
Στο Σχέδιο Νόμου «Μονιμοποίηση ’Εφέδρων Γυναικών 
Άνθυποσμηναγών συμπλήρωση Ν. 788/1978 «περί συμ
πληρώσεων καί τροποποιήσεων διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 
398/1974 «περί Ταμείων ’Αλληλοβοήθειαν Στρατού 
Ναυτικοϋ ’Αεροπορίαν καί άλλεν Διατάξειν»

Προς τή Βουλή τών 'Ελλήνων
1. Μέ τό Ν. 705/77 καθιερώθηκε ή στράτευση τών Έλ- 

ληνίδων γιά την εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων καί 
για την παραπέρα εξέλιξή τουν ών βαθμοφόροι. Στο άρθρο 7 
τοϋ παραπάνω Νόμου προβλέπεται ότι μπορούν νά μονι
μοποιούνται μέ τίν διατάξειν πού ισχύουν γιά τοΰν άν- 
δρεν-

2. Ή νομοθεσία ή σχετική μέ τούν έφέδρουν Άξιωμα- 
τικοΰν πού ισχύει γιά την Π Α δέν προβλέπει μονιμοποίηση 
εφέδρων ούτε παραμονή τουν στά όπλα έκτόν άπό την περί
πτωση πού καλύπτουν άνάγ,κες έτ (στράτευσης.
3. Σήμερα στην Πολεμική ’Αεροπορία υπηρετούν τρεις 

γυναΐκεν "Έφεδροι Άνθυποσμηναγοί πτυχιοϋχοι Άνωτάτων 
Σχολών μέ είδικότητεν Διοικητικού καί Εφοδιασμού. Αύτέν 
κατατάχθηκαν την 5.2.79 σάν πρότακτεν, ύττηρέτησαν τη 
θητείατους ή14μήνες)'καί την 6.4.80 άπολύθηκαν σάν' 
Έφεδροι Σμηνίες. "Ενα μήνα μετά την άπόλυση τους μέ 
άπόφαση τού ΤΦΕΘΑ κλήθηκαν γιά εκπλήρωση έξάμηνηρ 
υποχρέωσην κατά τη διάρκεια τήρ όποιας ονομάστηκαν Δό
κιμοι Έφεδροι Άνθυποσμηναγοί 2.5.80 καί στήν συνέ
χεια Έφεδροι Άνθυποσμηναγοί παραμένονταρ στίρ τά- 
ξειρ τηρ ΠΑ μέ άναστολέρ άπολύσεων ύστερα άπό άποφά- 
σεις τού ΤΕΘΑ. 'Η τελευταία τουρ αναστολή λήγει την 
1.11.82 οπότε πρέπει νά απολυθούν ή νά λάβουν νέα άνα- 
στολή.

4 4. Τό αίτημα τών ’Εφέδρων Γυναικών Αξιωματικών
!πού υπηρετούν στην ΠΑ, είναι νά μονιμοποιηθούν γιά να 
.σταδιοδρομήσουν σάν μόνιμα στελέχη, πράγμα πού προ- 
.βλέπεται άπό τό Ν. 705/77 καθώρ καί την ΰπ’ άριθ. 34/1978 
.^■Εγκύκλιο Δγή ΥΕΌΑ/ΓΕΕΘΑ, μέ την οποία έγινε ή αρχική 
κατάταξή τους. Έτσι μέ αύτό τό Σχό&α Νμυου φροβλήτεται 
ή μονιμοποίηση τών τριών Έφέϊρων Ά^3υποομ.ηναγων 
πού ύττηρετούν σήμερα καί παρέχεται ή δυνατότητα στην 
Π Α νά προβαίνει καί στο μέλλον σέ μονιμοποιήσεις Γυ
ναικών Αξιωματικών ανάλογα μέ τις υπηρεσιακές άνάγκες. 
.Όσες μονιμοποιούνται θά έξελίσσονται σύμφωνα μέ τις 
διατάξεις τού νόμου γιά την Ιεραρχία καί τις προαγωγές 
πού ισχύει κάθε φορά γιά τούς άνδρες Αξιωματικούς.!

9. Γιά τον προηγούμενο λόγο προκύπτει ' άνάγκη κα
τάρτισης σχεδίου Νόμου, διά τού όποιου θά όρίζεται ότι οί 
διατάξεις τού έκάστοτε ίσχύοντος Προεδρικού Διατάγματος 
«Περί πτητικής άκαταλληλότητας Ιπταμένων και Ραδιο
ναυτιλιών Αξιωματικών λόγω μειωμένης πτητικής Ικα
νότητας ή μειωμένης πτητικής έφέσεως καί πειθαρχικό- 
τητας κατά τις πτήσεις», γιά τούς Αξιωματικούς Ρα- 
διοναυτίλους, Ισχύουν καί γιά τούς Άνθυπασπιστές καί 

,,‘Υπαξιωματικούς Ραδιοναυτίλους. >
- Έτσι έχει αύτό τό σχέόιο τού νόμου τοϋ όποιου «έσητρούμε^α 
'•την ψήφιση. ν, < ; .<·

Ό Πρωθυπουργός καί ‘Υπουργός ’Εθνικής Άμυνας ’
• ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ .·
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο Νόμου «Γιά Συμπλήρωση καί Τροποποίηση 
Διατάξεων» τοϋ Ν. 788/78 «Περί Συμπληρώσεως καί

Τροποποιήσεως Διατάξεων τού ΝΔ 398/74 «Περί
Ταμείων Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού, Αερο
πορίας».
ΣΓΜΠ ΛΗΡΟΥΜΕΝΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 788/78
Άρθρον 7.

1. Συνιστάται παρ’ έκάστω τών ύφισταμένων Ταμείων 
Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού καί Αεροπορίας, 
Ειδικός Λογαριασμός, άνεξάρτητος τού λειτουργοϋντος ΕΛ- 
ΧΑΟΣ, σκοπός τού οποίου είναι ή παροχή έφ’ άπαξ χρη
ματικής άρωγής εις τάς οικογένειας τών έν καιρώ ειρήνης έν 
διατεταγμένη πτήσει, πτώσει δι’ άλεξιπτώτου, καταδύσει, 
φονευομένων, θνησκόντων ή έξαφανιζομένων στρατιωτικών 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων ήτοι: Ίττταμένων, Αλεξιπτωτιστών 
Υποβρυχίων, Καταστροφέων καί Πληρωμάτων Ύποβρυ- 
χίων.

2. Δικαιούχοι τής χρηματικής άρωγής τυγχάνουν τά
κάτωθι μέλη τών έν παραγράφω 1 τοϋ παρόντος άρθρου οι
κογενειών : —-------

α) Ή χήρα σύζυγος καί τά νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα ή 
θετά ή άναγνωρισθέντα τέκνα, ώς καί τά κυοφορούμενα έφ’ 
όσον γεννηθούν ζώντα. Τά τέκνα τυγχάνουν δικαιοϋχα έφ’ 
όσον τά μέν άρρενα είναι άγαμα καί άνήλικα μη συμπληρώ- 
σαντα τά 21 έτος τής ήλικίας των ή ένήλικα αλλά άνίκανα 
πρός άσκησιν οίουδήποτε βιοποριστικού έπαγγέλματος, τά 
δέ θήλεα άγαμα. /

β) ’Ελλείψει συζύγου ή τέκνων κατ’ ΐσομοιρίαν οί γονείς 
ή έλλείψει τούτων κατ’ ΐσομοιρίαν αί άγαμοι όρφαναί 
άδελφαί καί οί άνήλικοι όρφανοί αδελφοί μη συμπληρώ- 
σαντες τό 21 έτος τής ήλικίας των ή ένήλίκες μέν αλλά 
άνίκανοι πρός'άσκησιν οίουδήποτε βιοποριστικού έπαγγέλμά-
τος.· · ■ .·■ - · ·; ' · ' · ' ' ■

3. Ή άνικανότης τών ένηλίκων τέκνων καί τών ένηλίκων 
άδελφών βεβαιοϋται διά γνωματεύσεως τής κατά κλάδον 
Άνωτάτης ‘Υγειονομικής ■ ’Επιτροπής.

4. Προκειμένου περί έξαφανιζομένων ή χρηματική άρωγή
καταβάλλεται μετά την έκδοσιν τής άμετακλήτου άποφάσεως 
περί άφανείας. . . ‘
: 5. Τό ύψος τής άρωγής ορίζεται εις τό ίσόποσον τεσ
σάρων (4) εξαμηνιαίων πτητικών έπιδομάτων διά την 
σύζυγον τεσσάρων (4) διά τήν πατρικήν οικογένειαν καί 
τεσσάρων (4) δι’ έκαστον τέκνον, ύπολογιζομένων διά μέν 
τούς χειριστάς έπί τοϋ καταβαλλομένου άνωτέρου πτητι
κού έπιδόματος τής Β' Κατηγορίας, διά δέ τούς λοιπούς 
Ιπταμένους, τούς άλεξιπτωτιστάς, τούς υποβρυχίους κα- 
ταστροφεΐς καί τά πληρώματα υποβρυχίων έπί τοϋ κα
ταβαλλομένου άνωτέρου πτητικού έπιδόματος τής Δ' Κα-, 
τηγορίας. ^

6. Τό ποσόν τής χρηματικής άρωγής δύνάται ν’ αύξο- 
μοιοϋται άναλόγως τής έκάστοτε οικονομικής καταστάσεως 
τοϋ λογαριασμού δι άποφάσεως τού ‘Υπουργού Έθνικώς 
Άμύνης, έκδιδομένης κατόπιν προτάσεως τών οίκείων 
Διοικητικών Συμβουλίων.
' *Η ώς άνω άπόφασις έκδίδεται πρό τής ένάρξεως τοϋ εις 6 
άναφέρεται οικονομικού έτους καί ισχύει άπό τής πρώτης 
τοϋ έτους, τούτου, άποκλειομένης τής άναδρομικής ισχύος 
ταύτης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ


