ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Έχί τοΰ σχεδίου νόμου «χερί άχοζημιώσεως τοΰ μονίμου έν
ενεργεί* στρατιωτικού χροσωχικοΰ δ’·ά μή χ°ρηγηθείσαν
ΰχό τής Ύχηρεσίας κανονικήν άδειαν».
Πρός την Βουλήν τών 'Ελλήνων
Διά τοΰ ύχ’ όψιν σχεδίου νόμου σκοχείται, ή θέσχισις δια
τάξεων άν αλόγων τοΰ άρθρου 33 τοΰ ν. 434/1976 «χερί Δη
μοσίων Ύχαλλήλων και εις το Μόνιμον έν ένεργεία Στρατιω
τικόν χροσωχικόν.
Εΐδικ.ώτερον χροδλέχονται τά κάτωθι:
Διά τοό άρθρου 1 ταράγρ. (1): Χορήγησις ΰχοχρεωτικής
τρ!ίάκοντα ήμερων κατ’ έτος κανονικής άδειας εντός έκα
στου έτους εις άχαν τό Μόνιμον Στρατιωτικόν Π ροσωχικόν
τή αιτήσει του ή ύχοχρεωτικώς ΰχό τής ύχηρεσίας. Δ’·ά τής
διατάξεως ταύτης θεχίζεται ή χρονική χερίοδος καί ό τρό
πος χορηγήσεως τής κανονικής άδειας τών Στρατιωτικών.
Διά τοϋ άρθρου 1 χαραγρ. (2): Προδλέχεται μη χορήγησις άδειας έφ’ όσον συντρέχουν έκτακτοι καί έξαιοετικαί
Ύχηρεσιακαί άνάγκαι, έφ’ όσον τόΰτο έγκριθή ΰχό τής Μοναϊος ή τοϋ Κλιμακίου τό όχοίον είναι αρμόδιον νά χορηγήση τήν άδεια.
— Διά τοΰ άρθρου 1 χαράγρύ (3) Καθορίζεται ή χροδλεχομενη άχοζημίωσις διά τάς μή χορηγηθείσας ήμέρας κανονικής
άδειας, ή όχοία είναι άνάλογος τών διατάξεων τοΰ άρ-3ρου 33
τοΰ νόμου 434/1976 διά τους Δημοσίους Ύχαλλήλους.
Διά τοΰ άρθρου 1 χαράγρ. (4): Λόγω τής ιδιομορφίας τών
Ύχηρεσιών τών Ένόχλων Δυνάμεων έκρίθη άχαρα ίτητος ή
χροδλεχομένη έξουσιοδότησις εις τον 'Τχουργόν ’Εθνικής Ά
μύνης νά καθορίζη τά τής χορηγήσεως τής κανονικής άδειας
τών τριάκοντα ημερών καί τά όργανα χορηγήσεως ταύτης
άναλόγως τών έχικρατουσών εις τάς Ένόχλους Δυνάμεις συν
θηκών καί ιδιομορφίας τών Κλάδων τών Ένόχλων Δυνάμεων.
Διά τοΰ άρ-3ρου 2: Καταργείται χάσ* γενική ή ειδική
διάταξις, ή όχοία άντίκεΐται εις τάς νέας διατάξεις.
Τέλος διά τοΰ άρ-3ρου 3 καθορίζεται ή Ιναρξίς ισχύος
τοΰ νομοθετήματος.
Έν Άθήναις τή 28 Αΰγούστου 1981
'Ο Ύχουργός Εθνικής Άμύνης
Ε. ΑΒΕΡΩΦ — ΤΟΣΓΓΣΑΣ

