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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί σχεδίου Κόμου «ΓΙεοΙ άντικαταστασεως καί συμπλη

ρώσει·.>ς διατάξεών τιν<·;ν τοΰ Χ.Λ. 1400/73 «περί καταστά
σεων των ’Λξιωαατικών των ’Ενόπλων Δυνάμεων».

Ποός τ?/>· Ρ·ουλι]>· τώι·

!. Έ/. τής ::ατάξΐως τοϋ άρθρίυ 
Ν.Δ. 1400/73. εν συνδυασμώ καί ποός τήν διάτας:-; τή; 
ταραγράφευ 3 τοϋ ίδίευ αρθρευ συνάγεται on: έάν Αξιωμα
τικές κατ,αδνκασθή επί κακιυργήματ: εις είανδήτετ» ποινήν, 
στερείται τοϋ βαθμού του, ευθύς ώς ή σχετική άτέφασις τοϋ 
δικαστηρίου καταστή άμετάκλ,ητος. Ή εν τή αράξει έφαρ- 
μεγή τής εν λόγω διατάξεως όίηγεί εις λ.υσεις άτοπους, 
καθ’ όσον καθιστά υποχρεωτικήν -,ήν άπομάκρυνσιν έκ τοϋ 
ττρ2τεύματος ’Αξιωματικών έν, τεριπτωσει καταδίκης των 
επί κακευργήματι, έστω καί 5ν τά δικαστήρια επβάλλ.ουν 
πο:νάς ολίγων μηνών μέ αναστολήν, ένεκα έλ.αφρυντικών πε- 
τ'.ττάσεων ή εΐευδήπετε άλλου λόγου με'ώσεως τής ποινής. 
Είναι γνωστ,όν ότι λόγω τής ειδικής νομικής καταστασεως. 
εις ήν τελεί σήμερον ή χώρα πλείστα εκ τών προβλεπομένων 
ϋπό τοϋ' Στρατιωτικού Ποινικού Κωδικός αδικήματα χαρα
κτηρίζονται ΰπ" αύτοϋ ώς κακουργήματα. Έπί πλέον επί τοϋ 
τΰτοϋ—3έματ-ος-ό-προϊσχόσας Α.Ν., τής 25.1.36 μισερέ κατα
στάσεων Αξιωματικών» προέόλεπε καταδίκην εις ποινήν 
εγκληματικήν παρομοίαν δε ρύθμσιν προβλέπουν ο! σχετικοί 
Νόμοι <>περί στελέχους Έφεδρων Αξιωματικών» καί «περί 
μονίμων εθελοντών οπλιτών», προς δε::ό Α.Ν. 1811/1911 
'(περί Κωδικός Δημοσίων Υπαλλήλων» ορίζει εις τό άρθρο-; 
177 0Τ|*. ή ποινή τής έκπτώσεως επιβάλλεται αυτοδικαίως εις 
τους καταδικαζόμενους δι’ άμετακλήτο» δικαστικής άποφά- 
σειος εις ποινή·; τουλάχιστον πρόσκαιρου καθείρξεως».

2. Τό άριαν ηλικίας τών μονίμων έν έφεδρεία αξιωματι
κών είναι το αύτό μέ τό δριον ηλικίας τών μονίμων έν 
ενεργεία αξιωματικών. Ούτως οΐ αποστρατευόμενοι λόγω 
ορίου ηλικίας αξιωματικοί δεν ένεγράφοντο εις τά στελέχη 
τών εφέδρων αξιωματικών, μέ αποτέλεσμα νά στερήται 
τό Ναυτικόν καί ή ’Αεροπορία ίκανοτάτων πεπειραμένων 
στελεχών απαραιτήτων διά την κάλ.υψιν τών έν εφεδρεία 
αναγκών τών δύο τούτων Κλάδων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, 
εις άνωτέρους καί κατωτέρους αξιωματικούς. Τό φαινόμενο-;
τούτο δεν παρατηρειται εις τον Ρ-τ; 
μεγάλου αριθμού τών στελεχών.

