ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «Οπλίτες του Στρατού Ξηρά; με πενταετή
Υποχρέωση».
-·
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Το Υπουργείο Εθνικής Άδανας έχει -θέσει σαν βασικό
•/.α· κύριο στο/ο τον εξα.τλυμό των Ενόπλου ^Δυν^χεων με
σύγχρονο οπλισμό προηγμένης τελολογίας.
Η συντήρηση όμως του υλικόν‘αυτού χρειάζεται καλά εκ
παιδευμένο πρ.σωπικό τυ ο.τυίο πιέρα υο.σύ; τ:ς γλώσεις να
διαθέτει κα! ανάλογη εμπειρία γι’ χυτό.
Η σημερινή διάρκεια της στρατιωτικής -θητείας δεν παρέχει τον α-αιτούμενο χρόνο για επαρκή εξειδίκευση και
απόκτηση της απαιτούμενης εμπειρίας από τους Κληρωτούς
οπλίτες.
Τις ανάγκες αυτές έρχεται να καλύψει το Υπουργείο Ε
θνικής Αμυνας με τη -θεσμοθέτηση μιας μίας κατηγορία;
οπλιτών στο Στρατό Ξηρά; με το όνσμα <οέ)Ι.:λ!τε; πενταε
τούς Ι'ποχρέωσης».
II εφαρμογή του προτεινομένου -θετμ-ού πιστεύουμε ότι -θα
λύσει το πρόβλημα με βάση τα συμπέρασμα τα τ:συ -.τροέκυψαν μέχρι σήμερα από την εκπαίδευση την. εφαρμογή και
την απου.οση των συγχρόνων οπλικών συστημάτων του Στραtci>.
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Η κάλυψη των παραπάνω αναγκών με Μόνιμους και Ε
θελοντές οπλίτες των νόμων που ήδη ισχύουν -3α δημιουρ
γούσε προβλήματα ομαλής εξέλιξής των, και κυρίως στους
βαθμούς των Αξιωματικών μέχρι του; οποίους εξελίσσον
ται. ■ \·: ...........
■
■ Το υποβαλλόμενο σχέδιο νόμου
ατίτελείται από οκτώ
(8, Κεφάλαια, τα οποία πβριλαμδίυΛτν είκοσι τέσσερα
(24) άρθρα,'όπως αυτά αναλύονται με .λεπτομέρεια στις ε
πόμενες παραγράφους.
1. Γενικές Διατάξεις.

:

με την κατάταξη των Οπλιτών Πενταετούς Τποχρέωσης,
δηλαδή ο βαθμός, τα όπλα, σώματα και ειδικότητες (άρθρο
5,, τα απαιτυύμενα προσόντα για κάθε κατηγορία κατατασσο-ενων, από πλευράς στρατολογικής κατάστασής τους (υπηρετούντες.
μη
υπηρετούντες, αφυπηρετήσαντες (άρθρο
6) και η διαδικασία κατάταξης αυτών (άρθρο 7).
3. Εξέλιξη Οπλιτών Πενταετούς Τποχρέωσης.
Το τρίτο Κεφάλαιο περιλαμβάνει τέσσερα άρθρα (8—11)
στα οποία καθορίζονται η υποχρέωση παραμονής των οπλι
τών τούτων στο Στράτευμα, η οποία ορίμται δεσμευτικά
σε πέντε (3) χρόνια (άρθρο 8) μετά τη λήξη της οποίας
αυτό; αυτεπάγγελτα και χωρίς άλλη ειδική διαδικασία α
πολύονται των τάξεων του Στρατσύ, η αρχαιότητά τους
(άρθρο 9), η οποία αποτελεί μία ενδιάμεση βαθμίδα ιεραρχί
ας μεταξύ των κληρωτών και εθελοντών οπλιτών, ο: προϋπο
θέσεις και η -διαδικασία προαγωγής τους (άρθρο 10) xxt οι
λοιπές λεπτομέρειες, οι ο.το,ες αφορούν στη δυνατότητα συμ
μετοχής τούτων στους κάθε φυοά προκηρυσσόμενους διαγωνι
σμούς για την εισαγωγή μαθητών στις στρατιωτικές, παρα
γωγικές σχολές, χωρίς να επιχειρείται άλλη μεταβολή ή ε
πέμβαση στην ειδική νομοθεσία, 2πο την οποία διέπετα: κάθε
μία unto τις σχολές αυτές. Επίσης καθορίζεται ότι ποσοστό
20(έ του συνολικού αριθμού αυτών που κατατάσσονται στις
Σχολές των Σωιάτων Ασφαλείας και του Λ'μενιτ/.ού Σώμα
τος, σαν χωροφύλακες, Αστυφύλακες, Πυροσβέστες και Λι
μενοφύλακες προέρχονται από τονς οπλίτες με πενταετή υπο
χρέωση, εφόσον θα έχουν και τα λοιπά προσόντα πού καθορίζο.τα: από τη νομοθεσία των παραπάνω Σχολών.
4. Υποχρεώσεις Οπλιτών Πενταετούς Τποχρέωσης.
Το τέταρτο Κεφάλαιο αποτελειται από δύο άρθρα (12 και
13), στα οποία περιλαμβάνονται διατάξεις, οι οποίες αφορούν
στις γενικές και ειδικές -υποχρεώσεις των οπλιτών τούτων,
όπως είναι η χορήγηση των διαφόρων αδειών (άρθρο 12) και
οι -γενικές για την πειθαρχία διατάξεις (άρθρο 13).
ι
.