ίί άδειαν, τήν όχοίαν δικαιούται κατ’ έτος. Ή άχοζημίωσις διά
έκάστην ημέραν μή χορηγηθείσης κανονικής άδειας ορίζεται
ίση χρός τό 1/30 τοΰ μηνιαίου δασικού μισθού τοΰ Στρατίω-ΐ
τικοΰ μετά τοΰ έχιδόματος χρόνου ΰχηρεσίας χροσηυξημένον'
κατά 25%. Ό τρόχος καταβολής τής άχοζημιωσεως, τά
άχαιτούμεν* δ'.καιολογητικά καί χάσα σχετική λεχτΟμέρεια
ορίζονται δι’ άχοφάσεως τών 'Γχουργών Εθνικής Άμύνης:
καί Οικονομικών.
4.
Δι’ άχοφάσεων τοΰ 'Τχουργοΰ Εθνικής Άμύνης έκδιυ
δομένων έκάστοτε άναλόγως τών έχικρατουσών εις τάς Ένόχλους Δυνάμεις συνθηκών χροετοιμασίας καί έτοιμότητος ώς
καί τής ιδιομορφίας τοΰ Κλάδου ή τής Ύχηρεσίας, καθορί
ζονται τά τής χορηγήσεως τής κανονικής άδειας τών1 τριά-’
κοντά ημερών, τοΰ διοικητικού ελέγχου τοΰ μή χορηγήσαντος'
τήν άδειαν οργάνου καί τοϋ έγκρίναντος τήν μή χορήγησίν·
χροϊσταμένου. ώς καί χάσα αναγκαία λεχτομέμεια διά ■ τήν
έφαρμογήν τοΰ χαρόντος.
Άρθρον 2.
Πάσα γενική ή ειδική διάταξις άντικειμένη εις τον χαράντα νόμον καταργείται.
Άρθρον 3.
Ή ισχύς τοΰ χαρόντος άρχεται άχό τής δημοσιεύσεώς του
εις τήν Εφημερίδα τής Κυδερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 28 Αύγουστου 1981
Ό Ύχουργός Εθνικής Άμύνης
ΕΓΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Οικονομικής έχίδαρύνσεως τοΰ Γενικού Κρατικού Προϋχολογισμοΰ συμφώνως χρός τό άρθρον 75 χαραγρ. 3
τοΰ
Συντάγματος έχί σχεδίου Νόμου «χερί άχοζημιωσεως τοΰ
μονίμου έν ένεργεία στρατιωτικού χροσωχικοΰ διά μή χορηγηθείσαν ΰχό τής Ύχηρεσίας άδειαν».
Έκ τών διατάξεων τοΰ ώς άνω σχεδίου Νόμου δεν δύναται, ελλείψει συναφών στοιχείων, νά χροδλεφθή ή χροκληθησομένη οικονομική έχιδάρυνσις τοΰ Π/Γ, έκτιμάται όμως
ότι δέν θά ΰχάρξη τοιαύτη, άλλά καί έάν χροκύψη θά εί
ναι, ώς χροδλέχεται, έντελώς άσήμαντος, μή ΰχερδαινούσης
τό χοσόν τών 500.000 δραχμών.
Άθήναι, 31 Αύγουστου 1981
Οί Ύχουργοί

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί άχοζημιωσεως τοΰ μονίμου έν ένεργεία στρατιωτικοΰ
χροσωχικοΰ διά μή χορηγηθείσαν ΰχό τής ύχηρεσίας κανο
νικήν άδειαν.
Άρθρον 1.
1. Ή όχηρεσία, εις τήν όχοίαν άνήκει ό Στρατιωτικός
εντός τοΰ δευτέρου έξαμήνου έκάστου έτους, χορηγεί ΰχο/ρεωτικώς-διά τον Στρατιωτικόν τήν κανονικήν άδειαν τών
τριάκοντα ημερών τήν όχοίαν δικαιοΰται καί εις χερίχτωσιν
εατά τήν όχοίαν ούτος δεν ήτήσατο ταύτην.
Τή αιτήσει τοΰ στρατιωτικού έχιρέχεταε χέραν τής δι
καιούμενης κανονικής άδειας τών τριάκοντα ήμερων ή χορήρησις μέρους τής κανονικής άδειας τοΰ έχομένου έτους όταν
:οΰτο έχίδάλλεται διά σοβαρούς άτομικοός ή οικογενειακούς
-άγους.
2. Ή μή χορήγησις, ό χεριορισμός ή άνάκλησις χορηγηθείης κανονικής άδειας, έχιτρέχεται χρός άντιμετώχισιν έκτάτων και εξαιρετικών ύχηρεσιακών άναγκών, κατόχιν έγκρίεως τοΰ χροϊσταμένου κλιμακίου τής Μονάδος ή όχοία είναι
ιρμοδία διά τήν χορήγησίν.
3. Ό Στρατιωτικός δικαιούται εις άχοζημίωσιν διά μή
;ορηγη-3είσαν εις αυτόν δι’ οίονδήχοτε λόγον κανονικήν

Εθνικής Άμύνης
ΕΓΑΓΤΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ—ΤΟΣΙΤΣΑΣ

Οικονομικών
ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ

Άριθ.

73/4/19SL

ΕΚΘΕΣΙΣ
Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρθρο·/ 75 χαρ. 1 τοϋ
Συντάγματος) έχί τοΰ σχεδίου νόμου τοΰ ΎχΟυργείου ’Ε
θνικής Άμύνης, (Γχερί άχοζημιωσεως τοΰ Μονίμου έν ένερ
γεία στρατιωτικού χροσωχικοΰ διά μή χορηγηθείσιαν ΰχό
τής ύχηρεσίας κανονικήν άδειαν».
Έκ τών διατάξεων τοΰ ώς άνω σχεδίου νόμου δέν δύνατά κάτωθι:
1. Ή όχηρεσία, εις τήν όχοίαν άνήκει ό Στρατιωτικός
εντός τοΰ δευτέρου εξαμήνου έκάστου' έτους, χορηγεί ύχοχρεωτικώς διά τον Στρατιωτικόν τήν κανονικήν άδειαν τών
τριάκοντα ημερών τήν όχοίαν δικαιούται καί εις χερίχτωσίν
κατά τήν όχοίαν ουτος δέν ήτήσατο ταύτην.
Ή μή χορήγησις, ό χεριορισμός ή άνάκλησις χορηγηθεισης κανονικής άδειας, έχιτρέχεται χρός άντιμετώχισιν εκτά
κτων καί εξαιρετικών ύχηρεσιακών αναγκών, κατόχιν εγ-

