
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Έχί σχεδίου νόμου «ττερt τροχοχοιήσεως καί συμχληρώσεως 

διατάξεων τής «χερί Μετοχικών Τοπίων. Στρατού, Ναυ
τικού καί Άεροχορίας νομοθεσίας».

Πρός lijv Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Διά τού άρθρο» 52 τού Ν.Δ. 445/1974 «κερί Ιεραρ
χίας καί Π ροανωγών Άνθυχασχιστων και μονίμων εθελον
τών Όχλιτών Ένόχλων Δυνάμεων», χροόλέχεται μισθολο- 
γική έξομοίωσις τών Άνθυχασχιστών χρος Άςιωματικους, 
άναλόγως τού χρόνου χαραμονής των εις τόν βαθμόν τού 
Άνθυχασχιστού ώς άν.ολοάθως:

ε. Άχό 4 έως 7 ετών, χρός Άνθυχολοχαγοΰς 
β. Άχο 7 έως 11 ετών, χρός Ύχολοχαγοΰς 
γ. Άνω τών 11 ετών, χρός Λοχαγούς.
2. Ή ανωτέρω μισθολογική έξομοίωσις τών Άνθυχασχι- 

στών έγένετο χρός τόν σκοχόν τής βελτιωσεως τής μισθολο- 
γικής των θέσεως. έν όθει τού γεγονότος ότι ή χροαγωγική 
έξέλιξις τούτων εις τούς ανώτερου; βαθμούς (Άνθυχολο- 
χαγού — Λοχαγού) είνα·. λίαν δυσχερής.

‘1. Δ:ά τού Ν. 597/1977 «χερί ρυθμίσεως συνταξιοδοτι- 
κών τινων θεμάτων τών Άνθυχασχιστών, Άνθνχαστυνόμων 
καί χυρονόμων καί τών έ/. τούτων χροερχομενων Αξιωματι
κών τών Ένόχλων Δυνάμεων, τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί 
τού Λ'.μεν'.χού Σώματος» χρο-βλέχεται ή καταβολή εις τούς 
Άνθυχασχτστάς τών Ένόχλων Δυνάμεων, τών Σωμάτων 
Ασφαλείας καί τού Λιμενικού Σώματος συντάξεων, βάσει 

τών άχοδοχών τάς όχοία; έλάμβανον ή εδικαιούντο νά λαμβά
νουν έν ένεογεία. κατ’ έφαρυ,ογήν τού άοθρου 52 τού Ν.Δ. 
445/1974.

4. Βάσει τής ,σχυούσης εις έκαστον Μετοχικόν Ταμείον 
Στοατού. Ναυτικού καί Άεοοχοοία; νομοθεσίας (ΑΝ 559/ 
1937, Ν.Δ. 3967/59. Ν.Δ. 3981/59) τό καταβαλλόμενη 
εις τούς μετόχους αυτών μέρισμα αντιστοιχεί εις τόν βαθμόν 
τον όχοίον ό δικαιούχος εφερεν καί έχί τού όχοίου έμισθοδο- 
τείτο κατά την έξεδοόν του- έκ τήα ενεργού ΰχηρεσίας.

5. Βάσει τών αυτών ώς άνω διατάξεων εις τούς μετόχους 
τών ανωτέρω Ταμείων, οί όχοίοι κατά την έξοδόν των έκ τής 
ενεργού ΰχηρεσίας έλάμβανον χροσαύξησιν Εύδοκίμου Παρα
μονής καί έκ τής αίτιας ταΰτης έίιχαιώθησαν συντάξεως 
χροσηυξημένης άναλόγως, χορηγείται:

. α. Τχό. τών ΜΤΣ καί ΜΤΛ. τό μέρ σμα 
τέρω βαθμού έφ' όσον ουτοι έλάμβανον χρ 
μου χαραμονής, 20%· έχί τού βασικού μισθού 
καί τό ημισυ τής διαφοράς τού έχομένου

τού αμέσως άνω- 
οσαύξησιν εΰδοκί- 
τού βαθμού των, 
βαθμού, έφ’ όσον

έλάμβανον χροσαύξησιν 10%.
6. 'Τχό τού ΜΤΝ μέρισμα τού βαθμού 

ν*/ κατά τό χοσοστόν τού λαμβανομένου 
μου χαραμονής.

των, χροσηυξημέ- 
έχιδόματος εύδοκί-

6. Διά τού Ν. 754/1978 «χερί ρυθμίσεως τών άχοδοχών 
τών δη.·.οσίων ϋχαλλήλων Πολιτικών καί Στρατιωτικών, 
τών ϋχαλλήλων τών ΝΠΔΔ καί άλλων τινών συναφών δια
τάξεων» κατηργήθησαν άχό 1ης Ιανουάριου 1978 τά έχιδό- 
ματα εύδοκίμου έν τώ αΰτώ βαθμώ χαραμονής καί χολυετούς 
ΰχηρεσίας καί άντ’ αυτών έθεσχίσθη τό έχίδομα χρόνου ΰχη- 
ρεσίας.

7. Κατόχτν τών Ν. 597/77 καί 754/78 καθίσταται άναγ- 
καία ή τροχοχοίησις καί συμχλήρωσις τής ϊσχυούσης χερί 
Μετοχικών Ταμείων Στρατού. Ναυτικού καί Άεροχορίας
ομοθετίας. εις τρόχον ώστε το μέρισμα τοίν μετόχων αυτών 

νά καθορίζεται ούχί βάσει τού βαθμού όν έφορον ουτοι κατά 
τη.· έξοδόν των έκ τής ΰχηρεσίας. αλλά βάσει τού βαθμού, 
τού όχοίου τάς άχοδοχάς έλάμβανον καί βάσει τού όχοίου συν- 
ταξιοδοτούνται.

8. Προσέτι άχαιτείται ό καθορισμός τού χοσοστοΰ τού 
νρονοεχιδόμστος χοΰ χρέχε· νά λαμβάνη ό δικαιούχος χρο- 
κειμένου νά δικαιωθή ουτος μερίσματος έχομένου βαθμού (ο
λοκλήρου διαφοράς ή ήμίσεος).

9. Δ ά-τήν-ρύθμισιν τών χροναφερθέντων θεμάτων συνε- 
τάγη τό χαρόν σχέδιο ινέμου.

10. Διά τών έχιμέρους διατάξεων τού νομοσχεδίου χρο-
όλεχονται: —-----

α. Διά τής χαραγράφου I τού άρθρου 1 ή καταβολή, εις 
τούς-μετόχους καί μερισματούχους τών Μετοχικών Ταμείων 
Στρατού. .Ναυτικού καί Αερσχοριας ώς καί εις τάς χηρευ- 
ούσας οικογένειας αυτών, μερίσματος μετά τών έ-’ αυτού 
χροσαυξήσεων καί λοιχών χαροχών, τού βαθμού τού όχοίου 
σάς άχοδσχάς έλάμόανον καί βάσει τού όχοίου συνταξιοδο-

β. Διά τής χαραγράφου 2 τού αυτού άρθρου ή καταβολή 
άχό 1ης Ιανουάριου 1978 εις τούς μερισματούχους τού ΜΤΣ 
;·.αΐ ΜΤΛ μερίσματος τού αμέσως ανώτερου βαθμού έκ οίνου,' 
βάσει τού όχοίου ό δικα.ούχος συνταξιοδοτείται, έφ' όσον το 
...ολογισθέν ε.ς την σύνταξιν έχίδομα χρόνου ΰχηρεσίας άνέρτ 
χεται εις χοσοστόν τουλάχιστον 44% έχί τού βασικού μισθού, 
τό ήμισυ δέ τής δ αφοράσ σού μερίσματος τού αμέσως ανώτε
ρου βαθμού, έφ’ όσον τό έχίδομα χρόνου ΰχηρεσίας ανέρχεται 
εις χοσοστόν τουλάχιστον 28%. Διά τους μερισματούχους τού 
ΜΤΝ τό μέρισμα χροσαυξάυετα: κατά τό χοσοστόν τού λάμ- 
βαν:μενού έχιδόματος χρόνου ΰχηρεσίας.

γ. Δ ά τού άρθρου 2 τού νομοσχεδίου καταργείται χάσα 
δ άταξις άντικειμενη εις αυτό.

11. Εις τάς χροαναφερθείσα; ρυθμίσεις άχοβλέχει το 
χορό/ νομοσχέδιου, τού όχοίου χροτείνομεν την ψήφισιν. . !

Έν Άθήναις τή 31 ’Οκτωβρίου 19S0 j 

Οί Ύχουργοι
Αναχλ. Συντονισμού Εθνικής Άαύνης

I. ΠΛΛΛΙΟΚΡΑΣΣΛΣ Ε. ΑΒΕΙ-’ΩΦ—-ΊΌΣΙ1 ΣΑΣ,

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ ' ;
Περί τροχοχοιήσεως καί συμχληρώσεως διατάξεων τής

«χερί Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού κατ Άερο-
χοριας νομοθεσίας».

ό , Άρθρον 1. . .;ΙΓ
1. Στρατιωτικό: τών Ενόχλων Δυνάμεων, ώς καί οί όχΐί- 

ται. Άνθυχχσχισταί καί Άξ.ωματικοί τής Χωροφυλακής 
κατ' τού Λιμενικού Σώματος, μέτοχο: καί μερισματούχοι τών 
Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού καί Άεροχορίας. 
εξελυθ/τες ή έξερχόμενο: τής ένεργού ΰχηρεσίας άχό 10 
Ιουνίου 1974 καί εντεύθεν, ώς καί αΐ χηρεύουσαι οΐκογέ-, 

νε:·α: αυτών, συντρεχουσών καί τών λοιχών χρούχοθέσεων 
τής νομοθεσίας τού οικείου Μετοχικού Ταμείου, δικα.ούνται. 
μερίσματος, μετά τών έχ’ αυτού σχετικών χροσαυξήσεων^ καΐ^ 

Οιτών χαροχών τού βαθμού τόν όχοίον εφερον καί μέ τον^ 
όχοί:ν έμισθοδοτούντο ή τού βαθμού τού όχοίου τάς άχοδοχάς 
έλάμβανον κατά την έξοδόν των έκ τής ΰχηρεσίας. Τό έχί 
τού μερίσματος δικαίωμα τών ήδη έξελθόντων τής ΰχηρε- 
σ ας μερισματούχων. ώς καί τών χηρευουσών οικογενειών 
αυτών άρχεται άχό τής ημερομηνίας άχό τής όχοίας άρχετα: 
καί τό έχί τής συντάξεως δικαίωμα αυτών.

2. Οί έν χαραγράφω 1, έφ’ όσον έδικαιώθησαν συντάξεως 
χροσηυξημένης δι’ έχιδόματος χρόνου ΰχηρεσίας, λαμβάνουν 
ατό 1 ’Ιανουάριου 1978:

α. Ο: μερισματοΰχο. τών ΜΙΣ καί ΜΤΛ τό μέρισμα τού 
αμέσως ανώτερου βαθμού, έφ’ όσον τό ΰχολογισθέν εις την 
σύνταξιν έχίδομα χρόνου ΰχηρεσίας άνέρχετα: εις χοσοστόν
τουλάχιστον 44% έχί τού βασικού μισθού, καί τό ήμισυ τής 
διαφοράς τού μερίσματος τού αμέσως ανώτερου βαθμού έφ' 
όσον τό εχίδου.α χρόνου ΰχηρεσίας άυέρχεται εις χοσοστόν 
τοΰλάχιττον 28%.

5. Οί μερισματούχοι τού ΜΤΝ, τό μέρισμα τής χαραγρά
φου 1 χροσηυξημένον κατά τό χοσοστόν τού έχιδόματος χρό
νου ΰχηρεσίας.

3. Ούδείς λσμβάνε., κατ' εφαρμογήν τών διατάξεων τού 
χχρόντο; νόμου, μέρισμα όλιγώτερον τού καταβαλλομένου 
βάτει τών χροΐσχυουσών διατάξεων.


