ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
—σχεδίου Νόμου «περί αυθεντική; ερμηνεία: και τροποττοιησεωε διαταςεων του Νόμου 354/19/6 «περί του Είδικοϋ Λογαριασμού Χρηματική; ’Αρωγή; Οικογενειών
Στρατιωτικών τών Ενόπλων Δυνάμεων».
Ποός

7ΐ/ΐ'

ή έναρξι; ίσχυο; τοΰ Νόμου 354/1976 άπό τή; ήμερομηνίας
δημοσιεύσεώς του διά τής Έφημερίδο; τή; Κυβερνήσεως.
6.
Εΐ; τάς προαναφερθείσα; ρυθμίσεις αποβλέπει το πα
ρόν σ/έδιον Νόμου τού όποιου προτείνομεν τήν ψήφισιν.
Έν Άθήναις τή 26 Σεπτεμβρίου 1977
Ό 'Ταουε/νοε ΒάνΓχής Άμυνης
ΕΓΑΓΓΈΛΟΣ' ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΓΓΣΑΣ

Βουλήν το»· 'Ελλήνων

1. Διά τοϋ Νόμου 354/1976 διετηρήθη ό συσταθεί; διά
3 Ν.Α.679/1970 Ειδικό; Λογαριασμό; τών υφισταμένων
αιζείων ’Αλληλοβοήθεια; τών τριών Κλάδων τών Ενόπλων
ννάμεων, μετωνομάσθη εϊ;«Ειδικόν Λογαριασμόν Χρημαιή; ’Αρωγή; Οικογενειών Στρατιωτικών» καί συνεπληιθησαν αί διέπουσαι τούτον διατάξει;, χωρί; νά τροπυ,ιηθή ό χαρακτήρ και ό σκοπό; του. ήτοι ή έκ τακτικών
τφορών τών έν ένεργεία στρατιωτικών, χορήγησες χρημακή: άρωγή; εΐ; τά; οικογένεια; τών έν καιρώ ειρήνη; φουομένων. Ονησκόντων ή έξαφανιζομέ/ων έκ τούτων, περιιμβανομένων κ.αί τών οικογενειών τών στρατευσίμων ύπαωματικών καί στρατιωτών οί όποιοι δεν επιβαρύνονται
>·.’ εισφορών.
2. Μεταξύ άλλων διατάξεων τοΰ Νόμου 354/19/6. εΐ;
ν άρθρον 3 καθωρίσθη ότι δικαιούχοι χρηματική; άρωγή;
:·ναι αί οϊκογένειαι τών έν καιρώ ειρήνη; φονευομένων,
ωησκόντων ή έξαφασιζομένων στρατιωτικών, έφ’ 6σον δέν
δικαιούνται πολεμική; συντάξεω;.

