
Στο σχέδιο νόμου «χρόνος γάμου και άδεια εγκυμοσύνης - 
τοκετού για τις μόνιμες,, εθελόντριες και έφεδρες αξιω
ματικούς και υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων» 
και άλλες διατάξεις. _

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. Μετά το θεσμό της εθελοντικής κατάταξης των Ελ- 
ληνίδων στις Ένοπλες Δυνάμεις, υπήρξαν πολλά νομοθε
τικά κενά που καλύπτονταν κατά περίπτωση με νόμους και 
αποφάσεις.

2. Ένα τέτοιο θέμα είναι και το πότε αυτές θα μπορούσαν 
να παντρευτούν. Το πρόβλημα αυτό δημιουργήθηκε μετά 
το θεσμό της μονιμοποίησης ή ανακατάταξης αυτών και 
έπρεπε να ρυθμιστεί για να μη δημιουργεί καθεστώς δια
φορετικό από τις Αξιωματικούς Αδελφές Νοσοκόμες.

3. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε η αριθ. 20004/521 κοινή 
απόφαση των Υπουργούν Εθνικής 'Αμυνας και Οικονομικών, 
που έλυνε προσωρινά το πρόβλημα αλλά έπρεπε να γίνει και 
νομοθετική κύρωση αυτής, που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

4. Στο παρόν σχέδιο νόμου συμπεριλήφθηκαν οι κατηγο
ρίες γυναικών Αξιωματικών και Τπαξιωματικών που υπηρε
τούν στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την εκπλήρωση της κα
νονικής τους θητείας και καθορίζεται ενιαίος χρόνος τέλεσης 
γάμου αυτούν.

5. Έτσι όσες γυναίκες Αξιωματικοί - Τπαξιωματικοί 
μόνιμες, εθελόντριες, μακράς ή βραχείας ανακατάταξης, 
έφεδρες που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την εκ
πλήρωση της θητείας τους θα μπορούν να κάνουν γάμο ύστερα 
από άδεια της αρμόδιας στρατιωτικής Αρχής αφού περάσουν 
δέκα οκτώ (18) μήνες από την απόκτηση μιας από τις παρα
πάνω ιδιότητες ή από την ανάληψη υποχρέωσης και όχι απο 
την αρχική κατάταξη αυτών στις Ένοπλες Δυνάμεις με την 
ιδιότητα της προτάκτου.

6. Επίσης, με το παρόν σχέδιο νόμου ορίζεται σαν χρόνος 
άδειας ο χρόνος που χορηγείται λόγω εγκυμοσύνης - τοκετού 
(ένα έτος για κάθε εγκυμοσύνη - παιδί που αρχίζει μετά 
τον τέταρτο συμπληρωμένο μήνα εγκυμοσύνης) και ο χρόνος 
αυτός λογίζεται σαν χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας και λή
ψης μηνιαίων αποδοχών για όλες τις περιπτώσεις όπως ισχύει 
και στις Αδελφές Νοσοκόμες.

Ομοίως επεκτείνεται στις παραπάνω κατηγορίες γυναι
κών το ίδιο νομικό καθεστώς που ισχύει για τις Αδελφές Νο
σοκόμες όταν παντρεύονται πριν από την συμπλήρωση ορι
σμένου χρόνου υπηρεσίας ή όταν αποκτούν εξώγαμο παιδί.

7. Επικυρώνεται επίσης η αριθ. 20004/521 κοινή από
φαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών 
από τότε που εκδόθηκε.

8. Το άρθρο 3 του Ν.Δ. 1032/71 που αντικαθίσταται με 
το άρθρο 5 αυτού του νόμου περιελάμβανε διατάξεις σχε
τικές με την εισαγωγή μαθητριών στη Στρατιωτική Σχολή 
Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων οι οποίες δεν κάλυπταν 
επαρκώς .όλα τα θέματα τα σχετικά με την οργάνωση και 
την λειτουργία της Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσο
κόμων.

Συγκεκριμένα :

α) Η παράγραφος 1 και 2 που τροποποιούνται με αυτό 
το Σ.Ν. δεν διαφοροποιούνται αλλά εναρμονίζονται με τις 
διατάξεις του Ν. 1351/83 «περί εισαγωγής στην τριτοβά
θμια εκπαίδευση».

β) Στην παράγραφο 2 καθορίζεται η ρύθμιση με προε
δρικά διατάγματα των θεμάτων που αφορούν στα προσόντα 
και προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στο διαγω

νισμό, που έχουν σχέση με τις προκαταρκτικές εξετάσεις και.* 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και θέματα που ανα- 
φέρονται στην οργάνωση και λειτουργία της Σχολής.

γ) Στην παράγραφο 3 παρέχεται αρμοδιότητα στο ΥΕΘΑ 
κύρωσης του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της 
ΣΑΑΝ ο οποίος θα ρυθμίζει λεπτομέρειες για θέματα εσω
τερικής οργάνωσης και διεξαγωγής της υπηρεσίας και διοι

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κητικής μέριμνας και κάθε 'άλλο ειδικώτερο θέμα που δεν 
καλύπτεται από την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

δ) Στην παράγραφο 4 καθορίζονται οι περιπτώσεις πα
ραμονής των μαθητριών της ΣΑΑΝ στην ίδια τάξη και 
η δυνατότητα επαναφοίτησης σε αυτή, επειδή στις άλλες 
Στρατιωτικές Παραγωγικές Σχολές επιτρέπεται η επανα- 
φοίτηση στην ίδια τάξη και για ένα μόνο χρόνο καθ’ όλη 
την διάρκεια φοίτησης μαθητών που απέτυχαν σε αριθμό 
μαθημάτων προαγωγής ή αρχαιότητας.

ε) Στην παράγραφο 5 παρέχεται δυνατότητα επαναφοί
τησης στην ίδια τάξη μαθητριών που διαγράφτηκαν και δια
τηρούν ακόμη τις προβλεπόμενες από τον οργανισμό προϋ
ποθέσεις (1—2 μαθήτριες που ίιχγρ;2φτηααν διατηρούν τις 
προβλεπόμεν·· ς τροϋτο-ύέτεις επαναφοίτησης).

9. Με την διάταξη του άρθρου 6 διαχωρίζεται το Κοινό 
Σώμα των Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων και οι Αξ/κοί 
Αδελφές Νοσοκόμες θα κατανεμηθούν στους Κλάδους των 
Ενόπλων Δυνάμεων με τρόπο που θα καθορίσει Προεδρικό 
Διάταγμα και που θα εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου 
αυτού.

Η διάταξη αυτή είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις 
του Ν. 660/77 «περί Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» τις σχε
τικές με την ανεξαρτησία των Κλάδων και τον συντονιστικό 
ρόλο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

10. Με το «διαχωρισμό» του Σώματος των Αξιωματι
κών Νοσοκόμων επιδιώκονται ειδικώτερα τα εξής :

α) Η καλλίτερη οργάνωση, εκπαίδευση και εξειδίκευση 
των Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων σε θέματα Νοση
λείας, ανάλογα με τις ιδιομορφίες κάθε Κλάδου.

β) Η πλήρης αξιοποίηση των Αξιωματικών Αδελφών 
Νοσοκόμων μέσα στα πλ,αίσια κάθε Κλάδου για την αντιμε
τώπιση των ιδιαιτέρων απαιτήσεων του Κλάδου τούτου.

γ) Κάθε Κλάδος θα δύναται του λοιπού να καλύπτει ελεύ
θερα τις νοσηλευτικές του ανάγκες που έχουν σχέση με το 
διαχωριζόμενο Σώμα διά της μετακινήσεως και μεταθέσεως 
των Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων στις διάφορες Νο
σοκομειακές Μονάδες.

δ) Διά της νέας ανακατανομής σε κάθε Κλάδο θα επέλθει 
εξισορρόπιση ως προς τον αριθμό των Αξιωματικών Αδελ
φών Νοσοκόμων ο οποίος απόλυτα θα προσαρμόζεται με τις 
πραγματικές ανάγκες του Κλάδου.

11. Στη ρύθμιση των ανωτέρω αποβλέπει το προτεινό- 
μενο σχέδιο νόμου την ψήφιση του οποίου επικαλούμαστε.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 1983

Ο Πρωθυπουργός 
και Υπουργός Εθνικής Άιευνας 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Χρόνος γάμου και άδεια εγκυμοσύνης για τις μόνιμες Εθε
λόντριες και Έφεδρες Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς 
των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ 

Ν.Δ. 1032 άρθρο 3.

1. Η εισαγωγή εις την Στρατιωτικήν Σχολήν Αξιωμα
τικών Αδελφών Νοσοκόμων γίνεται κατόπιν διαγωνισμού.

2. Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται δΓ αποφάσεως . 
του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, εφ’ άπαξ εκδιδομένης κατ’ 
έτος, τη προτάσει του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων.

