
Τοϋ σχεδίου νόμου «άντικατάσταση τών παραγράφων 1
καί 2 τοϋ άρθρου 6 τού Νόμου 106/1975 «περί Ταγμάτων
Άριστείας», όπως τροποποιήθηκε μέ τό Ν. 795/1978».

Προς τη Βουλή τών 'Ελλήνων

Μέ τό παραπάνω σχέδιο νόμου τροποποιούνται οί παρά
γραφοι 1 και 2 τοϋ άρθρου μόνου τοϋ Νόμου 795/1978 
ώστε νά γίνει νέα σύνθεση τοϋ Συμβουλίου Ταγμάτων 
Άριστείας καί νά μπορεί αυτό νά συνέρχεται χωρίς κώλυμα, 
άφοϋ τά προηγούμενα νομοθετήματα προέβλεπαν συμμετοχή 
στο Συμβούλιο Γενικού Διευθυντοϋ — Γενικοϋ Γραμματέα, 
θέσεις πού καταργήθηκαν ή δεν έχουν πληρωθεί, καί νά 
γνωμοδοτεΐ όποτε συγκαλεϊται άπό τον 'Υπουργό ’Εξω
τερικών.

Οί τροποποιούμενες διατάξεις ορίζουν τά έξης :
«1. Τό Συμβούλιο Ταγμάτων Άριστείας, συγκροτού- 

μενον επί διετεΐ θητεία δι’ άποφάσεως τοϋ' 'Υπούργοίί Εξω
τερικών, άπαρτίζεται έξ ενός Μεγαλοσταύρου ύπ’ αύτοϋ 
όριζομένου, ώς Προέδρου, έκ τοΰ Προέδρου τοΰ Συμβουλίου 
’Επικράτειας, έκ τοϋ Προέδρου τοϋ Άρείου Πάγου, τοϋ Γε- 
νικοϋ Γραμματέως τοϋ 'Υπουργείου ’Εξωτερικών, ενός των 
παρά τώ Γενικοί ’Επιτελεία) ’Εθνικής Άμύνης ύττηρετούν- 
των Άνωτάτων Αξιωματικών, όριζομένου ύπό τοϋ Ύπουρ- 
γοϋ ’Εθνικής Άμύνης έκ περιτροπής έξ έκάστου των τριών - 
όπλων καί ένός άνωτάτου ή άνωτέρου υπαλλήλου έκ τών ύπη- 
ρετούντων είς την Προεδρίαν τής Δημοκρατίας, όριζομένου 
ύπό τοϋ Προέδρου ταύτης. Έν περιπτώσει ΐσοψηφίας υπερ
ισχύει ή ψήφος τοϋ Προέδρου. Τών συνεδριάσεων τοϋ συμ
βουλίου μετέχει ώς εισηγητής, άνευ ψήφου καί ό προϊστά
μενος τής Διευθύνσεως Εθιμοτυπίας όριζόμενος ύπό τοΰ 
προϊσταμένου τής Διευθύνσεως ταύτης».

«2. Τό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον άπαξ τοϋ έ
τους, συγκαλούμενον ύπό τοϋ Υπουργού ’Εξωτερικών, 
εύρίσκεται δέ έν απαρτία παρόντων τεσσάρων τουλάχιστον 
έκ τών μελών του». ■ .. . . ,

Μέ την τροποποίηση -τών διατάξεων αυτών
1. Αντικαθίσταται ό Γενικός Γραμματέας τοϋ 'Υπουρ

γείου ’Εξωτερικών άπό ένα άπό τούς άρχαιότερους σύμφωνα 
μέ την έπετηρίδα Πρέσβεις ή Πληοεξουσίους Υπουργούς 
Α’ Τάξεως τοϋ 'Υπουργείου ’Εξωτερικών.

. 2. Προστίθεται στη σύνθεση τοϋ Συμβουλίου ακόμα ένας 
Μεγαλ.όσταυρος.

3. Προβλέπεται ό ορισμός αναπληρωτών τοϋ Προέδρου 
και τών μελών τοϋ Συμβουλίου.

.4. Γιά την ύπαρξη απαρτίας άπαιτεϊται παρουσία πέντε 
μελών αντί τεσσάρων όπως μέχρι τώρα, στά όποια συμπερι- 
λαμβανεται οπωσδήποτε καί τό μέλος έκεϊνο πού έκτελ.εΐ 
χρέη Προέδρου.

’Επειδή τό Συμβούλ.ιο Ταγμάτων Άριστείας είναι άμισθο 
συλλογικό όργανο, μέ τό νομοσχέδιο αυτό δέν προκαλ,εΐται δα
πάνη εις βάρος τοϋ Δημοσίου.

Αθήνα, 20 ’Ιουλίου 1982
Ό 'Υπουογός ’Εξωτερικών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τροποποιούμενων διατάξεων

Ν. 795/82
Περί τροποποιήσεως τών παραγράφων 1 καί 2 τοϋ άρθρου 6

τοϋ Νόμου 106/1975, «περί Τοεγμάτων Άριστείας».

