
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
_ ’Ετί σχεδίου νόμου <r—£Γ;: συμτληρώ σεως καί τροτοτοιησεως 

3!2τάξΐων -ο5_Ν. 788/78», «essst συμτληρώσεως xxt 
τοχοιήσεως διατάξεων :w Ν.Α. 398/74». «.ττερί Ταμείων 
Άλληλο όο ηθε ία ς Στρατού, Νχυτικοΰ, Άεροτοριχς».

Προς τήν Βουλήν ιών ’Ελλήνων
1. Με το άρθρο 7 τού Ν. 788/78 συστήθηκε, εις έκαστο 

τών Ταμείων Αλλήλοόοηθε!2ς τών Ενότλων Δυνάμεων, Ε- 
ξτ/.ίς Λογαριασμός γιά την τχροχή ίκχνοτοιητικής οικονο- 
ιιικής ήνισχύσεως στις οικογένειες τών φονευομενων Ιτταμε- 
νων καί ορισμένων χ/.λων.-κ-στηγβριών -Στρατιωτικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
Ε'5· σχεδίου νόμου «τερί σ.μτληρώσεως καί τροτοτοιήσεως 
-'.χτχσεων τού Ν. <88/<8 «στερί συκτληρώσεω ς καί τοοσιο- 
τοιήσεως διατάξεων τού Ν.Α. 398/7 4 «τερί Τχμεί ων Αλ
ληλοβοήθειας Στοοτού, Ναυτικού. Άεροτοριχς».

Συμτληρ ουμενα·. - Τρστοτοιοόμενχι διατάξεις Ν. 788/78.

'Αρθρον 7.

ιμ υ ρ ίων ■: ρ χχμώ ν (8.090.000), ατό τον Λογαριασμό 
■/.ή; ’Αρωγής Οικογενειών' Στο χσωτικών -(ΕΛΧΑΟΣ).
• 3. Ή έτιχορήγητη έγινε. έ τι ε ι δ ή στον ΕΛΧΑΟΣ, οτζν 
ιδρύθηκε μέ το Ν.Α. 679/7Q, τεριήλθε τό αδιάθετο ύτόλοι- 
το τού Τχμε ίο υ-ETc:/.ης Α;φ ζλ ι σ ε ω ς Ιτταμένων τής Π^. Α
κου λειτουργούσε άτοκλειστ -/.ο με εισφορές τών Ιτταμένων 
καί κατχργήθηκε μέ το ανώτερο} Ν;Λ._

4. Άτό το τοσ; τής έτιχοριηρήσεω ςτδρ-αχμές τέττερα εκα
τομμύρια δ: X τ έθ η·/, χμ ΊΓϋν χμ ε: _ τητ“ τα~ί ζγρ .8 τού ίδιου άρ
θρου- 7 τού Ν. 788/78, γιά τήν χορήγησή-χρήμ-χτικής αρω
γής (δρχ. 177.000 έκαστον) στά ανήλικα τέκνα τών ε.ς δια- 
τεταγμένη τ-τήση φονευθέντων, θανόντων ή έξαφανισθέντων 
στρατιωτικών τής Π .Α.,_ άτό τής καταργήσεως τού Ταμείου 
Ειδικής Άσφαλίσεως 'Ιττομενων (29.9.70) μέχρε τής δημο- 
σ εύσεως τού x/ωτέρω Νόμον.

5. ’Ατό οικογένειες τής ίδιας κατηγορίας Στρατιωτικών, 
τού φονεύθηκαν τρό τής καταργήτεως τού Ταμείου Είδκής 
Άσφαλίσεως 'Ιττομενων (29.9.70), ύτοίλήθηκε το αΐτημε, 
να χορηγηθεί καί στά ανήλικα τέκνα τους ή άρωγή τής τ-ρο- 
ηγουμένης ταραγράφου. ’Ατό έρευνα τού έγινε διατιστώθηκε 
ότι τά ανήλικα άγαμα τέκνα τών ανωτέρω κατηγοριών, -του 
δεν συν ετλήρ ωσάν τό 21 ον έτος τής ηλικίας των, ανέρχονται 
σέ 18.

