
Στό σχέδιο νόμου «περί τροποποίηση:; Χϊί. συμπλήρωσης
τοϋ ν.δ. 1032/1971 «περίτοϋ Σώματος ’Αξιωματικών
’Αδελφών Νοσοκόμων».

Ποός η) Βονλή ιών 'Ελλήνων

1. Μέ τό ν. 1213/1981 «περί τροπ .ποιήσεως καί συμ
πληρώσεων τοϋ ν.δ 178.69 «περί^ιεραρχίας, προαγωγών καί 
τοποθετήσεων τών Μονίμων ’Αξιωματικών τών ’Ενόπλων 
Δυνάαεων καί άλλων τι^ώ'χ διατάξεων» θεσπίσθηκαν δια
τάξεις πού* είναι ευεργετικές για τις—αξιωματικούς αδελ
φέ; νοσοκόμεςγκα^πού άναφέρονται σε μεταβολές τ.ϋ μεγί
στου χρόνου τών ’Αδελφών
Νοσοκόμων στο βαθμό τοϋ Συνταγματάρχου καί χα
ρακτηρισμό τοϋ χρόνου διαθεσιμότητας σέ άδεια μέ όλε; 
τις ευεργετικέ; επιπτώσεις για τήΤΓάδοκτήΫη τέκνων απε
ριόριστα άρρό^τί; άδε}φέ;"Νοσοκίόμε;ΝΙ!Γ

2. .Μέ τό προτεινόμενο σχέδιο '«όμώΰ—επιδιώκεται ή έν
ταξη καί προσαρμογή τών παραπάνόΤίτάπάξεων τοϋ ν. 1213/ 
19S1 στο ν.δ. 1032/1971 «περί τοϋ Σώματος τών ’Αξιω
ματικών ’Αδελφών Νοσοκόμων» πού οί-διαίάξει; του όπω; 
έχουν σήμερα έρχονται σέ αντίθεση μϊ,·^ ν.1213/1981 καί 
πού υπερισχύουν σαν διαπάξειφ.-1τό3§£Είδί)ϊΛ νόμου 1032/ 
1971, του ____

’Ακόμη' επιδιώκεται ή έξίσωση τών αξιωματικών ’Αδελ
φών Νοσοκόμων μέ τού; άνδρε; άξ/κούς· τών ’Ενόπλων Δυ
νάμεων, άπό πλευράς κυρώσεων, σέ; .θέματα που άφοροϋν 
γάμο χωρίς τις προϋποθέσεις πού θέλει ό νόμος ή την από
κτηση εξώγαμου τέκνου. ··.«··· ' «i

3. Στις επόμενες παραγράφους ά αλύονΤαι οΐ διατάξεις
τοϋ ύπ’ όψη σχεδίου νόμου. . ._ «
. 4. Μέ την παράγραφο 1 τοϋ άρθρου 1 καθορίζεται ότι 
οί διατάξεις για μέγιστο χρόνο παραμονή; στο βαθμό τοϋ 
ΐσχύοντος' νόμου «περί ~ ιεραρχίας, προαγωγών καί τοπο
θετήσεων τών μονίμων αξιωματικών τών Ενόπλων Δυνά
μεων είναι ίδιες καί για τις άδε^φέ; νοσοκόμες χωρίς 
καμία διαφοροποίησή, όπως συνέβαινε' μέχρι τώρα στο 
βαθμό της ‘Υπολοχαγοϋ. .τ. ώτπ · . ;■ .- ·■_ :
_,3ίέ τη παράγραφο 2 τοϋ ίδιου άρθρου καθορίζεται σαν 
έξελεκτικός βαθμός, ό βαθμός τής Συνταγματάρχου άνεξάρ- 
τητα άπό'τό διαχωρισμό ή όχι τοϋ κοινοΰ Σούματος ’Αξιω
ματικών ’Αδελφών Νοσοκόμων.

5. Μέ τό άρθρο 2 καταργεΐται ή παράγραφος 4 τοϋ ν. 1032/
1971 πού ήταν πολύ αυστηρή στις κυρώσεις καί συνέπειες 
τις όποιες ύφίσταντο οί ’Αξιωματικοί ’Αδελφές Νοσοκόμες 
πού έκαναν γάμο χωρίς τις προϋποθέσεις πού έθετε ή 
στρατιωτική υπηρεσία ή αποκτούσαν εξώγαμο τέκνο. Μέ 
τη νέα διάταξη προβλέπονται καί για τις άδελφές νοσοκόμες 
οί ίδιες συνέπειες' πού καθορίζει ή ΐσχύουσα νομοθεσία γιά 
τούς άνδρε; μονίμους ’Αξιωματικούς τών ’Ενόπλων Δυνά
μεων πού τελοϋν γάμο χωρίς την τήρηση τών προϋποθέσεων 
της υπηρεσίας καί πού δημιουργούν τέκνα εξώγαμα. Λόγοι 
ίσης μεταχείρισης μέ τούς άνδρες άλλα- καί λόγοι πού έχουν 
σχέση μέ τή σύγχρονη έξέλιξη'τών κοινωνιών καί τό πνεύμα 
της εποχής στο θέμα τών εξώγαμων τέκνων, έπιβάλλουν 
μεγαλύτερη επιείκεια στις κυρώσεις τών άξ/κών αδελφών 
νοσοκόμων. ·. Δ ,-· ; ......... . . ·..

6. Μέ τό άρθρο 3 καθορίζονται νέες διατάξεις άδειας 
κυησης-τοκετοϋ άντί τοϋ όρου «Διαθεσιμότητος» πού οπωσ
δήποτε συνδυάζεται μέ καταστάσεις όχι ευχάριστες γιά τούς 
άξιωματικούς. Εΐδικώτερα :
-®) ^1ε τήν παράγραφο 1 καθορίζεται ό χρόνος πού χο- 

ρηγειται ή άδεια κύησής-τοκετού καί ή διαδικασία γενικά 
χορήγησής του.

β) Με τήν παράγραφο 2 καθορίζεται ότι ό χρόνος τής 
άδειας κύησης-τοκετού λαμβάνεται ύπ’ όψη σάν χρόνος 
πραγματική; υπηρεσίας, άνεξάρτητα άπό άριθμό άποκτή- 
^εως τέκνων, πού μέχρι τώρα ή κάλυψη ήταν μόνο γιά τά 
όυο πρώτα τέκνα. ... ...... ...

I ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ γ) Μέ την παράγραφο 3 καθορίζεται ότι οί ’Αξιωματικοί 
’Αδελφές Νοσοκόμες πού εύρίσκονται σέ άδεια κύησης-το- 
κετοΰ λαμβάνουν όλες τις άποδοχές καί τά επιδόματα σάν 
νά ήταν στην ύπηρεσία καί πρόσφεραν ύπηρεσίαν. Μέχρι 
τώρα λαμβάνουν τά 85 % άπό τις άποδοχές τοϋ βαθμού 
τους καί μόνο κατά τό χρόνο «διαθεσιμότητας» γιά τά δύο 
πρώτα τέκνα.

δ) Μέ τήν παράγραφο 4 καθορίζεται ότι ή άδεια κύησης-' 
τοκετού διακόπτεται ένα μήνα μετά άπό τήν περίπτωση πού τό 
τέκνο γεννηθεί νεκρό ή άποθάνει ή διακοπεί γιά όποιοδή- 
ποτε λόγο ή κύηση, καθ’ ότι δέν συντρέχουν λόγοι νά έξα- 
κολουθήση ή άδεια κύησης-τοκετοϋ.

ε) Μέ τήν παράγραφο 5 καθορίζεται ότι μετά τήν λήξη 
τής δωδεκάμηνης άδειας κύησης-τοκετοϋ, οί Αξιωματικοί 
’Αδελφές Νοσοκόμες δέν δικαιούνται άλλης διευκόλυνσης ένε- 
yjx τής μητρότητας οτως συμίυκνει μέ τις εργαζόμενες μη
τέρες στις Δημόσιες υπηρεσίες γιά τό λόγο ότι οί ώρες απο
χής Λπό,,^ήν,κύησης - τοκετού είναι περίπου οί 
ίσιες καί στις ϊΰο παραπάνω κατηγορίες.

στ) Μέ τήν παράγραφο 6 καθορίζεται ή διοικητική υπα
γωγή τών ’Αξιωματικών ’.Αδελφών Νοσοκόμων όταν τίθεν
ται σέ άδεια κύησης-τοκετοϋ.

7. Μέ τό άρθρο 4 καθορίζεται ότι οί ’Αξιωματικοί ’Αδελ
φέ; Νοσοκόμες πού άπώλεσαν θέσεις άρχαιότητος κατά τό 
παρελθόν κατά εφαρμογή τών γδ. 178/1969 καί 1032/1971 
επειδή τεθήκανε στήν κατάσταση διαθεσιμότητας ένεκα 
κύησης-τοκετοϋ πρώτου τέκνου γιά άδελφές νοσοκόμους 
πού έφεραν βαθμό ’Ανθυ^ολοχαγοϋ ή τέκνων πέραν τών 
δύο πρώτων, ξαναπαίρνουν πάλι τήν αρχική θέση τους στήν 
επετηρίδα, ό δέ παραπάνω χρόνος διαθεσιμότητος πού δέν 
λογίστηκε μέχρι τώρα χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, 
θεωρείται σάν χρόνος πραγματικής υπηρεσίας προαγωγής 
καί συνταξιοδοτήσεως, έκτός άπό τό δικαίωμά γιά άξίωση 
λήψης άναδρομικών άποδοχών. .. , . .·· -

Ή παραπάνω διάταξη θά άποκαταστήση μικρό άριθμό 
’Αξιωματικών ’Αδελφών -Νοσοκόμων πού κατά τό παρελθόν 
άπέκτησαν τέκνα πέρα άπό τις προϋποθέσεις πού καθώριζε 
ό νόμος καί έκτιμάται ότι είναι δίκαιη. . . . .:

8. Μέ τό άρθρο 5 καταργεΐται όποια£ήποτε άλλη γενική
ή ειδική διάταξη νόμου πού έρχεται σέ άντίθεση μέ τις 
διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου. , Τ. . ,·... ·. . .·....

9. Τέλος μέ τό άρθρο 6 καθορίζεται ότι ή έναρξη ισχύος τοϋ 
παρόντος νόμου γίνεται μέ τήν ημερομηνία δημοσίευσή; του 

. στήν ’Εφημερίδα τής Κυβέρνησης, εκτός καί άν διαφορετικά 
καθορίζεται στά έπί μέρους άρθρα τοϋ παρόντος νόμου, πού 
στοχεύουν νά καλύψουν άδελφές νοσοκόμες πού ύπέστησαν 
τις συνέπειες τής μέχρι τώρα ΐσχύουσα; νομοθεσίας. .

10. Στή ρύθμιση τών παραπάνω θεμάτων στοχεύει τό
σχέδιο νόμου πού υποβάλλεται καί τοϋ όποιου τήν ψήφηση 
άπό σάς έχομε τήν τιμή νά ζητήσουμε. - ’

Αθήνα, 6 Μαΐου 1982 . /
1 'Ο Πρωθυπουργός ■'*_ ’ '..

καί Υπουργός Εθνικής :Αμύνης 
•·νν ' / / ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ;

' ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1032
Περί τοϋ Σώειατσς ’Αξιωματικών ’Αδελφών Νοσοκόμων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τοϋ Ήμετέρου ‘Υπουργικού Συμβουλίου, άπε- 
φασίσαμεν καί διατάσσομεν :

ΆρΟοον 1.
‘Υπαγωγή καί άποστολή.

1. Αί άξ'.ωματικοί Άδελφαί Νοσοκόμοι άποτελοϋν Κοινόν 
Σώμα τών ’Ενόπλων Δυνάμεων ύπαγόμενον ΰπό τό Άρχη- 
γεΐον ’Ενόπλων Δυνάμεων καί εχον ώς άποστολήν τήν κά- 
λυψιν τών νοσηλευτικών άναγκών τοϋ Στρατοϋ Ξηράς, τοϋ 
Ναυτικού καί τής ’Αεροπορίας. 1 ' ■ '■·'·-
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2. Διευθύντρια τοϋ Σώματος είναι ή αρχαιότερα άξιωμα- 

τικός' αύτοΰ. Αύτη προίσταται τοϋ Σώματος καί ένεργεϊ 
έπιθεωρήσεις, συμφώνως πρός τα καθοριζόμενα έκάστοτε 
ύπί· τοϋ ’Αρχηγείου ’Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρον 2.
* Προέλευσις. . — · .
1. Αί άξιωματικοί Άδελφαί Νοσοκόμοι προέρχονται έκ 

των αποφοίτων της Στρατιωτικής Σχολής ’Αξιωματικών 
’Αδελφών Νοσοκόμων.