σΛ

Το πρώτο Κεφάλαιο απυτελείται από τέσσερα (4); άρ
θρα (1—4) κα: πιρίλαμσάνε: γενικές διατάξεις. Ειδικίστερα, με τις διατάξεις αυτές ορκζο-νταιι
α) Με το άρ-3ρο 1 ο ορισμός της θεσπιζόμενης κοττηγορίας οπκιτων χϋνταετους ιλτ,υχσεωσης. Με τυ νομυσχύύ.ο
τούτο δε -θίγονται, xxJoaou και δε με ταδάλλυνταί' οι όύο
κατηγορίες κατωτέρων στελεχών, « «πόκες υπηρετούν στο
Στρατό και είναι οι μόνιμοι καε εθελοντές οπλίτες. Αυ
τές οιάτηρούνται κα: εξελ.σσυνται, όπως μέχρι σήμερα, με
τη νομοοεσία που ισχύει.
6) Στο άρθρο 2 καθορίζεται ο τρόπος προέλευσης των
Οπ/.ιτων Πενταετούς Υποχρέωσης, ο οποίος δίδει τη δυνα
τότητα κατάταξη; σε κά-ύε νέο, σε οποιαί-.ρποτε στρατολο
γική κατασταση και αν ανήκει αυτός και ο συλυλικος αρινμος των υπηρετούντων οπλατών της κατηγορία; αυτής, ο
οπειος ορ.ζετα: σε" πέντε χιλιάδες (ό.ΟΥλ)-. Ο αριθμός αυ
τός αποτελεί μία σταθερή οροφή, η οποία πρυδλέπεται να
συμπληρωθεί σταδιακά σε πέντε ^5) χρόνια κα: να -διατηρη
θώ στο μέλλον με- συνεχή ροή εισόδου καιι· εξόδου τούτων
με επιδ.ωξη την ομαλή και απρόσκοπτη αντικατάσταση των
ειδικευμένων χειριστών του σύγχρονου και υψηλή; τεχνολο
γίας οπλισμού μας.
··) Με το άρθρο 3 καθορίζονται οι ίαθμίι, η στολή και
τα δια-.'.ριτικά της νέας κατηγορίας" οπλιτών. Συγκεκριμένα,
αυεοί προβλέπεται" να υπηρετούν μι τους 6xS(xoj; του Δεκα
νέα και του Λρχία.·
■·, "
-·
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ο). Στο 'άρθρο 4 περιλαμβάνονται λεπτομέρειες, at οποί
ες αφορούν στην κατάρτιση και. τήρηση των ατομικών εγ
γράφων των οπλιτών τούτων.
·
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2. Κατάταξη Οπλιτών Πενταετούς Υποχρέωσης.
Το δεύτερο Κεφάλαιο απυτελείται από τρία άρθρα (5—
7) στα οποία ορίζονται όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες

5. Παροχές.

Το πέμπτο Κεφάλαιο περιλαμβάνει πέντε άρθρα (14—^18),
στα οποία καθορίζονται οι οικονομικές και υπόλοιπες κάθε
μορφής παροχές των Οπλιτών πενταετούς υποχρέωσης. Ειδι
κότερα με τις διατάξεις τούτου ορίζονται:
α) Οι αποδοχές και τα επιδόματα των Οπλιτών τούτων,
οι οποίες σε κάθε περίπτωση εξομοιοόνται με τις αποδοχές
των μονίμων ομοιόβαύμών τους οπλιτών (άρθρο 14).
ρ) Οι κρατήσεις και η ασφάλιση αυτών. Σχετικά με την
ασφάλιση εισάγεται ο -θεσμός της ασφάλισής τους στον Κλά
δο Συντάξεων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ.)
για την παροχή σ’ αυτούς όλων των προβλεπόμενων ευεργε
τημάτων (άρθρο 15).
γ) Η αποζημίωση των εξερχομένων του στρατεύματος
οπλιτών, η ΟΓ-οία πάντοτε είναι συνάρτηση του χρόνου υπηρε
σίας τους, των λόγων της εξόδου τους κα: γενικά της συμ
περιφοράς τους από πλευράς πειθαρχίας και εφαρμογής των
στρατιωτικών κανονισμών κα: διαταγών (άρθρο 16).
2) Με τα άρθρα 17 κα: 18 ορίζονται η παρεχομένη υγειο
νομική περίθαλψη σ’ αυτούς και τα μέλη της οικογένειας
τους καθώς επίσης και οι λοιπές ευκολίες διαβίωσης εντός
και εκτός των στρατοπέδων κατ’ αντιστοιχία με όσα ισχύουν
για τους μόνιμους υπαξιωματικούς.
6. Έξοδος από το Στράτευμα.
Το έκτο Κεφάλαιο αποτελειται από τρία άρθρα (19—21),
στα οποία με λεπτομέρεια περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις
εξόδου των οπλιτών τούτων από το Στράτευμα (άρθ-ρο 19),
οι ιδιαίτερες περιπτώσεις για λόγους υγείας και πειθαρχικών
και καταστατικών ποινών (άρθρο 20) και η στρατολογική
κατάσταση των οπλιτών που εξέρχονται με οποιοίήποτε τρόπο.
• ..
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7. Κατάταξη Γυναικών.
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Το έβδομό κεφάλαιο περιλαμβάνει ένα (1) άρθρο (22) με

—

το οποίο fυθμίζοντχ: οι προϋποθέσεις κατάταξης των γυναι
κών σαν «οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης».
8. Τελικές Διατάξεις.
f. Το όγδοο Κεφάλαιο περιλαμβάνει δύο άρθρα (23 κ.αι 24)
με -ία οχοία ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφ-αρμογής του νό
μου και η έναρξη ισχύος τούτον.
Ύστερα ατό τα παραπάνω υποβάλλουμε το συνημμένο σχέ
διο νόμου και παρακαλούμε για την έγκριση και ψήφισή του.
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 1984
:·-
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ο Πρωθυπουργός
·'· - και Υπουργός Εθνικής Άμυνας
: - ·.·
ΑΝΔΡΕΑΣΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
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με Η£·.ταετή υποχρέωση θαι καθορισθούν με απόφαση του Υ
πουργού Εθνικής Άμυνας.'
Άρθρο 4.
Ατομικά έγγραφα.
1. Για τους οπλίτες με πενταετή υποχρέωση, τηρούνται
ατομικά έγγραφα.
2. Ο τύπος των ατομικών εγγράφων, οι συντάκτες, ο τρό
πος σύνταξης και τήρησής τους και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνι
κής Άμυνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
:
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Κατάταξη — Προσόντα — Διαδικασία.

Οι Υπουργοί

Άρθρο 5.

Προεδρίας της Κυβέρνησης
Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ
:
ΓΕΡ. ΛΡΣΕΝΗΣ
Κοινωνικών Ασσαλίσεων
Εργασίας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜ AT ΑΣ ΕΓΑΓ. ΓΙΑΝΝΟ Π ΟΥΛΟΣ
Λημόσιας Τάξης
Ιστορικής Ναυτιλίας
10.ΑΝΝΕΣ ΣΙνΟΤ.ΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

Κατάταξη.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

. .·.

Οπλίτες του στρατού ξηράς με πενταετή υποχρέωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Α;
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Γενικές διατάξεις.
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1. Για τις'ανάγκες του Στρατού Ξηράς σε κατώτερα στε
λέχη, εν.τός από τους μόνιμους κ.αι εθελοντες οπλίτες, μα
σούν να υπηρετούν και οπλίτες με πενταετή υποχρέωση, που
/.ατάτάσσόντσο: ’καΓ. κατorvέμονται στα) διάφορα Όπλα, Σώ
ματα και ειοικότη,τες σύμφωνα με το νομο αυτό..
2. Οπλίτες με πενταετή υποχρέωση είναι όσοι κατατάσ
σονται στο στρατό εθελοντικά με την υποχρέωση να υπηρετήσουν’πέντε συνεχή χρονιά.
.·*
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Προέλευση.

1. Οι οπλίτες με πενταετή υποχρέωση προέρχονται από:
α) Ιοιώτες που
ποχρεώσεις.
6) Ιοιώτες που
ποχρεώσεις. . .
γ) Κληρωτούς

δεν εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους
_
.
έχουν συμπληρώσει τις στρατιωτικές τους
. :
οπλίτες που υπηρετούν τη θητεία τους.

2. Ο αριθμός των οπλιτών που υπηρετούν σύμφωνα με το
όμο αυτό, οεν μπορεί να υπερβε! τους πέ.τε χιλ.άδες (δ.0991
υνολικά.
·*;
3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καυορι:ται ο αριθμός των κατατασσομένων κάθε χρόνο που οεν
πορεί να υπερβεί τους χίλιους (1.000).
Άρθρο 3.
Βαθμοί — Στολή — Διακριτικά.

1. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υ
ποχρεώσεις, κατατάσσονται ως οπλίτες με πενταετή υπο
χρέωση με το βαθμό του δεκανέα και κατ άνεμον τα ι στα Ο
πλα, Σώματα κα: ειδ.κότητες, ανάλογα με τις ανάγκες τη;
υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του νόμου αυτού. /
2. Όσοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο
χρεώσεις ή υπηρετούν, κατατάσσονται με το βαθμό του δέ
κα.έα καταρχή με τη; ειδ.κότητα που είχαν στο Όπλο και
Σώμα που υπηρετούσαν. Αν κριθούν κατάλληλοι κα: επιβάλ
λεται από τις ανάγκες της υπηρεσίας, μπορούν να κατασαγούν σε άλλο Όπλο, Σώμα ή ειδικότητα.
'
·
; 3. Όσοι προέρχονται από υπαςκυματικούς που έχουν εκ
πληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούν
και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα χρόνο στρατιωτικής
υπηρεσίας, κατατάσσονται με το βαθμό του λοχία.
Άρθρο 6.
Απαιτούμενα προσόντα γιά την κατάταξη.
Δεκτοί για κατάταξη ώς οπλίτες με πενταετή υποχρέω
ση γίνονται: ' ■ '
1. Ιδιώτες που δεν έχουν εκπληρώσει τ:ς στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις, αν συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα;
α) .Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια..
β) Να έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους
και να μην έχουν υπερβεί το 23ο την ημερομηνία της κατά
ταξής τους.·
■··■*··'■.;
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γ) Να έχουν τις γραμματικές γνώσεις, που καθορίζοντα,
με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
δ) Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης ή δεύτερης (1/1
και 1/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την
εξέταση της σωματικής ικανότητας.
ε) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1.60 μ.
στ) Να μην έχουν καταδικαστεί ή παραπεμφθεί για κακούρ
γημα, για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορ
κία. ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση, δωροδοκία
ή για εγκλήματα που ανάγονται στην προστασία του δημοκρα
τικού πολιτεύματος και να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά
τους δικαιώματα.
ζ) Για τους ανήλικους έγγραφη συγκατάθεση εκείνου που
ασκεί τη γονικ.ή μέριμνα ή του επιτρόπου τους.
η) Να μην έχουν καταδικαστεί για ανυποταξία ή λιποτα
ξία ή να μην εκκρεμεί σε βάρος τους τέτοια κατηγορία.

1. Οι οπλίτες με πενταετή υποχρέωση υπηρετούν στους
υ-θμούς του δεκανέα κ-αι λοχία. Ο: λοχίες μπορούν να προ
ωθούν σε επιλοχίες καΓ αρχιλοχίες. μ.όνο για ανδραγαθία,
μφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή
οηρετούν ως επιλοχίες ή αρχιλοχίες μέχρι να εκπληρώσουν
ς υποχρεώσεις που ανελιαβαν με την κατάταξή τους.

2. Κληρωτοί σποιασδήποτε κατηγορίας που υπηρετούν, στο
στρατό εφόσον:
α) Έχουν τα προσόντα που ανα-φέρονται στην προηγούμενη
παράγραφο στα εδάφια «. β. γ, δ, ε, στ και η.

2. Η στολή και τα διακριτικά των όαθμών των οπλιτών

β) Υπάρχει πρόταση διοικητή της μονάδας τους, ότι είναι

