
Έζ: τού σχεδίου Νόμον «ζερ: άντικαταστάσεως τον άρ-ύρον 
59 τον Α.Ν. 1324/ 1949 «ζερί ζροστασίχς καί ζζοκατα- 
στάσεως Άναζήρων Π ο λ ία ον ‘Οζλιτών καί των Θυμάτων 
Π ολέμον».

Ποός τήν Βουλήν ιών Ελλήνων
I. Διά τον ύζοοαλλομένον σχεϊίον Νόμον, σκοζείτα: ή 

•/.ζτά or:ον τρόζον ρύ-5μ:σ:ς τών —ερ· -ίεραζαινίϊων διατά
σεων ϊιά τής καΨιερώσεως ένιαίον καί διαρκούς συστήμα- 
το; ίιχΨέσεως όεραζαινίίων είς τον; άναζήρονς Πόλεμόν καί 
Ειρηνικής Περιόδου τον; ζα-ύόντας κατά την ύζηρεσίαν κα: 
ένεκα τούτης. ή εύνοϊκωτέρα μεταχείρησις έν τώ ·5έματ: 
τούτω τών άναζήρων έναντι τον ζροϊσχυοντος δίκαιον, η ζρ- 
τ.ς τών ύφιστζμένων άδ ικιών όζω; σνμζεριληφίούν εις εν 
κείμενον αί έγκατεσζαρμένα: εις ζλείστζ Νομο·3ετηματα δια
τάξεις άφορώσατ είς τό3έμα τούτο.

Διά τής άντικαταστάσεως τον άρ-ύρον 59 τον Λ.Ν. 1324/ 
1949 ρνίμίζετα: έξ ζντλητικώς τό όλον -ύέμα τών -ύεραζαι- 
νίδων τώ·/ έν ζολέμω ή εν ειρήνη έν τή ύζηρεσία των y.z! ένε- 
•/.εν ταύτης ζαόόντων Αξιωματικών. Άν-3νζασζ:στών y.z! 0- 
ζλιτών τών Ένόζλων Δυνάμεων καί τών λοιζών έν αύτώ ονο
μαζόμενων σωμάτων. έν όψε: τών διά τών έζιγενομενων Ν.Δ. 
3748/1 957 ΑεαΓ 563/1970/γινομένων ε:ς το άρ·3ρον τούτο 
ζροσόηκών έν σχέσε.: μέ τον τρόττον ο:α-ύέσεως ν.λζ. -3ε?αζαι-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ν ;ενε: 
των.

ν.οος εις τα; εν άρ-3ρω 1 τον Ν.Δ. 151/1941 κατηγορίας
ολέμον.αναζηρων y.z: -λυμάτων

2. Ούτω ϊιά τον ζροτεινομένον σχεδίον Νόμον:
α. Καλ.ερονται τό σύστημα τής 2ια-3έσεως ·$εραζαίνίδος 

κατ’ άρχήν βάζε: τής ύφιστ αμένηςβαρεί ας άναζηρίας. μέ κρι
τήρια ταύτης καθοριζόμενα ρητώς έν τώ Νέμω κα: άνεν 
γνωματεύτεως τής ’Ανώτατης Στρατόν 'Υγειονομικής Έζι- 
τροττής, ώς ν·ϋν κα: έν τφ Ν.Δ. 151/1941 ορίζεται.

6. Εις την ανωτέρω κατηγορίαν ζροστί-ύεντα:. καί οί. ύζο- 
στά/τες ακρωτηριασμόν άμφοτέρων τών κάτω καί άνω άκρων, 
έο’ όσον συνεζλήρωσαν τό 55ον έτος τής ηλικίας των ώς καί 
έτεροι τινές ϊι’ ονς έκρί-ύη. έκ τής μέχρι τούδε εφαρμογής 
τής σχετικής διατάξεως. άναγκαία ή διάλεσις λεραζαινίϊος 
άνεν γνωματεύσεως τής ’Ανώτατης τον Στρατόν ’Υγειονομι
κής Έζιτροζής. βάσει τής άρχή-Ssv ζαράτηρηύείσης όαρείας 
καί χρονιάς νοσηρά; κατζστάσεως τής υγείας των.

γ. Ορίζεται ρητώς ότ: τό δικαίωμα 2ια-3έσεως ·3εραζα:νί- 
ίος ισχύει και διά τον; άναζήρονς ειρηνικής ζεριόϊον τούς 
ζα-3όντας κατά τήν νζηρεσίαν καί ένεκα ταύτης. Ή έζέκτα- 
<σ:ς τον δικαιώματος τούτον έίς’τούς άναζήρονς τής κατηγο
ρίας' ταύτης έγένετο διά" τον άρ-3ρον 2 τής νζ’ άρ’·3. 139/59 
ζσάζεως τον Ύζονρν.κον Σνιιβονλιου κνρω-3είσης διά τον άσ- 
νρον 37 ζαράγραφος 1 τού Ν. 4242/1962.

δ. Ρν-ύμίζοντα: τά τής ϊια·3έσεως ϊεντίρας -όεραζαινίϊος 
εις τον; βαρέως άναζήρονς τούς ζάσχοντας:

(1) Έξ άζωλείας τής όράσεως άμφοτέρων τών όφ-3αλμών
ώς καί έξ ακρωτηριασμού άμφοτέρων τών άνω άκρων, ασχέ
τως ύψονς'ακρωτηριασμού. · '· · · : · :

(2) Ές άζωλείας τής όράτεως άμςοτέρων τών όφ·3αλμών
καί έκ ζ/.ήρονς τετραζ/.ηγίας κζ-3:στώσης τον άνάζηρον διαρ
κώς κλινήρη, καί κζόλ-ρίζετα: όζως οί μεν ’Av-Svzzsrzi-
στζι καί 'Οζλίται οί ζάσχοντες έκ τών ά-ζωτίρω όζρεων άνζ- 
ζηρ:ών σννεχέζοον να λαμόάνονν 2:ζλήν -3εραζα:νίϊα ώς μεχρ: 
τονϊε κζ-3:ερώ-3η όιά τής νζ’ άρ:-3. 1018/51 ζράςεως τού 
Υζονργικού Σναβονλιον. κνρωϋείσης διά τον άρ-Spov 16 τού

Ν.Δ. 3748/1957. οι ϊέ ’Αξιωματικοί τών αντών κατηγοριών 
ζα-3ήσεων λαμίάνονν μία·/ θεραζαινέία μέ ηνξημένας κατά 
20% αζοοοχάς. κ.αταργονμέ·/ης ϊιά τό μέλλον 2Γ αύτοός τής 
ϊεντέρας ·3εραζα:νί2ος. ■- -

Διά τής τοιαύτης ρν-ύμίσεως ϊέ·/ -3ίγο-/τα·. τά 2:κ.α:ώμα- 
τα τών εχόντών ηϊη ϊ:ζλήν -3εραζαινίϊα ά·/αζήρων ’Αξιω
ματικών. · ·;

*. Προίλεζετε ρητώς οτ: κατά την έξέτάσΓν τών ϊ:κα«ον- 
μένων -3εραζα:ν!ϊος άναζήρων ·3ά λαμ6ά·/εται" νζ1 δφι'ν ύζό ·

Γ S-JtJ
τής "Ανώτατης Στρατόν-’Υγειονομικής Έζιτροζής. ή έ 
κατάστασ·.; αύτώνλζ/.ήν τής τοιαύτης τής άναζηρίζς

ζ. Παρέχεται εις τονς κρινομένονς ώς μή ϊικαιονμενονς 
ν·εραζαινίϊος ά·/αζήρονς, ϊικαίωμα ζροσςνγής κατά τής ϊν- 
σμενονς άζοράσεως τής ρη-ύείσης Έζιτροζής. ένώζιον τής 
Ανζ-λεωρητικής Εζιτροζής. "να όντως έκαστη ζεριζτωσις 

κρίνετα: καί νζό ϊεντεροία-νμίον. ά·/ωτερον σνλλόγον υγειονο
μικού όργάνον.

η. Παρέχεται τέλος ή οννζτότης ζροσςνγή-ς ένώζιον τής 
αντής ’Αναθεωρητικής Έζιτρο-ζής καί εις τονς μή μέχρι 
τονίε οικαιωΔέντας. ίνα ούτως νζάρςη ϊσότης μετσχειρίσεως 
μετζςν zx/των τών άναζήρων.

3. Διά τής ζαραγραοον η’ τον zp-Spov 1 τον Νομοσχεδίου 
κζ-νορίζοντα: κατά ζά-μον τρόζον αί άζοσοχαι τών ζροσλζμ- 
εανο.μένων ·3ερζζαινίοων έζί τή όάσε: τών έκαστοτε Συλλο
γικών σνμόάσεων ή άλλων σχετικών διατάξεων, αίτινες ά·/ζ- 
ςέροντα: εις τάς άζοοοχάς ϊιά τας άϊελςάς νοσοκόμους μο
νοετούς ςοιτήσεως.

4. Διά τού ζαρρντος Νομοσχεδίου ζαρέχεται τό δικαίωμα 
όζως ή Δεραζαινίς έζιλέγεται καί ζροσλζμίά·/ετζ: νζό τον είς 
ταύτην ϊικαιονμένον ζροσώζον ϊιά σνμίάσεως έγγράςως κζ- 
ταρτιζομένης μεταξύ τούτων.

Τό Δημόσιον ζαραμένον ξένον ζρός τήν μεταξύ τον ϊικζι- 
ούχον άναζήρον κα! -3εραζαινίοος έργζσιακήν σχέσιν. άζ/.ώς
εχε: την νζοχρεωσιν κζτζοοκης τροσρερομενζς
νζηρεσίας ζρός τόν δικαιούχον άνάζηρον κζ·3ορ:ζομένον ζο- 
σού. * ■

5. Αί σχετικά! ζερί -Sερζζαι/ίίων διατάξεις έχουν ννν ώς 
είς συνημμένο·/ ζαράρτημα.

6. Εύίς τήν ρύΰμεσιν τού ώς άνω ύέματος άζοχ/.οζεί τό 
νζοίαλλόμενον σχέϊιον νόμον, όζερ λαμίάνομεν τήν τιμήν νά 
ζαρακ^ιλέσωμεν όζως ζεριόληόή τής άζαιτονμένης έγκρί- 
σεως.

Έν ’Α-ύήναις" τή 14 Φβίροναρίον 1977 
Ό Ύζονργός Έόνικής ’Αμννης 

ΕΥΑΓΓΕΑΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ

; ; ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί άντικαταστάσεως τού άρ-όρον 59 τού Α.Ν. 1324/49

«ζερί ζροστασίας καί άζοκαταστάσεως Άναζήρων Πο7.ε-
μον ’Οζλιτών καί τών Θαμάτων Πολέμου».

. . · - . Άρ·3ρον I.
Τό άρ-3ρ;ν 59 τον Α.Ν. 1324/49 άντικζ-ύίστατζ: ώς άκο- 

λού·3ως: ‘ '/
«1. . Είς. τούς άτ/αζήρονς "Αξιωματικούς, Ά·/-3νζασζ:στάς 

καί Όζλίτας τού Στρατού, Ξηράς. Άέρος καί θζλάσσης,' 
καί είς τούς ά·/τ:στο:χούντας τών Σεομάτων ’Ασφαλείας, τον 
Λιμενικού καί Π νροσίεστικού Σώματος καί τής Αγροφνλα- 
·,·.ής, ζα·3ό·/τας ένεκα ζολέμον ή τής έν ειρήνη ύζηρεσίζς των 
καί ένεκα ταύτης καί: ' ■

α.' Άζολέσχ/τας τήν όρασιν άμφοτέρων τών ός·3αλμών.
β. Υζοστά·/τας άκιρωτηριασμόν άμφοτέρων τών χ/ω άκρων 

ή κάτω άκρων, εις τό ύψος τής κνήμης, έφ’ όσον τννεζ/.ήρω- 
σχ/ τό 55ον ετνς .τής ηλικίας.

γ. Π αραζληγεκούς καί ήμιζληγικούς σννεζεία τραυμάτων 
ή κχκονχιών καί ώς έκ τής ζα·3ήσεώς των ταύτης'ζαραμέ- 
νοντας διαρκώς κλινήρεις. ·

δ. Ύζοστόντας άκρωτηριασμόν έ·/ός σκέλους άζό τού ύψονς 
τής. κατ’ ίσχίον ά?·3ρώσεως μετά χρονιάς καν/ολικής ζαρα- 
μορφωτικής σζονδν)Λαρ·3ρίτιϊος ή γενικής σωματικής ατρο
φίας καί καταβολής, άζοτόκον έτέρων σνμζαρομαρτονσών ζα- 
-ύήσεω·/


