
Έπί της προτάσεως Νόμου «περί συστάσεως Ειδικού Κρα- 
πκοΰ Λαχείου ύπό τον τίτλον «Λαχεΐον ’Ενόπλων Δυνάμεων».

Πρός την Βουλήν των *Ελλήνων

Αί ένοπλοι δυνάμεις έχουν τήν απεριόριστον στοργήν και 
συμπαράστασιν της πολιτείας ύλοποιουμένην διά της πάση 
δυνάμει ένισχύσεώς των.' Εις τήν προσπάθειαν ταύτην συμ
βάλλουν δΓ όλων των δυνάμεών των καί αί ώργανωμέναι ομά
δες ανθρώπων άλλά καί μεμονωμένοι "Ελληνες Ίδιώται. Διά 
τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου πιστεΰομεν ότι θά καταστη 
δυνατή ή εΰρυτέρα συμμετοχή τοϋ κοινοϋ εις τήν προσπά
θειαν ένισχύσεώς των ενόπλων δυνάμεων. Ή μέθοδος'τοϋ 
Λαχείου άπλουστεύει τήν διαδικασίαν τής τοιαύτης συμμετο
χής περιέχει δέ τήν δυνατότητα εις άπαντας τούς 'Έλληνας 
ίδια δέ τούς νέους καί τά παιδιά νά έχουν άνά χείρας το παρα
στατικόν τής συμμετοχής των ύπό τήν μορφήν τοϋ σχετικοϋ 
γραμματίου. '

*Η οικονομική δαπάνη τής συστάσεως τοϋ άνωτέρω λα
χείου δέν θά είναι μεγάλη δεδομένου ότι τά τής λειτουργίας 
του δύνανται ν’ άντιμετωπισθοΰν διά τοϋ ύπάρχοντος έμπεί- 
ρογ προσωπικοϋ καί μέσων των κρατικών λαχείων μέ μικράν 
τούτων ένίσχυσιν.

Έν Άθήναις τη 6 -’Απριλίου 1976 

Οί προτείνοντες δουλευταί

X. Καρατζάς, Μ. Έδερτ, Κ.Σα·ύάλης, Α. ΊακωδίΪης, Δ.
, ΒουΪούρης, Γ. Σουφλιάς, Ν. Άναστασόπουλος, Σ. Χατζη- 
. γάκης, ΊΒ. Μπεκίρης, Α. Άνίριανόπουλος, Γ. Τζιτζικώ- 
. στας, Μ.-Πρωτοπαπαδάκης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΘΕΣΙΣ
Περί συιτάσεως Ειδικού Κρατικού Λαχείου ύπό τον τίτλ 

«Λαχεΐον Ενόπλων Δυνάμεων».

“Αρθρον 1.
Συνιστάται Ειδικόν Κρατικόν Λαχεΐον ύπό τον τίτλ 

«Λαχεΐον ’Ενόπλων Δυνάμεων» έκδιοάμενον άπας τοϋ ετο; 
και κληρούμενον τήν 23ην Δεκεμβρίου έκάστου έτους.

“Αρθρον 2.
Τό καθαρόν προϊόν τοϋ είδικοϋ τούτου Λαχείου περιέ 

χεται εις τό Ελληνικόν Δημόσιον διατίθεται δέ διά κοινι 
άποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών καί ’Εθνικής Άμ 
νης έν δλω καί άποκλειστικώς διά τάς άνάγκας τών Έν 
πλων Δύνάμεων τής χώρας.

“Αρθρον 3.
Ό τρόπος λειτουργίας τοϋ Λαχείου τούτου, ό αριθμός τ< 

τεθησομένων εις κυκλοφορίαν γραμματίου, ή τιμή έκάστ 
γραμματίου, τό ποσοστόν καθαροϋ κέρδους, ό τρόπος δίες 
γωγής τής κληρώσεως καί πάσα λεπτομέρεια άναγκαία δ 
τήν λειτουργίαν τοϋ λαχείου, θά καθορίζηται κατ’ έτος ? 
προγράμματος καταρτιζομένού ύπό τής Διευθύνσεως Κρ 
τικών Λαχείων καί έγκρινομένου διά κοινής άποφάσεως τ 
Υπουργών Οικονομικών καί ’Εθνικής Άμύνης δημοσιευ 
μένης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. '

“Αρθρον 4.
*Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπ?-·τής δημοσιεύσει 

του είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεις.
Έν Άθήναις τη 6 ’Απριλίου 1976 
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ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΌΜΟΥ


