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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΈ ΕΚΘΕΣΙΣ
χ ) Διά τοϋ άρθρου 1 αντικαθίσταται ή παράγραφος* 1 

τοϋ Ν. 4442/1929. Λι’ αύτοϋ αντικαθίσταται ό όρος «στρα
τός Ξηρχς καί Θαλάσσης» τής παλαιός διατάξεως διά τοϋ 
ορού «"Ενοπλοι Δυνάμεις», εις όν περιλαμβάνεται καί ή 
Αεροπορία προκειμένου νά αντιμετωπίζεται τό όλον θέμα 

τών διατάξεων ενιαίως.

Είδικώτερον : ) Ο

1. Λί στρατιωτικά· εν γένει επιτάξεις ρυθμίζονται ΰπό 
τοϋ Νόμου 4442 1929 «ΙΙερί κυρώσεως τοϋ άπό 21 Σεπτ. 
1926 Ν.Λ. «περί Στρατιωτικών καί Ναυτικών Εισφορών 
καί Ναυλώσεων» ως ούτος έτροποποιήθη μεταγενεστερως.

2. ’Από τής ισχύος τοϋ Νόμου τούτου (1929) έχει πχ- 
ρέλθει σςμαντικον χρονικόν διάστημα καθ' ό έχει συντελε- 
σθή, άφ’ ενός μέν, σοβαρά έξελιξις τών μέσων βιομηχανίας 
καί τών έν γένει πηγών τοΰ Κράτους εις μέσα χρήσιμα διά 
τον εφοδιασμόν τοϋ στρατεύματος, άφ’ ετέρου δέ, διαφορο
ποίησή τών αναγκών; —ής διαρθρώσεως καί τοϋ ρόλου τών 
Ενόπλων Δυνάμεων έν πολεμώ καί έν ειρήνη καί ως εκ 
τούτου έπιβάλλεται εκσυγχρονισμός διατάξεων τινων τοϋ 
ώς άνω Νόμου.

3. Ωσαύτως κατά την εφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ
ώς άνω Νόμου κατά την τελευταίαν κινητοποίησιν (Ιούλιος 
1974) προέκυψαν δυσ/έρειαί- τινές διαδικαστικής κυρίως 
φύσεως δικαιολογούσα', την άνάγκην τροποποιήσεως ώρι- 
σμενων διατάξεων τούτον. - ■

β) Διά τοϋ άρθρου 2 αντικαθίσταται ή παράγραφος 1 
τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν. 4442/1929 ώε έτοοποποιήθη ΰπό τοΰ 
άρθρου 2 τοΰ Α.Ν. 2006/1939.

Δι αύτοϋ τροποποιούνται καί συμπληροϋνται κατηγορία', 
τ'.νες τών έπιτασσομένων ειδών άτινα διελαμβάνοντο εις την 
παλαιάν διάταξιν, προκειμένου νά περιληφθοϋν εις τά ΰπό 
έπίταςιν είδη καί νέα τοιαΰτα κρινόμενα ώς απαραίτητα 
π.χ. εγκαταστάσεων καυσίμων, ιδιωτικών κλινικών μετά 

^τοΰ εφοπλισμού των, φλώρων σταθμεύσεως οχημάτων κλπ.
γ) Διά τοϋ άρθρου 3 άντικαθίσταται ή παράγραφος 1 

τοϋ άρθρου 3 τοϋ. Ν.4442/1929 ώς τούτο άντικατεστάθη 
'ΰπό τοϋ άρθρου 3 τοϋ Α.Ν. 2006,1939. Δι’ αύτοϋ καθορίζον
ται ,οί έχοντες δικαίωμα έπιτάξεως έν καιρώ πολέμου ή 
γενικής έπιστρατεύσεως ή έν καιρώ μερικής έπιστρατεύσεως 
ή εν καιρώ ειρήνης, βάσει τής ΐσχυούσης σήμερον διαρθρώ- 
σεως τών ’Ενόπλων Δυνάμεων δεδομένου ότι ο! άναφερό- 
μενοι εις τήν παλαιάν διάταξιν δεν άνταποκρίνονται εις την 
σημερινήν διάρθρωσιν. ' ’ ,

