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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Επί σχεδίου Νόμου «περί συμπληρώσεως καί τροποποιή- 
ϋ>ς διατάξεων τον Ν.Α. 39874 «περί Ταμείων Άλληλο- 
ςθείας Στρατού. Ναυτικόν καί ’Αεροπορία:».

Πρός τήν Βουλήν ιών Ελλήνων
1. Διά τοϋ Ν.Δ. 398/74 έγένετο ένοποίησις της νοαοθε- 
χς τών Ταμείων ’Αλληλοβοήθειας των τριών Κλάδων των 
•όπλων Δυνάμεων, χωρίς όμως , διά τών ρυθμίσεων του, 
έπιτευχθή ίση καί δίκαια μεταχείρισις τών μετόχων τών 
ών Ταμείων, ώς πρός τήν άναγνώρισιν ώς χρόνου μετοχι- 
. σχέσεως διαφόρων περιπτώσεων προϋπηρεσίας, ώς ό 
,νος οοιτήσεως εις τάς Παραγωγικάς Σχολάς, ό προ της 
.1961 χρόνος υπηρεσίας τών Άνθυπασπιστών καί Μονί- 
ν 'Τπαξιωματικών, ό χρόνος ύττηρεσίοις τών ’Εφέδρων 
,ιωματικών κ.λ.π.
2. Επίσης ώρισμέναι άλλ.αι ρυθμίσεις τοϋ ώς άνω Ν.Δ. 

ικανοποιούν τό αίσθημα περί δικαίου, ώς εις τάς περι-
ωσεες άκυρώσεως άποστρατειών διά νομοθετικής ή διοι- 
τικής πράξεως ή δικαστικής άποφάσεως, κατά τάς όποιας 

προ βλέπεται άνάκτησις καί συνέχισις τής μετοχικής 
ισεως, χορηγήσεως βοηθήματος (μειωμένου) εις άξιω- 

χτικούς, έφέδρους έξ εφεδρείας ή έξ απονομής, πολεμικής 
νθεσιμότητος Β' Κατηγορίας κ.λ.π.
3. Ωσαύτως διά τοϋ Νομοσχεδίου συνιστάται παρ’ έκά- 

τω τών υφισταμένων Ταμείων ’Αλληλοβοήθειας Στρατού, 
χυτικοϋ καί ’Αεροπορίας, Ειδικός Λογαριασμός, μέ σκοπόν 
ν παροχήν έφ’ άπαξ χρηματικής άρωγής είς τάς οίκογε-

.ς των, έν καιρώ ειρήνης, έν διατεταγμένη πτήσει, πτώσει 
άλεξΐ7Γτώτου, καταδύσει, φονευομένων, θνησκόντων ή 

φανιζομένων στρατιωτικών τών -’Ενόπλων Δυνάμιεων.
. Γενικώς διά τοϋ προτεινομιένου Νομοσχεδίου έπιδιώ- 
αι ή έπί όρθοτέρας καί δικαιοτέρας κυρίως βάσεως άνα- 
-ρησις τών σχετικών διατάξεων, ώς αύτη είδικώτερον 
λύεται, δι’ έκάστην περίπτωσιν, είς τάς έπομένας παρα- 

τφους :
Άρθρον 1.

) Διά τής παραγράφου 1 αντικαθίσταται ή περίπτώσις 
ής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ. 398/1974, 
ιλεπομένης τής δυνατότητος διορισμού ώς προέδρου τοϋ 
.ου Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας ούχί μόνον τοϋ Προέδρου 
αντιπροέδρου τοϋ οικείου Μετοχικού Ταμιείου, ώς προ- 
εται σήμιερον, άλλα καί οίουδήποτε έτέρου άνωτάτου 
ματικοϋ έν ενεργεία (Όπλου - μαχίμου - ιπταμένου), 
τόν σκοπόν διευρύνσεως τοϋ κύκλου τών άνωτάτων 

ματικών μιεταξύ τών όποιων δύναται νά επιλογή έ Π ρόε-

) Διά τής παραγράφου 2 προστίθεται εις τό άρθρον 3 
Ν.Δ. 398/1974 νέα παράγραφος 6, προβλέπουσα τήν 
τότητα μεταβιβάσεως ΰπό τοϋ 'Τπουργοϋ ’Είθνικής 
νης, είς τόν ’Αρχηγόν ή καί κατώτερα Όργανα τοϋ 
ου Κλάδου, τής έξουσίας έγκρίσεως αποφάσεων τοϋ 
ιητικοϋ Συμβουλίου τοϋ αντιστοίχου Ταμείου, πρός 
σκοπόν άποκεντρώσεως καί άπαλλαγής τοϋ 'Τπουργοϋ 
ής ύποχρεώσεως έξετάσεως θεμάτων, τα όποια θά 
ή ώς τοιαϋτα δευτερευούσης σημασίας.
).Διά τής παραγράφου 3 προστίθεται είς τό άρθρον 7 
\Τ.Δ. 398/1974 νέα παράγραφος 3, προβλόπουσα τήν 
ότητα έκδόσεως ιδίων ’Οργανισμών κατά Ταμιεϊον Άλ- 
ίοηθείας έκαστου Κλάδου, πράγμα τό όποιον έκρίθη 
βλ.ημένον, λόγω διαπιστωθεισών δυσχερειών έκδόσεως 
υ ’Οργανισμού.
ι Διά τής παραγράφου 4 αντικαθίσταται ή περίπτώσις 
; παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν.Δ. 398/1974 διά 
μπεριληφθοϋν είς τούς μετόχους τών Ταμείων οί έκ 
ων άνθυπασπιστών καί ύπαξιωματικών στρατιωτικοί 
ολεμικής διαθεσιμότητος, οί όποιοι είχον παραλχιφθή, 
ανώς έπειδή δεν ύπήρχον σχετικαί περιπτώσεις, χωρίς 
νά άποκλείεται νά ύπάρξουν τοιαϋται είς τό μέλλον.

Άρθρον 2.
Διά τοϋ άρθρου 2 άντικαθίσταται τό άρθρον 10 τοϋ Ν.Δ. 

39^ Π , 4. Είδικώτερον :
{1 ) Διά τής παραγράφου 1 αναγνωρίζονται, ώς χρόνος 

μετοχικής σχέσεως. διάφοροι ύπηρεσίαι, ώς :
(α) Ό χρόνος φοιτήσεως είς τάς Παραγωγικάς Σχολάς 

Μονίμων ’Αξιωματικών καί Ύπαξιωματικών. ώς ισχύει ήδη 
διά τούς άπό 1.6.1974 καί εφεξής κατατασσομένους είς τά 
Μόνιμα στελ,έχη, καθώς καί διά τους παλαιοτέρους μετόχους 
άλλά μόνον τών Ταμείων ’Αλληλοβοήθειας Ναυτικού καί 
’Αεροπορίας.

(β) Ό χρόνος σπουδών είς τάς Άνωτάτας Σχολάς, έφ’ 
όσον τό πτυχίον τής οικείας Σχολής ή ή ίδιότης τού τελειό
φοιτου άποτελεΐ τυπικόν προσόν διά τήν κατάταξή είς τάς 
’Ενόπλους Δυνάμεις καί ό χρόνος ούτος υπολογίζεται ώς 
συντάξιμος.

(γ) Ό χρόνος αναδρομικής ονομασίας ώς μονίμων άξιω- 
ματικών, άνθυπασπιστών καί ύπαξιωματικών, δεδομένου 
δτι πρόκειται περί χρόνου προϋπηρεσίας.

(δ) Ό χρόνος ύπηρεσίας ό διανυθείς είς τάς ’Ενόπλους 
Δυνάμεις ύπό τήν ιδιότητα τού Μονίμου άξ/κοϋ, άνθυπασπι- 
στοϋ, ύπξκοϋ καί στρατιώτου, προκειμένου νά ίκανοποιηθή 
τό δίκαιον αίτημα άναγνωρίσεως τής προ τοϋ έτους 1961 
προϋπηρεσίας μονίμου ύπαξιωματικοϋ καί τής τοιαύτης είς 
τά Σώματα Άσφχλ.είας τών νύν ύπηρετούντων είς τάς ’Ενό
πλους Δυνάμεις μετόχων τών περί ών πρόκειται Ταμείων.

(ε) Ό χρόνος υπηρεσίας ό διανυθείς ΰπό τήν ιδιότητα τοϋ 
’Εφέδρου άξ/κοϋ ή άνθυπασπιστού, ή δοκίμου έφέδρου αξιω
ματικού ή ’Επικούρου άξιωματικοϋ.

(στ) Ό χρόνος υπηρεσίας ό διανυθείς ΰπό τήν ιδιότητα 
τοϋ έθελοντοϋ ή άνακατατεταγμένου ύπ/ξκοϋ καί στρατιώτου.

(ζ) Ό χρόνος ύπηρεσίας ό διανυθείς ύπό τήν ιδιότητα τοϋ 
Κληρωτού καί ’Εφέδρου όπλίτου.

(η) Ό χρόνος φοιτήσεως είς τάς Σχολάς ’Εμπορικού 
Ναυτικού ώς καί ό χρόνος δεκαοκταμήνου θαλάσσιος ύπηρε
σίας είς τό ’Εμπορικόν Ναυτικόν, προκειμένου περί άξ/κών 

.. τού Λιμενικού Σώματος.
(2) Διά τής παραγράφου 2 έξαιροϋνται τής άναγνωρίσεως 

τοϋ χρόνου ύπηρεσίας τοϋ Έθελοντοϋ ή άνακατατεταγμένου 
ύπαξιωματικοϋ καί στρατιώτου, οί μέτοχοι τών Ταριείων 
’Αλληλοβοήθειας οί όποιοι ύπάγονται είς έτερον ασφαλιστι
κόν Ταμεΐον, συγκεκριμένως δέ οί στρατιωτικοί τοϋ Λιμενι
κού Σώματος οί όποιοι είναι μέτοχοι τών Ταμχίων τοϋ Ναυ
τικού καί έπί πλέον έτέρου επικουρικού Ταμείου παρέχοντος 
έφ’ άπαξ βοήθημα.

(3) Διά τών παραγράφων 3-5 καθορίζονται ό τρόπος 
άναγνωρίσεως τών άνωτέρω προϋπηρεσιών καί ή μέθοδος 
ύπολ.ογισμοϋ τών καταβλητέων πρός τούτο εισφορών.

Βάσει τούτων, διά τήν άναγνώρισιν τοϋ ώς είρηται χρό
νου προϋπηρεσίας καταβάλλεται πρόσθετος μηνιαία κράτη- 
σις έκ ποσοστού τέσσαρα έπί τοΐς εκατόν (4 %), όσον καί ή 
παγία ύπερ τών έν λόγω Ταμχίων τοιαύτη, ύπολογιζομένη 
έπί τών λαμβανομένων άποδοχών κατά τόν χρόνον τής κατα
βολής ταύτης καί έπί τόσον χρονικόν διάστημα όσον ό άνα- 
γνωριζόμενος χρόνος προϋπηρεσίας.

Αί ώς άνω κρατήσεις μχιοϋνται είς τό ήμισυ, προκειμένου 
περί άναγνωρίσεως προϋπηρεσίας διά τήν όποιαν οί μέτοχοι 
έχουν ήδη έπιβαρυνθή διά κρατήσεων ύπέρ οίουδήποτε έκ 
τών Ταμχίων ’Αλληλοβοήθειας τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, 
άλλ.ά ύπό τήν μορφήν γενικωτέρου κοινωνικού πόρου.

Άρθρον 3.
Διά τοϋ άρθοου τούτου άντικαθίσταται τό άρθρον 11 τού

Ν.Δ. 398/74.
ΔΓαύτοϋ καθορίζεται ή άνάκτησις καί συνέχισις τής μετά τού 

οικείου Ταμείου μετοχικής σχέσεως τών αποστρατευόμενων, 
τών όποιων άκυροϋται ή άποστρατεία, διά νομοθετικής ή 
διοικητικής πράξεως, ή δικαστικής άποφάσεως, τού έκτος 
ένεργοϋ ύπηρεσίας χρόνου, άναγνωριζομένου διά τήν συνέ-



χισιν τής μετοχικής σχέσεως αύτών μετά των ώς άνω Τα
μείων.

Ρυθμίζονται επίσης τά άφορώντα εις την επιστροφήν τοΰ 
κατά τήν αρχικήν Ιξοδον ληφθέντος έφ’ άπαξ βοηθήματος 
καί τών όφειλομένων εισφορών.

Προς τούτοις διά τής παραγράφου 5 τοΰ άρθρου τούτου 
καθορίζεται δτι ή παράγραφος ί τοΰ άρθρου 12 τοΰ Ν.Δ. 398/ 
1974. άφορώσα εις τήν συνέχισιν της μετοχικής σχέσεως 
εις to Ταμεϊον ’Αλληλοβοήθειας τοΰ Κλάδου εις δν μετετάγη- 
σαν καί εις τήν μεταφοράν εις τούτο άτόκως τών ήδη κατα-. 
βληθεισών εισφορών των μέχρι τής κατατάξεώς των, έχει 
έφαρμογήν καί έπί τών είς τον αΰτον ή έτερον Κλάδον, κατα- 
τασσομένων μετόχων τών Ταμείων ’Αλληλοβοήθειας καί 
τών τριών Κλάδων τών Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρον 4.
Διά τού άρθρου 4 άντικαθίσταται ή παράγραφος 3 τού 

άρθρου 14 τού Ν.Δ. 398/1974 καί προστίθεται νέα παράγρα
φος 8 είς τό άρθρον 17 τοΰ Νομοθετικού Διατάγματος τούτου, 
διά τής οποίας προβλέπεται ή έπιβολή πλήρων εισφορών καί ή 
χορήγησις πλήρους έφ’ άπαξ βοηθήματος είς τούς μετόχους 
πολεμικής διαθεσιμότητος Β' Κατηγορίας, ώς Γσχυε καί προ 
τού έτους 1969. Τούτο έγένετο πρός τόν σκοπόν Ικανοποιή- 
σεως σχετικού δικαίου αιτήματος τών ένδιαφερομένων.

Άρθρον 5.
Διά τού άρθρου αυτού καταργούνται τό άρθρον 25 καί αί 

παράγραφοι 8 καί 10 τού άρθρου 26 τού Ν.Δ. 398/74, καθ’ 
δσον ή μέν παράγραφος 8 έρχεται είς άντίθεσιν πρός τήν διά 
τού άρθρου 2 τού παρόντος Νομοσχεδίου ρύθμισιν περί άνα- 
γνωρίσεως ώς χρόνου μετοχικής σχέσεως πάσης προϋπηρε
σίας μονίμου Στρατιωτικού, ή δέ παράγραφος 10 έρχεται είς 
άντίθεσιν πρός τήν διά τού άρθρου 6 τοΰ παρόντος Νομοσχε
δίου ρύθμισιν περί έπιστροφής τών κρατήσεων ή χορηγήσεως 
έφ’ άπαξ βοηθήματος είς τούς έφεδρους έξ έφεδρείας άξ/κούς 
μετόχους τών Ταμείων.

Διά τού ίδιου άρθρου καθορίζονται λεπτομέρειαι άφορώσαι 
είς τήν έκτασιν έφαρμογης τών διατάξεων τού Νομοσχεδίου.

Άρθρον 6.
Διά τού άρθρου τούτου προβλέπεται ή χορήγησις πλήρους 

βοηθήματος είς τούς έφέδρους έξ έφεδρείας ή έξ απονομής 
άξ/κούς ώς τούτο χορηγείται είς τούς λοιπούς μετόχους τών 
Ταμείων Αλληλοβοήθειας, άμα τή συμπληρώσει 25ετούς 
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας άπό τής όνομασίας 
των είς έφέδρους άξ/κούς. Ούτως ικανοποιείται δίκαιον αίτημα 
τήςένλόχω κατηγορίας άξ/κών, οίτινες, καίτοι καταβάλλουν 
τάς αύτάς εισφοράς ώς καί οί μόνιμοι συνάδελφοί των, λαμ
βάνουν, έν τούτοις, κατά τάς διατάξεις τού Ν. 355/76, κατά 
50 % μειωμένον έφ’ άπαξ βοήθημα.

Άρθρον 7.
Διά τού άρθρου τούτου τού Νομοσχεδίου καθορίζονται αί 

χορηγούμεναι παροχαί ύπό τού συσταθησομένου παρ’ έκάστω 
Ταμείω ’ .Αλλη λ ο β οηθ ε ίας τών ’Ενόπλων Δυνάμεων Ειδικού 
Λογαριασμού, είς τάς οικογένειας τών φονευομένων Ιπτα
μένων, ’Αλεξιπτωτιστών, 'Τποβρυχίων Καταστροφέων, 
Πληρωμάτων 'Τποβρυχίων ώς καί τά τών καταβαλλόμενων 
κρατήσεων καί λοιπών πόρων ύπέρ τού έν λόγω Ειδικού Λο
γαριασμού.

Σκοπός τού έν λόγω Ειδικού Λογαριασμού είναι ή παροχή 
ικανοποιητικής οικονομικής ένισχύσεως είς τάς άπορφανισθεί- 
σας οικογένειας τών άνωτέρω στρατιωτικών, αί όποϊαι άντιμε- 
τωπίζουν σοβαράς οίκονομικάς δυσχερείας, δοθέντος ότι αί πα- 
ρεχόμεναι είς ταύτας συντάξεις είναι κατά τό πλεΐστον πολύ 
χαμηλαί, όταν ληφθή ύπ’ δψιν, οτι τά έν προκειμένω άτυχή- 
ματα άφορούν εις στρατιωτικούς μικρών κυρίως βαθμών.

5. Είς τάς προαναφερθείσας ρυθμίσεις άποβλέπει τό παρόν 
Νομοσχέδιον, τού όποιου προτείνομεν τήν ψήφισιν.

’Εν Άθήναις τή 10 Μαίου 1978 
Ό 'Υπουργός 

Εθνικής Άμύνης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΛΣ

ί -

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί συμπληρώσεως καί τροποποιήσεως διατάξεων τοΰ Ν.Δ 

398/74 «περί Ταμείων Άλληλοδοηδ*ίας Στρατού, Ναυ
τικού καί Αεροπορίας».

Άρδ-ρον 1.
1. Ή περίπτωσις α' τής παραγράφου 1 τού άρδρου 2 τού 

ΝΛ. 398/74 αντικαθίσταται, ώς άκολούδως :
«α. Έξ ενός ανώτατου άξιωματικοΰ έν ένεργεια (Όπλου 

Μαχίμου—Ιπταμένου), ώς Προέδρου. Τοιοϋτος ϊύναται νϊ 
ορίζεται, 6 Πρόεδρος ή ό ’Αντιπρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τού αντιστοίχου Μετοχικοί Ταμείου, έφ’ όσον είναι 
ανώτατος αξιωματικός έν ένεργεία (Όπλου—Μάχιμος— 
Ιπτάμενος)».

2. Είς τό άρδρον 3 τού ΝΛ. 398/1974 προστίδεται πα
ράγραφος 6 έχουσα ώς άκολούδως :

«6. Ό Υπουργός Έδνικής Άμύνης, ϊύναται νά μεταόι- 
έάζη τήν εξουσίαν έγκρίσεως ώρισμένων αποφάσεων τού Διοι
κητικοί Συμόουλίου, ϊιά τάς όποιας, καπά τάς ίσχυούσας 
διατάξεις, απαιτείται τοιαύτη, είς τόν Αρχηγόν ή κατώ
τερα όργανα τοί οικείου Γενικοί Επιτελείου».

3. Είς τό 7 τοί ΝΛ. 398/1974 προστίδεται πα
ράγραφος 3, ίχουσα ώς άκολούδως :

«3. Επιτρέπεται ή ίκδοσις ιδίων οργανισμών κατά Τα- 
με Τον».

4. Ή περίπτωσις β' τής παραγράφου 1 τοί άρδρου 8 τοί 
ΝΛ. 398/1974 άντικαδισταται ώς άκολούδως :

«β. Οί αξιωματικοί, άνδυπασπισταί καί ύπαξιωματικοί πο
λεμικής διαδεοημότητος, οϊ έκ μονίμων προερχόμενοι, τών 
αντιστοίχων Κλάδων».

Άρδρον 2.
Τό άρδρον 10 τοί Ν.Δ. 398/1974 άνηκαδίσταται ώς 

άκολούδως :
«Άρδρον 10.

Π ροϋπ η ρεοία.
1. ’Αναγνωρίζονται ώς χρόνος μετοχικής σχέσεως τών έν 

άρδρω 8 μετόχων, είς το οϊκείον Ταμείον Άλληλοδοηδείας, 
α! κάτωδι ύπηρεσίαι είς οίονοηποτε Κλάϊον τών Ενόπλων 
Δυνάμεων ή Σώμα ’Ασφαλείας ή Λιμενικόν Σώμα, ασχέτως 
τής χρονικής περιόδου κατά τήν όποιαν ϊιηνύδησαν αύται, ώ; 
καί ό χρόνος σπουδών, έφ’ όσον δεν συμπτίπτει πρός έτερον 
υπηρεσίαν, άναγνωρεζομένην ώς τοιαύτην μετοχικής σχέσεως 
πρός τό ταμείον τοότο.

α. Ό χρόνος φοιτήσεως είς τάς Π αραγωγικάς Σχολά; 
Μονίμων ’Αξιωματικών καί ’Υπαξιω'ματικών.

β. Ό χρόνος σπουδών είς τάς ’Ανώτατος Σχολάς, ύπό τήν 
προϋπόδεσιν ότι τό πτυχίον τής οικείας Σχολής ή ή ΐϊιότης 
τοί τελειόφοιτου ταύτης, αποτελούν τυπικόν προσόν διά τήν 
κατάταξιν είς τό Σώμα είς τό όποιον κατετάγη ό μέτοχος, 
καί έφ’ όσον ό χρόνος ούτος άναγνωρίζεται ώς συντάξιμος.

γ. Ό χρόνος αναδρομικής ονομασίας ώς μονίμων αξιωμα
τικών, άνδυπασπιστών καί ύπαξιωματικών.

δ. Ό χρόνος υπηρεσίας ό διανυδείς ύπό τήν ιδιότητα τοί 
μονίμου αξιωματικοί, άν·δυπασπ:στοί, ύπαξιωματικοί καί 
στρατιώτου.

ε. Ό χρόνος υπηρεσίας ό διανυδείς ύπό τήν ιδιότητα τοί 
Έφεδρου αξιωματικοί ή άνδυπασπιστοί, ή Δοκίμου Έφεδρου 
’Αξιωματικοί ή Επικούρου ’Αξιωματικοί.

στ. Ό χρόνος υπηρεσίας έ διανυδείς ύπό τήν ιδιότητα τοί 
έδελοντοΰ. ή άιακ άτοπε ταγμένου Ύπαξιωματικοί καί στρα
τιώτου.

ζ. Ό χρόνος υπηρεσίας έ διανυδείς ύπό τήν ιδιότητα τοί 
Κληρωτοί καί Εφέδρου οπλίτου.

η. Π ροκειμένου περί ’Αξιωματικών τοί Λιμενικοί Σώμα
τος, αναγνωρίζεται ώς χρόνος μετοχικής σχέσεως είς τό Τα- 
μείον Άλληλοδοηδείας Ναυτικοί καί ό χρόνος φοιτήσεώφ 
των είς τάς Σχολάς Εμπορικοί Ναυτικοί, ώς καί ό χρόνος 
δεκαοκταμήνου δαλασσίας υπηρεσίας είς τό Εμπορικόν Ναυ
τικόν.


