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XIXIIl'UTlKH EK'-HIII
' Επί Σχ; iiyj Nόμου « Περί άντικαταστάσεω; τής πα.ρ.σιγράφου

3 του ά,σθρου Η* τοϋ Ν.Δ. 338 / 4 «περί Ταμείων Άλλν,λο-
3οηθει:ος Στρατοϋ. Ναυτικού καί Αεροπορίας».

/7ο·ύς τ.'/>· Βονλλν τών Ελλήνων
1. Βάσει τοΰ άρθρου 7 παράγραφος 1 εδάφιο ν 3 τοϋ Ν.Δ. 

4202 1820 «πεοί διευκολ.ύ νσε ως των δημοσίων ύπολλο* λ.ων 
—;ό: άπόκτησιν κατοικία; διά τής όργανώσειυς ειδικών Συν- 
εταιοισμών». οί δημόσιοι ύπάλληλ,οι καί οί στρατιωτικοί 
οι λαμβάνοντες στεγαστικά δάνεια έκτου Ταμείου Παρακατα
θηκών καί Δανείων καί τοϋ Ταχυδρομικού I χμιευτνρι,υ 
ΰποχρεοϋνται οπως εκχωρούν μέρος τοϋ δικαιούμενου εφ 
άπαξ βοηθήματος εκ τοϋ οικείου Ταμείου Προνοίας ή ’Αλ
ληλοβοήθειας τερός τοκοχρεωλυτικήν έςόφλ.ησιν τών εν λόγω 
δανείων.

2. "4'το της παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 19 τού Ν.Δ'398/74 
απαγορεύεται ή έν γένει έκχώρησις τών παροχών, ή :οι τοϋ 
έφ’ άπας βοηθήματος τών Ταμείων ’Αλληλοβοήθειας Ιίτρα- 
τοϋ. Α αυτικοϋ καί ’Αεροπορίας.

3. Κατόπιν τής άπαγορεύσεως ταύτης τό Τα.ιεΐον Παρα
καταθηκών καί Δανείων, ώς έγνοΰρισεν εις τό Ύπουργεΐον
Εθνικής Άμύνης δι’ εγγράφου του. δεν δυνατή νά χορηγή 

έφεςής στεγαστικά “δάνεια εις τούς στρατιωτικούς τώντριών 
Κλάδων ’Ενόπλων Δυνάμεων οί όποιοι τυγχάνουν μέτοχοι 
τών Ταμείων Αλληλοβοήθειας Στρατοϋ, Ναυτικού καί 
Αεροπορίας, εάν δεν άρθή ή ΰπό τοϋ προμνησθέντος IV.Δ. 
39S/74 προβλεφθεϊσα άπαγόρευσις έκχωρήσεως μέρους τοϋ 
δικαιουμένου έφ’ άπας βοηθήματος έκ τών Ταμείων τούτων.

4. Διά τοΰ προτεινομένου Σχεδίου Νόμου σκοπεΐται ή 
άρσις της άπαγορεύσεως ταύτης, εις τρόπον ώστε νά μην 
άποκλ.είωνται οί στρατιωτικοί τής παρεχομένης καί εις τούς 
λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους σχετικής έςυπηρετήσεως ΰπό 
τού Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δανείων, τοΰ Ταχυδρομι
κού Ταμιευτηρίου καί λοιπών αρμοδίων φορέων.

δ. Προς τούτο είσηγούμεθα την άντικατάστασιν τής παρα
γράφου 3 τοϋ Ν.Δ. 398/74 ήτις έχει ώς άκολούθως :

«Κατ’ έζαίρεσιν έπιτρέπεταιή κατάσχεσις τών χρηματικών 
παροχών καί μέχρι τοϋ συνόλου αυτών διά χρέη καί όφειλάς 
προς τό Δημόσιον».

6. Έφ’ ω υποβάλλεται τό παρόν Σχέδιον Νόμου κ:.ί 
παρακαλ.οϋμεν διά την έπιψήφισιν του.

Έν ΆΟήναις τή 1 Δεκεμβρίου 1975
Ό ' Υπουογός Εθνικής Άυιύνης 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙ ΓΣΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ
Περί άντικαταστάσεως τής πασαγράσκ./ 3 τοϋ άρύρου 19 

του Ν.Δ. 398/74 «περί Ταμείων Άλλτλοάοτ,ϋειας Στρα
τού. Ναυτικού καί ’Αερο.νορίας».

"Ap-Spcv 1.

