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Έ-ί τής προτάσεως νόμου «περί συμπληρώσεως τού ΝΑ.
197/74 «reps κρίσεως στρατιωτικών τών Ενόπλων Δυνά-
αεων. έσελθόντων τής υπηρεσίας άττο 21.4.67 με-/?:ς 
23.7.1974».

/7ρός τήν Ε' 'Αναθεωρητικήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Οί κατά την διάρκειαν τής δικτατορίας _ διωχθέντες 
’Αξιωματικοί τών Ενόπλων Δυνάμεων, οί όττοtc« άπεστρατευ- 
θησαν ή ύπετάχθησαν διά τήν άντίθεσίν των ττρος αυτήν, άλ
λοι, ώς γνωστόν, άπεκατεστάθησαν —λήρως, τοποθετηθέντες 
εις ηγετικά; θέτεις, άλλοι άπεκατεστάθησαν μερικώς (ώς 
Μόνιμο! έκ τής έφεδρείας), τοποθετηθέντες εις θέσεις μή 
όργανικάς τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί άλλοι προδλέπεται 
.όπως άποκατασταθοϋν. διά τού ΝΑ.. 197/6.12.1974.

2. At Όκτοποιήσεις όμως αύταί δεν είναι ώς έπί το πλεί- 
στον πλήρεις, διότι δάτει τών προβλέψεων π.χ. τού άνω Ν.Δ.: 
α} Οί ανώτατοι δέν έπανέρχονται εις το στράτευμα (έξαίρε- 
σιν, φυσικά, αποτελούν α! έν άρχή άναφερόμεναι σερ:πτώσεις), 
βί Ένιοι τών ’Αξιωματικών ατό τοΰ βαθμού τοΰ Συντ/ρχου 
καί κάτω, καίτοι έπανερχόμενοι, θά υστερούν εις ούσιαστικάς 
καί τυπικάς προϋποθέσεις σταδιοδρομίας, .λόγω τής μακράς 
άττομακρύνσεώς των έκ τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, γ) Οΰδείς 
’Αξιωματικός, επανερχόμενος ή μή, δικαιούται αναδρομικής 
λήψεως αποδοχών, συμπληρωματικού βοηθήματος έκ Ταμείου 
’Αλληλοβοήθειας ή αναδρομικής λήψεως μερίσματος. Καίτοι 
ταΰτα άπωλέσθησαν λόγω τής άντιθέσεώς των προς την δι- 
κτατορίαν καί τής επακολούθου άπομακρύνσεώς των καί ένφ 
οι παραμείναντες εις το στράτευμα συνάδελφοί των τά έλαβα/, 
δ) Το ΝΑ. δεν μεριμνά διά την έγγραφήν τών άπομακρυνθέν- 
των ’Αξιωματικών εις τον Αυτόνομον Οικοδομικόν. /Οργανι- 
ομόν ’Αξιωματικών (Α.Ο.ΟΑ.), προς έξομοίωσίν των προς 
τους μή άπομακρυνθεντας συναδέλφους των. Πολλοί τών 
τελευταίων, πλεονεκτούντες τών έν αποστρατεία συναδέλφων 
των κατα τήν έπταετίοτν, έτακτοποιήθηταν -στεγασπκώς διά 
τού ΝΑ. 4584/1966 (βάσει τού όποιου, κατ’ αυθαίρετον 
ερμηνείαν τού άρθρου 3, έδικαιώθησαν στεγαστικώς οί Ζωί- 
τάκης, Π αττακός, Χατζηπέτρος. Λαδάς κλπ.) καί τού Ν.Δ. 
89/19/3, το οποίον γενικεύει απο 27.4.73 τό δικαίωμα στε- 
γάσεως δι’ άπαντας τους ’Αξιωματικούς, ανεξαρτήτως περι
ουσιακής καταστάσεως.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 3. ’Εάν δυσκολίαι έξευρέσεως πρακτικού τρόπου πλήρους 
δικαιώσεως τών διωχθέντων ύπό τής δικτατορίας αξιωματι
κών, λόγοι σκοπιμότητος ή οικονομικοί δικαιολογούν, ενδεχο
μένως, τάς εις τάς άνω παρ. 2 (α', β' καί γ') προβλέψεις 
οΰδεμία δικαιολογία υπάρχει διά τον αποκλεισμόν τών ’Αξιω
ματικών αυτών τού δικαιώματος άποκτήσεως στέγης μέσω 
τού Α.Ο.Ο.Α., άφού αότό έχει ήδη γενικευθή δι’ όλους τους 
άλλους ’Αξιωματικούς. Ή έπανεγγραφή των εις τον Α.Ο. 
ΟΑ., όσων δεν είναι έγγεγραμμένοι, άποτελεί απλώς μετα- 
χείρπιν άνάλογον τών λοιπών συναδέλφων των, χωρίς άξίαν 
μνείας οικονομικήν έπιβάρυνσιν τού Δημοσίου, τού Α.Ο.Ο.Α. 
ή τών λοιπών δικαιούχων.

Χάριν, λοιπόν, τού άναλόγου^ τής μεταχειρίσεως καί τής 
άποκοι αστασεως δικαιοσύνης, προτείνεται ή αυμπλήρωσις τοΰ 
Ν.Δ. 197/74 διά τής κάτωθι διατάξεως, έξαοφαλιζούσης 
τουλάχιστον τήν στεγαστικήν άποκατάστάσιν τών ’Αξιωμα
τικών. 1 ; : . τ

ΠΡΟΤΑΣΙΣ 

Άρθρον μόνον

’Αξιωματικοί τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, έξελθόντες τής 
υπηρεσίας βάσει τών α) ΒΑ. άπό 23.4.67, 6) ΣΤ'/13.6.67 
καί ΙΔ'/8.12.67 Συντακτικών Πράξεων καί γ) ΒΑ. άπό 
24.1.1968, λόγω άντιθέσεώς των προς τήν άπό 21 ην ’Απρι
λίου 1967 δημιουργηθεϊσαν κατάστασιν καί άποκατασταθέν- 
τες διά τής έπανόδου των εις τήν ένεργόν υπηρεσίαν, είτε ώς 
μόνιμοι, είτε ώς μόνιμοι έξ έφεδρείας, είτε τέλος άποκαθι- 
στάμενοι βάσει τού ΝΑ. 197/6.12.1974, είτε, οί τελευταίοι, 
επανερχόμενοι είτε όχι εις τήν ένεργόν υπηρεσίαν, έγγράφον- 
ται εις τόν Α.Ο.Ο.Α., βάσει τής αρχαιότητάς των, ώς προς 
τούς νύν έγγεγραμμένους όμοιοβάθμους των καί εις τόν πί
νακα Α' τής Β' κατηγορίας, έφ’ όσον άσκήσουν τό δικαίωμα 
*ΤΓΡ;'?ή5 ®ΰο (2) μηνών άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ
παρόντος ή τής γνωστοποιήσεως εις αυτούς τής περί κρίσεως 
άποφάσεως τού αρμοδίου Συμβουλίου.

’Εν Άθήναις τή 4 Φεβρουάριου 1975

Οί προτείνοντες βουλευταί
Γ. Ίορδανίδης, Ν. Παπαπολίτης, Ν. Άλαβάνος,

Τ. Πλεύρης, Ν. ’Αθανασίου.


