
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚβΕΣΙΙ

Υ>ο σχέε ic νόμου «Τροποποίηση χαι συμπλήρωση διττυ- 
£to>v του Ν. 660/1 977 «Περί Υπουργείου ΕΔνιχής Λ- 
μύνης χαι των Οργάνων Ανώτατης Διοιχτσεως χαι Ε- 
Λε-νχου των Ενόπλων Δυναευεων» κχι ret Ν.Δ. 178/1969 
«Πεοί ιεραρχίας. προαγωγών χαι τοχοΔετησεων των μο
νίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυναμεωνι.

Προς it} Bovkff των Ελλήνων

1 .· Σύμσωνα μ* τη πάταξη.τη; βαραγράφου 6 του. άρΔρου 
15 του Ν. 660/19/7 «ΓΙερι Ί ττ-ο-u ρ *ν· ΐ ι Εάν '.χτ. ζ Αοκνης
7.2: των Οργάνων Ανώτατης Διοιχησεως 7.α: Ελέγχου των 
Εντολών Δυνάμεων». τ: Αρχηγοί των Γενιχών Επιτελείων 
των Κλάδων των Ε.Δ.. σε περίπτωση απουσίας ή κωλυμσ- 
τος, αναπληρώνονται από τον αρχαιότερε Υπαρχηγο ',Γχ— 
ή τον αντίστοιχο Υπαρχηγό (ΓΕΝ, PDA). Βρόσον όμως η 
απουσία ή το κώλυμα προβλέπεται να διαρκέσει περισσότερε 
των δέχα f 10'. ημερών, ο: Αρχηγοί αναπληρώνονται απε τον 
αμέσως νεώτεοο αξιωματικό τοο Κλάδου. έκτος αττο τις τε- 
ρ:τττώτε·.ς τοο απαγορεύεται η αναπλήρωση αττό το νόμο.

2. Ο: Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων 
των ΕΛ. με την ιδιότητά τους αυτή συμμετέχουν σε συλ
λογικά όργανα (Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων. 
Ανώτατα Συμβούλια των Κλάδων, Συμβούλια Κρίσεων, 
χ.λπ.). των οττοίων η λειτουργία προυποΔέτει οτταραιτητα 
την παρουσία τους, ασού ατοαγορεύεται ρητά ατό τι; χειμε- 
νες διατάξεις η αναττλήρωση ή αντιχατάστασή τους. Γα 
παραπάνω όργανα είναι κ-υρίως αποφασιστικά χα: χρίτιμα για 
την άμεση αντιμετώπιση σημαντικών γεμάτων του Υπουρ- 
γείου ΕΔνιχής Άμυνας, γι' αυτό το λόγε δε η συγκρότησή 
τους Δα πρέπει να είναι δυνατή οποτεδήττοτε.

3. Επειδή είναι πολύ πιΔανόν οι Αρχηγοί των Γενικών
Επιτελείων των Ε.Λ.. να απουσιάζουν ή χωλοονται στην 
άσκηση των χαΔηχόντων τους για αρχετό χρονιχό διάστημα, 
λόγω σοβαρής υπηρεσιακής οιπασχόλησης στο εξωτερικό ή 
ασΔένειας. οπότε δημιουργούντα: αξεπέραστα προβλήματα
στην ομαλή λειτουργία του Τπουργείου ΕΔνιχής Άμυνας, 
χρινεται σκόπιμο να προβλερΔεί η δυνατότητα, σε περίπτωση 
που η απουσία ή το χώλυμα διαρχεί περισσότερο των δέχα 
(10) ημερών, να αντεχαΔίσταντα: .σε όλες τις αρμοδιότητες 
χαι χαΔήχοντά τους. Οι αναπληρωτές των Αρχηγών σε τέ
τοιες περιπτώσεις Δα ορίζονται με απόραση του Υπουργού 
ΕΔνιχής Άμυνας, π ου δημοσιεύεται στην Εσημερίδα τη; 
Κυέερνήσεως. Επίσης οι αναπληρωτές δε Δα χρίνονται 
χατά τις ταχτιχές ετήσιες ή έχτατχτες χρίσεις των ανώτα
των αξιωματιχών. εξαίρεση που ισχύει ήδη χαι για του; 
Αρχηγού; των Γενικ.ών Επιτελείων.

4. Ειδικότερα με τα άρΔρα του σχεδίου νόμου ορίζονται 
τπ-εξής:

Με το άρΔρο 1 χττιχστΔίστατα: το τρίτο οδάσιο της παρ. 
6 του άρΔρου 15 του Ν. 660/1977, ώστε σε περίπτωση α
πουσίας ή κωλύματος, που προβλέπτται να διαρχέσει πα-ω 
από δέχα (10) ημέρες, οι Αρχηγοί των Γενιχών Επιτελείων 
των Κλάδων να αναπληρώνονται από τον αχέτως νοώτερο 
αξιωματιχό του Κλάδου τους, ο οποίος ορίζατα: με απόσαση 
του Υπουργού ΒΔνιχής Άμυνας που δηυσσιεύεται στη·/ Ε 
ρημερίδα της Κοβερνήσεως. Ο ανππληροιτής στην περίπτω
ση αυτή ασχεί όλες τις αρμοδιότητες του αντίττοιχου Αρχη
γού χαι συμμετέχει σε έλα τα συλλογιχά όργανα του Υπουρ
γείου ΕΔνιχής Άμυνας, στα οποία από την ισχύουσα νομο- 
Δεσία προβλέπεται συμμετοχή του αντίστοιχου Αρχηγού 
(ΣΑΓΈ, Ανώτατο Συμβούλιο του Κλάδου. Ανώτατο Συμίού- 
λιο Κρίσεων του Κλάδου, Διοιχητιχά Συμβούλια Νομικών 
Προσώπων που εποπτεύονται από το ΥΈΘΛ. χ.λπ.).

Με το άρΔρο 2 τροποποιείται η nap. 1 του άρΔρου 31 του 
ν.δ. 178/1969. ώστε οι αναπληρωτές των Αρχηγών, να μη/ 
χρίνονται χατά τι-ς ταχτιχές ετησ ες, χαι έχτα7.τες χρίσεις

των ανώτατων αξιωματιχων. όπως α/.χωστ· δεν χρίνονται 
χαι ο; αρχηγοί των Γενιχών Επιτελείων.

Με το άρΔρο 3 χαταργούνται:
α. Το τρίτο εδάριο της παρ. 2 του ασ-υρου 8 του ν. 660ό 

1977.
β. Το δεύτεοο εδάοιο της παο. 4 πεο. 1 του άοΔοου 15 του 

ν. 660/1977.
γ. ΚάΔε ατντίΔετη διάταξη της κ.είμενης νομοΔεσίας. που 

απαγορεύει την αν απλήρωτη των Αρχηγών των Γενικών Ε
πιτελείων των Κλάδων των Ε.Δ.

Με το άρΔρο 4 ορίζεται ότι η ισχύ; του νόμου χυτού αο- 
χίζε; από 16.2.1987.

ΑΔήνα. 4 Φεβρουάριου 1987

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 
χαι Υπουργός ΕΔνίκης Άμυνας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Π ΟΥΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

που συνοδεύει την εισηγητιχή έχΔεση του σχεδίου νόμου «Τρο
ποποίηση χαι συμπλήρωση διατάξεων του ν. 660/1977 «περί 
Υπουργείου ΕΔνιχής Αμύνης χ.λπ.» χα: του ν.δ. 1 7S71 960 
«περί ιεραρχίας, προαγωγών χ.λπ.» χαι περιέχει τις σχετι- 
χές με το σχέδιο νόμου διατάξεις της χείμενης νομοΔεσίας, 
χαΔώς 7.αι αυτές που αντιχαΔίσταντα: ή κ-αταργούνται.

Α) ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆρΔρο 23 παρ. 3 ν.δ. 178/69

3. Η συμμετοχή του Προέδρου, των μελών και του ειση- 
γητού, εσ’ όσον ο τελευταίος οΰτος είναι αρχαιότερος του 
κρινομένου. είναι υποχρεωτική. Εις περίπτωσιν αδυναμίας 
συμμετοχής μέλους τινός ορίζεται όπως συμμετάσχει. εις α; 
περιπτώσεις προβλέπεται τούτο, έν εκ των κχΔςρ.ζομένων 
εις την διαταγήν συγκροτήσεως του Συμβουλίου αναπληρω
ματικών μελών.

ΆρΔρο 26 παρ. 2 ν.δ. 178/69 *

2. Το Ανώτατον Συμίούλιον Ενόπλων Δυνάμεων, συντί- 
Δετα: εκ του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων ως Π ροέδρου κ.α: 
των Αρχηγών Στρατού Ξηράς. Ναυτικού και Αεροπορίας, 
ως μελών, της συμμετοχής των ούσης υποχρεωτικής.

ΆρΔρο 8 παρ. 2 εδάοια πρώτο και δεύτερο ν. 660' 
1977 (Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων·

2. Το Συμβούλιου ευρίτκεται εν απαρτία παρόντων απα- 
ραιτήτως που Α/ΓΈΒ&Α και δύο τουλάχιστον μελών. Συ- 
ζητουμένου Δέματος ασορώντος εις τινα Κλάδον η παρου
σία του οικείου Αρχηγού Γενικού Επιτελείου είναι υποχρεω
τική.

ΆρΔρο 15 παρ. 4 περ. μ εδάσιο πρώτο ·/. 660 '77 (Αο- 
χηγοί Γενικών Επιτελείων Στρατού — Ναυτικού — Αερο
πορίας)

β. Είναι πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου του Κλάδου 
του. πλην των περιπτώσεων ν.α-$ ας προεδρεύει ο Υπουργός 
ΕΔνιχής Αμύνης, ή ο υπ’ αυτού εξουσιοδοτηΔείς Υσυπουο-
γός. οπότε ούτος μετέχει ως μέλος μετά ψήσου.

ΆρΔρο 15 παρ. 6 Γίάτισ πρώτο χα: δεύτερο ν. 660^77

Τον Αρχηγόν του Γενικού Επιτελείου Στρατού απάντα ή 
κωλυόμενο, αναπληροί ο αρχαιότερος των Υπαρχηγών.

Τους Αρχηγούς των Γενιχών Επιτελείων Ναυτικού, Αε
ροπορίας απόντας ή χωλυομένσυς. χ/απληρούν Οι Υπαρχηγό! 
των οικείων Κλάδων.



Β ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΕΣ Δ LA ΤΑΖΕΙΣ

ΆρΔρδ 31 ταρ. 1 ν.?. 178/69. άτως nyytl σηχίσα

1. Οι Ανώτατε: Ασιωματεχοί. τλην ίων Αρχηγών Γεν:- 
χών Ετεΐελείων. ο·. σ-υμτλήροδντεί εν έ«; ταήάμσνή; εν τω 
κατεχομενω όαΔμω μέχρ: 31 ης Δεκεαάρεου του έτου». καΔ 
ο ενείγουντα: ο; χρίσε:;. χρίνονϊα: ν.7-4 ΐας ταχτ-κά; ετή
σια; χρίσε:; ως:

α. Διατηρητέο·.
ί. Εν:οχίμως τερματέσαντες τη στβεοοά&μΐ2 "«*>·/
γ. Ατοστρατευτέο:.
Κατ' εταίρετιν ο: Αντιστράτηγο·., Αντιναύαρχο: χα: Αντ- 

ττέραρχο:. τλην των Αρχηγών Γενικών Ετ:τελείων. δύν2- 
ντα: va κρΝοΰν άτοτεδήτοτε. ανέααστήτως χρόνο: ταραμο- 
νής ε:ς τον όαύμόν. αυτετσγγέλτώΐ υτό το: Συμεθ:λ·.ου Αρ
χηγών Γενικών Ετ:τελείων, με τα; αυτας ως ανω χρίσεις.

ΆρΔρο 15 τα:. ϋ ετάσ:ο τρίτο ν. 660 /77

Εο όσον η ατουσίσ ή το κώλυμα τούτων τροόλέτετα: νϊ 
ο :αρκέσε: υτέ: το οεχαήμερον. ο Αρχηγός ανχσληρούτα: :το
7C'j 2TLE”UΓ 7ί(ι}Τ£ΓVJ 7»’j. I-iJ C VCUC^ Σ··7
Tw’JTC.

Γ V ΚΑΤΑ P ΓΟΎΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ

ΆρΔρο 8 ~2o. 2 εοάο-'.ο τοίτο ν. 6&0/77
' ■ t

Ο; Αρχηγοί ΓΕΕΘΑ xa: των Γενιχών Ετ: τελείων Κλα
ίω-; το2ρ' ονοενός ανατληρούνται.

ΆρΔρο ίο τοίρ. 4 τερ. £ εδάσ·.ό δεύτερο ν. 660/'77

Ουδέτοτε ανατ/.ηρούτα: υτό την :δ:ότητά το: ως Προέ
δρου ή μέλους τ:: Ανώτατου Συμδουλίευ το: Κλάδου του.

ΣΧΈΔΙΟ ΝΟΜΟΣ

Τ.ρετοτοίηση χα: συμπλήρωση διαταίσεων το: ν. 660/1977 
«τσέρι Γτουργείο: ΕΔνιχής Αμύνης χ2·. των Οργάνων Α- 
νωτάτης Δ’.::χητεως Χ2: Ελέγχου των Ενότολων Δυνάμεων» 
να: το: ν.ο. 17S./.1969 «τερί ιεραρχίας, τα ο αγωγών χα: 

τοτοΔετησεων των μονίμων αξιωματικών των Εν άθλιον 
Δυνάμεων».

ΆρΔρο 1.

Το τρίτο είά;·.ε της τασαγράμου 6 τ:: άρΔρο: 15 το: ν. 
660/1971 «τερ: Στούρνε ίων Ε5ν:χής Αμύνης χα: των Ορ
γάνων Ανώτατης Δχοχήσεως χα: Ελέγχου των Ενοτλων Δυ
νάμεων» (Φ.ΕΚ 218; αντ-.καΔίστατα: ως εξής:

ιίΕηόσυν r ατσυσίσ η το κώλυμα τ: θάλετε τα: να δ:άσχεσέ: 
τερ:σσστερ: ατό όέχα (10 τωΐοες. χ. Αρχηγό: των Γεν.χών 
Γ.τ:τελϊ·.ον των Κλάδων ανατί.ηρώνοντα: ατό τον α-αείως 
νεωτερο αα:ωματ·.χ: το: Κλάοο: τους, ο οτοίος εσίςετα: με 
στόσαση τα: Ιτουργού Εάιχής 'Αμυνας το: δημοσιεύετα: 
στην Εεημερίοα της Κυό-ερνήσεως. Στη; τεοίττωση αυτήν c 
ανατ/.ηρωτης ασ/.ε: όλες τ:ς τροόλεττταανςς ατό την χείμενη 
ν:μο-υεσ;α αρμοοίοτητες Αρχηγού Γενιχβΰ Ετ:τελείο: χα: συα- 
αετεχε: σε ολα τα συλλογικά όργανα του Στουργείου ΕΔν:- 
'Λ'ιν Αμυνας ,χα: των Νομ:χών Προσώτων του ετοττεΰοντα: 
ατ αυτό, στη Δετή του αντίστοιχο: Αρχτγοΰ».

ΆρΔρο 2.
Υ ' V I ν » . ...
—το.τρωτ: xar. ;ε:τερο εαασ·:α της ταρβγραοου J τα: αρ- 

-, ρο:' 31. ότωσ -.ιχύε: σήμερσ. του ν.ο 178/1969 ιιτερί Ιερά:·

— 2 —

χ:ας. Γ1 ρόαγωγων χαί 1 Οσ?θΆ τ η? ε ων των Μονίμων Ας:ω-
ματεχών των Ενάτλων Δονάμεων»ΆΦ£ΐΚ 7:1) μιετά τη ψρά- 
αη «τλήν των Αρχηγών Ρενιχων Ετιτελείων» τραστιΔετα: ή 
tiaar· βχβ: των ανατληρωτών τους».

’Ap-Spo 3.

Καταργούντά::

α. Το τοίτο εόάΐ'.Ο τής ταρβγράηου 2 του άοΔρου 8 του 
ν. 660 0 977.

ί. Το ίεύτερο εόάσ:ο της τερ. £ της τιραγράρου 4 του 
αρ·5ρο: 15 τον :. 660/1977.

γ. ΚάΔέ αντίΔετη Δνάτα ς η της χειαενης νηχοΔεσ«ας, το: 
αταγοόεύε: τήν βναάλή,ρωτη των Α-Ρχηγών των Γέν·χών Ε- 
τ. -.τελείων.

ΆρΔρο 4.

Η :σχύς του νόμο: αυτοό αρχίζί: ατό 16:2.1987.

ΛΔήνα, 4 ή'εόροοαίίο: 19.87

Ο Αντιτρό^όρος της. Κυβέρνησης 
xa: Στουργόί ΕΙΔνωοής Άμυνας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛ&ΜΠΟΠΟΎΛΟίΣ

Α ρ -.Δ. -29/2/87

ΕΚΘΕΣΗ

Γεν’.χοΰ Αογυστηρίου του Κράτους 
ιάρΔρα 75 ταρ. 1 του Συντάγματος)

ΡΌΟ νομΟσχέί:: ταυ Στο αργέ ίου ΕΔνεχή; ‘·Αμυν.ας ιιτροτο- 
τοιτρση ο-.ατααειον του ν. 660/1977 «τχρ: Ττουργείο: Ε 
Δνυχής Αμυχής χ·ά: των Οργάνων Ανώτατης Λ:ο:χησεως 
χα: Ελέγχου των Ε»άτλών Δυνάμεων» χα: του ν,ί. 178/ 

1969 «τερ: εεραρχίας, τροαγωγών χα: τστοΔετήσέων των 
μονίμων ασ :ω<ματυχών των Ενότλων Δυνάμεων».
Με τ:{ ό:ατάςε:ς του' τ:ο τάνω σχεσίσυ νόμου Δοστίζοντα: 

τα: tHi: ,

1. ΑντίχαΔεστατα: το τρίτο εόάρ·.ο της ταρ. 6 του άρΔρου 
1 υ του ν. 660 ' 191 ι χα: τσοε-λετετα: οτ: ο: Ασχηγο: των 
Γενιχών £τ:τελε:ων των Κλάόων. ερόσον ατουα:άλου·. ή χω- 
λυοντα: τερισσοτ-ερο ατό σεχα (101 ημέρες, ανατληοώνοντα. 
ατό τον αμέσως νεώτερο ααιωματοχό του Κλάοο: τους, ο 
οτο:ος ορΓοτα- με' ατόσαση το:' Σττόίυσγοό ΕΔνεχή; Άμυνας 
χα: ατχε'ί ΰ/.ες τη τρο£>-ετόμένχ'ς ατά την χείμενη νόαάίεσία 
αρμο-'ότητές Αρχηγού Γεν:χθ: Ετετελείο:.

2. Σ.μτληρο,^τα: η ταρ. 1 τα: άρΔρο·: 31 το: νΔ. 178/ 
1969. έτως εσχϋε: σήμεμα. ετσ: ώστε οι ανατληρωτες των 
Αρχηγών των I εν.χών Ετ:τελείων των -χλάϊων >α μη. χρί- 
νοντα: σ.ατα τ:ς ταχτιχε; χρίσε:;, των ανωτάτων ,άα·.ωμα- 
τ.χων ίοττίος εσχύε: χα: γ:α τους Αρχηγούς).

Ατο τ:ς τροτε:νάμενες οιατάϊεις δεν τροχαλείτα: οατανη 
το. Κρατ-/.ο. ΓΙ ροίττο/.ογεαμοΰ.

ΆΔή/α. 8 4*ετρ&υαρίοο 1987 

0 ΑίευΔυντής'
ΙΩΑΝΝΕΣ ΤΣίΊΙ'ΤΣ/'Σ