3. Προς άντιμετώπισιν τοϋ θέματος τούτου κρίνεται 
σκόπιμος ή τροποποίησις τών παραγράφων 1 τών άρθρων 
3; καί 3S τοΰ Ν.Δ. 14C0/73 εις τρόπον ώστε τό όριον ηλι
κίας τών μονίμων έν εφεδρεία ανωτέρω-; καί κατωτ,έρων αξιω
ματικών Ναυτικού καί ’Αεροπορίας νά αΰξηθή κατά πέντε 
έτη. έν σχέσε: μέ το αντίστοιχον τοιοϋτον τών μονίμων έν ένερ- 
γεία συναδέλφων των καί παρασχε-όή ή δυνατότης εγγραφής 
τούτων εις τά στελέχη εφεδρείας τής αντιστοίχου ειδικότη
τάς τοϋ Κλάδου των καί ή διατήρησις τού-γον έν εφεδρεία επί

ν--ατ,όν Ξηράς, λόγω τοϋ

τών ίσχυουσών εις τούς οργανισμούς τούτους- διατάξεων 
περί διατηρήσεως της πτητικής ικανότητες, μέχρι της 
καταλήψεώς των υπό τοϋ ό_ρίου ηλικίας άπερ προβλεπεται 
διά τούς χειριστάς τών ‘Οργανισμών τούτων. Ουτοι έφ’ 
όσον ειχον έγγραφή εις τά στελέχη εφεδρείας έτέρας είδι- 
κότητος μεταφέρονται καί έγγράφονται εις τά στελέχη 
Εφεδρείας Ιπταμένων.

5. Δεδομένου ότι έκ τών ήδη άποστρατευθέντων καί μη 
εγγεγραμμένων εις τά στελέχη έφεδρείας. δεν έχουν είσέτι 
καταληφθή ΰπό τοΰ όριζομένου διά τοϋ παρόντος ορίου 
ηλικίας, κρίνεται σκόπιμον όπως διά μεταβατικής διατά- 
ξεως εγγράφουν ούτοι εις τά στελέχη έφεδρείας καί παρα
μείνουν εις ταϋτα μέχρι τής καταλήψεώς των υπό τοΰ θεσπι- 
ζομένου νέου ορίου ηλικίας.

6. Προς τον σκοπόν τοΰτον συνετάγη τό ύπ’ άψιν Νομο
σχέδιο-; δΓ ου αντικαθίστανται ή ΰποπαράγραφος 2β τοϋ άρ
θρου 5 γεύ Ν.Δ. 1400/73 «περί καταστάσεων τών ’Αξιω
ματικών τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, αί παράγραφοι 1 τοϋ άρ
θρου 37 καί 38 καέ αί παράγραφοι 7 καί 8 τοϋ άρθρου 66 
τοΰ αύτοΰ Ν.Δ. τό πλήρες κείμενον τών όποιων ίχεί ώς 
ακολούθως :

«Άρθρον 5 παράγραφος 2. 2. Ό αξιωματικός δεν στερείται 
τοϋ. άπονεμηθέντος αύτώ βαθμού εί μή ένεκεν τών έξης αι
τιών:

α. Έάν έστ,ερήθη τών πολιτικών του δικαιωμάτων, καθο- 
λικώς ή μερικώς συνέπεια ποινικής καταδίκης.

β. Έάν κατεδικάσθη έπί κακουργήματι.
γ. Έάν κατεδικάσθη εις ποινήν φυλακίσεως έπί τινι τών 

εγκλημάτων κλοπής, ύπεξαιρέσεως, απάτης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, ψευδούς κ.αταμηνύσεως, συκοφαντικής δυσφημή- 
σεως καί δωροδοκίας.

δ. Έάν κατεδικάσθη εις οίανοήποτε ποινήν δι’ αδίκημα έκ 
τών άν αγόμενων εις τ ή-; προστασία·; τοΰ κοινωνικού καθεστώ
τος. , , ,

ε. Λόγω έκπτώσεως καταννωσθείσης ή έπελθούσης συνέ
πεια δικαστικής άποφάσεως. .

ζ. Έάν έτιμωρήθη. διά τής ποινής τής άποτάξεως ή της 
αποβολής.

(("Αρθρον, 37 παράγρ. 1. Οί άποστρατευόμενοι άξιωμα- 
τικοί έγγράφονται εις τά στελέχη τής έφεδρείας, έξαιρέσει 
τών άποστρατευομένων :

α) Λόγω σωματικής άνικανότητος.
β) Λόγω ορίου ηλικίας.
γ) Διά την έν πμραγράφω- 1γ τοΰ άρθρου 34 αιτίαν.·

. “Αρθρον 38 παράγρ. 1. ’Αξιωματικοί έγγεγραμμένοι 
εις τά στελέχη τής έφεδρείας διαγράφονται τούτων συνεπεία 
καταλήψεώς των υπό τοΰ διά τον βαθμόν των προβλεπο- 
μένου, υπό τοΰ περί Ιεραρχίας καί Προαγωγών Νόμου, 
ορίου ήλ.ικίας διά τούς μονίμους έν ένεργεία άξιωματικούς 
ή συνεπεία στερήσεως τοΰ βαθμοΰ των, ώς εις άρθρον 5.