3. Τα προσόντα και αι προϋποθέσεις συμμετοχής των υπο
ψηφίων εις τον διαγωνισμόν, τα της σωματικής ικανότητος, 
τα υποβλητέα δικαιολογητικά, τα εξεταστέα μαθήματα, η βα
θμολογία, ο τρόπος κυρώσεως των πινάκων επιτυχίας εις
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τον διαγωνισμόν ως και αι λοιπαί λεπτομέρειαι διενεργείας 
τούτου, καθορίζονται δια Β. Δ/των, έκδιδομένων προτάσει 
του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, μετ’ εισήγησιν του Αρχη
γού Ενόπλων Δυνάμεων.

4. Δι’ ομοίών Β.'Δ/των, ρυθμίζομαι τα της Οργανώσεως 
και λειτουργίας εν γένει της. Σχολής αξιωματικών Αδελφών 
Νοσοκόμων.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 1983 _ .

0 Διευθυντήε
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΪΟΒΑΡΙΔΗΣ

Αναθεωρητής Β'

< ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

Χρόνος γάμου και άδεια εγκυμοσύνης - τοκετού για τις μό
νιμες εθελόντριες και έφεδρες αξιωματικούς και υπαξιω- 
ματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων κΛι άλλες διατάξεις.

Άρθρο 1. ν ^

1. Οι διατάξεις που ισχύουν για το γάμο των αξιωματικών 
και υπαξιωματικών, έχουν εφαρμογή κ3Γ στΓς μόνιμες, εθε
λόντριες και έφεδρες αξιωματικούς και υπαξΐωματικούς που 
υπηρετούν εθελοντικά με οποιαδήποτε μορφή-στις Ε.Δ. μετά 
την εκπλήρωση της θητείας τους.

2. Για την τέλεση του γάμου δεν υπάρχει περιορισμός 
στην ηλικία επιτρέπεται όμως ιετά τη συμπλήρωση δεκα- 
οκτάμηνης υπηρεσίας απο την ο, ίχική τους ονομασία ή ανα
κατάταξη, ως μόνιμες, εθελόντριες ή έφεδρες. ' ι \ .

' ; Άρθρο 2. ' '

' . Άδεια λόγω εγκυμοσύνης - τοκετού.

Οι διατάξεις που εφαρμόζονται για άδεια λόγω εγκυμο
σύνης' - τοκετού στις αξιωματικούς αδελφές νοσοκόμες των 
Ε.Δ. ισχύουν και για τις μόνιμες εθελόντριες και έφεδρες αξιω
ματικούς και υπαξιωματικούς, που υπηρετούν εθελοντικά με 
οποιαδήποτε μορφή στις Ε.Δ. μετά την εκπλήρωση της θη
τείας τους.

Άρθρο 3.

Ειδικές Διατάξεις.

Οι άγαμες μόνιμες, εθελόντριες και έφεδρες αξιωματικοί 
'.αι υπαξιωματικοί που υττηρετούν εθελοντικά με οποιαδή- 
τοτε μορφή στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την εκπλήρωση της 
Ιητείας τους και τελούν γάμο πριν από τη συμπλήρωση δεκα- 
,κτάμηνης υπηρεσίας από την αρχική τους ονομασία ή ανα
κατάταξη ως μόνιμε'ς, εθελόντριες " ή έφεδρες ή αποκτούν 
,ξώγαμο παιδί οποτεδήποτε, υφίστανται τις ίδιες συνέπειες 
του προβλέπονται για τους άνδρες μονίμους αξιωματικούς 
:ων Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 4.

! ;-· Τελική Διάταξη.

Επικυρώνεται από την έκδοσή της, και μέχρι ισχύος του 
όμου αυτού, η 20004/521/13.4.81 κοινή απόφαση των Υ- 
ουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 249).

Άρθρο 5.

Εισαγωγή στη Σχολή Αξ/κών Αδελφών Νοσοκόμων.

Το άρθρο 3 του Ν.Δ. 1032/1971 αντικαθίσταται ως εξής : 
«1. Η εισαγωγή στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών 
δελφών Νοσοκόμων (ΣΑΑΝ) γίνεται μετά απο διαγω- 
σμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1351/1983 «Περί ει- 
χγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
2,' Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρό- 

του Τπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση 
^ Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας ρο
δίζονται :

α) Τα προσόντα και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των 
υποψηφίων στο διαγωνισμό που έχουν σχέση με τις προκα
ταρκτικές εξετάσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

β) Τα θέματα που αναφέρονται στο σκοπό και στη γε
νική οργάνωση της Σχολής, στα προσόντα και τις τοποθε-' 
τήσεις της Διοικητού, Τποδιοικητού και Διευθύντριας Σπου
δών, στην Εκπαίδευση, στις προαγωγές, στην αρχαιότητα 
των μαθητριών, στις αιτίες και συνέπειες αποβολής ή δια
γραφής μαθητριών από τη Σχολή, στην Τάξη κ<χι Πειθαρχία, 
στις ποινές, παράπονα και την παραπομπή των μαθητριών 
στα Συμβούλια, στην υγειονομική περίθαλψη των μαθητριών, 
στην επιστράτευση και στη φοίτηση αλλοδαπών μαθητριών.

