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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Επί σχεδίου Νόμου «περί ρυθμίσεως θεμάτων τίνών τώτ 
εφέδρων έξ εφεδρείας καί έξ απονομής αξιωματικών των 
Ενόπλων Δυνάμεων »^-

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΌΜΟΥ
ρυθμίσεως θεμάτων τ:νών των έφεδρων έξ έφεόρειχς 
έξ απονομής άξιωματικών των Ένότλων Δυνάμεων.

“Αρθρο·; 1.

77μόρ τή>' Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. Διά τοϋ ύτ’ όύιν σχεδίου Νόμου σκοτεϊται ή βελτίω
σες των άτοδοχών καί ή ασφαλιστική τακτοποίησις "ών έπί 
•κακρόν χρόνον ύπηρετουντων εφεδρων ες εφεδρείας και ες, 
απονομής αξιωματικών των Ενοπλων Δυνάμεων.

2. Είς τού; έν λόγω, ελάχιστους εις αριθμόν, άξιωματι- 
κοΰς δεν καταβάλλονται τα τροβλετόμενα δια τούς μονίμους 
επιδόματα στολής καί ειδικών συνθηκών. Ετισης οι εκ 
τούτων συνταξιοδοτούμενοι έκ τοϋ Δημοσίου Ταμείου, κατα 
την έξοδόν των έκ των τάξεων, δεν λαμβάνουν μέρισμα εκ 
τών οικείων Μετοχικών Ταμείων ούτε εφ ατας βοηθημα 
έκ τών οικείων Ταμείων ’Αλληλοβοήθειας.

3. Διά τών άρθρων 1 έως 4 τοϋ ΰτ’ όψιν Νομού ρυθμί
ζονται τ’ άνωτέρω θέματα ώς είδικώτερον εν τοις ετομε- 
νοις ταραγράφοις καθορίζεται.

__ 4. Διά τοϋ άρθρου 1 τροβλέ-εται ή χοοήγησις τών επι
δομάτων στολής καί ειδικών συνθηκών εις τούς έκ τών ανω
τέρω συμπληρώσαντας ή συμπληροΰντας δεκαετή πραγμα
τικήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν άπό τής ονομασίας των εις 
έφέδρους άξιωματικσύς.

5. Διά τών άρθρων 2 καί 3 οί έφεδροι έξ έφεδρων καί έξ 
απονομής άξιωματικοί καθίστανται μέτοχοι περιωρισμένων 
δικαιωμάτων τών Μετοχικών Ταμείων καί Ταμείων ’Αλ
ληλοβοήθειας τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, κατ’ έξαίρεσιν τοϋ κα- 
νόνος ότι μέτοχοι τών Ταμείων τούτων είναι μόνον οι μονιμοι 
αξιωματικοί. Πλήρης έξομοίωσις τών έν λόγω έφέδρων άςιω- 
ματικών προς τούς λοιπούς μετόχους . τών Ταμείων τούτων 
δεν είναι ένδεδειγμένη. Είδικώτερον προβλέπονται : . .

α) Διά τοϋ άρθρου 2 ή χορήγησις έκ τών οικείων Μετο
χικών Ταμείουν μερίσματος έφ’ όσον ούτοι έδικαιώθησαν 
συντάξεως καί έφ’ όσον συνεπλήρωσαν εικοσαετή πραγματι
κήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν άπό τής ονομασίας των εις 
έφέδρους αξιωματικούς. 'Ομοίως 'καθορίζεται ποια υπηρε
σία λογίζεται ώς πραγματική στρατιωτική τοιαύτη διά τήν 
έφαρμογήν τοϋ παρόντος Νόμου.

β) Διά τοϋ άρθρου 3 ΰπό τών οικείων Ταμείων ’Αλλη
λοβοήθειας, έάν δικαιωθοϋν συντάξεως :

(1) Ή έπιστροφή τών εισφορών, ύπολογιζομένων έπί 
τών αποδοχών τοϋ τελευταίου βαθμού, εις τούς έχοντας άπό 
εικοσιν ώς είκοσι πέντε έτη πραγματικής σρτρατιωτικής 
υπηρεσίας, άπό τής ονομασίας των εις έφέδρους άξιωματι.- 
κούς.

(2) Ή χορήγησις μειωμένου βοηθήματος, έκ ποσοστού 
πεντήκοντα τοϊς εκατόν (50 %) τοϋ προβλεπομένου διά 
τούς λοιπούς μετόχους, εις τούς συμπληροΰντας είκοσιπεν- 
ταετή πραγματικήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν, άπό τής ονο
μασίας των εις έφέδρους άξιωματικούς.

6. Διά τοϋ άρθρου 4 ρυθμίζεται ή περίπτωσις αξιωματι
κών, τής ύπ’ όψιν κατηγορίας, οί όποιοι υπηρέτησαν εις 
πλείονας τοϋ ενός κλάδους τών ’Ενόπλων Δυνάμεων.

7. Εις τήν ρύθμισιν τών ανωτέρω θεμάτων άποσκοπεΐ 
το ύποβαλλόμενον σχέδιον Νόμου τοϋ όποιου τήν έπιψήφι- 
σιν έχομεν τήν τιμήν νά ζητήσωμεν παρ’ ημών.

Έν Άθήναις τή.12 Μαΐου 1976

Ό Υπουργός ’Εθνικής Άμύνης 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΑΣ

Οί έφεδροι 
Ενόπλων Δ

είας 7.2'. εξ απονομής αξιωματικοί τών 
συμπληρώσαντες ή συμπληρούντες δε

καετή πραγματικήν ττρατιωτικην υπηρεσίαν. απο της ονομα
σίας των εις έφεδρους άξιωματικούς. δικαιούνται τών προ- 
όλεπομένων διά τούς μονίμους άξιωματικούς επιδομάτων στο- 
λής καί ειδικών συνθηκών.

Άρθρον 2.

1. Οί έν άρθρω 1 τού παρόντος αξιωματικοί, έάν κατά τήν 
έξοδόν των έκ τής στρατιωτικής υπηρεσίας δικαιωθοϋν στρα
τιωτικής συντάξεως έκ τού Δημοσίου Ταμείου, δικαιούνται 
καί μερίσματος έκ τού οικείου Μετοχικού Ταμείου, έφ’ όσον 
συνεπλήρωσαν τουλάχιστον εικοσαετή πραγματικήν στρατιω
τική·; υπηρεσίαν άπό τής ονομασίας των εις έφεδρους άξιω- 
ματτκούς. άφ’ ού χρόνου άσχετα: καί ή μετοχική σχέσις δι’ 
αυτούς.

2. ’Ως πραγματική στρατιωτική υπηρεσία διά τήν έφαρ
μογήν τού παρόντος λογίζεται πάσα υπηρεσία, συνεχής ή δια
κεκομμένη. διανυόείσα ύπό τών κατά τή; προηγούμενη*; παρά
γραφον αξιωματικών ε'ις έ'να ή πλείονας κλάδους τών Ενό
πλων Δυνάμεων ή είς τά Κοινά Σώματα άπό τής ονομασίας 
αυτών εις έφέδρους αξιωματικούς.

3. Ό υπολογισμός τού μερίσματος τώ,γ» άνωτέρων αξιωμα
τικών καί τά τής διαδοχής τούτων είς <31 έναντι τού οικείου 
Μετοχικού Ταμείου δικαιώματα καί υποχρεώσεις ύπό τών με-

- λών τής οικογένειας αυτών διέπανται ύπό τής νομοθεσίας του 
Ταμείου τούτου. -

4. Οί άνωτέρω μέρισματούχοι δεν ΰπόκεινται είς προσθέ
τους εισφοράς ύπέρ τών οικείων Μετοχικών Ταμείων. Διά το 
χρονικόν διάστημα δι’ δ δεν έκρατή-ϊησαν τοιαύται έκ τών απο
δοχών των. ούτοι ΰπόκεινται έπί ίσον χρόνον είς κράτησιν έκ 
ποσοστού δέκα έπί τοίς εκατό·; (10%) έπί τού μερίσματος, τό 
οποίον δικαιούνται νά λάβουν κατά τήν έξοδόν των έκ τής 
υπηρεσίας.

'Ap-Spov 3.

Έκ τών έν άρθρω 1 τού παρόντος άξιωματικών καί έφ’ 
όσον ούτοι κατά τήν έξοδόν των έκ τής στρατιωτικής υπηρε
σίας δικαιωθούν στρατιωτικής συντάξεως έκ τού Δημοσίου 
Ταμείου:

α. Ο! συμπληρώσαντες ή συμπληρούντες εικοσαετή πρα- 
γματικήν στρατιωτική; υπηρεσίαν άπό τής ονομασίας των είς 
έφέδρους άξιωματικούς. δικαιούνται νά λάβουν έκ τού οικείου 
Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας τάς εισφοράς, αί όποίαι έκρατή-Sη- 
σαν κατά τό άνωτέρω χρονικόν διάστημα έκ τών αποδοχών 
των ύπέρ τών Ταμείων τούτων. Αί είσφοραί αύται υπολογί
ζονται βάσει τού ίσχύοντος κατά τήν έξοδόν των έκ τής στρα
τιωτικής υπηρεσίας ποσοστού καί έπί τών αποδοχών τάς 
οποίας έλάμβανον προ τής έξόδου των, ώς τοιούτων νοουμέ
νων έκείνων έπί τών όποιων υπολογίζονται αί υπέρ τών Τα
μείων τούτων είσφοραί.
,5. Οί συμπληρώσαντες ή συμπληρούντες τουλάχιστον είκο- 

σιπεντιετή πραγματικήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν άπό τής 
ονομασίας των: είς έφέδρους άξιωματικούς δικαιούνται νά 
λάβουν εκ τών οικείων Ταμείων Άλληλοβοηάείας ποσοστόν 
πεντήκοντα έπί τοίς εκατόν (50%) τού διά τούς λοιπούς με
τόχους τών Ταμείων τούτων προβλεπομένου πλήρους βοηθή
ματος. , _

Τό βοήθημα τούτο υπολογίζεται έπί τή βάσει τού βαθμού 
ον οί άνωτέρω έφερον προ τής εξόδου των καί τοϋ χρόνου τής 
πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας αυτών άρχομένου άπό 
τής ονομασίας των είς έφέδρους αξιωματικούς.

Έκ. τοΰ ποσού τούτου έκπίπτονται αί μή ένεργηθείσαι κρα-


