
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

!I-rrl τού σχεδίου Νόμου «περί τροποπΟ'.ήr /ς τής διατάξεως
του άρθρου 20 -α?. 3 το·5 Ν.Λ. 178/69 (πτερί ’Ιεραρχίας 
προαγωγών χαΐ^τοπονεττ^τεων Ά^ιω^ιατιχών των Ενοπλων
Δυνάμεων».

Προς ζην Βουλήν των ‘Ελλήνων

1. Το άοθρον 20 -τού Ν.Λ. 178/69 ώς έτροποποιήθη διά 
τού Ν.Δ. 166/1974 άναφερόμενον εις τά άχαιτούμενα ούσια-

2. Κατά την χοοίσχύσασα Νομοθεσία το'μεν Ν.Α. 29-3/ 
1954 άρθρον 7 τοΰ«χε?ί Ιεραρχίας καί προαγωγών τών ’Α
ξιωματικών των τριών Κλάδων τών Ενόπλων Δυνάμεων» κα- 
θώϊΐζε ότ; διά την προαγωγήν τών ’Αξιωματικών γενικώς 
και συνεπώς καί τών ά/ωτάτων. άπαιτείται καί γενικωτέρα 
υ.όσφωσις συναγομένη εκ τής έπιδοσεως των εις Στρατιωτικής 
Σχολάς, το δέ’άρθρον 17 τού Χ.Δ. 4028/59, ώριζε διά την 
κατ’ εκλογήν προαγωγήν τών Αξιωματικών γενικώς, ως 
χρόσθετον χροϋπόθεσιν, την «ευδόκιμο·/ άποφοίτησιν έκ τών 
r/ίλών, γενικώς συνε,κτιμωμένη, εις όαθμόν άχό καλώς καί 
άνω».

3. Εις τάς Άνωτέρας Στρατιωτικής Σ-χολάς περιλαμίά- 
νεται καί ή Σχολή Πολέμου καί τών τριών κλάδωιν των Ε
νόπλων Δυνάμεων, με άχοτέλετυα άχό τής ισχύος τοΰ Ν.Δ. 
178/69 να καθίσταται νέμω, ανέφικτη ή χροαγωγή ά/ωτά- 
του ’ Αξιωματικού όφ’ όσον or/ ε-/ει αποφοιτ/σει έκ. τής Σχο
λής ταύτης. ανεξαρτήτως έάν κέκτηται εις βαθμόν άριστον 
ττ λοιχά ουσιαστικά προσόντα.

4. Κατά τάς κρίσεις τοΰ έτους 1979 έκρίθησαν άλλα καί 
χοόκειται νά κριθοΰν ’Ανώτατοι ’Αξιωματικοί οι όχοίοι κατά 
την σταδιοδρομίαν των άνέχτυξαν -έξαιρετον χ:λεμικήν δρά- 
τ:ν καί γενικώς απέδειξαν ότι κέκτηντα: άρίστη χείοα άναγο- 
κένη εις την Διοίκη-ιν. την εκπαίδευσε·/ και την όογανωσιν 
πλπν όμως επειδή δεν έφοίτηταν εις την Σχολή Πολέμου, 
κυοίως λόγω τής δυσμενούς μετζχειρίσεως πού Ιτυχον κατά 
την περίοδον τής δικτατορίας. άπεστρατεύθησαν ή πρόκειται 
νά άποιστρατείυθοΰν, μέ αποτέλεσμα νά στεπηθή τό σιτάτευ/α 
στελεχών ίκανοτάτων. Προς άχοφυγήν τών δυσαρέστων αυ
τών 31ά την ύχηρεσιαν συνεχειώνs προτείνεται όπως ή διάτα- 
χις τοΰ άρθρου 20 χαρ. 3 τοΰ ΝΑ. 178/69. τροποχοιηθή ώς 
κάτωθι:

Διά τους άνωτάτους ’Αξιωματικούς "Οχλων. Μαχίμους καί 
Ίπτακένους άχαιτοΰνται, χλέον τών άνωτέρω καί τά κάτωθι 
προσόντα:

α. Εΰρεία καί ποικίλη διοικητική καί επιτελική χείοα καί 
ίκανότης έγγυοίμενη ότι ουτοι -S’ άνταποχοιθοΰν άπολύτωσ 
εις τά καθήκοντα οιασδήχοτε διοικητικής ή έχιτελικ.ής -3έ- 
σεως, προίλεπομένης ΰχό τοΰ βαθμού των.

6. Γενικωτέρα στρατιωτική μόρφωσις συναγομένη έκ τής 
ό/ησ σταδιοδρομίας τοΰ ’Αξιωματικού καί ευδόκιμου άχοφοι- 
τήσεώς του έκ τών Σχολών, γενσ/ώς σννεκτ μομενης. εις 
βαθμόν «καλώς» καί άνω.

Ούτως επανέρχεται το προ τής διίκτατορίας :σνϋσαν Χομ- 
κόν Καθεστώς. ώς χρός τήν αντιμετώπιση τοΰ -3έματος τού
του καί άχοφεύγονται αί δυσάρεστοι διά το στράτευμα συνέχειαι, 
δι’ ο καί χαρακαλοΰμεν διά τήν έπιψήφισιν υπό τής Βουλής 
τοΰ παρόντος Νομοσχεδίου.

Έν Ά-3ήναις τή 11 Μαίου 1979
Ό 'Τχεαογός Εθνικής Άυύνης 

ΕΓΑΓΓΕΛΟΣ' ΑΒΕΡΩΦ — ΤΟΣΙΤΣΑΣ

Τροχοχοιοΰμεναι Διατάξεις.
Άρθρον 20.

Παρ. 3 «Διά τούς άνωτάτους αξιωματικούς όχλων, Μαχί
μους καί ’Ιπταμένους άχαιτοΰνται, χλέον τών άνωτέρω καί 
τά κάτω-3ι χροσόντα:

α. Εύρεία καί ποικίλη διοικητική καί επιτελική πείρα και 
ίκανότης έγγυωμένη ότι ούτοι -3’ άντοσχοκριθοΰν άχολύτως εις 
τά καθήκοντα οιασδήχοτε διοικητικής ή έπιτελιχ,ής ·3έσεως 
χροίλεχομένης ΰχό τοΰ βαθμού των.

δ. Γενικωτέρα στρατιωτική μόρφωσις σν/αγ:α.ένη έκ. τ ή : 
όλης σταδιοδρομίας τοΰ ’Αξιωματικού καί τής εύδοκίμου ά- 
ποφοιτήσεώς του, εις βαθμόν «Καλώς» κα άνω. έξ Άνω- 
τέρων Στρατιωτικών Σχολών».

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί τροχοχοιήσεως τής διατάξεως τοΰ άρθρου 20 χαράγρ. 

3 τοΰ Ν.Δ. 178/1969 «χέρι Ιεραρχίας, προαγωγής καί 
τοποθετήσεως αξιωματικών τών 'Ενόπλων Δυνάμεων».

Άρ-3ρον I.
Ή δίάταξις τοΰ άρθρου 20 παράγο·. 3 τοΰ Ν.Δ. <78/1969 

«περί ’Ιεραρχίας, προαγωγών καί τοποθετήσεων άξιωματικών 
τών Ενόπλων Δυνάμεων» τροποποιείται ώς άκολού-3ως:

«3. Διά τούς Ανώτατους Αξιωματικούς "Οχλων. Μαχί
μους καί 'Ιπταμένους άχαιτοΰνται χλέον τών άνωτέρω καί τά 
κάτωθι χροσόντα:

α. Εύρ, α καί ποικίλη διοικητική καί επιτελική πείρα καί 
ίκανότης έγγυωμένη ότι ουτοι θ’ άνταποκριθοΰν άχολύτως 
εις τά καθήκοντα οιασδήχοτε διοικητικής ή έχιτελικής θέ- 
σεως χροίλεχομένης ύπο τοΰ ίαθμοΰ των.

ί. Γενικωτέρα στρατιωτική μόρφωσις συναγομένη έκ τής 
όλης σταδιοδρομίας τοΰ ’Αξιωματικού καί ευδόκιμος άχοφοί- 
τησις έκ τών Σχολών, γενικώς συνεκτιμωμένη. άχό βαθμόν 
«χαλώς» καί άνω».

Άρθρον 2.
Ή δκάταξις τοΰ άρθρου 1 εχει εφαρμογή?/ ίκαί διά τάς διε- 

νεργηθεισας κρίσεις ’Αξιωματικών τό έτος 1979.

Άρθρον 3.
Η ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άχό τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής Έφημερίδος τής Κυίερνήσεως.
Εν ’Αθήναις τή 11 Μαΐου 1979
Ό ’Γπουογός ’Εθνικής Ααύνης 

ΕΓΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ — ΤΟΣΙΤΣΑΣ

Άριθ. 45/3/79
ΕΚΘΕΣΙΣ

Γενικού Λ.γιστηρίου Κράτους (Άρθρον 75 παραγρ. 1 τοΰ 
Συντάγματος) έπί τοΰ σχεδίου Νόμου τοΰ Υπουργείου 
’Εθνικής ’Αμύνης «περί τροχοχοιήσεως τής διατάξεως 
τοΰ άρθρου 20 παραγρ. 3 τ:ΰ ΝΛ. 178/1969 «περί Ίε- 
ραρχιας, προαγωγών καί τοχοθετήσεως άξιωματικών τών 
Ενόπλων Δυνάμεων».

Διά τών διατάξεων τοΰ άρθρου 20 τοΰ Ν.Δ. 178/1969 
«περί Ιεραρχίας, προαγωγών καί τοποθετήσεων ’Αξιωματι
κών τών Ένοπλων Δυνάμεων» καθορίζονται τά άπαιτούμε- 
να ουσιαστικά προσόντα διά τήν προαγωγή·/ τών άξιωματι- 
κών τών Ένοπλων Δυνάμεων, διά δέ τής παραγράφου 3 τοΰ 
ίδιου άρθρου ητις έτροποχοιήθη διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ. 
166/1974 («περί τροποποιήσεως τοΰ Ν.Δ. 178/1969», ορί
ζεται, μεταξύ άλλων ότι διά τήν κρίσιν προς προαγωγήν τών 
άνωτατων αξιωματικών "Οπλων, Μαχίμων καί 'Ιπταμένων, 
απαιτείται επι πλέον τών λοιπών προσόντων καί γενικωτέρα