6. Στις ανωτέρω οικογένειες, είχε χορηγηθεί, κατά τον 
χρόνο τού θανάτου τού τροστάτου τους, μικρή χρηματική άρω
γή άτό τί καταργη-ύέν τό 1970 Ταμείο Ειδικής Άσφαλίσεως 
Ίτταμένων. Ή άρωγή τ;ό χορηγήθηκε τότε, άνατροταρμο- 
τμένη τιμαρ-νμικά, ΰτολογίζεται ατό 1/2 τερίτου εκείνης 
του ελαίαν τά τέκνα τών φονευθέντων μετά τήν 29.9.70.

7. Για τό λόγο αυτό, κρίνεται τκ.ότιμο καί δίκαιο νά χορη
γηθεί συμτληρ ιαματική χρηματική άρωγή καί ατά τροανυ- 
φερθεντα ανήλικα καί άγαμα τέκνα τών φονευθέντων Ίττα- 
μένων τρό τής 29.9.70, ίση τρός τό 1/2 τής χορηγηθείσης 
ατά τέκνα τών φονευθέντων συναδέλφων τους μετά τήν 29.
9.1970.

8. Γιά τήν τληρωμή τής άρωγής άταιτοϋνται 1.875.000 
δρχ. Τό τοσό αυτό -5ά διατε-5-εί ές ολοκλήρου άτό τό ύτόλοετο 
τοτό τών 4 έκζτ. δρχ. του μεταφέρ-3ηκε άτό τό Ταχείο Ε’ιδι- 
κής Άαραλίαεως Ίτταμένων στον Ειδικό Λογάρι ατμό Άσφα- 
λισεως Ίτταμένων καί τό ότοίο τροέρχεται άτοκλειατικά καί 
μονο άτό κρατήσεις έτί τού ττητικοΰ τών Ίτταμένων.

9. Στην τ,ροχ/αφερ·3είσα ρύθμιση άτοδλέτει τό ταρόν νο
μοσχέδιο τού ότοίου τροτείνουμε τη-/ ψήφιση.

Έν Άθήναις τή 18 Μαρτίου 1980
'Ο 'Ττουογος ’Εθνικής Άμύνης 

ΕΓΑΓΓΕ/\.ΟΣ .ΑΒΕΡΩΦ — ΤΟΣΙΤΣΑΣ

σκοτος τού ότο:ου είναι ή τα,ροχή εφ’ άτας χρηματικής άρω- 
γής εις τας ο: κο'ρεν ε ι α ς τών εν καιρώ ειρήνης έν ίιατεταγμέ-
VTT ΤΓΤΤ.ΤΙ? »   ^ · Ύ > ·τ — * ——/Λ —r.· w ..νη -τητΐΐ. -τω·7Σ’ ί\ άλες:τ:τωτο*>, χχτ27Στει,
^νητν.^των η έΗττ£αττίωτιχών τών Έ^ττλων 
Λ·χ. 3ζχεων τ)_τοι.^ ΙτττίΓχενων. Α/νε-τ;τττωτ17τcoν3 T'TroSpvyi/Hv 
Καταστροφέων καί Πληρωμάτων 'Ττοβρυχίων.

2. Δικαιούχοι τής χρηματικής άρωγής τυγχάνουν τά κά
τωθι μέλη τών εν ταραγραφω 1 τού ταρόντος άρθρου οικο
γενειών :

3) Ε χήρα συζυγος και τά νόμιμα ή νομιμοτοιηθέντα ή 
θετά ή άν αγ-νωρ: σθ'έν τ α τέκνα, ώς καί τά κυοφορούμενα, έφ' 
όσον γεννηθούν ζώντα. Τά τέκνα τυγχάνουν δικαιοΰχα, έφ' 
όσον τά μέν άρρ·ενα είναι άγαμα καί χ/ήλίκα, μή 'στμτλήρ/Γ 
σχ.τα τό 21 έτος τής ηλικίας των ή ενήλικα, άλλά άνίκανα 
τρός άσκησιν οίουδήτοτε ίιοτοριστικού έταγγεύματος, τά δέ 
θήλεα άγαμα. ,

. , δ) Ελλείψει συζύγου ή τέκνων κατ’ ίσομοιρίαν οί γονείς 
ή ελλείψει τούτων κατ’ ίσομοιρίαν αιί άγαμοι όρφαναί άδελφα! 
καί οί ανήλικοι ορφανοί αδελφοί, μή συμτ),ηρώσχ/τες· τό 21 
έτος τής ηλικίας των ή ενήλικες μέν άλλά ανίκανοι τρός 
άσκησιν οίουδήτοτε ίιοτορ ιστίκ-ού έταγγέλματος.

3. Ή άνικατ/ότης τών ενηλίκων τέκ·/ων καί τών ενηλίκων 
αδελφών βεβαιούται διά γνωματεύσεως τής κατά Κλάίον ’Α
νώτατης Τγεισ/ομεκής ’Εττοτροτής.

4. Πρσκειμέ·/ου τερ: έςαφανιζομένων ή χρηματική άρω
γή καταίάλλετα: μετά τήν έκδοσιν τής ά^αετχκλήτου άτοφά-

■ σεω-ς τερί άφ χν-εία,ς. ·

δ. Το ΰψος τής άρωγής ορίζεται εις τό ίσάτοσον τεσσάρων 
(4) εξαμηνιαίων ττητικών έτιδομάτων διά τήν σύζυγον, τεσ
σάρων (4) διά τήν τατρικήν οικογένειαν καί τεσσάρων (4) 
2·’ έκαστον τέκνον, ύ.τολογιζομένων διά μέν τούς χειριστάς έτί 
τού κσταίαλλομένου χ/ωτέρσυ ττητικού έτιδόματος τής Β' 
Κατηγορίας, διά δέ τους λοιχούς ίττχμέ'/ους, τούς άλεξιττωτι- 
στάς, τούς ύτοθρνχίους καταστροφείς καί τά τληρώματα ύτο- 
β-ροχίων, έτί τού καταβαλ/κμένου ά/ωτέρ-ικι -ττητικού έτιδο- 
ματος τής Δ' Κατηγορίας.

■ 6. Τό τοσόν τής χρηματικής άρωγής δύναται ν’ αύξομοιού- 
ται ϊτ/αλόγως τής έκάστοτε οίκσ/οαικής καταστάσεως τού 
λογαριασμού, 2ι’ άτοφάσεως τού Ττουργού ’Εθνικής ’Αμύ- 
νης, έκδιδομενης κατότιν τροτάσεως τών οικείων Διοικητικών 
Συμίουλίων. ... ~ ·. . .

Ή ώς χ/ω άτόφασις έκδίδεται τρό τής ένάρς-εως τού εις ο 
άναφέρεται οικονομικού έτους καί ισχύει άτό τής τρωτής τού 
έ'.ους τούτου, άτοκλειομένης τής χ/αδρομικής ισχύος τχύτης,

7. Πόροι τού Λογαριασμού είνχι:
α) Κράσησις έκ τοσοστοΰ μέχρι δύο τί τοίς εκατόν (2%) 

έτί τών έτιδομάτων ττητικού, ττώσεως ά/οτ:ττωτιστών, κα
ταδυτικού καί ϋτοόρνχίων καταστροφ-έον/, οριζόμενη δι’ άτο-



2 —

φάββως τοΰ 'Γπουιργοΰ Έ&νιχής Αμύνης, τή πρ«τάσ« των 
οικείων Διοικητικών Σλμβοαλίων, άναλόγως τοΰ έκάστοτε 
οβολοί·)row τοΰ λογαριασμού.

6) Δω^εοτί, Κληρονομί» ή κληροδοσίβι ή άλλαι παροχαί 
ιορος το Ταμεία Άλληλοβοηύ-ειιας, όπερ των σχολών τοΰ Λο
γαριασμού τούτου.

γ) Ειδική επιχορήγησίς των Ταμείων ’Αλληλοβοημίας 
σιαρβχομένη εις έξαιροτικάς περιπτώσεις, λόγω άνεπαρκείας 
των πόρων τοΰ Λογαριασμού, ν.αί καόορ ιζομένη it’ άποράσεως 
τοΰ Υπουργού ’BSvtxij; Αμύνης, τή προτάσει τών οικείων 
Διοικητικών Συμβουλίων.

δ) Είδιχώς καί μόνον διά τον παρά τφ Ταμείω Αλληλο
βοήθειας Στρατιωτικών ’Αεροπορίας συνιστώμενον λογαρια
σμόν, έφ’ άπαξ έπιχορήγησις οχτώ έκατομμυρίων (8.000.01)0) 
δρχ. έχ τοΰ άδιαόιέτου υπολοίπου τοΰ εις το ΤΑΣΑ λειτουρ- 
γοΰντος Ειδικού Λογαριασμού Χρηματικής ’Αρωγής Οικογε
νειών Στρατιωτικών.

8. Τό ήμισυ τοΰ εις τήν περίπτωσην ί' τής προηγα-μένης- 
παραγράφου ποσού, ·5>έλει κατανεμητή ίσοπόσως εις τα τέκνα 
τών έν διατεταγμένη πτήσει ρονευνέντων, ·&ανόντων ή έξα- 
ρανισ&εντων στρατιωτικών τής Πολεμικής Άεροττορίας άπό 
τής καταργήσεως τοΰ Ταμείου Ειδικής Άσραλίσεως ’Ιπτα
μένων μέχρι τής ισχύος τοΰ παρόντος.

Το εις έκαστον τών άνωτέρω τέκνων αντιστοιχούν ποσον 
if/ δύναταΓνά υπερδή τήν υπό τής παραγράφου 5 τοΰ τα ράν
τες προδλεπομένην χρηματικήν αρωγήν.

9. Τά άρορώντα εις τήν λειτουργίαν τοΰ τταρ’ έκσ'στω Τα
μείω Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού,καί ’Αεροπορίας 
Ειδικού Λογαριασμού, τήν διαδικασίαν χορηγήσεως τής χρη
ματικής αρωγής εις τους δικαιούχους και τά άπαιτούμενα δι- 
καιολογητικά, ώς και πάσα λεπτομέρεια εφαρμογής τών διά 
τού παρόντος άρθρου κα.-9οριζόμενων, ρυθμίζονται σι’ άπορά- 
σεων τού Υπουργού ’Εδνικής ’Αμύνης έκδιδομενων κατόπιν 
προτάσεων τών οικείων Διοικητικών Συμβουλίων.

’Εν Ά-ύηναις τή 18 Μαρτίου 1980

Ό Υπουργός Έ5νικής ’Αμύνης 
ΕΓΑΓΤΈΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί συμπληρώσεως καί τροποποιήσεως διατάσεων τοΰ Ν. 

788/1978 «περί συμπληρώσεως καί τροποποιήσεως διατά
ξεων τού Ν.Δ. 39S/1974», «περί Ταμείων άλληλοδοη-Seίας 
Στρατού, Ναυτικού, ’Αεροπορίας».

Άρ-Spov 1.

Εις τό τέλος τοΰ άρ-ίρου 7 τού Νόμου 888/1978 προστί- 
-5εται παράγρ. 10 εχουσα ώς ακολούθως:

«10. Άπό τό ποσόν τό άναρερόμενον εις τήν περίπτωσην 
ο' τής παραγρ. 7 τού παρόντος άρύρου χορηγείται χρηματική 
άρωγή εις τά άγαμα καί μή συμπληρώσαντα τό 2ίον έτος 
τής ηλικίας των τέκνα, τών εν διατεταγμένη πτήσει ρονευ- 
■ΰέντων, όανόντων ή έξαρανισ-ΰέντων, προ τής καταργήσεως 
τού Ταμείου Ειδικής Άσραλίσεως Ιπταμένων, στρατιωτικών 
τής Πολεμικής ’Αεροπορίας.

- Τό ύψος τής άρωγής ορίζεται ίσον προς τό ήμισυ τής 
χορηγουμένης κατά κατηγορίαν εις έκαστον τέχνον εκ τών 
άναρερομένων εις τάς διατάξεις τής παραγρ. 8 τοΰ παρόντος 
άρ-Spoo».

* Ap-Spov 2.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεταί άπό τής 23 ’Ιουνίου 1978.

Έν Ά-ύήναις τή 18 Μαρτίου 1980 >
Ό Υπουργός Έ·3ν:κής ’Αμύνης 

ΕΓΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Συμρώνως πρός τό άρ-Spo 75 παρ. 3 τού Συντάγματος έπί 

τοϋ σχεδίου νόμου «περί συμπληρώσεως καί τροποποιήσεως 
διατάξεων τοΰ Ν. 788/78 «περί συμπληρώσεως καί τροπο
ποιήσει»; διατάξεων τοΰ Ν.Δ. 398/74 «περί Ταμείων ’Αλ
ληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού καί ’Αεροπορίας».

1. Έχ τών διατάξεων τοϋ άνωτέρω σχεδίου νόμου προ- 
καλείται έφ’ άπαξ οικονομική επιβάρυνση έκ δίρχ. 1.575.000.

2. Ή άνωτέρω έπιέάρυνση -3ά καλυρΰεί έξ ολοκλήρου 
άπό τόν Ειδικό Λογαριασμό ’Αρωγής Ιπταμένων (άρ·3|ρ. 7
Ν. 788/78).

Έν ΆΦήναις τή 1 Μαρτίου 1979
Ό Τπουογός Έΰνικής Άκύνης 

ΕΓΑΓΓΈΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ

Ά?:θ. 48/4/1979
ΕΚΘΕΣ1Σ

Γενικού Λογιστηρίου Κράτους ('Ap-Spov 75 παραγρ. 1 τοΰ 
Συντάγματος) έπί τοΰ σχεδίου νόμου τοΰ· 'Τπουργείου 
Έ·3ν. ’Αμύνης «περί συμπ/.ηρώσεως καί τροποποιήσεως 
διατάξεων τοϋ Ν. Δ. 398/74, «περί Ταμείων Άλληλο- 
δοηύείας Στρατού, Ναυτ’κοΰ, ’Αεροπορίας».
Διά τών διατάξεων τοϋ άρ-5ρου 7 παραγρ. 8 τοΰ Ν. 788/ 

1978 έχορηγήόη χρηματική άρωγή εις τά τέκνα τών έν δια
τεταγμένη πτήσει ρονευ-ύέντων. -ύανόντων ή έξαρανισόέντων 
στρατιωτικών τής Πολεμικής ’Αεροπορίας άπό τής καταργή
σεως τοϋ Ταμείου Ειδικής Άσραλίσεως 'Ιπταμένων (29.9. 
1970) μέχρι τής δημοσιεύσεως τοϋ Ν. 788/78 (23.6.78).

Η έν λόγιο άρωγή έχορηγή-3η έκ τών πόρων τοΰ παρά 
τώ Ταμείο) Άλληλοβοη5είας τής Πολεμικής ’Αεροπορίας 
Ειδικού Λογαριασμού ένισχύσεως τών οικογενειών τών ρονευο- 
μένων Ιπταμένων στρατιωτ-χών. ·

Ήδη. διά τοϋ άνωτέρω νομοσχεδίου, προστι·3εμένης δια- 
τάξεως. χορηγείται χρηματική άρωγή καί εις τά τέκνα τών 
ιδίων κατηγοριών ρονευ-ύέντων στρατιωτικών τής Πολεμικής 
Αεροπορίας πρό τής καταργήσεως τοϋ Ταμείου Ειδικής 

Άσραλίσεως 'Ιπταμένων.
Έκ τής προτεινομένης διατάξεως δεν προκαλείται δαπάνη 

τοΰ Κρατικού Προϋπολογισμού.

Έν Ά-5ήναις τή 19 Απριλίου 1979
Ό Γενικός Διευθυντής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΓΟΣ


