
’ Επί σχεδίου Νόμου «περί τού Ειδικού Λογαριασμού Χρη
ματικής ’Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων».

Πρός την Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Διά τού Ν.Δ. 679/1970 συνεστήθη παρ’ έκάστω 
Ταμείω ’Αλληλοβοήθειας τών τριών Κλάδων ’Ενόπλων 
Δυνάμεων Ειδικός Λογαριασμός διά την χορήγησιν Ειδικής 
Χρηματικής ’Αρωγής ύπό τόπον έφ’ άπας βοηθήματος, εις 
τάς οικογένειας τών έν καιρώ ειρήνης καί έν διατεταγμένη 
υπηρεσία άποβιούντων στρατιωτικών τών ’Ενόπλων Δυ
νάμεων, περιλαμβανομένων καί τών εφέδρων καί κληρωτών 
οπλιτών.

2. 'Υπέρ τοΰ Ειδικού τούτου Λογαριασμού ένεργεϊται 
κράτησις 2%0 επί τοϋ βασικού μισθού τών έν ένεργεια 
άςιωματικών καί άνθυπασπιστών καί τών μονίμων καί άνακα- 
τατεταγμένων ύπαςιωματικών καί οπλιτών, έξαιρουμένων 
τών δοκίμων καί επικούρων αξιωματικών καί τών εφέδρων 
καί κληρωτών ύπαςιωματικών καί οπλιτών.

3. Διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου, δι’ ού καταργεί- 
~ται~τό ΝγΔ. 679/70 καί τό είς έκτέλεσιν τούτου έκδοΟέν ύττ
άριθ. 184/71 Β.Δ., βασικώς σκοπεϊται ή αΰςησις τής κρατή- 
σεως έκ ποσοστού μέχρι 2%0 εις ποσοστόν 3 %0 έπί τοϋ 
βασικοϋ μισθοϋ τών ύποχρέων στρατιωτικών, ή έπέκτασις 
τής κρατήσεως καί εις τούς δοκίμους καί επικούρους αξιωμα
τικούς, οί όποιοι λαμβάνουν ικανοποιητικάς άποδήχάς καί 
ή χορήγησις μειωμένου έ'στω βοηθήματος καί εις νάς οικο
γένειας τών άποβιούντων στρατιωτικών έν καιρώ ειρήνης μεν 
άλλ’ ούχί έν διατεταγμένη υπηρεσία.

4. Συγκεκριμένος :
' α) Διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ Σχεδίου μετονομάζεται ό. Λο
γαριασμός καί ορίζονται οΐ μέτοχοι καί ό σκοπός συστασεως 
του.

β) Διά τοϋ άρθρου 2 καθορίζονται οί πόροι τοϋ Λογαρια
σμού αύξανομένης τής σχετικής κρατήσεως παγίως εις 
3 %ο καί έπεκτεινομένης καί εις τούς δοκίμους καί έπικού- 
ρους έφέδρους αξιωματικούς, οί όποιοι λαμβάνουν ικανοποιη
τικές άποδοχάς καί αί οίκογένειαί των τυγχάνουν δικαιούχοι 
άρωγής.

γ) Διά τοϋ άρθρου 3 ορίζονται ώς δικαιούχοι άρωγήζ 
αί οικογένεια1, τών στρατιωτικών τών φονευομένων, θνη- 
σκόντων ή έξαφανιζομένων έν καιρώ ειρήνης, έν διατεταγμένη 
υπηρεσία ή μή έφ’ όσον δεν δικαιούνται πολεμικής συντάξεως. 
Τούτο δέ διότι αί οίκογένειαί αί δικαιούμεναι πολεμικής 
συντάξεως δεν χρήζουν τοιαύτης άρωγής ώς λαμβάνουσαι 
ικανοποιητικάς παροχάς. Περαιτέρω δέ καθορίζεται ό χρό
νος καθ’ ον θά καταβάλλεται τό έν λόγω έπίδομα εις τάς 
οικογένειας τών έξαφανιζομένων στρατιωτικών.

δ ) Διά τοΰ άρθρου 4 καθορίζεται το ποσόν τής χρηματικής 
άρωγής, έπεκτεινομένης τής χορηγήσεως μειωμένου έστω 
ποσοΰ άρωγής καί εις τάς οικογένειας τών φονευομένων,θνη- 
σκόντων ή έξαφανιζομένων στρατιωτικών ούχί έν διατετα
γμένη υπηρεσία, δοθέντος ότι καί διά τάς οικογένειας τών 
στρατιωτικών τούτων συντρέχει άνάγκη οικονομικής ένι- 
σχύσεως. ’Επίσης παρέχεται εις τον' Υπουργόν ’Εθνικής 
Άμύνης τό δικαίωμα όπως άναλόγως τής οικονομικής κατα- 
στάσεως τοϋ Λογαριασμού κατόπιν προτάσεως τών οικείων 
Διοικητικών Συμβουλίων άποφασίζη έπί τής αύξομειώσεως 
τών ποσών τής άρωγής, χωρίς νά προηγήται γνωμοδότησις 
τοϋ ,ΑΕΔ ήτις δεν κρίνεται έν προκειμένω απαραίτητος.

