ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί τού σχεδίου νομού «περί τροποποιήσεως ‘/.at συμπληρώ
σεως τής —apt Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) νομο
θεσίας».
Προς τψ· Βουλήν τών 'Ελλήνων
]. Το Διοικητικόν Συμβούλιο·/ τού ΜΤΣ εν τή προσπα·3εία
του όπως βελτίωση τάς ΐσχυούσας —sp* τού ταμείου διατά
ζεις. ώστε νά άνταποκρίνωνται αύται εις τάς συγχρόνους τά
σεις τής άσφαλίσεως προσωπικού. προήλ-3εν εις τή/ κατάρ
τιση/ τού συνημμένου σχεδίου νόμου. διά τού όποιου. στ ενός
μεν τροποποιούνται ώρισμέναι έκ τών ϊσχυουσών σήμερον ο:σ
τάσεων. άφ" ετέρου δέ -ΰεσπίζονται νέαι τοιαύται άναγκαίαι
διά τή-; ρύ-3μισιν -δεμάτων τό πρώτον παρουσιαζομένων.
2. Είδικώτερον:
α) Λιά τού άρ·3ρου 1 ορίζονται ΐττε νέας βάσεως:
1. ΠοΙοι τυγχάνουν δικαιούχοι μερίσματος εκ τού Ταμείου
καί α! προϋπο-υέσεις απονομής τούτου.
2. Ποιος χρόνος λογίζεται ώς τθ:ούτος μετοχικής σχέσεως
ορός το ταμεϊον καί αί οικονομικά! υποχρεώσεις διά τήν άνσγνώρισιν χρόνου υπηρεσίας οιά τον όποιον ο εν έγένοντο κρα
τήσεις υπέρ τού ταμείου.
Λιά τών διατάξεων τού άρ-3ρου τούτου τι·3εται ή βασική
άρχή ότι -έφ-’- όσον ο μέτοχος στρατιωτικός ή ή -οικογένεια
αυτού. ιό ία ή πατρική, έδικαιώ·3η ή δικα:ω·$ή στρατιωτικής
συντάξεως ·3ά δικα:ω·3ή καί μερίσματος, ανεξαρτήτως τού
χρόνου μετοχικής σχέσεως.
Ούτως εναρμονίζονται αί σχετικά·, διατάξεις τού ΜΤΣ ιτρός
τάς τοιαύτας τής συνταξ’.θεοτικής νομοθεσίας καί:
Αποφεύγονται αί δημιουργούμεναι πολλάκις αμφισβητήσεις,
λόγω τής σωρείας τών υφισταμένων σήμερον διατάσεων, αν
δικαιούται τις μερίσματος ή ού.
Αίρεται ή εις βάρος ώρισμένων μετόχων άδικια, οί όττοίοι,
ενώ ΰπέστησαν τάς προίλεπομένας κρατήσεις, δεν τυγχάνουν
μερίσματος, διότι δεν συνεπλήρωσαν 1 δετή ή 25ετή μετοχι
κή/ σχέσιν.
Άπλουστεύεπα: ό υπολογισμός τοΰ μερίσματος, διότι ό συνο
λικός πραγματικός καί σλασματικός συντάξιμος χρόνος, ώς
άναγράφεται εις τήν οίκείαν πράξιν άπονομής συντάξεως, -3α
λαμβάνεται ΰσ' οψιν καί διά τήν άσονομήν τού μερίσματος.
ί) Λιά τού άρ·3ρου 2 ρυθμίζονται αί προς το ταμεϊον ύποχρεώσεις τών εις γάμον ερχομένων μετόχων καί μερισματούχων τού ΜΤΣ.
Βάσει τών διατάξεων τού άρ·3ρου τούτου όξαντλούνται αί οΐκονομικαί ΰτοχρεώσεις πρός τό ταμείο·/, λόγω τελέσεως γά
μου καί εγγραφής τέκνων, διά τής καταβολής μόνον τοΰ
σοσού ενός βασικού μισ·3ού τού βα-3μθύ τόν όποιον φέρουν κατά
ιόν χρόνον τής καταβολής καί παύει ή ύποχρέωσις εγγραφής
τών γάμων καί τών τέκνων (άρρένων καί ·3ηλέων) εις τό
ταμεϊον.
Αί διατάξεις τού άρ·3ρου τούτου άποβλέπουν κατ’ εξοχήν
εις τήν έξυπηρέτησιν τών μετοχομερισματούχων καί τήν
ίκα/οσοίησιν δικαίων καί λογικών αιτημάτων των.
γ. Διά τού άρ-3ρου 3 προστί·3ενται εις τούς βάσει τής κεί
μενης νομοθεσίας τού ΜΤΣ μετόχους τούτου καί οί:
1) Άνακληόέντες καί ανακαλούμενοι εις τήν ενεργόν τοΰ
Στρατού 1'πηρεσίαν ώς μόνιμοι έξ εφεδρείας.
2) Έν ένεργεία μόνιμοι άξιωματικοί καί άν-3υπασπισταί
τών Κοινών Σωμάτων. .
3) Αξιωματικοί άδελφαί νοσοκόμοι.
Αί διατάξεις τού άρ·3ρου τούτου δεν σκοπούν εις τήν διεύΡ’Λσιν τού κύκλου τών μετόχων άλλά νά καλύψου-/ δημιουργη-ύέντα εις τήν Νομοθεσίαν τού Ταμείου κενά.
Οΰτω νά δυνη-3οΰν νά τύχουν μερίσματος Άξ·ωματ:κθί τινες
°ι onciot δεν ετυχόν τοιούτου ελλείψει τού προίλεπΟμένου χρό
νου μετοχικής σχέσεως, άλλά καί δεν ·3ά εδικαιούντο προσ-

μετρήσεως τού χρόνου Εφεδρείας βάσει τών διατάξεων^—τοΰ
άρ-ύρου 1 τοΰ παρόντος ελλείψει τής ίδκότητος τού μετόχου
κατά τόν χρόνον -3έμελ:ώσεως τού δικαιώματος συνταξιοδοτήσεώς των.
Περαιτέρω ρυθμίζεται ή μετοχική σχέσις τών ’Αξιωματι
κών Κοινών Σωμάτων καί παρέχεται τό δικαίωμα μειριςματοδοτήσεως εις τάς 'Αξιωματικούς Άδελφάς Νοσοκόμους, αί
όποια: έξήλ-3ον τού στρατεύματος καί εσυνταξιοδοτήόοσαν βά
σει τού ΝΛ. 626/70 άλλά δεν έτυχον μερίσματος διότι δεν
είχον συμπληρώσει 25ετή υπηρεσίαν.
δ. Λιά τού άρίρου 4 μειούται τό όριο·/ ηλικίας τών άγάμων ·5ηλέων τέκνων, άπό τής συμπληρώσεως τοΰ οποίου παύει
ένερ,γουμένη ή κράτησις λόγω προικοδοτήσεως άπό τό δΟόν
εις τό 4οον έτος.
Περαιτέρω ορίζεται ότι εις περίπτωσιν ·3α·/άτου άγάμου -3ήλεος τέκνου, ο! γονείς αύτού άμφότεροι ή ό εις έξ αυτών καί
εύδείς άλλος ·3ά λαμβάνουν άτόκως τάς καταβλη·3είσας λό
γω προικοδοτήσεως κρατήσεις. Τούτο έχει τήν έννοιαν τής
οικονομικής συμπαραστάσεως τού Ταμείου προς τούς άτυχους
γονείς.
ε) Λιά τού άρ·3ρου 5 παρέχεται ή δυνατότης άπονομής με
ρίσματος εις τάς χήρας μετά τέκνων (ονός η πλειόνων) καί
τά όρφανά μητρός τέκνα μετόχων άποβιούντων προ τής συμπληρωσεως τών προύπο·3εσεων συνταξιοδοτήσεως τούτων (του
λάχιστον ΙΟετής συντάξιμος υπηρεσία).
Αί διατάξεις τού άρ·3ρου τούτου έχουν κα-ΰαρώς κοινωνι
κόν χαρακτήρα.
στ. Λιά τού άρόρου 6 έπιτρέπεται εις τό ΛΣ τού ΜΤΣ
όπως μεταβιίάζη εις τόν Γενικόν Δ/ντήν το δικαίωμα έγκρίσεως ώρισμένων δαπανών τού Ταμείου, προς τόν σκοπόν τής
άπαλλαγής τοΰ ΛΣ έκ περιττής καί τυπικής άπασχολήσεώς
του άφ’ ενός καί άφ' έτήρου τής ευχερούς καί εγκαίρου πλη
ρωμής τούτων.
Περαιτέρω παρέχεται τό δικαίωμα εις τό ΛΣ τού Ταμείου
όπως κα-3ορίζη τον τρόπον καί διαδικασίαν πληρωμής τοΰ
μερίσματος.
.
.
ζ. Διά του άρ-3ρου 7 παρέχεται ή ευχέρεια συντάξεως νέου
Κανονισμού έσωτερικής υπηρεσίας τοΰ ΜΤΣ, ό όποιος κρίνεται άπολύτως αναγκαίος, διότι ό ισχύων τοιούτος άπό τοΰ
έτους 1938 δεν άνταποκρίνεται εις τάς σημερινάς άνάγκας
τού ταμείου.
3.
Εις τή/ ρύόμισιν τών άνουτέρω θεμάτων άποσκοπεί τό
παρόν σχέδιο-/ νόμου, τοΰ όποιου τήν επιψήφιση» επιθυμούμε·/.
Έν Ά·5ήναις τή 30 Σεπτεμβρίου 1980
Ο Υπουργός ES'/ικής Άμύνης
ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ — ΤΟΣΓΓΣΑΣ

.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΓΙΟΛΟΓΓΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
Αί τροποποιούμεναι καί συμπληρούμεναι διά τοΰ παρόντος
σχεδίου νόμου διατάξεις έχουν ώς έξής:
- ·. : ■
α. Λιά τής παραγρ. 1 τοΰ 3ρ·3ιρου 1.

'

1)
Έκ τοΰ άρθρου 23 τού Κ.Ν. (Π.Λ. 10 Μαΐόυ/20
Ιουλίου 1976), ώς έτροποποιήθη διά τοΰ άρ·3ρου 4 τοΰ Α.Ν.
559/37 καί τοΰ άρθρου μόνου τοΰ A. Ν. 1585/1939, διατά
ξεις έχουσαι οΰτω:
«•Μέτοχοι τού ταμείου (μόν,μοι έν ενεργεί α Αξιωματικοί
καί όπλίται καί τούτοις άντιστοιχοΰντες καί έξομοιούμενοι)
«ξερχόμενοε τοΰ Στρατεύματος καθ’ ό-/ τρόπον προβλέπουσιν
οί σχετικοί νόμοι, μετά προηγθυμένης συμπλήρωσιν είκοσιπενταετοΰς συνταξίμου υπηρεσίας καί μετά τόν θάνατόν των αί
οίκογένειαί -των. ήτοι νόμιμοι σύζυγοι καί έκ νομίμου γάμου
τέκνα, ή δι: έπιγενομένου τοιούτου νομιμοποίητα άρρενά μέν
μέχρι τής συμπληρώσεως τοΰ 18ου έπους τής ηλικίας των,
·3ήλεα δέ μέχρι τοΰ γάμου των. καί έφ! όσον ήάελον τύχη
ισοβίου Στρατιωτικής συντάξεως κατά τούς έκάστοτε ίσχύον-

τας χερι-Στρατιωτικων συνταςεων. νομούς, συντρεχουσων και
τών λοιχών -ηρούχονέσεων τής Νώμο3εσίας τοΰ ταμείου κα3ίστανται τή αιτήσει των δικαιούχο: μ&ρίσματος έκ τού ταμείου,,
δικαιούμενοι έκ τών διανεμόμενων ετησίων εσόδων των y.aoorSt
κατά ό α3μόν μεριδίων.
μερίδια
Οί λαμβάν. σύνταξιν
»
))
))
»
))
))
))
»
))
»)
»
))
))
))
»
))
))
»
»
)>
»
))
»
».
))
))
»
)) _
))
»
))
»
»

’Αντιστράτηγου
'Τχοστρατήγου
Συνταγματάρχου
Άντ/ρχου
Ταγματάρχου
Λοχαγού
'Τχ/γοϋ
Άνθ/γοϋ
Άνθ/τοϋ
’ Εττιλοχίου-’ Ενουμοτάρχου
Λ οχιού-' Γχενωμοτ.
Δέκανέως-Στρ.—Χωρ/κος

30
26
23

21
19
15

12 1/2
11
9
7

6

Ο ίέκ τούτων τ:3έμενοι εις αύτεχάγγελτον άχοστ,ρατειαν
ϊί’ οίανδήχοτε αιτίαν ή άχόταξιν μετά συμχ/.ήρωσιν τοΰ/.άχιστον δε·/.2χενταετούς ύχηρεσίας (ίλήν τών 'διά χαροιτήσεως
εξερχομενων) καί έρ’ όσον ούτοι 'ίικαιω3ώσιν ίσοδίου Στρα
τιωτικής συντάξεως. άχολαμίάνουσι μερίσματος ίσου χρός
τόσα εικοστά χέμχτα. τοΰ 'άρι3μού τών μεριδίων τοΰ £χ3μρϋ
ούτινος 3ά τύχωσι συντάξεως. όσα τά συντάξιμα των έτη.
έστω καί ‘εάν δι’ οϊονδήχοτε λόγο·/ έτυχον συντάξεως άντίστ-οιχούσης εις μείζονα συντάξιμον χρόνον.
' Δικαιούχοι μερίσματος, ών τό δικαίωμά των άνατρέχει ττρο
τής ισχύος τοΰ χαρόντος. δικαιούνται τοιούτου διά τον χρογενέστερον τούτης χρόνοι χαίορ-ζόμεντον ύχό τών χρούρ'.σταμένων διατάξεων.
Έχίσης δικαιούνται μερίσματος τοΰ ία3μού ούτινος την σύν
ταξιν άχολαμδάνουσιν α! άγαμοι άδελραί όριραναί χατρός χαί
μητρός μονίμου \Αξ/τ:χοΰ. όστ:ς έρονεύ3η· έν χολέμω
ή ίέξηρανίσ3η ή άχέ3ανεν άγαμος, συνεχεία τραυμάτων έν
χολέμω ή διατεταγμένη ύχηρεσία».
. «Ωσαύτως δικαιούνται μερίσματος . τοΰ £α3μού. ούτινος
την σύνταξιν άχολαμβάνουσι χαί αί χήρα; μητέρες τών άγα
μων μονίμων ’Αξιωματικών χαί Άν3υχασχ:στών τών ρονευ•ίεντων ή έξαρανισ3έντων έν χολέμω ή 3ανόντων συνεχεία
τραύματος έν χολέμω ή διατεταγμένη ύχηρεσία. έρ’ όσον αύται
δεν Όχολαμίάνουσι έτέρας χολιτικής ή στρατιωτικής έξ άλ
λης αίτιας συντάξεως ή μερίσματος έχ τών Μετοχικών Τα
μείων τοΰ Βασιλικού Ναυτικού ή τών Πολιτικών Τχαλλήλων».
Ο! μή λαμδά^οντες σύνταξιν έκ τού Δημοσίου καί τυχόν
δικαιώΒέντες κατά τάς χρό τής ισχύος τοΰ Ν.Δ. τής 23/
31 Μαρτ. 1926 διατάξεις χερί Μετοχικού Ταμείου τού
κατά 'Γην Στρατού μερίσματος. 3έλουσι έξακολου3ήσει λαμίάνοντες ολόκληρέ τό μέρισμα κατά τάς διατάξεις τού μνησ3έντος Ν. Δ/τος.
Στερούνται μερίσματος καί διαγράφονται έκ
τών μετόχων οί χαραιτη3έντες έκ τού όα3μοΰ
ξεως των, ώς καί εις άχόταξιν άνευ ισόβιας
3έμενοι καί ο! άχοδάλλοντες την Ελληνικήν

τού μητρώου
ή τή^ς συντάυντάξεως τιΐ·3 αγένειαν.

Οικογένεια μετόχου ’Αξιωματικού ή Άν3υχασχι ’TCi'J CO*
νευ3έντος έν τώ χεδίω τής μάχης ή εν τή ’έκτελέσι:: ζιζτεταγμένης ύχηρεσίας ή άχοβιώσαντος ένεκα τρ αυμάτων
εχενεχ3έντων έν τοίς χεδίοις τών μαχών ή έν τή έ.7.τελέσει 'διατεταγμένης ύχηρεσίας καί έντός 6 μηνών άχό τ CJ -τρζυματισμού ή άχοοιώσεως έκ λοιμώδους, έχιδημικής ή έν:η;χ».κής νέσου διαεκούντος τοΰ χολέμου. δικαιούσαι τών ώ σελημάτων τού Μετοχικού Ταμείου τού κατά Γήν Στρατού. άδι ακρί
τους χρονου συντααιμου ύχηρεσίας.
Ή χήρα καί τά τέκνα τού μετόχου όχλίτου ρονευ3έντθ'ς έν
τώ χολέμω ή έν τή έκτελέσει διατεταγμένης ύχηρεσίας ή άχοίιώσαντος αιτία χολέμου καί έρ’ όσον ούτες διαρκεΐ δικαιούν

ται τών ωφελημάτων τού ταμείου αδιακρίτως χρόνου συντα
ξίμου ύχηρεσίας,
Αί δια'ζευχ3είσχι ή άχό Τραχέζης καί κοίτης χωρισ3είσαι
σύζυγοι μετόχων δεν μετέχουσι τού μερίσματος.
Τού μερίσματος στερούνται ή μεν χήρα διά χαντός άμα
έλ3ούσα εις νέον γάμον, καί άν ετι ή3ελεν άκυρω3ή ή λυ3ή
*ό γάμος της ούτος. αύτη ίέ r/.αί τά τέκνα άμα κατα::κασ3ώσιν έχε κακουργήματι ή έχί άδικήματι χροίλεχομένω ύχό
τών άρ3ρ. 21 καί 22 τού Ποινικού Νόμου, έρ’ όσον διαρκεΐ
ή εκτισις τής χοινής. ώς καί άν άχοίάλωσι την Ελληνικήν
ί3αγένειαν. Τά 3ετά τέκνα τών μετόχων στερούνται μερί
σματος. Τά δέ γεννωμενα ώς καί τά γεννη3έντα τέκνα τών
μετόχων χρό τής τελέσεως τού γάμου τών γονέων των δικ2ΐοΰνται μερίσματος, μόνον έάν ούτοι τελέσωσιν ή έτέλεσαν γά
μον μετά χροηγουμένην χορήγησιν 'άδειας γάμου διά Β. Δ/τος
ή Τχουργικής Διαταγής καί 'έάν χληρω3ή χρές τό Μετοχι
κόν Ταμείον τού κατά Γήν Στρατού συνολικώς ό τόκος τής
ά^τιστοιχούσης καταίολής γάμου εις τον ία3μόν τον όχοίρν
ρέρει ή έρερεν ό χατήρ μέτοχος κατά την τέλεσιν τού γά
μου. άχό τής γεννήσεως τού χρεσόυτέρου τών τέκνων τούτων
μέχρι τής τεΰ.έσεως τού γάμου εντός 3 μηνών τό χολύ άχό
τής τελέσεως τούτου, ή χροκειμένου χερί τών ήδη γεννη3έντων
άχό τής ισχύος τού χαρόντος (Τροχ. Νέμ. 2752).
Ή -οικογένεια τού μετόχου, όστις δεν έτήρησε τάς ειδικά;
διατάξεις τάς άφορώσας τούς γάμους Στρατιωτικών δεν δι
καιούται μερίσματος-..γ~
“· —
’Βχίσης στερείται μερίσματος ή οικογένεια τοΰ μετόχου,
όστις έστερή3η τού μερίσματος αυτού καί διεγράρη τού μη
τρώου τών μετόχων, δυνάμει τοΰ άρ3ρου τουτου.
2)
Έκ τού άρ3ρου 11 τού Π .Δ. τής 15/18 Ιον. 1935
αί χαρά ’ραροι 2 καί 4 έχουσαι οΰτω:
α) χυρ. 2) Αξιωματικοί οΐτινες μόνιμοι όντες χαρητή3ησαν έγγραρέντες-δέ εις. τά στελέχη .τής εφεδρείας μετετάχ3ησαν έξ αυτής εις τήν κατάστασιν τής χολεμικής ·δια3εσιμότητος δικαιούνται μερίσματος κατά τάς διατάξεις τού
Νομ. 4506.
•5) χαρ. 4) Κατ’ έξαίρεσιν τών διατάξεων τής 13ης χαραγράρου τού άρ3ρου 24 τοΰ άχό 10 Μαΐου 1926 Κώίικος
χερί ΜΤΣ. ώς αύται έτροχοχοιή3ησαν ύχό τοΰ άρ3ρου 8
χαο. 4 τού άχό 19 Νοεμ. 1926 Π. Δ/τος. εκτελεστικού τού
‘άχό 20 Σεχτ. 1926 Ν. Δ/τος «χερί συμχληρώσεως. τροχοχοιήσεως κλχ. ίσ/υουσών διατάξεων χερί ΜΤΣ. λαμόάνουσι
μέρισμα έκ τού άνω Μετοχικού Ταμείου καί α! οϊκογένειαι τών
δυνάμει τού Νοεί.
5543/32 «χερί κυρώσεως τού άχό 13
Όκτ. 1922 Β. Δ/τος κλχ.», ώς ούσΟ'ς ή:μττ/εύ3η ύχό τού
Νομ. 5915/33. άναγνωρισάντων τούς γάμους των Αξιωματι
κών τού Στρατού καί τής Χωρ/κής, έστω καί άν οί Άξ/κοί
ουτ-οι κατά τήν τέλεσιν τού γάμου των εΤχήν ύχερίή τό ΟΟόν
έτος τής ήλικίας των.
3) Τό άρ3ρ ον 16 "ού Α.Ν. 559/1937 έχ ον οΰτω:
”Αρ3. 16. Π άν 3ήλυ μετόχου τέκνον. όχερ όχωσδήχοτε
έτυχεν έκ τοΰ Το με ίου χροικός. δέν ίύναται όχωσδήχοτε νά
διεκδικήση τό δικαίωμα νά καταστή καί αύ3ις μερισματούχος. έστω καί άν ό τελεσ·3είς ύχό τούτου γάμος έλύ3η έξ
οίασδήχοτε αιτίας.
4) Τό ά:3ρον 5 τού Α.Ν. 12(62/193S όχον οΰτω:
“Αρ3ρ. 5. Κατ’ έξαίρεσιν τών διατάξεων τού ά’?3ρ. 4 τού
ύχ’ άρι3. 559/1937 Α. Νόμου Αξιωματικοί καί Άν3υχασχιστα! μέτοχοι τού ΜΤΣ. τι3έμενο: εις αϋτεχάγγελτον άχοστρατείαν λόγω σωματικής ή διανοητικής άνικανότητος χροελ3ούσης κατά τήν έν τώ Στρατώ ύχηρεσίαν των. καί "υγχάνοντες ΐσοόίας Στρατιωτικής συντάξεως έκ τού Δημοσίου
Ταμείου κατά τούς έκάστοτε ΐσχύοντας χερί Στρατιωτικών
Συντάξεων νόμους, έχί τή αιτήσει των κα3ίτταντα: ούτοι
και μετά τον 3άνατον αυτών αί οικογένεια? τιον δικαιούχοι
μερίσματος έκ τού ΜΤΣ ώς άκολού-3ως:
Ο: κρινόμενο: χοντελώς καί διαρκώς ανίκανοι διά χάν
όιοχοριστικόν έχάγγελμα όλοκ/.ήρου τού άρ:3μού τών μερι-

— 3 —
δίω-/ τοϋ £α-3μού, ούτινος ·3ά τύχωσι συντάξεως. ανεξαρτήτως
τού χρόνου ΰζηρετίας των εν τώ Στρατώ.
Ο: κρινομενο: ανίκανο μεν εν :·.α τ ζ — τρατίωτικην υζηρεσιχ/ is’ όσον εχουσι συμζληρώσει δεκαετή τουλάχιστον
ΰζηρεσία·/. τότε; εικοστά ζέμζτα τοϋ άριύμοϋ τών μεριδίων
τοϋ βα·5μθϋ. ούτινος ·ΰά "ύχωσι συντάξεως ΐτζ τά συντάξιμα
των ετη. εττω 7.ζ; ζν ετυχον συντασεως αντιστοιχουσης εις
μειζονα συντάξιμον χρόνον.
5) Ti zp-Spw μόνον τοϋ Α.Ν. 399/1933 έχον οΰτω:
Άρ·3·?ε^ μόνον. 'Οτλίτζί τής Βατ. Χωρ/κή; (Ύζαξιωμα-··//. -/.τ; χω,ί/νεες) άετομζκρυνύέντες διά ζολιτικοΰς λό.,ευ; μίχρ: τέλους τοϋ έτους 1926 και έγγραφέντες εις
τοΰ; ΰζό τού άζό 10.4.1935 Νόμου ζροβλεζομένους ζίνακας
Λ' και Β' καί μη άζοδεχύέντες τήν εϊς τήν ενεργόν ΰζησεσίσ/ έζ άνοδόν των καί συντζξι οδοτηύ·εντες βάσει τού Α.Ν.
23.1.1936 «ζερί συμζληρώσεως τεϋ άζό 10.4.1935 ζερί λήύεως μέτρων κλζ. δικαιούνται και άναλόγου ζρός τά συντάξιμα ζύτών έτη μερίσματος ζαρά τοϋ Μετοχικού Ταμείου
V - - »-r
-/—r -Z“~
r ~ “CM — 7CCVTr,C καί εφεξής.
ί
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ισχύος τοϋ ζαρ όντο; '/ό;jlou a-o/aucuj’.v ο». £·/. τούτων ε-αν·Λέοντες £'.ς την ενεργόν
ΰζηρεσία·/ ν.ζΐ άζοστρατευ-ΰέντες._____ ___
6) ’Ey. τού άρ-3-ρο/υ 9 τού 945/1943 ζί ζαράγραφο:
y.z; 2 έχουσα: οΰτω:

1

λέμω ή ·3α·/όντων σν/εζεία τραυμάτων ή κακουχιών τοϋ τκ.λέμου. σονευϋένΤων ΰζό των Αρχών Κατοχής ή -Sανόντων έκ
τών κακουχ:ών τής ζαρά τούτων ουλακίσεως ή όμηρείας,
τών σο'/ευόέντων έν οίαδήζοτε δ’.ατεταγτχένη Στρατιωτική
ΰζηρεσία. ώς καί τών οΟνευόέντων ζαρ’ ατόμων, ομάδων ή
Οργανώσεων λόγω τής ίδ:ότητός των ώς Στρατιωτών καί
τής άντιδράσεώς των κατά ζάσης αναρχικής εκδηλώσεως.
δεκαιούνται τού ζαρεχομένσυ ΰζό τοϋ Ταμείου μερίσματος.
«Τοϋ αυτού ώς ά/ω ευεργετήματος άζθλαμβά·/ουσ: καί οί
ζατέρες τών ΰζό τάς αϋτάς ώς άνω ζροϋζο·3έσε:ς σονευίέντων ή -ϋανοντων αγάμων Αξιωματικών μετόχων τοϋ ΜΤΣ
έφ" όσον έχουσιν ΰζερίή τό 60όν έτος τής ηλικίας».
9) Τό άρ-ϋρον 7 τοϋ Ν.Α. 450/1947 έχον οΰτω:
”Αρΰρ. 7. Τών ζροδ/.εζομένων ευεργετημάτων τοϋ άρ·3ρ. 5
το·ύ ΰζ άρΊ-5. 1262/1938 Α. Νόμου «ζερί διατάξεων τινων
άρθρωσών τήν Νομοθεσίαν τοϋ Μετοχικού Ταμείου» άζολαμίτ/Ζ\
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10) Α! ζα:άγραφο: 1 έως 8 τοϋ άί-ΰιου 1 τοϋ Ν.Δ.
4198/1961 ε'χο’υσαι οότω:
Πζράγρ. 1. ΆρΆρον 1. Τ0| άρ-3ρον 9 τού Νόμοο 945/43
τροζοζοιείται διά τους μτερτσματούχους τού ΜΤΣ ώς εξής:
Ή χήρα μερισματούχου άζοκτά δικαίωμα ζρός άζόληψιν
μερίσματος έφ’ όσον ό γάμος διήρκεσεν εζ: ζλήρη τριετίαν
τουλάχιστον, ζλήν τής ζεριζτώσεως κα·3’ ήν έκ τού γάμου
έγεννή-ΰη τέκνο·/, ότε ή χήρα καί τό τέκνον δικαιούνται μερίτματος άσχέτως χρονικής διάρκειας τοϋ γάμου.

ζ) Πζράγρ. 1. Άρ-Sp. 9. Οικογένεια·. μερ;σματούχων
τών Μετοχικών Τζμείων (Στρατού) Ναυτικού y.z· Λεροζορίας. ήτοι νόμιμο» σύζυγο· y.z: εν. νομίμου γάμου τέκνα,
δικαιούνται μερίσματος εκ τεϋ Ταμείου y.z: λοιζών ΰζό
τούτου ζαρεχομένων ευεργετημάτων έφ' όσον ό γάμος τοϋ άζοβιώσαντος συζύγου ή ζατρός έτελέσ-ϋη ζρο ενός έτους τουλά
χιστον ζρό τοϋ -$ζνάτευ καί ζρό τής συμζληρώσεως ΰζό
τούτου τοϋ 65ου έτους τής ηλικίας του, υφισταμένων καί
των λοιζών ζρ'οϋζοθέσεων τή/ς νομο·3·εσίας τοϋ Ταμείου.

Έζί άνατυστάσεως γάμου ζρός συμζλήρωσιν τής τριετίας,
ύζολογίζετα: καί ή διάρκεια τοϋ ζροηγουαένου. Ή διάταξις
αΰτη ισχύει καί διά τήν ζρό τής ισχύος τοϋ ζζρόντος Ν.
Δ/τος καταστάσαν χήραν ή τα τέκνα αυτής.

ό) Π αράγρ. 2. Μέτοχο: τού Ταμείου Αξιωματικοί ζαραιτηύέντες κατά τό ζζρελ-ύόν καί είτα ϊ:κα:ω·3έντες συντά
ξεως λέγω ζ·α>-$ήσεως δυνάμει τών διατάξεων ταυ 5617 Νό
μου. ώς συνεζληρώόη μεταγενεστέρως, δικα'.οϋντα: άζό τής
ισχύος τοϋ ζζρόντος καί μερίσματος έκ τοϋ Μετοχ'.κοϋ Τα
μείου Στρατού τοϋ βα·ύμοϋ ούτ:νος τήν σύνταξ;ν άζολαμβάνουc:. ττ/ρουαέ·*ων των λο:ζών δ’.ατάξεων τής νομοτ9εσέας τοϋ
Ταμείου.

Παρ-άγρ. 2. θετόν τέκνον εν καί μόνον μετόχου ή μερισματούχου έζέχει -δέσιν γ·/ησίου διά τά ένα/τι τοϋ Ταμείου δι
καιώματα καί ύζοχρεώσεις άνευ τοϋ όρου τής συνταξισδοτήσεως. έφ" όσον ή υιοθεσία εγένετο κα-3" όν χρόνο»/ ό υΐο-3ετήσας έτέλει έν τή ένεργώ ΰζηρεσία, τό δε υίο-3ετη-5έν κατά τόν
χρό·/ον τής υιοθεσίας δεν είχε συμζληρώσει τό 4ον έτος τής
ηλικίας του. Ή διάταξις αΰτη έραρμέζεται καί διά τά
ζρο τής ισχύος τοϋ ζζρόντος Ν. Δ/τος υίο-3ετη-3ένΤα τέκνα. *

7) Έκ τοϋ ίρ-3ρου 8 τοϋ Ν. 1678/1944 α! ζαράγραφο:
8. 9 καί 10 έχουσα: οΰτω:
ζΊ Πζράγρ. 8. Διαζευγμένα -3ήλεα τέκνα μετόχου ή μερισματούχων δικαιούνται άζό τής ισχύος τοϋ ζζρόντος έκ τοϋ
Ταμείου μερίσματος έφ' όσο·/ ό τελεσόείς ΰζό τούτων γάμος
ελύ-ϋη ΰζα:τ·.ότητί τοϋ συζύ<γο*υ ΰζοχρεούμενα νά έζ'.στρέψοσ:
το ληο·3έν ΰζό τούτων ζοσόν ζροικος διά κρ:ατησεως εκ του
ουτινος ·3ζ δικαιωύώσι μερίσματος έντόκως.

Πζράγρ. 3. Ό ζροσδιορισμός τοϋ μερίσματος δύναται νά
ένεργήται καί ζρό τής συντάξεως τοϋ άζολογισμοϋ έκάσΤης
χρήσεως βάσει τών μέχρι 30ής Σεζτεμβρίου λιαριστικών στοι
χείων.
Τυχόν ζροκύζτουσαι διάφορά! μεταξύ ζροσωρινοϋ καί ορι
στικού άζολογισμοϋ, μεταφέρονται ϋζέρ ή εις βάρος τής έζομένης χρήσεως.
Πζράγρ. 4. Δικαιούται άρτιου μερίσματος ό έξερχόμενος;
της έ·/ε>ργοΰ ΰζηρασίτος μέτοχος, λόγω σωματικής ά·/ΐ7.α/ότητος έκ νόσου ή τραύματος ζροελθόντος ζροοήλως ν.αή ά·/·αμφισβητήτως έξ αιτίας τής ΰζηρ·υσία.ς, έφ’ όσον έτυχε σν/τάξεως ·_
διά τήν αί
ρίας, είναι
διά τούς έ:

ρ>) Πζράγρ. 9. Α: διατάξεις τοϋ άρ-3ρου μόνου τοϋ ύζ’
ζρ. 529/26.8.1943 Nqxco «ττερί έζα/ακτήσεως συντάξεως
ικων. εφαρμόζονται
ετοχικόν Ταμείο·/. Στρα
τϋ άζ ό τής ισχύος του ως ειρητα: νέμου.
ιατάξεις τής τελευταίας
:·3. 559/1937 Α. Νόμου
εζεκτεινοτ/ται και εις τας εν χ
ία μητέρας ή άγαμους
αοε/.φας Ανύυζασζιστών. ώσαύτο
ίς συζύγους καί τέκνα φονευνεντων ή έξαφα/ισύέντων έν διατεταγμένη ΰζηρεσία ’Αξιω
ματικών καί Άν-ΰυζασζιστών ή ·3ανόντων συνεζεία τραυμά
των εν ζολέμω ή έν ειρήνη καί έντός εξ μηνών άζό τοϋ
τραυματισμού των.
8) Τό άρύρον 6 τού Ν.Δ. 450/1947, ώς συνεζ/.ηρώύη .
τού Α.Ν. 1948/1951, έχον οΰτω:
( Λρύρον 6. ΧήραΙ μητέρες καί άγαμο» άδελφαι μετόχων
7·*ι μερισματούχων τοϋ Ταμείου άγαμων, φονευ-ΰέντων έν ζο-

Π αράγρ
οίτος έκτο'
τής ΰζηρε:
συνεζλήρωσαν Ιδετή συντάξιμον ύζηρεσίαν καί έτυχον συντάτεως. .
Πζράγρ. 6. Δικαιούται μερίσματος καί χωρίς νά τύχη συν-.
τάξεως ή διαζευχ-λείσα -λυγάτηρ άζοβιώσατ/τος μκτέχου ή μερισματούχου. έφ’ όσον ό γάμος έλύ-3η λόγω φρενοβλαβείας αυ
τής. τυγχά/ε: δε άζορος κατά την κρκτιν τού Διοικητινοϋ
Συμβουλίου τοϋ Ταμείου καί έζιστρέψη τή·/ ληφ·3είσαν
ζροίκα·/.

--- ,
Παράγρ. 7. Ή ύζο τής zap. & τού άρδρου 2 το5 Νόμ:
1678/44 ώς καί τής ζροηγουμένης ζαραγράφου τοΰ cΒρόν
τος άρδρου όριζομένη ζρός έζιστροφήν ζροίξ καδοριζεται εις
το ζοσόν, όζερ δά εδικαιούντο να λαίωσιν of ζροίκα κατα
τον χρόνον τής εγγραφής ή έζανεγγραφής των εις μέρισμα.
Παράήρ. 8. Δεν λογίζεται ώς συντάξιμος ύζηρεσίa διά
τήν άζονομήν μερίσματος ό άζό τής καδ’ οιονδήζοτε τροζον έξόδου έκ τής ενεργού ύζηρεσΐ2ς και μέχρι τής δημοσιεύσεως τοΰ Β.Δ/τος ύζαγωγής εις τήν κατάστασιν τής ζολεμιχής διαδεσιμότητος χρόνος άσχέτως τής αναδρομής τής
όζαγωγής εις τήν κατάστασιν τούτην άζό χρόνου ζρογενεστέρου τού Β.Δ/τος τούτου.
11) Τό άρδ,ρον 11 τού Ν.Δ. 4198/61 έχε* οΰτω:

,

_

_

,

ζτωσει ακυρωσεως η Αυσεως του γάμου
σεως τού δικαιώματος μερίσματος.

των

.

της
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Δικαιούται όμως μερίσματος άρρεν ενήλικον τέκνον ζασχθν κατά τήν ένηλικίωσίν του έξ άνιάτΟυ σωματικής ή
ζνευματικής ζαδήσεως ζιστοζοιουμένης δι’ ομοφώνου γνωμοδοτήσεως τής Άνωτάτης Υγειονομικής Έζιτροζής καδιστώσης δέ αϋτό άζολύτως άνίκανον νά ζορίζηται τά ζρος το
ξήν.
γ. Διά τών παραγράφων 3 καί 4 τοΰ άρδρου 1
1) Έκ τοΰ άρδρου 22 τού Κ.Ν. (Π.Δ. 10 Μαίου/20 ’Ιου
λίου 1926). ώς συνεζληρώδη διά τού Π Δ 19/22 Νοεμ.
1926, διατάξεις έχουσαι οΰτω:

’Τζοχρεούνται δέ ζρός τούτοις όζως διά μέν τόν χρόνον
Άρδ. 11. 1. Αξιωματικοί χαί Άνδυζασζισταί τής ζολετής Πολιτικής Δημοσίας 'Τζηρεσίας των, καταβάλωσιν άζάμιχής διαδεσιμότητος ζροαχδέντες βάσει τών διατάξεων τού
σας τάς χρηματικάς καταδόσεις τάς έζιβαλλομένας ΰζό τών
Νομ. 994/43 «ζε-ρΐ τροζοζσιήσεως χαΐ συμζληρώσ.εως τοΰ
«ίσχυουσών τή 20 Μαίου 1921» διατάξεων λόγω κρατήσεων
Νομ. 4506/30 ζερί χαταστάσεως ζαδόντων έν ζολεμω άαιωύζέρ
τού Ταμείου τούτου εις Αξιωματικούς καί Άνδυζασζιματιχών χαί άνδυζασζιστών» λαμβάνΟυσι ζαν τότε το μέρισμα
στάς άναλόγως ζρός τόν εις ον ή δέσις αύτών έξομοιούται
τού δαδμοΰ ον νΰν κατέχουσι, έστω καί
ούτοι ειχον καταβαδμόν ’Αξιωματικού ή Άνδυζασζιστοΰ κατά τόν χρόνον τής
ληφδή ύζο τοΰ ορίου ήλιχίας χαδ’ ον χρόνον ζροήχδησαν εις
έν τώ Στρατώ κατατάξεώς των, διά δέ τόν χ.ρόνον τής
τόν βαδμόν τούτον.
2.
Άνάζηροι Άνδυζολοχαγοί Ν. 2588/21 ώς ούτος έχτοτε στρατιωτικής αύτών ύζηρεσίας. ζλήν μόνον τής τού κληρω
τού ή έφέδρου Αξιωματικού ή · Άνδυζασζιστοΰ, άναλόγως
έτροζοζοιήδη χαί συνεζληρώδη άζολαμβάνουσι όλοχλήρου με
ζρός
τόν βαδμόν, ον έκαστοτε κατά ταύτην έφερον.
ρίσματος τού βαδμοΰ ου τήν σύνταξιν λαμβά/συσι άνεξαρτήτως χρόνου συνταξίμου ύζηρεσίας κατόζιν γνωματεύσεως τής
— Τό σύνολον. τών κρατήσεων τούτων όφείλουσι νά καταδέοίχείας Άνωτάτης Τγειονομικής Έζιτροζής. Οί έχοντες
σωσίν εις τό άνω Ταμείον έντος δύο έτών οί μέν ύζηρετοΰνάναζηρίαν 100% λόγω ζολεμικοϋ τραύματος συνεζεία:
τες άζό τής 17.5.21, οί δέ κατατασσόμενοι άζό τής κατα
τάξεώς
των μετά «τοΰ έκαστοτε νενομισμένου τόκου ύζερημεα) Άζωλείας ζαντελώς τής όράσεως άμφοτέρων τών
ρίας» έτησίως άζό τών ζροσημειωδεισών έζοχών μέχρι τής
όφδαλμών. ··'
καταβολής.
7.’
β) Εντελούς γενικής ζαραλύσεως μετατραυματικής.
Εις τήν συντάξιμον ύζνιεσίαν τών μετόχων ζροσμετράται
γ) Άζωλείας τών δύο χειρών.
ζάσα ζρογενεστέρα αύτών δημοσία ζολιτική 'ή ναυτική συν
ί) ’Ακρωτηριασμού άμφοτέρων τών μηρών ή κνημών.
τάξιμος ύζηρεσία καί λογίζεται αΰτη ώς ζραγματική στρα
ε) Αφασίας λίαν έξεσημασμένης μετατραυματικής μετά
τιωτική ύζηρεσία μόνον μετά ζρ.οηγουμένην συνολικήν ζ λη
ήμιζληγίας τελείας.
ρωμήν άζασών τών ύζο τών ίσχυουσών «κατά τήν ημέραν
καδ’ ήν ζητείται ή τοιαύτη ζροσμέτρησις» διατάξεων έζιβαλστ) Παραζληγίας κλήρους μετά ή άνευ διαταραχών έκ
λομένων χρηματικών κρατήσεων έκ τών κατά τήν έζοχήν
τού άζουδυσμένου χαί τής κόστ&ως μετατρχυματικ.ής.
ταύτην ζληρωνεμένων άζοδοχών εις ’Αξιωματικούς καί Άνζ) ’Ψυχοζαδείας οξείας μανιακών καί μελαγχολικών
δυζασζιστάς ύζέρ τού Μετοχικού Ταμείου άναλόγως ζρός τόν
καταστάσεων κατόζιν τραύματος τής κεφαλής ή ζροϊούσης
βαδμόν ’Αξιωματικών ή ’Ανδυζασζιστών ύφ’ όν κατατάσσον
κινητικής άταξίας κατόζιν τραύματος.
ται ή κατετάχδησαν. έάν δέ ό ίαδμός ούτος ήτο ό τού
,· η) Λόγω κακουχιών ζολέμου συνεζεία ζαρκισονείου συν
έζλίτου άναλόγως ζρός τόν βαδμόν τού Άνδυζασζιστοΰ. ένδρομής ‘κατόζιν ληδα,ργικής έγ-κεφαλίτιδος μέ ά^αζηρίαν
τός δύο έτών τό ζολύ οί μέν ύζηρετούντες άζό τής 11.2.23,
100%.
οϊ δέ κατατασσόμενοι άζό τής κατατάξεώς των «μετά τού
δ) Άζώλεια τής μιας χειρος καί ζλήρους άχρηστείας
έκάστοτε νομίμου τόκου ύζερημερίας» έτησίως άζό τών ζροτής ίευτέρας.
σημειωδεισών έζοχών μέχρι τής καταβολής.
3. Αί σύζυγοι και τά τέκνα άζοβιωσάντων καί άζοβι2) Ή ζαράγρ. 1 τού άρδρου 5 τού Ν.Δ. 450/1947 έχτι
ούντων αξιωματικών ζολεμικής διαδεσιμότητος. έφ' όσον έδισα οΰτω:
καιώδησαν συντάξεως έκ τοΰ Δημοσίου Ταμείου δικαιούνται
Άρδρον 5.1. Αί ύζοχρεώσεις τών έξερχομένων μετόχων
καί μερίσματος καί έν ή ζεριζτώσει οί δικαιοκάροχοι τού
και
οικογενειών τούτων καί καδισταμένων μερισματούχων
των δεν συνεζλήρωσαν κατά τόν χρόνον τού δ ανάτου των τον
τών μή έχέντων ύζοβληδή εις κρατήσεις ύζέρ τοΰ Ταμείου
ζρός άζονομήν μερίσματος άζαιτούμενον χρόνον ΰζηρεσίας.
(ζάγια δικαιώματα τού Ταμείου) έζί ζλήρη είκοσιζενταε4. · Δικαιούται ομοίως άρτιου μερίσματος άγαμος, ορφανή
τίαν ή δεκαετίαν άζό τοΰ βαδμού Άξιωτυ,ατικού ή Άνδυες άμφοτέρων τών γονέων ύζερβίσα τό 55θν έτος τής ήλι- ζασζιστού καδορίζονται εις 5% έζί τού καταβαλλόμενου μη
α·ίας της καί μή εχουσα έτερον μέλος τής ζατριχής της
νιαίου μερίσματος, διενεργούμεναι έζί χρονικόν
διάστημα,
οικογένειας έν ζωή. άδελφή έν άγαμία δνήσκοντος μετόχου
όσος ό ύζολειζόμενος χρόνος διά τήν συμζλήρωσιν κρατή
ή μερισματούχου ύζο τού όζοίου καί συνετηρείτο.
σεων ζροδλεζομένων ύζό τής Νομοδεσίας τού Ταμείου διά
τήν αιτίαν ταύτην.
β. Διά τής ζαραγράφου 2 τοΰ άρδρου 1
3)
Αί ζαράγρ. 1 καί 2 τού άρδρου 2 τοΰ Α.Ν. 14/1967.
Εκ τοΰ άρδρου 23 τού ΚΝ ώς έτροζοζοιήδη διά τοΰ
ώς ά;τ:κατεστάύη διά ταϋ άρδρου 1 τοΰ Ν.Δ. 71/1969 καί
άρδρου 4 τού Α.Ν. 550/37 διατάξεις έχουσαι οΰτω:
τού άρδρου τοΰ Ν.Δ. 371/1969. έχουσαι οΰτω:
Το μέρισμα διανέμεται μεταξύ τής χήρας, τών έκ νομί
Αρδρον 21 ζαράγρ. 1. Εις τούς κατά τάς διατάξεις
μου γάμου γεννηδέντων τέκνων τού μετόχου καί τών νομιμοτής ζαραγρ. 6—9 τοΰ άρδρου 2 τού Ν.Δ. 4198/61 «ζερί
ζόιήτων αυτού κατά κεφαλάς έξ ίσου.
τροζοζοιήσεως καί συμζληρώσεως τής ζερί Μετοχικού Τα
.‘Το-μέρισμα άζονέμεται εις μέν τάς χήρας ισοβίως, εις τά
μείου Στρατού Νομοδεσίας κλζ.», δικαιωδέντας ώς καί
άρρενα μέχσι συμ-ζληρώσεως τού-1-8ου έτους τής ηλικίας, των,· έφεξής δικαιωδησομένους ηύξημένου μερίσματος έζιβάλλετα·.
ή .τού διορισμού-αύτών-εις- έμμισδον δημοσίαν ύζηρεσίαν. εις
κράτησις 5% έζί τού καταόαλλομένου μερίσματος ύζέρ τοΰ
δε τά δήλεα μέχρι τοΰ γάμου αύτών, στερούμενων έν ζεριΜετοχικού Ταμείου Στρατού (ζάγια δικαιώματα) διά τόν
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.j-ip τήν είκοσιπενταετίαν θηρεσίαν χρόνον, υπολογιζόμενου
ώς τοιούτον πραγματικής συνταξίμου υπηρεσίας. Η κράτηJ·ς αΰτη ϊιενεργείται έπί χρονικόν ϊιάστημα Ισον πρός τον
τιαγνω ρ: ζ όμ ενον χρόνον πραγματικής συνταξίμου ϋπηρεσιας.
Π αράγρ. 2. At μέχρι τής ίημοσιεύσεως τού -αρόντος γενόκεναι οιά τήν άνω αιτίαν κρατήσεις εκ τού μερίσματος
-ών κατ’ ανωτέρω δικαιωθέντων ηύξημενου τοισύτου. συμψη
φίζονται άφ' ής αυται ϊιενεργήθησαν —ρός τάς άνω ϋποχρεώσε:ς των καί ϊέν έπιστρέφονται.
4) Τα άρθρα 1 καί 2 τού Ν 608/1977 έχοντα οϋτω:
Άρθρον 1 παράγρ. 1. Αναγνωρίζεται ώς χρόνος μετοχι
κής σχέσεως. ώς -ρος τά οικεία Μετοχικά Ταμεία καί τά
Ταμεία ’Αλληλοβοήθειας. ό έκτος ενεργού -υπηρεσίας χρόνος
τών στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων των αποκατασταθέντων ή άποκαθ;σταμένων, κατ’ εφαρμογήν τών διατά
ξεων τού Ν.Δ. 9/1974 «ττερε συμπληρώσεως καί τροττοττοι-ησεως τών κειμένων τσέρι ήγεσίας τών Ενόττλων Δυνάμεων
διατάξεων» τού Ν.Δ. 197/1974 «ττερί κρίσεως στρατιωτικών
έξελθόντων τής υπηρεσίας άπό 21.4.1967 μέχρι ς 23.7.74»,
τού Ν.Δ. 228/1974 «ττερί άποκαταστάσεως ’Αξιωματικών
τών Ένότλων Δυνάμεων», τού Νομ. 24/1975 «ττερί κυρύ
σεως τών όττ’ άρ. 2/4.1.1975 καί 17/22.1.1975 Πράξεων
-τού- ΙΑτο-υργικού- Συμβουλίου-, άφορωσών εις τήν τροποποιησιν
καί συμπλήρωσιν τών κειμένων» «ττερί Ιεραρχίας καί προα
γωγών τών μονίμων ’Αξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων
διατάξεων» καί τού Νομ. 322/1976 «περί τροποποιήσεως
καί συμπληρώσεως τών διατάξεων «περί κρίσεως στρατιωτι
κών τών Ενόπλων Δυνάμεων τών έξελθόντων τής υπηρεσίας
από 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974».
Παράγρ. 2. Ή ασφαλιστική άποκατάστασις τών ανωτέρω
καί ή υπό τών Μετοχικών Ταμείων καταβολή τού μερίσμα
τος τού άνα/.ογούντος εις τον βαθμόν τής οριστικής εξόδου
ανατρέχει, διά τους μή έπανελθόντας εις τήν ενεργόν υπηρε
σίαν, εις τήν ημερομηνίαν έκϊόσεως τής σχετικής δι’ έκα
στον. διοικητικής πράξεως άποκαταστάσεως, μή οφείλομενων υπό τών Ταμείων, διά τό προ τής ημερομηνίας τούτης
χρονικόν οιαστημα. ϊιαφορων μερίσματος και λοιπών παροχών.
Άρθρον 2 παράγρ. 1. Προς έξόφλησιν τών προς τά οι
κεία Μετοχικά Ταμεία όφειλομένων κρατήσεων, διά τον
χρόνον, καθ’ ον οι έν άρθρ. 1 τού παρόντος στρατιωτικοί
έτέλουν, έκτος υπηρεσίας, ϊιενεργούνται. έπί τών καταβαλ
λόμενων. είς τούτους βασικού μισθού ή μερίσματος καί μέχρις έξοφλήσεως άτόκως τής συνολικής οφειλής, -αί άκόλουθοι κρατήσεις:
α) Διά τους τελούντας έν ένεργεία 2% έπί τού βασικού
μισθού των. · · »,· - ·
βί Διά τούς τελούντας έν αποστρατεία, ώς καί τους άποστρατευομένους προ τής οριστικής έξοφλήσεως τής οφειλής
των καί οιά τό μετά τήν αποστρατείαν των άπομένον υπό
λοιπον 10% έπί τού καταβαλλόμενου μερίσματος.
Παράγρ 2. Καταίληθέντα: μερίσματα, είς τούς έν άρθρ. 1
τού παρόντος στρατιωτικούς, ϊέν άναζητούνται ύπό τών οι
κείων Μετοχικών Ταμείων.
ϊ. Διά τού άρθρου 2
Π Τό άρθρον 24 τού ΚΝ (ΠΔ 10 Μαΐου/20 ’Ιουλίου
1926). ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη ϊιά τού άρθρου
8 τού Π Δ 19/22 Νοεμ. 1926. έχον οϋτω:
Ο! μέτοχοι καταβάλλουσιν έφάπαξ λόγω δικαιώματος έγ7?2?ήϊ τής συζύγου των είς τά μητρώα τών έγγαμων πρό
τής τε/,έσεως τού γάμου των, ή εντός έτους άπό τής καταταξεώς των είς τον Στρατόν, έφ’ όσον έτύγχανον νυμφευμέ
νοι πρό τούτης, ποσόν ίσον προς τάς συνολικάς άπσϊοχάς
ενός μηνος του βαθμού, ο* φέρουσι «κατά τήν ημέραν καθ’
ην τό Διοικ. Συμβούλιου τού Ταμείου άποφαίνεία!. περί τής
εγγραφής τού γάμου των είς τό Μητρώο·; εγγάμων».

« Από τής πρώτης τού επομένου μηνός καθ’ όν έγένετο ή
συνεϊρία τού Διοικ. Συμβουλίου τού Ταμείου, καθ’ ήν άπεφασίσθη ή έγγραφή τής οικογένειας τού άναγνωρίσαντος τόν
νάμον μετόχου είς τό Μητρώον τών έγγάμων» αρχονται __τά
έπί τού ΜΤΣ ϊικαιώματα τών χηρευουσών οϊκθγενειώ·ν αυτών
πρός άπόληψιν μερίσματος καί τά έπί τών προικίσεων ϊικαιώματα τών θηλέων τέκνων αυτών τών άποκατασταθησομένων μετά τήν έγγραφήν.
Οί μέχρι τής ισχύος τού παρόντος άναγνωρίσαντες τόν γά
μον των καί καταβάλλοντες τά κατά τάς μέχρι τούϊε
ΐσχυούσας διατάξεις χρηματικά ποσά είς ού δε μίαν ϋπόκεινται
καταβολήν.
"Οσοι ϊέ τυχόν φέρονται χρεωμένοι μέ ποσόν τι. λόγω
συμπληρώσεως τής καταβολής γάμου (διαφορά ένεκεν προα
γωγής π.χ. άπό κατωτέρου είς ά;ώτερον), εις ούϊεμίαν
έτέραν καταβολήν, πλήν τού χρέους τούτου, ϋπόκεινται:
Οί έν αποστρατεία άξιωματικοί οί τελούντες ή άναγνωρίζοντες έκ τών υστέρων τόν γάμον των, «ή αΐ οικογέ
νεια; αυτών» καταβάλλουσι δι’ έγγραφή των είς τά μητρώα
τών έγγάμων ποσόν Ισον πρός τό καταβαλλόμενον παρά τών
έν ένεργεία όμοιοβάθμων των.
Είς τοϋς έγγεγραμμένους είς τά μητρώα τών έγγάμων, ών
αί οίκογένειαι ϊέν ήθελον τυχόν ϊικαιωθή μερίσματος κατά
τάς διατάξεις τού παρόντος, έπιστρέφονται άτόκως, τά παρ’
αυτών καταίληθέντα ποσά, λόγω καταβολής γάμου, πλήν
τής περιπτώσεως τής ϊιαλύσεως τού γάμου ή άκυρώσεως τού
γάμου ή τού θανάτου τής συζύγου καί τών μελών τής οικο
γένειας, οπότε ϊέν έπιστρέφεται ή καταβολή γάμου.
Αί οικογένεια: αί όποια: έλάμβανσν μέχρι τούϊε μέρισμα
όπύ.ίτου, ή κατωτέρου άξιωματικού, έίικαιώθησαν ϊέ ϊυνάμει
τού παρόντος νόμου, μερίσματος κατωτέρου ή άνωτέρου άξιωματικού, ύποχρεούνται είς τήν συμπλήρωσιν τής καταβολής
γάμου, κατά τά ισχύοντα πρό τής έφαρμογής τού παρόντος.
Π άντες ο! είς δεύτερον καί τρίτον γάμον έρχόμενοι καταθέτουσιν υπέρ τού ΜΤΣ ολόκληρον τήν είρημένην κατα
βολήν ϊι’ έκαστον γάμον. θύσεις γάμος (μετόχου ’Αξιωματι
κού, Άνθυπασπιστού, Στρατ. 'Υπαλλήλου ή ’Οπλίτου) παρά
γει δικαίωμα είς μέρισμα ή προίκισιν κατά τόν παρόντα νό
μον έάν ϊέν έτηρήθησαν, α! άφορώσαι τούς γάμους τών στρα
τιωτικών είϊικαί διατάξεις.
’Απαγορεύεται απολύτως ή υστέρα τού γάμου εγκρισις.
Οί πληρώσα;τες τήν καταβολήν γάμου καί τελέσαντες
τούτον πρό τής 20.2.26, προαγόμενοι συμπληρούσι τήν ϊιά
τού παρόντος νόμου εις τούς νέους βαθμούς άνταποκρινομένην τοιαύτην, οί μέν είς τόν βαθμόν ύπαξιωματικού εντός
τριών ετών, οί ϊέ είς τό*; βαθμόν Άνθυπασπιστού ή Άνθυπολοχαγού έντός δύο ετών, καί οί είς τον βαθμό·; άνωτέρου
αξιωματικού έντός ένός έτους, οι’ άναλόγου κρατήσεως έκ
τού μισθού των.
Οί μή συμπληρώσαντες τήν καταβολήν έντός τών άνω προ
θεσμιών ϋπόκεινται καί είς πληρωμήν τόκου άπό τής λήξεώς
των μέχρις ολοσχερούς άπσπληρωμής.
Ή συμπλήρωσις αΰτη τής καταβολής γάμου είναι υπο
χρεωτική καί ϊιά τούς πρό τού προβιβασμού των χηρεύοντας'
ή ϊιαζευγνυομένους καί κεκτημένους τέκνα έκ τού γάμου των
άρρενα ή θήλεα άτινα κατά τόν χρόνο·; τής προαγωγής τών
είρημένων μετόχων ήθελον δικαιούσθαι μερίσματος κατά τόν
παρόντα νόμον έάν ό πατήρ αυτών ϊέν εϋρισκεται έν ζωή.
Ό πλείονας γάμους τελέσας πρό τής 20.2.26 μέτοχος,
ϋποχρεούτα: είς συμπλήρωσιν καταβολής έκάστου γάμου, έάν
κέκτηται έκ τούτου τέκνα, άτινα έπίσης κατά τόν χρόνον τής
προαγωγής του ήθελον δικαιούσθαι μερίσματος έάν ούτος
ίζη. Αί οίκογένειαι τών άπό 20.2.26 πραγματοποιούντο!·;
γάμον μετόχων αξιωματικών, άνθυπασπιστών καί οπλιτών·
εν αποστρατεία ή αποτάξει τών ϋπερβά;των τό «60όν» έτοςτής ηλικίας των κατά τήν τέλεσιν τού γάμου των ϊέν μετέχουσι τών ευεργετημάτων τού ΜΤΣ.
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0! νόμιμοι γάμο*, των στρατιωτικών, οίτινες έτελέσθησαν V' Π αραλείψας έκαστος τών ώς άνω -υποχρεών ν’ άναρέρη εις
?:?ο τής κατατάξεώς των εις τον Στρατόν, 4εν «νεγνωρί- -τό ΜΤΣ οίανδήποτε τών άνω μεταβολών, έμπροθέσμως καί
σθησαν δε εντός τής νομίμου προθεσμίας μετά τήν εις τον
ώς εν τοίς προηγουμένοις άρ-3ροις ορίζεται, ύπόκειπαι εις
Στρατόν κατάταξίν των. θεωρούνται άναγνωρ ισθέντες χαρά
πρόστεμον 50 δραχμών περίερχομένων εις τό Γενικόν κεράτής στρατιωτικής υπηρεσίας εάν οϊ έν λόγω στρατιωτικοί
λαιον τοϋ ΜΤΣ καί κρατουμένων άπ’ εύ-3είας παρά πού Τα
έςονεύθησαν έκ συμβεβηκότος τού πολέμου ή~"έν τή έκτελέμείου τοϋ μερίσματος τών άποστράτοον καί όρρανικών τούτων
σει διατεταγμένης ύπηρεσίας έν ειρήνη ή άπέθανον εν ειρήνη
οικογενειών.
έκ κακουχιών καί νότων έκ τοϋ πολέμου εις τον οποίον μεΗ γνωστοποιησις περί τής γεννήσεως τέκνου μετά 6 μή
τέσχον άιποδείειγμένως έν τή ζώνη των έπιχειρήσεων.
νας αρ ης ·επήλ·3εν αΰτη. ή ή υποβολή τών νομίμων δικαιολογητικών περί ταύτης μετά τήν πάροδον τών έξ μηνών έπιρέ'Ωσαύτως θεωρούνται τελεσθέντες. τή έγκρίσει τής στρα
ρει ττρόστιμον διακοσίων δρχ. δι' έκαστο*/ τέκνον αξιωματικού
τιωτικής ύπηρεσίας, οϊ νόμιμοι γάμο: τών στρατιωτικών, οίκαί εκατόν ΰπαξιωματικοϋ καταβλητέον εις τό Μ.Τ.Σ. προς
τινες τελοϋσιν αύτους άνευ προηγεσμένης έγκρίσεως τής στρα
έγγραρήν
τοϋ τέκνου εις τό μητρώον. Ή μή καταβολή τοϋ
τιωτικής ύπηρεσίας κατά τάς διατάξεις τοϋ προηγουμένου
προστίμου αποκλείει τής έγγραρής τοϋ τέκνου εϊς τό Μη
άρθρου.
τρώον τοΰ Ταμείου καί τών δικαιωμάτων έκ τοϋ Μ.Τ.Σ.
Οί γάμο: τών αξιωματικών και άνθυπασπιστών καί τών
__ 5) Ή παράγραρος^2 τοϋ άρ-3ρου 4 τοϋ Α.Ν. τής 25/
τοΰτοις 'άντιστοιχούντων στρατ. -υπαλλήλων, οίτινες έτελέσθη25
Ίον. 1936έχουσα οΰτω:
σαν προ τής ισχύος τοϋ παρόντος νόμου μετά την λήψιν εις
Π αράγρ. 2. Ή ύπό τοϋ άρθρου 8 τοϋ άπό 15/18 Ίαν.
τό Ύπουργείον τών Στρατιωτικών τής σχετικής αΐτήσεως
1935 Δ/τος κα·3ορ:ζομένη καταβολή διά τήν εις τά μητρώα
άδειας νυμρεύσεω; καί τούς όποιους γάμους έπηκολούθησε τό
τοϋ Μετοχικού Ταμείου έγγραρήν τών -3ηλέων τέκνων, ορί
οίκείον Β. Δ/γμα έγκρίσεως αυτών, -θεωρούνται τελεσθέντες
ζεται άπό τής ισχύος τοϋ άνω Δ/τος. ώς προς τούς Άνθυτή έγκρίσει τής στρατ. ύπηρεσίας καί όχι ώς έγκριθέντες
πασπιστάς εις δραχμ. 250.
μεταγενεστέρως.
2) Τό άρθρο·/ 3 τοϋ Ν. 5432/1932 έχον οΰτω:
Ή ορθή έρμηνεία τής οράσεως «ποσόν ίσον —ρός τάς συνολικάς Ιάποδοχάς ένός μηνός» τής α' παραγράςουτοϋ άρθρου
24 τοϋ αυτού ώς άνω Κώδικος είναι ότι διά ταύτης ύπονοείται ό βασικός μισθός ένός μηνός. έττΐ τον έκάστοτε τιμάρι
θμον. μή ύπολογιζομένων τών στάσης ρύσεως 'επιδομάτων καί
μή έκττισττομένης ούδεμιάς κρατήσεως ή μειώσεως.
3) Έκ τοϋ άρθρου 25 τοϋ Κ.Ν. (Π.Δ. 10 Μαιου/20
’Ιουλίου 1926). ώς άντικατεστάθη οιά τοϋ άρθρου 8 τοϋ Π.Δ.
13/18 Ίον. 1935. διατάξεις έχουσαι οΰτω:
’Επίσης οι’ έκαστον γεννώμ’ενον θήλυ τέκνον άττό τής ισχύος
τοϋ παρόντος καί έςεξής οί -μέτοχοι ή μερισματοϋχοι καταβάλλουσιν έρ" άπαξ -οί μέν ανώτατοι δραχμάς επτακόσιας
πεντήκοντα, οί άνώτεροι οραχμάς έξακοσίας. οί κατώτεροι
δραχμάς πεντακοσίας, καί οι όπλισα: οραχμάς διακοσίας πεντήκοντα, ώς δικαίωμα εγγραρής τούτου εις τά μητρώα τοϋ
Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
'Η διά τοϋ άρθρ-ου 24 τοϋ Κώοικος ττερί ΜΤΣ καθορι
ζόμενη καταβολή γάμου άποτελείτα: άττό τόν μηνιαίον βασικόν
μισθόν τοϋ βαθμού ον ρέρουσι. μή συνυπολογιζομένου ούδενός
έπιδοματος ή προσαυξήσεως καί μή έκττιτττομένης ούδεμιάς
κρατήσεως,
4) Έκ τοϋ άρθρου 26 τοϋ Κ.Ν. (Π.Δ. 10 Μαΐου/20
Ιουλίου 1926) διατάξεις έχουσαι οΰτω:
Ή τέλεσις τοϋ γάμου παντός μετόχου, ή γέννησις καί ή
βάτττισις τέκνων του. ή άττοόίωσις τής συζύκου ή τών τέκνων
των, ή διάζευξις ή ό χωρισμός αυτού άττό Τραπέζης καί κοί
της. ό γάμος τοϋ ανηλίκου άρρενος τέκνου των ή ό διορισμός
αΰτοϋ εις έμμ:σ·3ον δημοσία·/ -υπηρεσίαν γνωστοττοιεϊται δι'
άναοοράς. ΰττοόαλλομένης μετά τών νομίμων ίικαιολογητικών
ττρός τό ΜΤΣ έντός 3 μηνών άρ" ν.ς έπήλθε τοιαύτη τις
μεταβολή ύπό μεν τών έν ένεργεία διά τοϋ σώματος, έν ώ
Ιύπηρετοϋσιν. ύπό δε τών άδεια. διαθεσιμότητα αργία άττοστρατεία καί τών άττομακρυν-S έν των τής ύττηρεσίας στρατ.
υπαλλήλων άπ’ εύ-3είας ή διά τής ’Αστυνομικής ή Π ροξενι
κής 'άρχής τοϋ τόπου τής διαμονής των.
Έν -ελλείψει τοϋ ττατρός ή γέννησις. όάπτισις ή άττοόίωσις
τέκνου μετόχου, ό γάμος τοϋ ανηλίκου άρρενος τέκνου του ή
έ διορισμός του εις έμμισθον δημοσίαν υπηρεσίαν γνωστοποι
είται ύττό τής δικαιουμένης μερίσματος μητρός τοϋ τέκνου
έν ελλείψει δέ τοιαύτης. ώς καί ή άττοόίωσις ταύτης ύττο
τών δικαιουν.ένων μερίσματος τέκνων τοϋ μετόχου, δι" άναοοράς ΰττοβαλλομένης μετά τών νομίμων δικαιολογητ'.κών
ττρός το ΜΤΣ. έντός 3' μηνών άρ' ής έπήλθε τοιαύτη τις
μεταβολή, άτ' ευθείας ή διά τής Αστυνομικής ή Προξενι
κής άρχής τοϋ τόπου τής διαμονής των.

6) Τό άρθρο·/ 4 τοϋ Α.Ν. 114/1936 έχον οΰτω;
Άρ-Spov 4. Μέτοχοι τοϋ Μετοχικού Ταμείου Στρατού έγγεγραμμένοι εις τά Μητρώα εγγάμων —Αξιωματικών τοϋ
Ταμείου προ τής ισχύος τοΰ παρόντος ϋποχρεοϋνται κατά τήν
εις μέρισμα έγγραρήν των νά συπληρώσωσι τό άρχικώς
καταβλη·3έν ποσόν λόγω έγγραρής εις τά μητρώα τών εγγά
μων αξιωματικών καταβάλλοντες τήν διαροράν τοϋ βασικού
μισ-3οϋ τοϋ βα·3μοϋ όν ρέρουσι κατά Γήν ίσχυν τοϋ παρόντος
νόμου καί τοϋ μισθού τοΰ ία-3μοΰ οΰτι ος τό αέρισμα -3ά λάίωσιν.
Οί έρ’ έξής έγγραρόμενοι εις τά μητρώα τών έγγάμων
αξιωματικών ϋποχρεοϋνται ομοίως κατά τήν εις μέριμνα έγ
γραρήν των νά συμπληρώσωσι τήν καταβολήν γάμου πληρώνοντες εις τό Μετοχικό·/ Ταμείον
Στρατού τήν διαροράν
μεταξύ τοϋ βασικού μισ-3οϋ τοϋ βαθμού ον έρερον κ,ατά τήν
ημέραν τής έγγραρής εις τά μητρώα τών 'εγγάμων αξιωμα
τικών καί τοϋ τοιούτου τοϋ βα·3μοϋ ουτινος τό μέρισμα ·3ά
λάβωσιν.
Εις τήν ίδιον συμπληρωματικήν καταβολήν νπόκεινται α!
εις μέρισμα έγγραρόμενοι οικογένεια: μετόχων μή καταβαλλόντων τήν τοιαύτη·/ συμπληρωματικήν καταβολήν.
• Τό άνω χρηματικόν ποσόν ίύναται νά είσπραχ-3ή τμηματικώς έκ τοϋ μερίσματος κα*3: όν ακριβώς τρόπον καί τά
πάγια δικαιώματα τοϋ ταμείου.
Ώς βασικοί μισ-3οί διά τόν καθορισμόν τών άνω συμπληρω
ματικών καταβολών γάμου λαμίάνοντα: ΰπ’ όψιν οι ίσχυοντες κατά τήν ημέραν καθ' ήν έδημιουργήθη τό π ρός άπόληψιν μερίσματος δικαίωμα.
7) Τό άρθρο·/ 8 τοϋ Α.Ν. 559/1937 έχον οΰτω:
Άίθρον 8. 1. Εις τήν ύπό τοϋ άρθρου 4 τού ϋπ' άριθ.
114/13.9.36 Α. Νόμου προβλεπομένην καταβολήν γάμου τή;
διαροράς λόγιο προαγωγής δεν ύπόκεινται οί αποστρατευόμενοι
όπλίται μετά συγχρόνου προαγωγής εις τόν βαθμόν τοϋ
άνθυπασπιστοϋ ή άνθυπολοχαγοΰ. οίτινες λαμβάνουσι αέρι
ομα οπλίτου.
Ούτοι ϋποχρεοϋνται εις τήν καταβολήν γάμου οπλίτου.
Π αράγρ. 2. Ή ύπό τοϋ Νομ. 1364 προόλεπομένη συμπ/.ήρωσις καταόο/.ής γάμου ύπό τών κατωτέρων ’Αξιωματικών
τών καταόαλόντων τοιαύτη·/ ώς κατωτέρων, καταργείται.
8) Η πασάγραοος 4 τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν.Δ. 1938 τής
18 Σεπ./13 Νοέμ. 1942 έχουσα οΰτω:
Π αράγρ. 4. Η λόγω άναγνωρίσεως γάμου στοατιωτικώ-/
έν γένει προβλεπομένη ύπό τοϋ άρθρου 24 τοϋ Κώοικος περί
Μετοχικού Ταυ.είου Στρατού καταβολή γάμου διπλασιάζεται.
Ή καταβολή αΰτη γάμου άποτε/.είτσι έκ δύο μηνιαίων βα
σικών μισθών, τοϋ ισθμού όν ρέρουσι α: αίτούμ.ενο: έτ/αγ~/ιο-
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ρισιν γάμου ττρ
(μέτοχο: ή μεριτματούχοι) μ ή; τον ο
πολογιζομενου cuciv-ος
ι προσαυξήσει» ς καί μη
έκπιπτομένης
κρατήτεως
τής τοιαύτης καταουλή; ειτάγετα:
•/.α: ούχί εις τό Γενικόν Κεςαλαιον.
II ροκειμένου περί άναγνι·; ισεως γάμου μέρισματοοχων η
ανωτέρω καταβολή σύγκειτα; εκ δύο μηνιαίων μ:σ-5ών ώς
οοτο: ανωτέρω προσδιορίζοντα:
τίνος το 'χέ;:τ·χα
άτολαμβάνουτι.
9) Το άτ-ύρον 9 τού Ν.Λ. 1938 τής 18 Σετ,/13 Νοεμ.
1942 έχον ούτω :
"Ap-Spov 9. Εις την ύπό τής νομο-3ετίας τού Ταμείου τροόλετομένην καί κα-3οριζομένην ύποχρέωσιν καταβολής έρ’
άπαξ ποσού λόγω δικαιώματος έγγραρής παντός ·3ήλεος τέ
κνου εις τά Μητρώα τού Μετοχικού Ταμείου Στρατού ύπόκε:ντα: καί τά -5ήλεα τέκνα τά εγγεγραμμένα προ
τής
ισχύος τού άπό 15.1.35 Ν. Λ/τος τής κρατήτεως τού ποσού
τουτου ενεργοομενης κατά τήν άττονομήν τής προικός.
10 ; Το άρ·5ρον 2 τού Χ.Λ. 450/1947 έχον ούτω:
"Λούρον ί παράγρ. !. "II ίγγραρή γάμων μετόχων κα:
μερισματουχιον τελουμένων άπό τής Ισχύος τού παρόντος ή
κατά τό οοαρελ-ύον οποτεδήποτε τελετ-ύέντων κα: μή είσέτ:
ϊγγραρεντών είς τά-Μητρώα εγγάμων τόν ταρά τού—Ταμείου
τηρούμενο·; επιβάλλει ύποχρέωσιν καταβολής χρηματικού πο
σού ο: ίοοαντας τούς έν ένεργεία κα: μή μετόχους καί όρρανικάς τούτων οικογένειας ίσου ττρος τον βασικόν μίσχον ον φερουσι ή ούτινος μερίσματος ά-ολαμβάνουσι. ν.α-S’ ήν ημέραν τό
Διοικητικόν Συμβούλιο·; άττοραίνεται τσέρι τής έγγραρής τού
των.
Παράγρ. 2. Οί έκ τούτων καταβαλόντες κατά τό παρελ
θόν τό κεκανονισμένον χρηματικόν ιτοσόν καί μή έπιμελη-ύεντες τής έγγραρής τού γάμου, ύττοχρεούντα: εις συμ—ληρωματικήν ιτληρωμήν τής οιαρορας μεταξύ τού βα-λμού ον έρερον
κατά τή·; καταβολήν καί τού τοιούτου ον ρέρουσι κατά τήν
ημέρα;, κα-S" ήν άττοραίνεται κερί τής έγγραρής τού γάμου
τό Λιοικητικόν Συμβούλιο·; καί έπί τή βάσει τών κατά τήν
ημέραν ταύτην καταβαλλόμενων άποδοχών οι’ άμφοτέρους
τούς βανμούς.
Παρ. 3. Αΐ άνωτέρω χδηματικαί ύττοχρεώσεις είναι αμέ
σως άτταιτηταί. παρέχεται όμως ή ευχέρεια είς τό Λιοικητικον τού Ταμείου Συμβούλιο·;, ίνα μέχρι καί τής 31ης Λεκ.
1949. έγκρίνη τήν έγγραρήν τού γάμου διά τμηματικής κα
ταβολής τών άνω υποχρεώσεων κατά τάς έκάστοτε ία! τού άντικεπένου τούτου άαοράσεις του.
11) Ή παράγραρος 3 τού άρ-3ρου 4 τού Ν.Λ. 450/1947
εχουσα ούτω:
Παράγρ. 3. Ή έγγραρή -3ηλέων τέκνων είς τά Μητρώα
εγγάμων τού Μετοχικού Ταμείου Στρατού πραγματοποιείται
μετά τήν καταβολήν έρ' άπαξ χρηματικού ποσού ίσου προς
το 1/10 τού βασικού μισ-υού. ον απολαμβάνει ό πατήρ. ή δέ
μη έγκαιρος δήλωσις έγγραρής γάμου καί τέκνων, ή διαγραρής γάμου επιβάλλει τήν ύποχρέωσιν καταβολής ώς προστίμου
χρηματικού ποσού ίσου προς τό 1/20 τού αυτού βασικού μισ·3ού.
Αί σειούσα: υποχρεώσεις "διά τούς μερισματούχους κα! όρ
ο ανικας τούτων οικογένειας μειούνται είς τό ήμισυ.
ε. Λιά τής nap. 1 τού άρ-3ρου 3.
1 - Τό άρ-3?ον 18 τού Κ.Χ. (Ν.Λ. 10 Μαΐου/20 "Ιουλίου
1926) έχον ούτω :
Απόντες οί έν ένεργεία μόνιμοι Αξιωματικοί. Άν-ίυπα·:*τα: καί Όπλίτα: τού /.ατά Ξησά·; 'Στρατού και τής Χωρορυλακής ώς κα! οί τούτοις ά·; τι στο’.χούντες στρατιωτικοί
υπάλληλο: είσίν ΰποχρεωτικώς μέτοχοι τού ΜΤΣ καταβάλλοντες πρός τούτο άπό τής ένάρξεως τής μισθοδοσίας των
'ϊνί·ΐ'· ·ήί εξόδου των έκ τού Στρατεύματος καί έπί τού συνί;.ου τών έκάστοτε μηνιαίων αύτών άποδοχών. (Ο! μέν όπλίτα!
εν επ: τοίς εκατόν, οί δέ 'Αξιωματικοί καί Άν-3υπασπισταί
-νο καί ήμισυ έπί τής έκατον) λόγω παγίου δικαιώματος
υπέρ τού ΜΤΣ καταργουμένης έρεξής τής καταβολής λό
γω συνεισροράς ή μετοχής . τού μέχρι τής έραρμογής τούπα-

ρόντος κατατενέντος Μετοχικού Κεραλαίου. υγχωνευομενου
μετά τού άπο-ύεματικού κεραλαίου καί μηδέποτε έπιστοεσου,ένου.
21 Τό άρ-ύρον 20 τού Κ.Χ. (Π .Λ. 10 Μαίου/20 "Ιουλ.
1920) έχον ούτω:
“Αρ-ύρον 20. Ο: μεταταχύέντες ή μετατασσόμενοι εκ τού Σώ
ματος τής Χωρορυλακής Αξιωματικοί ή Αν-3υπασπιστα: εις
τό Σώμα τής Αστυνομίας το λέων έεακολουνούτ: νά ώσι μέ
τοχο: τού ΜΤΣ. τυαρώνως τρός τάς διατάξεις τού ταρόντος
X. Λ/τος υποκείμενοι είς άτάτας εν γένε: τάς ΰτοχρεώτεις
τών Μετόχων "Αξιωματικών.
3. Έκ τού άρ-ύρου 22 τού ΚΧ (ΠΛ Ι0/Μτίου/20 "Ιου
λίου 1926) διάταξις έχουτα ούτω:
Οί σύμβουλοι τής Στρατιωτικής Λ:καιοσύνης. οί Γραμμα
τείς καί "Ττογραμματείς τού Στρατοδικείου καί οί Στρα
τιωτικοί Μηχανικοί καί ’Υπομηχανικοί. οι ύτηρετοϋντες καί
ο: καταταττόμενοι έρ" όσον δεν μετεχουι: ώς Πολιτικοί Λημόσιο: Υπάλληλοι τού Μετοχικού Ταμείου τών Πολιτικών
Υπαλλήλων τή αίτησε: των ή δυνάμει τών σχετικών Νόμων
σερί υποχρεωτικής συμμετοχής τών Λημοσιων Λειτουργών είς
το Ταμ.εΐον τούτο, ύποχρεούντα: νά γίνωσιν μέτοχοι τού
ΜΤΣ ύαανόυ,ενο: είς άπάσας τάς διατάξεις τού πεοί τού
ΜΤΣ Χοα. 1364 καί λοιπών. . .. __ _
........
4. Έκ τού άρύρου 4 -r'
τού Α.Χ. 1262/1938 δ-.άταξις
εχουσα ουτω:
Άρ·3ρον 4. ’Από τής ισχύος τού πσρίντος α: άδελραί
Νοσοκόμοι τού Στρατού καί Β. Ναυτικού κα-3ίστα;ται υπο
χρεωτικούς μέτοχοι τών οικείων Μετοχικών Ταμείων Στρα
τού καί Β. Ναυτικού υποκείμενα! είς άπάσας τάς έκ τής
κειμένης Νομο-ύεσιας τών Ταμείων τούτων υποχρεώσεις καί
συμμετέχουσαι παραλλήλως είς τ’ άπορρέοντα δικαιώματα
ύρ’ οΰς όρους α! διέπουσαι τά ώς ά·;ω Ταμεία διατάξεις
παρέχουσ: ταύτα.
5. Ή παράγραρος 5 'ού άρθρου 1 τού Ν.Δ. 483/1970
εχουσα ούτω:
Άρΰρον 1. Παράγρ. 5. Οί άνωτέρω άπό άπόψεως
άποδοχών, παραχών. υγειονομικής περι-3άλψεως καί συντά
ξεως έξομοιούνται αρός τούς όμοιοβάύμους των μονίμους
’Αξιωματικούς, κα-ύίστανται δέ. βάσει τού παρόντος, μέτο
χοι: α) Τού Μετοχικού Ταμείου Στρατού διά τήν παροχήν
μόνον μερίσματος έρ’ όσον δεν υπάγονται είς έτερον άσραλιστικόν ’Οργανισμόν.
6. Ή παράγραρος 2 τού ίρ-3?ου 9 τού
εχουσα ούτω:

Ν.
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Παράγρ. 2. 0! άνωτέρω αξιωματικοί κα-ύίστανται μέτοχοι
τού μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) καί Ταμείου ’Αλ
ληλοβοήθειας Στρατού
Σηράς (ΤΑΣΞ) άναλόγως τών
ετών τής πραγματικής αυτών υπηρεσίας».
7. Τό άρ·3ρον 2 τού Ν. 355/76 έχον ούτω:
Άρ·3ρ. 2.
1. Οί έν άρ·3ρω 1 τού παρόντος αξιωματι
κοί, εάν κατά τήν έξοδόν των έκ τής στρατιωτικής υπηρε
σίας δικαιωθούν στρατιωτικής συντάξεως έκ τού Δημοσίου
Ταμείου, δικαιούνται καί μερίσματος έκ τού οικείου Μετοχι
κού Ταμείου, έρ’ όσον συνεπλήρωσαν τουλάχιστον εικοσαετή
πραγματικήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν άπό τής ονομασίας των
είς έρέδρους αξιωματικούς, άρ' ού χρόνου άσχετα: καί ή
μετοχική σχέσις δΓ αυτούς.
2. Ώς πραγματική στρατιωτική υπηρεσία διά τήν έραρμογήν τού παρόντος λογίζεται πάσα υπηρεσία, συνεχής ή
διακεκομένη διχ;υ-3είσα ύπό τών, κατά τή; προηγουμένην
παράγραρον άξιωματικών είς ένα ή πλείονας κλάδους τών
’Ενόπλων Δυνάμεων ή είς τά Κοινά Σώματα άπό τής ονο
μασίας αύτών είς Έρέδρους "Αξιωματικούς.
3. Ό υπολογισμός τού μερίσματος τών άνωτέρω άξιωματι
κών καί τά τής διαδοχής τούτων είς τά έναντι τού οικείου
Μετοχικού Ταμείου δικαιώματα καί υποχρεώσεις ύπό τών με
λών τής οικογένειας αύτών διέπονται ύπό τής Νομο-ύεσίας τού
Τααείου τούτου.
.
.

-- ο -ν 4. Οί ανωτέρω μερίσματοΰχοι ϊέν ΰτόκεινται εις τροσ3 έ
τους εισφοράς ΰτσερ τών οικείων Μετοχικών Ταμείων. Ata το
χρονικόν διάστημα ϊι’ ο ϊέν έκρατή3ησαν τοιαύται έκ των
άτοϊοχών των, οΰτοι ΰτόκεινται έτί ίσον χρόνον εις κρατησιν έκ τοσοστοΰ ϊέκα έτί τοίς εκατόν (10%) έτί τού μερίσμα
τος. το ότοϊον δικαιούνται νάΏ.άβουν κατά την έξοδόν των
έκ τής ΰτηρεσίας.
στ) Διά τής ταρ. 2 τού άρ3ρου 3.

καθίστανται αί οΐκογένειαί αΰτών. ΐϊιαι ή τατρικαι, έφ
οσον έτυχον συντάξεως ϊιά τόν 3ανόντα.
2. Οί ήδη καταστάντες μερίσματοΰχοι. ώς καί οί τυχόντος
συντάξεως rpo τής ισχύος τού βρόντος, έξακολου3οΰν διεrόμεvoι ΰτό τών μέχρι ένάρξεως ισχύος τοΰ ταρόντος ίσχυουσών διατάξεων.
3. Ώς χρόνος μετοχικής σχέσεως, διά τήν 3εμελίωσ:ν τών
δικαιωμάτων τών μετόχων
καί τών οικογενειών αΰτών,
λογίζεται ό έν τή οικεία τράξει κανονισμού
συντάξεως
άναφερόμενος χρόνος συνταξίμου ΰτηρεσίας. ό ΰτολογίζόμενος
όιά τον κανονισμόν τής συντάξεως.

Δεν ΰφίσταται σχετική ϊιάταξις.
ζ) Διά τής ταρ. 1 τού ί?3ρου 4.
Έτιίάλλετα: κράτησις 10% έτί τού μερίσματος, οι’ όσον
1.
Έκ τής ταρ. 2 τού άρ·5ρου 4 τού Ν.Δ. 450/47 ϊιά- 4.
χρόνον έκ τοΰ έν τή τροηγθυμένη ταραγράφω όριζομένου ϊέν
ταξις έχουσα οΰτω:
Ϊιενεργή3ησαν αί. ΰτό τής κειμένης νομοθεσίας τροβλετό- «Τής ΰτοχρεώσεως ταύτης άταλλάσσονται οΐ γονείς 3ημεναι έτί τών άτοϊοχών ένεργείας. κρατήσεις ΰτέρ τοΰ ΜΤΣ.
λέων τέκνων συμτληρωσάντων το 50ον έτος τής ή/.ικιας
των...»
Άρ3ρθν 2.
' η) Διά τής rap. 2 τοό 5ρ3ρου 4.
1 Οι. εις τρώτον γάμον έρχόμενοι μέτοχοι τοΰ ταμείου
Δεν ΰφίσταται σχετική οιάταξις.
ΰτοχρεοΰνται. κατά τήν ΰτό τής στρατιωτικής άρχής χορήγη3. Διά τής rap. 3 τοϋ άρ3ρου 4.
σιν άίείας τελέσεως γάμου των. εις τήν καταβολήν χρημα
τικού τοσοΰ ίσου τρός ένα βασικόν μ:σ3όν τοΰ βα3μοΰ, όν φέ
Έκ τοΰ άρ3ρου 7 τοΰ Ν. 550/37 καί τοϋ άρ3ρου 8 Ν.Δ,
ρουν κατά τόν χρόνον τής καταβολής, ανευ τεραιτέρω ΰτο1038/42 οιάταξις έχουσα οΰτω:
ϊι’ έγγραφήν γάμου καί τέκνων. Διά τήν τέλεσιν
χρεώσεως,
«Έπστροφή κρατήσεων λόγω τροικοϊοτήσεως έν οΰϊεμιά
δευτέρου καί τρίτου γάμου ϊέν ΰφίσταται τοιαύτη ΰτοχρέωrερtrτώσε! ένεργεϊται».
σις._ _ ^______ ___ _ . ________ _
_
_____________ _
___Προκειμένου τερϊ ότλιτών τροαχ3έντων κατά τήν έξοδόν.
2. 0! έγγαμοι κατα τήν χρονολογίαν άτοκτήσεως τής ίϊιότων, ή καί γενικώς τυχόντων συντάξεως ’Αξιωματικών ή
τητος τοΰ μετόχου ΰτοχρεοΰνται ότως. άτό τής κατατάξώς
Άν3υταστιστών, τό μέρισμα είναι άνάλογον τοΰ βα3μοΰ, ον
των. καταβάλλουν ΰτέρ τοΰ Ταμείου τοσόν ίσον τρός ένα
έφερον τρό τής έξόδου των.
βασικόν μ'.σ-ΰον τοΰ βα3μού, όν κέκτηνται, κατά τόν χρόνον
: ’Αξιωματικοί. Άν3υταστισταί (καί Ότλίται) άτοστρατής καταβολής.
τευ3έντες ή άτοστρατευόμενοι καί λαμβάνοντες σύνταξιν
3. Ο! ήϊη μερίσματοΰχοι τού ταμείου, ερχόμενο: εις τρώάνωτέρου βα3μού κατά τάς ίσχυούσας τερί συντάξεων ίιατάτον γάμον, ΰτοχρεοΰνται εις τήν καταβολήν ΰτέρ τοΰ ταμείου
ξεις, ύταγόμενο: δέ εις τάς διατάξεις τής 1ης παραγράφου
τοσού ίσου τρός ένα, βασικόν μισ-Sov τοΰ βα·5μού τού ότοίου
καί εις τάς ΰτό στοιχεία τ' έϊάφtov τοΰ ταρόντος άρ3ρου,
τό μέρισμα λαμβάνουν κατά τόν χρόνον τής καταβολής.
λαμβάνουσι έκ τοΰ Μετοχικού Ταμείου τοΰ, κ,ατά Γήν Στρα
τού αυτοί τε καί αί οΐκογένειαί των τό μέρισμα τοΰ άνωτέρου τούτου βα3μού. Εις τήν ϊιάταξιν ταύτην ύτάγονται
καί αί οΐκογένειαί τών φθνευ3έντων ή έξαφανισ3έντων έν
τολέμω Αξιωματικών καί Άν3υταστ ιστών, έφ’ όσον έτυχον
συντάξεως άνωτέρω βα3μού έκείνου ον κατείχον ό φονευτείς
ή έξαφαν:σ3είς.
ι) Διά τοΰ άρ3ρου 5.
Δεν ΰφίστανται σχετικά! διατάξεις.
ια) Διά τής rap. 1 τοΰ άρ3ρου 6.
Δεν ΰφίσταται σχετική οιάταξις.
ι?) Διά τής rap. 2 τοΰ άρ3ρου 6.
Τό άρ3ρον 12 τοΰ Διατάγματος τής 14.6.26 έχονοΰτω:
«Τό μέρισμα καταβάλλεται κατά μήνα 0r! τή βάσει ατο
μικού βιβλιαρίου τεριέχοντος όώόεκα μερισματοτοδελτία, εν ίι’
έκαστον μήνα».
ΐγ) Διά τής ταραγρ. 3 τοΰ άρ3ρου 6.
Δεν ΰφίσταται σχετική οιάταξις.
ιϊ) Διά τοΰ αρ3ρου 7.
Δέν ΰφίστανται σχετικά: διατάξεις.

4.
θήλεις μέτοχοι ή μερίσματοΰχοι έξ ίδιου δικαιώμα
τος, έρχόμενα: εις γάμον μετά μετόχων ή έξ ίϊίας ΰτηρεσίας
μερισματούχων. ϊέν ΰτόκεινται εις ΰτοχρέωσιν καταβολής
τίνος 7.όγω γάμου. Έν τερίττώσει συνάψεως ϊευτέρου ή
τρίτου γάμου, μετά μή μετόχου ή μερισματούχου τοΰ ταμείου,
ΰτοχρεοΰνται εις τήν καταβολήν τοΰ. κατά τήν τρωτήν ταράγραφον τοΰ ταρόντος άρ3ρου όριζομένου χρηματικού τοσοΰ.
5.
Τό, κατά τ’ ανωτέρω τοσόν λόγω τελέσεως γάμου, άτοτελεί τόρον τοΰ ταμείου καί οΰδέτοτε έτιστρέφ-εται έξαιρέτει
τής τεριττώσεως τής μή τελέσεως τού γάμου ή τής άκυρώσεως τούτου, ϊι’ άμετακλήτου δικαστικής άτοφάσεως, έφ’ όσον
έκ τού γάμου τούτου ϊέν ΰτάρχουν τέκνα δικαιούμενα οίασδήτοτε ταροχής έκ τοΰ Ταμείου κατά τάς ίσχυούσας διατά
ξεις. ώς έτισης καί έάν ό κ.αταβαλών μέτοχος δέν δικαίω
σή μερίσματος.
6. Πάσα έτέρα οιάταξις άφορώσα εις άναγνώρισιν οίκο—
γενείας μετόχου ή μερισματούχου τοΰ ταμείου καί ΰτοχρέωσιν
διά συμτληρωματικήν καταβολήν γάμου καταργείται.
Ά?3?ον

3.

1.
Μέτοχοι τοΰ ταμείου, τέραν τών. ΰτό τής κειμένης νομοΰεσίας, αΰτοΰ όριζομένων, τυγχάνουν ΰτοχρεωτικώς καί ο!
κάτω3ι:
α) Οί άνακλη3έντες καί άνακαλοΰμενοι εις τήν ένεργόν
τού στρατού ΰτηρεσίαν ώς μόνιμοι έξ έφεδρείας άξιωματικοί. άν3υταστισταί καί ότλίται τοΰ στρατού καί τής χωρο
ΣΧΕΔ10Ν ΝΟΜΟΓ
φυλακής. Ούτο: δικαιούνται μερίσματος, έφ’ όσον έδικαιώ3ηΠερί τροτοτοιήσως καί συατληρώσεως τής τερί Μτοχικοΰ
σαν· ή δ:καιω3ούν συντάξεως. άνεξαρτήτως τοΰ έάν κατά τήν
Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) νομοθεσίας.
τρώτην έξοδόν των έκ τού στρατεύματος ειχον ή οχ: τάς τρός
τούτο τροϋτο3έσε:ς.
Άρίρον 1.
β) 0: εν ενεργεία μόνιμοι αξιωματικοί καί άν3υταστΐστα:
1.
Δικαιούχοι μερίσματος τυγχάνουν, έφεξής. οί κατά τάς τών ‘κοινών σωμάτων ο: καταταγέντες εις ταΰτα άτό
τήί
ίσχυούσας διατάξεις καί τάς τοιαύτας τού ταρόντος μέτοχο:
συστάσεώς των καί οί έφ’ έξής κατατασσόμενοι. ώς καί οι
τού Ταμείου, έφ’ όσον ή3ελον δικαιωύή στρατιωτικής συν
μεταταγέντες εις τά σώματα ταΰτα αξιωματικοί καί άν3υτάξεως. Μετά τόν 3άνατον τούτων, δικαιούχο: μερίσματος
ταστισταί τοΰ στρατού Ξηράς.