Άρθρο μόνο.
Τροποποιούνται οί παράγραφοι 1 καί 2 τοϋ άρθρου 6 τοϋ 

Νόμου 106/1975, «περί Ταγμάτων Άριστείας», ώς κατω
τέρω :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ · — ~«ί. Τό-Συμβούλιον Ταγμάτων Άριστείας, συγκροτού 
μενον έπί διετεΐ θητεία δι’ άποφάσεως τοΰ 'Υπουργού τών 
Εξωτερικών, άπαρτίζεται έξ ένός Μεγαλ.οσταύρου ύπ’ αύτοϋ 
όριζομένου, ώς Προέδρου, έκ τοϋ Προέδρου τοΰ Συμβουλίου 
’Επικράτειας, έκ τοϋ Προέδρου τοϋ Άρείου Πάγου, τοϋ Γε
νικού Γραμματέως τοϋ 'Υπουργείου ’Εξωτερικών, ένός τών 
παρά τώ Γενικώ ’Επιτελείο) ’Εθνικής Άμύνης ύπηρετούντων 
Άνωτάτων Αξιωματικών, όριζομένου ύπό τού 'Υπουργού 
’Εθνικής Άμύνης έκ περιτροπής έξ έκάστου τών τριών 
όπλων καί ένός άνωτάτου ή άνωτέρου υπάλληλου έκ τών 
ύπηρετούντων εις την Προεδρίαν τής Δημοκρατίας, όριζο
μένου ύπό τοϋ Προέδρου ταύτης. ’Εν περιπτώσει ίσοψη- 
φίας ύπερισχύει ή ψήφος τοϋ Προέδρου. Τών συνεδριάσεων 
τοϋ συμβουλίου μετέχει, ώς εισηγητής, άνευ ψήφου, καί ό 
προϊστάμενος τής Διευθύνσεως ’Εθιμοτυπίας τοϋ 'Υπουρ
γείου Εξωτερικών. Χρέη γραμματέως έκτελτΐ διπλωματικός 
ύπάλληλος τής Διευθύνσεως ’Εθιμοτυπίας, όριζόμενος ύπό 
τοΰ προϊσταμένου της Διευθύνσεως ταύτης.

2. Τό Συμβούλιον συνέρχεται τουλάχιστον άπαξ τοϋ έτους, 
συγκαλούμενον ύπό τοϋ 'Υπουργού Εξωτερικών, εύρίσκεται 
δέ έν άπαρτία παρόντων τεσσάρων τουλάχιστον έκ τών με
λών του».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Άντικατάσταση τών παραγράφων 1 καί 2 τοΰ άρθρου 6 τοϋ 
Ν. 106/1975 «περί Ταγμάτων Άριστείας» όπως τροπο
ποιήθηκε μέ τον Ν. 795/1978.

Άρ-Spo μόνο.
1. Τό Συμίούλιο Ταγμάτων Άριστείας. πού συγκροτείται 

μέ απόφαση τοϋ 'Υπουργού ’Εξωτερικών γιά θητεία δύο χρό
νων, απαρτίζεται άπό δύο Μεγαλόσταυρους μέ τούς αναπλη
ρωτές τους, πού είναι επίσης Μεγαλόσταυροι, άπό τον Πρόε
δρο τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτειας, τον όποιον αναπληρώ
νει όταν κωλύεται ό νόμιμος αναπληρωτής του, άπό τον Πρόε
δρο τοϋ Άρείου Πάγου, τον όποιο αναπληρώνει, όταν κωλύε
ται. ό νόμιμος αναπληρωτής του, άπό εναν άπό τούς αρχαιό
τερους σύμφωνα μέ τήν έπετηρίδα, Πρέσόεις ή Πληρεξού
σιους Υπουργούς Α' Τάξεως -οϋ Υπουργείου Εξωτερικών, 
πού υπηρετούν στην Κεντρική 'Υπηρεσία, άπό εναν Ανώτατο 
Αξιωματικό πού ορίζεται, μεταξύ εκείνων πού υπηρετούν στο 
Γενικό Επιτελείο 'BS-νικής Άμύνης καί έκ περιτροπής άπό 
καθένα τών τριών όπλων, άπό τον 'Υπουργό Εθνικής Άμύ
νης. καί άπό ενα ανώτερο ή άνώτατο υπάλληλο, άπό αυτούς 
πού υπηρετούν στην Προεδρία τής Δημοκρατίας, ό όποιος ορί
ζεται, μαζί μέ τον αναπληρωτή του, άπό τον Πρόεδρο τής 
Δημοκρατίας. Χρέη Προέδρου τοϋ Συμβουλίου έκτελεί ό αρ
χαιότερος άπό τούς παριπτάμενους Μέγαλ.όσταυρους. Σέ περί
πτωση ίσοψηφίας υπερισχύει ή ψήφος τοϋ Προέδρου. Στις 
συνεδριάσεις τοϋ Συμβουλίου μετέχει ώς εισηγητής, χωρίς 
ψήφο, καί ό προϊστάμενος τής Διευθύνσεως ’Εθιμοτυπίας τοϋ 
'Υπουργείου Εξωτερικών. Χρέη Γραμματέα έκτελεί διπλω
ματικός υπάλληλος τής Διευθύνσεως Εθιμοτυπίας, πού ορί
ζεται άπό τόν προϊστάμενό της.

2. Τό Συμόούλ.ιο έχει άπαρτία όταν παρίστανται τουλάχι
στον πέντε άπό τά μέλη του μεταξύ τών όποιων περιλ,αμέάνε
τα: απαραίτητα καί έκεϊνο πού έκτελεί. σύμφωνα μέ τις προη
γούμενες διατάξεις, χρέη Προέδρου.

Ή ισχύς αύτοϋ τοϋ νόμου αρχίζει άπό την δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα τής Κυίερνήσεως.

Αθήνα, 20 'Ιουλίου 19θ2

Ό Υπουργός Εξωτερικών 
ΠΑΝΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ


