
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

’Επί σχεδίου Νόμου «Περί καταστάσεως τών παθόντω t
έν πολέμω ’Αξιωματικών, Άνθυπασπιστών καί ' Γπ α
ξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων».

Πρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
1. Ή ίσχύουσα νομοθεσία ή διέπουσα τήν κατάστασιν

τής Πολεμικής Διαθεσιμότητος,. άποτελεϊται άπό τρεις (3) 
βασικούς νόμους (Ν. 4506/1930, Ν. 4667/1930, Ν. 5202/ 
1931) καί άπό πλέον τών πεντήκοντα, ετέρους τροποποι- 
οϋντας αυτούς, οί περισσότεροι τών οποίων περιλαμβάνουν 
καί αυτοτελείς διατάςεις. "*

2. Οί ώς άνω τρεις βασικοί νόμοι, άνά εις διά τον. Στρα
τόν Ξηρας, τό Ναυτικόν καί τήν ’Αεροπορίαν, περιλαμβάνουν . 
διαφορετικάς διατάξεις διά τήν αυτήν κατηγορίαν προσω
πικού μέ άποτέλεσμα νά δημιουργήται άνισότης μετα/ει-

~^ίσέώς: · Πλέον τούτου τινές τών, κατά-καιρούς έκδοθέντων 
τροποποιητικών τών βασικών νόμων, περιλαμβάνουν χχ- 
ριστικάς διατάξεις διά μεμονωμενας περιπτώσεις, δημιουρ- 
γοΰντες έτέρας άνισότητας.

3. Προς έξάλειψιν τής, ώς άνω, πολυνομίας καί τών άνι- 
σοτήτων κατηρτίσθη τό παρόν σχέδιον Νόμου τό όποιον 
επί πλέον ρυθμίζει άπαντα τά θέματα τής «περί παθόντων 
έν πολέμω νομοθεσίας», στηριχθέν επί" τής-μέχρι σήμερον 
κτηθείσης πείρας, τών συγχρόνων άντιλήψεων τής ’Ια
τρικής καί τής έξελίξεως τών πολεμικών μέσων.

4. Λόγω τών αύστηροτέρων, καί καθ’ ήμας δικαιωτέρων, 
διατάξεών του έκρίθη σκόπιμον όπως ό νόμος ούτος μή περι- 
λάβη τούς ήδη ευρισκομένους εις τήν κατάστασιν τής Πο
λεμικής Διαθεσιμότητος, αλλά εκείνους οί όποιοι θά έντα- 
χθοϋν εις ταύτην μετά τήν ΐσχύν του. Γενικώς περιλαμβάνει 
μόνον τούς παθόντες έν πολέμω καί χωρίζεται εις τρία 
Μέρη.

5. Τό πρώτον μέρος ρυθμίζει τά τών ’Αξιωματικών καί 
Άνθυπασπιστών, μονίμων καί έφέδρων, ώς καί τών Δο
κίμων ’Εφέδρων ’Αξιωματικών (ΔΕΑ), τούς οποίους καί 
έντάσσει εις τήν Πολεμικήν Διαθεσιμότητα (ΠΔ). Περι
λαμβάνει τά άρθρα 1 έως 24 δι’ ών καθορίζει είδικώτερον 
τά εις τάς έπομένας παραγράφους άναφερόμενα.

6. Εις τό άρθρον 1 καθορίζεται ότι, έφ’ όσον τό τραύμα 
προήλθεν έξ έχθρικής ένεργείας, δύναται νά ληφθή οπουδή
ποτε, ένώ διά τά ατυχήματα καί τάς παθήσεις μόνον έν τή 
ζώνη τών πρόσω. Τούτο διότι, μέ τά σύγχρονα πομελικά 
μέσα, πολύ εύκολα δύναται ό έχθρός νά πλήξη οίανδήποτε 
περιοχήν, ένώ ατύχημα ή πάθησις δεν δικαιολογείται εκτός 
τής ζώνης τών πρόσω. Καθορίζεται ωσαύτως ότι τό ατύ
χημα δέον νά έπισυμβή έν διατεταγμάνη υπηρεσία καί ένεκα 
ταύτης. ’Επίσης καθορίζεται ότι οί ένδιαφερόμενοι κατά 
τήν στιγμήν τού τραυματισμού τού ατυχήματος ή τής έκ- 
δηλώσεως, τό πρώτον τής νόσου, νά έφερον πράγματι τον 
βαθμόν τού ’Αξιωματικού ή Άνθυπασπιστού.

- 7. Εις τό άρθρον 2 καθορίζονται τά ποσοστά άναπηρίας
διά τήν υπαγωγήν είς τήν Α' ή τήν Β'κατηγορίαν τής Πο
λεμικής Διαθεσιμότητος. Ούτω :

α) Αυξάνεται τό ποσοστόν άναπηρίας διά τήν Β' κατη
γορίαν άπό 25 - 50 % τής σήμερον ίσχυούσης νομοθεσίας, 
είς 50 % - 70 % καί τής Α' κατηγορίας άπό 50 % καί 
άνω, εις 70 % καί ά νω.

β) Τίθεται περιορισμός, έπί πλειόνων τής μιας βλαβών, 
ών τό άθροισμα υπερβαίνει τό 50 %, ή βασική τοιαύτη νά 
ύπερβαίνη τό 30 %. Τούτο διότι υπάρχουν σήμερον περι
πτώσεις καθ’ άς 2 ή 3 βλάβαι μικρού ποσοστού άναπηρίας 
νά υπερβαίνουν τά άνωτέρω όρια τών κατηγοριών, μή προ- 
ξενούσαι όμως έν τη πραγματικότητι άνάλογον άναπηρίαν.

γ) Κχταργούνται οί σήμερον ίσχύοντες πίνακες τραυμά
των καί άντ’ αυτών υιοθετείται μόνον τό ποσοστόν άναπη
ρίας. Ούτως άποφεύγεται ή άδυναμία τών πινάκων τραυμά
των νά περιλάβουν άπάσας τάς περιπτώσεις άφ’ ένός, καί 
άφ’ ετέρου τίθεται έν σταθερόν κριτήριον έναντι τών ένδε-

χομένων τροποποιήσεων τών ισχυόντων -βασικών πινάκων 
τραυμάτων καί ποσοστών άναττηρίας διά-τάς άναπηρικάς 
έν -γένει συντάξεις. _

δ) Περιλαμβάνονται άπασαι αί παθήσεις αί άπότοκοι 
τών κακουχιών τού πολέμου, έφ’ όσον καταλείπουν αντί
στοιχον τών τραυμάτων ποσοστόν άναττηρίας.

S. Εις τό άρθρον 3 καθορίζονται αί προϋποθέσεις ύπχ- 
γ:;γής εις τήν κατάστασιν τής Πολεμικής Διαθεσιμότητας, 
είς δέ τό άρθρον 4 ή διαδικασία μετχτάξεως. Ούτω :

α) Τόσον διά τά τραύματα, όσον καί.διά_ τάς παθήσεις 
δέον όπως καθιστούν τούς παθόντχς άποδεδειγμένως ανι
κάνους διά πάσαν έν τώ στρατεύματι υπηρεσίαν, περιλαυ- 
βανομένων καί τών ειδικών καταστάσεων ^υπηρεσίαν γρα
φείου, έλαφράν ύπηρεσίχν, υπηρεσίαν ξηρχς·καί έδάφους).

β) Είδικώς διά τάς παθήσεις, δέον όπως αύται έκδηλω- 
θούν μετά παραμονήν τουλάχιστον ενός αηνός έν τη ζώνη 
τών πρόσω ή ζφ’ όσο'/- έκδηλωθούν·-μετίί τήν άπομάκρυνσιν 
εκ ταυτης, νά μή έχη παρέλθει χρόνος μείζων τού δμήνόυΓ 
Εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις νά είναι άπότοκοι τής έν 
τη ζώνη τών πρόσω υπηρεσίας. ~ -

γ) Ή παραπομπή εις τήν οΐκείαν Άνωτάτην 'Υγειο
νομικήν ’Επιτροπήν δΓ ύπχγωγήν εις τήν κατάστασιν τής 
Πολεμικής Διαθεσιμότητος, έ/εργεΐτχι χ&ίεπαγγέλτως υπό 
τής υπηρεσίας εντός 3μήνου άπό τής ό^ισ?νήη κρίσεως 
τής υγιεινής καταστάσεως.-~Εΐφ περέπφιάσΐν καθ’ ήν δΓ οίον- 
δήποτε λόγον, δέν έκινήθη ή διαδικασία εύταπαγγέλτως ύπό 
τής ύπηρεσίας, ό ένδιαφερόμενος δύναται. νά ύποβάλη χί- 
τησιν έντός τακτής προθεσμίας.

δ) Διά τάς περιπτώσεις'έντάξεως εις τήν κατάστασιν τής 
Πολεμικής Διαθεσιμότητος ή τής χορηγήσεως τού επιδόμα
τος βαρείας άναπηρίας είς ’Αξιωματικούς καί ’Ανθυπχσπι- 
στάς βάσει άνακριβών ή πλαστών στοιχείωχ, παρέχεται ή 
δυνατότης εις τόν 'Υπουργόν ’Εθνικής Άμύνης, τή προ- 
τάσει τού ’Αρχηγού Γενικού Επιτελείου ’Εθνικής ’Αμύνης 
νά παραπέμπη τούτους πρός έπχνεξέτχσιν. .

Είς τήν περίπτωσιν ταύτην ό ένδιαφερόμενος έχει δικαίω
μα προσφυγής είς τήν ’Αναθεωρητικήν 'Υγειονομικήν ’Ε
πιτροπήν.

9. Είς τό άρθρον 5 καθορίζεται ή διαδικασία παραπομπής 
είς τάς 'Υγειονομικάς Έπιτροπάς, ή διαδικασία έν αΰταΐς, 
ώς καί ή δυνατότης προσφυγής τού ενδιαφερομένου.

10. Τά άρθρα 6 έως 10 ρυθμίζουν τάς προχγωγάς, τόν 
χρόνον ένάρξεως τούτων, τήν ένταξιν καί τήν άρχαιότητχ 
τών μονίμων κ,αί έφέδρων, τά Συμβούλια Κρίσεων καί τά 
τής τηρήσεως τών ατομικών φακέλων. Πάντα τ’ ανωτέρω 
θέματα παρέμειναν ώς έρρυθμίσθησαν προσφάτως διά τού 
Ν.Δ. 733/1970 μέ τάς κάτωθι διαφοράς :

α) Θεσπίζεται ενιαία έξέλιξις τών κατωτέρων, άνωτέρων 
καί άνοοτάτων άξιωματικών κατόπιν τής οποίας περικό
πτεται είς βαθμός έξελίξεως διά τούς Άνθυπασπιστάς Άν- 
θυπολοχαγούς καί Ταγματάρχας, έν σχέσει πρός τά ίσχύον- 
τα.

β) Καταργεϊται ή πρόσκτησις ενός είσέτι βαθμού διά 
τούς προαγομένους έπ’ άνδραγαθία κατά τήν στιγμήν τού 
τραυματισμού των. Τούτο διότι δημιουργεΐται άνισότης 
μεταξύ μονίμων καί έφέδρων. Συγκεκριμένως, πρότασις 
έπ’ άνδραγαθία προαγωγής δΓ έφεδρον ’Αξιωματικόν ή 
'Υπαξιωματικόν, γίνεται πολύ εύκολώτερον ύπό τών διοι
κητών τών μονάδων παρά διά μόνιμον. Ούτως υπήρξαν έν 
τώ παρελθόντι πλεΐσται όσαι περιπτώσεις καθ’ άς όμοιό- 
βαθμοι τραυματισθέντες ύπό τάς αΰτάς συνθήκας, νά μή 
τύχουν τής αυτής ήθικής άμοιβής, άλλ’ δ μέν έφεδρος νά 
προαχθή έπ’ άνδραγαθία, ό δέ μόνιμος νά λάβη μετάλλιον. 
Ούτοι άργότερον μετετάγησαν είς τήν Πολεμικήν Διαθε
σιμότητα καί δ έφεδρος έξειλίχθη κατά ένα βαθμόν περισσό
τερον τού μονίμου.

11. Τό άρθρον 11 ρυθμίζει τά θέματα τού φέρειν τήν 
στολήν, ώς ταϋτα έρρυθοιίσθησαν προσφάτως διά τού Ν.Δ.
404/1968.
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12. To άρθρον 12 ρυθμίζει τά θέματα άσκήσεως έπαγ- 
γέλματος ώς ταϋτα ρυθμίζονται ύπό τοϋ Ν.Δ. 1400/1973 
«περί Καταστάσεων- των ’Αξιωματικών των Ένοπλων 
Δυνάμεων».

13. Τό ‘άρθρον 13 καθορίζει ότι οί μεταταχθέντες εις 
την κατάστασιν της Πολεμικής Διαθεσιμότητος 8έν δύναν- 
ται νά έπανέλθουν εις την προτέραν αυτών κατάστασιν ούτε 
νά άνακληθοϋν εις την ενέργειαν, καθ’ όσον ούτοι έχουν ήδη 
κριθή ακατάλληλοι διά πάσαν έν τώ Στρατεύματι υπηρεσίαν.
£ 14. Το άρθρον 14 καθορίζει τά τοϋ πειθαρχικού ελέγχου 
τών ’Αξιωματικών καί Άνθυπασπιστών Πολεμικής Δια
θεσιμότητος. Ταϋτα παραμένουν ώς ισχύουν σήμερον. .

15. Τό άρθρον 15 ρυθμίζει τά τής υγειονομικής περιθάλ.- 
φεως τών ευρισκομένων εις την κατάστασή τής Πολεμικής 
Διαθεσιμότητος συμφώνως τώ προσφάτως δηιιοσιευθέν
Π.Δ. 270/1974.

16. Τό άρθρον 16 ρυθμίζει τά τής Λουτροθεραπείας 
και Αεροθεραπείας. Γαυτα παραμένουν ως ισχύουν σήμερον 
δι άπαντας τούς άναπήρους, μέ την διαφοράν ότι ή κατ’ 
έτος έξέτασίς των πραγματοποιείται ύπό τών Επιτροπών 
’Απαλλαγών καί ούχί ύπό τής Άνωτάτης Υγειονομικής 
’Επιτροπής προς διευκόλυνσιν τών εις τάς διαφόρους επαρ
χίας διαμενόντων.

17. Τό άρθρον 17 καθορίζει τάς άποδοχάς _ τών_ ευρι
σκομένων εις την κατάστασιν τής Πολεμικής Διαθεσιμότητος 
ώς ισχύουν καί σήμερον ήτοι τό 100 % τών αποδοχών διά 
την Α' κατηγορίαν καί τό 90 % διά την Β' κατηγορίαν.

18. Τό άρθρον 18 καθορίζει τά τής χορηγήσεως τοϋ μο- 
ναδικοϋ είδικοϋ επιδόματος διά τούς εύρίσκομένους εις την 
κατάστασιν τής Πολεμικής Διαθεσιμότητος. Τοϋτο καλεί
ται ’Επίδομα ’Αναπηρίας καί χορηγείται είς άπαντας κλι- 
μακούμενον άπό 20 % έως 100% επί τοϋ συνόλου τών άπο- 
δοχών των, άναλόγως τής αναπηρίας έκάστου.

Κατόπιν τών καθοριζομένων είς τό άρθρον τοϋτο καταργεΐ- 
ται τό σήμερον παρεχόμενον Επίδομα Μασήσεως 50—100% 
επί τών άποδοχών.

Τοϋτο είχε θεσπισθή μόνον δι’ έν άτομον καί κρίνεται ώς 
μή άναγκαϊον.

19. Τό άρθρον 19 ρυθμίζει τά τών δαπανών τεχνητών 
μελ.ών. Οΰτω τά τεχνητά μέλη θά κατασκευάζωνται καί 
έπισκευάζωνται ύπό τοϋ εργοστασίου ορθοπεδικών μηχανη
μάτων, έν αδυναμία όμως έξυπηρετήσεως είς τοϋτο, θά δύ- 
νανται οί ενδιαφερόμενοι νά άπευυθυνθοϋν εις ιδιωτικά εργα
στήρια, καθοριζομένης καί τής σχετικής διαδικασίας. Κατό
πιν τοϋ άνωτέρω καταργοϋνται τά κάτωθι έπιδόματα :

α) ’Επίδομα Τεχνητών Μελ.ών 20—40% επί τών άπο
δοχών. Ή παροχή τοϋ επιδόματος τούτου, είς άντιστάθμισμα 
τής μή, δαπάναις τοϋ Δημοσίου, κατασκευής καί επισκευής 
τών τεχνητών μελών, κρίνεται ώς μή δίκαια, καθ’ όσον, άνα- 
λ.όγως τοϋ τεχνητοϋ μέλ.ους, άλλ.οι μέν διέθετον ολόκληρον 
το επίδομα, άλλ.οι δέ έν πολ.ύ μικρόν μέρος τούτου (π.χ. διά 
τεχνητόν όφθαλ.μόν).

β) ’Επίδομα Μονοπλεύρου Κωφώσεως 20-40%. Ήτοι 
τό άντίστοιχον επίδομα τεχνητών μελών διά τούς χρησιμο- 
ποιούντας ακουστικά μηχανήματα.

20. Τά άρθρα 20,21,22 καί 23 ρυθμίζουν τά θέματα 
ήθικών άμοιβών, τηρήσεως βιβλίων τών είς κατάστασιν 
Πολεμικής Διαθεσιμότητος τελ.ούντων, θεμάτων άσφαλ.ιστι- 
κών ταμείων καί χορηζήσεως αδειών γάμου. Είς τά άνωτέρω 
θέματα ούδεμία άλλ.αγή επέρχεται άπό τά νϋν ίσχύοντα.

21. Τό άρθρον 24 καθορίζει ότι αί διατάξεις τοϋ ύπ’ δψιν 
σχεδίου νόμου έχουν εφαρμογήν καί διά τούς άνήκοντος είς 
μονάδας τών ’Ενόπλων Δυνάμεων δρώσας έν τή άλλ.οδαπή, 
έντολή τής Ελληνικής Κυβερνήσεως. Ή διάταξις αυτή 
περιλαμβάνεται είς τον ίσχύοντα νόμον 1718/1951.

22. Τό Δεύτερον μέρος ρυθμίζει τά τών Ύπαξιωματικών 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων έν γένει ήτοι μονίμων, έθελ.οντών, 
έφέδρων καί κληρωτών τούς οποίους καί εντάσσει είς τήν

κατάστασιν τής Πολεμικής ’Αποστρατείας (ΠΑ). Περι
λαμβάνει τά άρθρα 25 έως 30 δι’ ών καθορίζονται είδικώτερον 
τά είς τάς έπομένας παραγράφους άναφερόμενα.

23. Τό άρθρον 25 καθορίζει ότι είς τήν κατάστασιν τής 
Πολ.εμικής ’Αποστρατείας έντάσσονται οί Ύπαξιωματικοί 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, διά τούς αύτούς λ.όγους, διά τούς 
όποιους οί ’Αξιωματικοί καί οί Άνθυπασπισταί τίθενται είς' 
τήν κατάστασιν τής Πολεμικής Διαθεσιμότητος. *Η κατά- 
στασις αυτή δέν διαχωρίζεται είς κατηγορίας.

24. Το αρθρον 26 καθορίζει ότι οί Ύπαξιωματικοί οί 
υπαγόμενοι είς την κατάστασιν τής Πολ.εμικής’Αποστρατείας 
προάγονται κατά τέσσαρας (4) βαθμούς έφ’ άπαξ. Ή ίσχύ- 
ουσα νομοθεσία σήμερον μεταχειρίζεται τούτους κατ’ άνισον 
τρόπον καθορίζουσα κατά Κλ.άδον Ένόπλ.ων Δυνάμεων τά 
κάτωθι :

α) Διά τόν Στρατόν Ξηρας ισχύει ό νόμος 2588/1921.Βάσει 
αύτοϋ οί κρινόμενοι άκατάλληλ.οι διά πάσαν ύπηρεσίαν προ- 
άγονται είς τόν βαθμόν τοϋ Άνθυπολ.οχαγοΰ καί άποστρα- 
τεύονται, αμέσως, μέ σύνταξιν Ύπολοχαγοϋ. Οί κρινόμενοι 
κατάλληλοι διά βοηθητικάς ύπηρεσίας προάγονται είς τόν 
βαθμόν τοϋ Άνθυπασπιστοϋ καί παραμένουν είς τό 
Στράτευμα έξελ.ισσόμενοι μέχρι τοϋ βαθμοΰ τοϋ Ταγμα
τάρχου (Ν.Δ. 1140/1949). Άρχικώς έξειλίσσοντο μέχρι 
τοϋ βαθμοϋ τοϋ Ύπολ,οχαγοϋ.

β ) Διά τό Ναυτικόν ισχύει ό νόμος 4667/1930, όστις άνα- 
φέρεται καί είς τούς ’Αξιωματικούς. Βάσει αύτοϋ οί Ύπαξιω- 
ματικοί τίθενται είς τήν κατάστασιν τής Πολεμικής Διαθεσι- 
μότητος έξελ.ισσόμενοι κατά τρεις (3) βαθμούς.

η) Διά τήν’Αεροπορίαν ισχύει ό νόμος 5202/1931, όστις 
άν φέρεται έπίσης καί είς τούς ’Αξιωματικούς. Βάσει αύτοϋ 
οί Γπαξιωματικοί, κατά τήν στιγμήν τοϋ τραυματισμού, 
θεωρούνται ότι κατέχουν τόν βαθμόν τοϋ Άνθυπασπιστοϋ 
καί οΰτω τίθενται είς τήν κατάστασιν τής Πολ.εμικής Δια
θεσιμότητος έξελ.ισσόμενοι κατά τέσσαρας (4) βαθμούς (Έπι- 
σμηναγοί).

25. Τό άρθρον 27 καθορίζει τάς άποδοχάς τών είς τήν 
κατάστασιν τής Πολ.εμικής ’Αποστρατείας τελ.ούντων Ύπα- 
ξιωματικών.

26. Τό άρθρον 28 καθορίζει τά τής υγειονομικής περι- 
θάλ.ψεως τών Ύπαξιωματικών, τό δέ άρθρον 29 ότι τό ύπ’ 
δψιν σχέδιον νόμου περιλ.αμβάνει μονίμους, έθελοντάς, έφέ- 
δρους καί κληρωτούς Ύπαξιωματικούς.

27. Τό άρθρον 30 καθορίζει τάς διατάξεις τών άρθρων «περί 
Πολ.εμικής Διαθεσιμότητος» αίτινες έχουν έφαρμογήν καί διά 
τήν Πολεμικήν ’Αποστρατείαν.

28. Τό τρίτον μέρος άναφέρεται είς τάς μεταβατικάς καί 
καταργουμένας διατάξεις, περιλ.αμβάνει δέ τά άρθρα 31 καί 
32 δι’ ών είδικώτερον καθορίζονται τά κάτωθι :

α) Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 31 καθορίζει ότι ό νόμος 
ούτος πρόκειται νά περιλ.άβη μόνον τούς ύπαχθησομένους 
άπό τής δημοσιεύσεώς του καί έφεξής. Τοϋτο καθ’ όσον, λόγω 
τών θεσπιζόμενων αύστηροτέρων, πλήν δικαιωτέρων, δια
τάξεων, κρίνεται σκόπιμον όπως μή θίγουν κεκτημένα ήδη 
δικαιώματα. ’Επίσης καθορίζει όπως, έπί τών καταστάντων 
ανικάνων έν Κύπρω στρατιωτικών μέχρι τής δημοσιεύσεώς 
τοϋ ύπ’ δψιν νόμου, έφαρμόζονται αί διατάξεις τής προϊσχυ- 
ούσης νομοθεσίας, έφ’ όσον όμως έχουν τάς προϋποθέσεις 
υπαγωγής είς τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 1142/1972 «περί συντα- 
ξιοδοτήσεως τών έν Κύπρω παθόντων στρατιωτικών», ώς 
τοϋτο έπεξετάθη διά τοϋ Ν.Δ. 144/1974 καί ύποβάλ.ουν σχε
τικήν αίτησιν υπαγωγής είς τήν κατάστασιν τής Πολ.εμικής 
Διαθεσιμότητος, έντός έτους άπό τής δημοσιεύσεώς τούτου.
, β) Ή παράγραφος 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου καθορίζει όπως, 
οί βάσει τής διά τοϋ ύπ’ δψιν σχεδίου νόμου καταργουμένης 
νομοθεσίας δικαιούμενοι νά υπαχθούν είς τήν κατάστασιν 
τής Πολ.εμικής Διαθεσιμότητος ’ Αξιωματικοί,Άνθυπασπι- 
σταί καί Ύπαξιωματικοί, οί καθιστάμενοι ανάπηροι έν ει
ρήνη ύπάγονται είς τάς διατάξεις τοϋ ύπ’ δψιν νόμου. Τοϋτο 
ίνα μή. έστω καί κατά τήν μεταβατικήν περίοδον, εύρεθοϋν 
οί παθόντες έν ειρήνη είς εύνοϊκωτέραν θέσιν άπό τούς πκ-
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θόνπας έν πολ,έμω. Τοϋ ανωτέρω μέτρου έξα'.ροϋνται οί έν 
είοήνη τταθόντες στρατιωτικοί των όποιων οί περιπτώσεις 
έντάξεως εις την Πολεμικήν Διαθεσιμότητα έκκρεμοϋν ενώ
πιον των πολιτικών δικαστηρίων.

γ) Τό άρθρον 32 καταργεί άπαντας τούς σήμερον ΐσχύον- 
τα; Νόμους. ’Αναγκαστικούς Νόμους καί Νομοθετικά 
Διατάγματα ώς επίσης καί πάσαν γενικήν ή ειδικήν διάταξιν 
άντικειαένην τω παρόντι Νόμω τάς άναφερομένας εις τό 
προσωπικόν των ’Ενόπλων Δυνάμεων, έπιφυλασσομένων 
των διατάξεων τοϋ άρθρου 31. Διά τό προσωπικόν των Σω
μάτων Άσφα>.είας Θά μεριμνήση τό αρμόδιον Υπουργείου.

29. Διά τούς έχοντας άναπηρίαν κάτω τοϋ 50% διά 
τούς όποιους δεν μεριμνά τό σχέδιον νόμου, ή Διοι- 
κησις προτίθεται, έφ’ όσον ούτοι κρίνονται ύπό των 
οικείων Άνωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών ακατάλληλοι 
χέν διά τήν ενεργόν υπηρεσίαν, κατάλληλοι δέ διά τάς εΐ- 
δικάς καταστάσεις (υπηρεσίαν γραφείου, έλαφράν ύπηρε- 
τίαν, υπηρεσίαν ξηρας καί εδάφους), νά διάτηρή τουτους 
εις τάς ειδικός ταύτας καταστάσεις, άλλως νάύπάγωνται εις 
εάς διατάξεις τών νόμων «περί πολεμικών συντάξεων».

30. Εις τήν ρύθμισιν τών άνωτέρω θεμάτων άποσκοπεΐ 
ό ύποβαλλόμενον σχέδιον νόμου τοϋ οποίου τήν έπιψήφισιν 
χομεν τήν τιμήν νά ζητήσωμεν παρ’ υμών.

31. Αί καταργούιιεναι διατάξεις έιιοαίνονται εις τό ΠΑ
ΡΑΡΤΗΜΑ «Α». '-----------------------— .-------- ---------------

’Εν Άθήναις τη 25 Μαίου 1978 
Οΐ Υπουργοί

Οικονομικών ’Εθνικής Άμύνης
V0. ΚΑΝΈΛΛΟΠΟΓΛΟΣ Ε. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί καταστάσεως τών πα-ιόντων <έν πολεμώ 'Αξιωματικών, 
Ανθυπασπιστών καί Τπαξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυ
νάμεων.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
Πολεμική Διαθεσιμότης.

ΚΕΦΜΜΑΙΟΝ Α'.
Γενικαί Διατάξεις.

Άρθρον 1.
'Ορισμός Πολ.εμικής Διαθεσιμότητος.

1. Πολεμική Διαθεσιμότης είναι, ή ειδική κατάστασις τών 
ιξιωματικών καί Άνθυπασπιστών τών Ένόπλ.ων Δυνάμεων,
; ήν μετατάσσονται ούτοι κρινόμενοι ά/αμφισβητήτως ανί
α·/οι 2ιά πάτον έν τώ Στρατεύματι υπηρεσίαν, έφ1 όσον κα- 
στησαν τοιοΰτοι φέροντες τον δαθμον τοϋ αξιωματικού καί 
θυπασπιστοϋ, συνέπεια τραυμάτων ληφθέντων έν πολ,έμω, 
ιθήσεων έκ κακουχιών υπηρεσίας έν τή ζώνη τών πρόσω 
ζί ατυχημάτων έπισυμβάντων έν τή ανωτέρω ζώνη, έν ϊια-' 
ταγμένη υπηρεσία, καί ένεκα τούτης. .
2. Όπου έν τώ παρόντι νόμω άναφέρονται έφεϊροι ’Αξιώ
τικοι, νοούνται καί οί έξ απονομής. 'Ομοίως καί οί Δόκι- 
·· Έφεδροι ’Αξιωματικοί (ΔΕΑ), οίτινες έξομοιοΰνται προς 
νθυπασπιστάς.

Άρθρον 2.
Κατηγορία: Πολεμικής Διαθεσιμότητος.

Αξιωματικοί καί Άν-SυπασπισταΓ, ύποστάντες μίαν ή πλ,εί- 
ζς. βλάδας έκ τραυμάτων, παθήσεων καί ατυχημάτων, κατά 

>έν τώ προηγουμένφ άρθρω οριζόμενα, αίτινες .επιφέρουν 
-οπηρίαν άπό 50% έως 70% τίθενται εις τήν κατηγορίαν 
», άνω ϊε τού 70% εις τήν κατηγορίαν «Α» τής Πολεμι
κής Διαθεσιμότητες. Κατ’ άμφοτέρας τάς περιπτώσεις, ή 
z τών, έκ τραυμάτων, παθήσεων καί ατυχημάτων δλάδης, 
ν νά έπιφέρη ποσοστό·/ αναπηρίας τουλάχιστον 30%.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Β'.
'Τπαγωγή εις τήν Πο/.εμικήν Διαθεσιμότητα.

Άρθρον 3.
Προϋποθέσεις 'Επαγωγής εις τήν Κατάστασιν 

τής Πολεμικής Διαθεσιμότητες.
1. Τραύματα πολέμου, άτινα ϊικαιολ.ογοϋν τήν μετάταξιν 

τών ’Αξιωματικών καί Άνθυπασπιστών εις τήν κατάστασιν 
τής Πολεμικής Διαθεσιμότητος, ϊιά τήν εφαρμογήν τού πα
ρόντος νόμου, είναι τά άποίεοειγμένως καθιστώντα τούτους 
ανικάνους ϊιά πάσαν έν τώ Στρατεύματι υπηρεσίαν.

Ώς τοιαΰτα νοούνται τά προκληθέντα, έν πολεμώ, συνέ
πεια έχθρικής ένεργείας ϋπο όπλων, οργάνων ή πολεμικών 
μέσων τού εχθρού, ώς έπισης καί συνέπεια ατυχημάτων έχόν- 
των άμεσον ρχέσιν μέ τάς πολεμικάς επιχειρήσεις καί έπι
συμβάντων. έν_τή ζώνη τών πρόσω.

2. Παθήσεις ·έκ κακουχιών πολέμου αίτινες ϊικαιολ.ογοϋν 
τήν μετατάξιν τών ’Αξιωματικών καί Άνθυπασπιστών εις 
τήν κατάστασιν τής Πολ.εμικής Διαθεσιμότητες, ίιά τήν 
εφαρμογήν τού παρόντος νόμου, είναι αί καθιστώσαι τούτους 
άποίείειγμένως ανικάνους ίιά πάσαν έν τώ Στρατεύματι υπη
ρεσίαν, 'έκϊηλωθείσαι μετά παραμονήν τουλάχιστον ένος μη- 
νός έν τή-ζώνη τών πρόσω ή τόπολ,ό έντός εξαμήνου άπό τής 
άπομακρύνσεως έκ ταύτης καί ούσαι άπότοκοι τής έν τή άνω
τέρω ζώνη υπηρεσίας τούτων.

3. Ή ζώνη τών πρόσω, ίιά τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος 
νόμου, ορίζεται έκάστοτε- ϊι’ άποφάσεως τού Υπουργού Ε
θνικής Άμύνης. προτάσει τού ’Αρχηγού τού Γενικού ’Επιτε
λείου ’Εθνικής Άμύνης.

Άρθρον 4.
Διαδικασία Μετατάξεως.

ί. Ή μετάταξις εις τήν κατάστασιν τής Πολεμικής Δια
θεσιμότητος τών έν άρθρω 1 άναφερομένων προσώπων, έπέρ- 
χεται ϊιά Προεϊρικού Διατάγματος, έκϊιίομένου προτάσει 
τού Υπουργού Εθνικής Άμύνης, βάσει γνωματεύσεως τών 
κατά Κλ,άϊους Άνωτάτων Τγειονομικών Επιτροπών, εις ας 
παραπέμπονται ϊιά ϊιαταγής τού οικείου κατά Κλάοον Αρχη
γού, ίιά ίέ τά Κοινά Σώματα βάσει γνωματεύσεως τής Άνω- 
τάτης Στρατού Τγειονομικής Επιτροπής εις ήν παραπέμπον- 
ται ίιά ϊιαταγής τοϋ Γενικού ’Επιτελείου ’Εθνικής Άμύνης.

2. Ίνα ’Αξιωματικός ή Άνθυπασπιστής παραπεμφθή εϊς 
τήν Άνωτάτην Υγειονομικήν Επιτροπήν προς έξέτασιν καί 
υπαγωγήν εις τήν κατάστασιν τής Πολεμικής Διαθέσιμό :η- 
τος. ϊέον όπως:

α. Προκειμένου περί μονίμου, κριθή ούτος προηγουμένως 
έίνικανος ίιά τήν ένεργόν 'Γπηρεσίαν τοϋ Στρατεύματος, και 
ακατάλληλος ϊιά τήν υπηρεσίαν γραφείου ,τήν ελαφρά/ υπη
ρεσίαν, τήν υπηρεσίαν ξηράς καί έϊάφους βάσει τών έκάστο- 
τε ίσχυουσών ϊιατάξεων «περί καταστάσεων τών ’Αξιοκρατι
κών καί Ά·/θυπασπιστών τών Ενόπλων Δυνάμεων»..

β. Προκειμένου περί έφέΐρου ή Κληρωτού, κριθή ουτος 
ανίκανος ίιά τήν ένεργόν υπηρεσίαν τοϋ Στρατεύματος, βάσει 
τών έκάστοτε ίσχυουσών ϊιατάξεων «περί κρίσεως σωματικής 
ίκανότητος τοϋ στρατιωτικού προσωπικού τών ’Ενόπλων Δυ
νάμεων».

3. Ή παραπομπή εις τήν Άνωτάτην Υγειονομική/ ’Επι
τροπή/ ϊι’ υπαγωγήν εις τή/ κατάστασιν τής Πολ.εμικής 
Διαθεσιμότητος, ένεργείται αύτεπαγγέλ.τως υπό τής Τπηρε- 
σίας. Προς τούτες τά Γενικά Έ/πιτελ.εία τών Κλ.άίων τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων, καί τό Γενικόν Έπιτελ.είον ’Εθνικής 
Άμύνης ϊιά τά Κοινά Σώματα, έντός τριμήνου άπό τής 
οριστικής κρίσεως τής υγιεινής καταστάσεως τού ’Αξιωμα
τικού ή Άνθυπασπιστοϋ, κατά τά έν τή προηγουμένη παρα
γράφω οριζόμενα, συγκεντρώνουν άπαντα τά έξ έγκύρων καί 
έπισήμων πηγών άποϊεικτικά στοιχεία, έφ’ ών θεμελ'οϋντιζι 
ά/ενϊοιάστως αί προϋποθέσεις εφαρμογής τοϋ παρόντος νόμου 
καί ακολούθως διαβιβάζουν ταΰτα πρός τήν άρμοϊίαν Άνω-


