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Ms to τροτεινέμενο νομοσχεδ12 ετ:δ.ώ-/.εται τ ρύΔμιση '.:·- 
σκένων Δεμάτων 2ων εσεδρων αξιωματικών εροντιστων και 
κακσάσ ανακαταταξης, το.· τροεκυφαν ιϊτι ατο τη μακρό
χρονη iz.xzj.syr, 2ης σχετικής νομοΔεσίας. των αξιωματικών
μουσ.κων της α - γ ' - - Σ 12 ·~ . των ας κυματικών αεροπορίας στρα-
του ε:::7.ης ;χ& / '.’ΐοτττζζ . των αναπήρων ΐ:ρην:7.ης τγς::::
των r/vu "2:»: jrr,p£TC-jv 2ττν aipcr::i2 --.zz'oj

.7.2: άλλων ε-ί μέρους £ εαάτων. ·
Ειδικότεσα:

ΆρΔρο .1. -

Μϊ 22 άρΔρ2 1 ρυΔμίζοντα: Δέμ_α22 2ων ερέδρων αξιωμα
τικό//. 222 υπηρετούν σήμερα ττο Στρατό Ζηρας με την ειδι- 

-κότητα 2:2 ορο/τιστη οπλών με 2.2τη τις διατάξεις τον 2.ν. 
833/1937. όπως αντικαταστάΔηκαν με το άρΔρο 1 τον ν.δ. 
833/1971 και συγκεκριμένα :

21 Η ταράγραοο; 1 Δεστίζε: την αύξηση του χρόνου τε- 
ραμονής των παραπάνω αξιωματικών -/.ατά δέκα (10) χρό- 
νι2 (ass 23 τε 35.!, ώττε να ταραμείνει στην ενέργεια προ
σωπικό με μεγάλη πείρα και ειδικές γνώτεις στη διαχείριση 
του. στρατιωτικού υλικού.

6) Η παράγραοος 2 προόλέπε: την αύξηση του ορίου τλι- 
κίας των αξ.ωματικών της κατηγορίας αυτής ττο όαΔμό του 

-Τατγματάρχη κατά πέντε έτη αέρα ατό το προόλεπόμενο για 
τους ομοιόόαΔμούς τους μονίμους αξιωματικούς.

γ) Η παράγραοος 3 τρ οόλέτει την προαγωγή ττο όαΔμό 
του Α ντ:ο υν τ αγ μ ατά ρ χη και ττη τυνέχεια την. απόλυσή τους 
των αξιωματικών της κατηγορίας αυτής ένα μήνα πριν να 
συμπληρώσουν το χρόνο του τροόλέτετα: ατό την ταράγραοο 
1 ή να κσταληοΔούν ατό το όριο ηλικίας.

δ) Η’ταράγραςος 4 ορίζει ότι οι ρυΔμίσεις των τροηγου- 
μένων ταραγράοων εσαρμόζοντα: και ττους εοέδρους αξιωμα
τικούς του ατολύΔηκαν μετά τη τυμτλήρωτη εικοσιτενταε- 
τούς τραγματικής υτηρετίας και εξ ακολουθούν να υτηρετούν 
σύμοωνα με τις διατάξεις του άρΔρου 1 του α.ν. 833/1937.

εΐ Με την ταράγραοο 3 καΔορίζετα: ότι και ττην τερί- 
ττωτη των αξιωματικών αυτών εταρμόζεται η διάταξη του 
εϊαοίου α της τα:. 10 του άρΔρου 22 του ν.δ. 1400/1973 
ίΦΕΚ Α’ 114 ι όττν τάρουν μακρά αναρρωτική άδεια, δη
λαδή ατο/ώονται χωρίς άλλη διαδικατία. Με τη διάταξη αυ
τή εξ ασοαλίζετα: η ίτη μεταχείριση με τις λοιτές κατηγο
ρίες ετέδρων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων του και 
αυτοί ατολύοντα: ττην τερίττωτη λήφεως αναρρωτικής 
-άδε·.2ς.

ττ; Τέλος με τη-/ ταράγραοο 6 ορίζεται ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν για τους αξιωματικούς της κατηγορίας αυτής 
μέχρι της οριστικής εξόδου των ατό το ττράτευμα οι διατά
ξεις των ταραγρ. 3 και 6 του άρΔρου 9 του α.ν. 833/1937.

Άρτ

Με το άρΔρο 2 ρυθμίζεται οριστικά το Δέμα των αξιωμα
τικών μακρά; ανακατάταξης του ν.δ. 1306/1972 (ΦΕΚ 
Α' 221 κατά τρότο του να καλύττοντα: ο: υπηρεσιακές ανάγ
κες τε κατώτερα στελέχη εξαιτίας των αυξημένων ατοστρσ- 
τειών του έτους 1985 του τροέκυψχ/ ατό τη τυμτλήρωτη 
35ετίας των αξιωματικών του τροέρχονται ατό τη Σχολή Μο
νίμων Γταξιωματικων. αλλά και για του; κοινωνικούς λό
γους του δημιούργησε η μετά τη τυμτλήρωτη της δετίας ατο- 
μάκρυντή τους ατό το ττράτευμα.

Ειδικότερα:
α! Η ταράγραοο; 1 ταρέχει τη δυνατότητα ανανέωσης 

της ανακατάταξης των αξιωματικών αυτών μέχρι να συμ-
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τύνμττη αυτή υπάγονται και οι αξιωματικοί εκείνοι του - α ή
ρε του·· με το Δεσμό αυτό και ατολύΔηκαν για οτοιοδήτοτε λό
γο. έκτος ατό λόγους υγείας. τειΔασχικων παραπτωμάτων, 
η ποινικών αδικημάτων.

δ Η ταταγραοος 2 τροόλετε: ότι οτοι Δα ανακατατά
γουν με ςάτη την παραπάνω διάταξη Δα ταρουν ένα όαΔμό 
κατώτερε ατε αυτό που σέρουν και αυτό για λόγους αρχαιό
τητας τε σχέση με τους ατοσοττουντες ατο τις ταραγωγι/.ές 
Σχολές.

ωτίτης Δα υπηρετούν μέχρι το όαΔμό του Λοχαγού τε Μο
νάδες εκστρατείας.

γ Η ταραγρατο; 3 καΔοτ-ίζει το Δέμα της εξέλιξης και 
■επετηρίδας των ανακαταταττομένων έτσι ώττε αυτοί να εξε
λίσσονται μέχρι το όαΔμό του Ταγματάρχη κανονικά και -ου 
^Αντιτυνταγματάρχη ένα μήνα πριν την αποστρατεία τους.

δ; Η παράγραοος 4 προόλέπε·. την αύξητη του ορίου ηλι- 
κϊας£·-στό-όαΔυο του Λοχαγού και Ταγματάρχη κατά πέντε 
:(δ) ετη, ώττε να μτορετουν να συμπληρώσουν αλήτη 35ετή 
συντάξιμη υπηρεσία.

ε Η παράγραοος 3 ρυλχίζει τα Δέματα ατιοάλιτης και 
συμμετοχή; τους στα διάςορα ταμεία και οργανιηχους των 
μονίμων αςιωματικων. ‘Ετσι οι αξιωματικό αυτοί γίνονται 
μέτοχο ττο Μετοχικό Ταιχείο Στρατού, ττο Ταμείο Λ/.ληλο- 
όοηΔειας και εγγράοοντα: στον Α(Χ>Α και 0Σ5ΙΑΕΣ.

ττ' Η τταράγραςος 6 καΔορίζε: τον τρίτο ανακατάταξης 
ή ανα.έωτης της κατάταξης.

