογίας και επεξεργάστηκε σχέδιο νόμου του Υ
πουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο 'Ρύθμιση θεμάτων 
εκπαιδεύσεως, στρατολογίας και καταστάσεων του προσω
πικού των Ενόπλων Δυνάμεων'.

Κλήθηκαν αλλά δεν παρευρέθηκαν οι Π.Ζ. Φλώρος, 
σύμβουλος επικράτειας και Δ. Παπαπετρόπουλος, νομικός 
σύμβουλος του Κράτους, λόγω κωλύματος.

Γραμματέας η Ε. Γαβριλιάδη-Παπανίκου.
Παρευρέθηκαν επίσης οι εκπρόσωποι του υπουργού Δ. 

Χασλαρίδης και θ. Τσελώνης.
Η Επιτροπή συζήτησε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου 

και διετύπωσε τις εξής παρατηρήσεις:

Α' Γ ενικές παρατηρήσεις
1. Το νομοσχέδιο πρέπει να υπόγραφε! από όλους τους 

υπουργούς που είναι αρμόδιοι κατά τις διατάξεις του.
2. Όπου αναφέρονται νόμοι, διατάγματα και αποφάσεις 

να μην παρατίθεται ο τίτλος, αλλά να τίθεται σε παρένθεση, 
κατά την πρώτη μνεία, ο αριθμός του φύλλου της Εφ. Κυβ. 
λ.χ. V. 1351/1983 (Α.56).

3. Γίνεται χρήση κεφαλαίων γραμμάτων στο κείμενο του 
νομοσχεδίου, χωρίς να πρέπει, λ.χ. Παραγωγικές Σχολές, 
Διερμηνέων, Προεδρικό Διάταγμα, οικείου Κλάδου, Κοινών 
Σωμάτων, Μονίμους από την Εφεδρεία, Νόμου, Ν., Ν.Δ., 
Β.Δ., Α.Ν., Αναγκαστικού Νόμου, Ιδρύματος, Μακράς θη
τείας κ.λπ. Ειδικά για την αναφορά σε νόμο ή διάταγμα 
αρκεί η χρήση: ν., α ν., ν.δ., β.δ., π.δ..

4. Όπου αναφέρονται αριθμοί ετών, μηνών, ποσοστών 
κ.λπ. να γράφονται πρώτα ολογράφως και μετά σε 
παρένθεση αριθμητικώς.

5. Όπου στο κείμενο γίνεται χρήση των όρων: 'υποπα- 
ράγραφος - οΓ να διορθωθεί σε: 'περίπτωση - εις'.

6. Όπου στο κείμενο γίνεται η χρήση της λέξης: 
"Ελληνες' να γράφεται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα.

7. Κατά την καθαρογραφή του νομοσχεδίου να προσεχθεί 
η ομοιομορφία του κειμένου γλωσσικά.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ιωάννης Βαρβιτσιώτης

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στέφανος Μάνος

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Σωτήριος Κούβελας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Μιχαήλ Παπακωνσταντίνου

Β Ειδικές παρατηρήσεις
1. Στα άρθρα 1-5 δεν έγινε συζήτηση, γιατί οι εκπρόσωποι 

του υπουργού δήλωσαν ότι πρόκειται να επανεξεταστούν 
οι σχετικές ρυθμίσεις.

2. Στο άρθρο 7 το τελευταίο εδάφιο να διατυπωθεί ως 
εξής: Ή παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται με πραγ
ματική φοίτηση στη σχολή, οι δε σπουδαστές κατά το 
διάστημα της φοιτήσεώς τους ανήκουν στη δύναμη της 
σχολής.'.

3. Στο άρθρο 8, παρ. 5, οι στίχοι 3—4 να διατυπωθούν 
ως εξής: ‘θεωρείται ότι έχουν όλα τα προσόντα για την 
ονομασία τους σε κελευστές.'.
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4. Στο άρθρο 9:
α) Στην παρ. 1. τέταρτο στίχο, μετά τη λέξη: 'αυτή' νο 

προστεθούν οι λέξεις: ‘με απόφασή του'.
β) Στην παρ. 2, στίχοι 1-2, αντί του κειμένου: 'κατά....δίω

ξη- νο τεθεί: "του Υπουργού Εθνικής Αμυνας". Σχετικά με 
τη συγκρότηση των συμβουλίων με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Αμυνας η Επιτροπή φρονεί ότι κατά την έννοια 
του άρθρου 43 του Συντάγματος η συγκρότηση αυτή μπορεί 
να γίνει με π.δ. και συνιστά την επανεξέταση του θέματος. 
Στον έκτο στίχο με τις λέξεις: 'Τα θέματα" η ρύθμιση γίνεται 
αόριστη και συνιστάται να γίνει πιο σαφής διατύπωση.

γ) Οι παρ. 4-5, λόγω περιεχομένου, πρέπει να αποτε
λόσουν περιεχόμενο χωριστού άρθρου, με αναρίθμηση σε 
παρ. 1-2, ανπστοίχως.

δ) Οι παρ. 6-9, λόγω περιεχομένου, πρέπει να αποτε
λόσουν περιεχόμενο χωριστού άρθρου, με αναρίθμηση σε 
παρ. 1-4, ανπστοίχως. με τις εξής βελπώσεις: αα) Στην 
παρ. 2 (παρ. 7 σχεδίου), ο πρώτος εττίχος να διατυπωθεί 
ως εξής: ‘Οι προύποθέσεις και η διαδικασία εντάξεως σπς 
καταστάσεις που προβλέπονται από την προηγούμενη 
παράγραφο, καθώς και" και ββ) Στην παρ. 3 (παρ. 8 σχεδίου), 
δεύτερο στίχο, προ της λέξης: "εφαρμόζονται" να προστεθεί 
η φράση: "των αναφερόμενων στην παρ. 1".

5. Στο άρθρο 10:
α) Στην παρ. 2, πέμπτο στίχο, αντί των λέξεων: "και 

εκκενούμενες" να τεθεί: "κενούμενες δε".
β) Στην παρ. 5 η παρ ' 6, που προστίθεται στο άρθρο 9 

του α ν. 1137/1946, να αριθμηθεί λαπνικά και κατά πς δύο 
αναφορές της, γιατί η αρίθμηση των προηγούμενων παρα
γράφων είναι λαπνική.

γ) Οι παρ. 6-8, λόγω περιεχομένου, πρέπει να αποτε
λόσουν περιεχόμενο χωριστού άρθρου, με αναρίθμηση σε 
παρ 1-3, ανπστοίχως.

6. Στο άρθρο 11:
α) Στην παρ. 5, τρίτο στίχο, αντί των λέξεων: “Ολοι όσοι 

κατατάσσονται" να τεθεί: *Οι κατατασσόμενοι".
β) Στην παρ. 6 και στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 

1513/1985 που αντικαθίσταται, στο δεύτερο στίχο αντί της 
λέξης: "ρυθμίζεται" να τεθεί η λέξη: "καθορίζεται" και στον 
τέταρτο στίχο προ των λέξεων: "άλλη" και "υφίστανται" να 
προστεθούν οι λέξεις: "από" και "τυχόν", ανπστοίχως και 
να απαλειφθεί το κόμμα.

γ) Στην παρ. 8. πέμπτο στίχο, μετά τη λέξη: "επιτύχουν" 
να προστεθεί η φράση: "και προ της παρελεύσεως της 
πενταετίας".

7. Στο άρθρο 12:
α) Στην παρ. 12 ο πρώτος στίχος να διατυπωθεί ως εξής: 

"Η εφαρμογή της διατάξεως της προηγούμενης παραγρά
φου αρχίζει".

β) Στην παρ. 13 στον πρώτο στίχο μετά τη λέξη: "ηλικίας" 
να προστεθεί η φράση: " για τη χωρίς κρίση αποστρατεία".

8. Στο άρθρο 13, παρ. 2, στον πρώτο στίχο, να απαλειφθεί 
η λέξη: "παρατεταμένης", στο δεύτερο στίχο η λέξη: "σε" 
να μεταφερθεί μετά τη λέξη: "ιδίως" και στον τέταρτο στίχο 
η λέξη: "επιβάλονται" να γραφεί με δύο: "λ".

9. Στο άρθρο 14:
α) Στην παρ. 2 στο τέλος του τρίτου στίχου να προστεθεί 

το κείμενο: ‘εφόσον δεν υπάρχουν πρόσωπα προστατευό- 
μενα κατ’ εφαρμογή αυτής", στο τέλος του τετάρτου στίχου 
να τεθεί τελεία και στον πέμπτο στίχο αντί της λέξης: 
"καθώς" να προστεθούν οι λέξεις: ‘Της ίδιας προστασίας 
απολαμβάνουν".

β) Στην παρ. 3, στίχοι 4-5, αντί των λέξεων: "ήσαν 
νυμφευμένοι' να τεθούν οι λέξεις: 'έχουν σύζυγο ή τέκνα'.

10. Στο άρθρο 17, παρ. 1. όγδοο στίχο, να απαλειφθεί 
η λέξη: ’δικαιουμένη".

11. Στο άρθρο 18:

α) Στην παρ 1, στίχο 12, η λέξη: "οποίο" να διορθι 
σε: "οποίας" και να προστεθούν συνέχεια οι λέξεις: 
ανακαταταγέντες".

β) Στην παρ 3 η Επιτροπή φρονεί ότι πρέπει να ■ 
αντικατάσταση ολόκληρης της παρ. 1 του άρθρου 47 
α.ν. 833/1937 και συνιστά την επανεξέταση του θέμαι

γ) Στην παρ. 4, πρώτο στίχο, μετά τον αριθμό: ’2" 
προστεθεί εντός κομμάτων: "εδαφ. β".

12. Στο άρθρο 24:
α) Στην παρ. 2, έβδομο στίχο, μετά πς λέξεις: 'έβδί 

και "ανωτάτη" να προστεθούν οι λέξεις: "αν φοιτά" 
"σχολή", ανπστοίχως.

β) Στην παρ. 6, δεύτερο στίχο, οι λέξεις: "το έτος 
διορθωθούν σε: "τα έτη".

γ) Στην παρ 9, όγδοο στίχο, αντί του αριθμού: Ί 
τεθεί το γράμμα: Υ.

δ) Στην παρ. 10, όγδοο στίχο, μετά τη λέξη: "εβδόι 
να προστεθούν οι λέξεις: "αν πρόκειται".

ε) Στην παρ. 16, στίχοι 10-11, να απαλειφθεί το κείμ; 
"περιγράφονται... κωλυμάτων και".

13. Στο άρθρο 27 να απαλειφθεί ο δεύτερος στίχος 
να εναρμονίζεται η πρόβλεψη με την απόφαση 
Ολομέλειας ΣτΕ 3596/1991.

Αθήνα. 30 - 6 - 1

Ο Πρόεδρος Η Γριαμματέας

X. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Ε. ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗ-ΠΑΠΑΝΙΚί

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕ 
ΗΛ. 1400/1973

(ΦΕΚ 114 Α )
Άρθρα 42-60

Άσκησις πειθαρχικής διώξεως 

Άρθρο 42

1. Την πειθαρχικήν δίωξιν των αξιωματικών ενώπιον 
Ανακριπκών Συμβουλίων συμφώνως προς τας διατάξεις 
άρθρ. 32, 39 και 40 του παρόντος ασκεί: 

α) Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης δι" άπαντας τ 
αξιωμαπκούς.

β) Ο Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων δια τους ανωτέρ 
και κατωτέρους αξιωματικούς.

γ) Οι Αρχηγοί Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας δια τ 
υπό την διοίκησίν των κατωτέρους αξιωματικούς.

Διαδικασία παραπομπής εις 
Ανακριπκόν Συμβούλιον

Άρθρο 43

1. Πας Διοικητής Σχημαπσμού, Συγκροτήματος ή Μο 
δος, εκτιμών ότι αξιωματικός πς των υπό την Διοίκτ 
του, υπέπεσε ν εις παράπτωμα εκ των εν άρθρ. 32, 39 
40 του παρόντος διατάσσει ένορκον διοικητικήν εξέτα 
ήπς ενεργείται παρ" αξιωματικού ανωτέρου του υπό kg 
γορίαν. Η σχημαπζόμενη δικογραφία μετά πόρισμα 
δεόντως ηπολογημένου και μετά παρόντος ετέρου xpr 
μου στοιχείου, έπ δε και της τυχόν υποβληθείσης αναφο 
ή αιτήσεως του αδικηθέντος προσώπου υποβάλλεται ιερ 
χικώς εις τον κατά το άρθρ. 42 του παρόντος αρμόΐ 
δια την πειθαρχικήν δίωξιν.



9

2. Επί της εν παρ 1 αναφοράς γνωματεύουν υποχρεω- 
ηκώς άπασαι at ιεραρχικώς προϊστάμενοι του υποβάλλοντος 
Αρχαί.

3. Οιαδήποτε των Αρχών τούτων δύναται πρώτη, να 
διατάξη ένορκον διοικητικήν εξέτασιν, εφ' όσον ήθελεν 
εκτιμήσει είτε εξ ιδίας αντιλήψεως, είτε βάσει τυχόν 
υποβληθείσης αναφοράς ή αιτήσεως, ότι συντρέχει προς 
τούτο λόγος.

4. Τα κατό τα ανωτέρω υποβαλλόμενα έγγραφα εις 
ουδένα κοινοποιούνται παρά του υποβάλλοντος ταύτα ή 
των προϊσταμένων αυτού Αρχών.

5. Η ένορκος διοικητική εξέτασις είναι μυστική, ουδείς 
δε πλήν του εγκαλουμένου και των υπό του παρόντος 
αναφερομένων, δύναται να λάβη γνώσιν των στοιχείων 
τούτης. Δια τον όρκον των μαρτύρων και τον τύπον των 
εκθέσεων εφαρμόζονται αι περί αυτών διατάξεις του 
Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος. Αντίγραφα των εν της 
ενόρκω διοικητική εξετάσει εκθέσεων και λοιπών εγγράφων 
χορηγούνται μόνον εις Διχαστικάς Αρχάς μετά το πέρας 
του διοικητικού ελέγχου, εφ όσον ήθελε ζητηθούν παρ 
αυτών.

6 Ο ασκών την πειθαρχικήν δίωξιν, εάν ούτος είναι ο 
Υπουργός Εθνικής Αμύνης ή ο Αρχηγός Ενόπλων Δυνά
μεων, λαμβάνων τα εις τας προηγουμένας παραγράφους 
του παρόντος άρθρου έγγραφα, μετά του ατομικού φακέλ- 
λου και αντιγράφου φύλλου μητρώου του αξιωματικού, 
εκτιμά τα περιστατικά, εντός διμήνου το βραδύτερον, και:

α) Αν κρίνη, ότι δεν υπάρχει παράπτωμα, θέτει την 
υπόθεσιν εις το αρχείον.

β) Αν κρίνη, ότι το παράπτωμα είναι τιμωρητέον δια 
ποινής αργίας δια προσκαίρου παύσεως ή συνήθους 
πειθαρχικής ποινής, επιβάλλει την αντίστοιχον ποινήν.

γ) Αν κρίνη, ότι το παράπτωμα είναι βαρύτερον παραπέ
μπει τον αξιωματικόν -ενώπιον Ανακριτικού Συμβουλίου, με 
το ερώτημα της αποτάξεως ή της επιβολής ποινής αργίας 
δια προσωρινής απολύσεως, κατά τας διατάξεις των άρθρ. 
32 και 39 και 40 του παρόντος.

7. Εάν ασκών την πειθαρχικήν δίωξιν, είναι ο αρχηγός 
Στρατού ή Ναυτικού ή Αεροπορίας, έχει άπασας τας εν τη 
προηγουμένη παραγράφω δικαιοδοσίας, πλην της επιβολής 
ποινής αργίας δια πρόσκαιρου παύσεως. Εις την περίπτωσιν 
ταύτην υποβάλλει άπαντα τα εν τη προηγουμένη παραγρά
φω αναφερόμενα, μετά των προτάσεών του, εις τον 
Αρχηγόν Ενόπλων Δυνάμεων, όσης δύναται να ενεργήση 
τα εν τη προηγουμένη παρ. 6 οριζόμενα.

8. Οι μόνιμοι εξ εφεδρείας, οι έφεδροι εξ εφεδρείας ή 
εξ απονομής και οι έφεδροι εν ενεργεία αξιωματικοί ως και 
οι εν εφεδρεία τελούντες, παραπέμποντα; εις Ανακριτικόν 
Συμβούλιον μόνον με το ερώτημα της αποβολής, κατά τας 
διατάξεις του άρθρ. 40 του παρόντος "επιφυλασσομένων 
των εν παρ. 2α αυτού περί επιβολής της ποινής ταύτης 
άνευ παραπομπής των εις τούτο ειδικωτέρων ορισμών".

Η ανωτέρω εντός " φράσις προσετέθη από της ισχύος 
του Ν.Δ. 1400/1973, δια του άρθρ. 2 Ν.Δ. 463/1974 (κατωτ. 
αριθ. 35).

9 Η περί παραπομπής εις Ανακριτικόν Συμβούλιον 
διαταγή του ασκούντος την πειθαρχικήν δίωξιν καταχωρί
ζεται εις τα ατομικά έγγραφα του εγκαλουμένου αξιωμτικού, 
εις ά καταχωρίζεται ωσαύτως η απόφασις του Πρωτοβαθ
μίου Ανακριτικού Συμβουλίου και η τυχόν τοιαύτη του 
Δευτεροβαθμίου ή, εν περιπτώσει, αθωώσεως του εγκλη- 
θέντος αξιωμτικού, η, επί της κρινομένης υποθέσεως, τελική 
απόφασις του ασκούντος την πειθαρχικήν δίωξιν.

10. Άπαξ κοινοποιηθείσα διαταγή του ασκούντος την 
πειθαρχικήν δίωξιν, περί παραπομπής αξιωματικού ενώπιον 
Ανακριτικού Συμβουλίου, εν ουδεμιά περιπτώσει ανακαλείται.

ΤΜΗΜΑ 10
Πρωτοβάθμιον Ανακριτικόν Συμβούλιον

Συγκρότησις Πρωτοβαθμίου 
Ανακριτικού Συμβουλίου

Άρθρο 44

1. Το Ανακριτικόν Συμβούλιον συγκροτείται, δϊ ωρισμένην 
υπόθεσην υπό του ασκούντος πειθαρχικήν δίωξιν εκ πέντε 
αξιωματικών ανωτέρων κατά βαθμόν ή αρχαιοτέρων του 
εγκαλουμένου, ων οι τρείς τουλάχιστον δέον οπωσδήποτε 
να είναι ανώτεροι αξιωματικοί.

2. Άπαντα τα μέλη του Συμβουλίου λαμβάνονται εκ των 
εν ενεργεία αξιωματικών Όπλων, Μαχίμων, ή Ιπταμένων, 
του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, εκτός εάν ο 
εγκαλούμενος είναι Αξιωματικός Σώματος, οπότε εν εξ 
αυτών λαμβάνεται εκ των αξιωματικών του Σώματος, εις ο 
ούτος ανήκει.

3. Εφ όσον δεν διατίθεται εν ενεργεία, αξιωματικός του 
ιδίου Σώματος, εν τη έδρα συγκροτήσεως του Συμβουλίου, 
ορίζεται αντ' αυτού έτερος οιουδήποτε Σώματος.

4. Εις πάσαν περίπτωσιν, εν εκ των μελών του Συμβουλίου 
δύναται να είναι Δικαστικός Σύμβουλος Α', Β', Γ' Τάξεως ή 
Βοηθός Δικαστικός Σύμβουλος A Τάξεως ανεξαρτήτως του 
βαθμού του εγκαλουμένου.

5. Πρόκειται περί παραπομπής, ανωτέρου ή κατωτέρου 
αξιωματικού Όπλων του Στρατού Ξηρός, το εν τουλάχιστον 
των μελών, λαμβάνεται εκ του ιδίου με αυτόν Όπλου.

6. Εάν δεν υπάρχη ο κατά tc ανωτέρω αναγκαίος διε 
την συγκρότησιν Του Συμβουλίου αριθμός αξιωματικών ή οι 
υπάρχοντες απουσιάζουν ή κωλύονται αποδεδειγμένως, 
καλούνται όπως μετάσχουν του Συμβουλίου εν ενεργεία 
αξιωματικοί εκ των ετέρων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων 
ή μη υπαρχόντων και τοιούτων εκ των αποστράτων του 
οικείου Κλάδου, ή τέλος εκ των αποστράτων ετέρων 
Κλάδων, ανακαλουμένων προς τούτο εις την ενέργειαν.

7. Ο κατά βαθμόν κατώτερος αξιωμαπκός εκ των μελών 
του Συμβουλίου ή εν ισοβαθμία, ο νεώτερος, είναι ο 
Εισηγητής.

8. Δια την αναπλήρωσιν των τακτικών μελών εν περί- 
τττώσει απουσίας ή νομίμου κωλύματος αυτών, ορίζει ο 
ασκών την πειθαρχικήν δίωξιν ισάριθμα ή ολιγώτερα 
αναπληρωματικά μέλη, τουλάχιστον όμως τρία, λαμβανόμε- 
να συμφώνως προς τας προηγουμένας παραγράφους του 
άρθρου τούτου.

9. Οσάκις δια της αυτής περί παραπομπής εις Ανακριτικόν 
Συμβούλιον διαταγής παραπέμπονται πλείονες του ενός 
αξιωματικοί, η σύνθεσίς του κανονίζεται με βάσιν τον 
βαθμόν του ανωτέρου ή αρχαιοτέρου των παραπεμπομένων.

Εξαιρέσεις

Άρθρο 45

Δεν δύναται να διορισθή μέλος του κατά το προηγού- 
μενον άρθρον Ανακριτικού Συμαβουλίου:

α) Όσης είναι συγγενής του εγκαλουμένου εις ανιόντα 
ή καπόντα βαθμόν, ή μέχρι του τετάρτου εκ πλαγίου 
βαθμού, ή μέχρι του δευτέρου εξ αγχιστείας.

β) Όσης έχει ιδιαιτέραν φιλίαν και οικειότητα μετ' αυτού 
ή έχθραν.

γ) Όσης κατήγγειλε την προκειμένην πράξιν, ή υπέβαλε 
την αρχικήν περί παραπομπής του αξιωματικού εις το 
Συμβούλιον αναφοράν.

δ) Όσπς επελήφθη καθ' οιονδήποτε τρόπον της υπό
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κρίσιν πράξεως και εν οιωδήποτε σταδιω την ποινικής 
διαδικασίας, είτε ως Δικαστής, είτε ως Επίτροπος.

ε) Όσης ενήργησεν ανάκρισιν ή διοικητικήν εξέτασιν της 
υποθέσεως.

ζ) Όστις εξητάσθη ως μύρτος ή παρουσιάζεται ως μάρτυς, 
επί της κρινομένης υποθέσεως.

Πράξις παραπομπής 

Αρθρο 46

1. Ο ασκών την παθαρχικήν δίωξιν εν τη αύτη διαταγή 
δί ής συγκροτεί το Ανακριηκόν Συμβούλιον:

α) Ορίζει τον τόπον εις όν δέον να συνέλθη τούτο, ως 
και την προθεσμίαν από της λήψεως της διαταγής συγκρο- 
τήσεως μέχρι της συνόδου του Συμβουλίου.

Η προθεσμία αύτη, οριζομένη κατ αρχήν εις 20 ημέρας 
δύναται να παραταθή δια Διαταγής του ασκούντος πειθαρ
χικήν δίωξιν εάν αποχρώντες λόγοι επιβάλλουν τούτο.

β) Θέτει το ερώτημα ή τα ερωτήματα εφ ών οφείλει το 
Συμβούλιον ν' αποφανθή.

γ) Διαβιβάζει αντίγραφον της διαταγής συγκροτήσεως του 
Συμβουλίου, μετά του φακέλλου της υποθέσεως, Ατομικού 
Φακέλλου, Φύλλου Μητρώου και πάντων εν γένει των 
διαφωησηκών εγγράφων ή στοιχείων, εις τον Πρόεδρον 
του Ανακριτικού Συμβουλίου.

δ) Κοινοποιεί αντίγραφον της διαταγής τούτης εις τα 
λοιπά μέλη του Συμβουλίου τακτικά και αναπληρωματικά, 
εις το Αρχηγείον του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων 
ή εις το Αρχηγείον Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου περί 
παραπομπής αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων και εις την 
Ανωτέραν Στρατιωηκήν Αρχήν του τόπου ένθα θέλει 
συγκροτηθή το Συμβούλιον. Τα μέλη του Συμβουλίου 
αναφέρουν πάραυτα εις τον Πρόεδρον τούτου την λήψιν 
της διαταγής.

Σύγκλησις Ανακριηκού Συμβουλίου 

Άρθρο 47

1. Ο Πρόεδρος, ευθύς ως λάβη την περί παραπομπής 
διαταγήν, προβαίνει εγγράφως εις τας κάτωθι ενεργείαις:

α) Παραγγέλει την επίδοσιν τούτης εις τον εγκαλούμενον.
β) ΚαλεΙ τον εγκαλούμενον ίνα, εντός πέντε ημερών από 

της επιδόσεως τούτης, προτείνη δί εγγράφου αναφοράς 
του, απευθείας εις τον Πρόεδρον υποβαλλομένης, μάρτυ
ρας υπερασπίσεως, εάν έχη σημειών την κατοικίαν αυτών 
και το θέμα εφ' ού κυρίως γενήσεται η εξέτασις εκάστου.

γ) Καλεί αυτεπαγγέλτως μάρτυρας, ούς ήθελε κρίνει 
αναγκαίους δια την διαμόρφωσιν του Συμβουλίου.

Ωσαύτως καλεί τους προταθέντας υπό του εγκαλουμένου 
μάρτυρας, οίτινες δεν δύνανται vc είναι πλείονες των 
πέντε

δ) Αφού λάβη τα αποδεικτικά επιδόσεως ή εκθέσεις 
θυροκολλήσεως και έχων υπ' όψει και την από της έδρας 
του Συμβουλίου απόστασιν του τόπου διαμονής του εγκα- 
λουμένου και των μαρτύρων, συγκαλεί το Συμβούλιον προς 
συνεδρίασιν, εν ωρισμένω χρόνω και χώρω και καλεί τον 
εγκαλούμενον προ τριών τουλάχιστον πλήρων ημερών, επί 
ποινή ακυρότητος της διαδικασίας, όπως προσέλθη εις την 
Συνεδρίασιν ίνα απολογηθή. Εις τας ημέρας ταύτας δεν 
υπολογίζονται η ημέρα καθ ήν έλαβε γνώσιν της κλήσεως 
ο εγκαλούμενος, καθώς και η ημέρα συγκλήσεως του 
Συμβουλίου.

2. Εάν ο εγκαλούμενος κωλύεται να παρουσιασθή εις το 
Συμβούλιον, λόγω νόσου δεόντως βεβαιουμένης, ή ετέρας, 
εξ ανωτέρας βίας επιβαλομένης αιτίας, προσκαλείται υπό

του Προέδρου ν απολογηθή εγγράφως μέσω της οι 
Στρατιωτικής, ή Αστυνομικής Αρχής.

3. Εάν οι προταθέντες υπό του εγκαλουμένου μάρ 
διαμένουν μακράν της έδρας του Συμβουλίου. 
Πρόεδρος, εκ της μελετης της δικογραφίας και ε> 
αναφοράς του εγκαλουμένου, κρίνη ότι ούτοι 6: 
καταθέσει περί γεγονότων εχόντων επίδρασιν εις την ► 
του Συμβουλίου, καθίσταται δε αδύνατος ή εξ ά 
στοιχείων μόρφωσις εν προκειμένω γνώμης, εφαρμόζ 
εν άρθρ. 50 οριζόμενα, αιτούμενος την ένορκον εξε 
των μαρτύρων τούτων παρά των Στρατιωτικών, Αστυ 
κών ή Πολιτικών Αρχών του τόπου της διαμονής τω'

4. Ο εγκαλούμενος δικαιούται όπως, ιδιαίς αυτού δ 
ναις, εμφάνιση και ετέρους πλην των,.προταθέντων 
τυράς κατα την ενώπιον του Συμβουλίου διαδικασίαν, 
υπερύσπισίν του, αλλ' ουχί πλείονας των πέντε.

5. Εν περιπτώσει πολέμου ή γενικής επιστρτατεύί 
δια την πρόσκλησιν στρατιωτικών μαρτύρων και διαμ 
ντων εκτός του τόπου της συνεδριάσεως του Συμβοι 
απαιτείται έγκριεης του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων

6. Ο Πρόεδρος του Ανακρτικού Συμβουλίου δύ 
ωσαύτως να ζητήση οιονδήποτε και οπουδήποτε ευρι 
μενον έγγραφον ή στοιχείον εφ' όσον κρίνει ότι ι 
θέλει συμβάλει εις την πληρεστέραν μόρφωσιν γνώμη 
της υπό κρίσιν υποθέσεως.

7. Αι κλήσεις των μεν στρατιωτικών επιδίδονται μέσα 
Μονάδων των ή του οικείου Φρουραρχείου των δε ίδια 
μέσω των Αρχών Ασφαλείας, δια τίνος αξιωματικού 
Ενόπλων Δυνάμεων ή δια τίνος αξιωματικού ή υπαξι 
τικού των Σωμάτων Ασφαλείας.

Συνεδριάσεις Ανακριτικού Συμβουλίου- 
Εξαιρέσεις

Άρθρο 8

1. Εις τον υπό του Προέδρου ορισθέντα δια 
συνεδρίασιν του Συμβουλίου χώρον και χρόνον, συνέ 
νται πάντα τα μέλη αυτού, τακτικά και αναπληρωματικ 
το Συμβούλιον συγκροτείται εις σώμα εκ των τακτικών c 
μελών.

2. Εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέ^ 
ο Πρόεδρος καλεί τα αναπληρωματικά μέλη κατά την σι 
της εν τη διαταγή αναγραφής των, πλην της περιπτώι 
καθ' ην το κωλυόμενον ή απουσιάζον μέλος είναι του on 
Σώματος εις ό ανήκει ο εγκαλούμενος, οπότε λαμβά’ 
το αναπληρωματικόν μέλος του Σώματος τούτου.

3. Ο εγκαλούμενος αξιωματικός οφείλει προ της ε 
ξεως της συνεδριάσεως, επί ποινή απαραδέκτου, να ζη 
δι έγγραφο προς τον Πρόεδρον αναφοράς την εξαβ 
των μελών εκείνων του Συμβουλίου, δι' α συντρέχει λ 
τις των εν άρθρ. 45 διαλαμβανομένων, αναφέρων άμα 
λόγους ως και τα μέσα της βεβαιώσεως αυτών.

4. Δεν δύναται να ζητήση την εξαίρεσιν εκείνων των 
μελών εάν δεν πράξη τούτο, η αίτησις εξετάζεται μ 
καθ όσον αφορά εις τα δύο πρώτα εν τη ατ 
αναφερόμενα μέλη.

5. Την περί εξαιρέσεως αΐτησιν, ο Πρόεδρος διαβί] 
εις τα μέλη εις α αφορά αύτη, ίνα αναφέρουν εγγρι! 
περί των εν αυτή προβαλλομένων λόγων εξαιρέσεως

6. Τα μέλη τούτα απέχουν προσωρινώς, των συνεί 
σεων, επί ποινή ακυρότητος της διαδικασίας, αντ α 
δε λαμβάνουν μέρος, προς συμπλήρωσιν του Συμβοι 
και μόνον δια την εκδίκασιν της περί εξαιρέσεως αιτήε 
τα ανπληρωματτκά μέλη κατά την ωρισμένην σειράν ττ 
τη διαταγή αναγραφής των.

7. Εάν εζητήθη η εξαίρεσις του Προέδρου, αναλαμ)
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την προεδρίαν ο μετ αυτόν ανώτερος κατά βαθμόν, ή 
αρχαιότερος, την θέσιν δε αυτού καταλαμβάνει αναπληρω
ματικόν μέλος.

Β. Προκειμένου να εξετασθή αΐτησις εξαιρέσεως κατά τα 
ανωτέρω, δεν ισχύουν οι εν παρ. 2 και 5 του άρθρ. 44 του 
παρόντος τιθέμενοι περιορισμοί, συμφώνως προς τους 
οποίους, όταν ο εγκαλουμενος είναι αξιωματικός Όπλου 
του Στρατού Ξηρός ή αξιωματικός Σώματος, το έν 
τουλάχιστον των μελών λαμβάνεται ανηστοίχως εκ του 
ιδίου με αυτόν Όπλου ή Σώματος.

9. Ούτω συκροτούμενον το Συμβούλιον και λαμβάνον υπ 
οψιν την αίτησιν και τα τυχόν προσαχθέντα έγγραφα, 
αποφασίζει παραχρήμα εν μυστική συνεδριάσει επί της περί 
εξαιρέσεως αιτήσεως.

10. Πάσα αίτησις περί εξαιρέσεως μέλους του συγκρο- 
τηθέντος Συμβουλίου, δια την κρίσιν επί της αιτήσεως περί 
εξαιρέσεως, είναι απαράδεκτος και απορρίπτεται υπό του 
Προέδρου.

1 I. Παν μέλος του Συμβουλίου, εκτιμών ότι υφίσταται 
αιτία εξαιρέσεως εαυτού, οφείλει ν' αναφέρη τάυτην εις το 
Συμβούλιον, τούτο δε, συμπληρωμένον κατά τ’ ανωτέρω, 
αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν περί της εξαιρέσεως.

12. Περί της ολής εν τω παρόντι άρθρω διαδικασίας 
εξαιρέσεως συντάσσεται Πρακτικόν, εν ώ καταχωρίζεται η 
εκδοθείσα απόφασις του Συμβουλίου.

13. Εαν η αίτησις εξαιρέσεως εγένετο δεκτή, τα εξαιρε- 
θέντα μέλη απέχουν της συνεδριάσεως. εις δε τας θέσεις 
αυτών, παραμένουν ορισηκώς τα αναπληρωματικά μέλη, δια 
την κρίσιν της υποθέσεως. Εν τη περιπτώσει ταύτη, δεν 
έχουν εφαρμογήν οι εν παρ. 2 και 5 του άρθρ. 44 πθέμενοι 
περιορισμοί, όσον αφορά εις την υποχρέωσιν όπως εν 
τουλάχιστον των μελών του Συμβουλίου λαμβάνεται εκ του 
Όπλου ή Σώματος εις ο ανήκει ο εγκαλούμενος.

Τρόπος διεξαγωγής των συνεδριάσεων 

Αρθρο 49

1. Αι συνεδριάσεις του Συμβουλίου, διεξάγονται κεκλει- 
σμένων των θυρών. Ουδείς εκτός του εγκαλουμένου και 
των εκάστοτε εξεταζομένων μαρτύρων, παρίσταται κατ 
αυτάς.

2, Η διαδικασία διεξάγεται προφορικώς, την διεύθυνσιν 
δε αυτής έχει ο Πρόεδρος.

3 Η συνεδρίασις δεν διακόπτεται, ει μη δια τα προς 
αναψυχήν αναγκαία διαλείμματα, δια την εμφάνισιν ουσιώ
δους μάρτυρος, ή δια την εξακρίβωσιν ουσιώδους γεγονό
τος.

Περί της διακοπής, αποφασίζει το Συμβούλιον κατά 
πλειοψηφίαν.

4. Εφ' όσον δεν επαρκεί ο χρόνος προς εκδίκασιν της 
υποθέσεως εντός της ορισθείσης ημέρας, η συνεδρίασις 
δύναται να διακοπή δια την επομένην εργάσιμον ημέραν.

5. Περί πάσης γενομένης κατά τα ανωτέρω διακοπής 
γίνεται μνεία εν τω Πρακτικώ.

Διαδικασία ανακρίσεως ενώπιον 
του Ανακριτικού Συμβουλίου

Αρθρο 50

1. Αμα τη ενάρξει της συνεδριάσεως ο Πρόεδρος 
διατάσσει, ίνα εμφανισθή ενώπιον του Συμβουλίου, ο 
εγκαλούμενος αξιωματικός, όσης παρίσταται εν τη συνε
δριάσει, μέχρι πέρατος της ανακρίσεως.

2. Εν περιπτώσει μη εμφάνισε ως του εγκαλουμένου, αν 
μεν αυτός εδικαιολόγησε την απουσίαν αυτού, το Συμβού

λιον αναβάλλει την κρίσιν επί της υποθέσεως ως εν παρ. 
4 του άρθρ. 51 ορίζεται, άλλως η διαδικασία προχωρεί

Δευτέρα αναβολή εκ του λόγου τούτου, δεν επιτρέπεται.
3. Ο Εισηγητής αναγιγνώσκει, εντολή του Προέδρου, την 

περί συγκροτήοεως του Συμβουλίου διαταγήν του ασκού- 
ντος πειθαρχικήν δίωξιν και την τυχόν εκδοθείσαν απόφασιν 
επί αιτήσεως εξαιρέσεως, ως και όλα τα έγγραφα της 
υποθέσεως, ών την ανάγνωσιν ήθελε κρίνει αναγκαίαν 
Πρόεδρος

Τη αιτήσει του εγκαλουμένου ή ηνος των μελών του 
Συμβουλίου, ο Πρόεδρος δύναται να παραγγέλη την 
ανάγνωσιν και ετέρων εγγράφων.

4. Ο Πρόεδρος μετά τούτο καλεί τους υπ αυτού 
κλητευθέντας μάρτυρας, ως και τους υπό του εγκαλουμένου 
κατά το άρθρ. 47 προταθέντας,

5. Αν ηνές των μαρτύρων τούτων είναι απόντες, το δε 
Συμβούλιον κρίνη ουσιωδώς αναγκαίαν την εμφάνισιν αυτών, 
αναβάλλει την ανάκρισιν της υποθέσεως ως εν παρ. 4 του 
άρθρ. 51 ορίζεται, άλλως η διαδικασία προχωρεί.

6. Το Συμβούλιον δύναται και κατά την διάρκειαν της 
ανακρίσεως, να καλέση και εξετάση παν πρόοωπον, ούτινος 
την εξέτασιν ήθελε κρίνει αναγκαίαν. Νέους μάρτυρας ο 
εγκαλούμενος, δύναται επίσης να προτείνη ουχί όμως 
πλείονας των δύο.

7. Οι μάρτυρες εξετάζονται ενόρκως κατά τας σχετικός 
διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος και του 
Κώδικος Ποινικής Δικονομίας.

8. Τους μάρτυρας εξετάζει ο Πρόεδρος και μετ' αυτόν 
κατά σειράν τα μέλη του Συμβουλίου, τελευταίος δε ο 
εγκαλούμενος, όσης τας ερωτήσεις αυτού, απευθύνει δια 
του Προέδρου. ■

9. Οι μάρτυρες δύναται να εξετασθούν και κατ ανηπα- 
ρά στάσιν.

10. Αι καταθέσεις των μαρτύρων καταχωρίζονται συνο- 
λικώς εν ιδιαιτέρω πρακτικώ υπογραφομένω αμέσως υπ' 
αυτών, του Προέδρου και του Εισηγητού.

11. Τελευταίος εξετάζεται και απολογείται ο εγκαλούμε- 
νος. Η απολογία του καταχωρίζεται περιληπτικώς εν τω 
Πρακτικώ, περί ού το άρθρ. 55 του παρόντος.

12. Μετά τούτα, ο Πρόεδρος ερωτά τα μέλη του 
Συμβουλίου εάν έχουν να ζητήσουν εξήγησίν ηνα από τους 
μάρτυρας ή τον εγκαλούμενον τούτων δε αποκρινομένων 
αποφατικώς, κηρύσσει περαιωμένην την ανάκρισιν μεθ ό ο 
εγκαλούμενος και οι τυχόν παρευρισκόμενοι μάρτυρες 
αποσύρονται.

Διάσκεψις Ανακριτικού Συμβουλίου 

Αρθρο 51

1. Το Συμβούλιον είτα διασκέπτεται προς έκδοσιν της 
γνωμοδοτήσεως.

2. Τα μέλη διαρκούσης της διασκέψεως και προ της 
εκδόσεως της γνωμοδοτήσεως με ουδένα επικοινωνούν, 
ουδέ αποχωρίζονται αλλήλων.

3. Αρχομένης της διασκέψεως, το Συμβούλιον λαμβάνει 
γνώσιν του περιεχομένου του ατομικού φακέλλου του 
εγκαλουμένου, εν συνεχεία δε ο Πρόεδρος ερωτά τα μέλη 
εάν εμόρφωσαν σαφή γνώσιν εκ της ενώπιον του Συμβου
λίου διεξαχθείσης διαδικασίας, εις καταστατικόν δε απά- 
ντησιν, προχωρεί η διάσκεψις συμφώνως προς τα επόμενα 
άρθρα.

4. Εάν δεν ηδυνήθη το Συμβούλιον να μορφώση πεποΐ- 
θησιν επί ωρισμένου ουσιώδους γεγονότος και δεν επαρκή 
προς τούτο κατά την κρίσιν του η κατ το άρθρ. 46 ταχθείσα 
προθεσμία, δύναται ν' αναβάλη την ανάκρισιν της υποθέ
σεως, εις άλλην ρητώς ωρισμένην ημέραν και πέραν εν
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ανάγκη της ταχθείσης προθεσμίας αλλ’ ουχΙ πλέον των 
δέκα ημερών από της λήξεως ταύτης.

5 Οι λόγοι της αναβολής της συνεδριάσεως και η 
ημερομηνία της νέας συνεδριάσεως, καταχωρίζονται εν τω 
συντασσομένω πρακτικώ.

6. Ο εγκαλούμενος οφείλει, άνευ νέας εγγράφου προ- 
σκλήσεως, να εμφανισθή, κατά την ορισθείσαν νεαν ημέραν 
συνεδριάσεως του Συμβουλίου ανακοινουμένης αυτω υπό 
του Προέδρου προφορικώς.

7. Δια την διευκρίνησιν γεγονότος, το Συμβούλιον 
δικαιούται να ζητήση δια του Προέδρου απ ευθείας 
εγγράφους πληροφορίας, ή την λήψιν εγγράφου μαρτυρίας 
προσώπων διαμενόντων εκτός της έδρας αυτού, παρ 
οιασδήποτε Στρατιωπκής ή Πολιτικής αρχής.

ΤΜΗΜΑ 11
Προσφυγή κατά της γνωμοδοτήσεως

Περιπτώσεις προσφυγής εις Δευτεροβάθμιον 
Ανακριτικόν Συμβούλιον

Αρθρο 56

Ί. Επιφυλασσομένης της ισχύος της διατάξεως της παρ. 
2α του άρθρ. 40 και περί αργίας δια προσωρινής απολύσεως 
και περί αποτάξεως ή αποβολής γνωμοδοτήσεις του 
Ανακριτικού Συμβουλίου, επιδίδονται, εν αντιγράφω διαταγή 
του ασκούντος την πειθαρχικήν δίωζιν εις τον εγκαλούμε- 
νον και καθίσταται συγχρόνως αυτώ γνωστόν, επί ποινή 
ακυρότητος της επιδόσεως, ότι δύναται εντός 10 ημερών 
από ταύτης να προσφύγη ενώπιον Δευτεροβαθμίου Ανα- 
κριτικού Συμβουλίου, προς επανεξέτασιν της υποθέσεως.

Η ανωτέρω εντός " φράσις προσετέθη από της ισχύος 
του Ν.Δ. 1460/1973, δια του άρθρ. 2 Ν.Δ. 463/1974 (κατωτ. 
αριθ. 35).

2. Εάν εις το Συμβούλιον είχε τεθή υπό του ασκούντος 
την πειθαρχικήν δίωζιν μόνον το ερώτημα της αποτάξεως 
και το Συμβούλιον εγνωμοδότησεν αποφατικώς, ο ασκών 
την πειθαρχικήν δίωζιν δύναται vc παραπέμψη εκ νέου εις 
αυτό τον αξιωματικόν με το ερώτημα της αργίας δια 
προσωρινής απολύσεως. Εν τη περιπτώσει ταύτη συγκρο
τείται, νέον Συμβούλιον, άπερ κατά τας διατάζεις του 
παρόντος, γνωμοδοτεί.

3. Το κατά τας διατάζεις της ανωτέρω παραγράφου 
συγκροτούμενον νέον Ανακριηκόν Συμβούλιον είναι Πρω
τοβάθμιον.

4. Προσφυγή κατά της αποφάσεως του Πρωτοβαθμίου 
Ανακριτικού Συμβουλίου ενώπιον Δευτεροβαθμίου τοιούτου, 
επιτρέπεται μόνον:

α) Εις τον εγκαλούμενον εάν το Συμβούλιον απεφάνθη 
υπέρ αποτάξεως ή αποβολής αυτού ή αργίας δια προσω
ρινής απολύσεως.

β) Εις τον ασκούντο την πειθαρχικήν δίωζιν, εάν τεθέντος 
εν τω Συμβουλίω ερωτήματος αποτάξεως, ή αργίας δια 
προσωρινής απολύσεως ή αποβολής, απετάνθη τούτο 
αποφατικώς.

Διαδικασία επί προσφυγών 

Αρθρο 57

1. Η κατά το ανωτέρω άρθρον προσφυγή ασκείται:
α) Εκ μέρους του εγκαλουμένου, εντός της 10 ήμερου 

προθεσμίας δΓ εγγράφου αναφοράς του προς τον ιεραρ

χικως προϊστάμενον, υποβαλλομένης αμελλητί εις τ 
ασκούντο την παθαρχικήν δίωζιν. Εάν ο εγκαλου. 

δεν είναι τοποθετημένος εις οργανικήν ηνά θέση 
αναφοράν τούτην υποβάλλει ας την οικείαν Διεύθυνσή 
αντιστοίχου Αρχηγείου, μέσω της Αρχής, ήτις επέϊ 
αυτώ την γνωμοδότησιν του Ανακριτικού Συμβουλίου

β) Εκ μέρους του ασκούντος την πειθαρχικήν δίωζιν l 
20 ημερών αφ ής περιέλθη αυτώ η γνωμοδότησις 
Πρωτοβαθμίου Ανακριτικού Συμβουλίου.

2. Παρελθούσης άπρακτου της ανωτέρω κατά περίπτ 
προθεσμίας, η γνωμοδότησις του Πρωτοβαθμίου Ανακ 
κού Συμβουλίου καθίσταται τελεσίδικος.

3. Ασκηθείσης της ως άνω προσφυγής, ο ασκών 
πειθαρχικήν δίωζιν συγκροτεί Δευτεροβάθμιον Ανακρ; 
Συμβούλιον, κατά τας διατάξεις του άρθρ. 55 του παρό. 
προς επανεξέτασιν της υποθέσεως.

4. Η τοιαύτη άσκησις προσφυγής εις Δευτεροβάύ 
Ανακριτικόν Συμβούλιον, έχει ανασταλτικήν ισχύν επί ι 
ξεων της Διοικήσεως, αναγομένων εις γνωμοδότησιν 
Πρωτοβαθμίου Ανακριτικού Συμβουλίου.

ΤΜΗΜΑ 12
Δευτεροβάθμιον Ανακριτικόν Συμβούλιον 

Συγκρότησις

Αρθρο 58

1. Το δευτεροβάθμιον Ανακριτικόν Συμβούλιον ε 
πενταμελές και συγκροτείται υπό του ασκούντος 
πειθαρχικήν δίωζιν, δια την κατά τα άρθρ. 56 και 57 
παρόντος επανεξέτασιν ωρισμένης υποθέσεως. εκ 5 Α. 
τάτων ή Ανωτέρων αξιωματικών Όπλων ή Μαχίμων 
Ιπταμένων του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, αν 
τέρων πάντων κατά βαθμόν ή αρχαιοτέρων του εγκαλι 
μένου.

2. Εις πάσαν περίπτωσιν ο Πρόεδρος του Συμβουλ 
λαμβάνεται κε των ανωτάτων αξιωματικών Όπλων, Μαχιμ 
ή Ιπταμένων του οικείου. Κλάδου, το έν δε εκ των με/, 
του Συμβουλίου, εκ των Δικαστικών Συμβούλων A, Ε, 
τάξεως ή βοηθού Δικαστικού Συμβούλου Α τάξεως αν 
ξαρτήτως του βαθμού του εγκαλουμένου.

Χρέη Εισηγητού του Συμβουλίου εκπληροί το νεώτερ 
των μελών τούτου.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ως προς την συγκρότηε 
του Συμβουλίου, αι διατάζεις των άρθρ. 44 έως και 46.

4. Ουδείς των μετασχόντων του Πρωτοβαθμίου Ανακρ 
τικού Συμβουλίου δύναται να μετάσχη και του Δευτεροβο 
μίου.

5. Προκειμένου περί Ανηστρατήγου, Υποστράτηγο 
Υποναυάρχου και Υποπτεράρχου, η κατόπιν προσφυγτ 
επανεζέτασις κατ' αυτών γνωμοδοτήσεως Πρωτοβαθμί; 
Ανακριτικού Συμβουλίου, διενεργείται υπό του Ανωτάτι 
Συμβουλίου Ενόπλων Δυνάμεων, όπερ συμπληρούμενον κ 
υπό του Προέδρου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ενεργ 
εν προκειμένω ως Δευτεροβάθμιον Ανακριτικόν Συμβούλιο

6. Η κατά τα ανωτέρω παραπομπή ανωτάτου αξιωματικι 
εις το Ανώτατον Συμβούλιον Ενόπλων Δυνάμεων, διενερ 
γείται υπό του αοκούντος την Πειθαρχικήν δίωζιν κατά tc 
συνήθη τρόπον και χρόνον εργασιών του Συμβουλίου. Ε 
τοιαύτη περιπτώσει δεν είναι αναγκαία η τήρησις οιασδτ 
ποτέ δικονομικής διατυπώσεως, ουδέ ισχύουν αι διατάξε 
των άρθρ. 45 και 49 του παρόντος ούτε ο εγκαλούμενο 
ούτε μάρτυρες είναι αναγκαίον να κληθούν ενώπιον τ< 
Συμβουλίου.
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Διαδικασία ενώπιον Δευτεροβαθμίου Ανακριτικου 
Συμβουλίου

Άρθρο 59

1. Η ενώπιον του Δευτεροβαθμίου Ανακριτικού Συμβουλίου 
διαδικασία, διεξάγεται ως και η ενώπιον του Πρωτοβαθμίου 
τοιούτου, κατά τας διατάξεις των άρθρ. 47 έως51.

2. Εις το Συμβούλιον τούτο τίθεται δια της διαταγής του 
ασκούντος την πειθαρχικήν δίωξιν εν περιπτώσει μεν 
προσφυγής του εγκαλουμένου, το ερώτημα εφ' ού κατα- 
φατικώς απεφάνθη το Πρωτοβάθμιον Ανακρκτικόν Συμβού
λιον, εις περίπτωσιν δε προσφυγής υπδ του ασκούντος την 
πειθαρχικήν δίωξιν το ερώτημα της αποτάξεως ή αργίας 
δια προσωρινής απολύσεως ή της αποβολής.

3. Εν περιπτώσει αποφατικής απαντήσεως εις το ερώτημα 
της αποτάξεως, ο Πρόεδρος του Δευτεροβαθμίου Ανακρι- 
τικού Συμβουλίου, θέτει το ερώτημα της αργίας δια 
προσωρινής απολύσεως.

4. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν το Συμβούλιον εγνωμοδότησεν 
καταφατικώς επί τίνος των υπό του Προέδρου τεθέντων 
ζητημάτων η σχετική γνωμοδότησις κοινοποιείται δια δια
ταγής του ασκούντος την πειθαρχικήν δίωξιν εν αντιγράφω.

Ακυρότητες-Προοφυγαί 

Άρθρο 60

1. Ακυρότης της γνωμοδοτήσεως Ανακριτικού Συμβουλίου 
τότε μόνο υπάρχει, όταν παρεβιάσθη ή παρελείφθη όρος 
ή τύπος επί ποινή ακυρότητος, αμφότεροι ή έκαστος 
τούτων, υπό του παρόντος διατεταγμένοι

2. Επί ακυρότητι δύνανται να προσβληθούν ενώπιον του 
Συμβουλίου Επικράτειας μόνο:

α) Η γνωμοδότησις του Πρωτοβαθμίου Ανακριτικού Συμ
βουλίου. καθ ής δεν επιτρέπεται προσφυγή εις το Δευτε
ροβάθμιον Συμβούλιον.

β) Η γνωμοδότησις του Δευτεροβαθμίου Ανακριτικού 
Συμβουλίου.

3. Την ως άνω ακυρότητα προβάλλει ο μεν εγκαλούμενος 
εντός 10 ημερών αφ' ής επεδόθη εις αυτόν η γνωμοδότησις 
του Συμβουλίου εφ όσον αύτη ήτο υπέρ επιβολής οιασδή- 
ποτε ποινής εις αυτόν, κατά πάσαν δε περίπτωσιν ο ασκών 
την πειθαρχικήν δίωξιν, εντός 20 ημερών από της υποβολής 
αυτώ της γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου.

4. Η άσκησις προσφυγής ή αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον 
του Συμβουλίου της Επικράτειας, δεν αναστέλλει την 
εκτέλεσιν της γνωμοδοτήσεως του Ανακριτικού Συμβουλίου.

5. Ακυρωθείσης υπό του Συμβουλίου της ΕπικρατεΙας της 
γνωμοδοτήσεως του Ανακριτικού Συμβουλίου η υπόθεσις 
δύναται να παραπεμφθή υπό του ασκούντος την πειθαρχι
κήν δίωξιν, με τα αυτά ερωτήματα, εις νέον ομοιόβαθμον 
Ανακριτικόν Σύμβουλιον, συντιθέμενον εξ ετέρων μελών, 
προς τελικήν απόφασιν. Το Συμβούλιον τούτο συγκροτείται 
δια διαταγής του ασκούντος την πειθαρχικήν δίωξιν εντός 
διμήνου το βραδύτερον, αφ' ής απεδόθη αυτώ η απόφασις 
του Συμβουλίου της Επικράτειας.

6. Εις την περίπτωσιν ταύτην ο αξιωματικός εξακολουθεί 
παραμάνων εις οίαν κατάστασιν διττέλει κατά τον χρόνον 
της εκδόσεως της αποφάσεως του Συμβουλίου ΕπικρατεΙας.

7. Ο διαρρεύσας χρόνος από της εκδόσεως της ακυρω- 
θείσης διοικητικής πράξεως μέχρι της θέσεως του αξιωμα
τικού εις την νέαν κατάστασιν συμφώνως προς την νέαν 
γνωμοδότησιν του ομοειδούς Συμβουλίου, λογίζεται ως 
χρόνος υπηρεσίας δια την σύνταξιν, δια δε την παραγωγήν 
ισχύουν αι διατάξεις του περί ιεραρχίας και παραγωγών 
νόμου.

Β. Προσφυγή εις τακτικά Δικαστήρια δι αποζημίωσιν ένεκα 
πράξεων της εκτελεστικής εξουσίας, στηριχθείσης εις 
απόφασιν Ανακριτικού Συμβουλίου, αποκλείεται, εφ' όσον 
αυτή δεν ακύρωση υπό του Συμβουλίου της ΕπικρατεΙας.

Β.Δ. 46/1973 (ΦΕΚ 13 Α )

Άρθρα 81-Β2 

ΑΡΘΡΟΝ 81
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

1. Ασκηθείσης προσφυγής ο Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων 
συνιστώ Δευτεροβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον προς 
νέαν της υποθέσεως έρευναν.

2. Το Δευτεροβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον είναι 
πενταμελές και συγκροτείται δίωρισμένην υπόθεσιν εξ 
ανωτάτων ή ανωτέρων αξιωματικών. Εις πάσαν περίπτωσιν 
ο πρόεδρος του Συμβουλίου λαμβάνεται εκ των ανωτάτων 
αξιωματικών, και το εν των μελών του Συμβουλίου εκ των 
Δικαστικών Συμβούλων οιουδήποτε βαθμού.

Χρέη εισηγητού εκτελεΐ το νεώτερον των μελών τούτου.
3. Ουδείς των μετασχόντων του Πρωτοβαθμίου Πειθαρ

χικού Συμβουλίου δύναται να μετάσχη και του Δευτεροβαθ
μίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα ισχύοντα προκειμένου 
περί του Πρωτοβαθμίου τοιούτου.

ΑΡΘΡΟΝ 82 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ 

ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Ενώπιον των υπό του παρόντος Οργανισμού συνιστωμέ- 
νων Πειθαρχικών Συμβουλίων τηρείται η διαδικασία η 
προβλεπομένη υπό του νόμου περί καταστάσεως αξιωμα
τικών των Ενόπλων Δυνόμεων προκειμένου περί Ανακριτι- 
κών Συμβουλίων.

Β.Δ. 46/1973 (ΦΕΚ 13 Α')

Άρθρα 79-80
όπως ανπκαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του πδ 639/1980 

(ΦΕΚ 169 Α')

Άρθρον 79
Πειθαρχικά Συμβούλια - Γενικά! Διατάξεις

1. Εις Ανακριτικόν Συμβούλιον παραπέπονται οι μαθηταΙ 
της Σχολής από της ορκωμοσίας των ως πρωτοετών μέχρι 
της ορκωμοσίας των ως Αξιωματικών, με το ερώτημα της 
αποβολής εκ της Σχολής, δια τους εν άρθρω 16 του Ν.Δ. 
562/70 "περί Σ.Σ.Α.Σ.' αναφερομένους λόγους.

2. Το Συμβούλιον το οποίον ανακρίνει εις πρώτον βαθμόν 
καλείται Πρωτοβάθμιον Ανακριτικόν Συμβούλιον. Εις περΙ- 
πτωσιν προσφυγής κατά της γνωμοδοτήσεως του Πρωτο
βαθμίου Ανακριτικού Συμβουλίου, συγκροτείται Δευτεροβάθ
μιον Ανακριτικόν Συμβούλιον.

3. Την πειθαρχικήν δίωξιν ενώπιον του Πρωτοβαθμίου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου, ασκεί ο Διοικητής της Σχολής, 
την δε τοιαύτην ενώπιον του Δευτεροβαθμίου, ο Αρχηγός 
Γ.Ε.Ε.Θ.Α..

Άρθρον 80
Πρωτοβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον.

1. Ο Διοικητής της Σχολής, φρονών ότι ο μαθητής 
υπέπεσεν εις παράπτωμά τι, εκ των αναφερομένων εν τω 
άρθρω 16 του Ν.Δ 562/70 “περ>1 Σ.Σ.Α.Σ.·, συγκαλεί το
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Πρωτοβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον της Σχολής εις το 
οποίον παραπέμπει τον μαθητήν, με το ερώτημα της 
αποβολής εκ της Σχολής.

2 Το Συμβούλιον τούτο αποτελείται εκ των:
α) Αντιπλοιάρχου (Μ) ή Πλοιάρχου (Μ) του Πολεμικού 

Ναυτικού εκ των εις την φρουράν εις ην εδρεύει ή Σχολή 
υπηρετούντων.

β) Αντισμηνάρχου (1) ή Σμηνάρχου (I) της Πολεμικής 
Αεροπορίας εκ των εις την φρουράν της Σχολής υπηρε
τούντων.

γ) Διοικητού Τάγματος μαθητών.
δ) Τμηματάρχου Πτέρυγος Υγειονομικού
ε) ' ' Λοιπών Σωμάτων.
Καθήκοντα Προέδρου εκτελεΐ ο Ανώτερος ή ο Αρχαιό

τερος εκ των ανωτέρω αναφερομένων Αξιωματικών και 
εισηγητού το νεώτερον των μελών. Τα μη υπηρετούντο 
μέλη εις την Σχολήν διατίθενται δια διαταγής του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. 
κατόπιν προηγουμένης διαθέσεως υπό των Γ ενικών Επι
τελείων, κατά την έναρξιν εκάστου σπουδαστικού έτους και 
δι'ενιαύαιον θητείαν. Δια της αυτής Διαταγής διατίθενται 
και οι αναπληρωταί αυτών.

3. Καθήκοντα γραμματέως ανατίθενται υπό του Διοικητού 
της Σ.Σ.Α.Σ. εις κατώτερον Αξιωματικόν αυτής.

4. Δεν δύναται να μετάσχη του Συμβουλίου ο προκαλέσας 
την έγερσιν της πειθαρχικής αγωγής, ο συγγενής του 
εγκαλουμένου εις ανιόντα ή κατιόντα βαθμόν μέχρι τετάρ
του εκ πλαγίου ή" δευτέρου εξ αγχιστείας, ως και ο 
ενεργήσας ανακριτι'κήν πράξιν επί του διωκομένου παρα
πτώματος Εις τας περιπτώσεις ταύτας ως και εις τας 
περιπτώσεις απουσίας ή ασθένειας των ως άνω Αξιωματι
κών, ο κωλυόμενος αναπληρούται υπό του νομίμου ανα- 
πληρωτού του.

5. Το Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρπα παρόντων 
απάντων των μελών του, αι δε αποφάσεις τούτου λαμβά- 
νονται κατά πλειοψηφίαν και είναι υποχρεωτικά! δια τον 
Υπουργόν Εθνικής Αμύνης.

6. Περί όλης της ενώπιον του Συμβουλίου λαβούσης 
χώραν διαδικασίας, συντάσσεται πρακτικόν, πλήρως ητιο- 
λογημένον, υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και των 
μελών. Τούτο δέον να περιλαμβάνη τον τόπον και τον 
χρόνον της συνεδριάσεως, τα ονοματεπώνυμα και τους 
βαθμούς των μελών του Συμβουλίου, το ονοματεπώνυμον 
του εγκαλουμένου, τον λόγον παραπομπής, συνοπτικώς 
την απολογίαν του εγκαλουμένου και την απόφασιν του 
Συμβουλίου.

7 Το Πρακτικόν μεθολοκλήρου του φακέλλου της 
υποθέσεως υποβάλλεται εις τον Διοικητήν της Σχολής, 
εντός τριών ημερών από της συνεδριάσεως.

8. Εκδόθείσης της γνωμοδοτήσεως του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου, τούτο διαλύεται.

Προσφυγή.

9. Κατά της αποφάσεως του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού 
Συμβουλίου επιτρέπεται προσφυγή εις τον εγκαλούμενον, 
εάν το Συμβούλιον εγνωμοδότησεν υπέρ της αποβολής του 
εκ της Σχολής, εις δε τον Αρχηγόν Γ.Ε.Ε.Θ.Α. εάν το 
Συμβούλιον εγνωμοδότησεν κατά της αποβολής.

10. Δια την κατά τ'ανωτέρω άσκησιν προσφυγής καθορί
ζονται τα κάτωθι:

α) Εν περιπτώσει ασκήσεως τούτης εκ μέρους του 
εγκαλουμένου συνέπεια δυσμενούς αποφάσεως του Πρω
τοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

1) Υπό της Σχολής κοινοποιείται εις τον εγκαλούμενον 
αντίγραφον της γνωμοδοτήσεως και καθίσταται εις τούτον 
γνωστόν ότι δικαιούται όπως προσφύγη ενώπιον του 
Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου εντός ανατρεπη-

κής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της κανό
21 Περί της κανοπαήσεως συντάσσεται αποδ: 

οποίον επισυνάπτεται εις τον φάκελλον της unc
3) Η προσφυγή του εγκαλουμένου ασκείται δ; 

προς την Σχολήν αναφοράς, υποβαλλομένης το ". 
υπό της Σχολής μεθ ολοκλήρου του φακέλλου τι 
σεως εις τον Αρχηγόν Γ.Ε.Ε.Θ.Α.. Εις την περίπτω 
η ασκουμένη προσφυγή αναστέλλει την εκτέ/ 
αποφάσεως του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου, μέχι 
τούτης εκδόσεως υπό του Δευτεροβαθμίου Συμρ 
δε μαθητής συνεχίζει την εκπαίδευσίν του.

β) Εν περιπτώσει ασκήσεως εκ μέρους του 
ΓΕΕΘΑ. συνεπεία απαλλακτικών δια τον εγκο 
αποφάσεων του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμί>

1) Εις την περίπτωσιν αυτήν υποβάλλεται α. 
φάκελλος της υποθέσεως εις τον Α ΓΕΕΘΑ ίνα κ 
της ασκήσεως ή μη του δικαιώματος προσφυγής 
του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

2) Η προσφυγή υπό του Α ΓΕΕΘΑ επιτρέπει 
προθεσμίας είκοσιν (20) ημερών αφής περιέλθτ 
γνωμοδότησις του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συι

γ) Η γνωμοδότησις του Πρωτοβαθμίου Πει 
Συμβουλίου καθίσταται οριστική εφ όσον παρέλθη c 
η προθεσμία προσφυγής των 10 ημερών δια τον ι 
μενον και 20 ημερών δια τον Α ΓΕΕΘΑ.

11. Εις πάσαν περίπτωσιν ή οριστική περί c 
απόφασις του Πειθαρχικού Συμβουλίου, εφαρμόζε 
ποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης.

12. Η υπό του εγκαλουμένου άσκησις npc 
ενώπιον του Συμβουλίου Επικράτειας δεν αναστέ 
εκτέλεσιν της περί αποβολής αποφάσεως του Υ 
Εθνικής Αμύνης.

Β.Δ. 370/1967 (ΦΕΚ 113 Α’)
Αρθρα 62-63

Πειθαρχικόν Συμβούλιον 

Αρθρο 62

1. Είναι το ανώτατον όργανον κρίσεως και απο 
περί αποβολής ή ου εκ της Σχολής Ικάρων, δι ους κ, 
ανεπαρκείς και ουχί τελεσφόροι αι προβλεπόμενα 
τέρω πειθαρχικοί ποιναί.

2. Ο Διοικητής της Σχολής Ικάρων φρονών ότ. 
υπέπεσεν εις παράπτωμα δια το οποίον κρίνονται c 
κείς αι προβλεπόμεναι πειθαρχικοί ποιναί ή μετοΓ 
του Συμβουλίου Ικανότητος περί παραπομπής Ικά 
Πειθαρχικόν Συμβούλιον, αναφέρει δια λεπτομεροι 
φοράς του εις το "Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας", c 
νος την παραπομπήν του εις Πειθαρχικόν Συμβούλι 
τη αναφορά του υποβάλλει καταρπσθέντα πλήρη φα 
προανακρίσεως, διαταχθείσης υπ αυτού προς πληρε 
διαλεύκανσιν της υποθέσεως, ή ελλείψει τούτο: 
συγκεντρωθέν διαφωτισηκόν στοιχείον ή φάκελλο 
φάσεως Συμβουλίου Ικανότητας.

Η μέσα σε "" φράση αντικαταστάθηκε ως άνω α 
παρ.Ι άρθρ.5 Π.Δ.98/30 Απρ.-6 Μαίου 1987 (ΦΕΚ /

3. "Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας αφού λάβει υπ 
παραπάνω εκδίδει εντός δεκαημέρου διαταγή ■ 
σύγκληση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην οποία κ 
ζονται:

α) Ονομαστικά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέ 
Συμβουλίου.

β) Ο τόπος συνεδριάσεως του Συμβουλίου.
γ) Το ερώτημα στο οποίο το Συμβούλιο καλεί 

αποφασίσει".
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Η παρ.3 ανηκαταστάθηκε ως άνω από την παρ.2 άρθρ.5 
Π .Δ.98/30 Απρ.-6 Μαίου 1987 (ΦΕΚ Α’60).

4. Το αντίγραφον της Διαταγής μετά του φακέλλου της 
υποθέσεως και πάντων εν γένει των διαψωπστικών εγγρά
φων και άλλων στοιχείων διαβιβάζεται εις τον Πρόεδρον 
του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

5. Έτερο αντίγραφα αυτής διαβιβάζονται ανά εν εις τα 
μέλη του Συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά) και τον 
εγκαλούμενον δια της Σχολής επί αποδείξεσιν, αποστελ- 
λομέναις αμελλητί εις τον Πρόεδρον του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου.

6. Ίο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη 
με Πρόεδρο ανώτατο αξιωματικό του Γενικού Επιτελείου 
Αεροπορίας και μέλη ανώτατους ή ανώτερους αξιωματικούς 
του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

7. Καθήκοντα γραμματέα και εισηγητή εκτελεΙ το νεώτερο 
μέλος'.

Οι παρ. 6 και 7, που είχαν αντικατασταθεΙ από το Π.Δ. 
386/1984 (ΦΕΚ ΑΊ34), ανπκαταστάθηκαν κοι πάλι ως άνω 
από την παρ.3 άρθρ.5 Π.Δ. 98/30 Απρ.-6 Μαίου 1987 (ΦΕΚ 
Α'60).

8. Δεν δύναται ν'αποτελέση μέλος Πειθαρχικού Συμβου
λίου:

α) Συγγενής του εγκαλουμένου ανιών ή κατιών οιουδή- 
ποτε βαθμού ή εκ πλαγίου μέχρι και του τετάρτου ως και 
εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού.

β) Ο καταγγείλας την κρινομένην πράξιν ή ο υποβολών 
την περί παραπομπής του δοκίμου αναφοράν.

γ) Ο ενεργήσας προανάκρισιν ή ένορκον διοικητικήν 
εξέτασιν δια την ηροκειμένην πράξιν, και 

δ) Ο μάρτυς επί της υποθέσεως.
9. Εις το Συμβούλιον τηρείται η διαδικασία του Πρωτο

βαθμίου ανακριτικού Συμβουλίου κατά τον Νόμον ‘περί 
καταστάοεως Αξ/κών Βασ. Αεροπορίας’.

10. Το σχετικόν πρακτικόν μεθ ολοκλήρου του φακέλλου 
της υποθέσεως υποβάλλεται υπό του Προέδρου εις Υπουρ- 
γείον Εθνικής Αμύνης/ΓΕΑ.

Κύρωσις Αποφάσεως Πειθαρχικού Συμβουλίου

Αρθρο 63

1. Η απόφασις του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι υπο
χρεωτική δια τον Υπουργόν, όσης προκαλεί εντός πενθη
μέρου την διαταγήν περί αποβολής του μαθητού εκ της 
Σχολής, ή εν περιπτώσει αποφατικής αποφάσεως του 
Συμβουλίου της επιβολής αυτώ προτεινομένης πειθαρχικής 
ποινής.

2. Προσφυγή εις δευτεροβάθμιον Συμβούλιον δεν επι
τρέπεται.

Β.Δ. 312/1968 (ΦΕΚ 99 Α )
Αρθρα 152, 154, 155, 156 παρ.1 και 3

Πρωτοβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον

Αρθρο 152

1. Ο Διοικητής της Σχολής φρονών ότι, Εύελπις υπέπεσεν 
εις παράπτωμά η εκ των αναφερομένων εν αρθρ.150 παρ.1 
του παρόντος Οργανισμού συγκαλεί το Πρωτοβάθμιον 
Πειθαρχικόν Συμβούλιον της Σχολής εις ο παραπέμπει 
τούτον με το ερώτημα της αποβολής.

2. Το Συμβούλιον τούτο αποτελείται εκ των: 
α. Υποδιοικητού της Σχολής ως Προέδρου, 
β. Διευθυντού Σπουδών Σχολής.
γ. Δύο Ανωτέρων Αξιωματικών εν ενεργεία, εκ των 

Καθηγητών της Σχολής των μη υπηρετούντων εν αυτή,

οριζομένων δια διαταγής του Γ.Ε.Σ. κατά την έναρξιν 
εκάστου Ακαδημαϊκού έτους και δί ενιαύσιον θητείαν.

δ. Διοικητού του οικείου Τάγματος Ευελπίδων.
Τον Υποδιοικητήν της Σχολής απάντα ή κωλυόμενον 

αναπληροί ο Διευθυντής Σπουδών, όσης εν τη περιπτώσει 
ταύτη ως και εις περίπτωσιν απουσίας ή ετέρου κωλύματός 
του αναπληρούται υπό Ανωτέρου Αξιωματικού εκ των εν 
τη Σχολή υπηρετούντων οριζομένου υπό του Διοικητού 
αυτής.

Τα υπό στοιχ.γ του άνω Συμβουλίου εν κωλύμαη η 
απουσία των αναπληρούνται υπό δύο Ανωτέρων Αξιωματι
κών εν ενεργεία εκ των Καθηγητών της Σχολής των μη 
υπηρετούντων εν αυτή, τοιούτων δε μη υπαρχόντων υπό 
δύο Ανωτέρων εν ενεργεία Αξιωματικών εκ των μη 
υπηρετούντων εν τη Σχολή, οριζομένων δια διαταγής του 
Γ.Ε.Σ. κατά την έναρξιν του Ακαδημαϊκού έτους και 
δϊενιαύσιον θητείαν. Ούτοι δεν δύνανται να ανπκαταστα- 
θώσιν ειμή μόνον εν περιπτώσει μεταθέσεως ή μεταβολής 
της καταστάσεώς των.

Το υπό στοιχ.δ μέλος του αυτού Συμβουλίου εν κωλϋματι 
ή απουσία αναπληρούται υπό του νομίμου αναπληρωτού 
του.

Εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του 
Συμβουλίου τα καθήκοντα αυτού ασκεί ο κατά βαθμόν 
ανώτερος ή εν ισοβαθμία ο αρχαιότερος εκ των μελών του 
συμβουλίου.

3. Ως Εισηγητής άνευ ψήφου ορίζεται υπό του Προέδρου 
του Συμβουλίου Κατώτερος Αξιωματικός της Σχολής, όσπς 
εκτελεί και καθήκοντα Γραμματέως.

4. Δεν δύναται να μετάσχη του Συμβουλίου ο προκαλέσας 
την έγερσιν της Πειθαρχικής Αγωγής, ουδο ενεργήσας 
ανακριηκήν πράξιν επί του διωκομένου παραπτώματος.

5 Το Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων 
απάντων των μελών του, αι δε αποφάσεις τούτου λαμβά- 
νονται κατά πλειοψηφίαν και είναι υποχρεωτικοί δια τον 
Υπουργόν Εθνικής Αμύνης

6. Την Πειθαρχικήν αγωγήν εγείρει ενώπιον του Πρωτο
βαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Σχολής αυτεπαγγέλ- 
τως ή κατόπιν αναφοράς ο Διοικητής αυτής. (Αρθρ.2 του 
Ν.Δ. 4186/1961).

Προσφυγή 

Αρθρο 154

1. Κατά της αποφάσεως του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού 
Συμβουλίου ως και του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεως 
Καταλληλότητος Ευελπίδων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του υπό του επομένου άρθρου προβλεπομένου Δευτερο
βαθμίου Συμβουλίου, μόνον εάν τα Συμβούλια τούτα απε- 
φάνθησαν υπέρ της αποβολής κατά πλειοψηφίαν, ασκου- 
μένη εντός αποκλειστικής προθεσμίας οκτώ ημερών από 
της κοινοποιήσεως εις τον ενδιαφερόμενον της περί 
αποβολής του αποφάσεως των ως άνω Πρωτοβαθμίων 
Συμβουλίων. (Αρθρ. 9 παρ. 1 του Ν.Δ. 4186/1961).

2. Παρελθούσης απράκτου της εν τη προηγουμένη 
παραγράφω προθεσμίας η γνωμοδότησις του Πρωτοβαθμίου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου ή του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου 
Κρίσεως Καταλληλότητος Ευελπίδων καθίσταται αμετάκλη- 
τος. (Νέα Διάταξις).

3. Η άνω προσφυγή υποβάλλεται υπό της Σχολής, εντός 
2 ημερών αφ' ης περιήλθεν αυτή εις τον Υπουργόν της 
Εθνικής Αμύνης (Γ.Ε.Σ.). ( Αρθρ. 10 μέρος παρ. 1 του Ν.Δ. 
4186/1961).

4. Η κατά τα ανωτέρω α ακουμένη προσφυγή αναστέλλει 
την εκτέλεσιν της αποφάσεως των Πρωτοβαθμίων Συμβου
λίων μέχρι της επί ταύτης εκδόσεως αποφάσεως υπό του
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Δευτεροβαθμίου Συμβουλίου. (Άρθρ. 9 παρ. 2 του Ν.Δ. 
4186/1961).

Κατό το χρονικόν τούτο διάστημα ο Εύελπις συνεχίζει 
την εκπαίδευσίν του. (Νέα Διάταξις).

Δευτεροβάθμιον Συμβούλιον 

Αρθρο 155.

-1.0 Υπουργός Εθνικής Αμύνης εντός δέκα ημερών από 
της λήψεως της δι αναφοράς της Σχολής υποβληθείσης 
προσφυγής, περί ης το προηγούμενον άρθρον, συγκροτεί 
δια διαταγής του Δευτεροβάθμιον Συμβούλιον ενώπιον του 
οποίου παραπέμπει τον προσφυγόντα προς νέαν έρευναν 
της υποθέσεως. αποτελούμενον εκ των κάτωθι: ^

α. Ενός Υποστρατήγου Όπλου ως Προέδρου, 
β. Ενός Ταξιάρχου Όπλου, 
γ. Δύο Συνταγματαρχών Όπλου Kat 
δ. Ενός Συμβουλίου της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης φέ- 

ροντος βαθμόν Ανωτέρου Αξιωματικού.
2. Δια της αυτής διαταγής ορίζονται εις Ανώτατος 

Αξιωματικός, εις Συνταγματάρχης Όπλου και εις Σύμβουλος 
της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, φέρων τον βαθμόν Ανωτέ
ρου Αξιωματικού, ως αναπληρωματικά μέλη.

2. Δια την εξέτασιν των προσφυγών κατά των αποφάσεων 
του κατά το άρθρ. 153 του παρόντος Οργανισμού Πρωτο
βαθμίου Συμβουλίου Κρίσεως Καταλληλότητος Ευελπίδων, 
το Δευτεροβάθμιον Συμβούλιον συγκροτείται κατά τ ανω
τέρω εφ' άπαξ προς κρίσιν απασών των προσφυγών, δί 
αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Αμύνης εις το τέλος 
εκάστου Ακαδημαϊκού έτους.

Δεν δύναται να ορισθή ως μέλος του άνω Συμβουλίου 
Αξιωματικός υπηρετών εν τη Σχολή.

5 Ως Εισηγητής άνευ ψήφου ορίζεται δια διαταγής του 
Διοικητού της Σχολής εις Ανώτερος Αξιωματικός της 
Διευθύνσεως Σπουδών, όσης και εκτελεί καθήκοντα Γραμ- 
ματέως.

6 Του Προέδρου απόντος ή κωλυομένου τα καθήκοντα 
αυτού ασκεί ο κατά βαθμόν ανώτερος ή εν ισοβαθμία ο 
αρχαιότερος εκ των μελών.

7. Το Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων 
απάντων των μελών του, αι δε αποφάσεις του λαμβάνονται 
κατά πλειοψηφίαν και είναι υποχρεωτικά! δια τον Υπουργόν 
Εθνικής Αμύνης. ( Αρθρ. 10 του Ν.Δ. 4186/1961).

Διαδικασία Συμβουλίων 

Αρθρο 156
1- Πρωτοβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον.

c. Η σύνθεσις του Συμβουλίου, ημερομηνία συνεδριάσεώς 
του και η αιτία της παραπομπής κοινοποιούνται δια της 
Η.Δ.Σ.

β. Εις τον Πρόεδρον του Συμβουλίου διαβιβάζεται η 
σχετική αλληλογραφία μετ' αντιγράφου Η.Δ.Σ. δι ής παρα- 
πέμπεται ο Εύελπις.

γ. Μεταξύ της κοινοποιήσεως της Η.Δ.Σ. και της 
ημερομηνίας συνεδριάσεώς δέον να μεσολαβή χρονικόν 
διάστημα ουχί κατώτερον των δέκα ημερών.

δ. Δεν δύναται να παρακαθήση εις τας συνεδριάσεις του 
κατά το άρθρ. 152 Πειθαρχικού Συμβουλίου:

1) Όσης είναι συγγενής του παραπεμπομένου εις ανιόντα 
βαθμόν ή μέχρι του τετάρτου εκ πλαγίου βαθμού ή μέχρι 
του δευτέρου εξ αγχιστείας.

2) Όσης κατήγγειλε την προκειμένην πράξιν ή ενήργησεν 
επ' αυτής πρόχειρον ή ένορκον εξέτασιν.

3) Όσης παρουσιάζεται ως μάρτυς.

c. Παν μέλος του Συμβουλίου συνειδός εαυτώ αιτίαν 
εξαιρέσεως οφείλει να αναφέρη τούτην εις τον Διοικητήν 
της Σχολής ευθύς μετά την κοινοποίησιν της Η.Δ.Σ. της 
συγκροτήσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

ς. Ο παραπεμπόμενος εις το Πειθαρχικόν Συμβούλιον 
Εύελπις, δύναται άμα τη κοινοποιήσει της Η.Δ.Σ. περί 
συγκροτήσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου να ζητήση δι 
εγγράφου αναφοράς εξαίρεσιν δύο, το μέγστον, εκ των 
μελών του Συμβουλίου, αναγράφων συγκεκριμένως και τους 
λόγους

ζ. Εάν ζητηθή η εξαίρεσις πλειόνων των δύο μελών 
εξετάζεται η αίτησις μόνον όσον αφορά τα δύο πρώτα εν 
τη αιτήσει αναφερόμενα μέλη.

