φωνα με το ν. 705/1977 εξακολουθούν, εάν το επιθυμούν, να διέπονται από τις διατάξεις του νομού αυτού, οι οποίες κρίνονται
ευμενέστερες του καθεστώτος των εθελοντών μακράς θητείας,
στο β|Μο νόμου •Etooytmή ytironir σηςοντλτσης arpartmστο οποίο είχαν υποχρεωτικά ενταχθεί με το ν. 1848/1989.
τικές σχολές, ρόάμτση στρβτολογηύν άομότιτν mm άλλος ΛαΜε την παράγραφο 2 του ίδιου άρθοου παρέχεται η ευχέρεια
τόξ*Κ*
με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να καθορίζονται θέ
ματα εχπαιδεύσεως γενικώς των εθελοντών οπλιτών και των τριών
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, για τα οποία μέχρι σήμερα δεν
Σύμφωνα με τη ρητή διώταΕη του άρθρου 4 παρ. 2 του Συντάγ υπάρχει σχετική προβλεικις. Τέλος με την παράγρ. 3 του ιδίου άρ
θρου καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 1848/1989, κατά
ματος οι ' Ελληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υ
την οποία δικαιούνται προαγωγής κατά ένα βαθμό οι Ταξίαρχοι,
ποχρεώσεις, θα έπρεπε δε κατά την παο. ι του άοβοου ιΐβ του
Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων, οι οποίοι ανε
Συντάγματος οι διατάξεις που αντιβαίνουν στην προαναφερόμεκαλούντο στην ενέργεια. Η κατάργηση της διατάξεως αυτής κρίνη αρχή της ιοότητος των δύο φύλων να καταργηθούν διά νόμου
νεται επιβεβλημένη λόγω των σοβαρών προβλημάτων, που
το αργότερο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1882. Παράλληλα με την
παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή της και τα οποία βάλλουν
παρ. 2 του (διού άρθρου 11Θ επιτρέπονται αποκλίσεις από την καθιερούμενη αρχή της ιοότητος για σοβαρούς λόγους και σε περι ευθέως τόσο την ομαλή εξέλιξη ιδιαίτερα της αρχαιότητος των
εν ενεργεία αξιωματικών, όσο και στην υπηρεσία.
πτώσεις, που ειδικά ορίζει ο νόμος.
Με το άρθρο 5 αντικαθίσταται η παράγρ. ι του άρθρου 1 του
Από τις διατάξεις, που καθορίζουν τα της εισαγωγής σπουδα
ν.δ. 313/1974, όπως ισχύει σήμερα, και συμπεριλαμβάνονται στο
στών στις Στρατιωτικές Σχολές Ευελπίδων, Ναυτικών Δοκίμων,
προστατευόμενο προσωπικό και οι μόνιμοι υπαξιωματικοί των Ε
Ικάρων και Αξιωματικών Σωμάτων, προκύπτει ότι επιτρέπεται η
εισαγωγή σ' αυτές μόνο ανδρών, στη δε Σχολή Αξιωματικών Νο νόπλων Δυνάμεων, ούτως ώστε να τίθενται και αυτοί σε πτητική
ενέργεια, όταν συμπληρώσουν τριάντα (30) ή δεκαπέντε (15) ώρες
σηλευτικής μόνο γυναικών.
πτήσεως ανά εξάμηνο, εάν υπηρετούν ή όχι αντίστοιχα σε μονά
Οι διατάξεις αυτές κρίνονται πλέον αναχρονιστικές και με το
νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται η καθιέρωση της εισαγωγής και γυ δες αεροσκαφών ή ελικοπτέρων.
Με το άρθρο θ παράγραφοι 1 έως 4 ρυθμίζονται τα σχετικά με
ναικών στις προαναφερόμενες Στρατιωτικές Σχολές, ταυτόχρο
την προέλευση των αξιωματικών του Δικαστικού Σώματος των Ε
να δε και ανδρών στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευπκ^ε. Άλλωστε
νόπλων Δυνάμεων προβλέπεται ότι η πλήρωση των κενών θέσε
η μέχρι σήμερα ισχύουσα πρακτική έχει ήδη καμφθεί μετά από
ων θα γίνεται με διαγωνισμό, στον οποίο θα μπορούν να συμ
αλλεπάλληλες αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων. Οι αποφάσεις
αυτές έκριναν ως μη νόμιμες αποφάσεις της Διοικήσεως με τις ο μετέχουν δικηγόροι και δικαστικοί γραμματείς πτυχιούχοι Νομι
κής. Με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί κατ' εξουσιοδότη
ποίες απερρίφθησαν δικαιολογητικά υποψηφίων εκ μόνου του λό
ση της παρ. 4 του άρθρου αυτού, θα καθορίζεται κάθε αναγκαία
γου ότι ήσαν γυναίκες. Με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου
λεπτομέρεια σχετικά με τον προαναφερόμενο διαγωνισμό και το
καθορίζονται και τα τμήματα των Στρατιωτικών Σχολών στα οποία
διορισμό των επιτυχόντων. Με τις παραγρ. 5 έως 6 του ίδιου άρ
είναι δυνατή η εισαγωγή γυναικών, καθώς και το ότι ο αριθμός
θρου ορίζεται, ότι μειώνεται ο χρόνος παραμονής στο βαθμό που
των εισαγόμενων γυναικών θα καθορίζεται σε ποσοεττό επί του
κατέχουν για τους αξιωματικούς του Δικαστικού Σώματος των Ε
συνολικού αριθμού των εισακτέων. Η κατά τα ανωτέρω απόκλιση
νόπλων Δυνάμεων, που φέρουν βαθμό Ταγματάρχου, Υπολοχααπό την καθιερωθείσα αρχή της ιοότητος επιβάλλεται, διότι το
αντίθετο είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει αρνητικά την μαχητική ι γού και Ανθυπολοχαγού. Η κατά τα ως άνω μείωση γίνεται για
να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά στους βαθμούς του Αντισυνταγκανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω της ιδιαιτέρας φύσεως
των καθηκόντων, τα οποία καλούνται να εκτελέσουν τα στελέχη
ματάρχου και Λοχαγού κυρίως, ούτως ώστε νο είναι ευχερής η
των Ενόπλων Δυνάμεων. Άλλωστε από τη διεθνή εμπειρία προ τοποθέτηση Προέδρων, Επιτρόπων, Αντεπιτρόπων και Ανακριτών
κύπτει ότι σε καμμία χώρα του κόσμου δεν έχει εφαρμοσθεί η ε στα Στρατοδικεία.
λεύθερη εισαγωγή γυναικών σπς Στρατιωτικές Σχολές.
Με το άρθρο 7 καθορίζεται το πλαίσιο εισαγωγής και φοιτήσεως αλλοδαπών στις παραγωγικές σχολές αξιωματικών και υποΠαράλληλα, με τις άλλες διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου,
επιχειρείται η επίλυση δυσχερείων στη λειτουργία των Ενόπλων
ξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Με το υφιστάμενο καθεστώς
Δυνάμεων με πρόθεση να τακτοποιηθούν μικρότερης σημασίας,
του αν. 419/1968 θα έπρεπε η εκπαίδευση αυτή να παρέχεται κα
αλλά οπωσδήποτε σοβαρά λειτουργικά θέματα, που δεν είναι εύ τόπιν διμερών συμφωνιών, η υπογραφή των οποίων στην πράξη
λογο ούτε κρίνεται σκόπιμο να αποτελόσουν το καθένα αντικεί δεν ήταν εφικτή λόγω απροθυμίας των ενδιαφερομένων χωρών.
μενο ιδιαίτερου σχεδίου νόμου.
Με βάση το σκεπτικό ότι η χώρα μας προσφέρει υποτροφίες, τις
Ειδικότερο προ βλέπονται τα εξής:
οποίες οι άλλες χώρες αποδέχονται, κρίνεται ότι η ρύθμιση της
Με το άρθρο 1 καθιερώνεται η εισαγωγή γυναικών στα αναφεφοιτήσεως αλλοδαπών στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων
οόμενα τμήματα των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών (Στρατιω Δυνάμεων με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας
τική Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Ικάρων
και Εξωτερικών θα είναι προς όφελος των εθνικών μας συμφερό
και Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων), καθώς και ανδρών
ντων και θα παρέχεται η δυνατότητα ασκήσεως αποτελεσματικό
στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Καθορίζεται επίσης ότι το
τερης εξωτερικής πολιτικής.
τοσοστό των κατ' έτος εισαγομένων γυναικών και ανδρών, κατ'
Με το άρθρο 8 καθορίζεται κατά ενιαίο τρόπο η αποζημίωση
αντιστοιχία των ανωτέρω, θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουρ των αποχωρούντων από τις παραγωγικές σχολές αξιωματικών και
γού Εθνικής Άμυνας, που θα εκδίδεται ανά πενταετία, ώστε να
υπαξιωματικών εκτός των δισγραφομένων για λόγους υγείας ή
:(ναι δυνατή η εκτίμηση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων.
πτητικής ανεπάρκειας για τους μαθητές του τμήματος ιπταμένων
Με το άρθρο 2 καθορίζονται τα των προκαταρκτικών εξετάσε της Σχολής Ικάρων. Σύμφωνα με την ισχύουσα για κάθε Σχολή νο
ων (ψυχοτεχνικές, ιατρικές, αθλητικές δοκιμασίες) των υποψηφίων
μοθεσία η αποζημίωση των αποχωρούντων καθηγητών καθορίζε
των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών.
ται κατά διαφορετικό τρόπο. Με την παρούσα ρύθμιση η
Με το άρθρο 3 ορίζεται, ότι η μεν εκπαίδευση των σπουδαστών
αποζημίωση αυτή ορίζεται για μεν τους μαθητές των σχολών α
9α είναι κοινή προσαρμοζόμενη κάτά περίπτωση στις ψυχοσωμα ξιωματικών στο 75% του συνόλου των καθαρών μηνιαίων αποδο
τικές ικανότητες του γυναικείου φύλου, οι δε λοιπές υποχρεώσεις
χών Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων, για δε τους μαθητές των
ιαι δικαιώματα των αποφοίτων θα είναι κοινά για όλους, που ασχολών υπαξιωματικών στο 75% του συνόλου των καθαρών μη
τοφοιτούν από την (δια Σχολή και Τμήμα.
νιαίων αποδοχών Λοχία και αντιστοίχων, επί τον αριθμό των μη
Με το άρθρο 4 παράγρ. 1 τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου
νών φοιτήσεώς τους στην Σχολή.
'3 του ν. 1848/1989 και έτσι οι εθελόντριες που κατετάγησαν σύμ
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 επιχειρείται η άρση της αΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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βεβαιότητος που υπάρχει όσον αφορά τους εγγεγραμμένους στην
Α' κατηγορία των δικαιούμενων στεγαστικής εξυπηρετήσεως ο
πό τον Αυτόνομο Οικοδοκικό Οργανισμό Αξιωματικών (Α.Ο.Ο.Α.).
Συγκεκριμένα στην Α' κατηγορία ανήκουν όσοι ενεγράφησαν στον
Οργανισμό μέχρι 27-10-73 και κρίνονται ως στερούμενοι κατοικίας
βάσει συγκεκριμένων δικαιολογητικων, που πρέπει να υποβάλουν
στον Α.Ο.Ο.Α.. Από τα δικαιολογητικά αυτό θα πρέπει να προκύ
πτει ότι δεν έχουν κατοικία άνω των ΒΟ τ.μ. ή περιουσιακά στοι
χεία αξίας άνω των 150.000 δρχ. σε τιμές του 1950. Οι περισσότεροι
από τους ανήκοντες στην Α κατηγορία δεν υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε διότι αμελούν, είτε διότι βάσει των
περιουσιακών τους στοιχείων θα έπρεπε να διαγράφουν από την
Α' κατηγορία και ευελπιστούν σε ευνοϊκή γι' αυτούς τροποποίη
ση της σχετικής νομοθεσίας. Με την παρούσα ρύθμιση καλούνται
οι εγγεγραμμένοι στην Α' κατηγορία, επί ποινή διαγραφής, να υ
ποβάλλουν μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την δημοσίεση
του νόμου αυτού τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να κριθούν
οριστικά ως δικαιούχοι ή μη εξυπηρετήσεως με τους όρους της
κατηγορίας αυτής.
Σύμφωνα με την παοαγε. 3 του άρθρου ιι του α.ν. 1563/1950,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν.δ. 89/1973, η μεταβίβοση της κυριότητος ίων υπό του Α.Ο.Ο.Α. παραχωρημένων οικιών
προς τους δικαιούχους γίνεται μετά την οριστική κοστολόγησή
τους. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμοζόμενη στις περιπτώσεις δια
νομής οικοπέδων βραδύνει σημαντικά λόγω των εκτελουμένων
έργων υποδομής. Με την παραγρ. 2 του άρθρου 9 του παρόντος
νομοσχεδίου συμπληρώνεται η νομοθεσία του Α.Ο.Ο.Α., έτσι ώ
στε επί παραχωρήσεως οικοπέδου να είναι δυνατή η μεταβίβαση
της κυριότητος στους δικαιούχους και πριν από την οριεπική κο
στολόγησή του, με εγγραφή πρώτης υποθήκης για την εξασφά
λιση του Οργανισμού. Με τον τρόπο αυτόν θα μπορούν οι
δικαιούχοι να λάβουν ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο για να οικο
δομήσουν ή να το μεταβιβάσουν πριν την ανέγερση κατοικίας ο'
αυτό.
Με το άρθρο 10 επεκτείνεται αναλογικά και στο μόνιμο στρα
τιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων το ευεργέτημα της
παραγράφου 15 του άρθρου 16 του ν. 1586/19Θ6. Σύμφωνα με την
προτεινομενη διάταξη παρέχεται το δικαίωμα λήψεως επιπλέον
κανονικής αδείας μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες στο μόνιμο στρα
τιωτικό προσωπικό εο οσον κάποιο από tc τέκνα του πάσχει ο
πό νόσημα, που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος.
Με το άρθρο 11 καθιερώνεται το απολυτήριο Λυκείου ως τυπι
κό προσόν εισαγωγής των υποψηφίων στις Σχολές Μονίμων Υ·
παξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Με τη διάταξη αυτή θα
επιτευχθεί η γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας των εισαγομένων στις προαναψερόμενες Σχολές και κατύ συνέπεια και των
εξερχομένων απ' αυτές υπαξιωματικών.
Οι ευεργετικές διατάξεις του ν.δ. 1033/1971. καλύπτουν το τε
χνικό στρατιωτικό προσωπικό του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρ
κοπεδίων Εηρας (Τ.Ε_Ν_Ξ_), στους στρατιωτικούς πυροτεχνουργούς
και το επί συμβασει προσωπικό ειδικοτητος ναρκαλιευτή.
Με το άρθρο 12 του νομοσχεδίου επεκτείνεται η προστασία του
προσναφερομενου ν.δ/τος κοι crs πολιτικό προσωπικό (μόνιμο και
επί συμβάσει) ειδικοτητος πυροτεχνουργού, στους μσνιμσποιηθί
ντες με το ν. 1476/1964 υπαλλήλους ναρκαλιευτές του Τ.Ε.Ν_Ξ_,
καθώς και στο προσωπικό των Ομάδων Υποβρυχίων Καταστρο
φών (Ο.Υ.Κ.) του Πολεμικού Ναυτικού, που ασχολείται στην εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανημάτων. Η επέκταση των ευεργετικών
διατάξεων του ν.δ. 1033/1971 και στο ποοσναφερομενο προσωπι
κό καθίσταται αναγκαία λογω της συμμετοχής του για πρώτη Φο
ρά στην εκκαθάριση νοοκοπεδίων και ειδικότερα των χώρων του
στρατοπέδου της Μαλακασας.
Με το άρθρο 13 καθιερώνεται η δυνατότητα ανακατατάξεως
μετά τη λήξη της θητείας τους και για βραχύ χρονικό διάστημα
των εφέδρων αξιωματικών και των οπλιτών του Στρατού Ξηρός.
Ο χρόνος της ανακατατάξεως θα είναι απο ένα (1) εως τρία (3) χρό
νια για τους εφέδρους αξιωματικούς και δυο (2) χρόνια για τους
οπλίτες. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η παραμονή στο στρά