ζ) Με τη/ ταράγραοο 7 ορίζεται, ότι κάΔε λιεττομέρεια 
του αοορά ττη διαδικ.ατία Γ/ακατάταξης. στις κρίτεις καταιλ- 
ληλότττας. ττη ςοίτητη τε σχολεία κλτ. ρυΔυ.ίζεται με ατό- 
οαση του Γτοττγού ΕΔνικής 'Αμυνας.

η'ί Μ: ττ·ν ταράγραοο 8 ττοόλέτονται για τους τιο τάνω 
αξιωματικούς ατοέοχές. ταροχές ν.α; υγειονομική τερίΔαλφη 
όμοια μ: τους οαοιόέαΔμούς τους μονίμους αξιωματικούς και

Δ) Με την ταρά-ρραοο 9 τροό-λέτεται η ισχύς των ταρ. 
2 έως 6 του άρΔτου 23 το-υ ΑΝ833/37 ότως τρατοτοιήΔτ;- 
καν με το ν.δ. 1306/72. μόνο για όσους δε Δα υσαχΔούν 
στις διατάξεις του νέου νόμου και .μέχρι της καΔ οια/δητοτε 
τρότο εξόδου τους ατό το στράτευμα.

ΆρΔρο 3.

Η τροελευτη των αςιωματσ/.ων 'χουτινυύν της αεροτορία, 
γίνεται τήμε,ρα με τροσγωγή μο·υ·μων χ/Δυταττιστών μ,ουσι- 
κων με δάση τις διατάξεις του ν.δ.443/74 τράγ-χα του στε
ρεί τη δυνατότητα για ατ’ ευΔείας κατάταξη με διογωνιομό. 
ιδιωτών με αυξημένα τροτά/τα.

Με το ,άρΔτο 3 ττοτοτοιείτα: ο τρόττος τροελευτη; των 
αξιωματικών μουσικών της αεροτορίας.

Ειδικότερα:

α' Με την τατά-ρ. 1 ορίζεται, ότ: οι αξιωματικοί μουσι
κοί της αεροτορίας τροέρχονται τλέον είτε ατό ττοαγωγή 
μονίμων ανΔυααττιστών μουσικών ττο όαΔμό τ:υ α/Δ-άο
σμη να-ού. είτε ααό κατάταξη με το όαΔμό του ανΔυτοτμη- 
ναγού ιδιωτων η στρατιωτικών, ύστερα ατ: διαγων.τχό.

ί) Οι ταράγρατοι 2 και 3 ττο όλε το w τσ/ αριΔμό τω» 
κα:αταττομένων και τη ρύΔμιτη των λεττμχερειών διεξαγω- 
γής του διαγωνισμού με ατόοατη του Αρχηγού Γενικόν Ετ·- 
τελείου Αεροτορίας α/τίττοιχα.

ΆρΔρο 4.

Με το άρΔρο 8 του ν.324/1976 ορίζεται, ότ: ο: αξιωμα
τικοί αεροτοτρτας στρατού ειδικής μονιμότητας, όταν κριΔούν 
οριστικά ττητικώς ανεταρκείς για /Αγους ανεξάρτητους τττς 
Δέληττς τους και έχουν τμχτλητώτει το χρόνο της κανονικής 
τους Δητείας ατολύοντα: των τάξεων του Στοατού.

Οι αξιωματικοί της κατηγορίας αυτής τροτ/.αμόάνσ/τα·. 
με σκοπό να εττ/δρώσουν τα μέσα της αεροτορίας στρατού και 
ιχε υποχρέωση να υπηρετήσουν 18 έτη. ως αξιωματικοί ειδι
κής μονιμότητας.



Η ατώλεοα τη; πτητική; τ&'υ; ικανότητα; μπιυρβί V2 f, 
πέδ-Δε: σε σποιοδήποτε χρόνο. οποτε ενδέχεται ··:' απολυθούν 
χωρίς να έχουν Δεμε/.εωσε: δικαίωμα σύνταξη; η va λιάόου/ 
μονωμένη σύνταξη.

Τβ γεγονός «aw έημιουιργεί στα στελέχη μιόνιατ άγχος κα: 
σόόο. Την πραγματική αυτή αδυναμία έρχεται va Δεσαπευαει 
w άρΔρο 4.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση. παρέχεται τ'. δικαίωμα 
στε.υ; αξιωματικού; τη; κζιτηγορία; αν της. ότι- χαοοαν ττρ 
πτητική τους ικανότητα σ: χρέ'/ο μετά το δοκιμαστικό ττιάδισ. 
δηλαδή μετά την ττενταετια αστό την κατάταξή τους. να υπη
ρετησουν σε υπηρεσίες εδάσου;, υπό την προυπόύετη. έτ: Δα 
κριΔούν ικανοί ατό την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Επι- 
σημαινετα: ότι η απώλεια τη; πτητικής ικανότητα; ς· ση
μαίνει απαραίτητα 7.a: απώλεια τη; σωματική; -.7.2 /ότητα;. 
η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση 'υπηρεσίας εδά- 
?ευ;.

(J χρόνε; υττηρεείας. π-ου Δα υπηρετήσουν ως αξιωματικοί 
εδα;ου;, είτε σε Μσγάδε; τη.; αεροπορία; στσαττ/. είτε σε 
ά/ύλε; νέτε:; τον στρατού κειΔορΙ ζετα: έτσι, ώττε va συμπλη
ρώσουν 35 (τριάντα πέντε' σνντάξιμα έτη. ή va ν.ατα/.η-οΔούν 
ππύ το όρ» ηλικίας.

U 6-α,Δμος εξέλιξη; κα: ο χρόνο; παραμονή; σε κάΔε δαΔ- 
ριό κζΔτρίζετζ: t ίδιο; με του; ιπτάυ,ενου; τη; ίο::; ν.ατηγΟ
ρια;. για va έχουν τον ίδιο δaΔμό εξέλιξη; και λαμέ αν συν 
την ίδια τέντα τη. όταν αποστ.ρ ζτουΔουν.

■Ο χσόνο; υπηρεσία; που διήνυσαν ττο όαΔμό, CTav μεταπέ
σουν στην κατηγορία εδάρ-ους. δεν προτμετρε-ίτζ: για την προ
αγωγή του; στον επόμενο, για να απομευχΔεί η μακροχρονεα 
ταραμοντ. του; ττο όαΔμό του Λσχαγσύ.

ΆρΔρο 5.

Με το άρΔρο 25 του ν. 650/1977 ρι/Δμίζετα: η υπαγωγή 
των διαηόρων Οργανισμών κα: Νομικών Προσώπων Δημο
σίου Δ κζίου στον Υπουργέ ΒΔνική; Άμυνα;, μέτω των 
Επιτελείων. Με το άρΔρο 5 δένεται η δυνατότητα στον 
Υπουργό ΕΔνική; Άμυνας va αλλάζει την υπαγωγή ε αυ
τόν των παραπάνω Οργανισμών y.a: Ν.Π.Δ.Δ. μέτω των 
Ετειτελείων με ααόεατή τευ. μετά εισήγηση του ΣίΑΙΈ, 0Τ2·· 
αυτό αττιτούν ο: λε.τευργιν.έ; ανάγν.ε; τη; Ταηρετίατ.

Άρ-5ρο 6.

Με τ: άρόρ: 6 ρυθμίζονται Δέματα αναττήρων ειρηνινέ; 
τεριέεο. y.a: ειοικοτερα:

αΐ Ατό τι; ε.ατάτει; τη; τεαρ. 1 τευ άρΔρευ 13 του ν.ε 
1044/1971 όιεω; η εοάτατη αυτή αντιχαταττάΔηχε με τ·-. 
άρέρο 4 του ν. 1043/1980. οι ανάτεηροτ ειρηνικής τεεριόεου 
του ν. 1370/1944. για να ατεο'/.ατατταΔοέν με άοεια εα.υ.ε- 
ταλλευτης αεριατέρου. αρέσει να έχουν ανααηρία :ε αοτοττο 
S07r y.a: αάνω. αντι-ΰετα με -του; ανααήρου; σολεμου αου 
2αο-/.αυίτταντα με αοτοττό ανααηρία; :)0/έ και αάνω.

Ααό την αντισαρά-έετη των αοτεττων αυτών ααοοεικνικ- 
τα: κατά τρόαο αναμειτΐήτητο η αοικια αου γίνεται σε εά- 
ρο; των α.ααήρων τη; κατηγορία; αυτής σε σύγκριση με 
του; ανααήρου; αο/.έμου. με ασετέλεσμσ να σεριερίζετα: ο 
αο Δμό; αυτών αου ασοκαΔίσταντα: με άοεισ εκμετάλλευση; 
σετιστερου. όταν αρόσωαα με ανααηρία σε αοσοστο 10ή ι.ασή
μαντη ί ααοκα-έίστανται κατά αροτεραιότητα ε α;τ: αναπή
ρων με ασσοστό ανααηρία; αο/.ύ μεγα/.έτερο (α.χ. 7994;

Την άρση αυτή; τη; αοικία; εαιχειρε: η ααρα-ρρασο; 1 
του άρΔρου τούτου.

ό) Με την ισχύουσα νομο-Δεσία μετά το Δανατο ανααήρου 
ειρηνική; σεριοοου, τα οικαιωματα του αεριερχοντα: στα
αρόσωαα αου καΔορίζε: ο νόμος, μόνο για μια τριετία. Με 
την ααράγραρο 2 εξισώνονται οι ανβσηρο; ειρηνική; περιο- 
£ου με του; αντίστοιχου; αο/.έμου ω; αρο; το οικαιωμα οια- 
σοχή; με την ααάλειψη του αιο αάνω χρονικού αεριορισαοο.

ΆρΔρο 7.
.\ιε το αρύρο ι όινετα: η ουνατότητα στου; αο/.ιτικού; 

υαα/.λή/.ους. μονίμου; ή με σύμόαση εργασίας εοιωτικού οι- 
καίου αορίστου χρόνου, του Δημοσίου. Ν.1Ϊ.Δ.Δ. και U.T.A.. 
ο: οαοιο: είναι σύζυγο: μονίμων αξιωματικών και υααξιωυα- 
τικών αου υαηρετουν στο εξωτερικό, να σαίρνον άοεια χω
ρίς ααοίοχες για το χρονικό οιαστημα αου υπηρετούν ο: σύ
ζυγο: του; στο εξωτερικό. Η άοεια αυτή ίεν μαορε: να -χ- 
ραταΔε: αέρα ααό τρία χρόνια εσάσαξ ή συνολικά.

(· ό.καιολσγητικό; 7ώγο; τη; αιο αανω ίιαταξη; είναι 
να ;.’τ συντελεί η μετάΔεση του συζύγου στρατιωτικού στο 
εξωτερικό στη ριάλυση τη; οικογένεια; και va μην αεριορί- 
■ζεται ο αριΔμό; των αξιωματικών αου εαιΔυμούν να κατ*. 
υ.άοουν Δεσειο οτο εξιοτερικό. Η επιλογή των στρατιωτικών 
στηρίζεται σε αυξημένα προσόντα αου περιορίζουν ήση τη 
ουνατότητα επιλογή; μεταξύ ευρύτερου αριΔμΰύ προσώπων.

Εαίση; κάτι ανάλογο ισχύει κα: για του; υααλλτλου; 
του Υπουργείου Παιοεία;. σύμοωνα με το άρόρο 16 του ν. 
ι!ο66/1985. όπου αροόλεαετζ: ότι οι εκπαιδευτικοί Τη; 
αρωτοίάΔμια; και οευτεροόάΔμια; εκπαίδευση; μπορούν να 
λαμέάνουν άοεια μέχρι τρία χρόνια χωρίς αποδοχές, ότ2ν 
ύπαρχε: ανάγκη προσωρινή; εγκατάσταση; στο εξωτερικό.

Με τη λύση που αροτεινετα: δε Δα υπάρξει η ααραμ·"?τ 
επιβάρυνση στον Κρατικό IIροΰαο/.ογισμό, αρού η άδεια Δα 
είναι χωρίς αποδοχές.

Αλλωστε το δ άστημα της άδειας δεν υπολογίζεται για 
την προαγωγική ή μισΔολογική εξέλιξη του υπαλλήλου.

ΑρΔρο 8.

Με το άρΔρο 8 αποκαΔίστανται έαΔμολογικά στο Πολε
μικό Ναυτικό 1.200 περίπου αξιωματικοί πληρωμάτων Στυ- 
λου Υπηρεσιών κα: Τεχνών, που έχουν προαχΔεί με την πα- 
λ ά νομοΔεσία σε χρόνο μεγα/.ύτερο από 2d χρόνια συνο/.ι· 
κής υπηρεσία; από την κατάταξή του; και Δα υπάρξει ίση 
μεταχείριση με αυτού; που έχουν προαχΔεί με τη νέα νομ> 
.Δ·εσ:α στα 21 χρόνια (,άρΔρο ιΐ παρ. 2 (ί) ν. 1375/1983}.

Γ:α του; ανωτέρω αξιωματικού; δε Δα έχε: ισχύ η διά- 
τάξη τη; παραγρ. 10 του άρΔρου 7 του ν.δ. 178/1969 (δεν 
ύπαρχε: δηλαδή ο περιορισμό; τη; προαγωγή; σε κάΔε επό
μενο όαΔμό μετά την έναρξη προαγωγή; των Μαχίμων που 
ονομάστηκαν Σημαιιςόρο: στο ίδιο μ: αυτούς έτος), κι έτσι 
Δα έχουν τη δυνατότητα να προαχΔούν στο όαΔμό του Υτ.ο- 
.π/νθ:άρχου κα: Π/.ωτάρχη με τη συμπλήρωση του μέγιστο.' 
.χρόνου (άρΔρο 9 παρ. ο του ν.δ. 17S/19G9).

Η σειρά αρχαιότητα; στι; επετηρίδες που έχουν υπαχΔεί 
οι παραπάνω αξιωματικοί δεν ανατρέπετα: με τη νέα ούΔυΐί- 
ση.

ΆρΔρο 9.

Με το άρΔρο 9 Δα μπορούν πλέον και ο: ανΔυπασπιστέ; 
που υπηρετούν στην αεροπορία στρατού να χαρακτηρίζονται 
σαν χειριστές αεροσκαοών κα. ε/.ικοπτέρων. Από το έτο:
1985 σι μόνιμοι υπαξιωματικο! εκπαιδεύονται σαν χειριστές 
αεροσκασων κα: ε’/.ικοπτέρων και χαρακτηρίζονται συγκυόερ- 
νήτε;—παρατηρητές ελικοπτέρων. Η ανάγκη να καλυσΔού- 
τα κενά που προεκυΔαν από την ανάπτυξη των Μονάδων τη; 
αεροπορίας ττρατού. σε χειριστές επιόά/.λε: τη/ τροποποίηση 
τη; ισχύουσα; διάταξης, ώστε κα: ο: υπαξιωματικο: αμέσω; 
μετά την προαγωγή του; σε ανΔυπασπιστές. να χαρακττ,αί- 
ζβνται σαν χειριστές αεροσκασων κα: ελικοπτέρων.

ΆρΔρο 10.

Με το άρΔρο 10 καταργούνται :
ά' Οι παρά-;οαοο. 3 -/.2: 4 του άρΔρου 9 του α.ν. 833/ 

1937 κα:
ί' εο εδάσιο ·*' τηο παοαγράσου 8 του άρΔσου 2 του fi.o.

0 /015/2.1953 'ΦΠύ 38;.

ΆρΔρο 11.

Με το άρΔρο 11 παρατεινοντα: ορισμένε; προΔεσμίε; 
ειδικότερα:

ναι
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α; Με την παρά-;ρα;ο ! παρατείνετα: για ενα ετο; απο 
η; όημοσίευτη του vcxov:

τα: Η προ-ύεσμια του άρ-όρου 4=1 του v. 955/ 19 <9 ~o- 
α οχ '/.a ςαραταόει με to ap-Spc 47 τον v. 1202/1981 

y.a; οήμερα έχει λήξει. γιατί πολλοί ενοιαρερουενο: όΑν »·- 
χχν προλάόε: να ζητήσουν την υπαγωγή τον; ττη νομού εοια 
περί πολεμική; ειχνετιμότητα; ε-ρηνιχής περιόοου, και

δί) Η προόεσμία τη; rap. 4 τον άρ-ύρου 7 τον ν. 135.7 
,1983. Με τον r:o ravcu νόμο καταργή-ψηχε ταν ποινικό 7ύ·- 
α.ημα η τέλεση γάμον arc στρατιωτικό χωρίς άοεια τη; 
.Ππηρετίκ;, όπως προόλεπόταν από το Σ.Π.Ιν. Με τον ι::ι 
νόμο οόύηκε προθεσμία ενό; χρόνον γ.χ την υποβολή οιχαιο- 
λογητιχών. προ-χειμένου να αναγνωρίσουν τον; γάμον; τον;, 
οσο: τον; είχαν τε/.έτε: χώρε; άοεια τη; υπηρεσίας. Ήσ 
όιασορους λόγον;, ένα; αρΆμός στρατιωτικών οεν προλαόε 
την προόεσμία αυτή.

ό) Με την παράγραρο 2 rapατείνετα: για τρεις μήνες 
ατό τη όημοσίευση τον νόμον η προόεσμία της rap. 1 τον αο- 
•Jρον 1 τον ν.ό. 197 1974 που είχε παραταυει με το άρ-ύρο 
2 τον ν. 1447/1984. γιατί αρινμός στρατιωτικών τον απο
στρατεύτηκε -/.ατά τη τιάρκεια της οικτατορίας λόγω απο- 
οεοετγιένη; αντί·5εσής τον; .τρο; το ν.αόίστώς ϊεν έλα.ε 
γνώση τη; όημοσίευση,: τον παραπάνω αποχατασταπιχού νο
μόν.

Άρ·3ρο 12.

Με το ,άρ-όρο 12 προίλέπεται ότι η ισχύς τον νόμον όε 
αρχίσε: ατό τη οημοσίευσή τον στην Εςημεριόα τη; Κνόερ- 
νήσεως.

ΑΨήνα. 3 Οι/.τωόρ:ον 1986

Ο Αντ:πρόεόρος της ,Κνόέρνητη; 
ν.α: Trovo'r; Εόν:κ.ής Άανναο 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΑΑ3ΕΠΟΠ ΟΥΑΟΣ

Οι Τπουργοί

Πίοεόοία; Εσωτεοικών
4. ΤΣΟΧΑΤΖΟ ΠΌΥΛΟΣ Α. ΙνΟΥΤΣΟΠΏΡΓΛΣ

Ο:7.ονοχικών
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΑΑΣ

Π ΑΡΑΡΤΗΜΑ

Π ον ανήκε: ττην σ:τ:αλογ:ν.ή εκ-ύεση τον τχεόίον νόμον «τρο- 
τατοίητη διατάξεων γ:α τον; έρεορους αξιωματικούς, 
τον; αξιωματικού; μουσιν.ού: της Π«λεμ:·/.ής Αεροπορίας, 
τον; αξιωματικού; Αεροπορία; Στρατόν ειδική; μονιμό
τητας χα: άλλες όιατάξε:;» χα: περιέχει τ:; όιατάξε:: 
τη; κείμενη; νομο-νετία; τον περιέχονται ττο τχόό'.ο νό
μον χα: τ:ς όιατάξε:; τον α.αταργούντα: ή αντιχ.α-υιττα- 
ντα; με το ίσιο σχέόιο.

Α) ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Π ΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΛΙΟ

Α.Ν. 833/193/ όπως τοΟΤΟΤο:τ->ηχ: χε το ν.ο. 88'1 
1971 χα: το ν.ο. 1306/1972:

Άε-Spo 1.

Ο: ατοτελονντες το Στέλεχος των ερέορων Αξιωματ,χώ. 
προορίζονται οια την ε:ς Α ξ: ωμα τ ·. ίλ ν ς πλήρωσιν των α- 
ναγνοί)ν τον Στρατόν εν επιστρατεύσει ή εν πολεμώ, οτότε 
καλούνται ό:α Διαταγής τον Υπουργού των Στρατ:ωτ:χ 
ή τηρούνται νπό τα Όπλα ω; έσπερο: ο: τνμτληρονντε; την 
-ύηπεία των.

Η _ πρόσκλησι; ενεργείτα: χατά χύ.άαεις χα: είναι γενεχή 
ο: όλον το Κράτος ή περ-.λαμόάνε: ωρ-.τμένα Τμήματα αν-

τού ή ωρ-.ττχένας χατηγορίας μ:ας η τερ'.ττοτερων χλατεων 
οεοντήτοτε Ότλον ή Σώματος.

Προς τον αντον τ/.οτόν χα: 7.ατα τον αντον τεόπον ο Γ- 
πονργός των Στρατιωτικών οννατα: να χ,αλε: ντο τα ότ/.α 
χα ονομαατ:χώς ερεορονς Ας·-ω.κατ:κ.ονς ar/ετω; ν.λατεως 
::αν.ερ:τματος ή χατηγορίας.

Ο: έρεορο: Αξιωχατ'.χ.οί. αναχαλονμενο: ή τηρούμενο: ως 
ανωτέρω ε:ς την ενεργόν ντηρετίαν. ο:ατελονο:ν ε:ς την 
χα:σοοτιαν το-j Υπονργον των Στρατιωτικών ν.ο: χατανέμο- 
ντα: ε:ς τα: οιατοορον: Μονάεας τον Στρατεύματος κατά
τας ανάγχ.ας αντον. νπηρετούτ:·/ οε. ερ’ όσο/ ντίτταντα: α: 
εν. των τροχαλετά/των τη·/ αναν.λητ:ν ή τήρηοεν αντών λό
γων οημ:ονργη-5είαα: ανάγχ.α: τον Στρατεύματος.

Η ατό/.ντ:; των ούτω ντηρετούντων ενεργε:τα: κατά τον 
αντόν τρόπον ήτοι εν όλω η τχημνατοχώς ο:α Διαταγή; τον 
Ττονργού των Στρατιωτικών.

Επαιρετι; των νπό τον παρόντος άρ-ύρον ορΑοχενων περ: 
τον προοριτμού τον Στελέχους ερέορων Ααιωματ,ν.ών επ- 
"ρέπετα: μόνον κατά τα; νπό τον πρ-ύρ. 32 πρ-.ίλεποχένα; 
τεριπτώτε:;.

Επιτη: εηα·ρετ:χώς χα: προ; -S-εραπείαν όλω; εκ
τάκτων αναγν.ών χα: τον εν ε’.ρήνη Στρατού, οό/αται
c Υπουργός των Στρατιωτιχ.ών να χαλε: νπό ~ί όπλα ερέ- 
::ονς Αςιωματιχούς ή να τηρεί ω; ερέϊρονς τ:νς ταχπλη- 
ρούντας την -νητεία των το:ούτονς. Η οε τρότκλητ:ς χα: τή- 
ρη::ς τούτων ντό τα όπλα ενεργείτα: χατά τον αυτόν ως ά
νω ορίζεται τρόπον, αλλά μόνον, -κατόπιν ητιολογηχένης εχ.- 
Δεοεως των ενοιαρεροχένων Στρατιωτιν.ών Αρχών ν.α: προ- 
τάοεως τον Γενικού Επιτελείου Στρατού οικαιολογούντος το 
έχ,ταχτον της ανάγκης.

Η απόλνοις τούτων ενεργείτα: επίτης οια Διαταγής τον 
αυτού Υπονργον.

'Ap-Spc 9 rap. 5 xat G.

5. Ο: ανωτέρω από απόώεως αποοοχών. παροχών: 'νγειονο 
μικ.ής πεοινάλ'άεω: χ.αι —νντάξεως εςαμοιούνται προς τους 
ομσιόόα-ύ-μονς των μονίμους Απ'.ωματιχ.ούς. χαώίτταντα: οε. 
όάτει τον παρόντος μέτοχοι.

α. Τον μετοχικού Ταμείου Στρατού οια την πζρ-.χήν υ.ό- 
<ον μερώματος ερ! ότον οεν υπάγονται εις έτερον ατραλυτ:- 
κόν οργζ/ιτμον. χαι

ό. Τον Ταμείου Αλληλοόοη-ύ-είζ; Στρατού Π-ηρζο οια την 
παροχήν όοη-ύήμχτος. υποκείμενο: εις πας οια του; μέτοχου; 
τ.ροόλεπομένα; χρατητει; χα: χποχρεώ'αεις.

9. Α: λεπτομέρεια·, ερ αρμογή; τον παρόντος ρνΰμ’.ς-ϊή-Ο
ντα: ό: αποράτεων τον Υπουργού Ε-ύν.χή; Αμύ'-'ηο.

'Ap-Spc 2“2 παρ. 10 εοάριο α' του ν.ϊ. 1 400'1073.

a, U: μόνιμοι επ ερ-εερείας. ο: ερεορο: ες ερερρειας. χ,α: 
ο: έρεοροι επ απενοχής αποϋ.ύονται άνεν ετέρας ϊιαοιν.ατίας.

Άρνρο 25 παρ. 5 τον ν. 650/1977.

5. Α: προς επ υπηρέτης:·/ των εν παρ. 1 τον παρόντος άο- 
ί-?ον α-/αγραρομένων Οργανιτμών χαι Noaixtvv 11 ροοώπων 
Δημοτίον Διχ.αίου λειτονργούται παρ αντοίς νπηοετίπ: εκ 
ττρατιωτικού προοωπιχού. αποτελούν αυτοτελείς Στ:ατ:ωτ:- 
χάς Υπηρεπιας. αίτινες ως τοιαύτα: είναι οργα·/τχ.αί μονά-
οες των αντιττοίχων Γενια.ών Επιτελείων των Κλάόων.

Άρόρο 7 παρ. 10 του ν.ό. 178/1969 
όπως προττέώηχ.ε με το ν. 1375/1983.

«10. Οι αξιωματικοί που προέρχονται από αν·ύυπατπ:ττές. 
έτους οποίους αναγνωρίζεσαι για προαγωγή ττη ομν&λια.η -υ
πηρεσίας αξιωματικού ο χρόνος, της παρ. 7 τον άρνοου 9. οεν 
προάγονται στον επόμενο ία-όμό. αν ϊεν έγινε έναρξη προα
γωγής οτο βα-Ψμό αυτόν, των Αξιωματικών 'Οπλων και Σω
μάτων Τεχνικού—Υλικού Πολέμου χα: Εροοιχσμού Μ-ετα- 
οορών του Στρατού Ζηράς. των μάχιμων του Πολεμικού 
Ναυτικού και των ιπταμένων της Πολεμικής Αεροπορίας.
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c: οποίο: ονομάσΔηχαν μόνιμο: αν-Δυπολοχαγοί σημαιοοόρο: ή 
ανΔυτοσμτ.ναγοί χ/τίστο:χα μέσα στο co:o με το..; α=;ωαί- 
νικούς αυτούς τμερολογιακό ire:».

ΑρΔρο 41 του v. 955/19/9.

11. At σιατάξει; του παρόντος νόμου εςαρμόλοντα: 7.3: ετ: 
οικασωμάτων αναγομένων εις Δέματα ρυ-Δμ:ξόμενα ντο τον- 

TO'a 7.2: γεννηΔέντα τρο της ενχραεως της ιοχύος ατυού. Η 
3V3**V(Op t“t 0 των ΟΙΚΧίωμαΤων T0UTli>V εν—ργ«.:Τ2ί. -η 2..ησ=.. 
των' οικαιούχων. υσσοόαλλομένη εντός έτους arc. τη; οημο- 
σιεάσεως του παρόντος νόμου. εκτός av άλλως ερ:ξετα: ε:ς 
αυτόν.

2. Η σύνταξις τ, αύξησις της συντάξεως των κατά την 
πσοηγουμένην παράγραφον υπαγόμενων «:ς τας Διατάσεις Tea 
παρόντος νόμου οτίζετι: πληρωτέα ace τη; πρώτη; Tea μή
νις της χρονολογίας εν.οόσεως της σχετικής τράσεως ή α- 
ατοοάσεως.

ΆρΔρο 47 Tea ν. 1202/1981.

1. Α: μέχρι της ενάρξεως της ισχύος τον παρόντος . cure a 
λήξασα: τρο-Δεσμία: της χειμένης συνταξιοόοτιχή; νομοΔε- 
σίας τρες άσχησιν εις Βάρος Tea Δημοσίου Δικαιώματος συ
ντάξεως ή ΒοηΔήματες ή αυξήσεων τούτων. ω; να: a: τρο- 
νεσμία: ασχήσεως ενΔίχων μέσων επί συνταξισοστιχων εν 
γένει ντο-Δέσεων Tea Δημοσίου. rapατείνοντa. επ eye ετη 
arc τη ιοημοσιεύσεως του veu.ee τούτου σ:·α της ΕσημερίΔο; 
της Κυόερνήσεως.

2. Εις την Διάταξιν τη; τροηγουμένης τασαγραρον πε
ρί της ΔαΔ:7.ασίας χανονισμού των συντάξεων Tea Δημόσιόν».

a) rca άρ-Δου 2 Tea \. 2125/1952 «Π::: ταρατάσεως
τροΔεσμιών τινών της κείμενης συνταξιοίσοτιχή; ν.μοΐΔ-ε- 
σίας».

I) των άρ-Δρ. 2 rap. 4 .-/.a: 4 τον AN. 59.9/1909 ■< Πε
ρί της Διασιχασίας κανονισμού των ravτάξεων Tea Δημοτών/

γ) Tea άρ-Δρ. 10 rca ar αρι'Δμ. ZV75 ώηοίσματο; «Περί 
κ.αταργήσεως των εις Tea; Βουλευτάς αναγνωριζόμενων α- 
τελειών ν.α: ρο-Δμισεως Δεμάτων αναοερομενών εις τσ μέ
λη του Υπουργικού Σνμόουλίου».

Δ) των rap. 4 a.a: 5 Tea άp-ipea 3 Tea v. 787/1 97S «11ε· 
pi αυξήσεω; των συντάξεων Tea Δημόσιόν των μη -/.α-Δ-ορι- 
ζομένων επί τη ·Β·άσε: μισΔού ενεργείας 7-2: ρνΔμίσεων σε- 
νταξιοΔοτιχών Δεμάτων κατόπιν του νέου μισ-Δολογ:ον» 7.3:

ε)' των άρ-Δρ. 37. 38. 40. 4! v.a: 40 το. ·.. 955Ί979
«Περ: τροτοποιήσεως 7.2-, συμπληρώσει»; της κείμενης συ- 
ντarιοΔοτιχής νομο-Δεσίας».

3. Α: οιατσξει; τον παρόντος άρ-Δρου εο2σμό7οντ2: 7.2: 
e-.a Tap λήγουσας .εντός της ανωτέρω Διετούς τροΔεσμίας.

4. Τα 0Γ7.ενομ!7.ά αποτελέσματα ετ/. της εοαρμογής τι·>ν 
Διατάξεων τον ταρόντος άρχοντα: ατό της τρώσης tea μή
νες της χρονολογ·2ς ε7α:σεως της σ·/ετ:7.ής τράξεως ή σ
τες άσεως.

ΑρΔρο 7 τα:. 4 τον ν. 1353/1985.

Ο: γάμο: των στρατιωτικών των Ε Ατλών Δυνάμεων το- 
έγ:νχ, -/ωρ:ς ά:ε:α της αρμε::ας Στρατ:ωτ:/.ής Αρχής μέ- 
χρ: τη οημασιευστ, τον νόμου αντον αναγνωρίξοντα: μετά ατό 
αίτηση τον ντοέάλλετα: ατό τον; εν::αςερομενο-: στο et/.tie 
'Γεν··/.:- Ετ:τελε·ο. μέσα τ' ένα -/ράνο ατό τη :ην.:σ:ευττ του.

ΆρΔρο 1 ταρ. 1 Tea V.:. 197 1974.

Στρατιωτικοί των Ενοτ/.ων Δννάμεων 
ενεργού ντησεσιας ατό τη; 21ης Ατριλ. 
2οης lea/.. 1974. λόγω ατοτάξεως ή ατο 
ναγκ,ααμον εις τζραιτησιν. τιν.αιούντα: ότω 
στΐ7.ής τρ&Δεσμιας σύο μηνών ατό της 
ταροντος. ντοόά/./.crav α·τησ:ν εις το οτ/.εί

εξελ-Δόντες της 
1967 αέχρ: της 

στρατείας ή εξα- 
ς. εντός ατοκλε ·.- 
οημοσιενσεως τον 
ον Αρχηγείο·/ ίια

την κρίσιν των υτό του κ,στά την rap. 2 τον ταρόντος Σνμ 
ί·ονλίον. Εν τεριττώσε: Δανάτον η σγετ:7.τ αίτησις ντοόάλ- 
λετα: ντο της εικ.ογενείας τούτον.

ΆρΔοο 2 τον ν. 1447/1984

Η ζροΔτσμία της rap. 1 τον άρΔρον 1 τον ν. τ. 197/74 
ταρατείνετα: για' τρεις ay-όμη μήνες arc τη οηαοσίενση του 
νόμον αυτού για όσους έχασα/ την τρο-Δεσμια y.a: έχουν τις 
τρουτοΔέσεις των ταρατάνω νόμων τον άρΔρον 1.

Β ΚΑΤΑΡΓΟΤΜΕΧΕΣ ΔΒλΤΑΞΕΙΣ 

ΆρΔρο 9 rap. 3 y.a: 4 AN 833/37

ότως τροτοτοιήΔητκε μ* το ν. ί. 883/71.
«3. Έςεΐρο: εξ Εςεϊρεία; Αξιωματικοί, ντηρετούντες, 

7.3τά την .:η-εοσίενσ:ν τον ταρόντος ε:ς τας τάξει; τον 
Στρατού, εξ ανακατατάξει»;. τέ.ραν της εξαετίας, λογιζο- 
μένης ατό της αρχια.ή'ς των α/α/.ατατάξεως. ίύνανται να 
μεταταγούν οια ΒΔ/τος. εκσιόομένον τροτάσε: τον Trcap- 
γού ΕΔνικής Αμύνης. εις το Σώμα των Φροντιστών, ως έ- 
ςΌορο: Αξιωματικοί, με τον ον οέρουν όαΔμόν -/.α: κατύτιν 
νετεκ.τα:όεύσεως και ευοοκίμον ατοςοιτήσεώς των εις ε::;- 
κώς σνσταΔησόμενον Τμτ,αα τον Σχολείου Φροντιστών. , .

Οι μη ενοοκίμως ατοςοιτώντες εκ τον σνστα-Δησομένον
ειόικ.ού Τμήματος του Σχολείου Φροντιστών, ατολύοντα: των 
τάξεων τον Στρατού, it’ ατοςασεως τον Ττονργού ΕλΔνικής 
ίάμύνης και κατότιν τροτάσεως τον Αρχηγού Στρατού».

4. Ο: κατά τ' ανωτέρω μετατασσόμενο: Έςεορο: Αξιω
ματικοί αναλαμβάνουν αρχικήν υτοχ:εωσ:ν ταρ αμετ/ής των 
ε:ς το Στράτευμα ετ! έιετία/. ατό της χρονολογίας μετα- 
τάξεως των. Μετά το τέρας της x/ωτέρω αρχικής υτοχρε- 
ώσεως. εύναται να ταρατείνετα: η ταραμονή των εις το 
Στράτευμα ανά οιετίαν, όάσει σχετικής τροτάσεως της Μο- 
νάοος εις ην ντηρετούν yea: κατότιν ατοοάσεως τον αρμοοίον 
Σνμόονλίον τροαγωγών. μέχρι σνμτληρώσεως 25 ετών τραγ- 
ματικής ντηρεσίας. ότε και ατολύονται.

Ετί της τροτάσεως γνωματεύουν, τα ιεραρχικώς τροίστά- 
μενα Κλιμάκια μέχρι των αρμονίων ΔιενΔύνσεων τον Αρχη
γείου Στρατού.

ΑρΔρο 23 ταρ. 2 έως και C ΑΝ 833/37

ότως τροτοτοιή-Δηκε με το ν. £. 1306/72.

«2. Κατ’ εξαιρεσιν και τρος καλνψιν αναγκών τον εν 
ε.ρή-/η Στρατού ίννατα: ο Υτουργος ΕΔνικής Αμύνης να 
εγκρίνη ε-Δελοντικήν ανακατάταξιν αουτηρετού/των ή αο> 
τηρετησά/των £·ο·έόρω·/ Αξιωματικών των Όπλων y.a: Σω
μάτων α: τον ον οέσονν όαΔμόν κ.ατότ:ν τροτάσεως τον Αρχη
γείου Στρατού.

3. Η 0:άρ7.ε:α της ε-Δελοντια-ής ανα/.ατατάξεως ε:τε εο’ 
οταξ ή τμηματικούς, κα-Δοριξομένη ατος-άσεως τον Υ- 
τονργού ΕΔνικής Αμύνης, τοΐ7.ίλλε: -/.ατά περιπτώσεις ως 
κατω-Δ ι:

α) Δια χρονΐ7.ήν ϊιάρκειαν μέχρι 3 ετών 7.ατ' α/ώτατον 
όσιον, ε: αταξ ή σμημ2τ:κως (α/ακατάταξις Βραχείας
σιαρκ,εία; . μετά τη< εκ.τνοήν τον οποίον απολύα/τα: ορι- 
στικως των τάξεων τον Στρατού άνευ «τέρας οιζοικασϊας.

ί) Δια χρονικήν σιάρκειχ/, εο· αταξ κα-Δοριξομένην 6 
ετών μετά τη.· λήξιν της οποίας ούνατα: να παρατα-Δεί χύτη 
κατά εν ή ούσ εισέτ: έτη ι χ.αν.ατάταξις μχκράς σιαρζαίας..

4. Ο αρι-Δμος των 7.ατ έτος χνακατατχσσοαένων Εσέ- 
σρων Αξιωματτ/.ων, η κλάσις. η εισικότης. τα αταιτουμενα 
προσόντα */.α: γενικώς α: λεπτομέρεια: εοαρμογής τον παρό
ντος αρ-Δρον ρν-Δμίζοντα: σ:' ατοοάσεως τον Υπουργού ΕΔνι
κής Αμύνης».

«0. 0: ως ανω'ε-ςω ζνζν.ζτζτ ζζζ&αενς: Α: :t>;jL2T:7.c: c:z
•^ρονιχήν c:a:f*/.£:2ν εΗ ετών ες/’ ά^ζζ :

Ατςαλίζοντα: /.ζ τζ τςν εν ανχΛζτζτάξε : Vpsvcv. * · *
τον Κλάσον Σχ/τάξεως τον Ιόρύυ,ατος Κοινωνικ,ών Αποσ
είσεων.



1 : Δν ;οσ:ον ως εεγοί'.ττς y_z: o: ττσσν.ιτχ:v':. υττοχε:ντα: 
ε:ς τας τροόλετσοιχενας εισοοράς υχέρ του Ιίρύματος.

: KzT3 τον χρόνο της ενεργού υτηοεσ:ας των ως αναχα-
τατεταγμενο: τυγχάνουν των αυτών ::χα:ωματων ατό αχό- 
Ίεως 'υγε:ονομ:ν.ης τεσνδάλύεως μετά των λο:τών μονίμων 
\χ:ΐι.ματ:7.ών.

γ) Δαοαιούντα: να χ/χρνωρίτουν τον χρόνον υτηρεσ:ασ 
των εν τω Στρατώ ο:α τας τε::ττω·σε:ς ας ουτο: -δα
τροσλαμίχ.'ωντα·. εις τας Δημοσίας Γχηρεσίας χα: Χοχ:ν.α 
Π ρόσωτα του Δημοσ:ο·υ Διν.αίου συμρώνως τροσ την :σχύου- 
£30/ συντα:ό:ο.οοτ:7.ην νομοτδεσίαν.

; ι Υτη· ετουν μόνον ε:ς μονάτοας εχστρατείας.

6. Των χυτών ί:ν.α:ωμάτων ατό ατό·δεως ·υγε:ονομ:ν.ησ 
τερτδάλψεως. τε:ρ: ων η υτοταρ. 6' της τα:, δ του ταρόντοσ 
άρ-δρτο. ατον.χχόανο-jv ν.α: ο: Αςιωματσ/.ο: ο; χυμτληρούντες 
ε:ς το Στράτευμα χρόνο·, υτη,σεσίας τουλάχιστον 6 ετών ετ: 
τ/.εον τον χρόνου υτοχ:εωτ:χής -δητείας ως Έσεσρο: εσ 
εσ:;ρ:ας. Έσεορ:: εν ταρατετχχένη -δττεία ν.α'. ετ ατονομής 
'ιΕσείρο: Αξ:ωαατ:ν.οί.

Άό-?ο 2 ταρ. 8 «άρ:ο ν' ΒΔ 6/25.2.53.

τ) Ειοίχότητα Μουσιχού:

U: Αςιωτατσ/.ο: Μ ου σ: ν.ο: τρσόρ χοντ α: οτα τροαγωγής 
εις τον όοίδμόν του Αν-δυτοσμηναγού μονίμων Αρχ: σμηνιών 
Μουσικών.

Γ) ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρ-δρο 8 ταρ. 2 ν. 324/76.

2. Ο. ετν-δ-υμούντες εν. τούτων ούνχ/τα: να χαραμεινουν ε;ς 
τον Στςατόν ως χ/αν.ατατεταττχενο: ίρειορο: ·ας:ωματ!ν.ο;. 
ερ' όσον τρ&ί·/Ξτετα; τούτο ντο της •,τχχοοτης νομο-δ-στίχ; 
τερ: Έρέαρων αά’.ωμχσινυών ν.α: τληρούν τας ο το τούτης τμού- 
το-δίσεις. Ούτε: υτηρετούν ε:ς τα Ότλα η Σώματα ες ών 
χσοέρχοντα:.

Άρ·5ρο 13 ταρ. 1 ν.ί. 1044/71.

d. Δικαίωμα εχμεταλλεύσεως τεριττέρων ετ: τον χεζο- 
ίρομίων τον Δημοσίων. Δημοτικών ν.α: Κοινοτικών οίών 
ν.α: τλατειών των τό/.εων. χωμοτόλεων ν.α: χωρίων, ως ετί- 
της ετ: των Δημοσίων. Δημοσιχών ν.α: Κοινοτιχών Κήτων χα: 
Αλσών. ατοαετοόν οια ταραχωρήσεως υτό των νατά το άρίδρο 
18 οργάνων ν. ανάτηρο: ν.α: τα -δύματα τολέμου ν.α: εχ των 
υταγομένων ε:ς -ον Νομ. 1370/44 αν-αχήρων ειρηνιχής τερ:- 
όόοι ο: οέσοντες ανατσηρίχν SO/i ν.α: άνω. Ετ: Εό:; τ>σο- 
οτοίς αναπηρίας ατό του τοσοστου 807έ ν.α: άνω. τροτιμώντα: 
εοντοτε ο: χνάτηρο: όσολέμου.

Άρδρο 16 ταρ. δ ν.ο. 1044/71 
οτως αντιχατ-αστά-δη-χε ατό το ν. 1043/80

δ. Ατούχ/όντος χνατήροο ε:ρην:ν.ής τερ’Αίοο ατοχαταττα- 
•Δχ.τος /.ατά τας ;:ατάςε:ς της χε-.μένης νομούετίας τα ες 
αοτοό ατορρόοντα ί:χα:ώ;χατα τερ:έχοντα: ε:ς τα ;ν ταρ. 1 
εϊας. α' ταυ ταρόντος ορΑόμενα τρόσοτα y.x: μόνον ::2 ix:x/ 
- ptrrsx/.

Άρ-Spc 1 ταρ. 1 ν.ί. 313/74.

1. ΜΆχο: ν.α: Έοεετο: Ας:ωμ3ΤΓ:ν.ο: ως ν.α: Δόχ’.μο: 
Εοεόρο: Ας:ωματ!χο· ν.άτοχο: ττρατιωτιχοό ττοχίοο χε:ρι

στού Αεροτν.αρών. τΆεντα: ε:ς ττητ:ν.τν ενεργεί ες όσον 
τομτλτ·ώτοον. ν.ατ ελάχιττον ό::ο;. 30 ώρας ττήτεως χ^σ 
εςΐχχηινον cv; χεμ:χτα: αεροτν.αρών εν γίνε:, χεην.όντων ε:ς 
?7/./.ην:ν.άς ή τγ;μχ/:χάς Μχ/άτας.

ΣΧΈΔΙΌ ΝΟΜΟΤ

ϊροτοτοίηοη ε:ατάςεων -ν.α τους 
too; αςιωμχχν.ούς μο.ς:ν.ούς

εοεοροος ας:ενχατ:ν.οος. 
της ΤΙολεμ'.ν.ής Αερττε-

ρίας. τους ας:ωματτχούς Αεροτ:;:ας Στρατ-.υ ε::·.·/.τς txc-
νςχότητας χα: άλλες ::ατάςε:ς.

Αρόρο I.

1. Τνοεερο: αςιωματτεοί .του έχουν μετατχ/ε: ττο τωμα 
των ρροντ'ττων. τώχρωνα ;χ· τ:ς ::χτάςε:ς της ταταγράοου
3 του άρόροχ 9 του α.ν. 833/1937 (ΦΕΚ 531). ότως αν::- 
ν.ατατταότ.ν.ε ;χε τ: α:·2ρο ί του ν.ί. 883/1971 .ΦΕΚ 93). 
χτορούν να ζητουν την ανανέω-αη της ταραχονής τους :το 
-τρατευχα ν.α-όε τριετία με/ρ: να ςυχτ/.ηρωεουν ευνολ:ν.η 
ουντάςςχη υτηρετ:α τρ:χτα τίντε 35') ετών, εν.τ;; αν ν.α- 
ταλης-ύούν ατό τε όριο ηλυν.ίας του εαύνχού τεες. οτότε ατο· 
.νύοντα: ν.α: τρ:ν ατο τη ιυμτλήρωαη του χρόνου α.τεύ. 71 
ανανεωαη της ταραμονής τους γί'^ετα: με ατορατη του τυμ- 
ϊτυλιου τροαγωγών. ύστερα ατό τρότατη της μονάςςς ςτην 
οτρρα υτηρετουν ν.α: γνωμάτευες των τροϊοτάμενων ν.λ:μα· 
χίων της ιεραρχίας έως την αρ·χό::α ;:εύόυναη του Γεν.ν.ου 
Ετ.:τελείου Στρατού.

2. Το όρ:ο ηλ:ν.:ας :εε όαόμό του ταγματάρχη αυςανε- 
τα: γ:α τους ας:ωματ:ν.ούς της ν.ατηγορίας αυτής ν.ατα τίντα 
-.τη. τέρα ατό το τροίλετόμενο γ:α τους ομο:όόα·ύμου; τους 
μέν.-χους ας:ωματ:ν.ούς.

3. U: αςιωχατιχο! της χατηγορίας αυτής ένα μήνα τρ:ν 
να ςυ.μτληρώαουν το χρόνο του τροόλίτετα: ατό την ταρά- 
γραρο 1 ή να ν.αταλης-ύούν ατό το όρ:ο ηλιαίας, τρεάγοντα: 
τ:ον ετόχενο έ α·λμό. του α ν τ :α υ ν τ αγμ α τ ά ρ χ η. ν.α: ττ" τυνί- 
χε:α ατολύοντα: με ατόοατη τευ Ττουργού Ε·>ν:ν.ής ’.Υμυ- 
νας.

4. Ο: ::ατάςε:ς των τροηγούμενων ταραγράρων εραρμό- 
ζοντα: ν.α: στους έρεόρους αςιωματ'.ν.ούς της ίο:ας ν.ατηγο
ρίας του αττολύύην.αν με τη τυμτλήρωση τρα-·ματ:ν.ής υτη- 
ρετίας είν.οτ: τίντε (25) ετών ν.α: ·εςαν.ολου-λούν να υτηρε- 
τούν μετά την ατόλυαή τους, τύμρωνα με τ:ς ::ατάςε:ς του 
άρύ'ρου 1 του α.ν. 833/1937.

5. II ό’.άταςη του εεαοίου α της ταοαγοάτου 10 τευ α:- 
•ύρευ ‘22 του ν.ε. 1400/1973 (ΦΕΚ Γΐ 4)' εραρμόζετα: ν.α· 
:τους ας:ωαατ:χούς της ν.ατηγορίας αυτής.

6. Ο: ::ατάςε:ς των ταρετγράρων δ ν.α: 6 του άρ-δρου 9 
τευ α.ν. 833/1937 εςαοοολου-5ούν να :χχύουν γ:α τους αςιω- 
ματιν.ούς της ν.ατηγορίας αυτής, ως την ορ:ττ:ν.η εςοεό τους 
ατό το στράτευμα.

Άρ-δρο 2.

1. Ερεορο: ας:ωμαΤ:χο: (άνορες χα: γυ'-αίχες) του έχουν 
αναν.ατατχγεί με ίάαη τ:ς ο:ατάςε:ς της τερίττωοης ό της 
ταραγ·ρώρου 3 του άρ-δρου 23 του α.ν. 833'Ί937 ότως χντ:- 
ν.αταττά-δην.ε με το άρ-5ρο 1 του ν.ί. 1306 Ί972 ΦΕΚ 
221'.. μτορούν να ζητούν την ανανέωση της ταοαμονής τους 
:το στράτευμα 7.ά-δε τρ:ετία μένρ: να συμτλησώσουν συνολ:- 
χτ χυντάς:μη υττρεσία τριάντα τίντε (35) ετών, εντός τ> 
ν.αταληρ-δούν ατό το όρ:ο ηλ:χ!ας του ίχδμού τους, οτότο 
ατολύοντα: χα: τρίν ατό τη συ<χπλήρωση του χρόνου αυτού. 
Στη ρύ-δμ:ση αυτή·/ υτάγοντα: ν.α: όαο: ας·ωματ:χο: υτηρέτη- 
ταν μι 6άτη τ:ς ταρατχ/ω ο:ατάςε:ς ν.α: ατολύ-δην.αν γ:α 
οτο:ο:ήτοτε λόγο, εχτός ατό λόγους υγείας. τε:·δαρχ:ν.ων 
ταραττωμάτων. ή το:ν:ν.ών αοσχημάτων. Η ανανέωση της 
αρχ-.ν.ής χταν.ατάταςης γίνετα: με ατόραση του Ττουργού 
Εδν.ν.ής Άμυνας μετά ατό γνώμη του Ανώτατου Στρατ:ω- 
τ:χού Συμίουλίου (Α.Σ.Σ.). Η χ/χ/έωση στη συνέχε:α ν.ά·δε 
τ;:ετ!α γίνετα: σύμρω·*α με τη ;:ασ:ν.οτσ:α της ταρ. ! του 
άρ-δρου 1.

2. 'Οτο: -δα υταχδούν στ:ς ::ατάςε:ς του νόμου αυτού α- 
ναχατατάτσοντα: με ένα ία-5;χό χατώτερο ατό το όαόμό του 
ν.ατείχχώ ν.ατά την ημερομηνία τη; ατόλυσή; τους αυτό: του 
έχουν ατολυ-δε: ν.α: ν.ατά την ημερομηνία της ανανέωσης 
"ης αναν.ασάτααής τους αυτοί του υτηρετού/.

Ο: χ/αν.ατατασσόμενο: υτηρετούν σε μονάοες εν.στρατείας 
"ουλάχ:στον μέχρ: ν.α: το ία-δμό του λοχαγού, τλην των *;υ-