η Την περί εξαιρέσεως αίτησιν ο Διοικητής τής Σχολής 
διαβιβάζει εις τα μέλη τα οποία αφορά, ίνα εξηγηθώσιν 
εγγράφως περί αυτής.

θ Ο Διοικητής της Σχολής αποφασίζει τελικώς επί των 
υποβληθεισών αιτήσεων εξαιρέσεως, εάν πρόκειται περί 
μελών παρ' αυτού διορισθέντων και κοινοποιεί δια της 
Η.Δ.Σ. την νέαν τυχόν συγκρότησιν Πειθαρχικού Συμβου
λίου. Εάν η περί εξαιρέσεως αίτησις αφορά έκτακτα μέλη, 
διαβιβάζει ταύτην αμέσως προς τον Αρχηγόν του Γ.Ε.Σ., 
όσης ενεργεί ως ανωτέρω καθορίζεται δια τον Διοικηητήν 
της Σχολής.

ι. Πάσα νέα αίτησις περί εξαιρέσεως μελών του ούτω δια 
δευτέραν φοράν συγκροτηθέντος Συμβουλίου είναι απαρά
δεκτος.

ια. 0 παραπεμπόμενος Εύελπις υποβάλλει εις τον 
Πρόεδρον μέχρι της προτεραίας της Συνεδριάσεώς του 
Συμβουλίου σημείωσιν των υπ αυτού προτεινομένων μαρ
τύρων υπαρασπίσεως, μη υπερβαινόντων τους τρεις, ους 
ο Πρόεδρος καλεί δια του Εισηγητού Ινα εμφανισθώσι προ 
του Συμβουλίου.

ιβ. Επίσης ο Πρόεδρος κατόπιν μελέτης της όλης 
αλληλογραφίας καλεί για του Εισηγητού τους μάρτυρας 
κατηγορίας.

ιγ. Αι συνεδριάσεις του Συμβουλίου γίνονται κεκλεισμένων 
των θυρών.

Ουδείς εκτός του παραπεμπομένου και των μαρτύρων 
παρίσταται κατ' αυτός, 

ιδ. Η διαδικασία διεξάγεται προφορικώς.
Την διεύθυνσιν δε αυτής έχει ο Πρόεδρος, 
ιε. Η συνεδρίασις δεν διακόπτεται ειμή μόνον δια τα προς 

αναιίκιχήν αναγκαία διαλείμματα, δια την εμφάνισιν ουσιώ
δους μάρτυρος ή δια την εξακρίβωσιν ουσιώδους γεγονό
τος. Περί της διακοπής αποφασίζει το Συμβούλιον κατά 
πλειοψηφίαν.

ις. Αμα τη ενάρξει της συνεδριάσεώς ο Πρόεδρος 
διατάσσει ίνα εμφανισθή ενώπιον του Συμβουλίου ο παρα- 
πεμφθείς Εύελπις, όσης παρίσταται εν τη συνεδριάσει μέχρι 
πέρατος της ανακρίσεως.

ιζ. Ο Εισηγητής αναγιγνώσκει, εντολή του Προέδρου, την 
περί παραπομπής διαταγήν του Διοικητού της Σχολής και 
την τυχόν Ημερησίαν Διαταγήν εξαιρέσεως, ως και όλα τα 
έγγραφα της υποθέσεως, ων την ανάγνωσιν ήθελε να κρίνει 
αναγκαία ο Πρόεδρος.

ιη. Τη αιτήσει του παραπεμπομένου ή ηνός των μελών 
του Συμβουλίου δύναται το Συμβούλιον να διατάξη την 
ανάγνωσιν ωρισμένων εγγράφων της υποθέσεως ή και 
πάντων των εγγράφων.

ιθ. Ο Πρόεδρος μετά τούτο καλεί τους υπ' αυτού 
κληθέντας μάρτυτας ως και τους υπό του παραπεμπομένου 
προταθέντας.

Αν ηνές των μαρτύρων τούτων είναι απόντες, το δε 
Συμβούλιον κρίνει ουσιωδώς αναγκαίαν την εμφάνισιν 
αυτών, αναβάλλει την ανάκρισιν της υποθέσεως ειξ άλλην 
ημέραν άλλως η διαδικασία προχωρεί.
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κ Η άνευ ευλόγου αιτίας μη εμφάνισις μάρτυρος. ως και 
η άρνησις καταθέσεως, τιμωρείται.

κα. Ως εύλογος αιτία θεωρείται και η μετά του κατηγο
ρουμένου συγγένεια εις ευθείαν γραμμήν ή μέχρι του 
δευτέρου βαθμού εκ πλαγίου.

κβ. Νέους μάρτυρας ο εγκαλούμενος δεν δύναται να 
προτείνη πλέον των δύο. Το Συμβούλιον όμως δύναται κατά 
την διάρκειαν της ανακρίσεως να καλέση και εξετάση παν 
πρόσωπον, ου την εξέτασιν ήθελε να κρίνει αναγκαίαν.

κγ. Οι μάρτυρες εξετάζονται ενόρκως κατά το άρθρ. 295 
του Στρατιωτικού Ποινικού Κωδικός.

κδ. Τους μάρτυρας εξετάζει ο Πρόεδρος και μετ αυτόν 
κατά σειράν τα μέλη του Συμβουλίου, τελευταίος δε ο 
εγκαλούμενος, όστις τας ερωτήσεις αυτού απευθύνει δια 
του Προέδρου. Οι μάρτυρες δύνανται να εξετασθώσι και 
κατ' αντιπαράστασιν.

κε. Αι καταθέσεις των μαρτύρων καταχωρίζονται συνο- 
πτικώς εν ιδιαιτέρω πρακτικώ υπογραφομένω αμέσως υπ 
αυτών, του Προέδρου και του Εισηγητού.

κς. Τελευταίος εξετάζεται και απολογείται ο εγκαλούμε- 
νος.

κζ. Ο Πρόεδρος μετά τούτο έρωτά τα μέλη του 
Συμβουλίου άν έχωσιν έτι να ζητήσωσιν εξήγησιν τινά από 
τους μάρτυρας ή τον εγκαλούμενον, τούτων δε αποκριθέ- 
ντων αποφατικώς. κηρύσσει περαιωμένην την ανάκρισιν και 
ο εγκαλούμενος και οι τυχόν παρευρισκόμενοι μάρτυρες 
αποσύρονται.

κη. Το Συμβούλιον διασκέπτεται προς έκδοσιν της 
γνωμοδοτήσεώς του.

κθ. Προ της εκδόσεως της γνωμοδοτήσεως τα μέλη του 
Συμβουλίου με ουδένα επικοινωνούσιν, ουδ' αποχωρίζονται 
αλλήλων.

λ. Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον αποφασίζει κατά πλειοψη- 
φίαν και συντάσσει σχετικήν γνωμοδότησιν.

λα. Η γνωμοδότησις μεθ' απάντων των σχετικών υπο
βάλλεται εις την Διοίκησιν της Σχολής αμέσως μετά το 
πέρας της συνεδριάσεως

λβ. Εάν το Συμβούλιον της Σχολής απεφάνθη, είτε 
ομοφώνως είτε κατά πλειοψηφίαν κατά της αποβολής του 
Ευέλπιδος, ο Διοικητής της Σχολής τιμωρεί τούτον ανα- 
λόγως, εάν δε κρίνη την δικαιοδοσίαν του ανεπαρκή αιτείται 
την τιμωρίαν τούτου παρά του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. 
(Παρ. 402-432 του από 24.2.40 Β. Δ/τος).

3. Δευτεροβάθμιον Συμβούλιον:α. Εν περιπτώσει προσφυ
γής, κατά της γνωματεύσεως του Πρωτοβαθμίου Πειθαρ
χικού Συμβουλίου:

1) Η Διοίκησις της Σχολής υποβάλλει άπασαν την 
σχετικήν αλληλογραφίαν εις τον Υπουργόν Εθνικής Αμύνης 
(Γ.Ε.Σ.).

2) Η ενώπιον του Δευτεροβαθμίου Συμβουλίου, διαδικασία 
είναι η τοιαύτη του Πρωτοβαθμίου.

3) Η γνωμοδότησις του Συμβουλίου μεθ' απάντων των 
σχετικών υποβάλλεται μετά το πέρας της Συνεδριάσεως 
εις τον Υπουργόν Εθνικής Αμύνης (Γ.Ε.Σ.).

β. Εν περιπτώσει προσφυγής κατά της γνωμοδοτήσεως 
του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσεως Καταλληλότητος 
Ευελπίδων:

1) Η Διοίκησις της Σχολής υποβάλλει άπασαν την 
Σχετικήν αλληλογραφίαν εις τον Υπουργόν Εθνικής Αμύνης 
(Γ.Ε.Σ.).

2) Το Δευτεροβάθμιον Συμβούλιον λαμβάνον υπ' όψιν την 
προσφυγήν ως και τον Φάκελλον της υποθέσεως αποφαί- 
νεται ητιολογημένως και οριστικώς περί της αποπομπής ή 
μη του Ευέλπιδος εκ της Σχολής.

3) Η γνωμοδότησις του Συμβουλίου μεθ απάντων των 
σχετικών υποβάλλεται εις τον Υπουργόν Εθνικής Αμύνης 
(Γ.Ε.Σ.). (Νέα Διάταξις).

Β-Δ. 846/1968 (ΦΕΚ 298 Α )
Αρθρα 66 και 67

Άρθρον (72) 66
Συγκρότησις Ανακριτικού Συμβουλίου.

1 Το Ανακριτικόν Συμβούλιον εις ο παραπέμπονται οι 
Δόκιμοι κατά το άρθρον 71 συγκροτείται δια διαταγής του 
ΓΕΝ. Πρόεδρος αυτού ορίζεται Μάχιμος Πλοίαρχος αρ
χαιότερος του Πλοιάρχου Διοικητού Σ.Ν.Δ. μέλη δε δύο 
Μάχιμοι Αντιπλοίαρχοι εκ των μη υπηρετούντων εις την 
Σχολήν. Χρέη Εισηγητού εκτελεί το νεώτερον των μελών.

Δια της αυτής διαταγής ορίζεται αναπληρωματικός Πρόε
δρος και εν αναπληρωματικόν μέλος του Συμβουλίου.

2. Τόπος συνεδριάσεως του Συμβουλίου ορίζεται η Σ.Ν.Δ. 
συνέρχεται δε τούτο εντός 7 ημερών από της κοινοποιή- 
σεως της περί συγκροτήσεως του Συμβουλίου Διαταγής.

Αρθρον (73) 67
Διαδικασία Ανακριτικού Συμβουλίου

1. Η διαδικασία του Ανακριτικού Συμβουλίου διέπεται υπό 
των άρθρων 116, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 127 και 
128 του Κωδ. Ν. 794/48 ‘περί καταστάσεως Αξιωματικών 
BN.’ τα οποία εφαρμόζονται αναλόγως και δια τους 
Δοκίμους, εξαιρουμένων των διατάξεων περί μαρτύρων 
ιδιωτών, αίπνες δεν έχουσιν εφαρμογήν εν προκειμένω.

Π.Δ. 816/1976 (ΦΕΚ 292 Α )

Αρθρα 77-80 

Αρθρον 77
Πειθαρχικά Συμβούλια - Γενικαί Διατάξεις

1. Η Διευθύντρια της Σχολής, φρονούσα, ότι μαθήτρια 
υπέπεσεν εις παράπτωμα εκ των εν άρθρω 73 του 
παρόντος Οργανισμού, υποβάλλει εις τον Αρχηγόν Ενό
πλων Δυνάμεων ειδικήν περί τούτου αναφοράν, εν ή εκθέτει 
σαφώς και εμπεριστατωμένους τα του παραπτώματος.

Μετά της αναφοράς υποβάλλει και παν σχετικόν και 
χρήσιμον προς διερεύνησιν της υποθέσεως στοιχείον.

2. Ο Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων λαμβάνων την ανα
φοράν εκτιμά τα περιστατικά και εάν μέν κρίνη ότι δεν 
υπάρχει παράπτωμα ή ότι το παράπτωμα είναι τιμωρητέον 
δια κατωτέρας ποινής, ενεργεί συμφώνως τοις Στρατιωτι- 
κοίς Κανονισμοίς, άλλως παραπέμπει την αναφερομένην 
ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου με το 
ερώτημα της αποβολής.

3. Η περί παραπομπής ενώπιον του Πειραρχικού Συμ
βουλίου διαταγή του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων καταχω
ρίζεται εις τα υπό της Σχολής τηρούμενα ατομικά έγγραφα 
της μαθητρίας.

4. Ο Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων παραπέμπων μαθή
τριαν ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου 
ορίζει τον τόπον και την προθεσμίαν καθ ήν δέον τούτο 
να συνέλθη, διαβιβάζει δε προς τον Πρόεδρον αυτού την 
σχετικήν με την εγκαλουμένην αλληλογραφίαν.

5. Ουδεμία μαθήτρια παραπέμπεται ενώπιον του Πειθαρ
χικού Συμβουλίου άνευ διαταγής του Αρχηγού Ενόπλων 
Δυνάμεων.
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Άρθρον 76
Πρωτοβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ-ΣΥΝΘΕΣΙΣ

1. Το Πρωτοβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον συγκροτεί
ται δί ωρισμένην υπόθεσιν διο διαταγής του Αρχηγού 
Ενόπλων Δυνάμεων αποτελούμενον εκ πέντε ανωτέρων 
αξιωματικών εν ενεργεία μη υπηρετούντων εν τη Σχολή εξ 
ων τα δύο μέλη αξιωματικοί αδελφοί νοσοκόμοι

2. Καθήκοντα προέδρου ασκεί το κατά βαθμόν ανώτερον 
ή εν ισοβαθμία το αρχαιότερον των μελών, οριζόμενον 
προς τούτο δια της περί συγκροτήοεως του Συμβουλίου 
διαταγής.

Χρέη γραμματέως εκτελεί το νεώτερον των μελών του 
Συμβουλίου.

3. Δια της αυτής διαταγής ορίζονται και τα αναπληρω
ματικά μέλη, ουχί ολιγώτερα των τριών.

4. Εν περιπτώοει απουσίας ή κωλύματος του προέδρου 
του Συμβουλίου τα καθήκοντα αυτού ασκεί ο κατά βαθμόν 
ανώτερος ή ο αρχαιότερος των παρόντων μελών του 
Συμβουλίου.

5. Εν περιπτώοει κωλύματός τίνος εκ των τακτικών μελών 
του Συμβουλίου ο Πρόεδρος καλεί ανάλογον αριθμόν εκ 
των αναπληρωματικών μελών προς συμπλήρωσιν της 
συνθέσεως του Συμβουλίου.

ΛΟΓΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΣ

6. Δεν δύναται να διορισθή μέλος του κατά το ανωτέρω 
άρθρον του Συμβουλίου:

α) Όστις είναι συγγενής της εγκαλουμένης εις ανιόντα 
ή καπόντα βαθμόν ή μέχρι του τετάρτου εκ πλαγίου βαθμού 
ή μέχρι του δευτέρου εξ αγχιστείας.

β) Όσης ήθελεν ομολογουμένως έχει ιδιαιτέραν φιλίαν 
και οικειότητα ή έχθραν μετ' αυτής

γ) Όσης κατήγγειλεν την πράξιν ή προεκάλεσεν την 
έγερσιν της πειθαρχικής αγωγής, ή ενήργησεν οιανδήποτε 
ανακριτικήν πράξιν επί του διωκομένου παραπτώματος ή 
όσης εξητάσθη ως μάρτυς εις την υπό κρίσιν υπόθεσιν.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΙΣ-ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

7. Περί όλης της ενώπιον του Συμβουλίου λαβούσης 
χώραν διαδικασίας συντάσσεται πρακηκόν πλήρως ηηολο- 
γημένον υπογραφόμενον υπό του Προέδρου και των μελών.

8. Το κατά την προηγουμένην παράγραφον πρακηκόν 
δέον να περιλαμβάνη τον τόπον και τον χρόνον της 
συνεδριάσεως, το όνομα και τον βαθμόν εκάστου των μελών 
του Συμβουλίου, το όνομα της εγκαλουμένης, τον λόγον 
της παραπομπής, τον αναγραφόμενον εις την περί αυτής 
διαταγήν του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων, την απολογίαν 
της εγκαλουμένης συνοπηκώς, εάν παρέστη, και την 
απόφασιν του Συμβουλίου.

9. Το πρακτικόν τούτο μεθ ολοκλήρου του φακέλλου της 
υποθέσεως υποβάλλεται υπό του προέδρου απ' ευθείας εις 
τον Αρχηγόν Ενόπλων Δυνάμεων.

10. Εκδοθείσης της γνωμοδοτήσεως, το Συμβούλιον 
διαλύεται ορισπκώς.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

11. Κατά της αποφάσεως του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού 
Συμβουλίου επιτρέπεται προσφυγή:

α) Εις την εγκαλουμένην εάν το Συμβούλιον εγνωμοδέ- 
τησεν υπέρ της αποβολής της εκ της Σχολής

β) Εις τον Αρχηγόν Ενόπλων Δυνάμεων εάν επί του 
τεθέντος τω Συμβουλίω ερωτήματος εγνωμοδότησεν τούτο 
αποφασιστικώς

12. Εις την περίπτωσιν της προηγούμενης υποπαραγρο- 
φου α, τη διαταγή του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων, 
κοινοποιείται δια της Σχολής εις την εγκαλουμένην επι 
αποδείξει αντίγραφον της γνωμοδοτήσεως του Πρωτοβαθ
μίου Πειθαρχικού Συμβουλίου και καθίσταται εις ταύτην 
γνωστόν όπ δικαιούται όπως προοψύγη ενώπιον του 
Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου εντός ανατρεπτι
κής προθεσμίας δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως.

Περί της κοινοποιήσεως συντάσσεται υπό της κοινο- 
ποιούσης αρχής αποδεικτικόν όπερ υποβάλλεται παραχρήμα 
εις τον Αρχηγόν Ενόπλων Δυνάμεων.

13. Η προσφυγή ασκείται υπό μεν της εγκαλουμένης 
εντός της κατά την προηγουμένην παράγραφον προθεσμίας 
δι' εγγράφου προς την Σχολήν αναφοράς, υποβαλλόμενης 
αμελλητί εις τον Αρχηγόν Ενόπλων Δυνάμεων εκ μέρους 
δε του Αρχηγού εντός είκοσιν ημερών αφ' ης περιέλθη 
αυτώ η γνωμοδότησις του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού 
Συμβουλίου.

14. Παρελθούσης απράκτου της κατά την προηγουμένην 
παράγραφον προθεσμίας η γνωμοδότησις καθίσταται ορι
στική.

Αρθρον 79.
Δευτεροβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον.

1. Ασκηθείσης προσφυγής ο Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων 
συνιστά Δευτεροβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον προς 
νέαν της υποθέσεως έρευναν.

2. Το Δευτεροβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον είναι 
πενταμελές και συγκροτείται δί ωρισμένην υπόθεσιν εξ 
ανωτάτων ή ανωτέρων αξιωματικών, εις πάσαν περίπτωσιν 
ο Πρόεδρος του Συμβουλίου λαμβάνεται εκ των ανωτάτων 
αξιωματικών, εν δε των μελών του Συμβουλίου εκ των 
Δικαστικών Συμβούλων οιουδήποτε βαθμού και εν εξ 
ανωτέρας αξιωματικού αδελφής νοσοκόμου.

Χρέη εισηγητού εκτελεί το νεώτερον των μελών τούτου
3. Ουδείς των μετασχόντων του Πρωτοβαθμίου Πειθαρ

χικού Συμβουλίου δύναται να μετάσχη και του Δευτεροβαθ
μίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα ισχύοντα προκειμένου 
περί του Πρωτοβαθμίου τοιούτου

Αρθρον 80
Διαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων.

Ενώπιον των υπό του παρόντος Οργανισμού συνιστωμέ- 
νων Πειθαρχικών Συμβουλίων τηρείται η διαδικασία η 
προβλεπομένη υπό του νόμου περί καταστάσεως αξιωμα
τικών των Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου περί Ανακριτι- 
κών Συμβουλίων.

Π.Δ. 515/1985 
(ΦΕΚ 187 Α )

Άρθρο 107

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Σχολής είναι πενταμελές 
και αποτελείται από τους:

α. Υποδιοικητή της Σχολής Πρόεδρο.
β. Διευθυντή Σπουδών.
γ.Ένα ή δύο Ανωτέρους Αξιωματικούς από τους υπηρε-
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τούντες στη Σχολή.
δ.Ένα ή δύο Λοχαγούς ή Κατωτέρους Αξιωματικούς από 

το Τμήμα Μαθητών της Σχολής στο οποίο ανήκει ο 
παραπεμπόμενος Μαθητής.

2. Εκτός από τους ανωτέρω ορίζονται οαν αναπληρω
ματικά μέλη ένας ανώτερος και ένας κατώτερος Αξιωμα
τικός από τους υπηρετούντες στη Σχολή.

Αν οι Αξιωματικοί της Σχολής δεν επαρκούν, ο Διοικητής 
αυτής αιτεΐται, όπως τα αναπληρωματικό μέλη ορισθούν 
από τους Αξιωματικούς της Φρουράς, με φροντίδα του 
Σχηματισμού στον οποίο υπάγεται η Σχολή Διοικητικά.

3. Ως εισηγητής του Συμβουλίου ορίζεται ο νεώτερος 
Αξιωματικός εκ των μελών.

4. Η ανωτέρω σύνθεση των μελών του Συμβουλίου, 
μόνιμων και αναπληρωματικών, κοινοποιείται με την Ημε
ρήσια Διαταγή της Σχολής κατά μήνα Σεπτέμβριο κάθε 
χρόνο. Κάθε μεταβολή της συνθέσεως αυτής του Συμβου
λίου, λόγω οριστικής μεταθέσεως Αξιωματικών, κοινοποιεί
ται με την Ημερήσια Διαταγή της Σχολής, μετά την 
αναχώρηση αυτού. Αν ο υποδιοικητής της Σχολής απου
σιάζει ή κωλύεται νόμιμα, καθήκοντα Προέδρου του Συμ
βουλίου εκτελεί το αρχαιότερο μέλος μετά από αυτόν, που 
φέρει βαθμό Ανωτέρου Αξιωματικού.

5. Όταν η αποβολή είναι για λόγους που αναφέρονται 
στο άρθρο 106, παράγραφοι 2α και 2β (1), δε χρειάζεται 
να γίνει παραπομπή του Μαθητή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο

6. Η παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο κοινοποιείται 
με την Ημερήσια Διαταγή της Σχολής, στην οποία αναφέ- 
ρεται απαραίτητα το αιτιολογικό της παραπομπής και ο 
τόπος και η ημερομηνία της συνεδριάσεως. Η ημέρα της 
συνεδριάσεως δεν μπορεί να ορισθεί σε χρονικό διάστημα 
μικρότερο από 10 ή μεγαλύτερο από 30 ημέρες, από την 
ημέρα που κοινοποιείται η παραπεμπτική διαταγή.

7. Στο αιτιολογικό της παραπομπής αναφέρεται απαραί
τητα ο χαρακτηρισμός της πράξεως, όπως ακριβώς ανα- 
φέρεται στις σχετικές παραγράφους του άρθρου 106 παρ. 
26 (2) του παρόντος Οργανισμό και γίνεται σύντομη 
περιγραφή των συνθηκών, που εκτελέσθηκε η πράξη.

8. Η ανωτέρω Ημερήσια Διαταγή κοινοποιείται σε αντί
γραφο την ίδια ημέρα στον παραπεμπόμενο Μαθητή από 
τον εισηγητή, ο οποίος τον προσκαλεί να προτείνει τους 
μάρτυρες που θέλει για την υπεράσπισή του, των οποίων 
τα ονοματεπώνυμα, την ιδιότητα και τη διεύθυνση γράφει 
στο πρακτικό κοινοποιήσεως, που συντάσσεται σύμφωνα με 
το υπόδειγμα του παρόντος Οργανισμού. Το πρακτικό αυτό 
συνυπογράφει και ο παραπεμπόμενος Μαθητής και υπο
βάλλεται την ίδια ημέρα στον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

9. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου καλεί τους προτεινόμε- 
νους μάρτυρες, με τον εισηγητή vc εμφανισθούν στο 
Πειθαρχικό Συμβούλιο την ορισμένη ημέρα και ώρα της 
συνεδριάσεως.

10. Επίσης ο Πρόεδρος, κατόπιν μελέτης ολόκληρης της 
αλληλογραφίας, καλεί με τον ίδιο τρόπο τους μάρρυρες 
κατηγορίας.

11. Δεν μπορεί να μετέχει στο Συμβούλιο, όποιος είναι 
συγγενής του παραπεμπομένου εις ανιόντα βαθμό ή μέχρι 
τέταρτο ρκ πλαγίου ή δευτέρου εξ αγχιστείας, όπως επίσης 
και όποιος κατήγγειλε την πράξη ή ενήργησε γίαυτή 
πρόχειρη ένορκη εξέταση.

12. Ο Μαθητής, που παραπέμπεται στο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο, μπορεί, μετά την κοινοποίηση της παραπεμπτι
κής διαταγής, να ζητήσει με γραπτή αναφορά, να εξαιρε
θούν τα πολύ δύο (2) από τα μέλη του Συμβουλίου, 
γράφοντας και τους λόγους για τους οποίους ζητεί την 
εξαίρεσή τους.

13. Στις περιπτώσεις αιτήσεως εξαιρέσεως Προέδρου ή 
μελών Συμβουλίου ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου

48 του Ν.Δ. 1400/73 'εξαιρέσεις κατά τη λειτουργία 
Ανακριτικού Συμβουλίου'.

14. Η συνεδρίαση του Συμβουλίου γίνεται με κλειστές τις 
πόρτες. Κανένας δεν παρίσταται σαυτή εκτός από τον 
παραπεμπόμενο και τους μάρτυρες.

15. Η διαδικασία γίνεται προφορικά και τη διεύθυνσή της 
την έχει ο Πρόεδρος.

16. Με την έναρξη της συνεδριάσεως ο Πρόεδρος 
διατάσσει να εμφανισθεί εμπρός στο Συμβούλιο, παραπε
μπόμενος Μαθητής, ο οποίος παρίσταται μέχρι να τελειώσει 
η ακροαματική διαδικασία.

17. Ο Εισηγητής, κατόπιν εντολής του Προέδρου, 
διαβάζει την παραπεμπτική διαταγή της Σχολής, το απο
δεικτικό κοινοποιήσεως αυτής στον εγκαλούμενο, το φύλλο 
μητρώου και από τα υπόλοιπα έγγραφα αυτά που κρίνει 
αναγκαία ο Πρόεδρος και αυτά που θα ζητήσει να 
αναγνωσθούν ο παραπεμπόμενος.

18. Μετά από αυτά ο Πρόεδρος καλεί προς εξέταση τους 
μάρτυρες που κάλεσε ο ίδιος και στη συνέχεια τους 
μάρτυρες που πρότεινε ο παραπεμπόμενος. Οι μάρτυρες 
εξετάζονται αφού ορκισθούν. Το Συμβούλιο μπορεί να 
εξετάσει τους μάρτυρες κατ αντιπαράσταση, καθώς και να 
καλέσει κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως νέους μάρτυρες.

19. Αν απουσιάζει μάρτυρας, τον οποίο το Συμβούλιο 
κρίνει ότι είναι ουσιώδης, δύναται να αναβάλει τη συνε
δρίαση για άλλη ημέρα αποφασίζοντας γι'αυτό κατά πλειο- 
ψηφία. Μέχρι την ημέρα της νέας συνεδριάσεως, δεν μπορεί 
να περάσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα.

20. Τους μάρτυρες εξετάζουν κατά σειρά, ο Πρόεδρος, 
τα μέλη και τελευταίος ο παραπεμπόμενος, ο οποίος 
απευθύνει τις ερωτήσεις του μέσω του Προέδρου.

21. Οι καταθέσεις των μαρτύρων καταχωρούνται συνο
πτικά, σε ιδιαίτερο πρακτικό υπογραφόμενο αμέσως από 
αυτούς, τον Πρόεδρο και τον Εισηγητή. Τελευταίος εξε
τάζεται και απολογείται ο παραπεμπόμενος Μαθητής, η δε 
απολογία του καταχωρείται στο πρακτικό της αποφάσεως.

22. Μετά από αυτά ο Πρόεδρος ρωτάει τα μέλη, αν έχουν 
ερωτήσεις για τους μάρτυρες ή τον παραπεμπόμενο. Αν 
απαντήσουν αρνητικά, κηρύσσει το τέλος της ανακρίσεως 
και διατάξεις τους μάρτυρες και τον παραπεμπόμενο να 
αποσυρθούν.

23. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
και συντάσσει αμέσως το πρακτικό της αποφάσεώς του. 
Το πρακτικό της αποφάσεως του Συμβουλίου, με ολόκληρο 
τον φάκελο της υποθέσεως υποβάλλεται στο Διοικητή της 
Σχολής.

24. Πριν από την έκδοση της αποφάσεως τα μέλη δεν 
επικοινωνούν με κανένα και δεν αποχωρίζονται μεταξύ 
τους.

25. Για την έκδοση της αποφάσεως του Συμβουλίου 
γίνεται μυστική ψηφοφορία, όπως κατωτέρω:

α. Ο Εισηγητής με εντολή του Προέδρου, προετοιμάζει 
μπροστά στα μέλη του Συμβουλίου δέκα (10) όμοια 
ψηφοδέλτια από τα οποία τα πέντε (5) έχουν γραμμένη τη 
λέξη 'ΝΑΓ και τα υπόλοιπο πέντε (5) τη λέξη ΌΧΙ' και 
μοιράζει στα μέλη από ένα από τα πρώτα και από ένα από 
τα δεύτερα. Τα ψηφοδέλτια με τη λέξη 'ΝΑΓ εκφράζουν 
την αποβολή του παραπεμπόμενου, τα δε ψηφοδέλτια με 
τη λέξη ΌΧΓ την παραμονή του στη Σχολή.

δ. Καθένα από τα μέλη παραδίδει στον Πρόεδρο το 
ψηφοδέλτιο της γνώμης του. Ο Πρόεδρος αναμιγνύει τα 
ψηφοδέλτια, που του παραδόθηκαν, μαζί με το δικό του και 
στη συνέχεια αποκαλύπτει αυτά μπροστά σ'όλα τα μέλη 
του Συμβουλίου.

26. Αν το Συμβούλιο της Σχολής αποφάσισε ή ομόφωνα 
ή κατά πλειοψηφία να μην αποβληθεί ο Μαθητής, ο 
Διοικητής της Σχολής τον τιμωρεί ανάλογα. Αν όμως κρίνει
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τη δικαιοδοσία του ανεπαρκή, αιτείται την τιμωρία αυτού 
από την προϊστάμενη αρχή.

Π.Δ. 515/1985 (ΦΕΚ 187 Α )

Αρθρο 107
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Σχολής είναι πενταμελές 
και αποτελεΐται από τους:

α. Υποδιοικητή της Σχολής ως Πρόεδρο.
β. Διευθυντή, Σπουδών.
γ. Ένα ή δύο Ανωτέρους Αξιωματικούς από τους 

υπηρετούντες στη Σχολή.
δ. Ένα ή δύο Λοχαγούε ή Κατώτερους Αξιωματικούς από 

το Τάγμα Μαθητών της Σχολής, στο οποίο ανήκει ο 
παραπεμπόμενος Μαθητής.

2. Εκτός από τους ανωτέρω, ορίζονται σαν αναπληρω
ματικά μέλη ένας ανώτερος και ένα κατώτερος Αξιωματικός 
από τους υπηρετούντες στη Σχολή. Αν οι Αξιωματικοί της 
Σχολής δεν επαρκούν, ο Διοικητής αυτής αιτείται. όπως τα 
αναπληρωματικά μέλη ορισθούν από τους Αξιωματικούς της 
Φρουρός, με φροντίδα του Σχηματισμού στον οποίο 
υπάγεται η Σχολή Διοικητικά.

3. Ως εισηγητής του Συμβουλίου ορίζεται ο νεώτερος 
Αξιωματικός εκ των μελών.

4. Η ανωτέρω σύνθεση των μελών του Συμβουλίου 
(μόνιμων και αναπληρωματικών), κοινοποιείται με την Ημε
ρήσια Διαταγή της Σχολής κατά μήνα Σεπτέμβριο κάθε 
χρονο. Κάθε μεταβολή της συνθέσεως αυτής του Συμβου
λίου. λόγω οριστικής μεταθέσεως Αξιωματικών, κοινοποιεί
ται με την Ημερήσια Διαταγή της Σχολής, μετά την 
αναχώρηση αυτού. Αν ο Υποδιοικητής της Σχολής απου
σιάζει ή κωλύεται νόμιμα, καθήκοντα Προέδρου του Συμ
βουλίου εκτελεί το αρχαιότερο μέλος μετά από αυτόν, που 
φέρει βαθμό Ανωτέρου Αξιωματικού.

5. Όταν η αποβολή είναι για λόγους που αναφέρονται 
στο άρθρο 106, παράγραφοι 2α και 23 (1), δε χρειάζεται 
να γίνει παραπομπή του Μαθητή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

6. Η παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο κοινοποιείται 
με την Ημερήσια Διαταγή της Σχολής, στην οποία αναφέ- 
ρεται απαραίτητα το αιτιολογικό της παραπομπής και ο 
τόπος και η ημερομηνία της συνεδριάσεως. Η ημέρα της 
συνεδριάσεως δεν μπορεί να ορισθεί σε χρονικό διάστημα 
μικρότερο από 10 ή μεγαλύτερο από 30 ημέρες, από την 
ημέρα που κοινοποιείται η παραπεμπτική διαταγή.

7. Στο αιτιολογικό της παραπομπής αναφέρεται απαραί
τητα ο χαρακτηρισμός της πράξεως, όπως ακριβώς ανα- 
φέρεται στις σχετικές παραγράφους του άρθρου 106 
παράγρ. 2β (2) του παρόντος Οργανισμού και γίνεται 
σύντομη περιγραφή των συνθηκών, που εκτελέσθηκε η 
πράξη.

8. Η ανωτέρω Ημερήσια Διαταγή κοινοποιείται σε αντί
γραφα την ίδια ημέρα στον παραπεμπόμενο Μαθητή από 
τον εισηγητή, ο οποίος τον προσκαλεί να προτείνει τους 
μάρτυρες που θέλει για την υπεράσπισή του, των οποίων 
τα ονοματεπώνυμα, την ιδιότητα και τη διεύθυνση γράφει 
στο πρακτικό κοινοποιήσεως που συντάσσεται σύμφωνα με 
το υπόδειγμα του παρόντος Οργανισμού. Το πρακτικό αυτό 
συνυπογράφει και ο παραπεμπόμενος Μαθητής και υπο
βάλλεται την Ιδια ημέρα στον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

9. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου καλεί τους προτεινόμε- 
νους μάρτυρες, με τον εισηγητή, να εμφανισθούν στο 
Πειθαρχικό Συμβούλιο την ορισμένη ημέρα και ώρα της 
συνεδριάσεως.

10. Επίσης ο Πρόεδρος κατόπιν μελέτης ολόκληρης της 
αλληλογραφίας, καλεί με τον Ιδιο τρόπο τους μάρτυρες

κατηγορίας
11. Δεν μπορεί να μετέχει στο Συμβούλιο, όποιος εινα, 

συγγενής του παραπεμπομένου εις ανιόντα βαθμό ή μέχρι 
τέταρτο εκ πλαγίου ή δευτέρου εξ αγχιστείας, όπως επίσης 
και όποιος κατήγγειλε την πράξη ή ενήργησε γί αυτή 
πρόχειρη ένορκη εξέταση.

12 Ο Μαθητής, που παραπέμπεται στο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο, μπορεί, μετά την κοινοποίηση της παραπεμπτι
κής διαταγής, να ζητήσει με γραπτή αναφορά, να εξαιρε
θούν το πολύ δύο (2) από τα μέλη του Συμβουλίου, 
γράφοντας και τους λόγους για τους οποίους ζητεί την 
εξαίρεσή τους.

13. Στις περιπτώσεις αιτήσεως εξαιρέοεως (Προέδρου ή 
μελών Συμβουλίου) ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 
46 του Ν.Δ. 1400/73 (εξαιρέσεις κατά τη λειτουργώ 
Ανακριπκού Συμβουλίου).

14. Η συνεδρίαση του Συμβουλίου γίνεται με κλειστές τις 
πόρτες. Κανένας δεν παρίσταται σ' αυτή εκτός από τον 
παραπεμπόμενο και τους μάρτυρες.

15. Η διαδικασία γίνεται προφορικά και τη διεύθυνσή της 
την έχει ο Πρόεδρος.

16. Με την έναρξη της συνεδριάσεως ο Πρόεδρος 
διατάσσει να εμφανισθεί εμπρός στο Συμβούλιο ο παραπε
μπόμενος Μαθητής, ο οποίος παρίσταται μέχρι να τελειώσει 
η ακροαματική διαδικασία.

17. Ο Εισηγητής κατόπιν εντολής του Προέδρου διαβάζει 
την παραπεμπτική διαταγή της Σχολής, το αποδεικτικό 
κοινοποιήσεως αυτής στον εγκαλούμενο, το φύλλο μητρώου 
και από τα υπόλοιπα έγγραφα αυτά που κρίνει αναγκαία ο 
Πρόεδρος και αυτά που θα ζητήσει να αναγνωσθούν ο 
παραπεμπόμενος.

18. Μετά από αυτά ο Πρόεδρος καλεί προς εξέταση τους 
μάρτυρες που κάλεσε ο ίδιος και στη συνέχεια τους 
μάρτυρες που πρότεινε ο παραπεμπόμενος. Οι μάρτυρες 
εξετάζονται αφού ορκισθούν. Το Συμβούλιο μπορεί να 
εξετάσει τους μάρτυρες κατ' αντιπαράσταση, καθώς και να 
καλέσει κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως νέους μάρτυρες

19. Αν απουσιάζει μάρτυρας, τον οποίο το Συμβούλιο 
κρίνει ότι είναι ουσιώδης, δύναται να αναβάλει τη συνε
δρίαση για άλλη ημέρα αποφασίζοντας γί αυτό κατά 
πλειοψηφία. Μέχρι την ημέρα της νέας συνεδριάσεως, δεν 
μπορεί να περάσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα 
μήνα.

20. Τους μάρτυρες εξετάζουν κατά σειρά, ο Πρόεδρος, 
τα μέλη και τελευταίος ο παραπεμπόμενος, ο οποίος 
απευθύνει τις ερωτήσεις του μέσω του Προέδρου.

21. Οι καταθέσεις των μαρτύρων καταχωρούνται συνο
πτικά, σε ιδιαίτερο πρακτικό, υπογραφόμενο αμέσως από 
αυτούς, τον Πρόεδρο και τον Εισηγητή. Τελευταίος εξε
τάζεται και απολογείται ο παραπεμπόμενος Μαθητής, η δε 
απολογία του καταχωρείται στο πρακτικό της αποφάσεως

22. Μετά από αυτά ο Πρόεδρος ρωτάει τα μέλη, αν έχουν 
ερωτήσεις για τους μάρτυρες ή τον παραπεμπόμενο. Αν 
απαντήσουν αρνητικά, κηρύσσει το τέλος της ανακρίσεως 
και διατάζει τους μάρτυρες και τον παραπεμπόμενο vc 
αποσυρθούν.

23. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφώ 
και συντάσσει αμέσως το πρακτικό της αποφάσεώς του 
Το πρακτικό της αποφάσεως του Συμβουλίου με ολόκληρο 
το φάκελο της υποθέσεως υποβάλλεται στο Διοικητή της 
Σχολής.

24. Πριν από την έκδοση της αποφάσεως τα μέλη δεν 
επικοινωνούν με κανένα και δεν αποχωρίζονται μεταξύ 
τους.

25. Για την έκδοση της αποφάσεως του Συμβουλίου 
γίνεται μυστική ψηφοφορία, όπως κατωτέρω:

α. Ο Εισηγητής, με εντολή του Προέδρου, προετοιμάζει
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μπροστά στα μέλη του Συμβουλίου δέκα (10) όμοια 
ψηφοδέλτια από τα οποία τα πέντε (5) έχουν γραμμένη τη 
χ£ξη "ΝΑΓ και τα υπόλοιπα πέντε (5) τη λέξη ΌΧΙ' και 
μοιράζει στα μέλη από ένα από τα πρώτα και από ένα από 
τα δέυτερα. Τα ψηφοδέλτια με τη λέξη 'ΝΑΙ' εκφράζουν 
την αποβολή του παραπεμπόμενου, τα δε ψηφοδέλτια με 
τη λέξη ΌΧΙ' την παραμονή του στη Σχολή.

β. Καθένα από τα μέλη παραδίδει στον Πρόεδρο το 
ψηφοδέλτιο της γνώμης του. Ο Πρόεδρος αναμιγνύει τα 
ψηφοδέλτια, που του παραδόθηκαν, μαζί με το δικό του και 
στη συνέχεια αποκαλύπτει αυτά μπροστά σ' όλα τα μέλη 
του Συμβουλίου.

26. Αν το Συμβούλιο της Σχολής αποφάσισε η ομόφωνα 
ή κατά πλειοψηφία να μην αποβληθεΙ ο Μαθητής, ο 
Διοικητής της Σχολής τον τιμωρεί ανάλογα. Αν όμως κρίνει 
τη δικαιοδοσία του ανεπαρκή, αιτείται την τιμωρία αυτού 
από την προϊστάμενη αρχή.

Β.Δ. από 13-5-1922/17-5-1922 (ΦΕΚ 71 Α )

Αρθρα 80-81

80. Το ανακριτικόν συμβούλιον εν συντάγματι αποτελείται 
υπό του αντισυνταγματάρχου, τούτου δε απόντος, υπό του 
αρχαιοτέρου των ταγματαρχών του συντάγματος, ως προέ
δρου, υπό δύο διοικητών ταγμάτων επιλαρχιών ή μοιρών 
Πυροβολικού, εξ ων ο εις διοικητής του τάγματος, της 
επιλαρχίας ή της μοίρας Πυροβολικού, εις ην ανήκει ο 
εγκαλούμενος υπαξιωματικός και υπό δύο λοχαγών, εξαι- 
ρουμένου του καταγγέλοντος, ως μελών.

Το ανακριτικόν συμβούλιον εν αυτοτελεί τάγματι αποτε- 
λείται υπό του ταγματάρχου, τούτου δε απόντος, υπό του 
αρχαιοτέρου λοχαγού, ως προέδρου, υπό τριών διοικητών 
λόχων, εξαιρουμένου του καταγγέλοντος και υφ ενός 
υπολοχαγού, μη ανήκοντος εις τον λόχον του εγκαλουμέ- 
νου. ως μελών.

Το ανακριτικόν συμβούλιον εν αυτοτελεί μοίρα Πυροβο
λικού αποτελείται, υπό του ταγματάρχου, τούτου δε 
απόντος, υπό του αρχαιοτέρου λοχαγού, ως προέδρου, υπό 
δύο πυροβολαρχών εξαιρουμένου του καταγγέλοντος, και 
υπό δύο υπολοχαγών ή, εν ελλείψει τούτων, δύο ανθυπο- 
λοχαγών, μη ανηκόντων εις την πυροβολαρχίαν των 
εγκαλουμένων, ως μελών.

Εν τοις στρατιωτικοίς καταστήμασιν ή υπηρεσίαις τα 
ανακριτικά συμβούλια συγκροτούνται με την βαθμολογικήν 
μεν τάξιν συντάγματος, εάν ο διευθυντής έχη βαθμόν 
συνταγματάρχου ή αντισυνταγματάρχου με την βαθμολογι
κήν δε τάξιν αυτοτελούς τάγματος, εάν έχη οιονδήποτε 
έτερον βαθμόν. Εάν εν τω στρατιωττκώ καταστήματι ή 
υπηρεσία δεν υπάρχη ο απαιτούμενος αριθμός προς 
συγκρότησιν του ανακριτικού συμβουλίου κατά τας ανωτέρω 
διατάξεις, ο διευθυντής εξαιτείται την συμπλήρωσιν ή την 
εξ ολοκλήρου σύστασιν του ανακριτού συμβουλίου παρά 
του διοικητού της προισταμένης αρχής, υφ' ής τας αμέσους 
διαταγάς υπάγεται το κατάστημα ή η υπηρεσία, όσης 
συγκροτεί αυτό εξ αξιωματικών της φρουράς κατά τα άνω 
οριζόμενα.

Τους προς συγκρότησιν των κατά τα άνω ανακριτικών 
συμβουλίων σπόντας βαθμοφόρους ανπκαταστώσιν οι αρ
χαιότεροι εκ των αξιωμαηκών του αμέσως κατωτέρου 
βαθμού εκ των παρόντων εν τη έδρα του σώματος. 
Στραηωηκού καταστήματος ή υπηρεσίας, τούτων δε μη 
επαρκούντων, προσκαλούνται οι αρχαιότεροι των απεσπα- 
σμένων, εν τη υπηρεσία δε του συντάγματος ή καταστή
ματος διατελούντων, εξαιρουμένου του καταγγέλοντος.

Συμπραττόντων εις την εκτέλεσιν πράξεων επαγομένων 
την εις ανακριτικόν συμβούλιον παραπομπήν δύο ή πλειό-

νων μονίμων ή μη υπαξιωματτκών ή μουσικών 1ης, 2ας και 
3ης τάξεως, εις διάφορα σώματα ή όπλα ανηκόντων, 
συγκροτείται εν και μόνον ανακριτικόν συμβούλιον συντάγ
ματος υπό το Δ.Σ.Σ., αν οι παραπεμπόμενοι υπάγονται υπ 
αυτόν, άλλως υπό του Υ.Σ. Εις το συμβούλιον τούτο: 
λαμβάνουσι μέρος αξιωματικοί οιουδήποτε όπλου.

Αι γνωμοδοτήσεις του ανακριτικού τούτου Συμβουλίου 
υποβάλλονται απ ευθείας υπό του προέδρου κατά μεν την 
πρώτην περίπτωσιν προς τον διοικητήν του Σ.Σ. κατά δε 
την δευτέραν περίπτωσιν προς τον Υ.Σ. οίπνες επιβάλλουσι 
τας ποινάς συμφώνως ταις γνωμοδοτήσεσι του συμβουλίου.

Διαδικασία ενώπιον του ανακριτικού συμβουλίου.

81. Αμα τη λήψει της διαταγής περί παραπομπής νομίμου 
ή μη υπαξιωματτκού ή μουσικού 1ης, 2ας και 3ης τάξεως 
ενώπιον ανακριτικού συμβουλίου ο σωματάρχης ή διευθυ
ντής στρατιωτικού καταστήματος ή υπηρεσίας συγκροτεί το 
κατά το προηγούμενο εδάφιον οριζόμενον ανακριτικόν 
συμβούλιον δια της ημερήσιας διαταγής του σώματος, 
στραπωτικού καταστήματος ή υπηρεσίας εν η διορίζει εν 
των μελών αυτού ως εισηγητήν, προσδιορίζει την ημέραν 
της συνελεύσεως ως του ανακριτικού συμβουλίου ήης άνευ 
σοβαρών λόγων δεν πρέπει να βραδύνη πλέον των οκτώ, 
από της κοινοποιήσεως της περί συγκροτήσεως αυτού 
διαταγής ημερών και διευθύνει άπαντα τα σχετικά έγγραφα 
εις τον πρόεδρον του συμβουλίου, όσης παραδίδει αυτά 
εις τον εισηγητήν, οφείλοντα να παρουσιασθή εις αυτόν, 
άμα τη κοινοποιήσει της περί συγκροτήσεως του συμβουλίου 
διαταγής.

Η περί συγκροτήσεμις του ανακριτικού συμβουλίου δια
ταγή κοινοποιείται τάχιστα, ει δυνατόν αυθημερόν, εις τον 
εγκαλούμενον μόνιμον ή μη υπαξιωμαηκόν ή μουσικόν υπό 
του εισηγητού, όσης προσκαλεί αυτόν συνάμα να προτείνη 
και τους προς υπεράστπσιν του μάρτυρας και συνάπτει 
συμφώνως προς το πρότυπον ΙΟον το περί τούτου 
πρακτικόν, όπερ, αφού συνυπογράψει μετά του εγκαλου- 
μένου μονίμου ή μη υπαξιωματικού ή μουσικού, υποβάλλει 
αυθημερόν εις τον πρόεδρον του συμβουλίου, όσης τους 
μεν εις το σώμα ή κατάστημα ανήκοντος μάρτυρας 
προσκαλεί να εμφανισθώσιν ενώπιον του ανακριτικού συμ
βουλίου, αιτείται δε δια του σωματάρχου ή διευθυντού του 
στραπωτικού καταστήματος ή υπηρεσίας την εξέτασιν κατά 
παραγγελίαν των μη αποτελούντων μέρος του σώματος ή 
του στρατιωτικού καταστήματος ή υπηρεσίας τοιούτων υπό 
της στραπωτικής αρχής, της εδρευούσης εν ω τόπω ούτοι 
διαμένουσιν. Τους εν τη έδρα του σώματος, στραπωτικού 
καταστήματος ή υπηρεσίας ιδιώτας μάρτυρας καλεί διά της 
αστυνομικής αρχής.

Εάν ο εγκαλούμενος μόνιμος ή μη υπαξιωματικός ή 
μουσικός υπηρετή παρ' ειδική πνί υπηρεσία ή παρά τάγμαπ 
λόχω ίλη ή πυρβολαρχία απεσπασμένη ανακαλείται εις την 
έδραν του σώματος, στραπωτικού καταστήματος ή υπηρε
σίας.

Συνελθόντος του συμβουλίου, ο πρόεδρος διατάσσει την 
ενώπιον αυτού εμφάνισιν του εγκαλουμένου μονίμου ή μη 
υπαξιωματικού ή μουσικού, εντέλλεται τω εισηγητή να 
αναγνώση την διαταγήν της προισταμένης αρχής, περί 
παραπομπής αυτού ενώπιον ανακριτικού συμβουλίου, την 
ημερησίαν διαταγήν του σώματος, στρατ. καταστήματος ή 
υπηρεσίας, δϊ ης συνεκροτήθη το ανακριτικόν συμβούλιον 
και το έγγραφον του προϊσταμένου υπηρεσίας ή την ειδικήν 
αναφοράν, ήης προκάλεσε την ενώπιον του συμβουλίου 
παραπομπήν του εγκαλουμένου μονίμου ή μη υπαξιωματικού 
ή μουσικού ως και άπαντα τα υπό του σωματάρχου ή 
διευθυντού του στρατιωτικού καταστήματος ή υπηρεσίας 
εις τον πρόεδρον του συμβουλίου αποσταλέντα έγγραφα
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και τας καταθέσεις των απόντων μαρτυρίων, τας αφορώσας 
εις την υπόθεσιν τούτην. Εν περιπτωσει μη εμφανίσεως 
αδικαιολογήτου του εγκαλουμένου μονίμου ή μη υπαξκυμα
τικού ή μουσικού, το συμβούλιον προβαίνει ακωλύτως εις 
τας εργασίας του. ποιείται δε μνείαν εν τη γνωμοδοτήσει 
του περί της μη εν αυτώ εμφανίσεως του εγκαλουμένου.

Εν περιπτωσει καταδίκης εις επανορθωτικήν ποινήν, το 
ανακριτικόν συμβούλιον γνωμοδοτεί, λαμβάνον υπ' όψει του 
την δϊ ης κατεγνώσθη η επανορθωτική ποινή απόφασιν του 
δικαστηρίου.

Μετά την ανάγνωσιν των ανωτέρω εγγράφων άρχεται ή 
κατ' ιδίαν ενώπιον του συμβουλίου και του εγκαλουμένου 
μονίμου ή μη υπαξιωματικού ή μουσικού άνευ 6ρ>κου εξέτασις 
των μαρτύρων εκάστου των οποίων η κατάθεσις καταχω
ρίζεται υπό του εισηγητού εν πρωτοκόλλω και υπογράφεται 
παρ αυτού και των εξετασθέντων μαρτύρων.

Αποπερατωθείσης ούτω της εξετάσεως των μαρτύρων, 
ο πρόεδρος προσκαλεί τον εγκαλούμενον μόνιμον ή μη 
υπαξιωματικόν ή μουσικόν να εκθέση τας παρχιτηρήσεις 
του, αφού δε ούτος ομολογήσει ότι δεν έχει πλέον να 
προσθέση τι, ο πρόεδρος έρωτά τα μέλη, εάν εφωτίσθησαν, 
τούτων δε καταφατικώς αποφηναμένων, ο πρόεδρος κη
ρύσσει αποπερατωμένην την ανάκρισιν και διατάσσει τον 
εγκαλούμενον μόνιμον ή μη υπαξιωματικόν ή μουσικόν ν' 
αποχωρήση, το δε συμβούλιον προβαίνει εις ψηφοφορίαν 
επί του ζητήματος, όπερ ο πρόεδρος θέτει, συμφώνως 
προς την διαταγήν της προισταμένης αρχής ως εξής:

Ιον) Προκειμένου περί υποβιβασμού:
"Είναι ο λόγος να υποβιβασθή ο (σημειούται ο βαθμός, ο 

λόχος, ή ίλη ή η πυροβολαρχία και το όνομα και επώνυμον 
του εγκαλουμένου) δια βαρύτατον πταίσμα ή δι' επανει
λημμένα βαρέα πταίσματα;'

2ον) Προκειμένου περί εκπτώσεως.
"Είναι λόγος να εκπέση του βαθμού του ο (σημειούται ο 

βαθμός, ο λόχος, η ίλη ή η πυροβολαρχία και το όνομα και 
επώνυμον του εγκαλουμένου) δια βαρύτατον πταίσμα, 
αφορών ιδίως την στρατιωτικήν τιμή ή την πειθαρχίαν ή 
δια του προφανώς αδιόρθωτον της διαγωγής του ή διότι 
κατεδικάσθη εις επανορθωπκήν ποινήν;"

Εάν κατά την διεξαγωγήν των ανακρίσεων αποδειχθή ότι 
ο καταγγελλόμενος μόνιμος ή μη υπαξιωματικός ή μουσικός 
υπεπεσεν εις παράβασιν, συνεπαγομένην καταδίωξιν ποι
νικήν, το συμβούλιον κηρύσσεται αναρμόδιον, συντάσσον 
περί τούτου έκθεσιν, ήν υποβάλλει δια του προέδρου εις 
τον σωματάρχην ή διευθυντήν του στρατιωτικού καταστή
ματος ή υπηρεσίας, όστις ενεργεί συμφώνως προς τον 
στρατιωτικόν ποινικόν Νόμον. Αι εργασίαι αύται του ανα- 
κριτικού συμβουλίου ενεργούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Τα μέλη του συμβουλίου εκφέρουσι την γνώμην των κατ 
αντίστροφον σειράν του βαθμού και της αρχαιότητος των, 
ή δε των πλειόνων γνώμη αποτελεί την γνώμην του 
ανακριτικού συμβουλίου.

Εν περιπτώσει καθ ην το ανακριτικόν συμβούλιον απορ- 
ρίψη το περί εκπτώσεως του βαθμού ζήτημα, ο πρόεδρος 
θέτει εις ψηφοφορίαν το ζήτημα περί υποβιβασμού, κατά 
τον ανωτέρω οριζόμενον τύπον.

Μετά την ψηφοφορίαν το ανακρΓπκό συμβούλιον συντάσ
σει αυθωρεί την γνωμοδότησίν του κατά το πρότυπον 15ον, 
ήν υπογράφει και υποβάλλει δια του προέδρου εις τον 
σωματάρχην ή διευθυντήν του στρατιωτικού καταστήματος 
ή υπηρεσίας, όσης υποβάλλει ταύτην μετά της εαυτού 
γνώμης ιεραρχικώς προς τους διοικητάς των προϊσταμένων 
αρχών, τους έχοντας δικαιοδοσίαν επιβολής της ποινής 
του υποβιβασμού ή της εκπτώσεως εις μονίμους ή μη 
υπαξιωματικούς 1ης, 2ας και 3ης τάξεως, οίτινες και 
ενεργούσι τα δέοντα, εάν η γνωμοδότησις του ανακριτικού 
συμβουλίου είναι ομοφώνως ή κατά πλειψηφίαν καταφατική,

εάν δε αυτή είναι αποφατική τιμωρούσι τούτους, εάν τους 
θεωρούσιν άξιους ποινής δια ποινικής αυτών δικαιοδοσίας 
ή εξαιτώνται την τιμωρίαν των παρά του διοικητού της 
αμέσως προισταμένης αυτών αρχής, εάν θεωρώσιν ανε
παρκή την ποινικήν αυτών δικαιοδοσίαν.

Α.Ν 1101/1938 (ΦΕΚ 73 Α ) 
άρθρα 58-70

ΜΕΡΟΣ III
Πειθαρχικά Συμβούλια 

Παραπομπή δια πειθαρχικά παραπτώματα

Αρθρο 56.

1. Οι Αρχηγοί ή Ανώτεροι Ν. Διοικηταί, ή προϊστάμενοι 
Ναυτικών υπηρεσιών και Κυβερνήται των Β. Πλοίων, 
φρονούντες ότι υπαξιωματικός τις των υπό την διοίκησίν 
των υπέπεσεν εις παράπτωμα εκ των εν άρθρω 12 
αναφερομένων υποβάλλουσιν ιεραρχικώς εις το V πουργείον 
των Ναυτικών ειδικήν περί τούτου αναφοράν εν η εκθέτουσ 
σαφώς και εμπεριστατωμένως τα του παραπτώματος του 
υπαξιωματικού και δι' ής προτείνουν να παραπεμφθή ο 
υπαξιωματικός ούτος εις Πειθαρχικόν Συμβούλιον προς 
απόταξιν, ή να τιμωρηθή δια ποινής ανωτέρας της δικαιο
δοσίας των.

Μετά της αναφοράς συνυποβάλλουν πίνακα των επιβλη- 
θεισών υπ' αυτών ποινών εις τον υπαξιωματικόν ως και παν 
άλλο σχετικόν και χρήσιμον προς διαφώτισιν επί της εν 
γένει διαγωγής του υπαξιωματικού έγγραφον τέλος δε την 
υποβληθείσαν τυχόν έγκλησιν αδικηθέντος προσώπου.

2. Επί της αναφοράς τούτης γνωματεύουσιν άπασαι αι 
ιεραρχικώς προϊστάμενοι αρχαί, δϊ ων η αναφορά υποβάλ
λεται εις τον Υπουργόν.

Εκάστη δε των αρχών τούτων δύναται να υποβάλη 
ιεραρχικώς πρώτη αύτη, οίκοθεν, τοιαύτην αναφοράν.

3. Ο Υπουργός λαβών την αναφοράν, εκτιμά τα περι
στατικά εντός διμήνου το βραδύτερον, και ή κρίνει, ότι δεν 
υπάρχει παράπτωμα, ή κρίνει ότι το παράπτωμα είναι 
τιμωρητέον δϊ άλλης κατωτέρας ποινής, οπότε ενεργεί 
συμφώνως τοις άρθρ. 27 και 28 του παρόντος και τοις 
Ναυτικοίς Κανονισμοίς ή τέλος κρίνει, ότι το παράπτωμα 
είναι βαρύτερον οπότε παραπέμπει τον υπαξιωματικόν 
ενώπιον πειθαρχικού Συμβουλίου.

Δύναται όμως, και οίκοθεν ο Υπουργός άνευ αναφοράς 
κατωτέρων Αρχών να παραπέμψη τον υπαξιωματικόν εις 
Πειθαρχικόν Συμβούλιον.

4. Εκάστη των ως άνω Ναυτικών Αρχών, προτού 
ενεργήση κατά τα ανωτέρω επί υποβληθείσης αυτή ανα
φοράς, δύναται να διατάσση ανάκρισιν, προς πληρεστέραν 
διαλεύκανσιν της υποθέσεως.

5. Τα πειθαρχικά παραπτώματα υπαξιωματικών, δια την 
τιμωρίαν των οποίων προνοεί ο παρών Νόμος, παραγρά
φονται μετά πενταετίαν, αφ' ής ημέρας διεπράχθησαν, πλην 
των αδικημάτων των αφορώντων την στρατιωτικήν τιμήν ή 
στρεφομένων εναντίον του Κοινωνικού Καθεστώτος, άπνα 
ουδέποτε παραγράφονται.

Δϊ επαγγελματικήν ανικανότητα

Άρθρο 59

1. Κατά την αυτήν διαδικασίαν του προηγουμένου άρθρ. 
58, εφαρμοζομένην αναλόγως, παραπέμπεται προς απο
στρατείαν πας υποξιωματικός εις Πειθαρχικόν Συμβούλιον 
επί επαγγελματική ανικανότητι, εν η περιπτώσει κρίνεται 
υστεριών συνεχώς και ανεπανορθώτως εις μίαν ή πλείονας
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ων κατά το άρθρ. 48 (εδάφ. 3) βαθμολογουμένων ιδιοτή- 
ων, αίτινες αποτελούσι τα προσόντα του υπαξιωμαπκού, 
-ις βαθμόν καθιστώντα αυτόν επαγγελματικώς ανίκανον.

2. Υπαξιωματικός παραηεμφθείς δι επαγγελματικήν ανι- 
ανότητα ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου και απαλλαγείς, 

όεν δύναται να παραπεμφθή εκ νέου εις αυτό δια τον αυτόν 
Λργον προ της παρελεύσεως ενός έτους από της απαλ- 
\αγής

Πειθαρχικόν Συμβούλιον 

Αρθρο 60

1, Πειθαρχικόν Συμβούλιον καλείται το εξ Αξιωματικών 
Συμβούλιον εις ό παραπέμπει ο Υπουργός ένα ή πλείονας 
υπαξιωματικούς εγκαλουμένους δι' ωρισμένα πειθαρχικά 
παραπτώματα προς απόταξιν ή δί επαγγελματικήν ανικα
νότητα προς αποστρατείαν

2. Δια τον σχηματισμόν γνώμης προς έκδοσιν της 
αποφάσεως το Συμβούλιον δεν περιορίζεται εις τα στοιχεία 
της υπηρεσίας αλλά δύναται να καλή οιονδήποτε μάρτυρα 
ή να επικαλεσθή οθενδήποτε οιονδήποτε έγγραφον ή 
στοιχείον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β .
Συγκρότησις Πειθαρχικού Συμβουλίου 

Αρθρο 61

1. Πειθαρχικόν Συμβούλιον συγκροτείται εκ τριών εν 
ενεργεία ανωτέρων αξιωματικών. Προκειμένου περί παρα
πομπής εις Συμβούλιον των εχόντων βαθμόν υποκελευστού, 
δύναται το εν ή και αμφότερα τα μέλη να είναι εν ενεργεία 
υποπλοίαρχοι.

2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
λαμβάνονται εκ του μαχίμου κλάδου, πλην της περιπτώσεως 
παραπομπής δΓ επαγγελματικήν ανικανότητα, οπότε το 
έτερον των μελών λαμβόνεται εκ κλάδου αντιστοίχου ή 
συναφούς προς την ειδικότητα ή τέχνην, εις ην ανήκει ο 
παραπεμπόμενος υπαξιωματικός. Εν ή περιπτώσει δεν 
καθίσταται εφικτή η συμμετοχή μέλους εκ των ανωτέρω 
κλάδων, και το μέλος τούτο λαμβόνεται εκ του μαχίμου 
κλάδου.

3. Δια την αναπλήρωσιν των τακτικών μελών, εν περι- 
πτώσει απουσίας ή κωλύματος αυτών, ορίζει ο Υπουργός 
των Ναυτικών ισάριθμα ή ολιγώτερα αναπληρωματικά μέλη, 
λαμβανόμενα συμφώνως τοις προηγουμένοις εδαφίοις του 
άρθρου τούτου. Τα αναπληρωματικά μέλη δύναται να είναι 
εν ενεργεία υποπλοίαρχοι.

4. Το νεώτερον των μελών του Συμβουλίου εκτελεί 
καθήκοντα εισηγητού.

Άρθρο 62

Δεν δύναται να διορισθή μέλος του κατά το προηγού- 
μενον άρθρον Πειθαρχικού Συμβουλίου:

α)Όστις είναι συγγενής του εγκαλουμένου εις ανιόντα ή 
κατιόντα βαθμόν ή μέχρι του τετάρτου εκ πλαγίου βαθμού 
ή μέχρι του δευτέρου εξ αγχιστείας.

β) Όσης κατήγγειλε την προκειμένην πράξιν ή υπέβαλεν 
ας τον Υπουργόν των Ναυτικών την αρχικήν περί παρα
πομπής του υπαξιωμαπκού εις το Συμβούλιον αναφοράν.

γ) Όσης τυγχάνει μάρτυς της υποθέσεως.
δ) Όσης ενήργησεν ανακρίσεις επί της υποθέσεως.

Αρθρο 63

Ο Υπουργός των Ναυτικών εν τη αυτή πράξει, δι' ης 
συγκροτεί το Πειθαρχικόν Συμβούλιον.

α) Ορίζει τον τόπον και την προθεσμίαν της συγκλήσεως 
αυτού.

β) θέτει το ερώτημα, εφ' ού οφείλει τούτο ν' αποφανθή.
γ) Διαβιβάζει ανπγραφον της πράξεως ταύτης μετά του 

φακέλλου της υποθέσεως και πάντων εν γένει των 
διαφωηστικών εγγράφων και άλλων στοιχείων ως και 
απόσπασμα μητρώου μετ' αντιγράφου ποινολογίου ας τον 
Πρόεδρον του Παθαρχικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου 

Άρθρο 64

1. Ο Πρόεδρος προβαίνει εγγράφως και επί αποδείξει 
εις τας κάτωθι ενεργείας.

α)Κοινοποιεί το ταχύτερον την πράξιν της παραπομπής 
εις τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου (τακπκά και αναπληρω
ματικά).

β)Κοινοποιεί ας την υπηρεσίαν, εις ην υπηρετεί ο 
εγκαλούμενος, την πράξιν της παραπομπής προς γνωστο- 
ποίησιν ταύτης εις αυτόν, συν τη προσκλήσει, όπως 
αναφέρη ιεραρχικώς τους μάρτυρας υπερασπίσεως, εάν έχη 
τοιούτους και την κατοικίαν των.

γ) Αφού λάβη τας αποδείξεις των κοινοποιήσεων και έχων 
υπ όψει και την από της έδρας του Συμβουλίου απόστασιν 
της διαμονής του εγκαλουμένου και των μαρτύρων, συγκο- 
λεί το Συμβούλιον προς συνεδρίασιν εν ωρισμένω χώρω 
και χρόνω και καλεί τον εγκαλούμενον όπως προσέλθη εις 
την συνδερίασιν, ίνα απολογηθή. Η μη προσέλευσις του 
εγκαλουμένου δεν επηρεάζει την νομιμότητα της αποφά- 
σεως του Συμβουλίου.

2. Ο Πρόεδρος καλεί τους μάρτυρας, ους ήθελε κρίνει 
αναγκαίους προς διαφώπσιν του Συμβουλίου, δύναται δε 
επίσης να καλέση και μάρτυρας υπό του εγκαλουμένου 
προταθέντας, ουχί όμως πλείονας των τριών. Επίσης 
δικαιούται να ζητήση οιονδήποτε σχετικόν έγγραφον, ή 
στοιχείον προς διαφώπσιν της υποθέσεως οπουδήποτε 
ευρισκόμενου . Εάν οι προταθέντες υπό του εγκαλουμένου 
μάρτυρες διαμένουσι μακράν της έδρας του Συμβουλίου, 
και αν εκ της μελέτης της δικογραφίας και εκ της αιτήσεως 
του εγκαλουμένου κρίνει, όπ ούτοι θέλουσι καταθέσει περί 
γεγονότων εχόντων επίδρασιν εις την κρίσιν του Συμβου
λίου, καθίσταται δ' αδύνατος ο εξ άλλων στοιχείων 
σχημαπσμός της κρίσεως τούτου, δύναται ο Πρόεδρος να 
ζητήση την ένορκον εξέτασιν των προσώπων ταύτων παρά 
των Ναυτικών, Στραηωπκών, Αστυνομικών ή Πολιτικών 
Αρχών του τόπου της διαμονής των, αναβάλλων προς τούτο 
την συνεδρίασιν του Συμβουλίου εις άλλην ρητώς ωρισμένην 
ημέραν και πέραν της κατά το άρθρ. 63 τεταγμένης 
προθεσμίας.

Ο εγκαλούμενος δικαιούται, ίνα ιφίαις αυτού δαπάναις 
εμφάνιση τους μάρτυρας τούτους κατά την ενώπιον του 
Συμβουλίου διαδικασίαν προς υπεράσπισιν του.

Εν περιπτώσει πολέμου ή επιστρατεύσεως δια την 
προσκόμισιν μαρτύρων ή προσώπων διαμενόντων εκτός της 
έδρας του Συμβουλίου απαιτείται η συγκατάθεσις του 
Υπουργού των Ναυτικών, εάν πρόκειται περί ναυτικών.
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Αρθρο 65

1. Εις τον υπό του Προέδρου ορισθέντα δια την 
συνεδρίασιν του Συμβουλίου χώρον και χρόνον συνέρχονται 
ποντα τα μέλη αυτού, τακτικό και αναπληρωματικά

2 Αι συνεδριάσεις του Συμβουλίου γίνονται κεκλεισμένων 
των θυρων. Ουδείς εκτός του εγκαλουμενου και των 
εκάστοτε εξεταζομένων μαρτύρων παρίσταται κατ αυτός.

3. Η διαδικασία διεξάγεται προφορικώς, την διεύθυνσιν 
δε αυτής έχει ο Πρόεδρος.

4. Η συνεδρίασις δεν διακόπτεται, ειμή δια τα προς 
αναψυχήν αναγκαία διαλείμματα, δια την εμφόνισιν ουσιώ
δους μάρτυρος. ή δια την εξακρίβωσιν ουσιώδους γεγονό
τος Περί της διακοπής αποφασίζει το Συμβούλιον κατά 
πλειοψηφίαν

5. Αμα τη ενόρξει της συνεδριάσεως ο Πρόεδρος 
διατόσσει ίνα εμφανισθή ενώπιον του Συμβουλίου ο εγκα- 
λουμενος υπαξιωματικός, όσης, εφ' όσον προσήλθε, παρί- 
σταται εν τη συνεδριάσει μέχρι πέρατος της ανακρίσεως

Εν περιπτώσει μη εμφανίσεως του εγκαλουμένου, το 
Συμβούλιον δύναται να αναβάλη ττ|ν ανόκριοιν της υποθέ- 
οεως εις άλλην ημέραν εντός της υπό του Υπουργού 
τεταγμένης προθεσμίας, άλλως η διαδικασία προχωρεί. 
Δευτέρα αναβολή εκ του λόγου τούτου δεν δυνατοί να 
γινη

6 Ο Εισηγητής αναγινώσκει, εντολή του Προέδρου, 
πρώτον μεν το άρθρ. 12, 61, 62, 65 του παρόντος Νόμου, 
(προκειμένου περί επαγγ. ανικανότητας τα άρθρ 13, 59, 
61. 62, 65), είτα δε την περί συγκροτήσεως του Συμβουλίου 
πράξιν του Υπουργού, ως και όλα τα έγγραφα της 
υποθέσεως. ων την ανάγνωσιν ήθελε κρίνει αναγκαίαν ο 
Πρόεδρος.

Τη αιτήσει του εγκαλουμένου ή τίνος των μελών του 
Συμβουλίου, δύναται το Συμβούλιον να διατάξη την ανά- 
γνωσιν ωρισμένων εγγράφων της υποθέσεως ή και πάντων 
των εγγράφων.

7 Ο Πρόεδρος μετά τούτο καλεί τους κλητευθέντας υπ' 
αυτού μάρτυρας ως και τους υπό του εγκαλουμένου 
προταθέντας. Αν τινες των μαρτύρων τούτων είναι από
ντες, το δε Συμβούλιον κρίνει ουσιωδώς αναγκαίαν την 
εμφόνισιν αυτών, αναβάλλει την ανάκρισιν της υποθέσεως 
εις άλλην ημέραν εντός της υπό του Υπουργού τεταγμένης 
προθεσμίας ή και πέραν τούτης συμφώνως τω άρθρ. 64 
παρ. 2 άλλως η διαδικασία προχωρεί.

Η άνευ ευλόγου αιτίας μη εμφάνισις μάρτυρος ως και 
άρνησις καταθέσεως αποτελεί πταίσμα.

Ως εύλογος αιτία θεωρείται και η μετά του κατηγορου
μένου συγγένεια εις ευθείαν γραμμήν, ή μέχρι του δευτέρου 
βαθμού εκ πλαγίου.

8. Νέους μάρτυρας ο εγκαλούμενος δεν δύναται να 
προτείνη πλέον των δύο. Το Συμβούλιον όμως δύναται και 
κατά την διάρκειαν της ανακρίσεως να καλέση και εξετάση 
παν πρόσωπον, ου την εξέτασιν ήθελεν κρίνει αναγκαίαν.

9. Οι μάρτυρες εξετάζονται ενόρκως κατά τας διατάξεις 
της Στρατιωτικής Ποινικής Νομοθεσίας (άρθρ. 85 εδάφ. 2).

10. Τους μάρτυρας εξετάζει ο Πρόεδρος και μετ αυτόν 
κατά σειράν τα μέλη του Συμβουλίου, τελευταίος δε ο 
εγκαλούμενος, όσης τας ερωτήσεις αυτού απευθύνει δια 
του Προέδρου.

Οι μάρτυρες δύνανται να εξετασθώσιν και κατ ανππα- 
ράστασιν.

Αι καταθέσεις των μαρτύρων καταχωρούνται συνοπτικώς 
εν ιδιαιτέρω πρακτικώ, υπογροφομένω αμέσως υπ αυτών, 
του Προέδρου και του εισηγητού.

11. Τελευταίος εξετάζεται και απολογείται ο εγκαλούμε- 
νος, εφ' όσον προσήλθεν.

12. Ο Πρόεδρος μετά τούτο έρωτά τα μέλη του

Συμβουλίου εάν έχωσι έτι να ζητήσωσι εξήγησίν τινα από 
τους μάρτυρας ή τον εγκαλούμενον, τούτων δε αποκριθέ- 
ντων αποφατικώς, κηρύσσει περαιωμένην την συνεδρίασιν 
και ο εγκαλούμενος και οι τυχόν παρευρισκόμενοι μάρτυρες 
αποσύρονται.

Αρθρο 66

- Το Συμβούλιον είτα διασκέπτεται προς έκδοσιν της 
γνωμοδοτήσεως τα μέλη με ουδένα επικοινωνούσι ουδ 
αποχωρίζονται αλλήλων.

2. Ο Πρόεδρος θέτει εις το Συμβούλιον το ζήτημα, ως 
ακριβώς διατυπούται εν τη Υπουργική πράξει, δί ης 
παρεπέμφθη ο εγκαλούμενος ενώπιον του Συμβουλίου ως 
έξης:

α) Υπάρχει λόγος να τεθή εις απόταξιν ο Α.Β. (παρατί
θεται ο βαθμός του εγκαλουμένου, το όνομα αυτού και το 
επώνυμον) δια (παρατίθεται ή νόμιμος αιτία δΓήν ο 
υπαξιωματικός παρεπέμφθη ενώπιον του Συμβουλίου μετά 
συντόμου μνείας των περιστατικών των αποτελούντων τα 
στοιχεία του παραπτώματος).

β) Υπάρχει λόγος να τεθή εις αυτεπάγγελτον αποστρα
τείαν ο Α.Β. (παρατίθεται ο βαθμός του εγκαλουμένου το 
όνομα αυτού και το επώνυμον) δί επαγγελμαπκήν ανικα
νότητα.

Ουδέν άλλο ερώτημα δύναται να τεθή εις το Συμβούλιον.

Αρθρο 67

- Διά τον καταρτισμόν της γνωμοδοτήσεως γίνεται 
ψηφοφορία μυστική.

Ο Εισηγητής παρασκευάζει εντολή του Προέδρου ενώ
πιον του Συμβουλίου 6 όμοια ψηφοδέλπα. εξ ών τα μεν 
τρία φέρουσι αναγεγραμμένην την λέξιν 'ναί τα δε έτερα 
τρία την λέξιν "όχί και διανέμει εις τα μέλη ανά εν εκ των 
πρώτων και ανά εν εκ των δευτέρων.

Έκαστον των μελών του Συμβουλίου, αρχής γιγνομένης 
από του νεωτέρου εγχειρίζει εις τον Πρόεδρον εις έκφρασιν 
της γνώμης του το εν εκ των δύο δελτίων. Τα έχοντα την 
λέξιν 'ναί ψηφοδέλπα εκφράζουσι την κατά του εγκαλου- 
μένου γνώμην, τα δε έχοντα την λέξιν 'όχί, εκφράζουσι 
την υπέρ αυτού. Ο Πρόεδρος αναμιγνύει τα εγχειρισθέντο 
αυτώ ψηφοδέλπα μετά του ιδικού του και είτα, αποκαλύπτων 
αυτά ενεργεί επί παρουσία όλων την διαλογήν των ψήφων. 
Η γνώμη της πλειοψηφίας αποτελεί την γνώμην του 
Συμβουλίου.

Άρθρο 68

- 1. Εκδοθείσης της γνωμοδοτήσεως το Συμβούλιον 
διαλύεται ορισπκώς.

2. Περί όλης της ενώπιον του Συμβουλίου λαβούσης 
χώραν διαδικασίας συντάσσεται υπό του εισηγητού πρακπ- 
κόν, υπογραφόμενον υπό πάντων των μελών.

3. Το πρακτικόν τούτο δέον να διαλαμβάνη επί ποινή 
ακυρότητος.

α) Τον τόπον και τον χρόνον της συνεδριάσεως.
β) Το όνομα και το βαθμόν των μελών του Συμβουλίου.
γ) Το όνομα και τον βαθμόν του εγκαλουμένου.
δ) Την Υπουργικήν πράξιν της εις το Συμβούλιον 

παραπομπής (αριθμόν και ημερομηνίαν).
ε) Τα ονόματα των εξετασθέντων μαρτύρων.
ς) Την απολογίαν του εγκαλουμένου συνοπτικώς, αν 

παρέστη ούτος.
ζ) Το τεθέν ερώτημα, την ληφθείσαν απόφασιν και τον 

αριθμόν των ψήφων υπέρ και κατά της προτάσεως.
4. Το πρακτικόν τούτο μεθ' ολοκλήρου του φακέλου της
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υποθέσεως ο Πρόεδρος υποβάλλει το ταχύτερον εις το 
ΥπουργεΙον Ναυτικών (Τμήμα Προσωπικού).

Διαδικασία επί παραπομπής υποκελευστών 

Αρθρο 69

-1. Προκειμένου περί της παραπομπής εις Πειθαρχικόν 
Συμβούλιον υπαξιωμαπκών φερόντων βαθμόν υποκελευ- 
στού. πάντα τα κατά τας διατάζεις των άρθρ. 58 έως 61 
και 63 δικαιώματα του Υπουργού των Ναυτικών ασκούνται 
και υπό των οικείων Αρχηγών, εις ους ανατίθεται η κατά 
τας διατάζεις του παρόντος, εφαρμοζομένας αναλόγως, 
παραπομπή εις Πειθαρχικόν Συμβούλιου των εν τω κύκλω 
της δικαιοδοσίας των υπηρετούντων υποκελευστών Α' ή Β 
και η συγκρότησις του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

2. Αι γνωμοδοτήσεις των κατά το προηγούμενον εδάφιον 
Πειθαρχικών Συμβουλίων υποβάλλονται δια της συγκροτη- 
σάσης τούτα Αρχής προς το ΥπουργεΙον δια την κατά το 
επόμενον άρθρον εκτέλεσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.
Εκτέλεσις γνωμοδοτήσεως Συμβουλίου 

Αρθρο 70

-1. Υποβληθείσης της γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου 
περί θέσεως του υπαξιωματικού εις απόταξιν ή αυτεπάγ- 
γελτον αποστρατείαν, ο Υπουργός ενεργεί εντός δέκα 
πέντε ημερών την μετάθεσιν του υπαζιωματικού εις την 
νέαν κατάστασιν, συμψώνως προς τας διατάζεις του άρθρ. 
10.

2. Εάν η γνωμοδότησις του Συμβουλίου υπήρζεν απαλ
λακτική, ο Υπουργός δύναται κατά τας περιστάσεις να 
επιβάλη άλλας κατωτέρας ποινάς.

3. Ποινή επιβληθείσο κατόπιν γνωμοδοτήσεως Πειθαρχι
κού Συμβουλίου εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να αρθή ή 
να μετριασθή μεταγενεστέρως.

Ν. 2342/1953 (ΦΕΚ 74 Α)
Αρθρα 18-34

Αρθρο 18

-1. Πειθαρχικόν Συμβούλιον καλείται το εζ Αζιωμσπκών 
Συμβούλιον, όπερ κρίνει κατά πόσον ο εις αυτό παραπε- 
μπόμενος υπαζιωματικός δέον να απομακρυνθή οριστικώς 
του Σώματος δι' ενεργείας ή παραλείψεις ή ιδιότητας 
αίτινες, ανεζαρτήτως αν διώκωνται ή μη ποινικώς, δεν 
συμβιβάζονται προς τας υποχρεώσεις του υπαξιωματικού 
εν τω Σώματι ή να τεθή εις αυτεπάγγελτον αποστρατείαν 
διά διοικητικήν ή επαγγελματικήν ανικανότητα.

2. Οι λόγοι δί ούς παραπέμπεται υπαζιωματικός εις 
Πειθαρχικόν Συμβούλιον καθορίζονται εν τοις άρθρ. 15 και 
17 του παρόντος Νόμου.

Ο αριθ. 15 τίθεται ως αντικατεστάθη δια του άρθρ. 5 παρ. 
1 Ν.Δ. 3064/1954.

Πρωτοβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον 

Άρθρο 19

-1. Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον συγκροτείται εκ τριών εν 
ενεργεία αξιωματικών, εξ ων ο εις υποχρεωτικώς ανώτερος. 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβοιιλίου 
λαμβάνονται εκ μαχίμων αξιωματικών, ως τοιούτων νοου
μένων εν τη εφαρμογή του παρόντος των ιπταμένων και 
διοικητικών εξ ιπταμένων, πλην του ενός των μελών, όπερ

δύναται να λαμβάνηται εκ του αυτού Κλάδου με την 
ειδικότητα του παραπεμπομένου. Χρέη Εισηγητού εκτελεί 
το νεώτερον των μελών του Συμβουλίου.

2 Ο Διοικητής ή Προϊστάμενος Αεροπορικής Αρχής, 
φρονών ότι υπαζιωματικός τις των υπό την διοίκησίν του 
υπέπεσεν εις παράπτωμα εκ των εν άρθρ. (16 και) 17 
αναφερομένων, υποβάλλει ιεραρχικώς εις το ΥπουργεΙον 
Εθνικής Αμύνης (Γ.Ε.Α.) ειδικήν περί τούτου αναφοράν, εν 
η εκθέτει σαφώς τα του παραπτώματος του υπαξιωματικού 
ή δ: ής προτείνει την παραπομπήν αυτού ας Παθαρχικόν 
Συμβούλιον. με το ερώτημα της οριστικής (ή προσωρινής) 
απολύσεως. Εις περίπτωσιν καθ ην ο υπαζιωματικός 
παρουσιάζει αποδεδειγμένως επαγγελματικήν ή διοικητικήν 
ανικανότητα, ο Διοικητής υποβάλλει ομοίαν πρότασιν πα
ραπομπής του εις το Συμβούλιον με το ερώτημα της 
αυτεπαγγέλτου αποστρατείας.

Ο αριθ 16 διεγράφη δια του άρθρ. 5 παρ. 2 Ν.Δ. 
3064/1954.

3 Εκάστη των Αεροπορικών Αρχών, πριν ή ενεργήση 
κατά τ' ανωτέρω, δύναται να διατάσση προανάκρισιν ή 
διοικητικήν εξέτασιν, προς πληρεστέραν διαλεύκανσιν της 
υποθέσεως

4. Ο Υπουργός, λαβών την αναφοράν, εκτιμά τα περι
στατικά εντός ΙΟημέρου το βραδύτερον και αν μεν κρίνη, 
ότι δεν υπάρχει παράπτωμα ή ότι το παράπτωμα είναι 
τιμωρητέον δια πειθαρχικής ποινής, τιμωρεί τον υπαξιωμα- 
τικόν, αν δε κρίνη ότι το παράπτωμα είναι βαρύτερον, 
παραπέμπει τον υπαξιωματικόν ενώπιον του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου. Δύναται όμως ο Υπουργός και άνευ ειδικής 
αναφοράς της Προίσταμένης του υπαξιωματικού Αρχής να 
παραπέμπη υπαξιωματικόν εις Πειθαρχικόν Συμβούλιον, τη 
προτάσει του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

5. Άνευ ειδικής διαταγής του επί της Εθνικής Αμύνης 
Υπουργού ουδείς υπαζιωματικός παραπέμπεται εις Πειθαρ
χικόν Συμβούλιον.

Άρθρο 20

-1. Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης εν τη Διαταγή δί ής 
συγκροτεί το Συμβούλιον:

α) Ορίζει τον τόπον εν ω τούτο δέον να συνέλθη.
β) θέτει το ερώτημα ή το ερωτήματα, εφ' ών οφείλει 

τούτο ν αποφανθή.
Εν τη Διαταγή ορίζονται και δύο εισέτι αξιωματικοί ως 

αναπληρωματικά μέλη, εξ ών ο εις τουλάχιστον ανωτέρος.
2. Αντίγραφον της Διαταγής μετά του φακέλλου της 

υποθέσεως και πάντων εν γένει των διαφωτιστικών εγγρά
φων και άλλων στοιχείων διαβιβάζεται εις τον Πρόεδρον 
του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

3. Έτερα αντίγραφα αυτής διαβιβάζονται ανά εν εις τα 
μέλη του Συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά) και εις 
τον εγκαλούμενον, δια της Μονάδος ή Υπηρεσίας εις ήν 
ανήκουσιν, επί αποδείξει αποστελλομένη αμελλητί εις τον 
Πρόεδρον του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21

-Δεν δύναται ν' αποτελέση μέλος του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου:

α) Όσης είναι συγγενής του εγκαλουμένου εις ανιόντα 
ή καπόντα βαθμόν ή μέχρι του τετάρτου εκ πλαγίου βαθμού 
ή μέχρι του δευτέρου εζ αγχιστείας.

β) Όσης κατήγγειλε την προκειμένην πράξιν ή υπέβαλεν 
εις τον Υπουργόν Εθνικής Αμύνης την περί παραπομπής 
του υπαξιωματικού αναφοράν.

γ) Όσης ενήργησε προανάκρισιν ή ένορκον διοικητικήν 
εξέτασιν δια την προκειμένην πράξιν.
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δ) Όστις εξετάζεται ως μάρτυς.

Αρθρο 22

-1.0 εγκαλουρενος λαβών την διαταγήν της συγκροτή- 
σεως του Συμβουλίου υποχρεούται εντός δύο ημερών από 
της λήψεως τούτης να προτείνη δΓ εγγράφου αναφοράς 
του. απ ευθείας εις τον Πρόεδρον υποβαλλομένης, μάρ
τυρας υπερασπίσεως εάν έχη ή ν' αναφέρη ότι δεν έχει 
τοιούτους, σημειών εν τη πρώτη περιπτώσει και την 
κατοικίαν αυτών.

2. Ο Πρόεδρος λαβών τας αποδείξεις των κοινοποιήσεων 
της Διαταγής του Υπουργείου εις τα μέλη και τον 
εγκαλούμενον συνκαλεί το Συμβούλιον προς συνεδρίασιν, 
εν τω καθωρισμένω δια της Υπουργικής διαταγής τόπω και 
εις χρόνον όν ορίζει, καλεί δε τον εγκαλούμενον προ δύο 
πλήρων ημερών, επί ποινή ακυρότητος της διαδικασίας, να 
προσέλθη εις την συνεδρίασιν, όπως απολογηθή. Εις τας 
ημέρας αυτός δεν υπολογίζεται η ημέρα της συγκλήσεως 
του Συμβουλίου.

3. Καλεί ωσαύτως τους μάρτυρας ους ήθελε κρίνει 
αναγκαίους προς διαφώπσιν του Συμβουλίου, δυναται δε 
επίσης να καλέση μάρτυρας υπό του εγκαλουμένου προ- 
ταθέντος, ουχΐ δε πλείονας των πέντε.

Εάν μεταξύ των μαρτύρων των προταθέντων παρά του 
εγκαλουμένου υπάρχωσι και στρατιωτικοί διαμένοντες μα
κράν της έδρας του Συμβουλίου, δια την μετακίνησίν των 
απαιτείται έγκρισις της Προίσταμένης της Μονάδας των 
Αεροπορικής Αρχής.

4. Πάντως ο Πρόεδρος δέον να συγκαλέση το Συμβούλιον 
το βραδύτερον εντός δεκαπενθημέρου από της λήψεως 
της διαταγής του Υπουργού Εθνικής Αμύνης περί συγκρο- 
τήσεως του Συμβουλίου.

Άρθρο 23

-1. Εις τον υπό του Προέδρου ορισθέντα δια την 
συνεδρίασιν του Συμβουλίου τόπον και χρόνον συνέρχονται 
υποχρεωτικώς πάντα τα μέλη αυτού τακτικά και αναπλη
ρωματικά.

2. Αντικατάστασις τακτικών μελών δια των αναπληρωμα
τικών δεν ενεργείται ειμή μόνον ένεκά τίνος των κάτωθι 
λόγων:

α) Λόγω εξαιρέσεως μέλους υπό του εγκαλουμένου ή τη 
αιτήσει μέλους τινός, δΓ ένα των λόγων του άρθρ. 21 του 
παρόντος.

β) Λόγω μη προσελεύσεως μέλους δια λόγους ανωτέρας 
βίας.

3. Κατά τ' ανωτέρω τυχόν γενομένη αντικατάστασις 
αναγράφεται ρητώς εις το κατά το άρθρ. 27 του παρόντος 
συντασσόμενον πρακτικόν.

4. Η μη προσέλευσις μέλους τινός του Συμβουλίου δια 
λόγους ανωτέρας βίας, δεόντως πιστοποιουμένους και 
εκτιμωμένους ως τοιούτους παρά του Προέδρου, δεν κωλύει 
την έναρξιν και συνέχισιν της συνεδριάσεως του Συμβου
λίου.

Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 24

-1. Αι συνεδριάσεις του Συμβουλίου γίνονται κεκλεισμέ- 
νων των θυρών. Η διαδικασία διεξάγεται προφορικώς, την 
δε διεύθυνσιν έχει ο Πρόεδρος.

2. Άμα τη ενάρξει της συνεδριάσεως ο Πρόεδρος 
διατάσσει να εμφανισθή ενώπιον του Συμβουλίου ο εγκα- 
λούμενος υπαξιωματικός, παρόντων των τε τακτικών και

αναπληρωματικών μελών. Ο Πρόεδρος είτα ερωτά τον 
εγκαλούμενον αν έχη λόγους εξαιρέσεως τακτικού τίνος 
μέλους, ως και τα παρόντα μέλη αν έχωσι λόγον τινά 
απαλλαγής των. εκ των εν άρθρ.21 του παρόντος αναφε- 
ρομένων. Εν καταφατική περιπτώσει η αίτησις εξαιρέσεως 
του εγκαλουμένου ή μέλους τινός κρίνεται παρά του 
Συμβουλίου, αντικαθισταμένων προσωρινώς παρά του Προ
έδρου δια την περίπτωσιν τούτην των υπό εξαίρεσιν 
τακτικών μελών δι’ισαρίθμων αντιστοίχων αναπληρωματικών. 
Το ούτω συντεθειμένον Συμβούλιον αποφασίζει κατά πλειο- 
ψηφίαν επί των αιτήσεων εξαιρέσεως, μετά δε την 
αποδοχήν ή απόρριψιν τούτων λαμβάνει την οριστικήν του 
σύνθεσιν, απερχομένων των υπολοίπων μελών. Εν περι- 
πτώσει μη εμψανίσεως του εγκαλουμένου η διαδικασία 
προχωρεί.

3. Ο Εισηγητής αναγιγνώσκει τη εντολή του Προέδρου, 
πρώτον μεν τα άρθ. *15", 17, 1 Β, 19, 20, 21, 22 και 23 του 
παρόντος Νόμου, είτα δε την περί συγκροτήσεως του 
Συμβουλίου πράξιν του Υπουργού, <ως και όλα τα έγγραφα 
της υποθέσεως ων την ανάγνωσιν κρίνει αναγκαίαν ο 
Πρόεδρος. Τη αιτήσει του εγκαλουμένου ή τινός των μελών 
του Συμβούλιου, δύναται το Συμβούλιον να διατάσση την 
ανάγνωσιν ωρισμένων εγγράφων της υποθέσεως και πά
ντων των εγγράφων, πλην του αντιγράφου Φύλλου Ποιό- 
τητος του εγκαλουμένου, ούτινος λαμβάνει γνώσιν το 
Συμβούλιον άμα τω πέρατι της διαδικασίας και τη αποχω
ρήσει του εγκαλουμένου.

Ο αριθ. 15 τίθεται ως ανπκατεστάθη δια του άρθρ. 5 παρ. 
4 Ν.Δ., 3064/1954.

4. Ο Πρόεδρος μετά τούτο καλεί τους υπ αυτού 
κλητευθέντας μάρτυρας, ως και τους υπό του εγκαλουμέ- 
νου, κατά το άρθρ. 22 του παρόντος Νόμου, προταθέντας. 
Αν τινές των μαρτύρων είναι απόντες η διαδικασία 
προχωρεί.

Η άνευ ευλόγου αιτίας μη εμφάνισις μάρτυρος ως και η 
άρνησις καταθέσεως αποτελεί πταίσμα. Ως εύλογος αίτιο 
θεωρείται και η μετά του εγκαλουμένου συγγένεια εις 
ευθείαν γραμμήν ή μέχρι του δευτέρου βαθμού εκ πλαγίου

5. Νέους μάρτυρας ο εγκαλούμενος δεν δύναται να 
προτείνει πλέον των δύο και μόνον εφ' όσον είναι 
παρόντες.

Το Συμβούλιον δύναται κατά την διάρκειαν της ανακρί- 
σεως να καλέση και εξετάση παν πρόσωπον ως και πάσαν 
αλληλογραφίαν, ης την εξέτασιν ήθελε κρίνει αναγκαίαν.

Η συνεδρίασις δεν διακόπτεται ειμή δια τα προς αναψυχήν 
αναγκαία διαλείμματα, δια την εμφάνισιν ουσιώδους μάρτυ
ρος και δια την εξακρίβωσιν ουσιώδους γεγονότος ή εν 
όλως απολύτω ανάγκη. Η επανάληψις της συνεδριάσεως 
γίνεται οπωσδήποτε εντός 24 ωρών από της διακοπής.

6. Οι μάρτυρες εξετάζονται ενόρκως. Τους μάρτυρας 
εξετάζει ο Πρόεδρος και μετ' αυτόν τα μέλη του Συμβουλίου 
κατά σειράν, τελευταίος δε ο εγκαλούμενος, όστις τας 
ερωτήσεις αυτού απευθύνει δια του Προέδρου.

Οι μάρτυρες δύνανται να εξετασθώσι και κατ' αντιπαρά- 
στασιν.

Αι καταθέσεις των μαρτύρων καταχωρούνται συνοπτικώς 
εν ιδιαιτέρω πρακτικώ υπογραφομένω αμέσως υπ' αυτών, 
του Προέδρου και του Εισηγητού.

7. Τελευταίος εξετάζεται και απολογείται ο εγκαλούμε- 
νος.

Η απολογία του καταχωρείται εν τω πρακτικώ περί ου το 
άρθρ. 27 του παρόντος Νόμου.

Β. Ο Πρόεδρος μετά τούτο ερωτά τα μέλη του Συμβουλίου 
εάν έχωσιν έτι να ζητήσωσιν εξήγησίν π να από τους 
μάρτυρας ή τον εγκαλούμενον, τούτων δε αποκριθέντων 
αποφατικώς, κηρύσσει περαιωμένην την ανάκρισιν και ο 
εγκαλούμενος και οι τυχόν παρευρισκόμενοι μάρτυρες
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αποσύρονται.

Διάοκεψις Πειθαρχικού Συμβουλίου 
Αρθρο 25

-1. Το Συμβούλιον διασκέπτεται προς έκδοσιν γνωμοδο
τήσεως. Προ της γνωμοδοτήσεως τα μέλη του Συμβουλίου 
με ουδένα επικοινωνούσιν, ουδ αποχωρίζονται αλλήλων.

2. Ο Πρόεδρος θέτει εις το Συμβούλιον το ζήτημα ως 
διατυπούται εν τη Υπουργική πράξει, δί ης παρεπέμφθη ο 
εγκαλούμενος:

α) Υπάρχει λόγος να τεθή εις οριστικήν απόλυσιν ο A 
(παρατίθεται ο βαθμός του εγκαλουμένου και το ονοματε-
πώνυμόν του) διά....... (παρατίθεται η νόμιμός αιτία δί ήν
ο υπαξιωματικός παρεπέμφθη ενώπιον του Συμβουλίου, μετά 
συντόμου μνείας περί των περιστατικών των αποτελούντων 
τα στοιχεία του παραπτώματος).

β) Υπάρχει λόγος να τεθή εις αυτεπάγγελτον αποστρα
τείαν ο Α (παρατίθεται ο βαθμός και το ονοματεπωνυμον 
του εγκαλουμένου) διά διοικητικήν ή επαγγελματικήν ανι
κανότητα.

Γ νωμοδότησις 

Αρθρο 26

- Διά τον καταρτισμόν της γνωμοδοτήσεως γίνεται 
ψηφοφορία μυστική. Ο Εισηγητής παρασκευάζει εντολή του 
Προέδρου ενώπιον του Συμβουλίου εξ όμοια ψηφοδέλτια, 
εζ ών τα μεν τρία φέρουσιν αναγεγραμμένην την λέξιν 
’Όχι', τα δε έτερο τρίο την λέξιν 'Ναι" και διανέμει εις τα 
μέλη ανά εν εκ των πρώτων και ανά εν εκ των δευτέρων. 
Έκαστον των μελών, αρχής γενομενης από του νεωτέρου. 
εγχειρίζει εις τον Πρόεδρον εις έκφρασιν της γνώμης του 
το εν εκ των δύο ψηφοδελτίων.

Τα έχοντα την λέξιν ’Ναι’ ψηφοδέλτια εκφράζουσι την 
κατά του εγκαλουμένου γνώμην, τα δε έχοντα την λέξιν 
"Οχι" εκφράζουσι την υπέρ αυτού. Ο Πρόεδρος αναμιγνύει 
και τα τρία ψηφοδέλτια και είτα, αποκαλύπτων αυτά, ενεργεί 
επί παρουσία όλων την διαλογήν των ψήφων.

Η γνώμη της πλειοψηφίας αποτελεί την απόφαεπν του 
Συμβουλίου. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγράφεται, 
επί ποινή ακυρότητος. εις το πρακτικόν της Συνεδριάσεως. 
Η γνωμοδότησις δε δέον να ή ητιολογημένη.

Αρθρο 27

-1. Εκδοθείσης της γνωμοδοτήσεως το Συμβούλιον 
διαλύεται οριστικώς.

2. Περί όλης της ενώπιον του Συμβουλίου λαβούσης 
χώραν διαδικασίας συντάσσεται Πρακτικόν υπογραφόμενον 
υπό πάντων των μελών.

3 Το πρακτικόν τούτο δέον να περιλαμβάνη: 
α) Τον τόπον και τον χρόνον της συνεδριάσεως. 
β) Επί ποινή ακυρότητος, το ονοματεπώνυμον και τον 

βαθμόν των μελών του Συμβουλίου, ως και την τυχόν 
γενομένην αντικατάστασιν τακτικών μελών δι αναπληρω
ματικών.

γ) Το ονοματεπώνυμον και τον βαθμόν του εγκαλουμένου. 
δ) Την Υπουργικήν πράξιν της εις το Συμβούλιον 

παραπομπής (αριθμόν, ημερομηνίαν και αιτιολογικόν). 
ε) Το ονοματεπώνυμον των εξετασθέντων μαρτύρων, 
ς) Την απολογίαν του εγκαλουμένου συνοπτικώς, εάν 

παρέστη ούτος.
ζ) Επί ποινή ακυρότητος, το τεθέν ερώτημα, την 

ληφθείσαν απόφασιν και τον αριθμόν των ψήφων υπέρ και 
κατά της προτάσεως.

4 Το Πρακτικόν τούτο μεθ'ολοκλήρου του φακέλλου της 
υποθέσεως ο Πρόεδρος υποβάλλει εις το Υπουργείον.

Προσφυγή

Αρθρο 28

-Προσφυγή κατά της γνωμοδοτήσεως του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου επιτρέπεται μόνον:

α) Εις τον εγκαλούμενον, εάν το Συμβούλιον εγνωμοδό- 
τησεν υπέρ οριστικής απολύσεως αυτού ή αυτεπαγγέλτου 
αποστρατείας ουχί παμψηφεί, αλλά κατά πλειοψηφίαν.

Εις τας περιπτώσεις ταύτας αντίγραφον της γνωμοδο
τήσεως κοινοποιείται, διαταγή του Υπουργού, εις τον 
εγκαλούμενον και καθίσταται συγχρόνως γνωστόν αυτώ, 
επί ποινή ακυρότητος της κοινοποιήσεως, ότι δύναται εντός 
τριών ημερών από τούτης να προσφύγη ενώπιον Δευτε
ροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου προς νέαν της υποθέ
σεως έρευναν.

Εάν το Συμβούλιον εγνωμοδότησεν επί του τεθέντος 
ερωτήματος παμψηφεί καταφατικώς, κοινοποιείται και εν τη 
περιπτώσει ταύτη εις τον εγκαλούμενον αντίγραφον της 
γνωμοδοτήσεως, διαταγή του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, 
δια την τυχόν άσκησιν εκ μέρους τούτου του κατά το άρθρ. 
33 δικαιώματος προσβολής επ ακυρότητι.

β) Εις τον Υπουργόν Εθνικής Αμύνης, εάν το Συμβούλιον 
επ( του τεθέντος ερωτήματος εγνωμοδότησεν αποφατικώς

Αρθρο 29

- Η προσφυγή γίνεται εκ μέρους του εγκαλουμένου εντός 
της κατά το προηγούμενον άρθρον τριημέρου προθεσμίας, 
δί εγγράφου αναφοράς προς την αμέσως Προίσταμένην 
Αρχήν, υποβαλλομένης αμελλητί εις τον Υπουργόν Εθνικής 
Αμύνης (Γ.Ε.Α.), εκ μέρους δε του Υπουργού εντός 
δεκαπενθημέρου, αφ ής περιέλθη αυτώ η γνωμοδότησις 
του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Εάν ο εγκαλούμενος δεν είναι τοποθετημένος εις θέσιν 
τινά ή Υπηρεσίαν, την ανωτέρω έγγραφον αναφοράν 
υποβάλλει ο Ιδιος εις Γ.Ε.Α.-Κλάδον Προσωπικού.

Παρελθουσών απράκτων των άνω προθεσμιών ή γνωμο- 
δότησις καθίσταται οριστική.

Γενομένης προσφυγής υπό του εγκαλουμένου, ο Υπουρ
γός, συμφώνως τοις ανωτέρω και εντός 15νθημέρου αφ' 
ής περιέλθη αυτώ η έγγραφος αναφορά, συνιστά Δευτε
ροβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον προς νέαν της υποθέ
σεως έρευναν.

Δευτεροβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον 

Αρθρο 30

-1. Το Δευτεροβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον είναι 
τριμελές και συγκροτείται δι' ωρισμένην υπόθεσιν υπό του 
Υπουργού της Εθνικής Αμύνης εκ τριών Αξιωματικών, των 
δύο όντων απαραιτήτως ανωτέρων Αξιωματικών.

2. Χρέη Εισηγητού του Συμβουλίου εκτελεί ο νεώτερος 
των μελών αυτού, όστις δύναται να είναι αξιωματικός του 
Δικαστικού Κλάδου της Ε.Β. Αεροπορίας.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ως προς την συγκρότησιν 
του Συμβουλίου αι διατάξεις του άρθρ. 17 παρ. 2-5 και των 
άρθρ. 18, 19 και 20.

3. Ουδείς των μετασχόντων της συνεδριάσεως του 
Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου δύναται να μετάσχη 
και του Δευτεροβαθμίου.
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Αρθρο 31

-1. Τα άρθρ. 21. 22, 23, 24, 25 και 26 εφαρμόζονται εις 
την διαδικασίαν του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβου
λίου. Επί πλέον αναγιγνώσκεται υπό του Εισηγητού και το 
29ο ν άρθρον.

Αρθρο 32

-1. Εις ας περιπτώσεις κατό τα προηγούμενα άρθρα 
επιβάλλεται η εις τον εγκαλούμενον υπαξιωματικόν κοινο- 
ποίησις δικογράφων εάν ούτος διατελή ας παράνομον 
απουσίαν ή λιποταξίαν, η κοινοποίησις γίνεται εις τον 
Διοικητήν ή Διευθυντήν Μονάδος ή Υπηρεσίας, εν ή ούτος 
τελευταίως υπηρετεί.

2. Εάν δε διατελή εις κατάστασιν διαθεσιμότητας ή 
προσωρινής απολύσεως ή μακράς αναρρωτικής αδείας και 
δεν παρευρίσκεται αυτοπροσώπως, τα εν λόγω δικόγραφα 
θυροκολλούνται εις την τελευταίως γνωστήν κατοικίαν.

Περί της κατά τ' ανωτέρω γενομένης θυροκολλήσεως 
συντάσσεται σχετική έκθεσις.

Ακυρότητες

Αρθρο 33

-1. Ακυρότης γνωμοδοτήσεως Πειθαρχικού Συμβουλίου 
Πρωτοβαθμίου ή Δευτεροβαθμίου τότε μόνον υπάρχει, όταν 
παρεβιάσθη ή παρελείφθη όρος ή τύπος επί ποινή ακυρό- 
τητος του παρόντος Νόμου διατεταγμένος.

2. Επί ακυρότητι δύνανται να προσβληθώσι μόνον:
α) Η οριστική γνωμοδότησις του Πρωτοβαθμίου Πειθαρ

χικού Συμβουλίου, καθ ής δεν επιτρέπεται προσφυγή 
ενώπιον του Δευτεροβαθμίου.

β) Η γνωμοδότησις του Δευτεροβαθμίου Συμβουλίου.
Εις τας περιπτώσεις ταύτας αντίγραφον της γνωμοδο

τήσεως κοινοποιείται διαταγή του Υπουργού Εθνικής Αμύ- 
νης εις τον εγκαλούμενον και καθίσταται συγχρόνως 
γνωστόν αυτώ, ότι δύναται εντός τριών ημερών από της 
κοινοποιήσεως να προσβάλη τούτην επί ακυρότητι.

3. Την ακυρότητα προσβάλλει ο εγκαλούμενος υπαξιω- 
ματτκός δι' απ' ευθείας αναφοράς του προς το Υπουργείον 
Εθνικής Αμύνης εντός τριών ημερών από της κοινοποιή- 
σεως αυτώ της κατά τ' ανωτέρω προβλητέας γνωμοδοτή
σεως

4. Περί της ακυρότητος αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής 
Αμύνης.

5. Ακυρωθείσης της γνωμοδοτήσεως Πειθαρχικού Συμ
βουλίου παραπέμπεται η υπόθεσις υπό του Υπουργού εις 
νέον ομοειδές Συμβούλιον με τα αυτά ή έτερο μέλη προς 
νέαν ανάκρισιν και γνωμοδότησιν με τα αυτά ερωτήματα.

6. Παρελθούσης της ως άνω προθεσμίας ή απόφασις 
καθίσταται αμετάκλητος και υποχρεωτικώς εκτελεστή δια 
τον Υπουργόν.

7. Προσφυγή εις τα τακτικά δικαστήρια δι' αποζημίωσιν 
ένεκα πράξεως της εκτελεστικής εξουσίας στηριχθείσης 
εις γνωμοδότησιν Πειθαρχικού Συμβουλίου αποκλείεται.

Αρθρο 34

-1. Καταστάσης αμετακλήτου της γνωμοδοτήσεως του 
Συμβουλίου (Πρωτοβαθμίου ή Δευτεροβαθμίου) περί θέσεως 
υπαξιωματικού εις οριστικήν απόλυσιν ή αυτεπάγγελτον 
αποστρατείαν, ο Υπουργός προκαλεί εντός 20 ημερών το 
σχετικόν Δ/μα περί μεταθέσεως του υπαξιωμαπκού εις την 
νέαν κατάστασιν, συμφώνως τη γνωμοδοτήσει, ήτις είναι 
υποχρεωτική δι' αυτόν.

2 Εν περιπτώσει απαλλακτικής υπέρ του εγκαλουμένου 
γνωμοδοτήσεως Πειθαρχικού Συμβουλίου (Πρωτοβαθμίου ή 
Δευτεροβαθμίου) δύναται ο Υπουργός να άσκηση την υπό 
του Κανονισμού παρεχομένην αυτώ πειθαρχικήν δικαιοδο
σίαν δι' επιβολής ποινής φυλακίσεως. ως και το δυνάμει 
του άρθρ. 14 του παρόντος δικαίωμα της θέσεως εις 
προσωρινήν απόλυσιν.

3. Ποινή επιβληθείσα κατά τ ανωτέρω εν ουδεμιό 
περιπτώσει δύναται να αρθή ή να μέτριασθή μεταγενεστέ
ρων

’4. Αι περί Πειθαρχικών Συμβουλίων διατάξεις του παρό
ντος ισχύουν και δια τους εφέδρους και στρατευσίμους 
υπαξιωματικούς, οίτινες εις την περίπτωσιν της οριστικής 
απολύσεως. εκπίπτοντες του βαθμού των, απολύονται 
μεταφερόμενοι εις τον Στρατόν Ξηρός’.

Η παρ. 4 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 5 παρ. 5 
Ν.Δ. 3064/1954.

’5. Εις άς περιπτώσεις εις τους μονίμους Αρχισμηνίας 
επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής απολύσεως οι έφεδροι 
Αρχισμηνίαι τιμωρούνται δια φυλακίσεως επιβαλλομένης 
παρά του Υπουργού Εθνικής Αμύνης'.

Η παρ. 5 προσετέθη δια του άρθρ. 5 παρ. 6 Ν.Δ 
3064/1954.

Ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α')
Αρθρα 1-7

ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 1848

Προέλευση των μόνιμων αξιωματικών του Οικονομικού και 
του Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και 
άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο 1

1. Οι μόνιμοι αξιωματικοί του Οικονομικού και του 
Στρατολογικού Σώματος προέρχονται αποκλειστικά από 
αποφοίτους της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμά
των (Σ.Σ.Α.Σ.). Οι υποψήφια αξιωματικοί:

α) εισάγονται στη Σχολή μετά απο διαγωνισμό και 
β) αποφοιτούν, αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς εκπαίδευση 

ενός εκπαιδευτικού έτους και ονομάζονται ανθυπολοχαγοί 
με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

2. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται κατά μήνα Μάρτιο με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με την οποίο 
καθορίζονται:

α) ο αριθμός των εισακτέων για κάθε Σώμα, 
β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η προθεσμία 

υποβολής τους στα κατά τόπους στρατολογικά γραφεία, 
γ) ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος διενέργειας της 

υγειονομικής και ψυχοσωματικής εξέτασης από την αρμόδια 
στραπωτική υγειονομική επιτροπή και τα αρμόδια συμβούλια 
επιλογής υποψήφιων αξιωματικών αντίστοιχα και 

δ) ο τόπος και ο χρόνος της προφορικής και γραπτής 
δοκιμασίας, καθώς και η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων.

3. Η προκήρυξη ένα τουλάχιστο μήνα πριν από την 
έναρξη του διαγωνισμού αναρτάται στα στρατολογικά 
γραφεία και δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες 
εφημερίδες των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης.

4. Ο πρώτος μετά την έναρξη της ισχύος του νόμου 
αυτού διαγωνισμός μπορεί να προκηρυχθεί οποτεδήποτε.
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Αρθρο 2

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν το προαόντα και να 
πληρούν τους όρους που απαιτούνται για τους λοιπούς 
υποψηφίους της Σ.Σ.Α.Σ. με τις παρακάτω εξαιρέσεις:

α) να μην έχουν υπερβεί το εικοστό έβδομο έτος της 
ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους που διενεργείται 
ο διαγωνισμός και

β) να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σπουδών του 
εξωτερικού, όπως ειδικότερα ορίζεται στην επόμενη παρά
γραφο.

2. Οι υποψήφιοι του Οικονομικού Σώματος πρέπει να είναι 
πτυχιούχοι:

α) οικονομικής σχολής η 
β) νομικής σχολής (τμήματος οικονομικού) ή 
γ) της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών 

Επιστημών ή
δ) ανώτατης βιομηχανικής σχολής.
Οι υποψήφιοι του Στρατολογικού Σώματος πρέπει να είναι 

πτυχιούχοι:
α) νομικής σχολής (τμήματος νομικού ή πολιτικών 

επιστημών η δημόσιου δικαίου) ή 
β) της Παντείου Ανώτατης Σχολής Πολιτικών Επιστημών, 
Η ισοτιμία των πτυχίων σχολών του εξωτερικού θα πρέπει 

να έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Αρθρο 3

1. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δοκιμασία στα εξής 
υποχρεωτικά μαθήματα:

α) υποψήφιοι Οικονομικού Σώματος
(1) έκθεση ιδεών.
(2) δημόσια λογιστικά,
(3) λογιστική,
(4) στοιχεία αστικού, συνταγματικού και διοικητικού δι

καίου.
β) υποψήφιοι Στρατολογικού Σώματος
(1) έκθεση ιδεών,
(2) συνταγματικό δίκαιο,
(3) διοικητικό δίκαιο,
(4) δίκαιο ιθαγένειας.
Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται γραπτά και προφορικά σε όλα 

τα παραπάνω μαθήματα, εκτός από το μάθημα της έκθεσης 
ιδεών, στο οποίο διαγωνίζονται μονάχα γραπτά.

2. Οι υποψήφιοι μπορούν να διαγωνισθούν προαιρετικά 
σε μία ξένη γλώσσα, κατ' επιλογή μεταξύ της αγγλικής, 
γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που 
εκδϊδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζο
νται:

α) η σύνθεση, η συγκρότηση και ο τρόπος λειτουργίας 
των εξεταστικών επιτροπών, 

β) ο τρόπος προφορικής και γραπτής εξέτασης των 
υποψηφίων και 

γ) ο τρόπος βαθμολόγησης
4. Σης εξεταστικές επιτροπές μπορούν να ορίζονται ως 

μέλη δικαστικοί λειτουργοί, κύριο προσωπικό των Νομικών 
Υπηρεσιών της Διοίκησης, διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι 
και αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα μέλη των 
επιτροπών ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουρ
γού, που δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή
σεως.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας 
και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, μπορεί να ορίζεται αμοιβή των μελών των

παραπάνω επιτροπών.

Αρθρο 4

1. Καθένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα βαθμολογείται 
από 0-20.

Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι βαθμολογούνται σε κάθε 
υποχρεωτικό μάθημα τουλάχιστο με βαθμό 10.

2. Κατά την κατάρτιση του πίνακα επιτυχίας η σειρά 
επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το σύνολο της 
βαθμολογίας τους στα υποχρεωτικά μαθήματα. Αν υπάρξει 
ισοβαθμία, θεωρείται επιτυχών εκείνος που έχει μεγαλύτερο 
βαθμό πτυχίου και, εφόσον και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, η 
σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση που γίνεται 
ενώπιον του προέδρου της οικείας επιτροπής και αυτών 
που ισοβαθμούν. Οι τελευταίοι καλούνται εγγράφως να 
παραστούν τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημε
ρομηνία της κλήρωσης. Απουσία υποψηφίου που έχει κληθεί 
εγκαίρως δεν εμποδίζει τη διενέργεια της κλήρωσης.

3. Ο πίνακας επιτυχίας κυρώνεται με απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Αριθμός επιτυχόντων ίσος με 
τον αριθμό των εισακτέων καλείται για κατάταξη κατά τη 
σειρά επιτυχίας του.

Άρθρο 5

1. Η σειρά αρχαιότητας των εισαγομένων στη Σ.Σ.Α.Σ. 
καθορίζεται με βάση τη βαθμολογία τους στα υποχρεωτικά 
μαθήματα, στην οποία προστίθενται και οι πάνω από το 15 
βαθμοί στην ξένη γλώσσα για όσους έχουν εξετασθεί σε 
ξένη γλώσσα.

2. Εφ όσον δεν πληρωθούν οι θέσεις που προκηρύχθηκαν 
λόγω μη προσέλευσης επιτυχόντων για κατάταξη ή κενω
θούν θέσεις εντός δύο μηνών από την αρχική κατάταξη 
για οποιοδήποτε λόγο, καλούνται για κατάταξη οι επόμενοι 
κατά σειρά στον πίνακα επιτυχόντων. Εάν καλούνται για 
κατάταξη επιτυχόντες, που έχουν εξετασθεί και σε ξένη 
γλώσσα, εφαρμόζεται για τον καθορισμό της αρχαιότητας 
η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου.

3. Η εκπαίδευση στη Σ.Σ.Α.Σ. γίνεται σύμφωνα με το 
πρόγραμμα που καταρτίζει η Σχολή και περιλαμβάνει 
μαθήματα στρατιωτικής αγωγής και ειδικότητας, καθώς και 
η πρακτική άσκηση σε στραηωτικές υπηρεσίες και μονάδες.

4. Οι μαθητές μπορούν να παραιτηθούν οποτεδήποτε, 
έως ότου ονομαστούν ανθυπολοχαγοί.

5. Μαθητές οι οποίοι δεν περατώνουν επιτυχώς τις 
εξετάσεις επαναξετάζονται μετά δίμηνο στα μαθήματα που 
απέτυχαν. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας διαγράφονται από 
τη Σχολή.

6. Η σειρά αρχαιότητας των ανθυπολοχαγών του Οικο
νομικού και του Στρατολογικού Σώματος καθορίζεται από 
το άθροισμα α) της βαθμολογίας σύμφωνα με την παρά
γραφο 1 του άρθρου 5, που πολλαπλασιάζεται με συντε
λεστή 2, και β) της βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα της 
Σχολής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζονται αναλόγως 
οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον του διοικητή της Σχολής.

7. Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή έως εννέα μήνες 
θεωρείται ως χρόνος παραμονής στο βαθμό του ανθυπο- 
λοχαγού.

Άρθρο 6

Οι ανθυπολοχαγοί του Οικονομικού και του Στρατολογικού 
Σώματος μετά την έξοδό τους από τη Σχολή έχουν 
υποχρέωση παραμονής σης Ένοπλες Δυνάμεις επί δέκα 
τουλάχιστον έτη και διέπονται από τις διατάξεις που
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διέπουν τους αξιωματικούς του αντίστοιχου Σώματος.

Αρθρο 7

Οι αξιωματικοί του Οικονομικού Σώματος του Πολεμικού 
Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας προέρχονται από 
τα τμήματα δόκιμων σημαιοφόρων οικονομικού της Σχολής 
Ναυτικών Δοκίμων και οικονομικού της Σχολής Ικάρων 
αντίστοιχα. Αν τα παραπάνω τμήματα δε λειτουργούν ή δεν 
υπάρχει επαρκής αριθμός αποφοίτων, η πλήρωση των 
κενών θέσεων μόνιμων σημαιοφόρων και ανθυποσμηναγών 
του Οικονομικού Σώματος γίνεται με ιδιαίτερο διαγωνισμό 
για κάθε κλάδο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις των προηγούμενων άρθρων.

Ν.Δ. 91/1973 (ΦΕΚ 169 Α )
Αρθρο 1 παρ.5

'5 Όσοι πρόκειται να φοιτήσουν στη Σχολή πρέπει να 
έχουν κατά το χρόνο που θαρχίσει η φοίτησή τους ηλικία 
μέχρι 52 χρονών, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.Δ.72/1970 'περί τροπολογίας’. Η παρακο
λούθηση των μαθημάτων μπορεί να γίνει ή με κανονική 
φοίτηση στη Σχολή, οπότε οι σπουδαστές κατά το διάστημα 
της φοίτησής τους ανήκουν στη δύναμή της, ή με 
αλληλογραφία, οπότε οι σπουδαστές αυτοί δεν ανήκουν 
στη δύναμη της Σχολής’.

Ν.Δ. 132/1969 (ΦΕΚ 35 Α ) 
άρθρο 5 παρ.1

Αρθρο 5

- 1. Μετ' εισήγησιν του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων, ο 
Υπουργός Εθνικής Άμύνης επιλέγει μεταξύ των εν απο
στρατεία ανωτάτων αξιωματικών και διορίζει δί αποφάσεώς 
του δια μίαν τριετίαν τον Πρόεδρον και τους δύο Αντι
προέδρους του Πολεμικού Μουσείου, ούτως ώστε ν' 
ανππροσωπεύωνται και οι τρεις Κλάδοι Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι ούτω διοριζόμενοι Αξιωματικοί δύνανται, κατά την 
κρίσιν του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, να ανακαλώνται εις 
την ενέργειαν.

Διά της αυτής αποφάσεώς διορίζονται επίσης δια μίαν 
τριετίαν ως Σύμβουλοι, επιλεγόμενοι υπό του Υπουργού 
Εθνικής Αμύνης:

α. Δύο εκ των ανωτάτων και ανωτέρων αξιωματικών των 
Ενόπλων Δυνάμεων, εν ενεργεία ή αποστρατεία, ανακα
λούμενοι εις την ενέργειαν, εξ ών ο εις εκ του Στρατού 
Ξηράς, κατά προτίμησιν εκ των εχόντων αποδεδειγμένως 
ασχοληθή με ιστορικός μελέτας.

β Δύο ειδικοί επιστήμονες συγγραφείς, εξ ών ο εις 
αρχαιολόγος εκ των ασχοληθέντων με μουσειακά θέματα 
και ο έτερος ιστορικός.

Ν.Δ. 178/1969 (ΦΕΚ 71 Α )

Αρθρο 5 παρ.3
Αρχαιότης Νεοκατατασσομένων Μονίμων Αξιωματικών

'3. Η μεταξύ των αρχαιότης των εκ Παραγωγικών Σχολών 
αποφοιτώντων Αξιωματικών καθορίζεται εκ της σειράς 
επιτυχίας των κατά την αποφοίτησίν των εκ των Σχολών 
κεχωρισμένως διά τους Αξιωματικούς Όπλων του Στρατού 
Ξηράς τους Μονίμους και Μηχανικούς του Ναυτικού και

τους Ιπταμένους της Αεροπορίας και κεχωρισμένως διά 
τους Αξιωματικούς Σωμάτων. Ειδικώς διά τους Μηχανικούς 
Αξιωματικούς του Ναυτικού έπονται των συμμαθητών των 
Μαχίμων, ασχέτως σειράς επιτυχίας Η οριστική σειρά 
αρχαιότητος των Αξιωματικών του Ναυτικού, δί ούς προ- 
βλέπεται υποχρεωτική φοίτησις ας Σχολεία Γενικής Εκπαι- 
δεύσεως καθορίζεται βάσει του αθροίσματος της 
βαθμολογίας των κατά την έξοδόν των εκ της οικείας 
Παραγωγικής Σχολής, υπολογιζομένης εις το διπλάσιον επι 
της βαθμολογίας αποφοιτήσεως εκ των Σχολείων Γ ενικής 
Εκπαιδεύσεως’.

Ν.Δ. 178/1969 (ΦΕΚ 71 Α )

' Αρθρο 15 παρ.παρ.8 και 9 
ΝΑΥΤΙΚΩΝ

‘8. Μάχιμοι και Μηχανικοί Ανθυποπλοίαρχοι και οι Μάχιμοι 
Αντιπλοίαρχοι ίνα προαχθούν εις τον ανώτερον βαθμόν 
ποέπα να έχουν αποφοιτήσει εκ των κάτωθι σχολείων:

α. Οι Μάχιμοι και Μηχανικοί Ανθυποπλοίαρχοι εκ του 
Σχολείου Γ ενικής Εκπαιδεύσεως και εκ του τμήματος 
κατωτέρων της Ναυτικής Σχολής Πολέμου.

β. Οι Μάχιμοι Αντιπλοίαρχοι εκ του Τμήματος ανωτέρων 
της Ναυτικής Σχολής Πολέμου'.

Οι παρ. 8 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ, 1 άρθρ. 
6 νόμ 1107/29-30 Δεκ. 1980 (ΦΕΚ 301 Α)

'9. Οι Ανθυποπλοίαρχοι του Οικονομικού, ίνα προαχθούν 
εις τον ανώτερον βαθμόν, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει 
εκ του Σχολείου Γενικής Εκπαιδεύσεως, οι δε Υποπλοίαρχοι 
του Υγειονομικού πρέπει να έχουν αποκτήσει πτυχίον 
εξειδικεύσεως’.

Η παρ. 9 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 άρθρ. 
6 Νομ. 1107/29-30 Δεκ. 1980 (ΦΕΚ 301 Α’).

Ν.Δ. 17Β/1969 (ΦΕΚ 71 Α )
Άρθρο 17 παρ. 2

"2. Εκθέσεις ικανότητος, συντάσσονται δί άπαντας τους 
αξιωματικούς εξαιρέσει των Αρχηγών, υπό των Διοικητών 
ή Διευθυντών των εχόντων πρός τούτο δικαίωμα, οίπνες 
καλούνται αξιολογούντες. Επί των εκθέσεων ικανότητος 
γνωματεύει ο προϊστάμενος του αξιολογούντος, όσης 
καλείται γνωματεύων'.

Η παρ. 2 ανηκατεστάθη ως άνω διά της παρ. 1 του άρθρ 
11 Ν.Δ. 448/1970.

Ν.Δ. 178/1969 (ΦΕΚ 71 Α )
Άρθρο 20 παρ. 3 εδ. β'

3 β. Γενικωτέρα στραηωτική μόρφωσις συναγομένη εκ 
της όλης σταδιοδρομίας του Αξιωματικού και ευδόκιμος 
αποφοίτησις εκ των Σχολών, γενικώς συνεκτιμωμένη, από 
βαθμόν ’καλώς’ και άνω.

Α Ν. 528/1945 (ΦΕΚ 218 Α )

Άρθρο 3 
Εδάφ. β

Προκειμένου δε περί Στρατοδικείων ιδρυομένων εν 
Αεροπορικά) Αρχηγείω ή Βάσει ή Πτέρυγι των ποινικήν 
αγωγήν ασκεί ο Αρχηγός ή Διοικητής των Μονάδων τούτων 
κατά τα περί Μεραρχιακών Στρατοδικείων εν τω Στρατ. 
Ποιν. Κώδικα οριζόμενα, εφαρμοζομένων αναλόγως κατά 
τα λοιπά των οικείων διατάξεων αυτού.
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Ν 1947/1991 (ΦΕΚ ?C A )

Αρθρο 30 nQp. 1 
Εδαφ. 2

Στην περίπτωση που οι κατά τα ανωτέρω αποβιούντες 
δεν ησαν νυμφευμένοι το δικαίωμα διορισμού παρέχεται 
κατά προτεραιότητα σε έναν από τους γονείς ή άγαμη 
αδελφή του αποβιούντος.

Ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166 Α )

Αρθρο 19 παρ. 2

2. Της κατά την προηγούμενη παράγραφο προστασίας 
απολαμβάνουν και μία άγαμη αδελφή των αποβιούντων, υπό 
τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, εφ' όσον 
κατά το χρόνο του θανάτου τους δεν ήσαν νυμφευμένοι, 
καθώς και όσοι κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ως 
οπλίτες γενικώς ή έφεδροι αξιωματικοί καθίστανται ανάπη
ροι, συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας, σε ποσοστό άνω 
του 67%, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και 
ένεκα αυτής.

Α.Ν. 833/1937 (ΦΕΚ 351 Α )

Αρθρο 23 παρ. 3

3. Η διάρκεια της εθελοντικής ανακατάτάξεως είτε εφ 
άπαξ ή τμηματτκώς. καθοριζομένη δί αποφάσεως του 
Υπουργού Εθνικής Αμύνης. ποικίλλει κατά περιπτώσεις ως 
κάτωθι:

α) Δια χρονικήν διάρκειαν μέχρι 3 ετών κατ ανώτατον 
όριον, εφ άπαξ ή τμηματικώς (ανακατάταξις βραχείας 
διάρκειας), μετά την εκπνοήν του οποίου απολύονται 
οριστικώς των τάξεων του Στρατού άνευ ετέρας διαδικα
σίας.

β) Δια χρονικήν διάρκειαν, εφ' άπαξ καθοριζομένην 6 
ετών μετά την λήξιν της οποίας δύναται να παραταθή αύτη 
κατά εν ή δύο εισέτι έτη (ανακατάταξις μακράς διάρκειας).

Άρθρο 23 παρ. 5 και 6

‘5. Οι ως ανωτέρω ανακατατασσόμενοι Αξιωμαπκοί δια 
χρονικήν διάρκειαν εξ ετών εφ άπαξ:

α) Ασφαλίζονται κατά τον εν ανακατατάξει χρόνον, εις 
τον Κλάδον Συντάξεως του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφα
λίσεων.

Το Δημόσιον ως εργοδότης και οι ασφαλισμένοι, υπόκει- 
νται εις τας προβλεπομένας εισφοράς υπέρ του Ιδρύματος.

β) Κατά τον χρόνον της ενεργούς υπηρεσίας των ως 
ανακατατεταγμένοι τυγχάνουν των αυτών δικαιωμάτων από 
απόψεως υγειονομικής περιθάλψεως μετά των λοιπών 
μονίμων Αξιωματικών.

γ) Δικαιούνται να αναγνωρίσουν τον χρόνον υπηρεσίας 
των εν τω Στρατώ διά τας περιπτώσεις καθ άς ούτοι θα 
προσλαμβάνωνται εις τας Δημοσίας Υπηρεσίας και Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συμφώνως προς την ισχύουσαν 
συνταξιοδοτικήν νομοθεσίαν.

δ) Υπηρετούν μόνον εις μονάδας εκστρατείας.
6. Των αυτών δικαιωμάτων από απόψεως υγειονομικής 

περιθάλψεως, περί ών η υποπαρ. β της παρ. 5 του 
παρόντος άρθρου, απολαμβάνουν και οι Αξιωματικοί οι 
συμπληρούντες εις το Στράτευμα χρόνον υπηρεσίας του
λάχιστον 6 ετών επί πλέον του χρόνου υποχρεωτικής θη

τείας ως Έφεδροι εξ εφεδρείας. Έφεδροι εν παρατεταμένη 
θητεία και εξ απονομής Έφεδροι Αξιωματικοί'.

Αι παρ. 5 και 6 προσετέθησαν διά του άρθρ. 2 Ν.Δ. 
1306/1972 (κατωτ. άριθ. 28).

Σύμφωνα με την παρ. 9 άρθρ. 2 Νομ. 1680/1987 (ΦΕΚ 
7 Α ) (κατωτ. αριθ. 34) οι διατάξεις των άνω παρ. 2 έως 
και 6 ισχύουν μόνο για όσους δεν υπαχθούν στις διατάξεις 
του Νόμου αυτού (1680/1987) και ώσπου να εξέλθουν με 
οπωσδήποτε τρόπο από το στράτευμα

Α.Ν. 833/1937 (ΦΕΚ 351 Α )
Άρθρο 47

1.- Οι έφεδροι αξιωματικοί παντός βαθμού εφ' όσον μετά 
την εκπλήρωσιν της θητείας των καλούνται εις την ενεργόν 
του στρατού υπηρεσίαν λαμβάνουσι τας παρά του ειδικού 
Νόμου περί μισθού προβλεπομένας διά τον βαθμόν των 
αποδοχάς.

"2. Οι ανακατατασσόμενοι Έφεδροι Αξιωματικοί διά χρο
νικόν διάστημα εφ' άπαξ 6 ετών, ως και εκείνοι δί ούς 
παρατείνεται η ανακατάταξις, εν συνεχεία, δί εν έως δύο 
έτη, λαμβάνουν αποδοχάς και δικαιούνται αποζημιώσεως 
βάσει της ισχυούσης νομοθεσίας και του παρόντος Ν.Δ/τος. 
ως κάτωθι:

α) Αι αποδοχαί αυτών εξομοιούνται πλήρως προς τας 
αποδοχάς των Μονίμων Αξιωματικών των αντιστοίχων 
βαθμών, δικαιούμενοι και των επιδομάτων στολής και 
ειδικών συνθηκών και υποκείμενοι εις απάσας τας προβλε
πομένας κρατήσεις.

β) Οι εξερχόμενοι του Στρατεύματος μετά τριετή συνεχή 
υπηρεσίαν ανακατατάξεως λαμβάνουν ως αποζημίωσιν δύο 
βασικούς μισθούς Ανθυπολοχαγού συμφώνος προς το άρθρ. 
19 του Α.Ν. 1502/50 'περί ρυθμίσεως των αποδοχών των 
τακτικών δημοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και στραπωτικών'.

Ν.Δ. 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α )

Άρθρο 66 παρ. 4
Ανάκλησις εις την ενέργειαν

'4. Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης δύναται τη αιτήσει των 
'ή αυτεπαγγέλτως' να ανακαλή εις την ενέργειαν μονίμους 
εν εφεδρεία αξιωματικούς, ως μονίμους εξ εφεδρείας τη 
προτάσει του Αρχηγού του οικείου Κλάδου μετά γνώμην 
του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων ή τη προτάσει του 
Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου περί μονίμων 
εν εφεδρεία αξιωματικών των Κοινών Σωμάτων. Κατ' 
εξαίρεσιν το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να ανακαλή 
εκ την ενέργειαν ανωτάτους εν αποστρατεία αξιωματικούς 
των Ενόπλων Δυνάμεων διαγραφέντας του στελέχους 
εφέδρων λόγω ηλικίας ως μονίμους εξ εφεδρείας, τη 
προτάσει του Υπουργού Εθνικής Αμύνης".

Ν. 660/1977 (ΦΕΚ 218 Α')

Άρθρο 5 παρ. 10

10. Αι εις τας Ελληνικός Προεσβείας θέσεις των 
Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορικών Ακολούθων κα
θορίζονται διά κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής 
Αμύνης, Εξωτερικών και Οικονομικών, εκδιδομένων τη 
προτάσει του Αρχηγού Γ ενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης, 
υποβαλλομένων μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου 
Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.
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N. 1911/1990 (ΦΕΚ 166 A)

Άρθρο 16 παρ. 4

4. Με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεΙ κατόπιν 
προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, είναι δυνατή 
η καθιέρωση κατηγοριών διαμνημονεύσεων, οι οποίες 
μπορούν να απονέμονται με απόφαση Υ.ΕΘ.Α. σε Έλληνες 
και αλλοδαπούς στρατιωτικούς, μετά από εισήγηση του 
ΣΑΤΈ

Ν. 1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α )

Άρθρο 2 παρ. 1 εδ. γ

γ. Κληρωτούς οπλίτες που υπηρετούν τη θητεία τους. 

Άρθρο 5 παρ. 3

3. Όσοι προέρχονται από υπαξιωματικούς, που έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρε
τούν και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα χρόνο 
στρατιωτικής υπηρεσίας κατατάσσονται με το βαθμό του 
λοχία.

Άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β'

β. Να έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους 
και να μην έχουν υπερβεί το 23ο την ημερομηνία της 
κατάταξής τους.

Άρθρο 8
Υποχρέωση παραμονής

Όλοι, όσοι κατατάσσονται με τις διατάξεις του νόμου 
αυτού, υποχρεούνται να παραμείνουν στο στρατό πέντε 
χρόνιο από την ημερομηνία της κατάταξής τους.

Άρθρο 9 
Αρχαιότητα

1. Η αρχαιότητα των οπλιτών με πενταετή υποχρέωση 
καθορίζεται από την ημερομηνία κατάταξής τους.

2. Οι υπαξιωματικοί με πενταετή υποχρέωση εντάσσονται 
σε χωριστό πίνακα αρχαιότητας μετά από εξετάσεις για 
κάθε Όπλο ή Σώμα, όπως καθορίζεται ειδικότερα με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

3. Οι υπαξιωματικοί με πενταετή υποχρέωση είναι αρ
χαιότεροι από τους ομοιόβαθμούς κληρωτούς υπαξιωματι- 
κούς και νεώτεροι από τους ομοιόβαθμούς εθελοντές 
υπαξιωματικούς.

Άρθρο 12
Χρόνος υπηρεσίας - Άδειας

1. Για τη χορήγηση στους οπλίτες με πενταετή υπο
χρέωση κάθε είδους άδειας εφαρμόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις που ισχύουν για τους εθελοντές οπλίτες.

2. Οι οπλίτες με πενταετή υποχρέωση, για τον υπολο
γισμό ή όχι ως χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας του χρόνου 
κάθε άδειας, φυλάκισης, άγνοιας, λιποταξίας, προσωρινής 
κράτησης, καταδίκης και των λοιπών πρόσθετων υπηρεσιών, 
υπάγονται σας σχετικές διατάξεις του νόμου περί στρα
τολογίας, που αφορούν στους στρατεύσιμους οπλίτες 
ολόκληρης θητείας.

Αρθρο 20 παρ. 1

1. Η σωματική ικανότητα των οπλιτών με πενταετή 
υποχρέωση για την περίπτωση του εδαφίου β' του προη
γούμενου άρθρου, καθώς και για την ένταξη σε κατηγορία, 
εξετάζεται με βάση τις σχετικές διατάξεις για την κρίση 
της σωματικής ικανότητας των εθελοντών οπλιτών. Οι 
διατάξεις, που αφορούν στη χορήγηση αναρρωτικών αδειών 
για λόγους νόσου ή τραύματος των μόνιμων και εθελοντών 
υπαξιωματικών, εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπο- 
ξιωματικούς με πενταετή υποχρέωση.

Ν.Δ. 445/1974 (ΦΕΚ 60 Α )

Άρθρο 12 
παρ. 1 β περίπτ.

Λοχίας-σμηνίας, 3 χρόνια, κελευστής, 2 χρόνια

Ν. 324/1976 (ΦΕΚ 127 Α')
Άρθρο 8 παρ. 1 και 2 
Έξοδος - Παραμονή

Άρθρο 8

-1. Οι κρινόμενοι οριστικώς ως πτητικώς ανεπαρκείς δια 
λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεώς των και κατόπιν 
γνωματεύσεως της κατά Νόμον αρμοδίας Υγειονομικής 
Επιτροπής ή του Συμβουλίου Κρίβεως ικανότητος της 
Σχολής Αεροπορίας Στρατού απολύονται, εφ1 2 όσον συνε- 
πλήρωσαν τον χρόνον της κανονικής των θητείας άλλως 
μετά την συμπλήρωσιν τούτου εις Μονάδας του Όπλου ή 
Σώματος εξ ων προέρχονται.

"2. Από αυτούς, όσοι έχουν συμπληρώσει το δοκιμαστικό 
στάδιο και επιθυμούν ανακατάταξη στο στρατό, μπορούν 
ύστερα από αίτησή τους, εφ' όσον κρίνονται κατάλληλοι 
από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, να ανακαταταγούν 
με απόφαση του Υ.ΕΘ.Α. στο στρατό, όπου υπηρετούν σε 
θέσεις εδάφους στις μονάδες αεροπορίας στρατού ή σε 
άλλες θέσεις του στρατού μέχρι να συμπληρώσουν πλήρη 
συντάξιμη υπηρεσία ή να καταληφθούν από το όριο ηλικίας 
του βαθμού τους, οπότε αποστρατεύονται.

Οι πιο πάνω ανακατατάσσονται με το βαθμό που φέρουν 
και εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του λοχαγού, παραμένο- 
ντες στο βαθμό του ανθυπολοχαγού έξι (6) έτη, του 
υπολοχαγού έξι (6) έτη και του λοχαγού μέχρι να 
αποστρατευθούν. Ένα μήνα πριν αποστρατευθούν προά- 
γονται στον επόμενο βαθμό.

Ο χρόνος που έχουν διανύσει ως αξιωματικοί ειδικής 
μονιμότητας στον κατεχόμενο βαθμό δεν προσμετρείται για 
την προαγωγή τους στον επόμενο'.

Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 3

Νομ. 1680/1987 (ΦΕΚ 7 Α ).

Α.Ν. 1137/1946 (ΦΕΚ 113 Α')

Άρθρο 6 παρ. Ill εδ. β
Η θητεία των Διευθυντών Κλινικών και Εργαστηρίων 

ορίζεται επί μίαν τετραετίαν δυναμένη να ανανεωθή.

Ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α')

Άρθρο 7 παρ. 1 εδ. α'

α. Των σπουδαστών ανώτερων ή ανώτατων σχολών 
εσωτερικού. Το Ιδιο ισχύει για ανώτερες ή ανώτατες σχολές
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του εξωτερικού που είναι κρατικές ή αναγνωρισμένες από 
τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και χρησιμοποιούν κατό 
τη διδασκαλία διεθνώς γνωστή γλώσσα.

Αρθρο 7 παρ. 2

2. Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών λήγει οπωσδή
ποτε την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ο 
στρατεύσιμος συμπληρώνει το εικοστό τρίτο, εικοστό 
πέμπτο ή εικοστό έβδομο έτος της ηλικίας του, εφ όσον 
η προβλεπόμενη ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στην οικεία 
σχολή όπου φοιτά είναι έως τρία, τέσσερα ή περισσότερα 
από τέσσερα έτη αντίστοιχα. Η αναβολή κατάταξης λόγω 
σπουδών διακόπτεται είτε με αίτηση του δικαιούχου είτε 
μετά παρέλευση έτους από την ολοκλήρωση των σπουδών 
ή την απώλεια της ιδιότητας του σπουδαστή

Αρθρο 8 παρ. 1 περ. ε και στ

ε. Οι πτυχιούσοι ανώτερων ή ανώτατων σχολών που 
συνεχίζουν τις σπουδές τους για απόκτηση μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών, εφ' όσον έχουν εκπληρώσει τμηματική 
θητεία που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 
12, τουλάχιστον εννέα μηνών οι υπόχρεοι πλήρους θητείας, 
έξι μηνών οι υπόχρεοι δωδεκάμηνης και δύο μηνών οι 
υπόχρεοι εξάμηνης θητείας.

στ. Οι μαθητές λυκείου προκειμένου να περατώσουν τις 
σπουδές τους και οι απόφοιτοι λυκείου που πρόκειται να 
συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Ν. 1513/1988 (ΦΕΚ 57 Α)

Αρθρο 8 παρ. 3 και 4

3. Η εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη αυτών 
που συνεχίζουν πς σπουδές τους για να αποκτήσουν 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί τα 
τέσσερα έτη, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει 
ενωρίτερα το τριακοστό έτος της ηλικίας του, οπότε λήγει 
με τη συμπλήρωσή του, διακόπτεται δε:

α. με αίτηση του ενδιαφερομένου,
β. με τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
4. Η εξαίρεση από πς προσκλήσεις για κατάταξη των 

μαθητών λυκείου δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος, ειδικά 
δε των μαθητών νυκτερινών λυκείων τα τρία έτη. Η εξαίρεση 
των αποφοίτων λυκείου δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος.

Άρθρο 8 παρ. 6

6. Αν κατά τη διάρκεια της στράτευσης οπλίτης ειοαχθεί 
σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερικού, έχει δικαίωμα 
να ζητήσει την προσωρινή απόλυση και την εξαίρεσή του 
από πς προσκλήσεις μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών 
του, όχι όμως πέρα από την 31η Δεκεμβρίου του έτους 
που συμπληρώνει το εικοστό τέταρτο, το εικοστό έκτο ή 
το εικοστό όγδοο έτος της ηλικίας του, εφ όσον ,η 
προβλεπόμενη ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στην οικεία 
σχολή όπου φοιτά είναι έως τρία, τέσσερα ή περισσότερα 
από τέσσερα έτη αντίστοιχα. Η διάταξη του δεύτερου 
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 εφαρμόζεται 
αναλόγως.

Άρθρο 9 παρ. 1 
περ. β υποπερ. (6)

(6). Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιός, του οποίου ο πατέρας 
ή η μητέρα είναι πάνω από εβδομήντα ετών ή είναι ανίκανος

για εργασία ή έχει πεθάνει, εφόσον δεν έχει ικανό για 
εργασία ενήλικο αδελφό ή αδελφή.

Άρθρο 12 παρ. 3 περ. β'

β. Σπουδαστών των κατά το άρθρο 7 παράγραφος 1 
περίπτωση α' ανώτερων και ανώτατων σχολών.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας και 
καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων

Άρθρο 1

1. Από το σπουδαστικό έτος 1993-1994 επαναφέρονται 
σε ισχύ οι διατάξεις του ν. δ. 562/1970 (ΦΕΚ 127 Α ), που 
αφορούν τα τμήματα στρατολογικού και οικονομικού της 
Στραπωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.).

2. Η εισαγωγή των μαθητών στρατολογικού και οικονο
μικού γίνεται σύμφωνα με πς διατάξεις του ν. 1351/1983 
(ΦΕΚ 56 Ά).

3. Διαγωνισμοί εισαγωγής μαθητών (στρατολογικού και 
οικονομικού) σε παραγωγικές σχολές σύμφωνα με πς 
διατάξεις των άρθρων 1 μέχρι και 7 του ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 
112 Α ) και των άρθρων 78 και επομένων του β. δ. 846/1968 
(ΦΕΚ 298 Α ) μπορούν να γίνονται μόνο μέχρι και το έτος 
1995 Οι εισαγόμενοι διέπονται από πς προαναφερόμενες 
αντίστοιχες διατάξεις μέχρι την έξοδό τους από πς σχολές.

4 Η ειδικότητα διερμηνέων του σώματος των στραπω- 
τικών γραμματέων του Στρατού Ξηράς μετατρέπεται σε 
κοινό σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων και διέπεται εφεξής 
από πς διατάξεις που ισχύουν για τα κοινά σώματα των 
Ενόπλων Δυνάμεων. Οι ήδη υπηρετούντες αξιωματικοί 
ειδικότητας διερμηνέων εντάσσονται στο κοινό σώμα και 
εξακολουθούν να υπηρετούν σε Μονάδες και Υπηρεσίες 
του Στρατού Ξηράς.

5. Οι μόνιμοι αξιωματικοί, άνδρες και γυναίκες, του κοινού 
σώματος διερμηνέων των Ενόπλων Δυνάμεων προέρχονται 
αποκλειστικά από αποφοίτους της Στραπωτικής Σχολής 
Αξιωμαπκών Σωμάτων και εξελίσσονται μέχρι του βαθμού 
του Συνταγματάρχου. Οι κατά τα ως άνω αξιωματικοί 
εισάγονται στη σχολή μετά από διαγωνισμό και αποφοιτούν, 
αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς εκπαίδευση ενός σπουδα- 
σπκού έτους, ονομαζόμενοι Ανθυπολοχαγοί.

6 Με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί με πρόταση 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται η διαδικασία 
προκηρύξεως του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα προσόντα 
των υποψηφίων, καθώς και ο χρόνος συνδρομής αυτών, τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής και ελέγ
χου αυτών, η σωματική ικανότητα και ο τρόπος υγειονομικής 
εξετάσεως των υποψηφίων, οι επιτροπές και ο τρόπος 
διενεργείας του διαγωνισμού, τα εξεταστέα μαθήματα, η 
βαθμολογική κλίμακα και η βαθμολογική βάση, χωρίς την 
οποία ο υποψήφιος θεωρείται αποτυχών, ο τρόπος εξαγω
γής των αποτελεσμάτων και κυρώσεως των σχετικών 
πινάκων, η σειρά κατατάξεως σε περίπτωση ισοβαθμίας, η 
σειρά αρχαιότητος των εισαγομένων και αποφοιτούντων 
από τη σχολή, οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με την 
ονομασία τους ως αξιωματικοί, η στολή και τα διακριτικά 
του σώματος διερμηνέων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια σχετικά με το διαγωνισμό και την κατάταξη 
των εππυχόντων.

7. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. δ. 4186/1961 (ΦΕΚ
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143 Α ) ισχύουν και για την Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευ
τικής (Σ.Α.Ν.) των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 2

Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. δ. 91/1973 (ΦΕΚ 
169 Α'), όπως ανπκατοστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 
1 του ν. 483/1976 (ΦΕΚ 317 Α ) και την παρ. 1 του άρθρου 
9 του ν. 1353/1983 (ΦΕΚ 59 Α), αντικαθίστατα; ως 
ακολούθως:

"5. Όσοι πρόκειται να φοιτήσουν στη σχολή πρέπει να 
έχουν κατά το χρόνο που θα αρχίσει η φοίτησή τους ηλικία 
μέχρι 52 ετών, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τις 
διατάζεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου για τη Στρατο
λογία των Ελλήνων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων 
γίνεται με πραγματική φοίτηση στη σχολή, οι δε σπουδαστές 
κατά το διάστημα της φοιτήσεώς τους ανήκουν στη δύναμη 
της σχολής. '

Άρθρο 3

1. Στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματτκών (Σ.Μ Υ.) του 
Στρατού Ξηρός μπορούν να προσλαμβάνονται ως ωρομί
σθιοι καθηγητές και ιδιώτες.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας θα 
καθορισθούν τα προσόντα των ιδιωτών καθηγητών της 
Σ.Μ.Υ..

3. Η δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 
12 του ν. δ. 445/1974 (ΦΕΚ 60 Α) αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

'Λοχίας, Κελευστής, Σμηνίας, 3 χρόνια. '
4. Ειδικά για τους Δόκιμους Κελευστές, που υπηρετούν 

κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι της 
ονομασίας τους σε Κελευστές, εξακολουθούν να ισχύουν 
οι διατάξεις του ν. 1352/1983 (ΦΕΚ 59 Α ). όπως τροπο
ποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Γίαυτούς ο ελάχιστος χρόνος 
παραμονής στο βαθμό του Κελευστή είναι δύο (2) χρόνια.

5. Οι απόφοιτοι της Σχολής Μονίμων Υ παξιωματτκών 
Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) από το εκπαιδευτικό έτος 1991-1992 
και μετέπειτα θεωρείται όπ έχουν όλα τα προσόντα για 
την ονομασία τους σε Κελευστές.

6. Στο άρθρο 35 του ν. δ. 445/1974 (ΦΕΚ 60 Α) 
προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:

’8. Εάν, σύμφωνα με πς ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις, 
διαγράφει δυσμενές στοιχείο από τα ατομικά έγγραφα 
ανθυπασπιστού ή υπαξιωματικού, το οποίο εστήριξε εν όλω 
ή εν μέρει το αιπολογικό δυσμενούς κρίσεως, η κρίση αυτή 
θεωρείται ως μηδέποτε ενεργηθείσα και επαναλαμβάνεται'.

Άρθρο 4

1. Η πειθαρχική δίωξη των αξιωματικών, ανθυπασπιστών, 
εφέδρων και επικούρων αξιωμαπκών, δοκίμων εφέδρων 
αξιωματικών, υπαξιωματικών, μαθητών στραπωτικών σχο
λών, μονίμων και εθελοντών οπλιτών ασκείται από τον 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μπορεί δε αυτή με απόφασή του 
να μεταβιβάζεται οε κατώτερα κλιμάκια ιεραρχίας

2. Η διαδικασία συγκροτήσεως και συγκλήσεως πρωτο
βαθμίων και δευτεροβαθμίων ανακριτικών συμβουλίων, τα 
της παραπομπής, συνεδριάσεως, διαδικασίας ενώπιόν τους, 
και τα της διασκέψεώς τους, οι περιπτώσεις ακυρώσεως 
των γνωμοδοτήσεών τους, η άσκηση προσφυγής κατά των 
αποφάσεών τους, καθώς και τα των εξαιρέσεων και 
κωλυμάτων των μελών τους καθορίζονται με προεδρικό 
διάταγμα, που θα εκ δοθεί με πρ>όταση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας ή του αρμόδιου κατά την προηγούμενη παράγραφο

οργάνου συγκροτούνται κατά μήνα Μάιο εκάστου έτους γιο 
τους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές, εφέδρους και επίκου
ρους αξιωματικούς, δοκίμους εφέδρους αξιωματικούς, υπα- 
ξιωματικούς. μαθητές στρατιωτικών σχολών, μονίμους και 
εθελοντές οπλίτες πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ανα- 
κριτικά συμβούλια με θητεία ενός έτους. Κατά την πρώτη 
εφαρμογή του παρόντος νόμου τα ως άνω συμβούλια θα 
πρέπει να συγκροτηθούν, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, 
εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του προεδρικού 
διατάγματος, που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο

3. Οι εκκρεμείς υποθέσεις πειθαρχικής διώξεως στραπω
τικών παραπέμπονται, εντός δύο (2) μηνών από της 
δημοσιεύσεως του προεδρικού διατάγματος, που προβλέ- 
πεται στην προηγούμενη παράγραφο, στα ανακριτικά συμ
βούλια, που θα συγκροτηθούν. Ως εκκρεμείς υποθέσεις 
θεωρούνται και αυτές για πς οποίες έχουν εκδοθεΐ 
ακυρωτικές αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων με 
αιτιολογία την κακή συγκρότηση των ανακριτικών - πειθαρ
χικών συμβουλίων.

Άρθρο 5

1. Στο άρθρο 66 του ν. δ. 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α ) 
προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:

'6. Πλέον των προαναφερομένων -καΤεξαίρεση και μόνο 
για σοβαρές ασθένειες μετά από γνωμάτευση της αρμόδιας 
κατά Κλάδο Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής, ο Υπουρ
γός Εθνικής Άμυνας με απόφασή του μπορεί να ανακαλεί 
στην ενεργό υπηρεσία, κατόπιν προτάσεως του Αρχηγού 
Γ ενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου ή του Αρχηγού 
Γ.Ε.Ε.Θ.Α., προκειμένου περί αξιωματικών Κοινών Σωμάτων, 
ως Μονίμους από την Εφεδρεία, αποστράτους αξιωματικούς 
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και εγγραφής αυτών στα 
στελέχη της εφεδρείας. Η απόλυση των ανωτέρω ενερ- 
γείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά 
από πρόταση του κατά τα ανωτέρω αρμοδίου Αρχηγού του 
οικείου Κλάδου ευθύς ως εκλείψουν οι λόγοι, για τους 
οποίους ανεκλήθησαν. '

2. Οι παράγραφοι 6 έως 12 του άρθρου 66 του ν. δ. 
1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α') αναριθμούνται σε 7 έως 13 
ανπστοίχως.

Άρθρο 6

1. Οι διατάξεις των άρθρων 14, 14α, 15 και 16 του ν. δ. 
1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α ), όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 
δ. 145/1974 (ΦΕΚ 325 Α ) ισχύουν και για τους ανθυπα- 
σπιστές και μονίμους υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνά
μεων.

2. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εντάξεως σπς 
καταστάσεις, που προβλέπονται από την προηγούμενη 
παράγραφο, καθώς και οι Υγειονομικές Επιτροπές καθορί
ζονται από πς σχετικές διατάξεις των ν. δ. 1400/1973 
(ΦΕΚ 114 Α) και 1327/1973 (ΦΕΚ 16 Α'). Η ένταξη σπς 
καταστάσεις αυτές, ενεργείται με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας για τους ανθυπασπιστές και του Αρχηγού 
του οικείου Γ ενικού Επιτελείου για τους υπαξιωματικούς.

3. Για την εξέλιξη, την αρχαιότητα, πς κρίσεις και πς 
προαγωγές, των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του νόμου περί 
ιεραρχίας και προαγωγών των ανθυπασπιστών και των 
υπαξιωματικών.

Άρθρο 7

1. Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού 
(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) καταβάλλει ετήσια επιχορήγηση στο Ταμείο
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ΑλληλοβοηθεΙας Υπαλλήλων Μετοχικού Ταμείου Στρατού 
(Τ.Α.Υ.Μ.Τ.Σ.), το ποσό της οποίας καθορίζεται κάθε φορά 
με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος, η 
οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Αμυνας και Οικονομικών. Προς καθορισμό του ποσού της 
επιχορηγήσεως το διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος 
λαμβάνει υπόψη του και συνεκτιμά το ποσό της ετήσιας 
εισφοράς που καταβάλλει το Μετοχικό Ταμείο Στρατού 
(Μ.Τ.Σ.) προς το Τ.Α.Υ.Μ.Τ.Σ. και τον αριθμό των υπαλ
λήλων του Ιδρύματος, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο 
Τ.Α.Υ.Μ.Τ.Σ., σε σχέση με τον αριθμό των ομοίως ασφα
λισμένων υπαλλήλων του Μ.Τ.Σ.. Προς κάλυψη επιχορηγή
σεων του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. προς το Τ.Α.Υ.Μ.Τ.Σ. παρελθόντων 
ετών θα καταβληθεί εφάπαξ ποσό, που θα προσδιορισθε! 
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

2. Το άρθρο 6 παράγρ. Ill εδάφιο Β του α. ν. 1137/1946 
τροποποιείται ως ακολούθως:

Ή διάρκεια της θητείας των ανακαλούμενων στην 
ενέργεια απόστρατων Αξιωματικών Υγειονομικού ως επίσης 
και των Συμβούλων Ιατρών, που διορίζονται στο Ίδρυμα ως 
Διευθυντές Κλινικών, Τμημάτων, Εργαστηρίων ή Αυτοτελών 
Εξωτερικών Ιατρείω' , ορίζεται σε δύο έτη δυναμένη να 
παραταθεΐ, το πολύ μέχρι δύο επιπλέον έτη, μετά από 
αιτιολογημένη, κατ έτος, εισήγηση του Διευθυντή - Συντο
νιστή και απόφαση - πρόταση του Δ. Σ. του Ιδρύματος, 
που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας. Μετά 
την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας, η θέση 
επαναπροκηρύσσεται και πληρούται σύμφωνα με πς εκά- 
στοτε ισχύουσες διατάξεις".

Άρθρο 8

.1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του α. ν. 559/1937 
(ΦΕΚ 107 Α") προστίθεται περίπτωση δ ως ακολούθως:

'δ) Τοκοχρεωλυτικών δανείων στους μετόχους και μερι- 
σματούχους ως και στους υπαλλήλους του Μετοχικού 
Ταμείου Στρατού για την αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από την Επιτροπή Νομισμα
τικών και Πιστωτικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος".

2. Στο Συμβούλια του Ταμείου Εθνικού Στόλου και του 
Ταμείου Προνοίας Π.Ν., η συγκρότηση των οποίων προ- 
βλέπεται από τη παράγραφο 1 του άρθρου 3 του α. ν. της 
24/25 Ιανουάριου 1936 (ΦΕΚ 59 Α") και την παράγραφο 1 
του άρθρου 2 του ν. δ. 2997/1954 (ΦΕΚ 210 Α") αντίστοιχα, 
συμμετέχει ως μέλος και ένας αξιωματικός του Π.Ν. 
Μηχανικός βαθμού Πλοιάρχου ή Αρχιπλοιάρχου.

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. δ. 132/1969 
(ΦΕΚ 35 Α ) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"1. Μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού 
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας 
διορίζει με θητεία τριών ετών τον πρόεδρο, τους δύο 
αντιπροέδρους και τέσσερις συμβούλους ως μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου. Οι διορι
ζόμενοι με τον τρόπο αυτόν επιλέγονται από ανώτατους 
αξιωματικούς εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, οι οποίοι 
μπορούν να ανακληθούν στην ενέργεια, καθώς και από 
διακεκριμένους επιστήμονες. Ο διορισμός του προέδρου 
και των αντιπροέδρων γίνεται κατά τρόπον ώστε να 
αντιπροσωπεύονται και οι τρεις Κλάδοι των Ενόπλων 
Δυνάμεων".

Άρθρο 9

1. Οι οπλίτες πενταετούς υποχρεώσεως ονομάζονται 
εψεξής εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας. Όπου στην 
κείμενη νομοθεσία ανοφέρονται οπλίτες πενταετούς υπο
χρεώσεως νοούνται οι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας.

2. Το εδάφιο γ" της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 
1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α ) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"γ. Δοκίμους εφέδρους αξιωματικούς, εφέδρους και 
επίκουρους αξιωματικούς και οπλίτες που υπηρετούν στις 
Ένοπλες Δυνάμεις.

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 1513/1985 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"3. Όσοι προέρχονται από δοκίμους εφέδρους αξιωμα
τικούς, εφέδρους και επίκουρους αξιωματικούς ή από 
υπαξιωματικούς που έχουν εκπληρώσει πς στραπωτικές 
τους υποχρεώσεις ή υπηρετούν και έχουν συμπληρώσει 
τουλάχιστον ένα χρόνο στραπωτικής υπηρεσίας κατατάσ
σονται με το βαθμό του Λοχία.

4. Το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 
1513/1985, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"β. Να έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους 
Το ανώτατο όριο ηλικίας κατά το έτος κατάταξής τους θα 
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
μετά σύμφωνη γνώμη του κατά Κλάδον Ανωτάτου Συμβου
λίου. Η ηλικία υπολογίζεται σύμφωνα με την οικεία διάταξη 
του εκάστοτε ισχύοντος νόμου για τη Στρατολογία των 
Ελλήνων. "

5. Το άρθρο 8 του ν. 1513/1985 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

"Άρθρο 8
Οι κατατασσόμενοι με πς διατάξεις του νόμου αυτού 

υποχρεούνται να παραμείνουν στο Στρατό μέχρι τη συ
μπλήρωση πέντε ετών πραγματικής στραπωτικής υπηρεσίας 
από την ημερομηνία κατατάξεώς τους, σύμφωνο με τις 
διατάξεις του άρθρου, 12 του παρόντος νόμου. "

6. Το άρθρο 9 του ν. 1513/1985 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως.

Άρθρο 9
1. Η αρχαιότητα σε κάθε όπλο ή σώμα των εθελοντών 

πενταετούς υπηρεσίας σε κάθε βαθμό καθορίζεται από τη 
χρονολογία υπογραφής της διοικητικής πράξεως, με την 
οποία απονέμεται ο βαθμός ή τη χρονολογία που ορίζει η 
διοικητική πράξη σε περίπτωση αναδρομικής προαγωγής, 
σε συνάρτηση με τα αναφερόμενα σπς επόμενες παρα
γράφους.

2. Η αρχαιότητα για τον εισαγωγικό βαθμό των εθελοντών 
πενταετούς υπηρεσίας (ανδρών και γυναικών) καθορίζεται 
από τη σειρά επιτυχίας κατά την αποφοίτησή τους από 
τους Λόχους Υποψηφίων Βαθμοφόρων ή από άλλη εξέταση 
την οποία τυχόν υφίστανται σύμφωνα με απόφαση του 
Αρχηγού του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.

3. Οι εκ των δοκίμων εφέδρων αξιωματικών, των εφέδρων 
και επικούρων αξιωματικών προερχόμενοι εθελοντές πε
νταετούς υπηρεσίας Λοχίες, θεωρούνται αρχαιότεροι όλων 
των κατά το αυτό έτος κατατασσομένων ή ονομαζομένων 
εθελοντών πενταετούς υπηρεσίας Λ οχιών των λοιπών 
κατηγοριών.

4. Σε περίπτωση προαγωγής δεκανέα εθελοντού πενταε
τούς υπηρεσίας στο βαθμό του Λοχία και κατατάξεώς 
εθελοντού πενταετούς υπηρεσίας με το βαθμό του Λοχία 
την Ιδια ημέρα, αρχαιότερος θεωρείται ο προαγόμενος στο 
βαθμό του Λοχία.

5. Οι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας άνδρες των 
όπλων και σωμάτων του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού 
Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας και οι εθελοντές 
πενταετούς υπηρεσίας γυναίκες κάθε Κλάδου των Ενόπλων 
Δυνάμεων έχουν ξεχωριστή επετηρίδα και ξεχωριστή σειρά 
αρχαιότητος.

6. Οι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας είναι αρχαιότεροι 
από τους ομοιοβάθμους τους κληρωτούς υπαξιωματικούς 
και νεότεροι από τους εθελοντές και μονίμους υπαξιωμα- 
τικούς. "
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7. Το άρθρο 12 του ν. 1513/1985 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

"Αρθρο 12

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας καθορίζονται 
όλα τα θέματα τα σχετικό με τις πόσης φύσεως άδειες 
των εθελοντών πενταετούς υπηρεσίας, καθώς και κάθε 
θέμα σχετικό με τον υπολογισμό του χρόνου της στρατιω
τικής τους υπηρεσίας'.

8. Στο άρθρο 19 του ν. 1513/1985 προστίθεται παρά
γραφος 2 ως ακολούθως, η δε υφισταμένη παράγραφος 2 
αναριθμείται σε 3:

‘2. Οι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας έχουν δικαίωμα 
παραιτήσεως, και προ της παρελεύσεως της πενταετίας 
εφόοον επιτύχουν σε σχολή υπαξιωματικών των τριών 
Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων'.

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 1513/1985 
αντικαθίσταται ως εξής:
Ί. Η σωματική ικανότητα των εθελοντών πενταετούς 

υπηρεσίας για την περίπτωση του εδαφίου β' της παρα
γράφου 1 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, καθώς και 
για την ένταξη σε κατηγορία, εξετάζεται με βάση τις 
σχετικές διατάξεις για την κρίση της σωματικής ικανότητας 
των εθελοντών οπλιτών.

10. Στο άρθρο 13 του ν. 1848/1989 προστίθενται 
παράγραφοι 7, 8, 9 και 10 ως εξής:

'7. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των εθελοντών - 
εθελοντρίων μακράς θητείας σε κάθε Κλάδο καθορίζεται 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και 
Οικονομικών κατόπιν εισηγήσεως του οικείου Ανωτάτου 
Συμβουλίου, ανάλογα με πς ανάγκες της υπηρεσίας.

Β. Για τους ανθυπασπιστές υφίστανται ξεχωριστές οργα
νικές θέσεις, ενώ για τους υπαξιωματικούς εθελοντές και 
εθελόντριες μακράς θητείας είναι κοινές, υπολογισμένες 
στο βαθμό του Αρχιλοχία, Αρχικελευστή και Αρχισμηνία 
αντίστοιχα.

9. Η κατανομή, συγχώνευση ή μεταφορά των οργανικών 
θέσεων εντός κάθε κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων κατά 
όπλο, σώμα ή γενική ειδικότητα ενεργείται με απόφαση του 
Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου μετά από εισήγηση 
του οικείου Ανωτάτου Συμβουλίου.

10. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας καλύπτουν 
θέσεις που θα καθορισθούν σύμφωνα με την παράγραφο 7 
του παρόντος. '

Άρθρο 10

1. Μετά το εδάφιο η' της παραγράφου 5 του άρθρου 4 
του ν. δ. 178/1969 (ΦΕΚ 71 Α ) προστίθεται εδάφιο θ ως 
ακολούθως:

"θ. Το σώμα έρευνας και πληροφορικής'
2. Μετά την περίπτωση 3) της υποπαραγράφου β της 

παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. δ. 178/1969 προστίθεται 
περίπτωση 4) ως ακολούθως:

’4) Έρευνας και πληροφορικής. '
3. Οι περιπτώσεις β , γ’, δ' και ε' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 47 του ν. δ. 178/1969, όπως το άρθρο αυτό 
προσετέθη με το άρθρο 14 του ν. 1213/1981 (ΦΕΚ 275 Α ) 
αριθμούνται αντίστοιχα ως γ\ δ', ε' και σΤ, προστίθεται δε 
περίπτωση β' ως ακολούθως:

'β, Ταξίαρχοι του σώματος έρευνας και πληροφορικής.
4. Στο άρθρο 54 του ν. δ. 178/1969, όπως το άρθρο 

αυτό ισχύει σήμερα, προστίθεται παράγραφος 33 ως 
ακολούθως:

'33. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση

του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται η αποστολή, 
η συγκρότηση, η προέλευση του προσωπικού και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια που αφορά στο σώμα έρευνας και 
πληροφορικής του Στρατού Ξηράς. '

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά σύμφωνη γνώμη του 
οικείου Ανωτάτου Συμβουλίου, είναι δυνατή η δημιουργία 
σώματος έρευνας και πληροφορικής και στους άλλους 
Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η αποστολή, συγκρό
τηση. προέλευση του προσωπικού και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια, που θα αφορά τα σώματα αυτά, θα καθορισθεί 
με τα προεδρικά διατάγματα, που θα εχδοθούν σύμφωνα 
με το προηγούμενο εδάφιο.

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. δ. 178/1969 
όπως ανπκαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 572/1977 
(ΦΕΚ 100 Α) και την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 
1107/1980 (ΦΕΚ 301 Α ) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

'3. Η αρχαιότητα μεταξύ των αξιωματικών, που αποφοι
τούν από πς Ανώτατες Στραπωτικές Σχολές Αξιωμαπκών, 
καθορίζεται από τη σειρά επιτυχίας τους, κατά την 
αποφοίτησή τους από πς σχολές, χωριστά για τους 
αξιωματικούς όπλων του Στρατού Ξηρός, τους μαχίμους 
και μηχανικούς του Πολεμικού Ναυτικού και τους ιπταμένους 
της Πολεμικής Αεροπορίας και χωριστά για τους αξιωμα
τικούς σωμάτων του Σ. Ξ. , λοιπούς αξιωματικούς του Π 
Ν. και λοιπές ειδικότητες της Π. Α.. Η οριστική σειρά 
αρχαιότητας των μαχίμων, μηχανικών και οικονομικών 
αξιωματικών του Π. Ν. διαμορφώνεται, μετά την αποφοίτησή 
τους από τα Σχολεία Βοηθών Διευθυντών Επιστασιών 
Πλοίων και Γενικό Σχολείο Διευθυντών Επιστασιών, στα 
οποία φοιτούν υποχρεωτικά στους βαθμούς του Σημαιοφό
ρου και Ανθυποπλοιάρχου αντίστοιχα, βάσει του εξής τύπου:

Βαθμολογία αποφοιτήσεως Βαθμολογία Σχολείου
Ανωτάτης Στραπωπκής Βοηθών Διευθυντών
Σχολής προελεύσεως Επιστασιών Πλοίων
___________________  X 100 X 4 + _____________________
Ανώτατο όριο βαθμολογίας Ανώτατο όριο βαθμολογίας 

(ΑΟΒ)

Βαθμολογία Γ ενικού Σχολείου 
Διευθυντών Επιστασιών

+ _____________________________________ X 100
Ανώτατο όριο βαθμολογίας

Ως αποφοίτηση από το Σχολείο Βοηθών Διευθυντών 
Επιστασιών πλοίων, θεωρείται και η ανεπιτυχής τοιαύτη, 
ενώ από το Γ ενικό Σχολείο Διευθυντών Επιστασιών Πλοίων 
απαιτείται επιτυχής αποφοίτηση, σύμφωνα με τον Οργανι
σμό των Κέντρων Εκπαιδεύσεως Ναυτικού. Οι αποτυχόντες 
κατά την πρώτη φοίτησή τους στο Γ ενικό Σχολείο Διευ
θυντών Επιστασιών Πλοίων μάχιμοι, μηχανικοί και οικονο
μικοί Ανθυποπλοίαρχοι επαναφοιτούν με την επόμενη σειρά, 
τοποθετούμενοι στο ενδιάμεσο διάστημα στα πολεμικά 
πλοία για πρακτική εκπαίδευση. Οι αποφοπούντες επιτυχώς, 
κατά την επαναφοίτησή τους, τάσσονται στο αριστερό της 
τάξεώς τους, με τη μεταξύ τους αρχαιότητα. Οι οριστικώς 
αποτυγχάνοντας κατά την επαναφοίτησή τους Ανθυπο
πλοίαρχοι, τοποθετούνται σε Υπηρεσίες Ξηράς και απο
στρατεύονται με το βαθμό αυτό, όπως προβλέπεται από 
το άρθρο 41 του ν. δ. 178/1969.

7. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. δ. 178/1969 
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
’Επίσης καΤεξαίρεση γιο τους από την Σχολή Ικάρων 

προερχόμενους ιπταμένους αξιωματικούς της ίδιας τάξεως, 
η οριστική σειρά αρχαιότητάς τους καθορίζεται με βάση το 
άθροισμα της βαθμολογίας τους κατά την έξοδό τους από
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τη σχολή, υπολογιζόμενης στο τριπλάσιο και του μέσου 
όρου βαθμολογίας τους στα στάδια πτητικής εκπαιδεύσεως, 
που τους παρασχέθηκε μετά την αποφοίτησή τους από τη 
σχολή. Στην περίπτωση κατά την οποία ο παραπάνω 
αξιωματικός κρίνεται ακατάλληλος για ιπτάμενος και μετα
τάσσεται σε ειδικότητα εδάφους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 11 του ν 1848/1989, εντάσσεται στην 
επετηρίδα της νέας ειδικότητας που πήρε μεταξύ των 
ομοιοβάθμων του, ανάλογα με την ημερομηνία κτήσεως του 
βαθμού του Ανθυποσμηναγού και εάν η ημερομηνία αυτή 
συμπίπτει, ανάλογα με τη βαθμολογία αποφοιτήσεώς του 
από τη σχολή'.

8. Οι παράγραφοι 6 και 9 του άρθρου 15 του ν. δ. 
178/1969, όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 1 
και 2 αντίστοιχα του άρθρου 6 του ν. 1107/1980 αντικαθί
στανται ως ακολούθως:

'6. Μάχιμοι, μηχανικοί και οικονομικοί Σημαιοφόροι, Αν
θυποπλοίαρχοι και Υποπλοίαρχοι, για να προαχθούν στον 
ανώτερο βαθμό, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από τα 
Σχολεία Βοηθών Διευθυντών Επιστασιών, Διευθυντών Επι
στασιών και Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού αντίστοιχα. 
Επιπρόσθετα οι μάχιμοι Αντιπλσαρχοι, πρέπει να έχουν 
αποφοιτήσει και από τη Ναυτική Σχολή Πολέμου.

9. Οι Υποπλοίαρχοι του Υγειονομικού, για να προαχθούν 
στον ανώτερο βαθμό, πρέπει να έχουν αποκτήσει πτυχίο 
εξειδικεύσεως.

9. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Σχολείων Βοηθών 
Διευθυντών Επιστασιών, Διευθυντών Επιστασιών. Επιτελών 
Αξιωματικών Ναυτικού και Ναυτικής Σχολής Πολέμου εξα
κολουθούν να έχουν ισχύ οι σχετικές διατάξεις του ν. δ. 
178/1969, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. δ 178/1969, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του 
ν. δ. 448/1970 (ΦΕΚ 47 Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

'2. Εκθέσεις ικανότητος συντάσσονται για όλους τους 
αξιωματικούς, εξαιρέσει των Αρχηγών, από τους προϊστα
μένους τους αξιωματικούς, που έχουν το προς τούτο 
δικαίωμα, οι οποίοι καλούνται 'αξιολογούντες'. Επί των 
εκθέσεων ικανότητος γνωματεύει, εφόσον υπάρχει, ο 
προϊστάμενος του αξιολογούντος αξιωματικός, ο οποίος 
καλείται 'γνωματεύων'. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που 
αναφέρεται σε θέματα αξιολογήσεως αξιωματικών από άλλα 
πρόσωπα, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο προηγού
μενο εδάφιο, καταργείται. '

11. Το εδάφιο β, της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του 
ν. δ. 178/1969 όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

'β. Ευδόκιμη αποφοίτηση από τις Σχολές Πολέμου των 
αντιστοίχων Κλάδων ή αντιστοίχων ισοτίμων σχολών εξω
τερικού, της ισοτιμίας καθοριζομένης με απόφαση των κατά 
Κλάδον Ανωτάτων Συμβουλίων'.

12. Η εφαρμογή της διατάξεως της προηγουμένης 
παραγράφου αρχίζει από τις τακτικές κρίσεις του έτους 
1995.

13. Τα όρια ηλικίας για την χωρίς κρίση αποστρατεία των 
αξιωματικών Υγειονομικού Ιατρών στους βαθμούς Υποστρα
τήγου, Ταξιάρχου, Συνταγματάρχου και αντιστοίχων, όπως 
αυτά καθορίζονται στο άρθρο 49 παρ. 2 του ν. δ. 178/1969, 
αυξάνονται κατά τρία (3) έτη.

Άρθρο 11

1. Η διάταξη της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 3 
του α. ν. 528/1945 (ΦΕΚ 218 Α ) καταργείται.

2. Σε περίπτωση γενικής επιστρατεύοεως, που διήρκεσε 
περισσότερο από ένα (1) έτος και ιδίως σε ελαφρές 
περιπτώσεις, προκειμένου περί στρατιωτικών εγκλημάτων,

δύνανται να επιβάλονται οι προβλεπόμενες για καιρό 
ειρήνης ποινές.

Άρθρο 12

1. Στις προστατευτικές διατάξεις των εδαφίων α) και δ) 
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1648/1986 (ΦΕΚ 
147 Α') υπάγονται και:

α) Όσοι έλαβαν μέρος στα πολεμικά γεγονότα της 
Τυλληρίας - Λευκωσίας Κύπρου το 1964 και Κοφίνου - Αγ. 
Θεοδώρων Κύπρου το 1967, εφόσον κατέστησαν ανάπηροι 
ή κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στρατεύσεως 
ή τραυματίστηκαν, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της υπη
ρεσίας τους και

β) Τα τέκνα ή η σύζυγος ή η χήρα μητέρα προσώπων, 
που εφονεύθησαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα 
Τυλληρίας - Λευκωσίας Κύπρου το 1964 και Κοφίνου - Αγ. 
Θεοόαιρων Κύπρου το 1967.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν. 1911/1990 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

‘2. Της κατά την προηγούμενη παράγραφο προστασίας 
εφόσον δεν υπάρχουν πρόσωπα προστατευόμενα κατ 
εφαρμογή αυτής απολαμβάνουν και ένας αδελφός ή μία 
αδελφή των αποβιούντων. Της Ιδιας προστασίας απολαμ
βάνουν και όσοι κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ως 
οπλίτες γενικώς ή έφεδροι αξιωματικοί καθίστανται ανάπη
ροι συνέπεια τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω 
του 67%, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και 
ένεκα αυτής. '

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 30 
του ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70 Α ) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
"Στην περίπτωση που οι κατά τα ανωτέρω αποβιούντες δεν 
έχουν σύζυγο ή τέκνα το δικαίωμα διορισμού παρέχεται 
κατά προτεραιότητα σε έναν από τους γονείς ή μία αδελφή 
ή έναν αδελφό του αποβιούντος. '

Άρθρο 13

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 324/1976 (ΦΕΚ 
127 Α ) και η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου του νόμου 
αυτού, όπως η τελευταία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 
του ν. 1680/1987 (ΦΕΚ 7 Α ) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

Ί. Οι κρινόμενοι οριστικά ως πτητικά ανεπαρκείς για 
λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς τους και κατόπιν 
γνωματεύσεως της κατά νόμον αρμόδιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ή του Συμβουλίου Κρίσεως Ικανότητας της 
Σχολής Αεροπορίας Στρατού:

α. Απολύονται οριστικά όσοι από αυτούς έχουν συμπλη
ρώσει το χρόνο της κανονικής τους θητείας και διανύουν 
την Α περίοδο (δοκιμαστική).

β. Τοποθετούνται σε Μονάδες του όπλου ή σώματος 
απ'όπου προέρχονται όσοι απ' αυτούς δεν έχουν συμπλη
ρώσει το χρόνο της κανονικής τους θητείας, όπου 
υπηρετούν το υπόλοιπο της θητείας τους και κατόπιν 
απολύονται.

2. Οι κρινόμενοι οριστικά ως πτητικά ανεπαρκείς για 
λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς τους και κατόπιν 
γνωματεύσεως της κατά νόμον αρμόδιας Υγειονομικής 
Επιτροπής ή του Συμβουλίου Κρίσεως Ικανότητας της 
Σχολής Αεροπορίας Στρατού και διανύοντες την Β' Περίοδο 
(τελική), παραπέμπονται εκ νέου στην αρμόδια Υγειονομική 
Επιτροπή του Στρατού και εφόσον κρίνονται κατάλληλοι 
από πλευράς υγείας για υπηρεσία εδάφους τίθεντ.κ με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε θέσεις εδά
φους στις Μονάδες Αεροπορίας Στρατού ή σε άλλες θέσεις 
του όπλου ή σώματος απ'όπου προέρχονται, αναλόγως : μ\ι 
εκάστοτε υφιστάμενων αναγκών, μέχρι να συμπληρώσουν
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τη ΙΒετή πραγματική υπηρεσία, για την οποία έχουν επιλεγεί 
ως αξιωματικοί Αεροπορίας Στρατού ειδικής μονιμότητος 
πέραν της θητείας τους ως στρατεύσιμοι. Οσοι από αυτούς 
δεν συμπληρώνουν πλήρη συντάξιμη υπηρεσία, δύνανται. 
εφόσον επιθυμούν, να παραμεινουν στο Στρατό μέχρι να 
συμπληρώσουν πλήρη συντάξιμη υπηρεσία, εκτός αν κατα
ληφθούν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, οπότε 
αποστρατεύονται. Οι πιό πάνω τίθενται σε θέσεις εδάφους 
με το βαθμό που φέρουν και εξελίσσονται μέχρι το βαθμό 
του Λοχαγού, παραμένοντες στο βαθμό του Ανθυπολοχα- 
γού έξι (6) έτη, του Υπολοχαγού έξι (6) έτη και του Λοχαγού 
μέχρι να αποστρατευθούν. Ένα (1) μήνα πριν αποστρατευ- 
θούν προάγονται στον επόμενο βαθμό. Ο χρόνος που έχουν 
διανύσει σαν αξιωματικοί Αεροπορίας Στρατού ειδικής 
μονιμότητας στον κατεχόμενο βαθμό δεν προσμετρόται για 
την προαγωγή στον επόμενο.

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο τροποποιήσεις 
ισχύουν μόνο για τους αξιωματικούς ειδικής μονιμότητος 
της Αεροπορίας Στρατού του Στρατού Ξηράς.

Άρθρο 14

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του α ν. 271/1966 
(ΦΕΚ 21 Α) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

'Προκειμένου για τους στρατιωτικούς των Ενόπλων 
Δυνάμεων, των οποίων η αποζημίωση εξωτερικού καταβάλ
λεται από άλλη πηγή, η κατά τα ανωτέρω αποζημίωση 
προσαυξάνεται μέχρι και 50%, ανάλογα με τις ειδικές 
συνθήκες διαβιώσεως, με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.'

Άρθρο 15

1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του α ν. 833/1937 
(ΦΕΚ 351 Α'), η οποία προσετέθη με το άρθρο 2 του ν. δ 
483/1970 (ΦΕΚ 72 Α ) και ανηκαταστάθηκε με το άρθρο 1 
του ν. δ. 1306/1972 (ΦΕΚ 221 Α) αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

"3. Η διάρκεια της εθελοντικής ανακατατάξεως είτε 
εφάπαξ είτε τμηματικώς, όπως καθορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας, δεν μπορεί να είναι συνολικά 
μεγαλύτερη των τριών (3) ετών, μετά την εκπνοή της 
οποίας οι ανακαταταγέντες απολύονται από τις τάξεις του 
Στρατού, χωρίς άλλη διαδικασία.

2. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 23 του α. ν. 
833/1937, οι οποίες προοετέθησαν με το άρθρο 2 του ν. 
δ. 1306/1972, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

’5. Οι έφεδροι εξ εφεδρείας και εξ απονομής έφεδροι 
αξιωματικοί κατά το χρόνο της ενεργού υπηρεσίας τους 
τυγχάνουν των αυτών δικαιωμάτων από απόψεως υγειονο
μικής περιθάλψεως με τους μονίμους αξιωματικούς.

6. Οι έφεδροι αξιωματικοί, που έχουν ανακαταταγεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του α. ν. 833/1937, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. δ. 1306/1972, διέπονται από τις 
διατάξεις του παρόντος.

3 Η παράγραφος 1 του άρθρου 47 του α ν. 833/1937 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Όι έφεδροι αξιωματικοί παντός βαθμού, εφόσον μετά την 
εκπλήρωση της θητείας τους καλούνται στην ενεργό 
υπηρεσία του στρατού, λαμβάνουν τις προβλεπόμενες από 
τον ειδικό νόμο περί μισθολογίου αποδοχές του βαθμού 
τους, υποκείμενες σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις'.

4. Το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του 
α. ν. 833/1937, η οποία προσετέθη με το άρθρο 4 του ν. 
δ. 1306/1972, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

'β. Οι εξερχόμενοι του στρατεύματος έφεδροι αξιωματικοί 
μετά τριετή συνεχή υπηρεσία ανακατατάξεως λαμβάνουν

ως αποζημίωση tvc (1) βασικό μισθό Ανθυπολοχαγού γιο 
κάθε έτος ανακατατάξεως.

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του α 
ν. 833/1937 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

'Το αυτό ισχύει και σε περίοδο ειρήνης κατόπιν αιτήσεως 
των ενδιαφερομένων'.

Άρθρο 16

Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 του ν. 660/1977 (ΦΕΚ 
218 Α ) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

ΊΟ. Οι θέσεις σης Ελληνικές Πρεσβείες των Ακολούθων 
Αμύνης, των Στρατιωτικών. Ναυτικών και Αεροπορικών 
Ακολούθων, των Βοηθών Ακολούθων, καθώς και οι λοιπές 
θέσεις στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Υπουρ
γείου Εθνικής Άμυνας στο εξωτερικό, καθορίζονται με 
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εξω
τερικών και Οικονομικών, που εκδίδονται με πρόταση του 
Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και 
ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχηγών 
Γ ενικών Επιτελείων. ’

Άρθρο 17

Επιτρέπεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο (2) ετών 
από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού η εξαγορά 
ακινήτων, που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Ταμείου 
Εθνικής Αμύνης (Τ.ΕΘ.Α.) από τους αυθαίρετους κατόχους 
αυτών (καταπατητές) στην τρέχουσα αγοραία αξία αυτών 
μειωμένη κατά 20%. Η διαδικασία υποβολής και ελέγχου 
των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, τα απαιτούμενα δικαιο- 
λογητικά, ο "τρόπος καταβολής του αντιτίμου και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια αναγκαία για την υλοποίηση του παρόντος 
άρθρου θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας, που θα εκδοθεί μετά από πρόταση του Τ.ΕΘ.Α..

Άρθρο 18

Στο άρθρο 1 του ν. 988/1979 (ΦΕΚ 258 Α ) προστίθεται 
παράγραφος 4 ως ακολούθως:

’4. Πλωτάρχες του Πολεμικού Ναυτικού, που δεν έχουν 
περαιτέρω βαθμολογική εξέλιξη και συμπληρώνουν το 
συνολικά χρόνο αξιωματικού (20 έτη) της υποπαραγράφου 
1δ του άρθρου 1 του ν. 988/1979, στον οποίο υπολογίζεται 
ο χρόνος ανθυπασπιστού και υπαξιωματικού, που αναγνω
ρίζεται ως χρόνος αξιωματικού, σύμφωνα με την παράγραφο 
7 του άρθρου 9 του ν. δ. 178/1969, όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα, λαμβά
νουν μισθολογική προαγωγή Πλοιάρχου. Οι ανωτέρω απο
στρατευόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 
και 36 του ν. δ. 178/1969 και του άρθρου 1 του ν. 482/1976 
δεν δικαιούνται βαθμολογική προαγωγή στο βαθμό του 
Πλοιάρχου. '

Άρθρο 18

Το εδάφιο α' της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν 
1911/1990 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

'Με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί κατόπιν προ- 
τάσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι δυνατή η 
καθιέρωση κατηγοριών διαμνημονεύσεων, οι οποίες μπο
ρούν να απονέμονται με απόφαση Υ.ΕΘ.Α. σε Έλληνες κα; 
αλλοδαπούς στρατιωτικούς και ιδιώτες, μετά από εισήγηση 
του Σ.Α.Γ.Ε.. '

Άρθρο 20

1. Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. εισαγωγής ή επαναει-
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σαγωγής τα υλικά του Στρατού Ξηρός όπως περιγράφονται 
παρακάτω :

α. Τα κύρια υλικά που προορίζονται για τις ανάγκες του 
Στρατού Ξηρός.

β. Το στρατιωτικό υλικό που εισάγεται από 17-6-90 και 
εντεύθεν μέσα στα πλαίσια του ειδικού καθεστώτος πιστώ
σεων FOREIGN MILITARY SALES (F. M. S. ) ή Διεθνών 
ή Διακρατικών Συμφωνιών.

γ. Στρατιωτικό υλικό στα πλαίσια του Οργανισμού ΝΑΤΟ 
MAINTENANCE SUPPLY AGENCY (NAMSA).

2. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 21

1. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του 
ν. 1763/1988 (ΦΕΚ 57 Α ) αντικαθίσταται ως εξής:

'α. Των στρατευσίμων που εγγράφονται προς φοίτηση σε 
ανώτερες ή ανώτατες σχολές του εσωτερικού ή σε 
ανώτερες ή ανώτατες σχολές του εξωτερικού που είναι 
κρατικές ή αναγνωρισμένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
.του κρότους στο οποίο λειτουργούν και χρησιμοποιούν κατά 
τη διδασκαλία διεθνώς γνωστή γλώσσα'.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου / του ν. 1763/1988 
αντικαθίσταται ως εξής:

'2. Η αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών:
α. Διαρκεΐ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το 

οποίο ο στρατεύσιμος συμπληρώνει το εικοστό πέμπτο έτος 
της ηλικίας του αν φοιτά σε ανώτερη σχολή και το εικοστό 
έβδομο αν φοιτά σε ανώτατη σχολή και χορηγείται εφόσον 
η ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια φοίτησης στην οικεία 
σχολή δεν υπερβαίνει αυτά τα όρια ηλικίας.

β. Διατηρείται ισχυρή ή παρατείνεται ή μειώνεται ανάλογα 
σε περίπτωση που πριν από την ολοκλήρωση των σπουδών 
του ο στρατεύσιμος μετεγγράφεται ή εγγράφεται από την 
αρχή σε άλλο τμήμα ή άλλη ανώτερη ή ανώτατη ετχολή.

γ. Εφόσον δεν έχει λήξει διακόπτεται:
(1) Με αίτηση του δικαιούχου ή με την απώλεια της 

ιδιότητας του σπουδαστή, σύμφωνα με πς διατάξεις που 
ισχύουν για την οικεία σχολή.

(2) Αν επί ένα ημερολογιακό έτος ο στρατεύσιμος δεν 
συμμετάσχει επιτυχώς σε ένα (1) τουλάχιστον μάθημα 
τμημαπκής ή πτυχιακής εξετάσεως ή σε εργαστηριακή ή 
πρακπκή άσκηση ή δεν ασχοληθεί με πτυχιακή εργασία.

(3) Την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την 
ολοκλήρωση των σπουδών.

3. Οι σπουδαστές που μέχρι την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του νόμου αυτού, ζήτησαν ή τους χορηγήθηκε 
αναβολή κατάταξης με βάση πς διατάξεις που αντικαθίστα
νται με την προηγούμενη παράγραφο, διέπονται από πς 
ίδιες διατάξεις μέχρι τη λήξη ή τη διακοπή της αναβολής 
εκτός αν ζητήσουν με αίτησή τους την υπαγωγή τους στις 
διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ν. 1763/1988 
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

'Με όμοια απόφαση μπορεί να απαγορεύεται η χορήγηση 
αναβολής λόγω σπουδών για ορισμένες σχολές του 
εξωτερικού. ’

5. Οι περιπτώσεις ε και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 
8 του ν. 1763/1986 αντικαθίστανται ως εξής:

‘ε. Όσοι πτυχιούχοι ανώτερης ή ανώτατης σχολής 
εγγράφονται σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ιδρυμα 
ή κλινική ή επιστημονικό εργαστήριο ανώτατης σχολής για 
απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή ιατρικής ειδι
κότητας. '

'στ. Οι σπουδαστές Ινσπτούτου Επαγγελματικής Κατάρ- 
πσης του ν. 2009/1992 ή σχολής της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ή ωδείου, οι μαθητές λυκείου, οι απόφοιτοι

λυκείου που πρόκειται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε 
διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής σε ανώτερη ή ανώτατη 
σχολή, καθώς και οι σπουδαστές προπαρασκευαστικού 
τμήματος σχολής του εξωτερικού εφόσον η φοίτηση σε 
αυτό είναι υποχρεωτική για την εγγραφή σε ανώτατη σχολή 
και εφόσον διδάσκονται σε αυτό και άλλα μαθήματα πλήν 
ξένης γλώσσας. ‘

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 1763/1988 
προστίθενται περιπτώσεις θ και ι' ως εξής:

'θ. Όσοι στρατεύσιμοι της κλάσεως 1995 και νεοτέρων 
υπηρετούν σε εμπορικά πλοία άνω των χιλίων (1000) κ. ο. 
χ. Ελληνικής πλοιοκτησίας'.

‘ι. Όσοι στρατεύσιμοι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών ευρίσκονται στο εξωτερικό και διαπρέπουν σε 
επιστημονικές εργασίες ή έρευνες ή προσφέρουν εθνικές 
υπηρεσίες υψίστης σπουδαιότητας'.

7. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 8 του ν. 1763/1988 
αντικαθίστανται ως εξής:

'3. Η εξαίρεση από πς προσκλήσεις για κατάταξη αυτών 
που συνεχίζουν πς σπουδές τους για την απόκτηση 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή ιατρικής ειδικότητας:

α. Διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το 
οποίο ο στρατεύσιμος συμπληρώνει το εικοστό ένατο έτος 
της ηλικίας του.

β. Χορηγείται εφόσον η ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια 
των σπουδών για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή 
ιατρικής ειδικότητας δεν υπερβαίνει το παραπάνω όριο 
ηλικίας και εφόσον η εγγραφή στο οικείο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα, κλινική ή επιστημονικό εργαστήριο, πραγματοποιεί
ται πριν από την ημερομηνία κατά την οποία ο στρατεύσιμος 
υποχρεούται να καταταγεί σπς Ένοπλες Δυνάμεις λόγω 
λήξεως ή διακοπής της νόμιμης παραμονής του έξω από 
αυτές.

γ. Διακόπτεται είτε με αίτηση του δικαιούχου, είτε με την 
απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή ιατρικής ειδι
κότητας, είτε με τη διαγραφή από το οικείο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα, την κλινική ή το επιστημονικό εργαστήριο, για 
οποιοδήποτε λόγο. '

'4. Η εξαίρεση της περιπτώσεως στ' της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου:

α. Διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το 
οποίο ο στρατεύσιμος συμπληρώνει το εικοστό τέταρτο 
έτος της ηλικίας του, αν πρόκειται για σπουδαστή Ινσπ
τούτου Επαγγελματικής Καταρτίσεως και το εικοστό πρώτο 
για πς λοιπές περιπτώσεις.

β. Χορηγείται προκειμένου μεν περί σπουδαστών ή 
μαθητών, εφόσον η διάρκεια της εναπομένουσας φοίτησης 
για την απόκτηση του κατά περίπτωση διπλώματος, απο
λυτηρίου ή πτυχίου δεν υπερβαίνει τα παραπάνω όρια 
ηλικίας, προκειμένου δε περί υποψηφίων σχολής της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον κατά τη διάρκεια της 
εξαίρεσης πρόκειται να διενεργηθούν γενικές εισαγωγικές 
εξετάσεις.

γ. Διακόπτεται είτε με αίτηση του δικαιούχου, είτε με την 
ολοκλήρωση των σπουδών είτε με την απώλεια της 
σπουδασπκής ή της μαθητικής ιδιότητας, είτε με την 
απώλεια και δεύτερου εξαμήνου για τους μαθητές των 
Ινσπτούτων Επαγγελματικής Καταρτίσεως'.

8. Όσοι στρατεύσιμοι της κλάσεως 1994 και προηγουμέ
νων (γεννηθέντες τα έτη 1973 και προηγούμενα) έχουν 
μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του νόμου 
αυτού εξαρεθεί ή αποκτήσει πς προϋποθέσεις για εξαίρεση 
από πς προσκλήσεις για κατάταξη σπς Ένοπλες Δυνάμεις 
σύμφωνα με πς διατάξεις που αντικαθίστανται με την 
προηγούμενη παράγραφο, διέπονται από πς διατάξεις 
εκείνες. Σπς διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 
του ν. 1763/1988, όπως αντικαθίστανται με την προηγού



40

μενη παράγραφο, υπάγονται κα όσοι απέκτησαν τις 
τιθέμενες προϋποθέσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του παρόντος νόμου, πλην των λιποτακτών.

9. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 1763/1988 
προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:

Ή εξαίρεση από τις προσκλήσεις για καταταξη των 
υπηρετούντων σε εμπορικά πλοία άνω των χιλίων (1000) 
κ. ο. χ. ελληνικής πλοιοκτησίας, διαρκεί δύο έτη, και 
διακόπτεται είτε με αίτηση του δικαιούχου είτε με τη 
συμπλήρωση οκτάμηνης συνεχούς ή δωδεκάμηνης συνολι
κής διακοπής της ναυτολόγησης'.

Ή εξαίρεση των αναφερομένων στη περίπτωση ί της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να 
υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο 
ο στρατεύσιμος συμπληρώνει το 32ο έτος της ηλικίας του. 
Για τη χορήγηση ή μη της εξαίρεσης και για τη διάρκειά 
της αποφασίζει, κατά περίπτωση, ο Υπουργός Εθνικής 
Αμυνας, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού 
Επιτελείου του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων και 
προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
του Κλάδου.'

10. Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 του ν. 1763/1988 
αντικαθίσταται ως εξής:

‘6. Οι οπλίτες που εισάγονται σε ανώτερη ή ανώτατη 
σχολή του εσωτερικού, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την 
προσωρινή απόλυση και την εξαίρεσή τους από τις 
προσκλήσεις για κατάταξη μέχρι τη συμπλήρωση του 
εικοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους αν πρόκειται για 
ανώτερη σχολή και του εικοστού εβδόμου αν πρόκειται για 
ανώτατη εφόσον η ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια φοί
τησης δεν υπερβαίνει τα όρια αυτά. Οι διατάξεις περί 
διακοπής της αναβολής λόγω σπουδών εφαρμόζονται 
αναλόγως’.

11. Η υποπερίπτωση (6) της περίπτωσης β της παρα
γράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 1763/1988 αντικαθίσταται 
ως εξής:

"(6) Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιός του οποίου ο πατέρας 
ή η μητέρα είναι πάνω από εβδομήντα ετών ή είναι ανίκανος 
για εργασία ή έχει πεθάνει ή διατελεί σε χηρεία, εφόσον 
ο γονέας αυτός δεν έχει άλλο ικανό για εργασία ενήλικο 
τέκνο.'

12. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 12 
του ν. 1763/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

"β. Σπουδαστών που έχουν αναβολή κατατάξεως ή 
εξαίρεση από τις προσκλήσεις για κατάταξη για κύριες ή 
μεταπτυχιακές σπουδές'.

13. Στο άρθρο 12 του ν. 1763/1988 προστίθενται 
παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:

'8. Όσοι οπλίτες της κλάσεως 1995 και νεοτέρων είναι 
κάτοχοι ναυτικού φυλλαδίου και έχουν διετή τουλάχιστον 
υπηρεσία σε εμπορικά πλοία άνω των χιλίων (1000) κ. ο. 
X. ελληνικής πλοιοκτησίας, δικαιούνται να απολύονται 
προσωρινά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά 
την εκπλήρωση δωδεκάμηνης πραγματικής στρατιωπκής 
υπηρεσίας και της τυχόν πρόσθετης υπηρεσίας. Οι προ
σωρινά απολυόμενοι εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για 
κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις επί πενταετία από την 
ημερομηνία απόλυσης. Η προσωρινή απόλυση μετατρέπεται 
σε οριστική εφόσον κατά τη διάρκεια της πενταετούς 
εξαίρεσης σ. προσωρινά απολυθέντες υπηρετήσουν επί 
τριετία τουλάχιστον σε εμπορικά πλοία άνω των χιλίων 
(1000) κ.ο.χ. ελληνικής πλοιοκτησίας.

9. Σε περίοδο γενικής επιστρατεύσεως ή πολέμου μπορεί, 
με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, που εκδίδεται 
ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δεν 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να ανα
στέλλεται η προσωρινή απόλυση και να διακόπτεται η

εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου. Με όμοια από
φαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
καθορίζονται η διαδικασία και τα απαιτουμενα δικαιολογητικά 
για την προσωρινή απόλυση και την εξαίρεση των αναφε
ρομένων στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και για τη 
μετατροπή της προσωρινής απολύσεως σε οριστική'.

14. Δόκιμοι έφεδροι ή επίκουροι αξιωματικοί, οι οποίοι 
έως την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού έχουν 
απολυθεί προσωρινά από ης Ένοπλες Δυνάμεις με τη 
συμπλήρωση δωδεκάμηνης πραγματικής στρατιωτικής υπη
ρεσίας ως κατεπάγγελμα ναυτικοί και οι οποίοι κατά τη 
διάρκεια της παραμονής τους έξω από αυτές απέκτησαν 
λόγους μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης θητείας, 
δεν υποχρεούνται σε επανακατάταξη και εγγράφονται στην 
εφεδρεία.

15. Στο άρθρο 16 του ν. 1763/1988 προστίθεται παρά
γραφος 4 ως εξής:

'4. Οι έφεδροι που αρνούνται να παραλάβουν οποιοδή- 
ποτε στρατιωτικό έγγραφο διώκονται κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα’.

16. Στο άρθρο 29 του ν. 1763/1988 προστίθεται παρά
γραφος 4 ως εξής:

'4. Λόγοι ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων, 
που προβάλλονται από στρατευσίμους, εφέδρους ή δοκί
μους εφέδρους αξιωματικούς, οπλίτες, εφέδρους οπλίτες, 
ή οπλίτες από την εφεδρεία, για τη μη τήρηση των 
υποχρεώσεων που τίθενται από τη στρατολογική νομοθεσία, 
εκτιμώνται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Με απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και οι προθεσμίες υποβολής τους, καθώς 
και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της 
παραγράφου αυτής".

17. Όσοι διακόπτουν τη μόνιμη διαμονή τους σε χώρα 
του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή στην Τουρκία και 
έρχονται στην Ελλάδα απευθείας ή μέσω τρίτων χωρών, 
δικαιούνται να εξαιρεθούν από τις προσκλήσεις για κατά
ταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις για πέντε έτη από την 
ημερομηνία αφίξεώς τους. Όσοι έχουν αφιχθεί μέχρι την 
ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του νόμου αυτού δικαιού
νται να εξαιρεθούν από τις προσκλήσεις μέχρι 31 Δεκεμ
βρίου 1997 και εφόσον υπηρετούν να απολυθούν προσω
ρινά. Όσοι διατέλεσαν ή διατελούν σε ανυποταξία εξαι
ρούνται και από την πρόσκληση για την οποία κηρύχθηκαν 
ανυπότακτοι. Τ ο αξιόποινο της ανυποταξίας εξαλείφεται με 
παραγραφή και αίρονται όλες οι συνέπειες αυτής.

Όσοι από τους παραπάνω ανήκουν στις κλάσεις 1966- 
1986 (γεννηθέντες κατά τα έτη 1945 έως και 1965) 
δικαιούνται να εξαγοράσουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις 
τους εντός του χρονικού διαστήματος της εξαιρέσεως. Με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται 
ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δημο
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται η 
διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 
εξαίρεση, την προσωρινή απόλυση και την εξαγορά, το 
χρηματικό ποσό της εξαγοράς και ο τρόπος καταβολής 
του, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την 
εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

1Β. Όσοι από τους ανήκοντες στην κλάση 1966 και σε 
νεότερες κλάσεις (γεννηθέντες κατά το έτος 1945 και 
νεότερα έτη) διατέλεσαν ή διατελούν σε ανυποταξία κατά 
την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού και κατατάχθηκαν 
ή θα καταταγούν σπς τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι 
31-12-1992 ή απόκτησαν λόγους αναβολής κατατάξεως 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1763/1988, 
εξαιρούνται από τις προσκλήσεις μέχρι την ημερομηνία
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κατατάξεως ή αποκτήσεως των λόγων αναβολής. Το 
αξιόποινο της ανυποταξίας εξαλείφεται με παραγραφή και 
αίρονται όλες οι συνέπειες αυτής.

19. Όσοι από τους ανήκοντες στις κλάσεις 1966 έως και 
1980 (γεννηθέντες κατά τα έτη 1945 έως και 1959) 
απέκτησαν ή αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτο
γράφηση δικαιούνται να εξαιρεθούν από τις προσκλήσεις 
για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις και εφόσον υπηρετούν 
να απολυθούν προσωρινά. Όσοι από αυτούς διατέλεσαν ή 
διατελούν σε ανυποταξία, εξαιρούνται και από την πρό
σκληση για την οποία κηρύχθηκαν ανυπότακτοι. Το αξιό
ποινο της ανυποταξίας εξαλείφεται με παραγραφή και 
αίρονται όλες οι συνέπειες αυτής.

Οι παραπάνω δύνανται να εξαγοράσουν οποτεδήποτε τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Με απόφαση του Υπουρ
γού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση 
του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία και τα απαι- 
τούμενα δικαιολογητικά για την εξαίρεση, την προσωρινή 
απόλυση και την εξαγορά, το χρηματικό ποσό της εξαγοράς 
και ο τρόπος καταβολής του, καθώς και κάθε λεπτομέρεια 
αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

20. Στο άρθρο 8 του ν. 1848/1989 προστίθεται παρά
γραφος 7 ως εξής:

'7. Οι ανάγκες των στρατολογικών υπηρεσιών των 
Ενόπλων Δυνάμεων σε εφέδρους αξιωματικούς, εθελοντές 
πενταετούς υπηρεσίας και εθελοντές μακριάς θητείας 
(άνδρες και γυναίκες), οπλίτες και υπαλλήλους, καλύπτονται 
και από τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται 
ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δεν 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζε
ται το ποσοστό συμμετοχής κάθε κλάδου στην κάλυψη των 
παραπάνω αναγκών. Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζονται τα 
θέματα που αφορούν:

c. Στην εκπαίδευση των μόνιμων στελεχών του κοινού 
στρατολογικού σώματος Kat στη φοίτησή τους σε σχολές 
μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ή εξωτερικού.

β. Στην οργάνωση και λειτουργία σχολών στρατολογικού.
γ. Στην ειδική εκπαίδευση των εφέδρων αξιωματικών, των 

εθελοντών πενταετούς υπηρεσίας (ανδρών και γυναικών), 
καθώς και σπς τοποθετήσεις και μεταθέσεις αυτών σε 
στρατολογικά γραφεία, κέντρα κατατάξεως νεοσυλλέκτων 
και Διευθύνσεις στρατολογικού.

Άρθρο 22

Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου οι επόμενες αποφάσεις:
α. Φ. 420/25/Γ. 1092/Σ. 523
Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγο

ριών στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του νόμου 1763/88 "Στρατολογία των 

Ελλήνων" (ΦΕΚ 57 Α’).
β. Τα σοβαρά ατομικά, οικογενειακά και λοιπά προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν ορισμένες κατηγορίες στρατευσίμων, 
ανυποτάκτων και οπλιτών μεγάλης ηλικίας.

γ. Τις υπηρεσιακές δυνατότητες που υπάρχουν για 
ευεργετική, από στρατολογική άποψη, μεταχείριση των 
παραπάνω ατόμων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Στους υπόχρεους μειωμένης θητείας δωδεκάμηνης διάρ
κειας μεταφέρανται και οπλίτες που είναι πατέρας ενός 
τέκνου.

Άριθρο 2

Σπς διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του 
νόμου 1763/88 "Στρατολογία των Ελλήνων" υπάγονται όλοι 
οι κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου 
αυτού (25-9-1988) υπόχριεοι σε στράτευση, οι οποίοι 
απέκτησαν την ιδιότητα του μετανάστη μέχρι την ημερο
μηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 3

1. Εξαιρούνται από τις προσκλήσεις για κατάταξη σπς 
Ένοπλες Δυνάμεις όσοι Έλληνες υπήκοοι (πλην λιποτα
κτών) των κλάσεων 1966 μέχρι και 1980 (γεννηθέντες κατά 
τα έτη 1945-1959), είχαν κατά την ημερομηνία έναρξης 
της ισχύος του νόμου 1763/88 (25-9-1988) και συνεχίζουν 
να διατηρούν, εκτός της Ελληνικής και ξένη υπηκοότητα 
ή απεριόριστης διάρκειας άδεια μόνιμης εγκατάστασης ή 
εργασίας σε οποιαδήποτε ξένη χώρια. Όσοι από αυτούς 
διατέλεσαν ή διατελούν σε ανυποταξία, εξαιρούνται της 
πρόσκλησης για την οποία ήταν ή είναι ανυπότακτοι και 
κατά συνέπεια τακτοποιούνται για την ανυποταξία τους.

2. Η προαναφερόμενη εξαίρεση είναι απεριόριστης διάρ
κειας, αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία ο κάθε 
ενδιαφερόμενος είχε ή έχει υποχρέωση για κατάταξη σπς 
τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και διακόπτεται είτε με την 
απώλεια των λόγων χορήγησής της είτε με τη συμπλήρωση 
εξάμηνης παριαμονής μέσα στο ίδιο έτος στην Ελλάδα είτε 
με σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 8 του νόμου 1763/88 
έχει ανάλογη εφαρμογή και για την παρκτπάνω εξαίρεση.

Άρθρο 4

1. Οι υπόχρεοι εκγύμνασης και οι υπόχρεοι μειωμένης 
θητείος δωδεκάμηνης ή εξάμηνης διάρκειας για οικογενεια
κούς λόγους, των κλάσεων 1975 μέχρι και 1980 (γεννηθέ
ντες κατά τα έτη 1954 μέχρι και 1959), δύνανται, αν 
επιθυμούν, να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της στρατεύσιμης 
υποχρέωσής τους μετά τη συμπλήρωση τετράμηνης πρ>σγ- 
μαπκής στρατιωτικής υπηρεσίας, οπότε και απολύονται 
οριστικά από πς τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Όσοι από 
αυτούς διατέλεσαν ή διατελούν σε ανυποταξία εξαιρούνται, 
μετά την εξαγορά, της πρόσκλησης για την οποία ήταν ή 
είναι ανυπότακτοι και κατά συνέπεια τακτοποιούνται για την 
ανυποταξία τους.

2. Όσοι από τους παριαπάνω επιθυμούν την τμηματική 
εκπλήρωση της τετράμηνης στρατιωτικής υποχρέωσης, 
απολύονται προσωρινά με τη συμπλήρωση δίμηνης στρα
τιωτικής υπηρεσίας, εφόσον κατετάγησαν ή θα καταταγούν 
στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
1991 και εφόσον εξαγοράσουν όλες τις πλέον των 
τεσσάρων μηνών στρατιωτικές υποχρεώσεις τους με τη 
συμπλήρωση της δίμηνης αυτής στρατιωτικής υπηρεσίας. 
Αυτοί που θα απολυθούν πρ>οσωρινά, υποχρεούνται σε 
επανακατάταξη μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 για εκπλήρωση 
και του δεύτερου διμήνου, άλλως κηρύσσονται ανυπότακτου



42

Αρθρο 5

Οσοι από τους στρατευσίμους ή οπλίτες των κλάσεων 
1980 και παλαιοτέρων, απέκτησαν μέχρι την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του ν. 1763/88 (25-9-1988), την 
ιδιότητα του μετανάστη σε χώρα που καθορίζονταν από τις 
διατάξεις του προηγούμενου αυτού στρατολογικού νομο 
θετικού καθεστώτος και σύμφωνα με πς διατάξεις εκείνες, 
δύνανται, αν επιθυμούν, να εξαγοράσουν πς στραπωτικές 
υποχρεώσεις τους, εφόσον εξακολουθούν να διατηρούν την 
ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία της εξαγοράς ή 
κατάταξης σπς Ένοπλες Δυνάμεις.

Άρθρο 6

Η υπαγωγή των ενδιαφερομένων σπς διατάξεις των 
προηγουμένων άρθρων γίνεται από το αρμόδιο Στρατολο
γικό Γραφείο κατόπιν υποβολής σε αυτό αίτησης και των 
παρακάτω δικαιολογητικών:

α. Γ ια την υπαγωγή στα άρθρα 1 και 4 : Τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται από πς διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 
1763/88 και της υπουργικής απόφασης που έχει εκδοθεί 
για την εφαρμογή τους.

β. Για την υπαγωγή στα άρθρα 2, 3 και 5 : Πιστοποίηση 
της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής από την οποία 
να προκύπτουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα στοιχεία.

Άρθρο 7

Σπς διατάξεις του άρθρου 5 της Φ. 420/150/Γ. 2088/Σ. 
3580/ 1-9-89 απόφασης ΥΕΘΑ, υπάγονται και οι στρατεύ
σιμοι των κλάσεων 1991 και παλαιοτέρων οι οποίοι 
απέκτησαν ή αποκτούν όλες πς απαιτούμενες προϋποθέ
σεις μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας που είχαν ή 
έχουν υποχρέωση να καταταγούν σπς τάξεις των Ενόπλων 
Δυνάμεων εξαιτίας λήξης ή διακοπής της νόμιμης παρα
μονής τους έξω από αυτές.

Άρθρο 8

1. Εξαιρούνται από πς προσκλήσεις για κατάταξη σπς 
Ένοπλες Δυνάμεις οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές (για 
συμπλήρωση της μόρφωσης ή για τη λήψη διδακτορικού 
διπλώματος) και οι διαπρέποντες σε επιστημονικές εργα
σίες ή έρευνες κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή 
διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι έχουν υποτροφία που 
τους χορηγήθηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του ν. 1763/88 (25-9-1988) και των οποίων η 
αναβολή ή η εξαίρεση από πς προσκλήσεις για οποιοδήποτε 
λόγο έληξε από 25-9-1988 μέχρι την ημερομηνία έναρξης 
της ισχύος της παρούσης. Την εξαίρεση δικαιούνται και οι 
τυχόν καταταγέντες με την 91Β/ΕΣΣΟ εφόσον πληρούν 
πς σχετικές προϋποθέσεις.

2. Για τη διάρκεια της προαναφερόμενης εξαίρεσης, πς 
λοιπές προϋποθέσεις, τα απαιτοϋμενα δικαιολογητικά και 
τη διαδικασία χορήγησής της, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
της Φ. 421. 5/11/269514/23-10-84 απόφασης του Αναπλη
ρωτή Υπουργού Εθνικής Αμύνης (ΦΕΚ 769 Β ). Ειδικά στους 
διαπρέποντες η εξαίρεση χορηγείται με απόφαση της 
Διεύθυνσης Στρατολογικού του Γ ενικού Επιτελείου Εθνικής 
Αμύνης, με βάση δικαιολογητικά και σύμφωνα με διαδικασία 
που θα καθορισθούν από αυτή.

Άρθρο 9

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται με βάση πς 
διατάξεις της απόφασης αυτής ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη

για την εξαγορά κάθε μήνα στρατεύσιμης υποχρέωσης ή 
πρόσθετης στρατιωτικής υπηρεσίας καθορίζονται από 1-5- 
1991 σε είκοσι χιλιάδες (20. 000) δραχμές. Για τους 
προερχόμενους από χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού 
ή την Τ ουρκία τα χρηματικά ποσά καθορίζονται, από 
1-5-1991 σε τρεις χιλιάδες (3. 000) δραχμές για κάθε μήνα. 
Και σπς δύο περιπτώσεις τα χρηματικά αυτά ποσά περιέρ
χονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης και διατίθενται για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης στραπωτικού προσωπικού, δύνανται δε να ανα
προσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύ
νης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αρθρο 10

1. Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή 
της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθούν, από 
τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γ ενικού Επιτελείου Εθνι
κής Αμύνης.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, να ισχύσει από τη δημοσίευσή της και να 
κυρωθεί με νόμο.

Αθήνα 7 Μαρτίου 1991

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

β. Φ. 951/14/451411
Επιχορήγηση Μετοχικού Ταμείου Στρατού 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Έχοντας υπόψη πς διατάξεις:
α. Του ΑΝ 585/68 "Περί καταργήσεως διατάξεων καθο- 

ριζουσών κατώτατα όρια επιχορηγήσεων εκ του Κρατικού 
Προϋπολογισμού προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς και Ιδρύματα'.

β. Του ΝΔ 321/69 'Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού'.
γ. Του ΝΔ 721/70 'Περί Οικονομικής Μερίμνης και 

Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων'.
δ. Του Ν. 660/77 "Περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και 

των Οργάνων της Ανωτάτης Διοικήσεως και Ελέγχου των 
Ενόπλων Δυνάμεων'.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

2. Εγκρίνουμε την επιχορήγηση του Μετοχικού Ταμείου 
Στρατού (Μ.Τ.Σ.) από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Οικονομικών κατά τα τρία επόμενα έτη ως ακολούθως:

α. Έτος 1990 με δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δρχ.
β. Έτος 1991 με δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δρχ.
γ. Έτος 1992 με ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δρχ.
προκειμένου να καλύψει υφιστάμενο χρηματικό έλλειμμα, 

που δημιουργήθηκε από την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής 
της Πολιτείας, χωρίς επιχορήγησή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με Νόμο.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 1990

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΖΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ
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Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται: 
α. Τα όρθρα 42-60 του ν. δ 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α) 

όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του ν. δ. 463/1974 
(ΦΕΚ 172 Α ).

β. Τα άρθρα 152 και 156 παρ. 1 και 3 του β. δ. 312/1968 
(ΦΕΚ 99 Α' ), καθώς και τα άρθρα 154 και 155 του 
διατάγματος αυτού κατά το μέρος που αφορούν στην 
πειθαρχική δίωξη των Ευελπίδων. 

γ. Τα άρθρα 66 και 67 του β. δ. 846/1968 (ΦΕΚ 298 Α'). 
δ. Τα άρθρα 62, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του 

π. δ, 98/1987 (ΦΕΚ 60 Α') και 63 του β. δ. 370/1967 (ΦΕΚ 
113 Α').

ε. Τα άρθρα 79, 80, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 
1 του π.δ. 639/1980 (ΦΕΚ 169 Α), 81 και 82 του β.δ. 
46/1973 (ΦΕΚ 13 Α ).

στ. Τα άρθρα 77-80 του π.δ. 812/1976 (ΦΕΚ 292 Α ). 
ζ. Γο άρθρο 107 του π.δ. 515/1985 (ΦΕΚ 187 Α ). 
η. Τα άρθρα 80 και 81 του από 13-5-22/17-5-22 π.δ/τος 

(ΦΕΚ 71 Α').
θ. Τα άρθρα 60-70 του α.ν. 1101/1ΡΤΒ (ΦΕΚ 73 Α). 
ι. Τα άρθρα 18-34 του ν. 2342/1953 (ΦΕΚ 74 Α’). 
ία. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που είναι αντίθετη με 

ης διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει με διαφορετικό 
τρόπο θέματα που καθορίζονται απ’αυτόν.

Άρθρο 24

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στις κατ'ιδίαν διατάξεις αυτού.

Αθήνα 23 Σεπτεμβρίου 1992

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ 
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Κων. Μητσοτάκης 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Σωτήριος Κούβελας Μιχαήλ Παπακωνσταντίνου

Άρθρο 23 νται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού
1. Ετήσια δαπάνη ποσού δρχ. 130.000.000 περίπου ήτοι:
α) δρχ. 12.500.000 για τη φοίτηση 20 σπουδαστών

(στρατολόγων-οικονομολόγων) στη Σ.Σ.Α.Σ. (άρθρο 1), β) 
δρχ. 2.500.000 για την καταβολή αποζημίωσης στους 
ωρομίσθιους καθηγητές που θα διδάξουν στη Σ.Μ.Υ. (άρθρο 
3). γ) δρχ. 60.000.000, για την καταβολή επιδόματος 
υπηρεσίας αλλοδαπής και λοιπών εξόδων σε 6 βοηθούς 
ΑΚ.ΑΜ. που θα μεταβούν στο εξωτερικό, καθώς επίσης και 
ακαθόριστη μελλοντική δαπάνη από τη σύσταση θέσεων 
ΑΚ.ΑΜ. οε Ελληνικές Πρεσβείες στις οποίες θα αποστα
λούν και βοηθοί ΑΚ.ΑΜ., το ύφος της οποίας εξαρτάται 
από τον αριθμό των βοηθών που θα μεταβούν στο 
Εξωτερικό. Πάντως για κάθε βοηθό ΑΚ.ΑΜ. υπολογίζεται 
δαπάνη 10.000.000 δρχ. περίπου (άρθρο 16) και δ) δρχ.
55.000. 000 από την καταβολή μισθολογικών διαφορών σε 
155 Πλωτάρχες (άρθρο 18).

2. Εφάπαξ δαπάνη δρχ. 3.000.000.000 από την κύρωση 
της υπουργικής απόφασης με την οποία προβλέπεται 
επιχορήγηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, έχει ήδη 
καταβληθεί το οριζόμενο από την απόφαση ποσό των δρχ.
2.000. 000.000. Τα ποσά όμως που προβλέπονται για τα έτη 
1991 και 1992 δρχ. 2.000.000.000 και 1.000.000.000 αντί
στοιχα δεν έχουν καταβληθεί (άρθρο 21 παρ. β).

3. Ετήσια απώλεια εσόδων από τη χορήγηση απαλλαγής 
από το Φ.Π.Α. εισαγωγής ή επαναεισαγωγής των υλικών 
του Στρατού Ξηρός και διετίας το ύψος της οποίας δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί, γιατί εξαρτάται από πραγματικό 
γεγονότα (ποσότητα στρατιωτικού υλικού που θα εισάγεται 
κάθε χρόνο κ.λπ.). Πάντως σύμφωνα με στοιχεία του 1991 
εκτιμάται ότι η απώλεια αυτή θα ανέρχεται σε δρχ.
3.800.000. 000 (άρθρο 20).

4. Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθούν από τις πιστώσεις 
του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Β. Επί του Προϋπολογισμού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. (Επιχορηγείται 
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό)

1. Ετήσια δαπάνη ποσού δρχ. 3.000.000, περίπου για την 
επιχορήγηση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων 
Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Τ.Α.Υ.Μ.Τ.Σ.) το οποίο κατα
βάλλει εφάπαξ βοήθημα στο μόνιμο πολιτικό προσωπικό 
του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. και εφάπαξ δαπάνη δρχ. 12.000.000 για την 
κάλυψη επιχορηγήσεων του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. προς το Τ.Α.Υ.Μ.Τ.Σ. 
παρελθόντων ετών για τον ανωτέρω σκοπό (άρθρο 7).

Οι δαπάνες αυτές θα καλυφθούν από ης πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ιωάννης Βαρβιτσιώτης Αριστ. Καλαντζάκος

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 1992 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γεώργιος Σουφλιάς

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

για τον τρόπο κάλυψης της δαπάνης που προκαλείτοι 
από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας “Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρα
τολογίας και κσταστόσεως του προσωπικού των Ενόπλων 
Δυνάμεων“

Από ης διατάξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου προκαλοό-

Ιωαν. Βαρβιτσιώτης Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης

Αριθ. 79/1/1992
ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνκής Άμυνας “ρύθ
μιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας και κσταστόσεως 
του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων“
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Με τις διατάξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου θεσπίζονται 
τα εξής:

Ια. Από το σπουδασπκό έτος 1993-1994 επαναφέρονται 
σε ισχύ οι διατάξεις του ν.δ. 562/1970, που αφορούν την 
εισαγωγή μαθητών του οικονομικού και στρατολογικού 
σώματος στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων 
(Σ.Σ.Α.Σ.).

β. Η ειδικότητα διερμηνέων του σώματος των στρατιω
τικών γραμματέων του Στρατού Ξηράς μετατρέπεται σε 
κοινό σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων και διέπεται εφεξής 
από τις διατάξεις που ισχύουν για τα κοινά σώματα των 
Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι μόνιμοι αξιωματικοί, άνδρες και γυναίκες, του κοινού 
σώματος διερμηνέων των Ενόπλων Δυνάμεων προέρχονται 
αποκλειστικά από αποφοίτους της Σ.Σ.Α.Σ. και εξελίσσονται 
μέχρι του βαθμού του Συνταγματάρχου. Προβλέπεται η 
διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού τα προσόντα των 
υποψηφίων κ.λπ..

γ. Όσοι πρόκειται να φοιτήσουν στη Σχολή Εθνικής 
Άμυνας πρέπει να έχουν κατά το χρόνο που θα αρχίσει η 
φοίτησή τους ηλικία μέχρι 52 ετών, η δε παρακολούθηση 
των μαθημάτων γίνεται με πραγματική φοίτηση στη σχολή.

δ. Στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ.) του 
Στρατού Ξηράς μπορούν να προσλαμβάνονται ως ωρομί
σθιοι καθηγητές και ιδιώτες. Με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας θα καθορισθούν τα προσόντα των ιδιωτών 
καθηγητών της Σ.Μ.Υ..

ε. Τροποποιείται η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τους 
αποφοίτους της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού 
(Σ.Μ.Υ.Ν.) Δοκίμους Κελευστές και εναρμονίζεται η κατά
στασή τους με αυτή των αποφοίτων των Σχολών Υπαξιω- 
ματικών των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Η 
φοίτησή τους στη Σχολή αυξάνεται από ένα (1) σε δύο (2) 
χρόνια και αποφοιτούντες από τη σχολή θα ονομάζονται 
Κελευστές κ.λπ. (άρθρα 1-3).

2. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη συγκρότηση των 
πειθαρχικών συμβουλίων των στραπωτικών, προβλέπεται η 
δυνατότητα ανάκλησης αξιωματικών από την εφεδρεία κατ' 
εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων και μόνο για σοβαρές 
ασθένειες με απόφαση του Υ.ΕΘ.Α. και αποεπρατεΐας τους 
μόλις εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους ανεκλήθησαν 
(άρθρα 4-5).

3. Οι διατάξεις του ν.δ. 1400/1973 που προβλέπουν τη 
θέση στις καταστάσεις υπηρεσίας γραφείου, ξηράς και 
εδάφους, των μονίμων αξιωματικών επεκτείνονται και 
ισχύουν και για τους ανθυπασπιστές και μονίμους υπαξιω- 
ματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων κ.λπ. (άρθρο 6).

4α. Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού 
(Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) καταβάλλει ετήσια επιχορήγηση στο Ταμείο 
Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Μετοχικού Ταμείου Στρατού 
(Τ.Α.Υ.Μ.Τ.Σ.), το ποσό της οποίας καθορίζεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. 
Γ ια κάλυψη επιχορηγήσεων του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. προς το 
Τ.Α.Υ.Μ.Τ.Σ. παρελθόντων ετών θα καταβληθεί εφάπαξ 
ποσό.

β. Οι μέτοχοι, μερισματούχοι και οι υπάλληλοι του Μ.Τ.Σ. 
μπορούν να λαμβάνουν τοκοχρεωλυτικά δάνεια από το 
Ταμείο αυτό για την αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από την Επιτροπή Νομισμα
τικών και Πιστωτικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

γ. Στα Συμβούλια του Ταμείου Εθνικού Στόλου και του 
Ταμείου Πρόνοιας Π.Ν., συμμετέχει ως μέλος και ένας 
αξιωματικός του Π.Ν. Μηχανικός βαθμού Πλοιάρχου ή 
Ανππλοιάρχου (άρθρα 7 και 8).

5α. Οι οπλίτες πενταετούς υποχρεώσεως ονομάζονται 
εφεξής Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας (Ε.Π.Υ.).

β. Οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί δύνανται να κατατα

χθούν στην κατηγορία των Ε.Π.Υ. με το βαθμό του Λοχία
γ. Το ανώτατο όριο ηλικίας για την κατάταξη ως Ε.Π.Υ. 

θα καθορίζεται κατά περυπωση με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας.

δ. Οι κατατασσόμενα ως Ε.Π.Υ. υποχρεούνται να παρα
μείνουν στο Στρατό μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών 
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Όσοι όμως από 
αυτούς επιτυγχάνουν σε σχολή Υ παξιωματικών. μπορούν 
να παραιτούνται και πριν τη συμπλήρωση της πενταετίας.

ε. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και 
Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του οικείου Ανωτάτου 
Συμβουλίου, καθορίζεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων 
εθελοντών-εθελοντριών μακράς θητείας στις οποίες θα 
ενταχθούν και εκ ήδη υπηρέτουντες (άρθρο 9)..

6α. Στο Στρατό Ξηρός συγκροτείται σώμα έρευνας και 
πληροφορικής οι αξιωματικοί του οποίου εξελίσσονται μέχρι 
του βαθμού του Ταξιάρχου και. υπό ορισμένες προϋποθέ
σεις, μέχρι του βαθμού του Υποστρατήγου ένα μήνα πριν 
από την αποστρατεία τους. Με προεδρικό διάταγμα είναι 
δυνατή η δημιουργία σώματος πληροφορικής και στους 
άλλους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

β. Ρυθμίζονται θέματα αρχαιότητας μεταξύ των αξιωμα
τικών, που αποφοιτούν από τις Ανώτατες Στρατιωτικές 
Σχολές Αξιωματικών, καθιερώνεται ως απαραίτητο προσόν 
για την προαγωγή σε ανώτατο αξιωματικό η ευδόκιμη 
αποφοίτηση από τη Σχολή Πολέμου και αυξάνονται κατά 
τρία (3) έτη τα όρια ηλικίας των αξιωματικών υγειονομικών 
ιατρών στους βαθμούς Συνταγματάρχου, Ταξιάρχου, Υπο
στρατήγου και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενό
πλων Δυνάμεων, αντιμετωπίζονται θέματα της στρατιωτικής 
δικαιοσύνης και ποινών σε περίοδο γενικής επιστράτευσης 
(άρθρα 10 και 11).

7. Όσοι έλαβαν μέρος στα πολεμικά γεγονότα της 
Τυλληρίας-Λευκωσίας Κύπρου το 1964 και Κοφίνου-Αγίων 
θεοδώρων Κύπρου το 1967, εφόσον κατέστησαν ανάπηροι 
κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, καθώς και οι 
οικογένειες όσων από αυτούς φονεύτηκαν ή εξαφανίστηκαν 
υπάγονται στις διατάξεις που προστατεύουν τους αναπή
ρους και τα θύματα πολέμου και Εθνικής Αντίστασης 
(φορολογικές απαλλαγές, περίπτερα, διορισμοί στο Δημό
σιο, δωρεάν μεταφορά στα μέσα μαζικής μεταφοράς κ.λπ.). 
Η δυνατότητα διορισμού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
των μελών της οικογένειας των αξιωματικών, υπαξιωματικών 
κ.λπ., που αποβιώνουν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας από 
αιτία οφειλόμενη σε αυτήν επεκτείνεται και σε έναν αδελφό 
ή μία αδελφή ή έναν από τους γονείς των αποβιούντων 
(άρθρο 12).

8. Οι αξιωματικοί της Αεροπορίας Στρατού Ειδικής 
Μονιμότητος, εφόσον κρίνονται πτητικά ακατάλληλοι για 
λόγους υγείας, δεν αποστρατεύονται πριν εκπληρώσουν τη 
συμβατική τους υποχρέωση (δύο έτη θητείας ως στρατεύ
σιμοι και 18 έτη υπηρεσίας αξιωματικού Αεροπορίας Στρα
τού) αλλά παραμένουν σε υπηρεσία εδάφους, εξελισσόμενοι 
ένα μήνα πριν από την αποστρατεία τους μέχρι του βαθμού 
του Ταγματάρχου (άρθρο 13).

9. Για τους στρατιωτικούς που βρίσκονται με αποστολή 
στο εξωτερικό και λαμβάνουν αποζημίωση εξωτερικού από 
άλλη πηγή (Ο.Η.Ε., Ε.Ο.Κ. κ.λπ.), η προβλεπόμενη αποζη
μίωση προσαυξάνεται μέχρι και 50%, ανάλογα με τις ειδικές 
συνθήκες διαβιώσεως. με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (άρθρο 14).

10. Η διάρκεια της εθελοντικής ανακατάταξης εφέδρων 
αξιωματικών περιορίζεται στα 3 έτη, εξομοιώνονται οι 
έφεδροι εξ εφεδρείας ή εξ απονομής έφεδροι αξιωματικοί 
κατά το χρόνο της ενεργού υπηρεσίας τους από απόψεως 
υγειονομικής περιθάλψεως με τους μονίμους συναδέλφους 
τους, υπάγονται στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου και οι
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έφεδροί εξ απονομής που έχουν ήδη ανακαταταγεί. προ- 
βλέπεται ότι ot έφεδροι αξιωματικοί παντός βαθμού, εφόσον 
μετά την εκπλήρωση της θητείας τους καλούνται στην 
ενεργό υπηρεσία του στρατού, θα λαμβάνουν τις προβλε- 
πόμενες από τον ειδικό νόμο περί μισθολογίου αποδοχές 
του βαθμού τους, υποκείμενες σε όλες τις νόμιμες 
κρατήσεις, καταβάλλεται ως αποζημίωση ένας βασικός 
μισθός Ανθυπολοχαγού για κάθε έτος ανακατατάξεως και 
παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας 
να καλεί στο στράτευμα για την αντιμετώπιση αναγκών 
πρόσωπα ειδικής μορφώσεως και πείρας όχι μόνο σε 
περίοδο επιστρατεύσεως, αλλά και σε περίοδο ειρήνης 
(άρθρο 15).

11α, Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής 
Αμυνας, Εξωτερικών και Οικονομικών δύναται να συνιστώ- 
νται στις Ελληνικές Πρεσβείες, εκτός από τις θέσεις 
Στρατιωτικών κ.λπ. Ακολούθων και θέσεις βοηθών Ακολού
θων, καθώς κα: λοιπές θέσεις στρατιωτικοί: και πολιτικού 
προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας στο εξωτε
ρικό, (άρθρο 16)

β. Μέσα σε προθεσμία δύο (2) ετών από την έναρξη 
ισχύος του προτεινόμενου νομοσχέδιου επιτρέπεται η 
εξαγορά ακινήτων, που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία 
του Ταμείου Εθνικής Αμύνης (Τ.Ε.Θ.Α.) από τους αυθαίρε
τους κατόχους τους (καταπατητές) στην τρέχουσα αγοραία 
αξία αυτών μειωμένη κατά 20% κ.λπ. (άρθρο 17).

γ. Ρυθμίζονται θεμάτα μισθολογικών προαγωγών Πλω
ταρχών του Πολεμικού Ναυτικού, που δεν έχουν περαιτέρω 
βαθμολογική εξέλιξη και ορίζεται ότι αποστρατευόμενοι θα 
τύχουν βαθμολογικής προαγωγής στο βαθμό του Πλοιάρχου 
(άρθρο 1Β).

δ. Απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. εισαγωγής ή επαναει- 
σαγωγης τα κύρια υλικά, που προορίζονται για τις ανάγκες 
του Στρατού Ξηρός, το στρατιωτικό υλικό που εισάγεται 
από 17-6-90 και εντεύθεν μέσα στα πλαίσια του ειδικού 
καθεστώτος πιστώσεων FOREIGN MILITARY SALES 
(F.M.S.) ή Διεθνών ή Διακρατικών Συμφωνιών και το 
στρατιωτικό υλικό στα πλαίσια του Οργανισμού ΝΑΤΟ 
MAINTENANCE SUPPLY AGENCY (NA.M.S.A.), χωρίς vc 
επιστρέφοντα: όμως τα τυχόν καταβληθέντα ποσά (άρθρο 
20).

12. Ρυθμίζονται θέματα στρατολογικής φύσεως και ειδι
κότερα περιορίζεται το δικαίωμα λήψεως αναβολής λόγω 
σπουδών μόνο στους στρατεύσιμους, οι οποίοι αποδεδειγ
μένα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές του 
εσωτερικού ή σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές του 
εξωτερικού, που είναι κρατικές ή αναγνωρισμένες και 
χρησιμοποιούν κατά τη διδασκαλία διεθνώς γνωστή γλώσσα, 
τίθεται ως κριτήριο για τη διάρκεια της αναβολής κατάταξης 
η βαθμίδα της Σχολής (Ανώτατη, Ανώτερη) σε συνδυασμό 
με το όριο ηλικίας (27ο για ανώτατη και 25ο για ανώτερη), 
λαμβάνονται μέτρα περιορισμού των περιπτώσεων κατα
χρηστικής άσκησης του δικαιώματος αναβολής, επαναεισό- 
γεται ο θεσμός της εξαιρέσεως από την υποχρέωση 
κατάταξης, των κατ' επάγγελμα ναυτικών και των διαπρε- 
πόντων στο εξωτερικό ελλήνων επιστημόνων, αντιμετωπί
ζονται τα θέματα αναβολής όσων πραγματοποιούν μετα
πτυχιακές σπουδές, απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
επανακατάταξης οι δόκιμοι, έφεδροι ή επίκουροι αξιωματι
κοί που έχουν απολυθεί προσωρινά, προβλέπονται ποινικές 
κυρώσεις για όσους εφέδρους αρνούντα: να παραλάβουν 
στρατιωτικά έγγραφα, τακτοποιούνται στρατολογικώς εξα
γοράζοντας τη θητεία, οι έλληνες που διακόπτουν την 
παραμονή τους στις τέως σοσιαλιστικές χώρες ή στην 
Τουρκία και εγκαθίστανται στην Ελλάδα, παρέχεται η 
δυνατότητα στον Υπουργό Εθνικής Αμυνας να ρυθμίζει με 
αποφάσεις του θέματα σχετικά με την εκπαίδευση των

στελεχών του στρατολογικού σώματος, τη φοίτησή τους 
σε οικείες σχολές, την οργάνωση και λειτουργία αυτών 
κ.λπ (άρθρο 21)

15. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου δύο αποφάσεις των 
Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Εθνικής Αμυνας και Οικο
νομικών, αντίστοιχα με τις οποίες ρυθμίστηκαν θέματα 
στρατολογικής φύσης καθώς και επιχορηγήσεις από τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό του Μ.Τ.Σ. (άρθρο 22).

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται τα ακό
λουθα οικονομικό αποτελέσματα:

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού
1. Ετήσια δαπάνη ποσού δρχ. 130.000.000 περίπου ήτοι:
α) δρχ. 12.500.000 για τη φοίτηση 20 σπουδαστών

(στρατολόγων-οικονομολόγων) στη Σ.Σ.Α.Σ. (άρθρο 1), β) 
δρχ. 2.500.000 για την καταβολή αποζημίωσης στους 
ωρομίσθιους καθηγητές που θα διδάξουν στη Σ.Μ.Υ. (άρθρο 
3). γ) δρχ. 60.000.000, για την καταβολή επιδόματος 
υπηρεσίας αλλοδαπής και λοιπών εξόδων σε 6 βοηθούς 
ΑΚ.ΑΜ. που θα μεταβούν στο εξωτερικό, καθώς επίσης και 
ακαθόριστη μελλοντική δαπάνη, που θα εξαρτηθεί από τη 
σύσταση θέσεων ΑΚ.ΑΜ. σε Ελληνικές Πρεσβείες στις 
οποίες θα αποσταλούν και βοηθοί ΑΚ.ΑΜ., το ύψος της 
οποίας εξαρτάται από τον αριθμό των βοηθών που θα 
μεταβούν στο Εξωτερικό. Πάντως για κάθε βοηθό ΑΚ.ΑΜ. 
υπολογίζεται δαπάνη 10.000.000 δρχ. περίπου (άρθρο 16) 
και δ) δρχ. 55.000.000 από την καταβολή μισθολογικών 
διαφορών σε 155 Πλωτάρχες (άρθρο 18).

2. Εφάπαξ δαπάνη δρχ. 3.000.000.000 από την κύρωση 
της υπουργικής απόφασης με την οποία προβλέπεται 
επιχορήγηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, έχει ήδη 
καταβληθεί το οριζόμενο από την απόφαση ποσό των δρχ.
2.000. 000.000. Τα ποσά όμως που προβλέπονται για τα έτη 
1991 και 1992 δρχ. 2.000.000.000 και 1.000.000.000 αντί
στοιχα δεν έχουν καταβληθεί (άρθρο 21 παρ. β).

3. Ετήσια απώλεια εσόδων από τη χορήγηση απαλλαγής 
από το Φ.Π.Α εισαγωγής ή επαναεισαγωγής των υλικών 
του Στρατού Ξηρός και διετίας το ύψος της οποίας δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί, γιατί εξαρτάται από πραγματικά 
γεγονότα (ποσότητα στρατιωτικού υλικού που θα εισάγεται 
κάθε χρόνο κ.λπ.). Πάντως σύμφωνα με στοιχεία του 1991 
εκημάται ότι η απώλεια αυτή θα ανέρχεται σε δρχ.
3.800.000. 000 (άρθρο 20).

Β. Επί του Προϋπολογισμού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. (Επιχορηγείται 
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό).

1. Ετήσια δαπάνη δρχ. 3.000.000, περίπου για την 
επιχορήγηση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων 
Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Τ.Α.Υ.Μ.Τ.Σ.) το οποίο κατα
βάλλει εφάπαξ βοήθημα στο μόνιμο πολιτικό προσωπικό 
του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ..

2. Επίσης, εφάπαξ δαπάνη δρχ. 12.000.000 για την 
κάλυψη επιχορηγήσεων του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. προς το Τ.Α.Υ.Μ.Τ.Σ. 
παρελθόντων ετών (άρθρο 7).

Γ. Επί του Προϋπολογισμού του Τ.ΕΘ.Α.
Συνολικά έσοδα δρχ. 800.000.000, περίπου, από την 

πώληση ακινήτων του Τ.ΕΘ.Α. στους αυθαίρετους κατόχους 
αυτών (άρθρο 17).

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 1992 

Ο Γενικός Διευθυντής 

Βασίλειος Ριζάς


