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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΧΘΕΣΙΣ
’ΕΚ: σχεδίου Σάμου «περί τροποποιήσεως σής παραγεάφου 2 τού άρθρου 10 τοϋ Α.Ν. 564 /1968 «περί διατάξεων
άφορωσών τήν σύστασιν Οικοδομικού Συνεταιρισμού
’Αξιωματικών τοϋ Στρατού αηράς)'.
Πρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
1. Διά τοΰ παρόντος σχεδίου Νόμου, σκοπείται ή τρο
ποποίησή τής διατάξεως τής παραγρ. 2 τοϋ άρθρου 10
τοΰ Α.Ν. 564 19 48 ίνα παρασχεθή ή δυνατότης μεταβιβάσεως έν ζωή, ΰ.τό τών συνεταίρων τοΰ ΟΣλΙΑΕΣ, πρός
τά τέκνα των καί ελλείψει τούτων πρός τάς συζύγους των
προ παρελεύσεως πενταετίας, τοΰ εις αυτούς περιερχομένου
ακινήτου.
2. Ή ανάγκη τροποποιήσεως τής ανωτέρω διατάςεως,
άνέκυόεν έκ τών κάτωθι γεγονότων :
α) Τής αδυναμίας ύπό μεγάλου άριθμοϋ συνεταίρων
άςιοποιήσεως τοϋ οικοπέδου των, δι’ άνεγέρσεως κατοι
κίας ένώ τά τέκνα αυτών έχουν τήν οικονομικήν δυνατό
τητα νά άποδέχωνται τήν άνέγερσιν κατοικίας έφ’ όσον
τούς παραχωρηΟή το οίκόπεδον.
β) Τής ΐσης μεταχειρίσεως τών άρρένων τέκνων πρός
τα θήλεα τοιαΰτα, εις ά επιτρέπεται ή μεταβίβασις τοϋ
οικοπέδου ώς προίξ.
γ) Τοϋ ότι πλεΐστοι άπόστρατοι ’Αξιωματικοί προκεχωρημένης ήλικίας, έπιΟυμοϋν νά τακτοποιήσουν έν ζωή
τά περιουσιακά των στοιχεία.
3. Ή έν λόγω τροποποίησες δύναται νά έπενεχθή χωρίς
νά παραβλάπτωνται τά συμφέροντα τοϋ ΟΣΜΑΕΣ καί
χωρίς νά κινδυνεύσω νά Οεωρηθή ούτος ώς Συνεταιρισμός
κερδοσκοπικού χαρακτηρος, καθ’ όσον :
α) θά άναληφθοϋν ύπό τών τέκνων άπασαι αί πρός τον
ΟΣΜΑΕΣ υποχρεώσεις τών συνεταίρων γονέων των.
β) ή άπαγόρευσις περί μή έκποιήσεως τοϋ άκινήτου
προ παρελεύσεως πενταετίας άπό τής άποκτήσεως της
κυριότητος, Οά ίσχύση έν τώ προσώπω τών τέκνων καί
τών συζύγων τών συνεταίρων, συνυπολογιζσμένου καί τοϋ
έν τώ προσώπω τοϋ δικαιοπαρόχου διαδραμόντος χρόνου.
Η έν λόγω άπαγόρευσις θά ίσχύση και έν τώ προσώπω τών
άποκτούντων τοϋτο, συνεπεία έκποιήσεως τοϋ ακινήτου
\όγω άφεύκτου άνάγκης.
4. Οικονομική έπιβάρυνσις δεν ύφίσταται διά τόν Συνε
ταιρισμόν, έκ τής προτεινομένης τροποποιήσεως.
5. Ή τροποποιουμέ/η διάταςις έχει ώς άκολούθως :
ι2. Οΐ Συνεταρΐροι, δέν δικαιούνται νά μεταβιβάσωσι διά
τράςεως έν ζωή τό εις αύτούς περιερχόμενον οίκόπεδον,
ή κατοικίαν έπί πενταετίαν άπό τής πλήρους έςοφλήσεως
τής αξίας αύτών έξαιρέσει της πεοιπτώσεως συστάσεως
τροικός υπέρ Ουγατρός ή άοελφής αύτών ή άφεύκτου άνάγκης
:ρινομέ/ης ύπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Συνεαιρισμού».
Έφ’ ω ύποβάλλομεν το παρόν σχέδιον Νόμου και παρααλοϋμεν διά τήν ψήφισιν.
Έν Ά-ύήναις τή 15 Φεβρουάριου 1978
*0 'Τπουργός Εθνικής Άμύνης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
υπί σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως τής παραγρά
φου 2 τοϋ άρθρου 10 τοΰ Α.Ν. 564/1968 «περί διατάξεων
άφορωσών τήν σύστασιν Οικοδομικού Συνεταιρισμού
’Αξιωματικών τοϋ Στρατού Ξηράς».
Ή τροποποιούμενη διάταξις τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 10
~j Α.Ν. 564/1968 έχει ούτω :
«2. Οί συνεταίροι όέ; δικαιούνται νά μεταβιβάσωσι διά

πράςεως εν ζωή το εις ε -το ς περιερχόμενον οίκόπεδον
η κατοικίαν έπί πενταετίαν από τής πληοους έξοφλήσεως
τής αξίας αυτών, έςαιεέο ει της σεριπτώσεως συστάσεως
προικός υπέρ θυγατρός ή αδελφής αύτών ή άφεύκτου ανάγ
κης κρίνο μόνης ύπ. το' Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ
Συνεταιρισμού.
Έν Ά-ύήνα·.; τή 15 Φεβρουάριου 1978
Ό Ύπουενόε ’Εθνικής ’Αμύνης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τροποποιήσεως τής παραγράφου 2 τοΰ άρύρου 10 τοί
Α.Ν. 564/1968 «πε:: διατάξεων άφορωσών τήν σύστασιν
Οικοδομικού Συνεταιρισμού Άξ/κών τού Στρατού Ξηράς».
Άράρον μόνον.
Ή παράγραφος 2 τού άρ-ύρου 10 τού Α.Ν. 564/1968 «πες:
διατάξεων άφορωσών εις τήν σύστασιν Οικοδομικού Συνεται
ρισμού Άξ/κών τού Στρατού Ξηράς», άντικαδ.σταται ώ;
ακολούθως:
«2. Οΐ Συνεταίροι δεν δικαιούνται έπί ποινή άπολύτου άκυρόττττσς νά μεταβιβάσωσι διά πράξεως έν ζωή, το εις αυτούς
μετα6ι6ασ·5έν ύπό τοϋ Συνεταιρισμού ακίνητον έπί πενταετία·'
άπό τής κτήσεως τής κυριότητος αύτοΰ. Έξαιρετικύς επιτρέ
πεται ή πρό τής παρελεύσεως πενταετίας, μεταβίόασις αύτοϋ
εις τά τέκνα των καί έλλείψει τοιούτων εις τήν σύζυγόν
των, ώς καί ή σύστασις προικός ύπέρ δυγατρός ή αδελφής.
Οί ούτως άποκτώντες, δεσμεύονται ώς πρός τήν περαιτέρω
μεταίίβασιν τοΰ άκινήτου έπί μίαν πενταετίαν, εις τήν όποιαν
συνυπολογίζεται καί ό έν τψ πρυσώπψ τοΰ δικαιοπαρόχου των
διαδραμών χρόνος. Επίσης επιτρέπεται ή έκποίησις πρό τής
παρελεύσεως πενταετίας έν περιπτώσει άφεύκτου άνάγκης
κρινομένης ύπό τού Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Συνεταιρι
σμοϋ. Οί κατά τήν παρούσα παράγραφον άποκτώντες. ύπεισέρχονται εις τάς συναφείς προς τό ακίνητον υποχρεώσεις τοΰ
συνεταίρου».
Έν Άύήναις τή 15 ’Ιουνίου 1978
Ό 'Υπουργός Έόνικής ’Αμύνης
ΕΤΑΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ

Άριθ. 3/1/1978
ΕΚΘΕΣΙΣ
Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρθρον 75 παράγρ.
1 τοΰ Συντάγματος) έτπί τοϋ Νομοσχεδίου τού Υπουρ
γείου ’Εθνικής Άμύνης «περί τροποποιήσεως τής παρα
γράφου 2 τοϋ άρθρου 10 τοΰ Α.Ν. 564/1968 «περί δια
τάξεων άφορωσών τήν σύστασιν Οικοδομικού Συνεται
ρισμού ’Αξιωματικών τοϋ Στρατού Ξηράς».
Έκ τών διατάξεων τού ώς άνω σχεδίου Νόμου, δι’ ών
παρέχεται ή δυνατότης μεταβιβάσεως, διά δίκαιοπραξίας
έν ζωή, ύπό συνεταίρων τού Οικοδομικού Συνεταιρισμού
’Αξιωματικών τού Στρατού Ξηράς, πρός τά τέκνα των,
τού εις αύτούς περιερχομένου άκινήτου, δέν προκαλεΐται
δαπάνη είς βάρος τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού.
Έν Άθήναις τή 15 Φεβρουάριου 1978
‘Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ

