
Έπί τοΰ σχεδίου νόμου «περί τροπο ποιήσεως καί συμπλη-
ρώσεως'διατάξεών ττ/ών τοΰ Ν.Δ. 178/1060 «περί ιε
ραρχίας, προαγωγών κχΐ τοποθετήσεων των ’Αξιωματι
κών των ΕΑ».

Πρός τήν Βονλ.ήν ιών 'Ελλήνων

Λιά τοΰ ύποβαλλομένου υπό τήν ύμετέραν έγκρισιν σχε
δίου νόμου σκοπεϊται :

χ) Ή μεταβολή τής καταστάσεως των τεχνικών Α
ξιωματικών τοΰ Πολεμικού Ναυτικόΰ έκ τής κατηγορίας 
τών Αξιωματικών Σωμάτων, εις τήν όποιαν ύπήχθησαν 
βάσει τοΰ Ν.Α. 1/8'1969. διά τής έντάξεως τούτων εις 
ιδίαν κατηγορίαν Μηχανικών ’Αξιωματικών, ώς ΐσχυεν 
πρό τής εφαρμογής τοΰ άνω Ν.Δ.·, θεωρουμένων τούτων 
ώς ισοτίμων τών αντιστοίχων ’Αξιωματικών "Οπλων τοΰ 
Στρατού Ξηράς καί τών Μαχίμων τοΰ Πολεμικού Ναυτικοΰ.

β) Ή ρύθμισις τής άρχαιότητος τούτων μεταξύ τών 
Μαχίμων καί τών ’Αξιωματικών Σωμάτων τοΰ Ναυτικοΰ 
ώς καί τών ’Αξιωματικών όπλων καί Σωμάτων τών λοι
πών Κλάδων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων.

γ) Ή έξέλιξις τών Οικονομικών ’Αξιωματικών τοΰ 
Π. Ναυτικοΰ μέχρι καί τοΰ βαθμού Υποναυάρχου,

2. ‘Εν προκειμένω άνχφέρεται ότι αί ύποβαλλδμεναι 
διά τοΰ έν λόγω Νομοσχεδίου τροποποιήσεις κρίνονται 
έπιβίβλημέναι διά τούς ακολούθους λόγους ;

«) Άποκαθίσταταί ή άπδ μακροΰ προϊσχύσασα νομο
θεσία διά τούς έν λόγω ’Αξιωματικούς ή όποια τούς κατέ
τασσε-/ εις ίδιαν κατηγορίαν τών Μηχανικών ’Αξιωματικών, 
έν άντιθέσει προς το καθεστώς τοΰ Ν.Δ. 178/1969 το όποιον 
εϊσήγαγε καί είς τό Π.Ν, τον άγνωστον μέχρι τότε διά τοϋτο 
6ρον «Σώματα».

β) Ρυθμίζεται ή τοποθέτησις τούτων εις τήν πρέπουσα'/ 
αρχαιότητά των, έν σχέσει πρός τούς όμοιοβάθμους των 
Μαχίμους συναδέλφους των, προβλέπον ότι ούτοι θεωρούνται 
νεώτεροι μέν τών συμμαθητών των μαχίμων, άρχαιό- 
Τεροι δέ τών όμοιοβάθμων των, νεωτέρων τάξεων Μαχίμων 
Αξιωματικών.

γ) Αίρεται ή εις βάρος τών Οικονομικών ’Αξιωματικών 
τοΰ Π.Ν. ύφισταμένη διαφοροποίησις εις ότι άφορά εις τήν 
εςέλιςιν τούτων πρός τούς αντιστοίχους ’Αξιωματικούς τοΰ 
Στρατοΰ Ξηρας διά τούς κατωτέρω λόγους :

(1) Εις τούς Οικονομικούς ’Αξιωματικούς τοΰ Π.Ν. 
ανατίθενται πολλαπλά καθήκοντα ώς είναι τοΰ έφοδιαστοΰ 
τοΰ Οικονομικού διά τά όποια εις τον Στρατόν Ξηρας προ- 
βλεπονται διά τήν άσκησιν τούτιον κεχωρισμένως τά Σώ
ματα ’Εφοδιασμού καί Μεταφορών. 'Υλικού Πολέμου καί 
Οικονομικού, μέ άνώτερον βαθμόν έξελ,ίξεως τών Σο/μάτων 
τούτων, τον βαθμόν τοΰ Υποστρατήγου.