τευμα εμπείρων προσώπων τα οποία θα επανδρώσουν τις μονά
δες εκστρατείας και θα αμβλυνθεί έτσι το πρόβλημα, που
ενδεχομένως θα παρουσιαστεί με την ενωρίτερη απόλυση «ελάσε
ων, λόγω της επικείμενης μειώσεως του χρόνου της στρατιωτι
κής θητείας. Με απόφαση Υ.ΕΘ.Α., που θα εκδοθεί κατ'
εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού θα ρυθμισθούν διάφορα θέματα των ανακατατασσόμενων εφέδρων αξιω
ματικών και οπλιτών. Με την παράγραφο 5 τέλος του άρθρου
αυτού ρυθμίζονται τα θέματα της ασφαλίσεως, της υγειονομικής
περιθάλψεως και των τοποθετήσεων των ανακατατασσόμενων.
Με το άρθρο 14 παρέχεται η δυνατότητα μετατάξεως σε αξιω
ματικούς, άνδρες και γυναίκες, των γενικών ειδικοτήτων Οδοντια
τρικού, Κτηνιατρικού και Φαρμακευτικής, καθώς και στις
αξιωματικούς νοσηλεύτριες, που έχουν πτυχίο ιατρικής, στην ει
δικότητα των Ιατρών. Οι μετατασσόμενοι θα πρέπει να είναι μέ
χρι βαθμού Λοχαγού και αντιστοίχων και εντάσσονται στο
αριστερό των υπηρετούντων ομοιοβάθμων τους.
Κατά τον τρόπο αυτόν θα καλυφθούν κενά της ειδικότητας των
Ιατρών και θα ωφεληθεί η υπηρεσία από την αξιοποίηση των επι
στημονικών γνώσεων, που απέκτησαν οι μετατασσόμενοι αξιωμοτικοί. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι κατέχοντες τα
τυπικά προσόντα για μετάταξη θα πρέπει να υποβάλουν σχετική
δήλωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου,
ώστε να καταστεί δυνατή στη συνέχεια η μετόιαξή τους με τον
βαθμό που κατέχουν και τηρουμένης της μεταξύ τους σειράς αρχαιότητος, στην ειδικότητα των Ιοτρών του Κλάδου των Ενόπλων
Δυνάμεων, όπου υπηρετούν.
Με το άρθρο 15 τροποποιείται η σχετική με τις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών υφιστάμενη νομοθεσία και καθιερώνεται
πλέον η εκλογή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ε
νώσεων αυτών. Με τη διάταξη αυτή τα μέλη των Ενώσεων Αποστράτων με μυστική ψηφοφορία εκλέγουν τα Διοικητικά
Συμβούλια, τα οποία θα είναι εννεαμελή και με θητεία τριών (3)
ετών. Για λόγους αναβαθμίσεως και προβολής των Ενώσεων ο>
θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου προβλέπεται να καταλαμ
βάνονται κατ' αρχήν από αποστράτους αξιωματικούς βαθμών ονηστρατήγου ή υποστρατήγου και αντιστοίχων, θα είναι όμως
δυνατή και η εκλογή στις θέσεις αυτές αξιωματικών κατωτέρων
βαθμών, εάν δεν έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες από αξιωματι
κούς των προαναφερομένων βαθμών. Με Υπ. Αποφάσεις που θα
εκδοθούν μετά από πρόταση των οικείων Γεν. Επιτελείων, θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας εκλογής
των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων.
Με το άρθρο 16 τροποποιούνται διατάξεις του ν. 1763/1986
«Στρατολογία των Ελλήνων», πράγμα που καθίσταται αναγκαίο
κυρίως λόγω αψ' ενός μεν της επικειμένης καταργήσεως του π.6.
506/20-7-74 με το οποίο κηρύχθηκε η χώρα σε κατάσταση γενικής
επιστρατεύσεως, αφ' ετέρου δε της μειώσεως της στρατιωτικής
θητείας. Με την τροποποίηση του άρθρου 1 παράγρ. 2 του ν.
1763/1968 παρέχεται η ευχέρεια και σε καιρό ειρήνης με απόφα
ση του Υπουργού Εθνικής 'Αμυνας, να καλούνται για κατάταξη
στρατεύσιμοι με τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους.
Η δυνατότητα αυτή παρειχετο και με το ισχύον νομοθετικό καθε
στώς μόνον όυως σε καιρό πολέμου και μερικής ή γενικής επιστροτεύσεως. καταργουμένης δε της καταστάσεως γενικής επιστροτεύσεως, οι στρατεύσιμοι δεν 6c μπορούσαν να κληθούν για κα
τάταξη προ του 21 ου έτους της ηλικίας τους. Η σχετική τροπο
ποίηση κρίνεται επιβεβλημένη για να συνεχιστεί η ομαλή ροή και
κατάταξη των στρατευσίμων. Με την τροποποίηση του άρθρου 5
παράγρ. 1 του ν. 1763/1988 δίδεται η ευχέρεια με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας να απολύονται από τις Ένοπλες Δυ
νάμεις κλάσεις η κατηγορίες οπλιτών και πριν από τη συμπλήρω
ση του ανωτάτου ορίου της θητείας.
Με τον τρόπο αυτόν θα καταστεί δυνατή η μείωση της θητείας
και κάτω των δώδεκα μηνών, όριο το οποίο έθετε ο ν. 1763/1986,
των οπλιτών που σύμφωνα με το στρατολογικό νόμο ή άλλες δια
τάξεις υπηρετούν μειωμένη θητεία. Με την τροποποίηση του άρ
θρου 13 παραγρ. 2 του ν. 1763/1988 παρέχεται η δυνατότητα με
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απόδοση του Υπουργού Εθνικής Αιώνας να μειώνονται, συγχω
νεύονται ή καταογούνται κατηγορίες αδειών. Το μέτρο αυτό κοίνεται επιβεβλημένο, αφού δεν θα είναι δίκαιο και επωφελές για
το αΕιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων να μειούται η διάρκεια της
θητείας και ταυτόχρονα οι παρεχόμενες άδειες να παραμένουν
στο ύψος του προηγουμένου νομοθετικού καθεστώτος. Τέλος με
την συμπλήρωση του άρθρου 20 παρέχεται η δυνατότητα με απο
φάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να επιτρέπεται η χωρίς
έλεγχο της στρατολογικής τους καταστάσεως άφιξη και αναχώ
ρηση από την Ελλάδα των Ελλήνων του εξωτερικού κατά την διάρ
κεια των Βουλευτικών και Δημοτικών εκλογών, καθώς και των
εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με τον τρόπο αυτόν κα
θιερώνεται νομοθετικώς και θα είναι πλέον δυνατή η είσοδος και
παραμονή στην Ελλάδα, κυρίως των ανυποτάκτων εξωτερικού, έ
στω και για μικρό χρονικό διάστημα προς το σκοπό όπως ασκή
σουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Με το άρθοο 17 παράγρ. 1 τροποποιούνται διατάξεις του άρ
θρου 19 του ν.δ. 17Β/19Θ9 «Περί Ιεραρχίας Προαγωγών και Τοπο
θετήσεων των Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων· και
περιγράφονται σαφέστερα το προσόντα, που θα πρέπει να κατέ
χουν οι αξιωματικοί ορισμένων βαθμών, ώστε να κριθούν ως «δια
τηρητέοι», «ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία των» και
«κατ' αρχαιότητα».
Κατό τον τρόπο αυτόν δεσμεύονται τα αρμόδια συμβούλια κρίοεως, οι αποφάσεις των οποίων θα πρέπει να είναι αιτιολογημέ
νες ανάλογα. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 παρέχεται η
δυνατότητα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να αυ
ξάνονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 49 του
ν.δ. 178/1969 όρια ηλικίας των αξιωματικών, τα οποία κατά τα κρα
τούντα διεθνώς κρίνονται ως ιδιαίτερα χαμηλά Με την παράγραφο
3 του άρθρου 17 παρέχεται η δυνατότητα απονομής του τίτλου
του επιτίμου και στους ανώτατους αξιωματικούς βαθμού Υποστρα
τήγου και αντιστοίχων, οι οποίοι υπηρετούν για έξι (6) τουλάχι
στον μήνες σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους, εφ' όσον
προαχθούν στον ανώτερο εν αποστρατεία βαθμό.
Τέλος με την παράγραφο 4 του άρθρου 17 τροποποιείται μόνο
για τις τακτικές κρίσεις του έτους 1991 ο ελάχιστος προβλεπόμενος χρόνος παραμονής στο βαθμό των ταξιάρχων και αντιστοί
χων από δώδεκα μήνες σε οκτώ, εφ' όσον οι κρινόμενοι έχουν
συμπληρώσει είκοσι τέσσερα έτη συνολικής υπηρεσίας αξιω
ματικών.
Η προαναφερόμενη τροποποίηση γίνεται για να επανέλθει και
πάλι ο χρόνος προαγωγής των υπόψη αξιωματικών στην περίο
δο Μαρτίου-Απριλίου.
Αν παραμείνει το ισχύον νομοθετικό καθωστώς οι προαγωγές
θα πρέπει να γίνονται από το έτος 1991 κατά δύο ή και τρεις ακό
μη μήνες αργότερα, λόγω της μεταφοράς των κρίσεων του έτους
1990 κατά δύο μήνες.
Με το άρθρο 18 τροποποιούνται οι παράγραφοι 4 και 5 του ν.δ.
1400/1973 «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυ
νάμεων» και καθίσταται πλέον λιγότερο τυπολατρική η διαδικα
σία ανακλήσεως και απολύσεως των μονίμων στην εφεδρεία
αξιωματικών.
Συγκεκριμένα, ενώ με τις προσναφερόμενες διατάξεις του ν.δ.
1400/1973 η ανάκληση και απόλυση των μονίμων στην εφεδρεία
αξιωματικών, που έχουν υπερβεί το όριο ηλικίας του βαθμού τους,
γίνεται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά την παρού
σα τροποποίηση η ανάκληση και απόλυση των προαναφερομένων
αξιωματικών θα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Ά
μυνας, όπως γίνεται μέχρι σήμερα και γι' αυτούς, που δεν έχουν
συμπληρώσει το όριο ηλικίας του βαθμού τους.
Με το άρθρο 19 θεσπίζεται η δυνατότητα φοιτήσεως στη Σχο
λή Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α.) και μόνο για την 43η εκπαιδευτική
σειρά (έτος 1990-91) αξιωματικών που φέρουν βαθμού αντισυνταγ-ΐατάρχη, συνταγματάρχη, ταξιάρχου και αντιστοίχων και δεν έ<ουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους. Κατά τον τρόπο αυτόν
δίδεται η ευχέρεια επανεξετάσεως και πιθανής ικανοποιήσεως αι
τήματος αριθμού αξιωματικών, οι οποίοι δεν επελέγησαν κατά τα

προηγούμενα έτη προς φοίτηση στη Σ.ΕΘ.Α. και έχουν ήδη προαχθεί σε βαθμό, που δεν προβλέπεται από τον οργανισμό της σχο
λής ή έχουν συμπληρώσει το ποοβλεπομενο ανώτατο όριο ηλικίας
για επιλογή στη σχολή.
Με το άρθρο 20 κυρώνονται από τότε που (σχυσαν ένδεκα υ
πουργικές αποφάσεις και η υπ αριθ. 43/7-5-90 ΠΥΣ, οι οποίες εκδόθηκαν για την κάλυψη άμεσων και επειγόντων θεμάτων και
εκκρεμεί η νομοθετική τους κύρωση.
Στο άρθρο 21 περιλαμβάνονται οι καταργούμενες διατάξεις.
Με το άρθρο 22 ορίζεται τέλος άτι οι διατάξεις του νόμου αυ
τού ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησεως, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 11 που
θα αρχίσουν να ισχύουν από το εκπαιδευτικό έτος 1991 - 92, οπό
τε θα καταογηθεί η ήδη εκδοθείσα και κυρουμένη με το άρθρο 21
του παρόντος υπ' αριθ. Φ 337/1Θ8231/Σ.60Θ/166-90 απόφαση ΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/ΔΑΔ
Για τη ρύθμιση των προαναφερομένων θεμάτων υποβάλλουμε
το προτεινόμενο σχέδιο νόμου και παρακαλούμε για την ψήφιση
του.
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 1990
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
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Ιωάννης Μ. Βαρβιτσιώτης

Ιωάννης Παλαιοκρασοάς

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αντώνιος Σαμαράς

Βασίλειος Κοντογιαννόπουλος

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Μαριέττα Γιαννάκου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(Συνοδεύουν την εισηγητική έκθεση του σχεδίου νόμου «Εκτο
γωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση
στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις»)
Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου:
1. Αντικαθίσταται από τότε που (σχυσε η παράγρ. 5 του άρθρου
13 του ν. 1648/1989, η οποία έχει ως εξής: «5. Η διάταξη της προηγθυμένης παραγράφου εφαρμόζεται αναλογικά και για τις εθε
λόντριες του ν. 705/1977 (ΦΕΚ 279). 'Οσες εθελόντριες έχουν
συμπληρώσει πενταετή παραμονή μέχρι την έναρξη της ισχύος
του νομού αυτού θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση πα
ραμονής σε δύο μήνες από την έναρξη της ισχύος του».
2. Τροποποιείται η παράγρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 313/1974,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1680/1987 και συμπλη
ρώθηκε με την παράγρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 1848/1989, η οποία
έχει ως εξής: «1. Μόνιμοι αξιωματικοί ανθυπαστιστές, έφεδροι α
ξιωματικοί ως και δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί κάτοχοι στρατιω
τικού πτυχίου χειριστού αεροσκαφών, τίθενται σε πτητική
ενέργεια, εφ’ όσον συμπληρώσουν κατ' ελάχιστο όριο 30 ώρες
πτήσης ανά εξάμηνο, ως χειριστές αεροσκαφών γενικά, που ανή
κουν σε ελληνικές ή συμμαχικές μονάδες. Ειδικά οι ιπτάμενοι α
ξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, που δεν υπηρετούν σε
μοίρες και σμήνη αεροσκαφών και ελικοπτέρων αυτής και οι α
ξιωματικοί σνθυπασπιστές, έφεδροι αξιωματικοί καθώς και δόκι
μοι έφεδροι αξιωματικοί κάτοχοι στρατιωτικού πτυχίου χειριστή
αεροσκαφών και ελικοπτέρων που δεν υπηρετούν σε μονάδες α
εροσκαφών και ελικοπτέρων του Στρατού Ξηρός και στη Διοίκη
ση Ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού, τίθενται σε πτητική
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ενέργεια, όταν συμπληρώσουν δεκαπέντε τουλάχιστον ώρες πτή
σης ανά εξάμηνο ως χειριστές αεροσκαφών ή ελικοπτέρων ελλη
νικών ή συμμαχικών μονάδων».
3. Τροποποιούνται προσωρινό (μέχρι 31-12-90 για τους ταγμα
τάρχες και υπολοχαγούς και μέχρι 31-1-90 για τους ανθυπολοχαγοός του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων) οι
διατάξεις της παραγρ. ι του άρθρου θ του ν.δ. 178/1969, οι οποίες
έχουν ως εξής: *1. Προς απόκτησιν της απαραιτήτου εν εκάστω
βαθμώ εμπειρίας, οι αξιωματικοί δεν δύναται να προάγονται εάν
δεν συμπληρούν εις τον αυτόν βαθμόν τον κατωτέρω καθοριζό
μενο ως ελάχιστο χρόνο:
α. Ανθυπολοχαγός .... TpiG έτη....
β. Υπολοχαγός....Τέσσερα έτη....
V- -..............................................

δ. Ταγματάρχης.......Τέσσερα έτη....»
4. Αντικαθίσταται η παράγρ. 1 του άρθρου 12 του ν.δ. 1033/1971,
η οποία έχει ως εξής: ·1. Αι διατάξεις του παρόντος ν.δ/τος έχουν
εφαρμογή και δια τους στρατιωτικούς πυροτεχνουργούς των Ε
νόπλων Δυνάμεων τους εντεταλμένους δια την εξουδετέρωσιν ε
κρηκτικών μηχανημάτων. Εις τούτους δύναται να καθορίζηται και
ειδική αποζημίωσις δ,' εκαστην επέμβασιν. δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών».
5. Τροποποιείται η παράγρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1763/19θβ,
η οποία έχει ως εξής: «2. Σε περίοδο μερικής ή γενικής επιστρά
τευσης, ή πολέμου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Ά
μυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.) και δε δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να καλούνται οι 'Ελληνες σε εκτέ
λεση στρατιωτικής υπηρεσίας από την ΐη Ιανουάριου του έτους
κατά το οποίο διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους».
6. Τροποποιείτο; η παράγρ. 1 του άρθρου δ του ν. 1763/1986,
η οποία έχει ως εξής: «1. Η διάρκεια της πλήρους θητείας είναι
εικοσιτετράμηνη, της δε μειωμένης θητείας δωδεκάμηνη ή εξόμηνη. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. και δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατή η κατά κλάσεις
ή κατηγορίες απόλυση οπλιτών από τις Ένοπλες Δυνάμεις και πριν
από τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου, όχι όμως πριν από
τη συμπλήρωση δωδεκάμηνης τουλάχιστο στρατιωτικής θητείας».
7. Αντικαθίσταται η παράγρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 1763/1988,
η οποία έχει ως εξής: «2. Η συνολική διάρκεια των αδειών της προη
γούμενης παραγράφου, που υπολογίζεται ως χρόνος πραγματι
κής στρατιωτικής υπηρεσίας, δεν μπορεί νο υπερβαίνει ττς
εβδομήντα ημέρες γιο τους υπόχρεους πλήρους θητείας, τις τριά
ντα πέντε για τους υπόχρεους δωδεκάμηνης και τις είκοσι για τους
υπόχρεους εξάμηνης θητείας. Η αναρρωτική άδεια, που χορηγεί
ται μετά απο νοσηλείο για πάθηση ή βλάβη που προήλθε από την
εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, καθώς και η τιμητική
δεν υπολογίζεται στα παραπάνω όρια».
6. Αντικαθίστανται οι παράγρ. 3 και 6 του άρθρου 19 του ν.δ.
178Π969, όπως αντικατεστάθηκαν με το άρθρο 6 του ν. 572/1977,
οι οποίες έχουν ως εξής: α) «2. Προακτέοι κατ' αρχαιότητα κρίνε»
νται οι κεκτημένοι τα προς τούτο προσόντα αξιωματικοί μέχρι και
του βαθμού του Ταξιάρχου και Αρχιπλοίαρχου, οι μη διανύοντες
τον τελευτά!ον βαθμόν της εξελίξεώς των.»
β) «6. Εις της ειδικός περιπτώσεις κρίσεων των άρθρων 30 έως
35 του παρόντος, οι αξιωματικοί κρίνονται και ως διατηρητέοι ή
ευδακίμως τερματίοαντες την σταδιοδρομίαν των
α. Διατηρητέοι κρίνονται οι θεωρούμενοι κατάλληλοι δια την
αποτελεσματικήν ενάσκησιν των καθηκόντων του βαθμού των.
β. Ευδοκίμως τερματίοαντες την σταδιοδρομίαν των κρίνονται
όσος κατά την κριαιν των αρμοδίων συμβουλίων, δεν ουγκεντρούν
εις απόλυτον βαθμόν απαντα τα ιδιάζοντα ουσιαστικά προσόντα
προς κάλυψιν ανώτερος θεσεως ή δεν αποδίδουν εις απόλυτον
βαθμόν».
8. Τροποποιείται η παραγρ. 5 του άρθρου 50 του ν.δ. 178/1969,
όπως αντικαταστάθηκε με την παοάγρ. 4 του άρθρου 24 του ν.δ.
448/1970, με το άρθρο ι του ν.δ. 239/1973 και το άρθρο 9 του ν.δ.

47Ή1Β74. η οποία έχει ως εξής: «5. Ωσαύτως της τιμής τούτης απολαύνουν, κατόπιν αποφάσεως του Ανωτάτου Συμβουλίου Ενό
πλων Δυνάμεων, οι Αντιστράτηγοι, Αντιναύαρχοι και Ανππτέραρχοι υττηρετήσαντες εις οργανικός θέσεις του βαθμού των. Ο
μοίως οι Υποστράτηγοι υπηρετήοαντες τουλάχιστον επί εξάμηνον εις θέσεις Διοικητών Μεραρχιών, εφ' όσον προήχθηοαν εν
αποστρατεία εις Αντιστράτηγους».
10. Τ ροποποιείται προσωρινά (μόνο για τις τακτικές κρίσεις του
έτους 1991) η διάταξη της παραγρ. 1 περ. η' του άρθρου 9 του ν.δ.
17Β/196Θ, η οποία έχει ως εξής: ·η. Ταξίαρχος, Αρχιπλοίαρχος. Τοξίαρχος Αεροπορίας: Δύο έτη ή είκοσι τέσσερα έτη συνολικής υ
πηρεσίας αξιωματικού εξ ων εν έτος εις τον κατεχόμενον βαθμόν».
11. Τροποποιούνται οι παράγρ. 4 και 5 του άρθρου 66 του ν.δ.
1400/1973, όπως συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 1 και 2 του ν.δ.
52/1974 και την παραγρ. 2 του άρθρου 4 της υπ' αρι6.41/1975 ΠΥΣ,
που κυρώθηκε με το ν. 13/1975 και αντικατεστάθησαν με τις πα
ράγρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν.δ. 745/1974. οι οποίες έχουν ως
εξής: »4. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δύναται τη αιτήσει των ή
αυτεπαγγέλτως να ανακαλή εις την ενέργειαν μονίμους εν εφε
δρεία 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 Σω
μάτων. Κατ εξαίρεοιν το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να
ανακαλή εις την ενέργειαν ανωτάτους, εν αποστρατεία αξιωματι
κούς των Ενόπλων Δυνάμεων, διαγραφέντας του στελέχους εφέ
δρων λόγω ηλικίας, ως μονίμους εξ εφεδρείας, τη προτάσει του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
5.
Η απόλυσις των ανωτέρω ενεργείται δι' αποφάσεως του Υ
πουργού Εθνικής Άμυνας ή του Υπουργικού Συμβουλίου προκειμένου περί ανωτάτων αξιωματικών ανακληθέντων δι' αποφάσεως
τούτου, τη προτάσει των εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομένων ή ευθύς ως εκλείψουν οι λόγοι δι' ους ανεκλήθησαν ή
καταληφθούν υπό του ορίου ηλικίας, οι υπό του Υπουργού Εθνι
κής Άμυνας ανακληθέντες. Οι υπηρετούντες κατά την δημοοίευσιν του παρόντος ν.δ/τος ανακληθέντες υπό του Υπουργού Εθνικής
Άμυνας και καταληφθέντες υπό του ορίου ηλικίας, απολύονται
εντός εξαμήνου από της ισχύος τούτου».
12. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 5 του άρθρου
1 του ν.δ. 91/1973, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγρ. 5 του
άρθρου 1 του ν. 483/1976 και την παράγρ. 1 του άρθρου 9 του ν.
1353/1963 και μόνο για την 43η εκπαιδευτική σειρά (1990-91) της
ΣΕΘΑ το οποίο έχει ως εξής: «5. Όσοι πρόκειται να φοιτήσουν
στη Σχολή πρέπει νο έχουν κατά το χρόνο που θ' αρχίσει η φοί
τησή τους ηλικία μέχρι 52 χρονών, η οποία υπολογίζεται σύμφω
να με τις διατάξεις του ν.δ. 720/1970 «Περί Στρατολογίας».»
13. Τροποποιείται το εδάφ. α' της παραγρ. 1 του άρθρου 23 του
π.δ. 1133/1980 και μόνο γιο την 43η εκπαιδευτική σειρά (1990-91)
της ΣΕΘΑ, το οποίο έχει ως έξης: ·ι. Εις την Σχολήν Εθνικής Ά
μυνας φοιτούν: α) Ανώτεροι Αξιωματικοί των τριών Κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων βαθμού Αντισυνταγματάρχου ή Συνταγμα
τάρχου...».
14. Τροποποιείται η παράγρ. 4 του άρθρου 24 του π,δ. 1133/1980
και μόνο για την 43η εκπαιδευτική σειρά (1990-91) της ΣΕΘΑ, η ο
ποία έχει ως εξής: ·4. Η ηλυάα των προς φοίτισιν καλουμένων
σπουδαστών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 52ο έτος κατά τον χρό
νο ενάρξεως της Φοιτήοεως».
15. Αντικαθίσταται το άρθρο 5 του ν.δ. 1171/1972, το οποίο έχει
ως έξης:
« Άρθρο 5
Διοίκησις των Ενώσεων
1.
Αι Ενώσεις διοικούνται υπό Διοικητικών Συμβουλίων απαρτι
ζόμενων εξ επτά (7) μελών, διοριζομένων υπό του Υπουργού Ε
θνικής Άμυνας διά μίαν τριετίαν. Εκ τούτων, δια μεν την Ένωσιν
Αποοτράτων Αξιωματικών Στρατού, τα εξ (6) μέλη προέρχονται
εκ του Στρατού, εξ ων ανά εν εκ των Σωμάτων Οικονομικού και
Δικαστικού και το έβδομον εκ της Χωροφυλακής, διά δε τας ετέρας Ενώσεις, εν εκ των επτά μελών προέρχεται εκ του Οικονομι-

