
Εισηγητική έθεςις

’Επί τής προτάσεως Νόμου «περί συστάσεως Ε’.δικοϋ Κρα
τικού Λαχείου ύπο τον τίτλον «Λαχείον Ενόπλων Δυνάμεων».

Προς τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

At ένοπλοι δυνάμεις έχουν τήν απεριόριστον στοργήν και 
συμπαράστασιν τής πολιτείας ύλοποιουμένην διά τής πάση 
δυνάμει ένισχύσεώς των. Εις τήν προσπάθειαν ταύτην συμ
βάλλουν δι’ όλων των δυνάμεων των καί αί ώργανωμέναι ομά
δες άνθρώπων άλλα καί μεμονωμένοι "Ελληνες Ίδιώται. Διά 
τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου πιστεύομεν ότι θά καταστή 
δυνατή ή εύρυτέρα συμμετοχή τοϋ κοινού 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 "Ελληνας 
ιδία δέ τούς νέους καί τά παιδιά νά έχουν άνά χείρας τό παρα
στατικόν τής συμμετοχής των υπό τήν μορφήν τοϋ σχετικοϋ 
γραμματίου. _____________________ <_____

'Η οικονομική δαπάνη τής συστάσεως τοϋ άνωτέρω λ.α- 
χείου δεν θά είναι μεγάλη δεδομένου ότι τά τής λειτουργίας 
του δύνανται ν’ άντιμετωπισθοϋν διά τοϋ ύπάρχοντος εμπεί
ρου προσωπικοΰ καί μέσων των κρατικών λαχείων μέ μικράν 
τούτων ένίσχυσιν.

Έν Άθήναις τή 6 ’Απριλίου 1976 
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ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΥ
Περί τυττάτεως Ειδικού Κρατικού Λαχείου Οπό τον τίτλον 

«Λαχείον Ενόπλων Δυνάμεων».

"ΛρΟρον 1.
Συνισταται Ειδικόν Κρατικόν Λαχείον υπό τον τίτλον 

«Λαχείον ’Ενόπλων Δυνάμεων» έκδιοάμενον άπας τοϋ έτους 
καί κληρούμενον τήν 23ην Δεκεμβρίου εκάοτου έτους.

"Αρθρον 2.I
Τό καθαρόν προϊόν τοϋ εΐδικοϋ τούτου Λαχείου περιέρ

χεται εις τό Ελληνικόν Δημόσιον διατίθεται δέ διά κοινών 
άποψάσεων τών 'Υπουργών Οικονομικών καί ’Εθνικής Άμύ- 
νης έν ολω καί άποκλειστικώς διά τάς άνάγκας τών Ένό- 
πλ.ων Δυνάμεων τής χώρας.

"Αρθρον 3.
'Ο τρόπος λ.ειτουργίας τοϋ Λαχείου τούτου, ό άριθμός τών 

τεθησομένων εις κυκλοφορίαν γραμματίων, ή τιμή έκάστου 
γραμματίου, τό ποσοστόν καθαροΰ κέρδους, ό τρόπος διεξα
γωγής τής κληρώσεως καί πασα /.επτομέρεια άναγκαία διά 
τήν_λειτουργίαν τοϋΑαχείου,_Οά καθορίζηται κατ’ έτος διά 
προγράμματος καταρτιζόμενου υπό τής Διευθύνσεως Κρα
τικών Λαχείων καί έγκρινομένου διά κοινής άποφάσεως τών 
'Υπουργών Οικονομικών καί ’Εθνικής Άμύνης δημοσιευο- 
μένης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

(.ή "Αρθρον 4.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται από τής δημοσιεύσεώς 

του εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
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