
?Εχί τής τροτάσεως νόμου «χερί συμχληρώσεως τού Ν.Δ. 
Τ97/74 «χερί χρίσεως στρατιωτικών τών Ενοχλώ ν Δυνά- 
μεων, έξδλσόντων τής θηρεσίας άχό 21.4.1967 μέχρις 23. 
7.1974».

//οός ιήν £" Άνα&εωρητιχην Βουλήν των ’Ελλήνων

1. Οί κατά την διάρκειαν τής δικτατορίας 2ιωχ-3έντε; 
‘Αξιωματικοί τών Ενόπλων Δυνάμεων, ot όχοίοι άχεστρατευ- 
■φησαν η άχετάχ-3ηρ·αν διά την άντί-$εσίν των χρος βύτην, 
άλλοι, ώς γνωστόν, άχ1 εκ ατ εστ ά·3ησαν χλήρως, τοχο-3ετη*3έν-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ -

ται ίχως άχοκαταστα3οΰν διά τον Ν.Δ. 197/6.12.1974.

2. At τακτοχοιήσι·ς όμως αόταί δέν είναι ώς έτί τό χλεί- 
στον -λήρβις, διότι βάσει τών χρτφλέ'βεων χ.χ. τού Κω ΪΝ.Δ,: 
ζ) Οί ανώτατο; δέν έτανέρχονται ειίς τό στράτευμα (έξσίρε- 
σιν. φυσικά. ατοτελοΰν αί έν άρχή άναφερόμεναι ντε ρ ι- 
ττώσεις). β) Έν.οι τών ’Αξιωματικών άχό τον ία·3μοϋ 
τον Σνντ/ρχον χαί κάτω. χαίτοι έχανερχόμενοι ·3ά υστερούν 
εις ουσιαστικός χαί τντ;χάς ζροϋτο-ύέσεις σταδιοδρομίας, 
λόγω τής μτν.;·“ς άχεμαχρύνσεώς των έχ τών Ένόχλων Δυ
νάμεων. γ) 033 εις Ά Η ιωμ α τιχός. έχανε r/όμενος ή μ ή. δι
καιούται αναδρομικής λ ήλε ως άχαδοχών, συμ-ληρων α τ ι y.o J 
βοηθήματος ex Ταμε'ου ’Αλληλοβοήθειας ή αναδρομική; 
λήψεως μερίσματ*ς. Καίτο; τούτα άχωλέσΦησχ» λόγο) τής 
άντι-3έσεώς των ττρος την διχταχτοριαν χαί τής έχαχαλον·3ον 
άζικμαχρύνστώς των χία; Ινώ οί χαραμείνανχ-ς εις τό στρά
τενμα συνάδελφοί των τά έλαβαν. 2) To Κ Δ. δέν μεριμνά 
ϊιά την εγγραφήν τών άζομαχρυν-ύέντων ’Αξιωματικών εις τόν 
Αϋτόν:μον Οικοδομικόν ‘Οργανισμόν ’Αξιωματικών ~(Α.Ο. 
Ο.Α.), χρός έξαμοίωσίν'των χρός τους μή άχομαχρνν-3έντας 
συναδέλφους των.

Πολλοί τών τελευταίων. —λεενεχτούντες τών έν άζοστρα- 
τεία συνάδελφων των χατά την έχταετόαν, έτακτοχοιή-λησα» 
στεγαστιχώς διά τον ΝΆ. 4584/1966 (βάσει τον cxoiov. 
χατ’ a/SaipeT'v ερμηνείαν τον άρθρου 3, έδιχαιώ-3ησαν τΤε- 
γαστιχώς οί Ζωϊτάχης. Π αστακός, Χατζηχέτρος, Λαδάς 
χλχ.)' χαί τον Ν.Δ. 89/1973. τό όχοΐσν γενικεύει άχο 27. 
4.1973 τό δικαίωμα στεγάσιως 2;’· άχαντας τους άξιωματι- 
χ:νς, άνεξαρτήτως χεριουσιαχής χαταττάσεως.

3. ΕΚ δυσκολία: έξευρέσεως τραχττχον τρόχον χλήρους
των i L/.YV*&/vTf.w *Vrn ——rv-Λ-wf-TK-

α-ντών τον διχαώματος άχοχτήσεως στέγης μέσψ τού Α.Ο.

δεν
λογον τών λοιχών συνάδελφων των. χωρίς άξιαν μνείζς οι
κονομικήν έχιβάρυνσ.ν τ:ό Δημοσιάν, τον Α.Ο.ΟΆ. ή τών 
λοιχών δικαιούχων. Εάν έτεροι Ας/χοί ήσχν έν ενεργεί* 
χρό τής 27.7.1973 χαί δέν έτυχαν τ:ν ευεργετήματος τής 
στεγάσεως τούτο ίέν σημαίνει τρανόν:αχήν μεταχείρησιν τών 
χροτεινομένων χρός εγγραφήν 2:όττ αΰτη χόρρω αχέχε·. άχό 
τον νά άντστζ·3μίζη νλιχώς τά όσα οί διωχ-λέντες Άξ/χεί 
άχώλεσαν, λόγω τής άντιιδράσεώς των χρός τήν 2:χ.ταχτο- 
ρίαν. Ό μιχρός άρ;-3ιμός τών άς/χών, τής χαταστάσει·>ς 
αυτής, ο! όχοίοι 'ύχολογίζοντα; εις 50 χερίχεν, έχει έτίτης 
ώς άχοτέλ&σμα νά μή γίνη χάν αίτύητή άχώλειά τ·ς χρο- 
τεραιότητνς τών ήϊη έγγεγραμμένων εις τοός χατα).όγονς 
ειχνολ/ω·).

4. Χάριν, λο χόν. ταν άναλόγαν τής μεταχειρίσεως χα: τής 
άχοχαταττάσει>>ς 2txz;oχά/τς, χρ:τε!,εται ή τμν.χλήρωπς τού 
Ν.Δ. 197/74 2:ά τής χάτω-3ι ίιατάςεως, έΗασφαλ:ζούτης 
τοΰλάχιττον τήν ττεγαστ'.χήν άχοχατάστασιν τών Άς/χών.

ΠΡΟΤΑΙΙΣ ΝΟΜΟΤ
'Ap-Spov μόνον.

Άξιωματιχοί τών Ένόχλων Δυνάμεων, έξελ·3όντες τής 
ύ.τηρεσίας ίάσε: τών: α) Β.Δ. άχό 23.4.1967. ρβ) ΣΤ/13. 
6.1967 χαί ΙΔ/8.12.1967 Σννταχτιχών Πράςεων χαί γ) 
ΒΛ. άχό 24.1.1968. ')Λγω άντιλεσεώς των χρός τήν άχό 
21 ην Άχριλίον 1967 δημιούργησε;σαν χατάστασιν χαί άχο- 
χαταστα-3εντες δία τής έχα'/όίσν των εις τήν ενεργόν ύχη- 
ρεσίαν, είτε ώς μόνιμοι, είτε ώς μόνιμοι έξ ’Εφεδρείας, είτε 
τέλος άχοχα-3ιστάμενο: βάσε: τον Ν-Δ. 197/6.12.1974, είτε, 
οί τελευταίοι, έχανερχόμενοι είτε όχι εις τήν ενεργόν όχη- 
ρεσίαν, έγγράφονται εις τόν Α.Ο.Ο.Α. βάσει τής άρχαιότητός 
των ώς χρός τους νυν εγγεγραμμένους όμο·.οβά-3μους των 
χαί εις τόν Πίναχα Α' τής Β' χατηγορίας, έφ’ όσον /αχή
σουν τό διχαίωμα εγγραφής έ*/τός δΰα (2) μηνών άτό τής 2η- 
μοσιεύσεως τοΰ ·χ>αρόντ:ς ή τής .·γνωσταχο:ήσΕως εις αΰτους 
τής χέρι χρίσεως άχοτάσεως τού αρμοδίου Συμβουλίου.

Τό ώς άνω διχαίωμα δέν έχουσ:ν Άς·ωματιχοί τών όχοίων 
ή έξοδός των έχ τής ΰχηρεσίας έγένετο χανονιχώς, ήτο: χ.α- 
τόχιν άντιχειμενιχής έχτιμήσεως τον άτομζχο·ϋ φαχέλλον χα! 
χατ’ εφαρμογήν τών ίσχυονσών χατά τόν χρόνον τής χρίσεως 
των διατάξεων τής χειμένης Ν:μο-3εσίας χαί οί άχοίοι χατά 
σννέχε αν δέν οπεεκλαμβάνονται εις τάς χσοίλέψεις τον Ν.Δ.
197/6.12.1974.'

’Εν Ά-3ήνα:ς τή 3 Φεβρουάριο» 1975 
Οί χροτείνοντες βουλευτα!

θ. Τσονχα'κτάς. Π. Καλογιάννης, Κ. Καλογιάννης.
I. Σαβδονρας. X. Καρατξάς, Α. Σννοδινοϋ, Τ. Μχουγά.