2. Αί έκ τής ανωτέρω Σχολής άποφοιτώσαι ονομάζονται
Δόκιμοι άξιωματικοί Άδελφαί Νοσοκόμοι και φοιτούν επί 
έν έτος εις Σχολεϊον ’Εφαρμογής καθοριζόμενον δι’ άποφάΓ 
σεως τοϋ Άρχηγοϋ ’Ενόπλων Δυνάμεων. ’ *

3. Ό βαθμός τής Δοκίμου άξιωματικοϋ αντιστοιχεί προ
τον τοϋ Άνθυπασπιστοΰ. "Οπου έν τώ παρόντι άναφέρεται 
ό όρος άξιωματικός ’Αδελφή Νοσοκόμος νοείται καί ή Δό
κιμος αξιωματικός. ....

4. Αί εύδοκίμως άποφοιτώσαι έκ τοϋ Σχολείου Εφαρμο
γής προάγονται εις τδν βαθμόν τής Έπιβλεπούσης, άνεξαρ- 
τητως υπάρξεως κενών θέσεων, αί δέ άποτυγχάνουσαι φοι
τούν εις τήν έπομένην σειράν καί άν άποτύχουν καί πάλιν 
άποστρατεύονται. ......

-; ■ Άρθρον 3. ... ,f .
·--·>'·' ■ .* Εισαγωγή εις τήν-Σχολήν. ···*·'

. .1. Ή εισαγωγή είς τήν Στρατιωτικήν Σχολήν ’Αξιω
ματικών ’Αδελφών Νοσοκόμων γίνεται κατόπιν διαγωνισμοϋ.
,·.2. *0 άριθμός τών εισακτέων καθορίζεται δι’ άποφάσεως 
τοϋ .‘Υπουργού ’Εθνικής · Άμύνης, έφ’ άπαξ' έκδιδομένης 
κατ’ έτος τή προτάσει τοϋ Άρχηγοϋ ’Ενόπλων Δυνάμεων.
, 3. Τά προσόντα καί αί προϋποθέσεις συμμετοχής τών 
υποψηφίων είς τον διαγωνισμόν, τά τής σωματικής ίκανότη- 
τος, τά ύποβλητέα δικαιολογητικά, τά έξεταστέα μαθήματα, 
ή βαθμολογία, ό τρόπος κυρώσεως τών πινάκων έπιτυχίας 
είς τον διαγωνισμόν ως καί αί λοιπαί λεπτομέρειαι διενερ- 
γειας τούτου, καθορίζονται διά Βασιλικών Διαταγμάτων, 
έκδιδομένων προτάσει τοϋ 'Υπουργού Εθνικής Άμύνης, μετ’ 
είσήγησιν τοϋ Άρχηγοϋ ’Ενόπλων Δυνάμεων.

4. Δι’ όμοιων Βασιλικών Διαταγμάτων, ρυθμίζονται τά 
"•ήζ Οργανωσεως καί λειτουργίας έν γένει τής Σχολής άξιω- 
ματικών ’Αδελφών Νοσοκόμων.

"Αρθρον 4.
Έξέλιξις.

1. Διά τάς κρίσεις τάς προαγωγάς καί τάς άποστρατείας 
τών αξιωματικών ’Αδελφών Νοσοκόμων έοαρμόζονται αί 
διατάζεις τοϋ περί ιεραρχίας καί προαγωγών τών μονίμων 
αςιωματικών νομού, έξαιρέσει τών ύπό τοϋ παρόντος καθο- 
ριζομένων περιπτώσεων.

2. Αι αξιωματικοί Άδελφαί Νοσοκόμοι δέν δύνανται νά 
προάγωνται εις τον επόμενον βαθμόν έάν δέν έχουν συμπλη
ρώσει εις τον κατεχομενον βαθμόν τον κατωτέρω καθοριζό- 
μενον ώς έλάχιστον χρόνον πραγματικής 'Υπηρεσίας.

α. Έπιβλέπουσα : Τέσσαρα (4) έτη.
β. Άντιπροϊσταμένη : Τέσσαρα (4) έτη.

_γ· Προϊστάμενη : "Εξ (6) έτη ή 14 συνολικής υπηρεσίας 
αζιωματικοΰ ες ων δυο (2) έτη είς τον κατεχομενον βαθμόν.

δ· Γενική Προϊσταμένη : Τέσσαρα (4) έτη ή 18 έτη συν
ολικής^ υπηρεσίας άξιωματικοϋ έξ ών δύο (2) έτη είς τον 
κατεχομενον βαθμόν.

Άρθρον 5.
Γενικαί υποχρεώσεις.

1. Απασαι αι ύπό τών εκάστοτε ίσχυουσών διατάξεων 
καθιερουμεναι υποχρεώσεις, ώς καί τά δικαιώματα διά τούς 
μονίμους αςιωματικούς τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, ισχύουν 
αντίστοιχος καί διά τάς μονίμους αξιωματικούς Άδελφάς 
Νοσοκόμους.

Ζ. 2. Αί άξιωματικοί Άδελφαί Νοσοκόμοι, διάτας ποινικής 
αυτών παραβάσεις δικάζονται ώς καί οί λοιποί στρατιωτικοί, 
έφαρμοζομένων καί 0t’ αύτάς τών διατάξεων του Στρατιω
τικού Ποινικού Κώδικος, καταδικαζόμενοι όμως είς στερη- 
τικάς τής έλευθερίας ποινάς, έκτίουν ταύτας είς γυναικείας 
φύλακας.

3. Διά τά πειθαρχικά αύτών παραπτώματα έφαρμόζον- 
ται αί διατάξεις τοϋ περί καταστάσεως άξιωματικών νόμου 
καί τών σχετικών Κανονισμών.
. 4. Αξιωματικοί Άδελφαί Νοσοκόμοι τελοϋσαι γάμον προ
τής παρελεύσεως πενταετίας άπό τής ονομασίας των ώς 
Δοκίμων άξιωματικών ή άποκτώσαι τέκνον έκ νομίμου μεν 
γάμου προ τής παρελεύσεως έξαετίας άπό τοϋ αύτοϋ χρόνου, 
έξώγαμον δέ οποτεδήποτε, τίθενται είς αύτεπάγγελτον άπο- 
στρατείαν. _ —

Άρθρον 6. ' 7 ρ7
ΓΎτΕογ.ρεώσειε παραμονής είς τό Στράτευμα -Αποζημιώσεις.

, ■ ■'.· I
1. Αί άξιωματικοί Άδελφαί Νοσοκόμοι άναλαμβάνουν 

ύποχρεώσεις δεκαετούς παραμονής είςτό Σράτευμα, άπό τής 
ονομασίας των ώς Δοκίμων άξιωματικών, μή δυνάμεναι. νά 
παραιτηθούν προ τής συμπληρώσεως τοϋ χρονικού τούτου 
διαστήματος. .. . ..........
- 2. Αξιωματικοί Άδελφαί Νοσοκόμοι .τιθέμενα* είς άπο-
στρατείαν ένεκα τών αιτιών τών παραγράφων 4 τών άρθρων 
2 καί 5 τοϋ παρόντος ή τιθέμεναι είς άπόταξιν κατά τάς 
διατάξεις τοϋ περί καταστάσεως άξιωματικών νόμου, ύπο- 
χρεοϋνται είς καταβολήν άποζημιώσεως προς τό Δημόσιον 
διά τάς δαπάνας έκπαιδεύσεως καί διατροφής έν τή Σχολή.

-■ 3. Τό ύψος τής κατά τά άνωτέρω δαπάνης καθορίζεται 
βάσει τών ύπολειπομένων μηνών προς συμπλήρωσιν τής δε
καετούς ύποχρεώσεώς των, πολλαπλασιαζομένων έπί τό έν 
τέταρτον (1/4) τοϋ βασικού τοϋ άνθυπολοχαγοϋ διά τάς 
περιπτώσεις άποστρατείας τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 2 
καί τό ήμισυ τοϋ βασικού μισθοΰ τοϋ άνθυπολοχαγοϋ διά 
τάς λοιπάς περιπτώσεις.

4. Ή εΐσπραξις τών άνωτέρω χρηματικών ποσών ένερ- 
γεΐται κατά τάς έκάστοτε ίσχυούσας διατάξεις τοϋ νόμου 
«περί είσπράξεως Δημοσίων έσόδων».

Άρθρον 7.
Διαθεσιμότης λ.όγω κυήσεως - τοκετού.

1. Αξιωματικοί Άδελφαί Νοσοκόμοι κυοφοροΰσαι, τί
θενται είς δωδεκάμηνον διαθεσιμότητα έντός τών τεσσάρων 
(4) πρώτων μηνών τής κυήσεως λαμβάνουσαι κατά τό χρο
νικόν τούτο διάστημα καί μέχρι δύο τοιούτων διαθεσιμοτή
των άποδοχάς ίσας προς τά όγδοήκοντα πέντε εκατοστά 
(85%) τοϋ συνόλου τών προβλεπομένων έκάστοτε άποδο- 
χών τοϋ βαθμού των.Διά πάσαν πέραν τών είκοσι τεσσάρων 
(24) μηνών τοιαύτην διαθεσιμότητα δέν δικαιούνται άποδο- 
χών.

2. *0 πέραν τών δύο έτών συνολικός χρόνος διαθεσιμότη- 
τος διά τήν άνωτέρω αιτίαν δέν λογίζεται ώς χρόνος πραγμα
τικής ύπηρεσίας δι’ άπάσας τάς περιπτώσεις.

3. Ή διαθεσιμότης διακόπτεται έάν τό τέκνον γεννηθή 
νεκρόν ή διακοπή ή κύησις δι’ οίανδήποτε αιτίαν, ένα μήνα 
μετά τό έν λόγω γεγονός.

4. Μετά τό πέρας τής δωδεκαμήνου διαθεσιμότητος,ούδε- 
μιάς έτέρας διευκολύνσεως δικαιούνται λόγο) μητρότητος.

"Αρθρον 8.
Μεταβατική διάταΐις.

Τά ύπό τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 4 καθοριζόμενα 
τυπικά προσόντα χρόνου παραμονής έν τώ κατεχομένω βα- 
θμώ έχουν έφαρμογήν άπό τών κρίσεων τοϋ έτους 1972.
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Άρθρον 9.
Καταργούμεναι διατάξεις.

Άπό τής ισχύος τού παρόντος κατχργοϋνται : 
α. Ό ΑΧ 915/46 «περί γυνανκών Αδελφών ΧΤοσοκόμων 

τοϋ Στρατού».
β. Ό ΑΧ 1662/51 «περί ρυθμίσεως ζητημάτων άφορών- 

των τό Σώαα ’Αδελφών Νοσοκόμων των Εθνικών ’Ενό
πλων Δυνάμεων».

γ. Ό Νόιχος 2237/72 «περί διατάξεων άφορωσών χδελ- 
φάς Νοσοκόμους τοϋ ΑΝ 2818/41 κλπ».

δ. Τό ΝΑ 2976/54 «περί τοϋ Σώματος αξιωματικών 
’Αδελφών Νοσοκόμων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων «ΒΑΣΙ
ΛΙΣΣΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ» πλήν τών διατάξεων τών παρα
γράφων 4 καί 5 τοϋ άρθρου 9, παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 10 
καί άρθρου 13 αύτοϋ, αίτινες διατηρούνται έν ΐσχύϊ μέχρις 
άποχωρήσεως έκ τής υπηρεσίας τών έμπιπτουσών εις τάς 
διατάξεις ταύτάς κατηγοριών ’Αδελφών Νοσοκόμων.

ε. Τό ΝΔ 4099/60 «περί διατάξεων άφορωσών τό Σώμα 
τών ’Αδελφών Νοσοκόμων κλπ» πλήν τής διατάξεως τής 
παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 6 αύτοϋ, ήτις διατηρείται έν ίσχύι 
μέχρις άποχωρήσεως έκ τής υπηρεσίας τών έμπιπτουσών 
εις την διάταξιν ταύτην κατηγοριών ’Αδελφών Νοσοκόμων.

. ζ. Τό ΝΔ 106/69 «περί άντικαταστάσεως τοϋ . άρθρου 3 
τοϋ ~ΝΔ 2976/54 κλπ». ; . = ' η ·\χ———"
-, .η. Τό ΝΔ 475/70 «περί διατάξεων τινών άφορωσών τό 
Σώμα τών ’Αξιωματικών ’Αδελφών Νοσοκόμων κλπ.».

. θ. Πάσα έτέρα Γενική ή Ειδική Διάταξις άντικειμένη 
εις τάς διατάξεις τοϋ παρόντος ή άναφερόμένη εις θέματα 
ρυθμιζόμενα υπό τοϋ παρόντος Νομοθετικού ύιατάγματος.
/ ' ' /' /Άρθρον 10. '"*_··'/ . .......
-, _ ,ν · Λ - J,· Έναρξις .ισχύος. Δ·.--.,- -η : ' ·

ΤΙ ισχύς τοϋ παρόντος άρχεταί άπό τής δημοσιεύσεώς
του' εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. ·/·
ιπ.ν γ . ... . :..;στ ; ... ..ν-νε ; τ ... ·α:
16. ai\ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 316 

Γ τής 15/19 Φεβρ. 1974 (ΦΕΚ Ά 46) ·. ·
Περί άντικαταστάσεως καί τροποποιήσεως διατάξεών τινών 
η; τοϋ Ν.Δ. 1032/71 «περί τοϋ Σώματος ’Αξιωματικών
*■ ’Αδελφών Νοσοκόμων». ' ' .........
χ (Κατηργήθη διά τής παρ. 5 τοϋ άρθρου 8 Ν.Δ. 1032/ 
1971, άνωτ. άριθ. 15, ώς τό άρθρον τοϋτο άντικατεστάθη 
διά τοϋ άρθρ. 4 Νόμ. 353/1976). " '■ · ·-· ■·’·' ■ ·'·'·

Π.’ ; ·· ΝΌΜΟΣ ύπ*' άριθ. '353
•V;., . τής 12/18 Ίουν. 1976 (ΦΕΚ Α' 148) .ή.
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ Ν.Δ. 1032/ 
(- 1971 «περί τοϋ Σώματος ’Αξιωματικών ’Αδελφών Νο
εί σοκόμων», ώς τοϋτο έτροποπο.ήθη. . . ·.·.
’’ Άρθρ. 1. (Προστίθεται παρ. 3 εις τό άρθρ. 4 Χ'.Δ. 1032/ 
1971,'άνωτ. άριθ. 15). :χ " ' /-’·

·’· Άρθρ. 2. (’Αντικαθίσταται ή παρ. 4 τοϋ άρθο. 5 Ν.Δ. 
1032/1971).'

Άρθρ. 3. (’Αντικαθίσταται τό άρθρ. 7 Ν.Δ. 1032/1971). 
... Άρθρ. 4. (’Αντικαθίσταται τό άρθρ. 2 Ν-Δ. 1032/1971).

Άρθρ. 5. Ή ισχύς τοϋ παρόντος νόμου άρχεται άπό.τής 
δημοσιεύσεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, 
έκτος άν άλλως όρίζηται έν αύτώ.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ ...
Περί τροποποίησης καί συμπλήρωσης τοϋ ν.δ. 1032/197 

«περί τοϋ Σώματος. ’Αξιωματικών ’Αδελφών Νοσοκό
μων».

Άρθρον 1.

1. Ή παράγραφος 3 τοϋ άρθρου 4 τοϋ ν.δ 1032/1971, 
δπως τώρα ισχύει, άντικαθίσταται ώς εξής :

«3. Οί διατάξεις τής παραγράφου 5 περί τοϋ μεγίστου 
χρόνου παραμονής στο βαθμό, τοϋ άρθρου 9 τοϋ ν.δ. 178/ 
1969 «περί ιεραρχίας, προαγωγών καί τοποθετήσεων τών 
Μονίμων ’Αξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων», έφαρ- 
μόζονται άνάλογα καί για τις άξιωματικούς ’Αδελφές 
Νοσοκόμους».

2. Στό άρθρο 4 τοϋ ν.δ. 1032.1971. όπως τώρα ισχύει, 
προστίθεται παράγραφος 4 πού εχει ώς εξής :

«Οί ’Αξιωματικοί ’Αδελφές Νοσοκόμες έξελίσσονται 
μέχρι τό βαθμό τής Γενικής Διευθύνουσας πού άντιστοιχεΐ 
στό βαθμό τοϋ Συνταγματάρχη».

Άρθρον 2.
ΤΙ παράγραφος 4 τοϋ άρθρου 5 τοϋ ν.δ. 1032/1971, 

όπως τώρα ισχύει, άντικαθίσταται ώς εξής :
«4. Αξιωματικοί ’Αδελφές Νοσοκόμες πού τελοϋν γάμο 

πριν άπό τή πάρέΤέυση διετίας άπό τήν'ονομασία τους σέ 
Δόκιμους ’Αξιωματικούς ή πού άποκτοϋν έξώγαμο τέκνο 
οποτεδήποτε, ύφίστχνται τις ίδιες συνέπειες πού προβλέ- 
πονται γιά τούς άνδρες μονίμους άξιωματικούς τών ’Ενό
πλων Δυνάμεων».

ΤΙ παραπάνω παράγραφος εχει άναδρομική ισχύ άπό 
1.1.1981 γιά όσες άποστρατεύθηκαν άπό τήν ήμερομηνία 
αύτή καί ύστερα πού θά- θεωρηθούν σάν- ούδέποτε-ώπομχ- 
κρυνθεΐσες. /_■ ./

· «Άρθρον 3. . .
Τό άρθρο 7 τοϋ ν.δ. 1032/1971, δπως ισχύει τώρα, άντι- 

καθίσταται ώς εξής
: , Άρθρον 7.

Άδεια ένεκα κύησης - τοκετού.
1. ’Αξιωματικοί ’Αδελφές Νοσοκόμες πού κυοφορούν, 

λαμβάνουν μέ αίτησή τους ή καί αύτεπάγγελτα δωδεκά
μηνη άδεια κύησης-τοκετού μέσα/στούς τέσσερες πρώτους 
μήνες τής κύησης μέ άπόφαση τοϋ ’Αρχηγού Γενικού ’Επι
τελείου ’Εθνικής Άμύνης πού δέν δημοσιεύεται στήν ’Εφη
μερίδα τής Κυβέρνησης. ’Εάν γιά όποιοδήποτε λόγο ή παρα
πάνω άπόφαση έκδοθεϊ μετά τήν ήμερομηνία συμπλήρωσης 
τοϋ τέταρτου μήνα τής κύησης, ή άδεια άρχίζει άπό τήν 
ήμερομηνία συμπλήρωσης τοϋ τέταρτου μήνα τής κύησης.

2. Ό χρόνος άδειας κύησης-τοκετού λογίζεται σάν χρό
νος πραγματικής-στρατιωτικής υπηρεσίας. ·. Λ.Χι ί.·.

3. Οί ’Αξιωματικοί ’Αδελφές Νοσοκόμες πού εύρίσκον- 
ται σέ άδεια κύησης-τοκετοϋ λαμβάνουν πλήρεις άποδοχές 
τοϋ βαθμού τους μαζί μέ τά έπιδόματα.

'. 4. /Εάν τό τέκνο γεννηθεί νεκρό ή άποθανει πριν τή
λήξη τής άδειας ή διακοπεί ή κύηση γιά όποιαδήποτε 
αιτία, ή άδεια διακόπτεται ένα μήνα μετά τά παραπάνω 
γεγονότα. -

5. Μετά τή λήξη τής δωδεκάμηνης άδειας, ούδεμιάς
άλλης διευκόλυνσης δικαιούνται λόγω τής μητρότητας οί 
’Αξιωματικοί ’Αδελφές Νοσοκόμες... . . η, ν-

6. Οί άξιωματικοί ’Αδελφές Νοσοκόμες πού λαμβάνουν 
άδεια κύησης-τοκετοϋ διαγράφονται άπό τή Μονάδα στήν 
όποια υπηρετούν ,-καί έγγράφονται στή Διεύθυνση· ’Αδελ
φών Νοσοκόμων τοϋ Γενικού ’Επιτελείου ’Εθνικής Άμύνης, 
έκτος ’Οργανικής Δύναμης».

Άρθρον 4. 1
' ' * · Μεταβατικές διατάξεις. " · '

Οί ’Αξιωματικοί ’Αδελφές Νοσοκόμες πού άπώλεσαν θέ
σεις αρχαιότητας κατ’ έφαρμογή τών ν.δ. 178/1969 καί 
1032/1971 έπειδή τεθήκανε στήν κατάσταση διαθεσιμό
τητας γιά λόγους κύησης-τοκετοϋ άνακτοϋν τήν θέση τους 
στήν ’Επετηρίδα τήν οποία άρχικά κατείχαν, ό δέ παραπάνω 
χρόνος διαθεσιμότητας λογίζεται σάν χρόνος πραγματικής 
υπηρεσίας γιά όλες τις περιπτώσεις έκτος άπό τή λήψη άνα- 
δρομικών άποδοχών.