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
αύύιντιχής ερμηνείας καί τροχο ποιησιως Iιατάξεων
τοϋ Νόμου 354/ 1976 «περί τού Είόικοΰ Λογαριασμοί Χρη
ματικής Αρωγής Οικογενειών Στρχτιωττχών τών Ένο
ικων Δυνάμεων».
"Αρ·ύρον 1.
Ή άληύής έννοια τή; παραγράφου 1 τοϋ άρΑρου 3 τού
Νόμου 3&4/1976 είναι ότι. δικαιούχο: τής έφ' άπαξ χρη
ματικής αρωγής έκ τοϋ Ειδικόν Λογαριασμού Χρηματικής
’Αρωγής Οίχογενειών Στρατιωτικών τών Ενόπλων Δυνά
μεων είναι αί οικογένεια» τών έν καιρφ ειρήνης έν διατ*.ταγμέ/η υπηρεσία ή μή. φονευομένων, Ονησκόντων ή εξαφα
νιζόμενων στρατιωτικών Ενόπλων Δυνάμεων, έφ’ όσον δέν
δικαιούνται πλήρους πολεμικής συντάξεως, ίσης πρός έοοείνην τήν όποιαν, ύπό τάς αύτάς ίλοιπάς προϋποθέσεις, δι
καιούνται αί οϊκογένεεαι τών φονευομέ/ων έν καιρφ πολέμου
στρατιωτικών τών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η τελευταία -αυτή' φράσι; άπέβλεπεν εΐ; την έξαίρεσιν χορηήσεως τη; χρηματικής άρωγή; τών οικογενειών έκείνων
αΐ όποΐαι δικαιούνται πλήρους πολεμική; συντάξεως, ώ;
υνέβη μέ τάς οικογένειας τών φονευθέντων στρατιωτικών _
-Άρόρον 2.
ατά τά έ/ Κύπρω γεγονότα τοϋ έτους 1974, δτε δέν έλαβε
Ή. ισχύς τοΰ Νόμου 354/1976 άρχεται άπό τής ημερο
ώραν κήρυξι; πολέμου καί δε/ αποκλείεται νά συμβή εις
μηνίας δημοσιεύσεώς του διά τή; Έφημορόϊος τής Κυόερνήέραν παρεμφερή περίπτωσιν. Έν πάση δέ περιπτώσει.
σεως.
:ν άπέβλεπεν ή φράσις αυτή εΐ; την άποστέρησιν έκ τής προναφερθείσης άρωγή; τών οικογενειών φονευομένων ή θνηΆρύρον 3.
'
;
>
-κόντων έν ειρήνη στρατιωτικών, αί όποΐαι δικαιούνται μέν
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπο τής δημοσιεύσεώς του διά
ολεμικής συντάξεως πλήν όμω; ούχί πλήρους άλλα μειω-'
τής Έφίφυερίδος τή; Κυόερνήσεως.
,·
ενη; τοιαύτης.
■'■-■·
Έν Άύήναις τή 26 Σεποεμόρ ίου 1977
3. Κατά την έφαρμογήν δμω; τοϋ Νόμου 354/1976. ή έ/
/γω φράσις ήρμηνεύθη, ώς άποκλείουσα τοϋ δικαιώματος
Ό Τπουργό; Έύνικής Άμύνης
/ΰεω; τής χρηματικής. άρωγή; τά; οικογένειας αί όποΐαι
ΕΓΑΓΤΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ
καιοϋνται τόσον πλήρους, όσον καί μειωμένης πολεμική;
κ/τάξεως, διά τον λόγον τούτον δέ, παρίσταται ανάγκη όπως
/θή ή προσήκουσα αυθεντική ερμηνεία εις τήν διάταξιν τοϋ
ιθρου 3 τοϋ Νόμου τούτου, συμφώνω; προ; την άρχικήν
εόθεσιν περί έξαιρέσεω; μόνον τών οικογενειών αί όποΐαι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ καιοϋνται πλήρους συντάξεως.
,Έπί σχεδίου Νόμου «περί αυθεντική; έρμηνείας καί τροπο4. ’Επίσης διά τού άρθρου 7 τοΰ ίδιου Νόμου 354/1976)
ά τών άρθρων 3 καί 4 τοϋ όποιου έθεσπίσθη το πρώτον ή
,ρήγησι; χρηματικής άρωγή; καί εί; τά; οικογένειας τών
καιρώ ειρήνη; φονευομένων ή θνησκόντων ούχί έν διατε•γμένη υπηρεσία, προεβλέφθη ή ισχύς του άπό πρώτη; τοϋ
ιθεπομένου τής δημοσιεύσει»; του διά τής Έφημερίδο;
; Κυβερνήσεως μηνός καί ούχί άπ’ αυτή; ταύτη; τή; ήμε. μη νιας δημοσιεύσει»; τοϋ Νόμου.
5. Τούτο βεβαίως έγένετο εις άνύποπτον χρόνον καί με
;ν πρόθεσιν μή άμεσου έπιβαρύνσεως τών οικείων λογαασμών διά νέων υποχρεώσεων. Πλήν όμως κατά την έφαρνγήν τοϋ Νόμου διεπιστώθη ότι έντός τοϋ μεσολαβήσαντος
ιονικοϋ διαστήματος άπό τή; δημοσιεύσεώς του εΐ; τό ύπ’
ιιθ. 148 φύλλον Έφημερίδο; τής Κυβερνήσεως τή; 18.6.
•76 μέχρι τής ένάρξεω; ισχύος του, τή; 1.8.1976, παρουάσθησαν ώρισμέναι. όλ.ίγαι μέν πλήν όμω; χαρακτηριστιιί, περιπτώσεις άπορφανισθεισών οικογενειών στρατιωτιύν, αί όποΐαι περιήλθον εΐ; ιδιαιτέρως δυσχερή οικονομι
ών κατάστασιν, ύπαγορεύουσαν τήν έκ τών προαναφερθέ/υν λογαριασμών οικονομικήν των ένίσχυσιν. λαμβανομένου
άλιστα ύπ’ 6ψιν ότι ή ένίσχυσις αΰτη ουδόλως επιβαρύνει
j κοινωνικόν σύνολον καί τήν έπιτρέπει ή σήμερον ύφισταένη οικονομική κατάστασις τών λογαριασμών τούτων. Διά
ώς λόγους τούτους κρίνεται έ/δεδειγμένον όπως καθορισθή

' ποιήσεως διατάξεων τοϋ Νόμου 354/1976 «περί τοϋ ειδικού
Λογαριασμού Χρηματική; Άρωγή; Οικογενειών Στρα
τιωτικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων».
ΕΡΜΗΝΈΓΟΜΕΝΉ Δ.ΙΑΤΑΞΙΣ
Άρθρον 3. Ν.354/1976
Άρθρον 3
*

Δικαιούχοι.

Δικαιοοϋχοι έφ’ άπαξ χρηματική; άρωγή; έκ τοϋ Λογα
ριασμού τούτου είναι αί οικογένεια1, τών, έν καιρώ ειρήνη;
έ/ διατεταγμένη υπηρεσία ή μή, φονευομένων, θνησκόντων,
ή έξαφανιζομένων στρατιωτικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων,
έφ’ όσον δέ/ δικαιούνται πολεμική; συντάξεω;, κατά τήν
ακόλουθον σειράν προτεραιότητο; καί κατ’ ίσομοιρίαν έν
έκαστη τών κατωτέρω περιπτώσεων :
α. Ή σύζυγο;, τά ανήλικα άρρενα τέκνα καί αί άγαμοι
θυγατέρες.
β. Οί γονείς. *
γ. Αί όρφαναί πατρό; άγαμοι άδελφαί καί οι όρφανοί
πατρό; ανήλικοι άρρενε; αδελφοί.
2. . Προκεεμένου περί έξαφανιζομένων τό ύπό τοΰ παρόν
τος προβλεπόμενον επίδομα καταβάλλεται άμα τή δημοσιεύ
σει τή; τελεσιδίκου περί άφανείας άποφάσεω;.

