
Επί τής προ-τάσεως νάμου «Περί διατάπεών πίνων άφορωσών 
τούς αναπήρους. τραυματίας καί πολεμιστάς τού ' Αλί α
ν.·/, εΰ πολέμου 1940 — 41».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρύς τήν Βονλην ιών 'Ελλήνων

Μετά τον ’Ελληυ οι τ αλ:κον πόλεμον τού 1940 — 41. ή 
Πολιτεία γιά νά προστατεύση τούς άναπή.ρους καί τά -3ύματα 
πολέμου ν.αί γιά νά τιμήση τούς εφέδρους άξιωματικοϋς ή 
όπλίτας πολεμιστάς τών πρόσω, έιόέδωκε το ύπ άρι-3. 1799/ 
1942 X. Α/γμα «περί τροποποιήσεως του ύπ' άρι-5. 1040/42 
X. Α/τος «περί μέτρων προστασίας τών αναπήρων πολέμου 

οπλιτών εν γένε: κ.λ.π.».

Μέ τά άρ-3ρχ 7 καί 9 τοϋ άνωτέρω Δ/τος 1799/42. όπως 
αΰ·3εντ:χά ερμηνεύτηκε μέ το X. 1745/44. έχορηγείτο στά 
άνωτέσω πρόσωπα γενικώς καί άδιακοίτως μία τιμητική προ- 
αγωγή ή διαφορά μισ-3οΰ άσχέτως τών κανον.χών προαγωγών.

Μετά την άπελευ-υέρωσιν όμως άμφισβητή-3ηκε ή ισχύς τών 
διατάξεων αυτών γιά τους δημοσίους ύπαλλήλους ενώ ισχύει 
άκόμη γ:ά τούς ιδιωτικούς υπαλλήλους Όργαν.τμών Κοινής 
Ωφέλειας (Α.Ε.Η., O.TJ5. Τράπεζα! κλπ.) καί έτσι 3 η- 

μιουργή-ληκε κατάφωρος «οικία-καί-χνιση -μεταχείριση γιά 
τούς πολεμιστάς δημοσίους υπαλλήλους.

Προς άρσιν τής μεγάλης αυτής αδικίας, προτείνομεν τό 
κατωτέρω Σ.Ν., 7.αί παρακαλοϋμεν όπως τούτο γίνη δεκτόν, 
δεδομένου ότι καί ή δαπάνη δεν είναι σημαντική·, άλλα κα·5’ 
ας έχομεν έγκυρους πληροφορίας καί ή Καναδική Κυβέρνησις 
έτίμησε τούς Έλληνες πολεμιστάς τοΰ ττολέμου 1940 — 41 
υπηκόους τοϋ Καναδά, διά τής χορηγήσεως εις αυτούς ισοβίου 
συντάξεως, πράγμα τοϋ -$ά τιμούσε την Έλληνιν-ή Πολιτεία 
έάν έφαρμόση όσα ισχύουν καί διά τούς ιδιωτικούς ύτταλλήλους 
καί -5ά αποτελούσε φαεινόν παράδειγμα γιά τις μέλλουσες 
γενεές.

Περί διατάξεών τινων άφορωσών τούς αναπήρους, τραυμα
τίας καί πολεμιστάς τοΰ ’Αλβανικού ττολέμου 1940__ 41

'A?-S?ov 1;.

1. Ειο τουκ πολίτικους συνταπιουχους, ο! όττοίοι έτύγχα-
νον υπάλληλοι τοϋ Δημοσίου πρύς τοϋ πολέμου 1940 __ * 41
καί έχουν την ιδιότητα τοϋ^ τραυματίου ή έφέδρου πολεμιστοϋ 
τοϋ αϋτού πολέμου κατά τά ά'ρ-ίρα 7 καί 9 τοϋ X. Α/τος 
1799/42. ώς ήρμηνεύ·3η το άρ·3ρον 7 ύπο τοϋ Νόμου 1745/44°. 
ών^διατάξεων ή ισχύς άναβιοί. άπονέμεται τιμητικώς ή σύν
ταξις. μετά τών σχετικών προσαυξήσεων, τοϋ άμέσως άνω- 
τέρου βα-3μοϋ εκείνου τον όποιον έκέχτηντο κατά την έξοδόν 
των εκ τής ύπηρεσίας, έξαιρουμένων τών προαχ-υέντων έκ 
τής ίδιότητος ταύτης καί διατηρησάντων την προαγωγήν των.

2. Ή κατά jήν παράγραφον 1 τοϋ παρόντος άπονεμομένη 
τιμητική σύνταξις άναγνωρίζετα: καί χορηγείται παρά τής 
αρμόδιας Υπηρεσίας Συντάξεων τή αιτήσει τών ενδιαφερο- 
μένων εντός προθεσμίας ένος (1) έτους άπό, τής δημοσίου· 
σεως τοϋ παρόντος, είναι δέ πληρωτέα άπό τής πρώτης τοϋ 
μηνος τής έκδόσεως τής σχετικής πράξεως ή άποφάσεως.

’A?-3pov 2.

'Ως τραυματία! κατά τον παρόντα νόμον νοούνται οί με- 
τασχόντες μαχών καί τραυματ:σ-3έντες εις πολεμικάς ένεο- 
γείας. πολεμισταί δέ οΐ μετασχόντες μαχών ή ύπηρετήταντες 
δύο (2) μήνας καί δέκα πέντε (15) ημέρας τουλάχιστον εις 
μαχίμους μονάδας έν τή ζώνη επαφής μετά τοϋ έχ·5ροϋ ή εις 
σχηματισμούς ευρισκομένους εις την ζώνην επαφής Μεραρχιών 
μετά τοϋ έχ·3ροϋ. Ή συμμετοχή εις τάς μάχας άμφοτέρων τών 
κατηγοριών, ό τραυματισμός ώς καί ό χρόνος ύπηρεσίας κατά 
τά ανωτέρω, -3έλουσι πιστοποίησή ύπο τών αρμοδίων ύπηοε- 
σιών τοϋ Υπουργείου Έ-ύνικής Άμύνης, βάσει τών παρ’ αύ- 
ταίς στοιχείων ή καί νέων τοιούτων κατά τήν κρίσιν των. Τά 
μέχρι τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος εκΑο-ύέντα σχετικά πι
στοποιητικά κατά τά ap-Spa 7 καί 9 τοϋ Ν. Δ/τος 1799/42 
θεωρούνται ισχυρά.

'Ap-3pov 3.

Ή ισχύς τοϋ παρόντος νόμου άρχεται άπό τής δημοσιεύ
σεως τοϋ παρόντος διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Ά-3ήνα:ς τή 9 ’Οκτωβρίου 1979
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