Ή παράγραςος 3 τοϋ άρ-ύρου 19 τοϋ Ν.Δ. 398/74 
«περί Ταμείων Αλλτλοόοηύείας Στρατού. Να.τ κοϋ καί 
Αεροπορίας, αντικαθίσταται

«3. Κατ' εςάίρετ:-/ έπιτρέπεται:
α. Η κατάσχεσις τών χρηματικών παροχών καί μέχρι 

τού συνόλου αυτών ::ά χρέη καί όσειλάς τοός τό Δημόσιον.
β. Η εκχώρησ;ς τών χρηματικών παροχών πρός τοκο

χρεωλυτικήν εςόρ/.ησ :ν συναπτομενων στογαστ.κών οανείων 
εκ τού Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δάνειον, τού Ταχυ
δρομικού Ταμιευτήριου και λ.οιπών σορεων άρμοσίων οιά τήν 
χορήγησιν τοιούτων οανείων εις δημοσίου; ύπαλ,λή/.ους καί 
στρατιωτικούς καί μέχρι τού υπό τών εκάστοτε ίσχυουσών 
διατάσεων προό/.επομένου οίοσοοποϋ τώ< παροχών τούτων».

Αρύρον 2.

Η ισχύς τοϋ παρόντος άσχετα; άπό 1 Ιανουάριου 1975.

Εν Αύήναις τή i Δεκεμόρίου 1975

Εν Αύήναις τή ! Δεκευόσιου 1975 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤϋΣΙΤΣΑΣ

ΕΚ9ΕΣΪΣ
Άο.λ 126/22 197;

Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους, (άρθρον 75-π.τράγρΓ‘Ι 
τοϋ Συντάγματος) έπί τοϋ σχεδίου Νόμου τοϋ Υπουργείου 
Εθνικής Άμύνης «περί άντικοοταστάσεω.- νής παραγοάφου 3 
τοϋ άρθρου 19 τοϋ Ν.Δ. 398/1974 ι-τ. ,οί Ταμείων Άλληλ.ο- 
βοηθεί^π Στρατοϋ, Ναυτικού καί ’Αεροπορίας'.

Δ·.άγφοϋ άρθρου 19 τοϋ Ν.Δ. 398/1974 ρυθμίζονται 
θέματα.' σχττικά μέ τήν παραγραφήν, κοιτά τχεσον κοιί 
εκχώρησ.ν απαιτήσεων κατά τών Ταμοίω/ Άλλ.ηλοβοη- 
θείας Στρατοϋ, Ναυτικού καί ’Αεροπορίας. Είδικώτερον διά 
τής διατάςτως τής παρ. 3 τοϋ άρθρου τούτου έθεσπίσθη, 
ότι κατ’ εςαίρτσιν επιτρέπεται ή κατάσχεσις τών χρηματικών 
παροχών καί μέχρι τοϋ συνόλου αύτών διά χοίτ καί οφοολά/ 
πρός τό Δημόσιον.

“Ηδη, διά τού ώς ανωτέρω σχεδίου Νόμου, εις/ τήν πυράν ο 
3 τοϋ άρθρου 19 Ν.Δ. 398/19/4, προστίθεται διάταςι; διό: 
τής όποιας ποοβλ.έπ.ετιοι ή έκχώρησις τών χρημσ.τ ι.ώ'. πσιρι - 
χών πρός τοκοχρεωλ.υτικήν έςόφλησιν ου\ απτέ μένω*. < 'σ
παστικών δανείων έκ τιϋ Ταμείου Παρακαταθηκών κ:.ί Δσι- 
νείων, τοϋ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου καί λοιπών φερέων 
αρμοδίων, διά την χορήγησιν τοιούτων δανείων εις Σημεοί ο 
υπαλλήλους καί στρατιωτικούς,καί μέχρι τοϋ έπό τών έκάοτο - 
τε ίσχυουσών διατάςτων προβλεπομένου π.υοστοϋ τών 
παροχών τούτω .

Έ < .·ού : ου δεν πρ‘καλείται δαπάνη τοϋ Κρατικού Πρ ϋ- 
πολογιομοϋ καί τών Προϋπολογισμών τών Ταμοίω/ ’Αλληλο
βοήθεια: Στρατού, Ναυτικού καί ’Αεροπορία'.

Έν Άδήναις τή 2S Λύγούοτου 1975 

Ό Γενικός Διευθυντές
ΝίΚ. ΠΑΠΛΓΕΩΡΓΙ0Γ


