ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’ £-ι σχεδίου Νόμου «περί άντικαταστάσεως των άρθρων ,
και 18 τοΰ Λ.Λ. 1327/73 «περί Υγειονομικών Επιτρο
πών των Ενόπλων Δυνάμεων».
Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων
1. Κατά τάς διατάξεις τής —αραγράφου 1 τοΰ άρθρου 48
τοΰ Ν.Δ.4105/60 (ΦΕΚ 151/23.9.60) ή σωματική ίκανό
της των μονίμων Ύπαξιωματικών καί Άνθυπα απιστών
εξετάζεται βάσει των έκάστοτε ίσχυουσών διά τούς μονίμους
’Αξιωματικούς διατάξεων. Ίσχύουσαι έν προκειμένω δια
τάξεις είναι αί τοιαΰται .των άρθρων 22 καί 23 τοΰ Ν.Δ.
1400/73 καθ’ άς ή σωματική ίκανότης των Μονίμων ’Αξιω
ματικών ένεργεϊται ύπό τής ’Ανώτατης Υγειονομικής Επι
τροπής τοΰ οικείου Κλάδου.
2. Παρά τά έν άρθρω 118 τοΰ Ν.Δ.4105/60 οριζόμενα
τό κατ’ έξουσιοδότησιν τής 4ης παραγράφου τοΰ άρθρου 5
τοΰ Ν.Δ. 1327/73 έκδοθέν Β.Δ.374/73 έν έδαφίω α τής πα
ραγράφου 1 τοΰ άρθρου 5 αύτοΰ ορίζει δτι αί Έπιτροπαί
’Απαλλαγών εξετάζουν καί γνωματεύουν έπί τής σωματι
κής Ικανότητος»........ τών μονίμων καί έθελοντών οπλι
τών ........ » ένώ ώς προελέχθη ή σωματική ίκανότης τών
μονίμων οπλιτών, έν οίς νοοΰνται καί οί 'Τπαξιωματικοί,
έξετάζεται ύπό τών Άνωτάτων 'Υγειονομικών ’Επιτροπών
τών οικείων Κλάδο»/.
3. Έπί σκοπώ άποσαφηνίσεως τών διατάξεων τοΰ Ν.Δ.
1327/73 άπαιτεΐται ή άντικατάστασις τών έδαφίων α καί γ
τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 7 τοΰ Νομοθετικοΰ τούτου
Διατάγματος ώστε τής υγειονομικής έξετάσεως τών Μονί
μων Ύπαξιωματικών νά έπιλαμβάνεται ή Άνωτάτη 'Υγειο
νομική ’Επιτροπή τοΰ οικείου Κλάδου.
ι
4. Προς έπίτευξιν τοΰ άνωτέοω σκοπού αί διατάξεις τών
έδαφίων α καί γ τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 7 τοΰ Ν.Δ.
1327/73 δέον νά άντικατασταθοΰν ώς ακολούθως :
<ι
; . «α. Έπί τής σωματικής ίκάνότητος τών ύπηρετούντων
μονίμων καί μονίμων έκ τής έφεδρείας ’Αξιωματικών, Άνθστών καί μονίμων ‘Ύπαξιωματικών ώς καί τών μαθητών
τών παραγωγικών Σχολών Άξ/κών, διά θέματα άφορώντα
εις μεταβολάς τής καταστάσεως αυτών, κατά τήν έν τώ
Στρατεύματι σταδιοδρομίαν των, ώς οί οικείοι νόμοι ορί
ζουν».
.«γ. Έπί τής χορηγήσεως μακρών άναρρωτικών άδειών
εις μονίμους ’Αξιωματικούς, Άνθ/στάς, Ύπαξ/κούς καί μαθητάς παραγωγικών σχολών, Άξ/κών, ώς αί σχετικαί διατά
ξεις περί τούτων όρίζουν». ·
.5. Ύπό τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 18 τοΰ αύτοΰ Ν.
Δ/τος 1327/73 ορίζεται, μεταξύ τών άλλων, δτι άναθεωρήσιμοι είναι αί γνωματεύσεις :
—
α. Αί άφορώσαι εις κρίσιν σωματικής ίκάνότητος μο
νίμων ή μονίμων έκ τής έφεδρείας άξιωματικών, άνθυπασπιστών καί οπλιτών, διά μεταβολάς τής καταστάσεως αύτών κατά τήν έ/ τώ στρατεύματι σταδιοδρομίαν, χορήγησιν
μάκρος, άναρρωτικής άδειας, μετάβασιν εις τό έξωτερικόν
πρός είδικήν νοσηλείαν, εφαρμογήν τών περί παθόντων έν
πολέμω καί περί συνταξιοδοτήσεως κειμένων διατάξεων καί
γνωμάτευσιν έπί τής πτητικής ίκάνότητος.
νς β. Αί προβλεπόμεναι ώς άναθεωρήσιμοι ύπό τοΰ ίσχύοντος περί στρατολογίας Νόμου.
γ. Αί άφορώσαι εις αναπήρους, θύματα πολέμου, έξιωματικούς, άνθυπασπιστάς καί όπλίτας τών σωμάτων άσφαλείας καί τοΰ λιμενικού σώματος, δημοσίους υπαλλήλους,
ή έν γένει εις προσωπικόν μή άνήκον εις τάς Ενόπλους Δυ
νάμεις, όπερ έξετάζεται ύπό τών υγειονομικών έπιτροπών
τών' Ενόπλων Δυνάμεων, έφ’ όσον προβλέπονταϊ ώς άναθεωρήσιμοι ύπό τών διατάξεων τής οικείας κατά περίπτωσιν νομοθεσίας.
ι
’
... 6. Ύπό τής παραγράφου 4 τοΰ αύτοΰ άρθρου 18 τοΰ περί
ου πρόκειται Ν. Δ/τος ορίζεται ότι «κατά τών, έν παραγράφω

2 τοΰ πχοόντοε άρθρου. γνωματεύσεων τών ύγειονομικών
έπιτροπών. δύναται ν’ άσκηση προσφυγήν, είτε ό ένδιαφερόμενος. είτε ή κατά περίπτωσιν άρμοδίως παραπέμψασα
τήν ύπόθεσιν Διοικητική ’Αρχή. Αί διά τήν διενέργειαν τών
προσφυγών αιτήσεις τών ένδιαφερομένων. ύπχθάλλοντχι
πρός τήν άρμοδίαν ’Αρχήν, έντός τών κατά περίπτωσιν βά
σει τών έ/ ίσχύι διατάξεων προβλεπομένων προθεσμιών άπό
τής εις αυτούς κοινοποιήσεως τής σχετικής ·γνωματεύσεως,
έκτος έχν άλλως όρίζουν οί Νόμοι οί άφορώντες εις τήν υ
γειονομικήν έξέτασιν ποοσωπικοΰ μή άνήκοντος εις τάς Ε
νόπλους Δυνάμεις ή εις αναπήρους καί θύματα πολέμου».
7. Ύπό τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 30 τοΰ Ν.1400/73
τάσσεται δεκαήμερος προθεσμία διά τήν άσκησιν προσφυ
γής μόνον διά τήν περίπτωσιν καθ’ ήν Αξιωματικός τις
κριθή παρά τής Άνωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής σω
ματικούς άνίκανος-άποστρατευτέος. Διά λοιπάς περιπτώ
σεις οΰδεμία προθεσμία τίθεται. Τό φαινόμενον τούτο δυνα
τόν νά συμβαίνη καί με έτερος διατάξεις.
8. Διά τοΰ προτεινομένου άρθρου 2 τοΰ ύπ’ δψιν νομο
σχεδίου σκοπεΐται ή οριστική έπίλυσις τοΰ θέματος διά τοΰ
καθορισμού προθεσμίας ώς άσφαλιστικής δικλίδος έντός
τής οποίας θά άσκήται προσφυγή, έφ’ δσον ύπό τών κατ
ίδιαν διατάξεων δεν θά όρίζηται άλλως.
Πρός τούτο ή παράγραφος 4 τοΰ άρθρου 18 τοΰ Ν.Δ.
1327/73 δέον νά άντικατασταθή ώς άκολούθως :
' «4. Κατά τών έν παραγράφω 2 τοΰ παρόντος άρθρου γνω
ματεύσεων τών υγειονομικών έπιτροπών δύναται νά άσκηθή
προσφυγή ύπό τής αρμόδιας κατά περίπτωσιν ’Αρχής καί
παρά τοΰ, ένδιαφερομένου έντός 10 ημερών άπό τής κοινοποιήσεως τής γνωματεύσεως έφ’ δσον άλλως δεν ορίζεται
ύπό τών κατ’ ιδίαν διατάξεων».
9. Τό πλήρες κείμενον τών προτεινομένων πρός άντικατάστασιν άρθρων τοΰ Ν.Δ. 1327/73 έμφαίνεται είς τό προσηρτημένον τή παρούση Παράρτημα.
Τ’
10. Ταΰτα σκοπεί τό παρόν σχέδιον Νόμου διά τήν έπιψήφισιν τοΰ όποίου παρακαλούμεν.
Έν Άθήναις τή 30 ’Ιουνίου 1977
Ό Ύπουργτός Έάνιχής Άμύνης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ '
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Περί άντικαταστάσεως διατάξεων τινων τοΰ Ν_Δ. 1327/
16.1 Jl 973 «περί τών
Υγειονομικών
Επιτροπών . τών
Ενόπλων Δυνάμεων».
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Τά εδάφια α χαί γ τής παραγράφου 1 τού άρύρου 7 τοΰ
ΝΔ.. 1327/73 αντικαθίστανται ώς άχολούύως:
«α. Έπί τής σωματικής ίκάνότητος τώ·/ ύπηρετούντων μο
νίμων χαί μονίμων έχ τής εφεδρείας Αξιωματικών, Αν·5υπατπιστών χαί μονίμων Ύπαξιωματικών ώς χαι τών μα•ύητών τών Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών, διά δέ
ματα άφορώντα. εις μβταέάλάς τής καταστάσεως αυτών χατά
τήν έν τώ στρατεύματι σταδιοδρομίαν. των. ώς οί οιχείοι νό
μοι όρίζουν».
· ··..
*·
. - *
«γ. Έπί τής χορηγήσεως μαχρών άναρρωτιχών άδειών είς
μονίμους Άςιωχατικοΰς, Άν-ύνπασπτττάς, Ύπαξιωμαπτκοός
χαί μαύητάς Παραγωγικών .Σχολών Αξίωματσ/ών^ ώς αί
σχετικοί διατάξεις περί τούτων όρίζουν».
, ,
Άρόρσν 2.
• 2. Ή παράγραφος 4 τοΰ άρ-3του 18 τοΰ Ν.Δ. 1327/73
άντιχυγνίσταται ώς άχολούύως:
«4. Κατά τών έν παραγράφω 2 τοΰ παρόντος άρύρου γνω
ματεύσεων τών νγειενομικών έπιτροπών δύναται νά άσκησή
προσφυγή ύπό τής αρμόδιας χατά περίπτωσιν αρχής χαί παρά
τοΰ ένδιαφερομένου έντός 10 ημερών άπό τής χοινοποιήσεως