4. Συγκεκριμένος έκ τής· μέχρι τοϋδε κτηθείσης πείρας 
κρίνεται άναγκχία ή τροποποίησις ώρισμένών διατάξεων 
τοϋ ώς άνω Νόμου άναφερομένων :

α) Εις την διαδικασίαν έκτελέσεως τών επιτάξεων προ- 
κειμένου αύτη νά καταστή άπλουστέρα καί περισσότερον 
ευέλικτος. 5 ...
Γ-β) Εις τήν διαδικασίαν καθορισμού καί καταβολής άπο- 

ζημιώσεώς διά τά επιτασσόμενα είδη, επί τώ σκοπώ έπι- 
τάχύνσεως καί άπλοποιήσεως ταύτης. ' . ’ j . ·/

γ) Εις τον καθορισμόν- τών έχόντων δικαίωμα έπιτά- 
ξεως ίνα ούτοι άνταποκρίνωνται είς-τήν σημερινήν διάρθρω
σή» τών Ένοπλων Δυνάμεων. - Λ ' >;

δ) Εις τάς κατηγορίας τών επιτασσόμενων' ειδών προ-, 
κειμένού' αϋται νά άνταποκρίνωνται εις τήν σημερινήν πρα
γματικότητα. · *; ' -
- ε) Εις τόν καθορισμόν τοϋ χρηματικού ορίου τής καθ’ 

ύλην άρμοδιότητος τών Διοικητικών Δικαστηρίων Στρα
τιωτικών ’Επιτάξεων έπί τώ σκοπώ άναπροσαρμογής τούτου 

.εις τά σημερινά οικονομικά δεδομένα. ' ·
’ ζ) Εις τήν έπέκτασιν τής εφαρμογής τών διατάξεων 
περί επιτάξεων κλπ. και εις τάς -άεροπορικάς έπιτάξεις 
προκειμένου νά άντιμετωπίζωνται αί στρατιωτικά! έν γένει 
επιτάξεις κατ’ ένιαϊον τρόπον ΰπό τών τριών Κλάδων τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων καί - ·' <
^;η) εις τήν προσθήκην νέων διατάξεων δι’ ών :

' Λ - . .
-ν (1) Παρέχεται δυνατότης εις τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις 
νά επιβάλουν άντί έπιτάξεως δέσμευσιν έπί χρονικόν διά
στημα, μέχρι τριών μηνών ίνα έξασφαλίζουν βασικά τινα 
έφόδια καί εις περίπτωσιν καθ’ ήν δεν κριθή τελικώς άναγ-, 
καία ή έπίταξις τών δεσμευθέντων ειδών νά άποδίδονται 
ταϋτα εις τούς δικαιούχους ταχέως καί άζημίως διά τό 
δημόσιον. · *

(2) Παρέχεται δυνατότης ίδρύσεως διά Προεδρικού Δια! 
τάγματος προκαλουμένσυ ύπό τοϋ 'Τπουργοΰ ’Εθνικής 
Αμύνης καί ετέρου Διοικητικού Δικαστηρίου Στρατιωτικών 
Επιτάξεων εις Θεσ/νίκην πέραν τού ύπάρχοντος τοιούτου 
εις τήν πρωτεύουσαν, προς έκδίκασιν άπαιτήσεων έξ έπιτά
ξεως άνω τών 500.000 δραχμών έπί τώ σκοπώ διευκολύνσεως 
τών εις τήν περιοχήν Βορείου Ελλάδος κατοικούντων πολι-

δ) Διά τοΰ άρθρου 4 άντικαθίσταται ή παράγραφος 1 
τοϋ άρθρου 4 τοΰ Ν. 4442/1929. Δι’ αύτοϋ ορίζεται ή Διεύ- 
θυνσις θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών τοϋ,Υπουργείου 
’Εμπορικής Ναυτιλίας ώς άρμοδία διά τήν πληρωμήν τών 
επιβληθεισών ναυτικών έπιτάξεων ύπό τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων, ώς τούτο συμβαίνει καί σήμερον, άντί τοΰ άνα- 
γραφομένου εις τήν παλαιάν διάταξιν./Υπουργείου Ναυτικών,

ε) Διά τοΰ άρθρου 5 άντικαθίσταται τό άρθρον 5 τού 
Ν. 4442/1929. Δι’ αύτοϋ συμπληροϋται ό τίτλος τοΰ Κωδικός 
πέρί. στρατιωτικών έπιτάξεων κλπ. διά τής προσθήκης είς 
αύτόν καί τών άεροπορικών έπιτάξεων, έπεκτείνεται ή 
εφαρμογή τών διατάξεων τοΰ κωδικός καί έπί τών άεροπο- 
ρικων έπιτάξεων προκειμένου αί πάσςς φύσεώς στρατιωτι
κά! έπιτάξεις νά άντιμετωπίζωνται κατ’ ένιαϊον τρόπον καί 
δίδονται αί άπαραίτητοι έννοιολογικοί προσδιορισμοί διά τήν 
εφαρμογήν τοϋ έν λόγω κωδικός.

ζ) Διά τοϋ άρθρου 6 άντικαθίσταται τό άρθρον 7 τοϋ 
Ν. 4442/1929. Δι’ αύτοϋ έπέρχονται αί,άκόλουθοι μεταβο- 
λαί έναντί τής παλχιας- διατάξεως : . . .

(1) Αύξάνεται ή προθεσμία παραλαβής τών έπιταχθέντων 
ειδών άπό 15 είς 30 ήμέρας, άνευ καταβολής άποζημιώσεως 
διά φύλακτρα, ίνα άποφεύγηται ή έσπευσμένη παραλαβή 
τούτων ύπό τών Στρατιωτικών ’Αρχών.

■ (2) Καθορίζεται τό πρώτον προθεσμία δύο /μηνών δυ-.. 
ναμένη νά παραταθή έπί ένα εΐσέτι μήνα, διά τήν έπίταξιν 
καί παραλαβήν δεσμευθέντων ειδών προκειμένου νά ΰφί-, 
σταται χρονικός περιορισμός είς τήν διάρκειαν έπιβληθείσης 
τίνος δεσμεύσεως. άλλως παρερχομένης τής προθεσμίας θφ 
λύεται ή δέσμευσις. · ,

‘ (3) Π αρέχεται δυνατότης είς τήν οίκείαν έπιτροπήν ’Επι
τάξεων νά δεσμεύη τά ύπό έπίταξιν είδη έφ’ όσον άπαιτοϋν- 
ται διά ταϋτα έργαστηριακαί έξετάσεις πέραν τών τριών 
μηνών καί μέχρι πέρατος τών εξετάσεων τούτων προκει
μένου νά άποφευχθή έπίταξις άκαταλλήλών εφοδίων.

η) Διά τοϋ άρθρου 7 άντικαθίσταται ή παράγραφος 1 
τοϋ άρθρου 9 τοϋ. Ν. 4442/1929. Δι’ αύτοϋ προστίθεται 
εις τήν παλαιάν διάταξιν καί τό Διοικητικόν Δικαστήριον
’Αεροπορικών ’Επιτάξεων. ,

·<·*♦· ^ *·♦-*/’ ·

των. .ν,;.
5. Διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου σκοπεϊται -ή 

ύλοποίησις τών ανωτέρω. ■'.'■■·

0) Διά τοϋ άρθρου 8 αντικαθίσταται τό άρθρον 12 τοϋ 
Ν. 4442,1929. Δι’ αύτοϋ είς τάς έπιβαλλομένας ύπό τών 
’ Ενόπλων Δυνάμεων επιτάξεις αίτινες τυγχάνουν έπικρα-



— s —
τέστεραι πάσης άλλης έπιτάξεως προστίθενται καί αί δε
σμεύσεις προκειμένου νά διάσφαλισθή ή προτεραιότης των 
Ένοπλων Δυνάμεων καί έπί των δεσμεύσεων.

ι) Διά τοϋ άρθρου 9^αντικαθίσταται τό άρθρον 21 τοϋ. 
Ν'. 4442/1929. Δι’ αύτοϋ άπλουστεύονται τά άφορώντχ εις 
την χρήσιν έντύπών διά τάς έπιβαλλ.ομένας έπιτάξεις καί 
τά άναγκαία έντυπα θά καθορίζωνται πλέον δι’ άποφάσεως 
τοϋ Υπουργού Εθνικής Άμύνης καί όχι ύπό τοϋ Νόμου 
ώς προεβλέπετο ύπο τής παλαιός διατάξεως.

κ) Διά τοϋ άρθρου 10 άντικαθίσταται τό άρθρον 24'τοϋ 
Ν. 4442/1929 ώς έτροποποιήθη διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ Α.Ν. 
1983/1939. Δι’ αύτοϋ επέρχονται έναντι τής παλαιός δια- 
τάξεώς αί άκόλουθοι μεταβολ.αί :

(1) Αί διαταγαί έπιτάξεως θά .άπευθυνωνται εις τον 
κάτοχον τοϋ άντικειμένου, διά τάς άπό τοϋ καιροΰ τής ειρή
νης προγραμματισθείσας επιτάξεις, διά δέ τάς μη προγραμ- 
ματισθείσας είς τον Δήμαρχον ένώ μέχρι τοϋδε άπηυθυ- 
νοντο άπασαι αί διαταγαί έπιτάξεως έκτος ώρισμενων περι
πτώσεων είς τον Δήμαρχον καί εκείνος έν συνεχεία προέ- 
βαινεν είς την μεταξύ των κατοίκων κατανομήν των εισφορών 
(έπιτάξεων) μέ επακόλουθου την καθυστέρηση/ τής όλης 
διαδικασίας.

(2) Αί προβλεπόμεναι άπό τοϋ καιροΰ τής ειρήνης βάσει
σχεδιάσεως επιτάξεις-συντονίζονται μέσω των Νομαρχών. 
Αί μή σχεδιασθεΐσαι επιτάξεις συντονίζονται πρό τής πραγ- 
ματοποιήσεώς των είς μέν τάς έδρας τών Νομαρχιών 
μέσω τούτων,είς δέ’τάς έκτος έδρας Νομαρχιών μέσω τών 
Δημάρχων ή Προέδρων κοινοτήτων ένώ· μέχρι τοϋδε δεν 
προεβλέπετο έκ τοϋ. Νόμου συντονισμός τών στρατιωτικών 
έπιτάξεων μέσω τών πολιτικών ’Αρχών. - · » · \

Έκ τών ώς άνω μεταβολών άφ’ ενός μεν θά έπιτευχθή 
άπλοπο ίησις καί έπιτάχυνσις τής ύφισταμένης διαδικασίας 
έπιτάξεων, άφ’ έτέρου δέ διά τοϋ συντο'νισμοΰ αυτών μέσω 
τών τοπικών πολιτικών, .αρχών θά άποφευχθή ή έπιβολή 
πολλαπλών έπιτάξεων έπί τοϋ αύτοϋ άντικειμένου ύπο δια
φόρων αρχών καί έπί πλέον θά λ.αμβάνωνται ύπ’ δψιν κατά 
την σχεδίασιν καί αί άνάγκ-at τοϋ πληθυσμού.

λ) Διά τοϋ άρθρου 11 άντικαθίσταται τό άρθρον 26 τοϋ 
Ν. 4442/1929. Δι’ αύτοϋ καθορίζεται ότι · ό Δήμαρχος 
συντάσσει κατάστασιν έμφαίνουσαν τάς χορηγητέχς παρ’ 
έκάστου πολίτου ποσότητας εισφορών εις τάς περιπτώσεις 
καθ’ άς ή έπίταξις γίνεται μέσω αύτοϋ ένώ εις την παλαιάν 
διάταξιν δέν ύφίσταται τοιαύτη διάκρισις.