3. Με κανονισμό οργανώσεως και Λειτουργίας της Σχο
λής που εκδίδεται από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας 
και κυρώνεται με απόφαση του Τπουργού Εθνικής Άμυνας 
ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στη διεξαγωγή της 
εσωτερικής υπηρεσίας της Σχολής στα καθήκοντα, στις 
αρμοδιότητες του Διοικητικού και εκπαιδευτικού προσω
πικού και στη Διοικητική μέριμνα.

4. Απο το εκπαιδευτικό έτος 1982 - 1983 :

α) Μαθήτριες της Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσο
κόμων παραμένουν στην ίδια τάξη όταν : ____ ;_·

(1) Αποτυγχάνουν σε περισσότερα από δύο μαθήματα- 
προαγωγής ή από τέσσερα μαθήματα αρχαιότητας.

(2) Αποτυγχάνουν σε περισσότερα από ένα μάθημα προα
γωγής και δύο μαθήματα αρχαιότητας.

(3) Έχουν βαθμολογία κάτω από τη βάση στην κλινική 
εκπαίδευση σε μία ειδικότητα Νοσηλευτικής και επαναξε- 
ταζόμενες σε δεύτερο στάδιο αποτυγχάνουν.

(4) Έχουν βαθμολογία κάτω από τη βάση στην κλινική 
εκπαίδευση σε δύο ειδικότητες της Νοσηλευτικής.

β) Η επαναφοίτηση στην ίδια τάξη επιτρέπεται μόνο 
για ένα έτος σε όλη τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή.

5. Μαθήτριες που διαγράφηκαν ή αποβλήθηκαν από την 
Σχολή μέχρι την έναρξη εφαρμογής του παρόντος Νόμου για 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, 
μπορούν να επαναφοιτήσουν κατά το εκπαιδευτικό έτος 1983-· 
1984 στην ίδια τάξη της Σχολής από την οποία διαγρά- 
φηκαν ή αποβλήθηκαν εφόσον κατά τον χρόνον επαναγρα- 
φής τους έχουν τις προβλεπόμενες από τον Οργανισμό της 
Σχολής προϋποθέσεις και υποβάλλουν σχετική προς τούτο 
αίτηση στη ΣΑΑΝ, μέσα σε ένα μήνα από την δημοσίευση 
του παρόντος».

Άρθρο 6.

Διαχωρισμός Σώματος Αξιωματικών Αδελφών 
Νοσοκόμων.*

1. Το Κοινό Σώμα των Αξιωματικών Αδελφών Νοσο
κόμων διαχωρίζεται και οι Αξιωματικοί Αδελφές Νοσοκό
μες που ανήκουν σ’ αυτό κατανέμονται στους τρεις κλάδους 
των Ενόπλων Δυνάμεων με υπαγωγή στο αντίστοιχο Υγειο
νομικό Σώμα και εγγραφή τους σε χωριστή επετηρίδα.
Οι λεπτομέρειες για τον ανωτέρω διαχωρισμό θα καθορι- 
σθούν με Προεδρικό Διάταγμα που θα προκαλέσει ο Υπουρ
γός Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου 
Αρχηγών Γενικών Επιτελείων. Επίσης με Προεδρικό Διά
ταγμα, θα συντελεσθεί και η κατανομή των Αξ/κών Αδελφών 
Νοσοκόμων στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Αρμόδια Συμβούλια Κρίσεως και Επανακρίσεων για 
τις Αξιωματικούς Αδελφές Νοσοκόμες είναι τα καθορισμένα
από το Νόμο «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών................. »
για τους λοιπούς Αξιωματικούς του αντίστοιχου Κλάδου, 
στα οποία θα υπαχθούν και τυχόν υπάρχουσες κατά το δια
χωρισμό εκκρεμείς υποθέσεις.

3. Η στολή των Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων κα
θορίζεται κατα τις κείμενες διατάξεις, με πρόταση του κάθε 
Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.