s
•β) Να έχωσι συμπεπληρωμένον το 17ον έτος της ηλικίας των,
κού και εν εκ του Δικαστικού Σώματος. Ειδικώς διά την Ένωσιν
ποοκειμενου δε πεοί τεχνικών το Ιθον και να μην έχωσιν υπερβή
Αποστράτων Αξιωματικών του Ναυτικού, εν εκ των μελών της προ
το 206ν. ουδέ να έχωσι κληθή προς καταταξιν εις το Στράτευμα
έρχεται εκ του Λιμενικού Σώματος.
2. Ο διοοισμός γίνεται βάσει πινάκων περιλαμβανόντων τριπλά ως στρατεύσιμοι.
γ) Να έχωσι γραμματικός γνώσεις Δ ’ τουλάχιστον τάξεως εξα
σιον αριθμόν των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, υποβαλταξίου Γ υμνασίου η αντιστοίχου τάξεως ετέρας, αναγνωρισμένης
λομένων, εις την αρχήν εκάστης τριετίας, υπό των Αρχηγών
υπό του Κράτους, ισοτίμου Σχολής. Δια διαταγών του Υπουργού
Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, Χωροφυλακής και Λιμενικού Σώ
Εθνικής Άμυνας, μετά πρότασιν του Αν. 7 7 δύνανται αι γραμ
ματος, εις το Υπουργείον Εθνικής Άμυνας (Αρχηγείον Ενόπλων
ματικοί αυτοί γνώσεις να περιορίζωνται ή να αυξάνωνται δι' απόΔυνάμεων). Εις τους υπό του Αρχηγού Στρατού υποβαλλομένους
σας τας κατηγορίας των εθελοντών ή δια τινας εξ αυτών».
πίνακας περιλαμβάνονται και τα εκ του Δικαστικού Σώματος προ
IB. Τροποποιούνται οι περιπτώσεις (β) και (γ) του άρθρου 16 του
ερχόμενα μέλη και δια τας τρεις Ενώσεις. Επαναδιορισμός των
π,δ. 1338/1981, οι οποίες έχουν ως εξής:
μελών επιτρέπεται διά μίαν μόνον εισέτι τριετίαν.
β) Να διανύουν στρατολογικώς το 15ο, 16ον, 17ον, Ιθον ή Ιθον,
3. Διά των αποφάσεων διορισμού ορίζονται ο Πρόεδρος και ο
έτος της ηλικίας των, λογιζομένης ταύτης κατά τας εκάστοτε ιΑντιπρόεδρος, τηρουμένης της σειράς αρχαιότητας 'Εκαστον των
σχυούσας διατάξεις πεοί στρατολογίας (Άρθρον 2 ν.δ. 720/197C
Διοικητικών Συμβουλίων, διά μυστικής ωηφοφοοίος, εκλέγει εκ των
ΦΕΚ 253Α/1970).
μελών του, τον Διευθύνοντα Σύμβουλον.
γ) Να έχουν τουλάχιστον απολυτήριον Γ υμνασίου ή ισοτίμου
4. Τα Διοικητικά Συμβούλια ευρίσκονται εν απαρτία παρόντων
Σχολής.
πέντε εκ των μελών των, αι δε αποφάσεις των λαμβόνονται κατά
19. Τροποποιείται η παράγρ. 1 του κεφ. II του άρθρου 4 του α.ν.
πλειοψηφίαν των παρόντων μελών των, εν ισοψηφία δε υπερισχύει
1533/1950, όπως αντικατεστάθη με το άρθρο μόνο του ν.δ. 35Β/196Θ,
η ψήφος του Προέδρου.
η οποία έχει ως εξής: «1. Προς παραγωγήν μονίμων Σμηνιών ό
5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλιπόν ή παραιτηθέν ή
αποδεόειγμένως μη δυνάμενον να ασκήση τα καθήκοντά του, κα·
λων των τεχνικών ειδικοτήτων, λειτουργεί Σχολή Τεχνικών Υπατά την διάρκειαν της θητείας του, αναπληρούνται, δι' αποφάσεξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) εις την οποίαν εισάγονται κατόπιν
ως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, εκ του αντιστοίχου πίνακος.
εξετάσεων, οι κεκτημένοι ενδεικτικόν Δ' τάξεως εξαταξίου ΓυμναΕν τη περιπτώσει τούτη και μέχρις αναλήψεως καθηκόντων υπό
σίου ή ΣΤ οκταταξίου τοιούτου ή ετέρας ισοτίμου Σχολής Μέσης
του διορισθησομένου, το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκροτείται νοΕκπαιδεύσεως ή ενδεικτικόν Δ’ τάξεως ανεγνωρισμένων Τεχνι
μίμως δια των υπολοίπων μελών αυτού, εφ' όσον ταύτα είναι του κών Σχολών (Προμηθέως, Σιβιτανιδείου κ_λπ.), εφ' όσον δεν έχουν
υπερβεί το 20ο έτος της ηλικίας των μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου
λάχιστον τρία τον αριθμόν.
6. Τα Παραρτήματα διοικούνται από τοπικά συμβούλια εκ τριών
του έτους καθ' ο ενεργούνται αι εξετάσεις·.
20. Τροποποιούνται τα εδάφια α' και β' της παραγρ. 4 του άρ
μέχρι πέντε μελών, κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου των
Ενώσεων οριζόμενα, αναλόγως του αριθμού των μελών. Ταύτα διο θρου 4 του α.ν. 969/1946, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2
ρίζονται υπό εκάστου των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσε του ν. 650/1977, τα οποία έχουν ως εξής: «4. Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΎΔ).
ων, διά μίαν τριετίαν, εκ πίνακος του συνόλου των μελών των
α. Εισαγωγή κατόπιν εξετάσεων αποφοίτων Α' τάξεως Δημο
Παραρτημάτων. Επαναδιορισμός των μελών επιτρέπεται διά μίαν
εισέτι τριετίαν. Διά των αποφάσεων διορισμού ορίζονται ο Πρόε σίου Λυκείου ή Δ' τάξεως εξαταξίου Δημοσίου Γυμνασίου και ά
νω ή ανεγνωρισμένων Ιδιωτικών τοιούτων ή ετέρων ισοτίμων
δρος και ο Αντιπρόεδρος, τηρουμένης της σειράς αρχαιότητος.
Σχολών Μέσης Εκπαιδεύσεως ημεδαπής ή αλλοδαπής των αντι
Η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και εις τα
στοίχων τάξεων και με διαγωγήν τουλάχιστον κοσμίαν.
Παραρτήματα, της αποφάσεως εκδιδομένης υπό του Διοικητικού
Συμβουλίου των Ενώσεων. Τα τοπικά Συμβούλια ευρίσκονται εν
β. Ηλικία υποψηφίων από 16 έως και 21 ετών συμπληρουμένην
απορία παρόντων τριών μελών, αι δε αποφάσεις των λαμβόνονται
την 31 ην Δεκεμβρίου του έτους διεξαγωγής των εισαγωγικών ε
<ατά πλειοψηφίαν των παρόντων μελών, εν ισοψηφία δε υπερι ξετάσεων. Οι υπηρετούντες εις τας Ενόπλους Δυνάμεις (Ε-Δ.) δύσχύει η ψήφος του Προέδρου.
νανται να λάβουν μέρος εις τας εισαγωγικός εξετάσεις από 16 έως
7. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων και τα τοπικά Συμβού και 23 ετών, οι δε υπηρετούσες εις τα Σώματα Ασφαλείας από 16
λια των Παραρτημάτων θεωρούνται εν νομιμότητι και μετά τη λή·
έως 23 ετών, συμπληρουμένων την 31 ην Δεκεμβρίου του έτους
:ιν της θητείας των μέχρι διορισμού των νέων μελών.
διεξαγωγής των εξετάσεων».
Β. Ο Πρόεδρος και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των
21. Καταργούνται τα άρθρα 2, 6 και 7 του ν.δ. 657/1970 τα οποία
Ανώσεων δικαιούνται αποζημιώσεως κατά συνεδρίασιν και μέχρι
έχουν ως εξής:
εσσάρων κατά μήνα δυνάμει κοινής αποφάσεως των Υπουργών
«Άρθρο 2
Ξθνικής Άμυνας και Οικονομικών. Διά τον Διευθύνοντα Σύμβου1. Η πλήρωσις των κενών οργανικών θέσεων βοηθών Δικαστι
ον εκάστης Ενώσεως καθορίζεται, κατά τον αυτόν τρόπον, μηκών Συβμούλων Γ" Τάξεως ενεργείται εκ των ευδοκίμως αποφοι
ίαΐα αποζημίωσις.»
τώντων εκ της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων κατά
16. Τροποποιούνται οι παράγρ. 1 και 2 του άρθρου 63 του π,δ.
τα υπό ειδικού περί ταύτης Νόμου καθοριζόμενα.
*5/1965. οι οποίες έχουν ως εξής:
2. Μέχρι της ενάρξεως εξόδου Αξιωματικών Βοηθών Δικαστι
«1. Ηλικία.
κών Συμβούλων Γ" Τάξεως εκ της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωμα
α. Οι υποψήφιοι του Διοικητικού Κλάδου πρέπει να έχουν Στρα τικών Σωμάτων, η πλήρωσις των κενουμένων θέσεων Βοηθών
τολογική ηλικία από 17 μέχρι 20 χρονών.
Δικαστικών Συμβούλων Α" Τάξεως, (Λοχαγών), γίνεται ως εν τοις
β. Οι υποψήφιοι του Τεχνικού Κλάδου πρέπει να έχουν Στρατοάρθρ. 6 και 7 του παρόντος ορίζεται.
σγική ηλικία από 16 μέχρι 20 χρονών.
Άρθρο 6
2. Γραμματικές γνώσεις.
1.
Επιφυλασσόμενης της ισχύος της διατάξεως της παρ. 1 του
Γιά τους υποψηφίους απαιτείται να έχουν γραμματικές γνώσεις
άρθρ. 2 του παρόντος, η πλήρωσις των κενών θέσεων Βοηθών Δι
ιυλάχιστον Δ' τάξεως εξαταξίου Γυμνασίου (Α' Λυκείου ή αντικαστικών Συμβούλων Α' Τάξεως γίνεται διά κατατάξεως κατόπιν
τοίχου τάξεως άλλης αναγνωρισμένης από το Κράτος ισότιμης
διαγωνισμού μεταξύ υποψηφίων:
<ολής). Με διαταγές του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα οα. Δικηγόρων εχόντων ενιαύσιον τουλάχιστον δικηγορίαν πα
' πρόταση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, οι γραμμαρά τινι Δικαστηρίω του Κράτους.
<ές γνώσεις μπορούν να περιορίζονται ή να αυξάνονται (ν.δ.
β. Εμμίσθων Παρέδρων παρά ΓΙρωτοδίκαις και Εισαγγελίαι Πρω
05/1960)».
τοδικών.
17. Τροποποιούνται τα εδάφια (β) και (γ) της παράγρ. 1 του άργ. Ειρηνοδικών και Πταισματοδικών εχόντων ενιαύσιον τουλά
•ου 11 του ν.δ. 4105/1960, τα οποία έχουν ως εξής:
χιστον δικαστικήν υπηρεσίαν.