4. 'Ομοίως παρίσταται ανάγκη άντικαταστάσεως τών 
παραγράφων 7 καί 3 τοΰ άρθρου 66 τοΰ Ν.Δ. 1400/73 εις 
τρόπον ώστε, νά παρασχεθή ή δυνατότης νά παραμένουν 
εις τά στελ.έχη έφεδρείας τών Ιπταμένων τής Αεροπορίας:

α) Μόνιμοι καί “Εφεδροι 'Ιπτάμενοι αξιωματικοί μέχρι 
τής καταλήψεώς των υπό τοΰ ορίου ηλικίας τοΰ προβλε- 
πομένου διά τούς μονίμους έν εφεδρεία Ιπταμένους, μεθ’ 
δ θά έγγράφωνται εις τά στελ.έχη τής έφεδρείας τοΰ Σώματος 
Άεραμύνης, ένθα θά παραμένουν μέχρι της καταλήψεώς των 
ύπό τοΰ προβλ.επομένου διά τούς αξιωματικούς Άεραμύνης 
ορίου ηλ ικίας.

β) Μόνιμοι καί Έφεδροι Ιπτάμενοι 'αξιωματικοί εργα
ζόμενοι ώς χειρισταί αεροσκαφών άνεγνωρισμένων Αερο
πορικών ’Οργανισμών (ημεδαπής ή άλλοδαπής), ή ’Αερο
λέσχης καί . δίατηροΰντες την πτητικήν των ικανότητα βάσει

Άρθρον 66 παράγρ. 7. Οί 'Ιπτάμενοι ’Αξιωματικοί, 
μετά τήν έξοδόν των έκ τοΰ Στρατεύματος μή δίατηροΰντες 
τήν πτητικήν των ικανότητα, διαγράφονται τών Μητρώων 
τών μονίμων έν έφεδρεία 'Ιπταμένων άξιωματικών μετά 
παρέλευσιν πενταετίας άπο τής έξόδου των μεταφερόμενοι 
εις τό Σώμα Άεραμύνης, Γενικήν Ειδικότητα ’Ελεγκτών 
Άναχαιτήσεως.
Παρ. 8. Οί άνωτέρω έφ’ όσον διατηρούν τήν πτητικήν των ικα
νότητα ώς χειρισταί άεροσκαφών εις άνεγνωρισμένους ’Αερο
πορικούς ’Οργανισμούς ημεδαπής ή άλλ,οδαπής ή ’ Αερολέσχας, 
συμφώνως προς τά ίσχύοντα εις τούς κανονισμούς λειτουρ
γίας τούτων, περί διατηρήσεως πτητικής ικανότητος, παρα
μένουν εις τά στελ.έχη τών μονίμων έν έφεδρεία αξιωμα
τικών μέχρι καταλήψεώς των ύπό τοΰ ορίου ήλικίας, &περ 
προβλέπεται διά τούς χειριστάς τών άνωτέρω Αεροπορικών 
’Οργανισμών».
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7, Έκ της ύη φίσεως τού- έν. λογά» Νομοσχεδίου, ουδεμία 
οικονομική- έπιβά-ρυνσις προκα/.εΐται εις τον Κρατικόν 
Π ροϋπολογισμόν.

8. Έφ’ ω. ύποβάλλομεν το παρόν σχέδιον Νόμου καί 
παρακαλοϋμεν διά την έπιψήφισιν τούτου.

Έν Άθήναις τη 5 ’Ιανουάριου 1976

Ό Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΛΣ 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί άντικαταστάσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων τινων 
τοϋ Ν.Δ. 1400/1973 «περί καταστάσεων των ’Αξιωματι
κών των Ενόπλων Δυνάμεων».

'Ap-Spov 1.
1. Η ΰποπαράγρσφος β τής παραγράφου 2 τού άρύρου 5 

ηοϋ ΝΑ. 1400/1973 ά/τικαΔίσταται ώς άκολοΰίως:
«β. ’Εάν κατείικάσ·3η εις ποινήν τού/,άχιστον πρόσκαιρου 

χσ-ΰείρξεως».
2. Ή παράγραφος 1 τοϋ άρ-Spoil 37 τού αϋτοΰ ώφ—άνω Ν.Δ. 

άντικαίισταται ώς ακολούθως:

8. Κατ’ έξαίρεσιν μόνιμοι και έφεδροι έν έφεϊρεία αξιω
ματικοί χειρισταί αεροσκαφών άνεγνωρισμένων ’Αεροπορικών 
’Οργανισμών· (ήμεϊαπής ή άλλοϊαπής) ή αερολέσχης, ϊια- 
τηροϋντες τήν πτητικήν των ικανότητα, συμφωνως προς το 
ίσχύοντα εις τους Κανονισμούς λειτουργίας τών οργανισμών 
τούτων, περί ϊιατηρήσεως πτητικής' ίκ.ανότητος, παραμένουν 
εις τα στελέχη τών έν έφεϊρεία 'Ιπταμένων ’Αξιωματικών 
μέχρι καταλήψεώς των ΰπό τοϋ ορίου ηλικίας όπερ προβλέ- 
πεται διά τους χειριστές τών ανωτέρω ’Αεροπορικών Όρ- 
γανισμών. Ο! έκ τούτων έγγεγραμμένοι εις τά στελέχη τής 
έφεϊρείας έτέρας εΐϊικότητος μεταφέρονται εις τά στελέχη 
έφεϊρείας ιπταμένων».

'Ap-Spov 3.
Μεταβατικά! Διατάξεις.

1. Μόνιμοι καί Έφεδροι έν έφεϊρεία αξιωματικοί ϊιαγραφέν- 
τες τών στελεχών έφεϊρείας λόγω καταλήψεώς των ΰπό τοϋ 
ορίου ηλικίας τοϋ προβλεπομένου ΰπό τής προ τής ισχύος τοϋ 
παρόντος Νομοθεσίας καί μη καταληφύέντες είσέτι ΰπό τοϋ 
ϊιά τοϋ παρόντος έρφομένου νέου ορίου ή/.ικίας, έπανεγγρά- 
φονται αΰτοϊικαίως εις τά στελέχη Έφεϊρείας τής άντιστοί- 
χου εΐϊικότητος βάσει τών ϊιατάξεων τοϋ παρόντος.

2. Πάσα Γενική ή Εΐϊική ϊιάταξις άντικειμένη εις τον
παρόντα-Νόμον καταργείται.-------

'Ap-Spov 4.
«1. To optov ή/.ικίας τών μονίμων έν έφεϊρεία άνω τερών 

καί κατωτέρων "Αξιωματικών-τοϋ Ναυτικού καί τής Αερο
πορίας αυξάνεται κατά πέντε ετη έν σχέσει με το ά/Ttστοίχον 
τοιοΰτον τών έν ένεργεία μονίμων άξ-ωματικών (Μάχιμων. 
'Ιπταμένων καί Σωμάηων). Οΐ αποστρατευόμενοι αξιωματικοί 
έγγράφονται εις τά στελέχη έφεϊρείας έξαιρέσει τών άπο- 
στρατευομένων:

α) Λόγω σωματικής ανικανότητες.
6) Λόγω δρίου ηλικίας προκειμένου περί αξιωματικών τού 

Στρατού Ξηράς καί άνωτάτων αξιωματικών τοϋ Ναυτικού και 
τής ’Αεροπορίας. .

γ) Διά τήν έν παραγράφω 1γ τοϋ άρ-5ρου 34 αιτία·/».

3. Ή παράγραφος 1 τού άρ-5ρου 38 τοϋ αύτοϋ ώς άνω 
Ν.Δ. ά/τικα-3ίσταται ώς άκολού-όως:
' «1. Αξιωματικοί τοϋ Στρατού Ξηράς καί ’Ανώτατοι "Α
ξιωματικοί τοϋ Ναυτικού καί τής 'Αεροπορίας έγγεγραμμένοι 
εις τά στελέχη τής έφεϊρείας διαγράφονται τούτων συνεπεία 
καταλήψεώς των ΰπό τού ϊιά τον 6α·5μόγ των προβλεπομέ- 
νου, ΰπό τοϋ περί Ιεραρχίας προαγωγών Νόμου, ορίου 
ήλ-κίας ϊιά τούς μονίμους έν ένεργεία αξιωματικούς ή συνε
χεία στερήσεως τοϋ £α·$μοϋ των. ώς εις άρ-Spov 5. ’Ανώτερο- 
καί κατώτεροι αξιωματικοί Τοϋ Ναυτικού καί τής ’Αεροπο
ρίας έγγεγραμμένοι εις τά στελέχη έφεϊρείας ϊιαγράφονται 
τούτων συνεπεία καταλήψεώς των ΰπό τοϋ προβλεπομένου. ΰπό 
τής παραγράφου 1 τ,οϋ σρύρυυ 37 τοϋ παρόντος ορίου ηλικίας
η συνεπεία στερήσεως τοϋ 8α-5μου των ως εν αρ·>ρω ό».■vV./

’Ap-Spov 2.

1. Αί παράγραφοι 7 καί 8 τοϋ ep-Spου 66 τοϋ Ν.Δ. 1400/ 
1973 ά/τικα-υίστανται ώς άκο·λού-5ως:

«Μόνιμοι καί. έφεδροι έν έφεϊρεία Ιπτάμενοι "Αξιωματικοί.
7. Μόνιμοι καί Έφεδροι έν έφεϊρεία 'Ιπτάμενοι ’Αξιω

ματικοί μετά τήν έξοδό·/ των έκ τοϋ στρατεύματος διαγρά
φονται τοϋ στελέχους τών μονίμων ή έφέϊρων έν έφεϊρεία ιπτα
μένων αξιωματικών μετά τήν κατάληψίν των ΰπό τοϋ άντι- 
στοίχου ϊιά τούς μονίμους έν έφεϊρεία ορίου ηλικίας μεταφερό- 
μενοι εις τό Σώμα Άεραμύνης, Γενικήν Ειδικότητα Έλεγκτοϋ 
Άεραμύνης. μέχρι τής καταλήψεώς των ΰπό τοϋ προβλεπομέ
νου διά τήν ειδικότητα ταύτην ορίου ηλικίας.

Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται από τής ϊημοσιεύσεώς του 
ϊιά τής Έφημερίϊος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άίήναις τή 5 ’Ιανουάριου 1976w3 Ό 'Υπουργός Έόνικής Άμύνης · 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ

Ε Κ Θ Ε Σ I Σ
Άριθ. 145/26/75

Τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρΟρον 75 παράγρ. 
1 τοϋ Συντάγματος )έπί τοϋ σχεδίου Νόμου τοϋ 'Υπουργείου 
’Εθνικής Άμύνης «περί άντικαταστάσεως καί συμπληρώ - 
σεως διατάξεων τινων τοϋ Ν.Δ. 1400/1973 «περί κατα
στάσεων τών ’Αξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων».

Διά τών διατάξεων τοΰ ώς άνω Νομοσχεδίου, δι’ ών, τρο- 
ποποιουμένων καί συμπληρουμένων τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 
1400/73 «περί καταστάσεων τών Αξιωματικών τών ’Ενό
πλων Δυνάμεων», αυξάνεται τό όριον ηλικίας τών έν εφεδρεία 
μονίμων ’Αξιωματικών Ναυτικού καί Αεροπορίας κατά 
πέντε έτη έν σχέσει μέ το αντίστοιχον τοιοΰτον τών μονίμων 
έν ένεργεία συναδέλφων των, παρέχεται εις τούς μονίμους 
καί έφέδρους έν έφεδρεία Ιπταμένους ’Αξιωματικούς ή 
δυνατότης παραμονής εις τά στελέχη έφεδρείας τών 'Ιπταμέ
νων τής ’Αεροπορίας μέχρι τής καταλήψεώς των ΰπό τοΰ 
ορίου ηλικίας τοϋ προβλεπομένου διά τούς μονίμους έν έφε- 
δρεία 'Ιπταμένους, ώς καί τοϋ τοιούτου τοϋ προβλεπομένου 
διά τούς χειριστάς άεροσκαψών άνεγνωρισμένων άεροπορικών 
οργανισμών, δι’ όσους έξ αυτών έργάζονται ώς χειρισταί εις 
τοιούτους οργανισμούς κλπ. δεν προκαλοϋνται οικονομικά! 
συνέπεια’, έπί τοϋ Κρατικού Π ροϋπ .λογισμού.
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’Εν--:’Αθήναις τή 26 Νοεμ,βρίου 1975

Ό Γενικός Διευθυντής ...

· Τ.Υ.
ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ


