
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έ-ί τής προτάσεως Νόμου «—ερι συμπληρώσεως τού Ν,Δ.
197/74 «περί κρίσεως στρατιωτικών τών Ενοπλων Δυ
νάμεων έξελ·3όντων τής ύπηρεσιας azo 21.4.6/ μεχρις 
23.7.14)74».

Λ ^

Ζ7ρός τήν Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Οί κατά την διάρκειαν τής δικτατορίας, διωχ-$έντε,ς 
Αξιωματικοί τών Ενόπλων Δυνάμεων, οί όποιοι άπεστρατευ- 
ΰησαν ή άπετάχΰησαν διά την άντι·3εσιν των ζρος αυτήν, 
άλλοι, ώς γνωστόν, άπεκατεστάΔησαν ζλήρως. τοζο-5ετη-3έν- 
τες εις ήγετικάς -3έσεις, άλλοι άπεκατεστά-ΰησαν μερικώς 
(ώς Μόνιμοι έκ τής εφεδρείας), τοπο-3ετη-3έντες εις ·3έσεις 
μή όργανικάς τών Ενόζλων Δυνάμεων και άλλοι πρ^βλεπε- 
ται όζως άποκαταστα·3ούν διά τοϋ Ν.Δ. 197/6.12.1974.

2. Αί τακτοζοιήτεις όμως αύταί δέν είναι, ώς έζί το ζλει- 
στον, ζλήρεις, διότι, βάσει τών προβλέψεων π.χ. τοΰ ανω Ν.Δ.: 
a) Οι ά/ώτατοι δέν επανέρχονται εϊς τό στράτευμα (έξαίρε- 
σιν, φυσικά, άποτελούν αϊ εν αρχή άναφερόμεναι περιπτώσεις). 
rp) Ένιοι τών ’Αξιωματικών άζό τοΰ βα-ΰ-μοϋ τοΰ Συντ/ρχου 
καί κάτω, καιτοι επανερχόμενοι ·5ά υστερούν εις ουσιαστικός 
καί τυζικάς προϋποθέσεις σταδιοδρομίας, λόγω τής μακράς 
άζομακρύνσεώς των εκ τών Ένόζλων Δυνάμεων, γ) Οϋδείς 
’Αξιωματικός, έζανερχόμενος ή μή, δικαιούται αναδρομικής 
λήψεως αποδοχών, συμπληρωματικού βοηθήματος έκ Ταμείου 
‘Αλληλοβοήθειας ή αναδρομικής λήψεως μερίσματος. Καιτοι 
ταΰτα απωλέσ-^ησσυ λόγω τής άντι-3έσεώς των ζρος την δι
κτατορίαν και τής επακολούθου άζομακρύνσεώς των καί ένφ 
οΓ. 5*?*μείναντες «ΐς το στράτευμα συνάδελφοί των τά ελα
ίαν. δ) Τό Ν.Δ. δέν μεριμνά διά την εγγραφήν ιτών άπομα- ' 
κρυν-3έντων ’Αξιωματικών εις τον Αυτόνομον Οικοδομικόν 
Οργανισμόν ’Αξιωματικών (Α.Ο.Ο.Α.), προς έξομοίωσίν

των ζρος τους μή άπομακρυν·3έντας συναδέλφους το/ν. Πολλοί_ 
τών τελευταίων, ζλεονεκτοϋντες τών έν αποστρατεία συναδέλ
φων των’ κατά τήν έζταετίαν, έτακτοζοιή·3ησαν στεγαστικώς 
διά τοΰ Ν.Δ. 4584/1966 (ίάσει τοΰ όζοίου, κατ’ αυθαίρετον 
ερμηνείαν "τοΰ άρ-Spου 3, έδικαιώ-3ησαν στεγαστικώς οί Ζωΐτά- 
κης, Παττακός, Χατζηζετρος, Λαδάς κλζ.) καί τοΰ Ν.Δ. 
69/1973, τό όζοίον γενικεύει άζό 27.4.73 τό δικαίωμα στε- 
γάσεως ΪΓ άζαντας τούς αξιωματικούς, άνεξαρτήτως περι
ουσιακής καταστάσεως.

3. ’Εάν δυσκολίαι έξευρέσεως πρακτικού τρόπου πλήρους' 
ίικαιώσεως τών διωχ-ΰέντων ύζό τής δικτατορίας Άξ/κών, 
λέ γοι ,σκοζιμότητος ή οικονομικοί δικαιολογούν, ενδεχομένως, 
τάς εϊς τάς άνω παρ. 2 (α, 6 καί γ) προβλέψεις, ούδεμία δι
καιολογία ΰπάρχίι διά τόν άζοκλεισμόν τών Αξιωματικών 
δυτών τοΰ δικαιώματος άζοκτήσεως στέγης μέσψ τοϋ Α.Ο. 
ΟΑ., αφού αυτό εχει ήδη γενίκευσή δι’ όλους τούς άλλους 
Αξιωματικούς. Ή έζανεγγραφή των εις τόν Α.Ο.ΟΑ., όσων 
ίό είναι εγγεγραμμένοι αποτελεί απλώς μεταχείριση* άνάλο-'

ΰον τών λοιπών συνάδελφων των. χωρίς άξιαν μνείας οικονό-· 
μικήν έπιβάρυνσιν τού Δημοσίου, τού Α.Ο.Ο.Α. ή τών λοιπών 
δικαιούχων. 'Εάν δε ή ίιατύζωσις τού ζροτε^νομένου Νόμου 
άτοτελή ελαφρώς προνομιακήν μεταχείρισιν ενχ/τι συναδέλ
φων άλλων κατηγοριών, εζανεγγραφέντων εις τον Α.Ο.Ο.Α,, 
αΰτη ζόρρω άζέχει άζό τού νά άντιστα-όμίζη ύλικώς τά όσα 
οι διωχ-λέντες Άξ/κοί άζώλεσαν. λόγω τής άντιδράσεώς 
των ζρός τήν δικτατορίαν. Ο μικρός άρι·3μος τών Αξ/κών 
τής καταστάσεως αυτής, οί όποιοι υπολογίζονται εις 50 πε
ρίπου. έχει επίσης ώς αποτέλεσμα νά μή γίνη καν αισθητή 
άπώλειά τις προτεραιότητες τών ήδη εγγεγραμμένων εις τούς 
καταλόγους δικαιούχων.

4. Χάριν. λοιπόν, τοΰ αν αλόγου τής μεταχειρίσεως καί τής 
άποκαταστάσεως δικαιοσύνης, προτείνεται ή συμπλήρωσις τού 
Ν.Δ. 197/74 διά τής κάτω-Si διατάξεως. έξασφαλιζούσης 
τουλάχιστον τήν στεγαστικήν άποκατάστασιν τών Άξ/κών.

Εν ΑΔήναις τή 16 ‘Ιανουάριου 1975 
Ό προτετνων

NIK. Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Βουλευτής Θεσπρωτίας

Π ΡΟΤΑΣΙΣ ΝΌΜΟΥ
Άρ·3ρον μόνον.

’Αξιωματικοί τών Ενόπλων Δυνάμεων, έξελ·3όντες τής 
υπηρεσίας, βάσει τών: α) Β.Δ. άπό 23.4.67, β) ΣΤ:13.6.67 
καί ΙΔ/8.12.67 Συντακτικών Πράξεων καί γ) Β.Δ. άπό 
24.1.68, λόγω άντιΨέσεώς των προς τήν άπό 21ην Απριλίου 
1967 δημιουργηθείσαν κάτάστασιν καί άποκαταττα·3έντες διά 
τής επανόδου των εις τήν ενεργόν υπηρεσίαν, είτε ώς Μόνι
μοι,“είτε ώς Μόνιμα έκ τής Εφεδρείας, είτε τέλος άποκα- 
Ψιστάμενοι βάσει τού Ν.Δ. 197/6.12.1974, είτε, ο! τελευταίοι 
ιέπανερχόμενοι είτε όχι εις τήν ενεργόν υπηρεσίαν, εγγράφον- 
ται εις τόν Α.Ο.Ο.Α., βάσει τής αρχαιότητάς των ώς προς 
τούς νΰν εγγεγραμμένους όμοιοβά·3μους των καί εις τόν Π ί- 
νακα Α' τής Β' κατηγορίας, έφ’ όσον ασκήσουν τό δικαίωμα 
εγγραφής εντός δύο (2) μηνών άπό τής δημοσιεύσεως τού πα
ρόντος ή τής γνωστοποιήσεως εις αυτούς τής περί κρίσεως 
άποφάτεως τοΰ. άρμοί?oy Συμβουλίου.

Τό ώς άνω δικαίωμα δέν ίχουίιν ’Αξιωματικοί τών όποιων 
ή έξοδός των έκ ·τής υπηρεσίας έγένετο κανονικώς. ήτοι κα- 
τόπεν αντικειμενικής εκτιμήσεως τοΰ ατομικού φακέλλου καί 
κατ’ εφαρμογήν τών ΐσχυουσών κατά τον χρόνον τής κρίσεώς 
των διατάξεων τής' κειμένης Νομοθεσίας καί οί όποιοι κατά 
συνέπειαν δέν περιλαμβάνονται εϊς τάς προβλέψεις τοΰ Ν.Δ.
197/6.12.1974.

Εν ΆΨήναις τή 16 Ίτ/ουαρίου 1975

Ό προτείνων 
NIK. Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Βουλευτής Θεσπρωτίας ■ ;