β

ί. Μονίμων κατωτέρων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,
του Λιμενικού Σώματος και του Σώματος Χωροφυλακής, ως και
μονίμων Αστυνομικών Υπαλλήηων από του βαθμού του Υποστυνόμου Β' και μέχρις Αστυνόμου Ε', εχόντων. πάντων, πτυχίον Νο
μικής Σχολής και πενταετή τουλάχιστον ευδόκιμου υπηρεσίαν
μονίμου ή εφέδρου Αξιωματικού και Υπαξιωματικού. ανπστοίχως,
εις τας Ενόπλους Δυνάμεις, tc Σώματα Χωροφυλακής, Αστυνο
μίας Πόλεων και το Λιμενικόν.
L. Κατωτέρων Αξιωματικών Δικαστικών Γοαμματέων. εχόντων
πτυχίον Νομικής Σχολής ως και τοιετή τουλάχιστον ευδόκιμον υπηρεοίαν μομιμου η εψέάοσς' αξιωματικού Δικαστικού Γραμματέως.
2. Άπαντες οι υποψήφιοι, κστό τον χρόνον της διενεργείας του
διαγωνισμού, δέον όπως μη έχουν συμπληρώσει το 40όν έτος της
ηλικίας των, οι δε εκ τούτων δικηγόροι, έμμισθοι Πάρεδροι, Ειρηνοδίκαι και Πταισματοδίκαι, να έχουν προσέτι εκπληρώσει τας
στρατιωτικός των υποχρεώσεις ως Έφεδροι Αξιωματικοί Όπλων
και Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.
3. Δια την κριοιν της ευδόκιμου υπηρεσίας των εν παο. 1 περιπτ.
δ και ε' υποωηοιων, ΛαμΒανετάι υπ' οψιν ο οικείος υπηρεσιακός
φάκελλος τούτων.
Άρθρο 7
1. 0 κατά το προηγούμενοι' άοδρον διαγωνισμός προκηρύσσε
ται δι Εγκυκλίου Διαταγής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας τη προτάσει του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων δύο τουλάχιστον μήνας
προ της ενάρξεώς του, συνίστανται δε εις έγγραφον και προφο
ρικήν δοκιμασίαν επί του Ποινικού Κώδικος, Κώδ. Ποιν. Δικονο
μίας, Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος, Αστικού Δικαίου και
Πολιτικής Δικονομίας, επί στοιχείων Ιατροδικαστικής και Σωφρο
νιστικής Επιστήμης κα; Συνταγματικού Δικαίου.
2. Δια Διαταγής του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων ορίζεται, δι1
έκαστον μάθημα, τριμελής Επιτροπή ενώπιον της οποίας διενεργείται ο διαγωνισμός, αποτελουμενη εξ ενός Αναθεωρητού Γ Τάξεως ως Προέδρου και δύο Δικαστικών Συμβούλων Α" Τήξεως, εν
ελλείψει δε τοιούτων εκ Δικαστικών Συμβούλων Β' Τάξεως, ως
μελών.
3. Δια Β.δ/τος καθορίζονται τα λοιπά προσόντα και προϋποθέ
σεις συμμετοχής των υποψήφιων εις τον διαγωνισμόν, τα της σω
ματικής ικανότητος και c τρόπος υγειονομικής εξετύσεως τούτων,
τα αποβλητέα δικαιολογητικά η εξεταστέα ύλη επί της Ιατροδι
καστικής και Σωφρονιστικής Επιστήμης και του Συνταγματικού Δι
καίου, η βαθμολογία, ο τρόπος κυοώσεως των πινάκων επιτυχίας
εις τον διαγωνισμόν kc; α. λοιπέ: λεπτομερειαί διενεργείας
τούτου».
22. Καταργείται το ΒΔ. 793MS7G, το οποίο έχει ως εξής:
•ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 783
της 5.Ί1 Δεκ. 1970
• Περί τρόπου διενεργείας διαγωνισμού προς πλήρωσιν κενών
θέσεων Βοηθών Δικαστικών Συμβούλων Α' τάξεως του Δικαστι
κού Σώματος Ενοπλων Δυναμαωνι.

γ. Ειρηνοδικών και Πταισματοδικών εχόντων ενιαύσιον τοιιλΟχιστον δικαστικήν υπηρεσίαν.
δ. Μονίμων κατωτέρων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων,
του Λιμενικού Σώματος και του Σώματος Χωροφυλακής, ως και
μονίμων Αστυνομιών Υπαλλήλων από του βαθμού του Υπαστυνΰμου Β' και μέχρι Αστυνόμου Β', εχόντων πάντων πτυχίον Νομι
κής Σχολής και πενταετή τουλάχιστον ευδόκιμον υπηρεσίαν
μονίμου ή εφέδρου Αξιωματικού και Υπαξιωματικού, αντιστοίχως
εις τας Ενόπλους Δυνάμεις, τα Σώματα Χωροφυλακής, Αστυνο
μίας Πόλεων και το Λιμενικόν.
ε. Κατωτέρων Αξιωματικών Δικαστικών Γραμματέων, εχόντων
πτυχίον Νομικής Σχολής ως και τριετή τουλάχιστον ευδόκιμον υ
πηρεσίαν μονίμου ή εφέδρου αξιωματικού Δικασπηώ Γραμματέως
2. Οι υποψήφιοι κατά τον χρόνον της διενεργείας του διαγωνι
σμού, δέον όμως μη έχουν συμπληρώσει το40όν έτος της ηλικίας
των, οι δε εκ τούτων δικηγόρος έμμισθοι Πάρεδροι, Ειρηνοδίκαι
και Πταισματοδίκαι, να έχουν προσέτι εκπληρώσει τας στρατιω
τικός των υποχρεώσεων ως έφεδροι Αξιωματικοί Όπλων kcu Σω
μάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.
3. Επί πλέον των ανωτέρω οι υποψήφιοι δέον όπως:
α Μη έχουν καταδικασθή επί κακουργήματι ανεξαρτήτων αποκαταστάσεως, ή επί τινι των πλημμελημάτων κλοπής, υπεξαιρέοεως, απάτης, εκβιάοεως, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, απιστίας
περί την υπηρεσίαν, παραβάσεως καθήκοντος, συκοφαντικής δυοφημήαεως, ψευδορκίας και παραβάσεως των νόμων περί μέτρων
ασφαλείας του Κράτους, του πολιτεύματος του κοινωνικού κάθεοτώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών.
β. Μη εκκρεμή εις βάρος των ποινική δίωξις επί τινι των ως ά
νω αναφερομένων εγκλημάτων.
γ. Μη έχουν τιμωρηθή δια βαρέα πειθαρχικά παραπτώματα κα
τά την κρίσιν της υπό της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος
προβλεπομένης Επιτροπής.
δ. Τυγχάνουν υγιών εθνικών και κοινωνικών φρονημάτων.
Άρθρο 2
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1.
Οι κεκτημένοι τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούντες να μετάσχουν του διαγωνισμού οφείλουν να υποβάλουν αίτηοιν νομιμως χαρτοσημασμένην, επισυνάπτοντες επί ποινή αποκλεισμού,
τα κάτωθι κατά περίπτωοιν δικαιολογητικά:
α Οι Δικηγόρος Έμμισθοι Πάρεδροι, Ειρηνοδίκαι και Πταισμοτοδίκαι:
1. Πιστοποιητικόν του ορμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου της Κοι
νότητας εμφαίνον ότι κέκτηται τη Ελληνική Ιθαγένειαν και την η
λικίαν αυτών, εφ' ου δέον να επικολληθή φωτογραφία του
υποψηφίου θεωρούμενη υπό της εκδιδούσης αρχής. Ειδικώς, οι
άγοντες το 40όν έτος της ηλικίας των, οφείλουν να υποβάλουν
οντίγραφον ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως.
2. Πιστοποιητικόν του Γραμματέως του Πρωτοδικείου του τό
που γεννήσεως εμφαίνον ότι δεν κατεδικασθηκαν εττί τινι των ε
γκλημάτων της υποπαοαγρόφου 3α του προηγουμένου άρθρου
Έχοντας υπ' όψιν:
3. Πιστοποιητικόν των αρμοδίων Εισαγγελέων Πρωτοδικών και
ο. Τας διατάξεις των άρθρων 2. £ και 7 του νΔ. 657/1970 «περί
Εοετών εμφαίνον ότι δεν εκκοεμεί εις βάρος των ποινική δίωξις
του Δικάστ υιού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων»
επί τινι των εν υπσπάοαγράοω 3c του άρθρου 1 εγκλημάτων
β. Την υπ' αριΕ. Β21ΠΕ70 Γνωματευοιν του Συμβουλίου της Ε
4. Πιστοποιητικόν του αρμοδίου Στρστολονικού Γ ραφείου, εμπικράτειας προτάσει του Ηυετάρου επί της Εθνικής Άμυνας Υ
φαίνον ότι εξεπληρωσαν τας στρατιωτικός των υποχρεώσεις ως
πουργού, αποΦασίσαμεν και διατασσομεν:
έφεδροι των Ενόπλων Δυνάμεων.
Άρθρο '
5. Πιστοποιητικόν της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, περί των
Προσόντα Συμμετοχής.
υγιών εθνικών και κοινωνικών φρονημάτων αυτών. 7ο Πιστοποιη1.
Αι κεναί θέσεις βοηθών Δικαστυιών Συμβούλων Α' Τάξεωςτικόν τούτο υποβάλλεται υπό της εκδιδούσης αρχής απ' ευθείας
του Δικαστικού Σώματος των Ξνσπλ'.·.«· Δυνάμεων, επιουλασσοεις το Αρχηγείον Ενοπλων Δυνάμεων Πην Μικτήν Επιτελικήν Ο
μένηςτηςδιατάξεως τηςτιαρά, ε. ύ τοε άρθρου2του ν.ό. 657/1970
μάδα (ΜΕΟί. Οι υποψήφιοι μετά των δικαιολογητικών δέον να υ
«περί του Δικαστικού Σώματος των Ενοπλων Δυνάμεων», πληρούποθάλλουν βεβαίωσιν της Αρχής περί υποβολής αυτή σχετικής
νται διά κατατάξεως κατόπιν όιανωνιαμεύ μεταξύ υποψηφίων:
αιτήσεως.
α. Δικηγόρων εχόντων ενιαύσιον τουλάχιστον δικηγορίαν πο6. Οι δικηγόρος επί πλέον των ανωτέρω υποβάλλουν και πιστορά ττνι Δικαστηρίω του Κράτους.
ποιητικόν του αρμοδίου Δικηγορικού Συλλόγου εμφαίνον τον χρό
β. Εμμίσθων Παρέδρων Γ.αεέ Γιοωτοδικατς και Εισαγγελίαις
νον ασκησεως δικηγορίας και τας τυχόν επιβληθείσας πειθαρχικός
Πρωτοδικών.
ποινάς μετά των αιτιολογιών.