μ) Διά τοϋ άρθρου 12 ρυθμίζονται τά εξής :
(1) Αύξάνεται τό χρηματικόν όριον τής καθ’-ύλην άρμο- 

διότητος τών Διοικητικών Δικαστηρίων Στρατιωτικών έπι
τάξεων άπό 50.000 είς 500.000 δραχμών άναπροσαρμοζό- 
μενον ούτως είς τά σημερινά οικονομικά δεδομένα.
* (2) Διά τον καθορισμόν τής καθ’ ύλην άρμοδιότητος
τών ώς άνω Διοικητικών Δικαστηρίων λαμβάνεται ύπ’ οψιν 
τό ποσόν τής άπαιτήσεως έκάστου δικαιούχου καί όταν 
άπό κοινοϋ αίτοϋνται οί ένδιαφερόμενοι την έπιδίκασιν 
άποζημιώσεως καί τοϋτο ίνα άποφευχθή ή συγκέντρωσις 
μεγάλου άριθμοϋ ύποθέσεων μή σοβαρός σημασίας είς τό 
Διοικητικόν Δικαστήριον Στρατιωτικών έπιτάξεων Πρω- 
τευούσης. ·■.■.-■ ·

(3) Παρέχεται δυνατότης ίδρύσεως διά Προεδρ. Δια
τάγματος καί έτέρου Διοικητικού Δικαστηρίου Στρατιω
τικών ’Επιτάξεων έν Θεσσαλονίκη διά τήν έκδίκασιν άπαι- 
τήσεων άνω τών 500.000 δρχ. τών κατοικούντων είς τήν 
περιοχήν Βορείου Ελλάδος έφ’ όσον βέβαια τοϋτο κριθή 
έκ τών πραγμάτων άναγκαϊον.
"* ν) Διά τοϋ άρθρου 13 άντικαθίσταται τό άρθρον 46 τοϋ 
Ν. 4442/1929. Δι’ αύτοϋ ορίζεται ότι αί προηγούμενοι 
διατάξεις (Κεφ. Α τοϋ 11 Μέρους) εφαρμόζονται έπί πά- 
σης έπιτάξεως έκτελουμένης καί ύπο άεροπορικής ’Αρχής 
ήτις δέν περιελαμβάνετο είς τήν παλαιάν διάταξιν καί έπί 
πλέον γίνεται μνεία ότι αί διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 650/1948

αί άρορώσαι τήν σύστασιν. άρμοϊιόϊητα καί συγκρότηση/ τοϋ 
Διοικητικού Δικαστηίΐκτ'Αεροπορικών Επιτάξεων εξακολου
θούν ΐσχύουσαι καύ’ όταν τυγχάνει αναγκαία ή ϊιατήρησις τού 
έν λόγω Διοικητικού Δικαστηρίου. ;

ξ) Διά.τοΰ άρθρου 14 άντικαθίσταται το άρθρον 57 τοϋ 
Ν. 4442/1929. Δι’ αύτοϋ προβλέπεται όπως ή άποζημίωσίς 
ή χορηγουμένη είς τούς κατοίκους δι’ έπισταθμίαν στρατευ- 
ριάτων καθορίζεται τή προτάση τριμελούς έπιτροττής. Τό 
ύπό τής παλαιός διατάξεως καθοριζόμενον άνώτατον όριον 
άποζημιώσεως καταργεΐται ίνα καθίσταται δυνατόν νά 
προσδιορίζηται αΰτη βάσει τών έκάστοτε ύφισταμένων οικο
νομικών συνθηκών.

ο) Διά τοΰ άρθρου 15 άντικαθίσταται τό άρθρον 74 τοΰ 
Ν. 4442/1929. Δι’ αύτοϋ καθορίζεται τί άφορα ή έπίτευξις 
τών έν παραγράφω 1γ τοΰ άρθρου 2 τοΰ Ν. 4442/1929 
άναφερομένων έργοστασίων επιχειρήσεων ώς καί ο τρόπος 
λειτουργίας αύτών κατά τήν διάρκειαν τής έπιτάξεως. 
Τόσον τό είδος τής έπιβαλλομένης έπιτάξεως όσον καί ό 
τρόπος τής λειτουργίας τών ώς άνω επιχειρήσεων έχουν 
προσαρμοσθή προς τάς σημερινός συνθήκας καί άπαιτή- 
σεις τών Ένοπλων Δυνάμεων. Προσέτι διά τής νέας δια- 
τάξεως παρέχεται δυνατότης άπογραφής έπί τών στοιχείων 
παραγωγικής δυναμικότητος έκάστης · έπιχειρήσεως, χρη
σίμων είς τάς Στρατιωτικάς ’Αρχάς διά γην κατάρτισιν 
Τών "οικείων σχεδίων έπιτάξεως.

π) Διά τοΰ άρθρου 16 άντικαθίσταται τό άρθρον 75 
τοϋ Ν. 4442/1929. Δι’ αύτοϋ καθορίζεται νέα διαδικασία 
προσδιορισμού άποζημιώσεως τών έπιχειρήσεων ών έγέ- 
νετο έπίταξις μ'τους ή ολοκλήρου τής κατά προτεραιότητα 
προσφοράς έργα·, ίας ή παραγωγής έπί τώ σκοπώ άπλοποιή- 
σεως καί έπιταχύνσεως τής όλης διαδικασίας άποζημιώσεώς 
των. Ούτως αντί ή κατά μονάδα άξια τών παραγομένων ύπ’ 
αύτών καί παραδιδομένων είς. τάς Ενόπλους Δυνάμεις 
προϊόντων νά καθορίζηταε ύπό τοϋ Διοικητικού Δικαστηρίου 
άνά έξάμηνον ώς μέχρι τοϋδε έγένετο, θά καθορίζεται ύπό 
τής Επιτροπής Έπιτάξεως έντός τών έκάστοτε καθορι- 
ζομένων άρμοδίως άνωτάτων ορίων τιμής μονάδος ή δέ 
πληρωμή τής άξιος τών έπιτασσομένων θά ένεργήται κατά 
προτίμησιν έπί άμέσου πληρωμής. Αί άποφάσεις τής Έπι- 

■ τροπής ’Επιτάξεων θά είναι οριστικοί ίνα έπιτυγχάνηται 
ταχεία έκκαθάρισις τών όφειλομένών άποζημιώσεων. ’Εάν 
όμως ό ενδιαφερόμενος δέν άποδεχθή τήν ύπό τής Επιτρο
πής καθοριζομένην άποζημίωσιν, θά δύναται οϋτος νά προσ- 
φεύγη είς τό αρμόδιον Διοικητικόν Δικαστήριον διά τον 
καθορισμόν τής άποζημιώσεως.

Ή άποζημίωσίς τών έπιχειρήσεων ών αί Ένοπλ.οι Δυ
νάμεις άναλαμβάνουν τήν έκμετάλλευσιν θά καθορίζεται ώς 
καί πρότερον ύπό τοϋ οικείου Διοικητικού Δικαστηρίου.

ρ) Διά τοΰ άρθοου 17 άντικαθίσταται τό άρθρον 77 τοϋ 
Ν. 4442/1929..

Δι’ αύτοϋ άπαγορεύεται ή άνευ έγκρίσεως αύξησις τών 
άποδοχών τών εργαζομένων είς τάς έπιτεταγμένας έπιχει- 
ρήσεις, αντί τών μισθών ώς προεβλ.έπετο ύπό τής παλαιός δια- 
τάξεως, προκειμένου νά .αποφευχθούν οικονομικοί διατα- 
ραχαί, καί έπί πλ.έον ρυθμίζονται θέματα άφορώντα είς τό 
προσωπικόν τών έπιτεταγμενων επιχειρήσεων.

. σ) Διά τοϋ άρθρου 18 άντικαθίσταται τό άρθρον 81 τοϋ 
Ν. 4442/1929 ώς έτροποποιήθη ύπό τοϋ άρθρου 4 τοϋ Α.Ν. 
1983/1939. Δι’ αύτοϋ καθορίζεται ότι:

(1) Ή έπίταξις ένεργεΐται πρός κάλυψιν τών είς έφόδια 
άπολ.ύτου άναγκών τών Ενόπλων Δυνάμεων.

(2) 'Η διαταγή έπιτάξεως ή άναγράφουσα τήν συνεισεν- 
εκτέαν παρ’ έκάστου Δήμου ποσότητα απευθύνεται εις τον 
Δήμαρχον ώς εγένετο καί πρότερον. Προκειμένου όμως περί 
ύλοποιήσεως σχεδιασθείσης άπό τοϋ καιρού τής ειρήνης 
έπιτάξεως ώρισμένων ειδών ή σχετική διαταγή άπευθύνεται 
άπ’ εύθείας είς τούς κατόχους ίνα πραγματοποιείται, ταχέως
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κχι χωρίς άπώλ.ειαν χρόνου είς περιττάς γραφειοκρατικά? 
διατυπώσεις, ό εφοδιασμός των ’Ενόπλων Δυνάμεων διά των 
άνανκαιούντων αύταϊς εφοδίων.

(3) Δύναται νά προηγηθή της έπιτάξεως άπογραφή 
καί δέσμευσις των προς έπίταξιν εφοδίων.

Ή νέα αυτή διάταξις έτέθη προκειμένου νά έξασφαλί- 
ζωνται κατ’ αρχήν διά τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις ώρισμένα 
εφόδια καί έφ’' όσον μεταγενεστέρους έκτιμηθή ότι ή έπίτα- 
ξις τούτων δέν τυγχάνει αναγκαία νά άποδεσμεύωνται άζη- 
μίώς διά τό Δημόσιόν.

τ) Διά τοϋ άρθρου 19 αντικαθίσταται τό άρθρον 83 τοϋ 
Ν. 4442/1929 ώς έτροποποιήθη διά τοϋ άρθρου 5 τοϋ Α.Ν. 
1983/1939. ΔΓ αύτοϋ καθορίζονται λεπτομερέστερον έναντι 
της παλαιάς διατάξεως καί κατά τρόπον ρίνταποκρινόμενον 
πληρέστερον προς τάς σημερινά? συνθήκας ή διαδικασία 
καθορισμού των άνωτάτων ορίων τιμής μονάδός των επι
τασσόμενων ειδών, ή συγκρότησις καί λειτουργία των ’Ent- 
τροπών Επιτάξεων, ή διαδικασία καί ό τρόπος πληρωμής 
των δικαιούχων επιτασσόμενων ειδών καί τά υποβαλλόμενα 
δικαιολογητικά διά την άπόδοσιν λ.ογαριασμοϋ ύπό τοϋ δια- 
χειριστοϋ _ τής επιτροπής έπιτάξ_εων,_,_______  ______

_υ) Διά τοϋ άρθρου 20 άντικαθίσταται τό άρθρον 83 τοϋ 
Ν. 4442/1929. Δι’ αύτοϋ καθορίζεται'ποιων υλικών ή έπί- 
ταξις είναι οριστική ώς καί πρότερον. Ωσαύτως καθορίζεται 
ό τρόπος προσδιορισμού τής άποζημιώσεως καί πληρωμής 
των επιτασσόμενων ειδών συμφώνως προς τάς καθίερουμένας 
νέας διατάξεις τοϋ άρθρου 16 τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου 
καί εις περίπτωσιν αδυναμίας κανονισμού ή πληρωμής τής 
άποζημιώσεως παρέχεται δικαίωμα προσφυγής εις τά 
Διοικητικά Δικαστήρια'αετά πάρέλευσιν δύο· μηνών άπό τής
εττ.τας^ως. ,

^ _ ‘ ν ' ν . * ν '
λ φ) Διά' τοϋ" άρθρου 21 άντικαθίσταται τό άρθρον 89 τοϋ 
Ν. 4442/1929. Δι’ αύτοϋ .καθορίζεται ότι ή άποζημίωσις 
δι’ έπίταξιν χρήσεως ή προκαλσυμένας ζημίας των έν άρθρω 
87 τοϋ Ν. 4442/1929 διαλ,αμβαν.ομένων (όδοποιη'τικά εργα
λεία μηχαναί καί μηχανήματα) προσδιορίζεται τή προτά- 
σει τοϋ ’Αρχηγείου Στρατού δι’ άποφάσεώς τοϋ 'Υπουργού 
’Εθνικής Άμύνης άντί τόϋ Διοικητικού Δικαστηρίου ώς 
προεβλέπε’το ύπό τής παλαιάς διατάξεως καί τούτο προκει- 
μένου νά άπλόύσττυθή καί έπιταχυνθή ή όλη διαδικασία.
·Γ· ή Υ Διά τόϋ άρθρου 22 άντικαθίσταται τό' άρθρον 110 τοϋ 
Ν. 4442/1929. Δι’ αύτοϋ οίύξάνεται ή προθεσμία τής παλαιάς 
διατάξεώέ άπό. 20 ήμέρας είς δύο μήνας μεθ’ ήν ή έπί 
μισθώσει έπίταξις οχημάτων' μετατρέπεται εις όριστικήν 
έπίταξιν προκειμένου νά εξυπηρετηθούν πληρέστερου αί 
άνάγκαι τοϋ στρατεύματος καί προστίθεται νέα διάταξις

καθ’ ήν δι’ άποφάσεώς τοϋ 'Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης 
δύναται νά μετατοαπή ή έπί μισθώσει έπίταξις είς οριστικήν 
έπίταξιν καί προ τής παρελεύσεως τής διμήνου προθεσμίας 
εφ οσον τοΰτο κριθή άναγκαϊον. ·. ι·

ψ) Διά τοϋ άρθρου 23 προστίθεται είς τον τίτλ.ον τοϋ 
Κεφαλαίου θ τοϋ Νόμου 4442/1929 καί ή λέξις «Μηχανή
ματα» προκειμένου εις τά ρυθμιζόμενα θέματα περί ών 
πραγματεύεται τό κεφάλ,αιον τούτο νά περιληφθοϋν καί τά 
μηχανήματα.
• ω) Διά τοϋ άρθρου 24 αντικαθίσταται τό άεθοον 111 τοϋ 
Ν.4442/1929. Δι’ αύτοϋ καθορίζεται βάσει των σημερινών 
δεδομένων τό είδος των υποζυγίων. καί όχημάτιον άτινα 
δύναται νά έπιταχθοϋν προς κάλυψιν τών αναγκών τού 
στρατεύματος. . ' '

αα) Διά τοϋ άρθρου 25 άντικαθίσταται ή παράγραφος 1 
τοϋ άρθρου 148 τοϋ Ν.4442/1929. Δι’ αύτοϋ προσδιορίζονται 
οί νόσοι καί παθήσεις αΐτινες καθιστούν άχρηστα διά τόν 
Στρατόν τά πάσχοντα έξ αύτών υποζύγια προκειμένου νά 
άποφευχθή ή έπίταξις άκατολλ.ήλων υποζυγίων. Διά τής 
αύτής διατάξεως προβλέπεται νά γίνεται ή ταξινόμησις 
τών υποζυγίων ώς καί τών πάσης φύσεως οχημάτων κατά 
κατηγορίας καθοριζομένας ύπό τοϋ ’Αρχηγείου Στρατού 
προκειμένου αύται νά μεταβάλ,ωνται εύχερώς άναλόγως τών 
έκάστοτέ τελολογικών έξελίξεών.’ 7 '~7

ββ) Διά τοϋ άρθρου 26 προβλέπεται ή παραπομπή τών 
εκΠρεμουσών κατά τήν εναρξιν ισχύος τοϋ Νόμου, αιτήσεων 
άποζημιώσεών άνω τών 500 δραχμών είς τά αρμόδια κατά 
Νομούς Διοικητικά Δικαστήρια Στρατιωτικών έπιτάξεων 
προκειμένου νά γίνη άποσυμφόρησις είς τό Διοικητικόν 
Δικαστηρίου Στρατιιοτικών έπιτάξεων τής πρωτευούση?·

γγ) Διά τοϋ άρθρου 27 προσδιορίζονται αί καταργούμεναι 
διατάξεις. . ,. ,

δδ) Διά τοϋ άρθρου 28 προβλέπεται ή κατάργησις πάσης 
γενικής'ή ειδικής διατάξεως. άντικειμένης εις τό προτεινό- 
μενσν σχέδιον Νόμου. .·/ ■ -·■

εε)’ Τέλος διά τοϋ άρθρού 29 καθορίζεται ή ισχύς τοϋ 
πρότεινομένου σχεδίου Νόμου άπό τής δημοσιεύσεώς του 
εις την έφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

6., Εις την ρύθμισιν τών ώς άνω θεμάτων άποσκοπεΐ τό 
ύποβαλλόμενον σχέδιον Νόμου τοϋ όποιου τη·/ έπιψήοισιν 

. έπιθύμοϋμεν. .
{ ι ; * .. ,

. Έν Άθήναις τή 6 Μαρτίου 1977
Ό Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης 
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