ε) Διά τοΰ άρθρου 5 παρέχεται εις τον 'Υπουργόν Έθνι~ 
κής ’Αμύνης όπως κατόπιν προτάσεων τών οικείων Διοι
κητικών Συμβουλίων, άποφασίζη έπί τής ρυθμίσεως τών 
θεμάτων τών άφορώντων εις την όργάνωσιν καί λειτουργίαν 
τοϋ Λογαριασμού, καθώς επίσης καί τάς λοιπάς λεπτομέρειας 
εφαρμογής τοϋ Νόμου.

ζ) Διά τοΰ άρθρου 6 καταργοϋνται ρητώς τό Ν.Δ. 679/70 
έξαιρέσει τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. τούτου, δττερ άοεώρα, εις την

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ κατάργησιν τοϋ Ταμείου Ειδικής Άσφαλίσεως Ίπταμένω7 
’Αεροπορίας καί την συγχώνευσιν τούτου εις τον συσταθέντα 
Ειδικόν Λογαριασμόν, καθώί έπίσηε καί τό ύπ’ άοιθ. 184.71 
Β.Δ.

5. Τό πλήρες κείμενον τών διά τοϋ παρόντος καταργου- 
μένων Ν.Δ. 679//Ο καί Β.Δ. 184//1 παρατίθεται εις τό 
συνημμένου παράρτημα.

6. Έφ’ ω υποβάλλεται το παρόν σχέδιον Νόμου καί παρα- 
καλοΰμεν διά τήν έπιψήφισιν τούτου.

Έν Άθήναις τή 20 ’Απριλίου 1976

Ό 'Υπουργός Εθνικής Άμύνης 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΛΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τοϋ Ειδικού Λογαριασμού Χρηματικής Αρωγής Οίκο- 

_______ γεν ε ιών Στρ ατιωτικών. τών Ενόπλων Δυνάμεωγ.

Άρ·9ρον 1.
Σύστασις — Σκοπός — Μέτοχοι.

1. Ό συστα-ύείς διά τοϋ Ν.Δ. 679/70 Ειδικός Λογαρια
σμός παρ’ έκάστω τών υφισταμένων Ταμείων' ’Αλληλοβοή
θειας τών τριών1 Κλάλων Ενόπλων Δυνάμεων δ ατηρεϊται 
μετονομαζόμενος εις «Ειδικόν Λογάρι ατμόν Χρηματικής Ά
ρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών».

2. Μέτοχοι τοϋ Λογαριασμού τούτου είναι, ύποχροωτικώς 
απόντες οί έν ένεργεία στρατιωτικοί τών τριών Κλάδων ό
πλων Δυνάμεω,ν.

3. Σκοπός τοϋ λογαριασμού είναι ή παροχή έφ’ άπας Χρη
ματικής άρωγής εις τους κατά τό σρ-3ρον 3 τοϋ παρόντος 
δικαιούχους.

Άρ·3ρον 2.
Πόροι.

Πόροι τοΰ Λογαριασμού είναι οί κάτω-3ι:
α. Μηνιαία κράτησις έκ ποσοστού τρία έπί τοίς χίλιοις 

(3ο/οο) έπί τού μηνιαίου δασικού μισόοϋ τών έ/ ένεογεία 
μονίμων, Τλονίμων έξ εφεδρείας καί εφέδρων' αξιωματικών καί 
άνύυπασπιστών δοκίμων -/,'αί επικούρων έφέδρων αξιωματικών 
και μονίμων, έ-3ελοντών καί άνακατατεταγμένων ΰπαξιωματι- 
κών καί οπλιτών.

β. Δωρεαί, κληρονομιά: ή κληροδοσία: ή άλλοι π op or/αί πρός 
τά Ταμεία Άλληλοίοηύείας, υπέρ τών σκΌπών τοϋ Λογαρια
σμού τούτου.

Άρόρον· 3.
• Δικαιούχοι.

Δικαιούχο: έφ’ άπαξ χρηματικής άρωγής έκ τού Λογαρια
σμού τούτου είναι αί οικογένεια: τών έν καιρώ ειρήνης" έν δια
τεταγμένη υπηρεσία ή μή φονευομένων. -9νησκόντων ή έξαφα- 
νιζομένων στρατιωτικών τών Ενόπλων Δυνάμεων, έφ’ όσον 
δέν δικαιούνται πολεμικής συντάξεως, κατά τή·/ άκόλουάον 
σειράν προτεραιότητος καί κατ' ίτομοιρίαν έν έκαστη τών κα
τωτέρω περιπτώσεων:

λ. Ή σύζυγος, τά ανήλικο άβρενα τέκνα καί αί άγαμο: θυ
γατέρες.

β. Οί γονείς.
γ. Αί ορφανοί πατρός άγαμο: άδελφαί καί οΐ ορφανοί πα- 

τρός ανήλικοι άρρενες άδελφοέ.
2. Πρσκειμένου περί έξαφανιζομένων τό ύπό τού παρόντος 

προόλεπόμενον έπιδφ,α καταβάλλεται άμα τή δημοσιεύσει τής 
τελεσιδίκου περί άφανείας άποφάσεως.