7
7.
Οι έμμισθοι Πάρεδοοι, οι Ειρηνοδίκαι και οι Πταισματοδίκαι, απφοασίζει κατε πλειοψπφίαν περί της αποδοχής ή απορρίψεως
τούτων συντάσσουσα κεχωοισυενως πίνακας.
επί πλέον των εις το ποοηγούυενα εδάφιο ;ΐ),
(3). (4), και (5)
Η αποψασις περί απορρίψεως των δικαιολογητικών δέον να εί
δικαιολογητικών. υποβάλλουν και Πιστοποιητικών τον Υπουργείου
ναι ητιολονημενη.
Δικαιοσύνης, ειιωαίνον τον χρόνον της δικαστικής των υπηρεσίας
3.
Ο Προεόρος της Επιτροπής υποβάλλει αμφοτέρους τους πί
και τας τυχόν επιβληθείσας πειθαρχικός ποινός μετά των αιτιο
νακας, διά του ΑΕΔ/ιης ΜΕΟ, εις τον Υπουργόν Εθνικής Άμυνας.
λογιών αυτών.
β. οι μόνιμοι κατώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων,
Άρθρον 5
του Λιμενικού Σώματος, της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας
Υγειονομική Εξέτασις Υποψηφίων
Πόλεων:
ί. Οι κοινόυενοι υπό της Επιτροπής του προηγουμένου άρθρου
1. ΑντίγραΦον του πτυχίου — ς Νομικής Σχολής ή Πιστοποιητιως κεκτημένο: τα νουιμα προσόντα συμμετοχής εις τον διαγωνι
κόν του οικείου Πανεπιστηυ'τυ. ομοαινον την λτγιιιν αυτού.
σμόν, παραπέμπονται δια διαταγής του Αρχηγού Ενόπλων Δυνά
2. Πιστοποιητικον της αρυοοίας Διευβύνσεως του οικείου Υπουρ
μεων ενώπιον της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής
γείου ή Αρχηγείου, ευφαίνον τον συνολικόν χρόνον υπηρεσίας
(ΑΣΥΕ) προς εξέτασιν της σωματικής των ικανότητος συμφώνως
των ως αξιωματικών και υπαξιωματικών, αντιστοίχως, εις τας Ε προς το Β.Δ. 434729.4.1061 «περί εξετάοεως της σωματικής ικανόπλους Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και το Λιμενικόν Σώμα
νότητος των κατατασσομένων εις τον Στρατόν και περί Υγειονο
3. Βεβαίωσιν του Διοικητικού της Μονάδος ή της Υπηρεσίας εις
μικών Επιτροπών», πλην των εν τη επομένη παραγράφω
ην υπηρετούν, εμφαίνουσαν το ανεπίληπτον της διαγωγής των,
οριζομένων.
ως και τα τυχόν υπάρχοντα εν τοις ατομικοίς Φακέλλοις δυσμενή
2. Οι υποψήφιοι, δέον να έχουν οπτικήν οξύτητα (ικανοποιητιστοιχεία και ποινάς μετά των αιτιολογιών των. Η εν λόγω βεβαίκώς εξηκριβωμένην) δέκα επτά δέκατα (17/10) αμφοτέρων των ο
ωσις εκδίδεται τη αιτήσει του υποψηφίου και υποβάλλεται εις Αφθαλμών αθροιστικώς κετοπιν διορθώσεως δια κλασσικών υάλων,
ΕΔ/ιην ΜΕΟ απ' ευθείας υπό των Μονάδων ή Υπηρεσιών.
σφαιρικών μεν ουχί ανωτέραν 5 διοπτριών, κυλινδρικών δε ουχί
4. Πιστοποιητικόν γεννήσεις , οι δε άγοντες το 40όν έτος της
ανωτέραν των 3 διοπτριών. Κατά τον υπολογισμόν λαμβάνεται υπ’
ηλικίας των, αντίγραφον ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως.
όψιν το αριθμητικόν άθροισμα των φακών (σφαίρα συν κύλινδρος).
γ. Οι Κατώτεροι Αξιωμαπκοί Δικαστικοί Γραμματείς:
Δεν λαμβάνεται υπ' όψιν η άνευ διορθώσεως υπάρχουσα οπτι
1. Αντίγραφον του πτυχίου της Νομικής Σχολής ή Πιστοποιητι κή οξύτης ως και αντίληψις των χρωμάτων.
κών του οικείου Πανεπιστημίου, εμφαίνουν την λήψιν αυτού.
3. Οι ουδόλως ή μη εγκαίρως παρουσιαζώμενοι προς εξέτασιν
2. Πιστοποιητικών της αρμοδίας Διευβύνσεως εμψαίνον τον συ αποκλείονται του διαγωνισμού.
νολικόν χρόνον υπηρεσίας των ως μονίμων ή εφέδρων αξιωματι
4. Η ΑΣΥΕ υποβάλλει εις τον Αρχηγόν Ενόπλων Δυνάμεων ο
κών Δικαστικών Γραμματέων.
νομαστική κατάστασιν των παρ' αυτής κριθέντων ικανών ή α
3. Βεβαίωσιν, ως εν εδαφίω 1 β (3) του παρόντος άρθρου ορίζεται.
νικάνων.
4. Πιστοποιητικόν γεννήσεως, οι δε άγοντες το 406ν έτος της
5. Δια διαταγής του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων καλούνται οι
ηλικίας των, αντίγραφον ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως.
κριθέντες οωματικώς ικανοί όπως λάβουν μέρος εις τον διαγωνι
2.
Τα εν τη προηγομμένη παραγράφω δικαιολογητικά υποβάλσμόν, αποκλεισμένων των κριθέντων ανικάνων.
λονται εις Υπουργείον Εθνικής Άμυνας/Αρχηγείον Ενόπλων Δυ6. Δεν υπόκεινται εις υγειονομικήν εξέτασιν οι εν ενεργεία α
νάμεων/Ιην ΜΕΟ επί ποινή απορρίψεως, είκοσι (20) ημέρες προ
ξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, της Χωροφυλακής και του Λι
της ενάρξεως διενεργείας του διαγωνισμού.
μενικού Σώματος.
Άρθρο 3
Άρθρον 6
Προκήρυξις Διαγωνισμού
Εξεταστέα Μαθήματα
ί. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται δι' εγκυκλίου διαταγής του
1.
Οι υποψήφιοι εξετάζονται εγγράφως και προφορικώς ενώ
Υπουργού Εθνικής Άμυνας, εκδιδομένης προτάσει του Αρχηγού
πιον των κατά το άρθρον 7 του ΝΔ 657/70 προβλεπομένων Επι
Ενόπλων Δυνάμεων δύο (2) τουλάχιστον μήνας προ της ημερομη
τροπών, επί των κάτωθι μαθημάτων μετά των συντελεστών αυτών
νίας διενεργείας του διαγωνισμού και περιλαμβάνει:
α Ποινικού Δικαίου Συντελεστής δέκα (10).
α. Τον αριθμόν των εισακτέων προς πλήρωσιν κενών θέσεων.
β. Ποινικής Δικονουίος, Συντελεστής δέκα (10).
β. Τα προσόντα των υποψηφίων.
γ. Στρατιωτικού Ποινικού Δικαίου, Συντελεστής δέκα (10).
γ. Τα σπαιτούμενα δικαιολογητικά και την ημερομηνίαν υποβο
δ. Αστικού Δικαίου και της Πολιτικής Δικονομίας, Συντελεστής
λής των.
δέκα (10).
δ. Τα εξεταστέα μαθήματα
ε. Στοιχείων της Ιατροδικαστικής και της Σωφρονιστικής Επι
ε. Την χρονολογίαν διεξαγωγής του διαγωνισμού.
στήμης και του Συνταγματικού Δικαίου, Συντελεστής οκτώ (8).
ζ. Πάσαν ετέραν σναγκαίσν λεπτομέρειαν.
2.
Η εξεταστέα ύλη εις το μάθημο των Στοιχείων της Ιατροδι
2. Περίληψις της ανωτέρω εγκυκλίου δημοσιεύεται εις την Ε
καστικής και της Σωφρονιστικής Επιστήμης και του Συνταγματι
φημερίδα της Κυβερνήσεως και εις δύο ημερησίας Εφημερίδας
κού Δικαίου ορίζεται ως ακολούθως:
ιχδιδομένας εν Αθήναις και Θεσσαλονίκη.
α. Εκ της Ιατροδικαστικής Επιστήμης: Βίαιοι θάνατοι (πνιγμο
3. Αι Μονάδες εις ας υπηρετούν οι εκ των υποψηφίων αξιωμα
νή, απαγχονισμός, στραγγαλισμός, πνιγμός, ασιτία, ψύξις, θερ
τικοί χορηγούν εις τούτους φύλλον πορείας ή ψύλλον μεταβάσε
μοπληξία). Μηχανικοί κακώσεις: Κακώσεις δια πυροβόλων όπλων.
ις διά την συμμετοχήν των εις τον διαγωνισμόν, αι δε λοιποί
Σωματικοί βλόβαι εξ επιδράσεως φυσικών ή χημικών παραγόντων
ττηρεσίαι υπσχρεούνται όπως διευκολύνουν τους υποψηφίους διό
(ηλεκτροπληξία, κεραυνοπληξία). Γενετήσιος λειτουργία και προ•ορηγήσεως φύλλου πορείας ή αδείας.
σβολαί της αιδούς και των ηθών (Παρθενικός υμήν, μορφαί και ρή
Άρθρον 4
ξεις του παρθενικού υμένος, ιατροδικαστικά ζητήματα
’Ελεγχος Δικαιολογητικών
προκύτττοντα προς επίλυσιν επί διακορεύσεως, βιασμός, πρόκλη1. Διά Διαταγής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας συγκροτείται
ιΓπτρστιή εκ τριών ονωτέρων αξιωματικών εκ των εις το Αρχηγείον
τνόπλων Δυνάμεων υττηρετούντων, ήτις προβαίνει εις τον έλεγον των δικαιολογητικών, άμα τη λήξει της προς υποβολήν προεσμίας. Το εν εκ των μελών της Επιτροπής δέον να είναι
ικασπκός Σύμβουλος Α' ή Β" Τάξεως. Καθήκοντα Προέδρου της
πιτροπής ασκεί το σνώτερον ή αρχαιότερον μέλος. Γραμματεύς
ε ορίζεται κατώτερος Αξιωματικός Δικαστικός Γ ραμματεύς.
2. Η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και

σις σκανδάλου δι' ασέμνων πράξεων, ανικανότης προς συνουσίαν
ανδρών και γυναικών). Σεξουαλικοί διαστροφαί (σαδομαζοχισμός,
σαδισμός, μαζοχισμός, κτηνοβασία, νεκροφιλία, επιδειξιομανία,
ηδονοβλεψία, φετιχισμός, μεταμφιεσμός, νυμφομανία, ομοφυλο
φιλία, λέσβιος έρως).
β. Εκ της Σωφρονιστικής Επιστήμης: Σωφρονιστικά συστήμα
τα, σωφρονιστικά καταστήματα, δικαστική επιμέτρησις της ποι
νής, αόριστος καταδίκη, υφ' όρον αναστολή της ποινής,
μετατροπή, υφ' όρον απόλυσις, παρεπόμενοι ποιναί.

»
γ.Εκτου Συνταγματικού Δικαίου: Πολίτευμα της Ελλάδος, διό- 4ΐονογράφουν δια κυανομούρου μελάνης άπαντα τα μέλη της Ε
κριοιςτων εξουσιών, ατομικά δικαιώματα, αρμοδιότητες του βαπιτροπής. Εν συνεχεία η Επιτροπή προβαίνει εις την αποκάλμψιν
σιλέως, αρμοδιότητες της Βουλής, Κιιβέονησις (αρμοδιότητες και
των ονομάτων των διαγωνισθέντων συντάσσουοα κεχωριομένως
ευθύνη) δικαστική εξουσία, Ένοπλοι Δυνάμεις.
πίνακα επιτυχόντων. κατά σειράν επιτυχίας, και τοιούτον αποτυ3. Η ανάπτυξις των διδόμενων θεμάτων της προηγούμενης πα χάντων.
ραγράφου, γίνεται δια της υπαγωγής των πραγματικών περιστα
ι. Οι Πράεδροι των Επιτροπών παραδίδουν τα γραπτά των υ
τικών εις τον νόμον, είτε υπό τύπον δικαστικής αποφάσεως ή
ποψηφίων μετά των συνταχθέντων πινάκων εις την Συντονιστικήν
Επιτροπήν, ήτις εξάγει τα τελικά επί της γραπτής δοκιμασίας α
βουλεύματος, είτε υπο τύπον εκθέσεως.
4. Η βαθμολογική κλίμαξ ορίζετε: από μηδέν εως είκοσι (20).
ποτελέσματα, άτινα κοινοποιούνται εις τους υποψηφίους δια τοιχοκολλήοεως.
5. Ως βάοις δΓ έκαστον των μαθημάτων καθορίζεται ο βαθμός
δέκα (10), πλην του μαθήματος των στοιχείων ιατροδικαστικής και
'Αρθρον 8
Σωφρονιστικής Επιστήμης και του Συνταγματικού Δικαίου, δΓ ο
Προφορική Εξέτασις-Βαθμολογία
βάσις καθορίζεται ο βαθμός οκτώ (Bj.
1. Οι επιτυχόντες κατά τας γραπτός εξετάσεις καλούνται όπως
6. Υποψήφιος μη συγκεντρώσας την βάοιν εις οιονδήποτε μά εξετασθούν προφορικώς ενώπιον των αυτών Επιτροπών, βάσει κα
θημα θεωρείται αποτυχών.
ταρτιζόμενου προγράμματος οπό της Συνταγμαηκής Επιτροπής.
‘Αρθρον 7
Οι αποτυχόντες αποκλείονται της προφορικής δοκιμασίας.
Διενέργεια διανωνισμου-Βαθμολόγησις Μαθημάτων
2. Κατά την προφορικήν εξέτασιν, δέον να προκαλήται η υπό
1. Δια διαταγής του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων συγκροτού των εξεταζόμενων ελευθέρα ανάπτυξις των θεμάτων προς διάγνωνται κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 7 του ν.δ. 657/70 προοιν ου μόνον της νομικής μορφώοεως, αλλά και περί του λέγειν
βλεπόμεναυ δΓ έκαστον μάθημα εξεταστικοί Επίτροποί, μία δε
ευχερείας και ακριβείας.
3. Τα Μέλη της Επιτροπής βαθμολογούν κεχωριομένως έκαστον
εκ τούτων ορίζεται ως Συντονιστική του διαγωνισμού, έχουσα τας
εν τω παρόντι διατάγματι καθοριζόμενος αρμοδιότητας.
υποψήφιον, καθ' ό γίνεται ο κατά το προηγούμενον αρθρον συ
2. Το πρόγραμμα διενεργείας του διαγωνισμού καταρτίζεται υ
ντονισμός και εξάγεται ο μέσος όρος της προφορικής δοκιμασίας,
συντασσομένου πίνακος εις τετραπλόύν.
πό της Συντονιστικής Επιτροπής.
3. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παρευρίσκονται την κο'Αρθρον 9
θοριζομένην υπό του προγράμματος ημέραν και ώραν εις τον χώ
Εξαγωγή Τελικών Αποτελεσμάτων
ρον του διαγωνισμού, απαγορευόμενης της συμμετοχής των εις
1. Ο κατά τα ανωτέρω Πίναξ της προφορικής βαθμολογίας παπερίτττωσιν καθ' ήν προσέλθουν μετά την εκφώνησιν του θέμα
ραδίδεται εις την Συντονιστικήν Επιτροπήν, ήτις εξάγει και κοι
τος. Απαγορεύεται η διενέργεια συμπληρωματικού ή μεμονωμέ
νοποιεί τα τελικά αποτελέσματα
νου διαγωνισμού.
2. Ο τελικός βαθμός εκάστου υποψηφίου εξευρίσκεται διά του
4. Η λεπτομερής εξέτασις και βαθμολογία εκάστου μαθήματος
διπλασιασμού της γραπτής βαθμολογίας, της προσθήκης της προ
ενεργείται ως ακολούθως:
φορικής τοιαύτης και της διαιρέσεως του αθροίσματος δια του α
α. Ολίγον χρόνον προ της εξετάσεως εκάστου μαθήματος η οι
ριθμού τρία (3).
κεία Επιτροπή καταρτίζει, κατά τρόπον σαφή, δύο θέματα δυνό3. Ακολούθως η ανωτέρω επιτροπή συντάσσει κεχωριομένως
μενα να περιλαμβάνουν πλείονο του ενός ζητήματα, άτινα ο
τελικόν πίνακα επιτυχόντων κατά σειράν επιτυχίας και τοιούτον
Πρόεδρος υπαγορεύει εις τους διαγωνιζομένους.
αποτυχόντων, ους κοινοποιεί δια τοιχοκολλήοεως εις το Αναθε
β. Η ανάπτυξις των θεμάτων γίνεται επί χάρτου χορηγούμενου
ωρητικόν Δικαστήριον.
υπό της Επιτροπής, δεόντως εοφραγιομένου και φέροντος εις το
4. Εν περιτττώσει καθ' ήν δύο ή πλείονες υποψήφιοι επιτύχουν
άνω αριστερόν τμήμα επικάλυμμα αδιαφανές, ορθογώνιον και κυοτον αυτόν αριθμόν μονάδων γενικής σειράς επιτυχίας η μεταξύ
νούν, κάτωθεν του οποίου αναγράφουν οι διαγωνιζόμενοι τα ο
των σειρά καθορίζεται βάσει του μεγαλύτερου αριθμού μονάδων
νοματεπώνυμά των, μεθ' ό επικολλούν τούτο κατόπιν ελέγχου της
εις τα μαθήματα Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας και Στρα
Επιτροπής.
τιωτικού Ποινικού Δικαίου.
γ. Η γραπτή εξέτασις δεν πρέπει vc υπερβαίνη το χρονικόν διά
5. Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής, εντός πέντε (5)
στημα των τεσσάρων (4) ωρών από της παραδόσεως των θεμάτων.
ημερών από του πέρατος του διαγωνισμού, υποβάλλει 6ic του Αρ
Χρήσις κωδίκων άνευ σχολίων επιτρέπεται.
χηγείου Ενόπλων Δυνάμεων/Ιης ΜΕΟ εις τον Υπουργόν Εθνικής
δ. Τα γραπτά, μετά την συλλογήν και ανάμιξίν των, αοιθμούνται
'Αμυνας άπαντας τους κατά τα ανωτέρω τελικούς και μερικούς
υπό του Προέδρου δΓ ούξοντος αριθμού 1,2, 3,4 κ-λπ., μονογράπίνακας επιτυχόντων και αποτυχόντων, τα γραπτά των διαγωνιφονται υπ' αυτού και των μελών της Επιτροπής και εν συνεχεία
σθέντων, ως και έκθεσιν επί της εν γένει διενεργείας του διαγω
βαθμολογούντο^
νισμού.
ε Έκαστον μέλος της Επιτροπής, αρχής γενομένης από του νεΆοθρον 10
ωτέρου, ελέγχει τε γραπτό και' ιδίαν και αναγραψει την βαθμο
Κατάταξις
λογίαν επί ιδιαιτέρας κατασταοεως έναντι του αύξοντος αριθμού
1. Εντός μηνός από της υποβολής των πινάκων σ Υπουργός Ε
της καταστάσεως. όσης αντπποκοίνεται προς τον αύξοντα αριθ
μόν του γραπτού. Η βαθμολονίε δια κλασματικών αριθμών απα
θνικής Άμυνας προσκαλεί δΓ εγκυκλίου διαταγής προς κατάτογορεύεται.
ξιν εκ του πίνακος επιτυχόντων κπτύ σειράν επιτυχίας τον
απαιτούμενον αριθμόν επιτυχόντων προς συμπλήρωσιν του αριθ
ζ. Περατωθείσης της κατ' ιδίαν βαθμολογίας των γραπτών, η
μού των εισακτέων.
Επττροπή προβαίνει εις συντονισμόν, εις τρόπον ώστε η βαθμο
2. Απαγορεύεται η κατάταξις επιτυχόντων επί πλέον του καθολογία εκάστου μέλους να μη αφίσταται της τοιαύτης του Προέ
δρου πλέον των δύο βαθμών.
ρισθέντος δια της εγκυκλίου διενεργείας του διαγωνισμού αριθ
η. Μετά τον συντονισμόν της βαθμολογίας ουντάσαεται συγκε μού εισακτέων καθώς και η τροποποίησις του αριθμού εισακτέων
ντρωτική κατάστασις, εψ ης έναντι του σριθμού του αντιστοιχούμετά την έναρξιν του διαγωνισμού.
Εις τον Ημέτερον επί της Εθνικής Άμυνας Υπουργόν, ανατίθεντος προς έκαστον γραπτό, αναγράφεται η βαθμολογία του
Προέδρου κα: των μελών της Επιτροπής, ο δε μέσος όρος αποτε μεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.»
λεί την τελικήν γρστπην βαθυΟΛονίαν έκαστου μαθήματος. Η κα23. Καταργείται ο ΑΝ 419/19Θ8, ο οποίος έχει ως εξής:
τάστασις υπογράφεται υπο του Προέδρου και των μελών της
«ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ' αριθ. 419
Επιτροπής.
της 16/23 Μαίου 1968.
6.
Η ωςόνω βαθμολονίο αναγράφεται εψ' εκάστου γραπτού 6Γ
ερυθρός μελάνης ολογράφως κα. αοιθμητικώς, παραπλεύρως δε
Περί τηςφοιτήσεως αλλοδαπών εις τας Παραγωγικός Σχολάς

των Ενόπλων Δυνάμεων
Άρθρον μόνον. Δια ΒΛ/των. εκδιδομένων τη προτόσει του Υ
πουργού Εθνικής Αμυνας, Δυνατοί να επιτρέπητοι η εισαγωγή,
προς φοίτησιν εις τας παραγωγικός σχολάς αξιωματικών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας υπηκόων ξένων
κρατών.
Αι λετττομέρειαι της προηγούμενης παραγράφου ρυθμισθήσονται δια διμερούς συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού και ενδιαφε
ρομένου ξένου κράτους.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιευοεώς του εις
την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
24. Καταργείται ο ΑΝ 2560/1940, ο οποίος έχει ως εξής:
•ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ υπ' αριθμ. 2560
της 19/21 Σεπτ. 1940.
Περί υποχρεώσεως καταβολής αποζημιώοεως εις το Δημόσιον
των παραιτούμενων ή αποβαλλόμενων μαθητών Στρατιωτικών
Σχολών Ευελπίδων και Αξιωματικών Στρατιωτικών Υπηρεσιών.
Άρθρον 1
1. Μαθηταί (του Υγειονομικού Τμήματος της Στρατιωτικής Σχο
λής Αξιωματικών Στρατιωτικό ν Υπηρεσιών) παραιτούμενοι προ της
αποφοιτήσεώς των εκ της Σχολής ή αποβαλλόμενοι ουνεπεία οποφάσεως Πειθαρχικού Συμβουλίου ή απολυόμενοι λόγω μη κα
ταβολής διδάκτρων υποχρεούνται να καταβάλωσιν εις το
Δημόσιον αποζημίωσιν ένεκα χορηγήσεως της διατροφής, βι
βλίων. ενδυμασίας και λοιπών εξόδων του Δημοσίου (σην προς
τον κατά το έτος της παραιτήσεως, αποβολής ή απολύσεώς των
ετήσιον οργανικόν μισθόν Ανθυπολοχαγού πολλαπλασιαζόμενον
επί τον αριθμόν των εν τη Σχολή ετών φοιτήσεώς των.
2. Εκ του συνόλου της αποζημιώοεως τούτης αφαιρείται ποσόν
ίσον προς τα τυχόν καταβληθέντα υπ' αυτών δίδακτρα μέχρι της
ημέρας της διαγραφής των.
Άρθρον 2
Εις τας υποχρεώσεις τας προβλεπομένας υπό του άρθρ. 1 του
παρόντος Νόμου υπάγονται και οι μαθηταί της Στρατιωτικής Σχο
λής Ευελπίδων και των Τρημάτων Αυτοκινήτων Διαχειρίσεως και
Στρατολογίας της Σχολής Αξιωματικών Στρατιωτικών Υπηρεσιών,
εφ' όσον ούτοι κατά την κρίσιν του Υπουργού των Στρατιωτικών
ήθελον θεωρηθή ότι προς αποφυγήν των εκ του Νόμου επιβαλλομένων υποχρεώσεων υπηρεσίας μετά την εις τον Στρατόν κατάταξίν των ως Αξιωματικών δολίως προεκάλεσαν την παραίτησιν,
αποβολήν ή απόλυσίν των εκ της Σχολής».
25. Καταργείται η παράγρ. 5 του άρθρου 68 του Β.Δ. 846/1968,
η οποία έχει ως εξής:
«5. Οι κηδεμόνες των παραιτούμενων Ν. Δοκίμων υποχρεούνται
συμφώνως προς τας εν ισχύι διατάξεις εις την καταβολήν των δαπανηθέντων ιπτό του Δημοσίου δια μισθοδοσίαν, δίδακτρα, τρο
φεία και ιματισμόν των ως καθορισθήσεται δι' αποφάσέως ΓΕΝ».
26. Καταρνούνται οι παράγρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 7 του
Ν. 1352/1963, οι οποίες έχουν ως εξής:
•2. Δόκιμοι κελευστές που απομακρύνονται από τις τάξεις του
Πολεμικού Ναυτικού καταβάλλουν στο Δημόσιο αποζημίωση ίση
με καθοριζόμενο κάθε φορά με απόφαση του Ανώτατου Ναυτικού
Συμβουλίου (ΑΝΣ) ποσοστό από 25% έως 75% του αθροίσματος
των εξόδων διατροφής, ιματισμού και εκπαίδευσης, τα οποία δα
πάνησε το Κράτος στο χρόνο της φοίτησής τους στην Παραγωγι
κή Σχολή και των αποδοχών τις οποίες πήραν οι δόκιμοι κελευστές.
Υποχρέωση για αποζημίωση υπάρχει:
α_ Στις περιπτ. Ια και Ιβ του άρθρ. 6 του παρόντος, εάν από την
ένορκη διοικητική εξέταση που διατάσσεται φαίνεται ότι η από
λυση ήταν αποτέλεσμα ενεργειών του δόκιμου κελευστή με βα
θύτερο σκοπό την απομάκρυνσή του από τις τάξεις του Πολεμικού
Ναυτικού.
β. Στις περιπτ. Ιστ, Ιζ και Ιη του ίδιου άρθρ. 6 μετά την ένορκη
διοικητική εξέταση που διατάσσεται για τον καθορισμό της βα
ρύτητας του παραπτώματος, σύμφωνα με την οποία υπολογίζε
ται το ποσοστό της αποζημίωσης.
3. Δόκιμοι κελευστές που απολύονται από πς τάξεις του Πολε