(2) Αί υφιστάμενα*, νομοθετημέναι όργανικαί θέσεις 
τοΰ Οικονομικού Σώματος τοΰ Π.Ν., επιβάλλουν τήν θέσπι- 
σιν τοΰ βαθμοΰ τοΰ 'Υποναυάρχου, λαμβανομένου ύπ’ όψιν 
οτι εις τον Στρατόν Ξηρας οί ’Αξιωματικοί τοΰ Οικονομικού 
Σώματος ασκούν μέρος μόνον τών καθηκόντων τών Οικονο
μικών ’Αξιωματικών τοΰ Π.Ν. περιοριζόμενοι μόνον εις τά 
άμιγώς τοιαΰτα της οικονομικής 'Υπηρεσίας, καί ένώ προ
σέτι υπολείπονται είς αριθμόν νομοθετημάτων οργανικών 
Οεσεων ούτοι εξελίσσονται μέχρι καί τοΰ βαθμοΰ τού 'Υ
ποστρατήγου.

3. Είδικώτερον διά τάς έπί μέρους διατάξεις τοΰ παρόντος 
νομοσχεδίου άναφέρονται τά ακόλουθα :

α) Διά τού άρθρου 1 αντικαθίστανται αί παράγραφοι 2,6 
καί 11 τοΰ άρθρου 4 τού Ν.Δ. 178/1969 αί όποια*, άφοροΰν 

εις τήν διάκρισιν τών ’Αξιωματικών τού Πολεμικού Ναυ- 
τικοΰ εις ’Αξιωματικούς Μαχίμους καί είς ’Αξιωματικούς

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚ0ΕΣΙΣ Σωμάτων. Διά τών προτεινομένων διατάξεων οί Άξιωαατικο! 
τοΰ Ναυτικού διακρίνονται είς Άξ/κούς Μαχίμους, Μηχ ανι- 
κούς καί εις ’Αξιωματικούς Σωμάτων. Περαιτέρω καθο
ρίζονται τά Σώματα τοΰ Πολεμικού Ναυτικού καί αί τηρού
μενα*. επετηρίδες τών ’Αξιωματικών.

β) Διά τοΰ άρθρου 2 αντικαθίστανται αί παράγραφοι ζ 
καί 3 τοΰ άρθρου δ τοΰ Ν.Δ. 178/1969 αί όποια*, αοοεοΰ·. 
εις τήν αρχαιότητα μεταξύ ’Αξιωματικών έκάστου Κλάδο-, 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων. Διά τών προτεινομένων διατάξεω-, 
οί Μηχανικοί ’Αξιωματικοί θεωρούνται άρχαιότεοοι απάντων 
τών όμοιοβάθμων των ’Αξιωματικών τών Σωμάτιο·/ ώε καί 
τών νεωτέρων των όμοιοβάθμων Μαχίμων ’Αξιωματικών τοΰ 
Π.Ν. Καθ’ όσον άφορά είς τούς όμοιοβάθμους συμμαθητάς των 
των Μαχίμους ‘Αξιωματικούς οί Μηχανικοί ’Αξιωματικοί 
έπονται τούτων.

γ) Διά τοΰ άρθρου 3 αντικαθίστανται αί παράγραφοι 
1 καί 3 τοΰ άρθρου 6 τοΰ Ν.Δ. 17S/1969 αί όποια*, άφοροΰν 
είς τήν αρχαιότητα μεταξύ ’Αξιωματικών διαφόρων Κλάδων 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων. Διά τών προτεινομένων διατάξεων 
οί Μηχανικοί ’Αξιωματικοί τοΰ Π.Ν. θεωρούνται ώς πρός 
τήν αρχαιότητα ισότιμοι τών ’Αξιωματικών όπλων τοΰ 
Στρατοΰ Ξηράς, τών Μαχίμων τοΰ Πολεμικού Ναυτικού καί 
τών 'Ιπταμένων τής ’Αεροπορίας.

δ) Διά τοΰ άρθρου 4 άντικαθίστανται αί παράγραφοι 2 
καί 4 ροϋ άρθρου 8 τοΰ Ν.Δ. 178/1969 αί όποια*, άφοροΰν 
είς τούς βαθμούς μέχρι τούς όποιους δύνανται νά εξελιχθούν 
οί ’Αξιωματικοί. Διά τών προτεινομένων διατάξεων προβλέ- 
πεται έξέλιξις τών Οικονομικών ’Αξιωματικών μέχρι καί 
τοΰ βαθμοΰ τοΰ 'Υποναυάρχου μή θιγομένου τοΰ νομικού 
καθεστώτος τής έξελίξεως τών λοιπών ’Αξιωματικών.

ε) Διά τοΰ άρθρου 5 έπέρχονται άναγκαιαι φραστικοί! 
όιορθρώσεις λόγω τής έντάξεως τών ’Αξιωματικών τοΰ 
Τεχνικού Σώματος είς τήν κατηγορίαν τών Μηχανικών 
’Αξιωματικών,

στ) Διά τοΰ άρθρου 6 άντικαθίσταντάι αί παράγραφοι 
8 καί 9 τοΰ άρθρου 15 ή όποια άφορά είς τήν φοίτησιν είς 
Σχολεία. Διά τής προτεινομένης διατάξεως είσάγεται ό 
νέος όρος «Μηχανικός ’Αξιωματικός» άντί «’Αξιωματικός 
Τεχνικού Σώματος».

ζ) Διά τοΰ άρθρου 7 άντικαθίστανται αί ύποπαράγραφο*. 
2γ καί 3α τοΰ άρθρου 24 τοΰ Ν.Δ. 178/1969 άφορώσαι είς 
τά Συμβούλια προαγωγών τών ’Αξιωματικών. Διά τών 
προτεινομένων διατάξεων προβλέπεται ή συμμετοχή είς τά 
Συμβούλια προαγωγών ώς μέλους τοΰ 'Υποναυάρχου Οικο
νομικού προκειμένου περί κρίσεων κατωτέρων Οικονομικών 
’Αξιωματικών καί Πλωταρχών καί τοΰ Δ/ντοΰ Δ' Κλάδου 
ώς είσηγητοΰ διά τούς ’Αξιωματικούς Μηχανικούς.

η) Διά τοΰ άρθρου 8 άντικαθίσταται ή ύποπαράγραφος 2β 
τοΰ άρθρου 25 τοΰ Ν.Δ. 178/1969 άφορώσα είς τά Συμβού
λια Κρίσεων. Διά τοΰ άρθρου τούτου προβλέπεται ή συμμετοχή 
είς τά Συμβούλια κρίσεων ώς μέλους τοΰ Υποναυάρχου Οικο
νομικού.

θ) Διά τοΰ άρθρου 9 άντικαθίσταται ή παράγραφος 2 τοΰ 
άρθρου 38 τοΰ Ν.Δ. 178/1969 άφορώσα είς τήν σύνταξιν 
τών πινάκων. Διά τής προτεινομένης διατάξεως προστίθεται 
καί ίδιος πίναξ διά τούς Μηχανικούς ’Αξιωματικούς οί 
όποιοι μέχρι τοΰδε συμπεριλαμβάνοντο είς τού πίνακας ’Α
ξιωματικών Σωμάτων.

4. Τοιοΰτον είναι τό παρόν σχέδιον νόμου, όπερ έχομε·/ 
τήν τιμήν νά ύποβάλλωμεν υπό τήν ύμετέραν έγκρισιν μέ 
τήν παράκκλησιν όπως θεωρηθή ώς έπεϊγον καί ψηφισθή 
είς μίαν καί μόνην κατ’ άρχήν, άρθρον καί σύνολον συζήτησιν.

’Εν Άθήναις τη 15 ’Οκτωβρίου 1980 
Οί 'Υπουργοί

’Εθνικής Άιχύνης Οικονομικών
Ε. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ Μ. ΕΒΕΡΤ


