
’Em τοϋ σχεδίου Νόμου «περί ρυθμίσεως των σχέσεων άττο- 
κατασταθέντων στρατιωτικών ττρός τά οικεία άσφαλιστικά 
Ταμεία».

Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων
1. Σκοπός τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου είναι ή ρύθμισις 

των θεμάτων των άφορώντων εις τάς σχέσεις των, μετά 
την 23ην Ιουλίου 1974, άποκατασταθέντων, δι’ ειδικών 
νόμων ή δι’ έττανακρίσεως, κατά τάς διατάξεις τών ίσχυόν- 
των νόμων «περί ιεραρχίας καί προαγωγών, στρατιωτικών 
τών Ενόπλων Δυνάμεων, προς τά οικεία Μετοχικά Ταμεία 
καί Ταμεία ’Αλληλοβοήθειας».

2. Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ σχεδίου Νόμου προβλέπεται 
ότι οί άποκατασταθέντες, βάσει τών έκδοθέντων, μετά την 
πτώσιν της δικτατορίας, νόμων, στρατιωτικοί τών Ε.Δ. 
έπανελθόντες ή μή εις την ενεργόν υπηρεσίαν άποκαθίσταν- 
ταί καί από άπόψέως μετοχικής σχέσεως, προς τά οικεία 
Μετοχικά Ταμεία καί Ταμεϊα Άλληλοβοηθείαξ, τοϋ έκτος 
υπηρεσίας χρόνου άναγνωριζομένου ώς χρόνου μετοχικής 
σχέσεως. Είδικώς δέ διά τούς μή έπανελθόντας εις την 
ενεργόν υπηρεσίαν καθορίζεται, ότι ή καταβολή τοϋ νέου 
μερίσματος τοϋ άντιστοιχοϋντος, εις τον άπονεμηθέντα, 
εις αυτούς βαθμόν άρχεται άπό τής έκδόσεως της διοικη
τικής πράξεως άπόκαταστάσεώς των, μή όφειλομένης, ΰπό 
τών Ταμείων, τής καταβολής .διαφορών μερίσματος καί 
λοιπών παροχών.

3. Διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ σχεδίου Νόμου ρυθμίζονται αί 
σχέσεις τούτων προς τά οικεία Μετοχικά Ταμεία καί προ- 
βλέπεται, ότι ή έξόφλησις τών όφειλομένων εισφορών' τοϋ 
χρόνου, καθ’ όν διετέλεσαν εκτός ένεργοϋ υπηρεσίας θά 
γίνη διά κρατήσεων ή χρεολυτικών δόσεων έκ τοϋ βασικοϋ 
μισθοϋ των ή τοϋ χορηγηθησομένου εις αυτούς ηϋξημένου 
μερίσματος άτόκως, ώς καί ότι τά κατάβληθέντα είς αύτούς 
μερίσματα κατά τον χρόνον καθ’ δν δέν έμισθοδοτοϋντο, · 
δεν άναζητοϋνται παρά τών. Μετοχικών Ταμείων. ·

4. Διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ σχεδίου Νόμου διά τοϋ οποίου
ρυθμίζονται άί σχέσεις τούτων προς' τά οικεία Ταμεία 
’Αλληλοβοήθειας προβλέπονται :· .

α) Ή καταβολή άτόκως τών όφειλομένων εισφορών τοϋ 
χρόνου καθ’ όν διετέλεσαν έκτος ένεργοϋ υπηρεσίας διά 
κρατήσεων έκ τοϋ βασικοϋ μισθοϋ, διά τούς έν ένεργεία 
και δι’ άφαιρέσεως έκ τοϋ καταβλητέου συμπληρωματικοϋ, 
εφ’ άπαξ βοηθήματος, διά τούς έν αποστρατεία.

β) Ή καταβολή είς τούς μή έπανελθόντας εις τήν ένερ- 
γον υπηρεσίαν έντός διετίας κατά δόσεις τοϋ προβλεπομένου 
εφ’ άπαξ βοηθήματος διά τον βαθμόν της όριστικής έξό- 
δου των κατά τήν ΐσχύουσαν κατά τον χρόνον τής έξόδου 
νομοθεσίαν, έκπιπτομένου τοϋ βοηθήματος δπερ άντι- ■ 
στοιχεΐ εις τον βαθμόν καί τά ετη μετοχικής σχέσεως άτινα 
εκεκτηντο κατά τήν πρώτην έξοδον, ύπολογιζόμενον, κατά 
τας διατάξεις τής Εσχυούσης κατά τόν χοόνον τής πρώτης 
έξόδου νομοθεσίας, .βάσει τών μισθοδοτικών στοιχείων τών 
Εσχυόντων κατά τήν ήμερομηνίαν τής όριστικής των έξόδου, 
υπολογιζομένης ουτω τής έπελθούσης άπό τής πρώτης 
άποστρατείας τιμαριθμικής, αύξήσεως τών μισθών.

γ) Ή έπιστροφή έντός έτους ή ό διακανονισμός κατά 
τήν οριστικήν έξοδον ύπό τών έπανελθόντων είς τήν ένεργόν 
υπηρεσίαν, ανεξαρτήτως έάν τελοϋν νΰν είς τήν ένέργειαν, 
στρατιωτικών, ποσοϋ βοηθήματος ύπολογιζομένόυ ώς καί 
οιά τούς μή έπανελθόντας είς τήν ένεργόν υττηρεσιαν, μέ 
βασιν τά μισθοδοτικά στοιχεία τής ήμερομηνίας καθ’ ήν 
επανήλθον είς τήν ένεργόν υπηρεσίαν. ’Επί διακανονισμού 
κατα τήν οριστικήν έξοδον τό όφειλόμενον ποσόν άποδί- 
δεται έντόκως προς πέντε έπί τοΐς εκατόν (5 %) έτησίως.

δ) Ή έπιστροφή έντόκως προς πέντε τοΐς εκατόν (5%) 
τών κατά τήν πρώτην έξοδον έπιστραφεισών κρατήσεων 
είς .τούς μή δικχιωθέντας τότε έφ’ άπαξ βοηθήματος.

5. Διά του άρθρου 4 προβλέπεται ότι είς τάς διατάξεις 
τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου υπάγονται καί οί μετά τήν 24.7.·

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Δ- .Ί/...ΚΙ

1974 άποκατασταθέντες καί έπανελθόντες είς τήν ένεργόν 
υπηρεσίαν στρατιωτικοί, ώς καί οί είς τό μέλλον άποκαθι- 
στάμένοΓ καί επανερχόμενοι είς τήν ένεργόν υπηρεσίαν κατ’ 
έφαρμογήν τών διατάξεων τών νόμων, «περί ιεραρχίας καί 
προαγωγών τών στρατιωτικών τών ΕΔ».

6. Διά τοϋ άρθρου 5 προβλέπεται ή έφαρμογή τών δια
τάξεων τοϋ παρόντος σχεδίου Νόμου καί διά τούς άποκατα- 
σταθέντας στρατιωτικούς τοϋ Λιμενικοϋ Σώματος οί όποιοι 
τυγχάνουν μέτοχοι τοϋ Μετοχικού Ταμείου καί τοϋ Ταμείου 
Ά/ληλοβοηθείας Ναυτικοϋ.

7. Κατά τήν κατάρτισιν τέλος τοϋ είσηγουμένου σχεδίου 
Νόμου έπρυτάνευσαν αί άκόλ.ουθοι άντιλήψεις :

α) "Οτι είναι άναγκαΐον όπως ρυθμισθοϋν αί σχέσεις, 
προς τά ’Ασφαλιστικά Ταμεία, τών άποκατασταθέντων, μετά 
τήν 23.7.1974, μονίμων στρατιωτικών τών ΕΔ καί τοϋ Λι- 
μενικοϋ Σώματος ώς τοΰτο έγένετο δΓ άπαντας τούς διω- 
χθέντας κατά την δικτατορίαν καί άποκατασταθέντας δημο
σίους λειτουργούς. ...

β) Ότι λαμβανομένου ύπ’ δψιν ότι οί άποκατασταθέντες 
δέν έδικαιώθησαν άναδρομικών αποδοχών καί ότι έκ τοϋ 
δικαιουμένου, έφ’ ήπαξ βοηθήματος έκπίπτεται βοήθημα ύπο- 
λογιζόμενον βάσει τής έπελθούσης, άπό τής πρώτης έξόδου, 
αύξήσεως τοϋ τιμαρίθμου ώς καί ότι τό έν λόγω συμπλη-, 
ρωματικόν, έφ’ άπαξ βοήθημα, θά χορηγηθή είς δόσεις έντός 
διετίας έθεωρήθη σκόπιμον όπως ουτοι άπαλλαγοϋν τής 
ΰποχρεώσεως έπιστροφής τών ληφθέντων, κατά τον χρόνον 
καθ’ όν δέν έμισθοδοτοϋντο, μερισμάτων καί όπως άποδώσουν 
τάς όφειλομένας είς τά Ταμεία εισφοράς άτόκως.

8. Εις τήν ρύθμισιν τών άνωτέρω θεμάτων άποσκοπεΐ 
τό ύποβαλλόμενον σχέδιον Νόμου τοϋ όποιου έχομεν τήν 
τιμήν νά προτείνωμεν τήν έπιψήφισιν.

Έν Άθήναις τή 11 Μαίου 1977
Οί 'Υπουργοί -

Οικονομικών -> ' ’Εθνικής Άμύνης
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Ε. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί ρυ-δμίσεως τών σχέσεων άποκατασταδέντων στρατιω

τικών πρός τά οικεία ασφαλιστικά Ταμεία.
Άρ-δρον 1.

1. Άναγ/ωρίζεται ώς χρόνος μετοχικής σχέσεως, ώς προς
τά οικεία Μετοχικά Ταμεία καί τά Ταμεία Άλληλοίοη- 
νείας, ό έκτος ένεργοϋ· υπηρεσίας χρόνος τών στρατιωτικών 
τών Έκπλων Δυνάμεων τών άποκατασταθέντων ή άποκα-2ι- 
σταμένων, κατ' έφαρμογήν τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 9/1974 
«περί συμπληρώσεως καί τροποποιήσεων τών κειμένων «περί 
ηγεσίας τών ’Ενόπλων Δυνάμεων διατάξεων» τοϋ Ν.Δ. 19// 
1974 «περί κρίσεως στρατιωτικών έξελ.·δοντων τής υπηρε
σίας άπό 21.4.1967 μέχρις 23.7.74», τοϋ Ν.Δ. 228/1974 
«περί άποκαταστάσεως αξιωματικών τών Ένοπλων Δυνά
μεων», τοϋ Ν. 24/1975 «περί κυρώσεως τών ύπ’ άρι-3. 2/ 
4.1.1975 καί 17/22.1.1975 πράξεων τοϋ Υπουργικού Συμ- 
βουλ.ίου, άφορωσών εις τήν τροποποίησιν και συμπλήρωσιν τών 
κειμένων «περί ιεραρχίας καί προαγωγών τών μονίμων, αξιω
ματικών τών Ενόπλων Δυνάμεων διατάξεων» και τοϋ Ν. 
322/1976 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών δια- 
τάξεων «περί κρίσεως στρατιωτικών τών ’Ενόπλων Δυνά
μεων τών έξελ-δόντων τής υπηρεσίας άπό 21.4.1967 μέχρι * 
23.7.1974». <

2. Ή ασφαλιστική άποκατάστασις τών ά/ωτέρω καί ή ΰπό 
τών Μετοχικών Ταμείων καταβολή τοϋ μερίσματος τοϋ άνα- 
λογοϋντος εις τόν 6α·5μόν τής όριστικής έξόδου ανατρέχει, 
διά του'ς μή έπανελ-δόντας είς τήν ένεργόν υπηρεσίαν; είς τήν 
ήμερομηνίαν έκδόσεως τής σχετικής ϊι! έκαστον, διοικητικής 
πράξεως άποκαταστάσεως, μή όφειλομένων ΰπό τών Ταμείων, 
διά τό προ τής ήμερομηνίας ’ταύτης χρονικόν διάστημα, δια
φορών μερίσματος καί λοιπών παροχών.