μικού Ναυτικού για λόγους υγείας των περιπτ. Ιγ, Ιδ και Ιε του
άρθρ. 6 του νόμου αυτου δεν καταβάλλουν καμμία αποζημίωση.
4. Δόκιμοι υπαξιωματικοί της ΣΜΥΝ, που παραιτούνται, υποχρεούνται στην καταβολή των εξόδων μισθοδοσίας, διατροφής, ιμα
τισμού και εκπαίδευσης στα οποία υπεβλήθη το Κράτος για το
χρονο της φοίτησης τους στη Σχολή.
5. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής της αποζημίωσης που
προβλέπεται από το άρθρο αυτό από τους απομακρυνόμενους, η
υποχρέωση βαρύνει τους γονείς η κηδεμόνες τους. Το διάστημα
πάνω από 15 ημέρες θεωρείται ολόκληρος μήνας. Διάστημα λιγό
τερο από 15 ημέρες του μήνα δεν υπολογίζεται. Ως μηνιαίες απο
δοχές θεωρούνται αυτές που καταβάλλονται κατά το χρόνο της
εξόδου αφού αφάιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις.
6. Η αποζημίωση βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο με διαταγή του
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και εισπράττεται σε πέντε ίσες ετή
σιες δόσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ·περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων».
27. Καταργείται το εδάφιο Ε του άρθρου 4 του Α.Ν. 1533/1950,
το οποίο έχει ως εξής:
«Ε. Μαθηταί των ανωτέρω Σχολών απομακρυνόμενοι προ της
αποπερατώσεως της Εκπαιδεύσεώς των πλην εάν απομακρύνωνται λόγω υγείας, υποχρεούνται να καταβάλωσι εις το Δημόσιον
τα έξοδα της φοιτήσεώς των, ανερχόμενα δια μεν τους της Σχο
λής Αξιωματικών εις τόσων μηνών βασικούς μισθούς Αρχιομηνίου.
δια δε τους της Σχολής Υπαξιωματικών εις τόσων μηνών βασικούς
μισθούς Σμηνίου, όσοι οι μήνες της φοιτήσεώς των».
28. Καταργείται η παράγρ. 2 του άρθρου 16 του ΒΔ 671/1969,
η οποία έχει ως εξής:
•2. Οι απομακρυνόμενοι Ίκαροι εκ της Σ.Ι. ένεκεν ακαδημαϊκής
ή στρατιωτικής ανεπάρκειας ή λόγω παραιτήσεως ή ετέρων υπαιτιότητί των αιτιών, υποχρεούνται να καταβάλωσιν εις το δημόσιον
τα έξοδα της Φοιτήσεώς των, ανερχόμενα εις τόσον μηνών βασι
κούς μισθούς Ανθυπασπιστού, όσοι οι μήνες της εν τη Σ.Ι. φοιτήσεως των».
29. Καταργείται το ΝΔ 838/1971, το οποίο έχει ως εξής:
-ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ' αριθ. 838
της 6/16 Φεβρ. 1971
Περί καταβαλλομένης αποζημιώοεως μαθητών του Τμήματος
Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων.
Άρθρον 1
1.
Μαθηταί του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων αποβάλλοντες την ιδιότητα τούτην δι' οιονδήποτε λόγον, υποχρεούνται εις καταβολήν των εξόδων της εν τη Σχολή φοιτήσεώς των,
εφ' όσον εντός δεκαετίας από της σπομακούνσεώς των εκ της Σχο
λής, ήθελον αναλάβει εργασίαν χειριστού αεροσκάφους αεροπο
ρικής εταιρίας ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ιδιωτικού τοιούτου.
2.
Το καταβλητέον κατά τ' ανωτέρω ποσόν καθοριζόμενον δια
κσταλογιστικής αποφόσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Αρ
χηγείου Αεροπορίος), βάσει των εξόδων τροφοδοσίας, ιματισμού,
στρατωνισμού, εκπαιδεύσεώς, της χρήσεως και της εκ τούτης φθο
ράς και συντηρήσεως αεροσκαφών και παντός ετέρου αεροπορι
κού ή μη υλικού, ως και πόσης ετέρας πρσγματοποιηθείσης
δαπάνης, εισπράττεται ως δημόσιον έσοδον κατά τας διατάξεις
του Νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.
Άρθρον 2
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
30. Καταργούνται οι παράγρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.
650/1977, οι οποίες έχουν ως εξής:
• 1. Μαθηταί των παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών Αερο
πορίας ΣΙΡ, ΣΤΎΑ και ΣΥΔ παραιτούμενοι ή απομακρυνόμενοι της
Σχολής των 6Γ οιονδήποτε λόγον, εξαιρέσει των δια λόγους υ
γείας και πτητικής ανεπάρκειας απομακρυνόμενων, υποχρεούνται
εις την καταβολήν των εξόδων φοιτήσεώς των, ανερχομένων εις
το τέταρτον του βασικού μισθού Σμηνίου, κεκτημένου κάτω των
8 ετών υπηρεσίας επί τους μήνας παραμονής των εις την Σχολήν.
2 Η είσπραξις των ανωτέρω οφειλομένων ποσών εχτελείται συμ
φώνως προς τας διατάξεις του Κώδικος περί εισπράξεως Δήμο-

-σίων Εσόδων·.

31. Καταογείται το άρθρο 1θ του Ν.Δ. 562/1970, το οποίο έχει
ως εξής:
«1. Μαθηταί της Σχολής εξερχόμενοι αυτής συμφώνως προς τας
διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 4 και 5 εξαιρέσει των διαγραφομένων 6Γ απώλειαν ετών δια λόγους υγείας, του άρθρ. 12 παρ. 1 και
των άρθρ. 14.15 και 16 του παρόντος Νόμου, υποχρεούνται εις
την καταβολήν αποζημιώσεως εις το δημόσιον (σης προς τας μη
νιαίας αποδοχάς Ανθυπολοχαγού πολλαπλασιαζομένας επ( τον
αριθμόν των μηνών φοιτήσεώς των εν τη Σχολή. Αι πλέον των 15
ημέραι του μηνός θεωρούνται ως πλήρης μην. Ως μηνιαίοι αποδοχαί νοούνται αι καταβαλΛόμεναι κατά τον χρόνον της εξόδου,
μετά την αφαίρεσιν των νομίμων κρατήσεων.
2. Εις την αυτήν αποζημίωσιν υποχρεούνται και οι παραιτούμε
νοι μαθηταΙ της Σχολής προς υποβολήν υποψηφιότητος συμφώ
νως τω άρθρ. 62 του Συντάγματος.
3. Η αποζημίωσις βεβαιούται ως δημόσιον έσοδον διά διατα
γής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και εισπράττεται εις τρεις ί
σος ετήσιας δόσεις κατά τας διατάξεις του νόμου «περί
εισπράξεως δημοσίων εσόδων·.
32. Καταργείται το άρθρο 76 του Π.Δ. 812/1976, το οποίο έχει
ως εξής:
•Αποξημίωοις-Χρόνος Υπηρεσίας
1. Μαθήτριαι της Σχολής εξερχόμεναι αυτής συμφώνως προς
τας διατάξεις του άρθρου 55 παράγραφοι 4, 7, 13, 14 και 15 και
των άρθρων 71,72, 73 και 74 του παρόντος Οργανισμού, υποχρεούνται εις την καταβολήν αποζημιώσεως εις το Δημόσιον ίσης
προς τας μηνιαίας αποδοχάς Ανθυπασπιστοϋ πολλαπλασιαζομένας επί τον αριθμόν των μηνών φοιτήσεώς των εν τη Σχολή.
Αι πλέον των 15 ημέραι του μηνός θεωρούνται ως πλήρης μην.
Ως μηνιαίοι αποδοχαί νοούνται αι καταβαλλόμενοι κατά τον χρό
νον της εξόδου, μετά την αφαίρεσιν των νομίμων κρατήσεων (ΝΔ
1032/71 άρθρον 2 παράγρ.3).
2. Εξαιρούνται της αποζημιώσεως αι διαγραφόμεναι μαθήτριαι
δΓ απώλειαν ετών δια λόγους υγείας.
3. Η αποζημίωσις βεβαιούται ως δημόσιον-έσοδον δια διατα
γής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και εισπράττεται εις τρεις ετησίας δόσεις κατά τας διατάξεις του νόμου «περί εισπράξεως
δημοσίων εσόδων·.
33. Τροποποιείται η υπ' αριθ. Φ. 670/65/Γ. 2012/Σ. 3604/ 21-11-88
απόφαση ΥΕΘΑ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 14 περίπτωση στ'
του ν. 1848/1989 και η οποία έχει ως εξής:
«Φ. 670/65/Γ. 2012/Σ. 3604.
Υπολογισμός ως χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας του χρόνου
φοίτησης στις παραγωγικές σχολές αξιωματικών και υπαξιωματικών των F-Λ , καθώς και του χρόνου υπηρεσίας των οπλιτών πε
νταετούς υποχρέωσης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του ν. 1763/88 «Στρατολογία των Ελλήνων· (ΦΕΚ
57).
β. Την άμεση αναγκαιότητα να ρυθμιστούν με ενιαίο τρόπο οι
στρατιωτικές υποχρεώσεις των απομακρυνομένων ή απολυομένων ή αποβαλλομένων από τις παραγωγικές σχολές των Ε-Δ. κα
θώς και των απολυομένων οπλιτών πενταετούς υποχρέωσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
2. Υπολογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας ο μετά την
ορκωμοσία τους χρόνος φοίτησης στις παραγωγικές σχολές α
ξιωματικών και υπαξιωματικών των Ε.Δ. για όσους μαθητές (Ευέλπιδες, Ναυτικούς Δοκίμους, Ικάρους, Μαθητές ΣΣΑΣ, Μαθητές
ΣΜΥ, Δοκίμους Υπαξιωματικούς, Κελευστές Πολεμικού Ναυτικού
και Μαθητές ΓΤΥΑ και ΣΥΔ), απομακρύνονται ή απολύονται ή α
ποβάλλονται εξαιτίας οποιοσδήποτε λόγου. Όσοι από τους πα
ραπάνω κατά την έναρξη της ισχύος της παρούρος υπηρετούν ήδη
στις Ε-Λ , για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώ
σεων, απολύονται εφ' όσον σύμφωνα με τις διατάξεις του προη
γούμενου εδαφίου συμπληρώσουν την προβλεπόμενη κατά
περίπτωση στρατιωτική υποχρέωση.

3, Η^διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει αναλογιστικά και για τους απολυόμενους πριν την πενταετία οπλίτες πε
νταετούς υποχρέωσης.

4. Η απόφαση αυτή να δημοοιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως και να κυρωθεί με νόμο.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 1990
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ»
34.
Καταργείται η περίπτωση γ' της παραγρ. 4 του άρθρου 51
του ΝΔ 178/69, η οποία προσετέθη με την παράγρ. 2 του άρθρου
20 του ν. 1848/69 και η οποία έχει ως εξής:
«γ. Οι Ταξίαρχοι και υποστράτηγοι και αντίστοιχοι των άλλων
κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων κατά ένα βαθμό. Ειδικά οι ταξίαρ
χοι και αρχιπλοίαρχοι υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας,
υπηρεσίας ξηρός και υπηρεσίας εδάφους προύγονται στο βαθμό
του υποστρατήγου χωρίς τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α' της
επομένης παραγράφου·.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές,
ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1
1. Επιτρέπεται η εισαγωγή γυναικών μόνο στα παρακάτω τμή
ματα των ανώτατων στρατιωτικών σχολών:
α. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων: Τμήμα Σωμάτων.
β. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Τ μήμα Δοκίμων Σημαιοφόρων Οι
κονομικών.
γ. Σχολή Ικάρων: Όλα το τμήματα, πλην του Τμήματος Ι
πταμένων.
δ. Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων: Όλα τα τμήματα.
2. Επιτρέπεται αντίστοιχα η εισαγωγή ανδρών στην Σχολή Α
ξιωματικών Νοσηλευτικής.
3. Το ποσοστό των κατ' έτος εισαγόμενων γυναικών και ανδρών
στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, σύμφωνα με τις παραγρά
φους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, καθορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ανά πενταετία.
Άρθρο 2
1. Τα ψυχοτεχνικά κριτήρια των υποψηφίων για εισαγωγή στις
ανώτατες στρατιωτικές σχολές είναι κοινό για τα δύο φύλα και
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2 Οι υγειονομικές εξετάσεις των υποψήφιων ανδρών και γυναι
κών των ανώτατων στρατιωτικών σχολών διενεργούνται σύμφω
να με τις ισχύουσες διστάζεις για κάθε σχολή. Για θέματα που δεν
ρυθμίζονται με τις εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως Οι
διατάξεις που ισχύουν γισ τους υποψήφιους αξιωματικούς εν γί
νει των Ενόπλων Δυνάμεων.
3.
Τα αγωνίσματα στα οποία διαγωνίζονται ο: υποψήφιοι των
ανωτάτων στρατιωτικών σχολών και το κριτήρια (επιδόσεις) αυ
τών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 3
1. Η εκπαίδευση των σπουδαστών στις σχολές είναι κοινή με
ταξύ ανδρών και γυναικών, προσαρμόζεται όμως, όπου κατό πε
ρίπτωση απαιτείται, στις ψυχοσωματικές ικανότητες του γυναι
κείου φύλου.
2. Οι ειδικότητες ή εξειδικεύσεις, οι οργανικές θέσεις, η επετη
ρίδα, οι προαγωγές, η σταδιοδρομία, οι υποχρεώσεις, καθώς και
οι μονάδες και οι υπηρεσίες, στις οποίες υπηρετούν οι απόφοιτο:

