
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων 

του Ν-Δ. 398/1974 όπως τροχοχοιήθηοοε με το Ν. 788/ 
1978 για τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας, Στρατού. Ναυτικού. 
Αεροπορίας και άλλες διατάξεις?».

Προς τη Βονλή των Ελλήνων

1. Την 30.4.1974 εξεδόθη το Ν.Δ. 398/1974, με το οποίο 
έγινε ενοποίηση της νομοθεσίας των Ταμείων Αλληλοβοή
θειας των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΤΑΣ - 
ΤΑίΝ - ΤΑΑ) χου σμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το 
Ν. 788/1978.

Καοά'ττ,ν εφαρμογή των διατάξεων των νόμων αυτών δια
πιστώθηκε ότι ϊεν προβλήθηκε η ικανοχοιτση δικαίου αιτή
ματος των Μονίμων αχό την Εφεδρεία Ααιωματικων των 
Κνόχλων Δυνάμεων.

Σκοπός της υπό ψήφιση διάταξης είναι η χρος το καλύ- 
τερο τροποποίηση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας 
για τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας των τριών Κλάδων των Ενο- 
χλων Δυνάμεων, σε τρόχο ώστε οι Μόνιμοι αχο την εφεδρεία 
Αξιωματικοί να λαμβάνουν, κατά την τελική έξοδό τους αχό 
τη στρατιωτική Γχηρεσια. εφ’ άχαξ βοήθημα αχό το οικείο 
Ταχείο Αλληλοβοήθειας Στρατού. Ναυτικού να: Αεροπορίας 
(ΤΑΑΞ, TAN, ΤΑΣΑ).

2. Με τη διάταξη του άρθρου 1 προστίθενται τρεις χα:ά- 
γραφοι στο άρθρο 6 του Ν. 788/1978 οι a·.’ αριθμ. 3, 4 και 
5 με τις οποίες καθορίζονται τα εξής:

a. Με την χαράγραφο 3 χροβλέχεται η χορήγηση εφ’ άπας 
βοηθήματος αχό το οικείο, κατά Κλάδο, Ταμείο Αλληλοβοή
θειας, στους μόνιμους αχό την εφεδρεία Αξιωματικούς, κατα 
το χρόνο της τελικής εξόδου τους αχό τη Στρατιωτική I χη- 
ρεσία υπολογιζόμενο με βάση το βαθμό τους και το χρονο της 
μετοχικής τους σχέσης με τις ακόλουθες χρουχοθετεις:

1) Θα έχουν αθροιστικώς ως μόνιμοι και μόνιμοι αχό την
εφεδρεία 25ετή τουλάχιστο συμμετοχή στο ο κείο Ταμείο Αλ
ληλοβοήθειας. ’ . ι

2) Θα δικαιωθούν με οχοιοδήχοτε τρόχο σύνταξης αχό το 
Δημόσιο.

3) Θα έχουν παρατείνει συνεχώς χέντε (5) τουλάχιστο
έτη στην ενεργό στρατιωτική υπηρεσία, αχό την ημερομηνία 
ανάκλησής τους. · ·

Η προσθήκη της υπόψη χαραγράφου με την οχοία καθιε
ρώνεται η χορήγηση εφ’ άχαξ βοηθήματος στους μονάχους 
αχό την εφεδρεία Αξιωματικούς, οι οχοίοι κατά την πρώτη 
αχοχώρηση αχό την υχηρεσία δεν έλαβαν εφ’ απαξ αλλά 
μόνο τις κρατήσεις τις οχοίες είχον καταβάλλει μέχρι την 
έξοδό τους, εκρίθη δίκακη και επιβεβλημένη καθόσον με το 
Ν. 788/1978 (άρθρο 6), χου τροχοχοίησε το Ν.Δ. 398/ 
1974, καθιερώθη η χαροχή ε<φ’ άχαξ βοηθήματος και στους 
εφέδρους αστό την εφεδρεία Αξιωματικούς.

Με τις χροϋχοθέσεις (1), (2) και (3) οι οχοίες τέθηκαν 
και οι οχοίες κυρίως αντακοκρίνονται στις διατάξεις χου 
ισχύουν για τους έφεδρους αχό την εφεδρεία, περιορίζεσαι στο 
ελάχιστο ο αριθμός των δικαιούχων, ε-φόσσ/ χροβλέχεται το 
λιγότερο χαραμονή χέντε χρόνια στη στρατιωτική υχηρεσία 
μετά την ανάκλησή τους και αποφεύγεται τυχόν κ,αταστρατή- 
γηση του νόμου.

β. Με την χαράγραφο 4 καθορίζεται ο σρόχος υπολογισμού 
και καταβολής των παγίων μηνιαίων εισφορών (στα οικεία 
Ταμεία Αλληλοβοήθειας) χου αντιστοιχούν στο χρονο υχη- 
ρεσίας χου θα αναγνωρίσοον οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.Δ. 398/1974 
αφού κατά την χρώτη αχομάκρυνση αχό τη στρατιωτική υχη
ρεσία, είχαν «χιστραφεί στους ενδιαφερομένους οι κρατήσεις 
χοο κατέβαλαν και κατά συνέχεια αχαιτείτα: η εκ νέου κατα
βολή εισφορών και μάλιστα όχως καθορίζεται σε ανάλογη 
χερίχτωση αχό τα άρθρα 10 και 11 του Ν.Δ. 398/1974.

Η ισχύς της χροτεινομένης διάταξης θα αρχίσει αχό 1ης 
Iavoo-aptou 1982, γιατί, ενδεχομένως κατά το χρονικό διά
στημα χου μεσολάβησε να έχει αποστρ-ατευθεί ένας αριθμός 
αξιωματικών χου συμχληρώνει τις σιθεμενες προϋποθέτεις.

3. Το άρθρο 2 του νόμου αυτού: c ·'·'*
α. Ρυθμίζει το θέμα της αποζημίωσης των Στρατιωτικών 

χου φονεύονται ή γίνονται ανάχηροι κατά την εκτέλεση υπη
ρεσίας εκκαθάρισης Ναρκοχεδίων ύποπτων χεριοχών, εξουδε- 
τερω-σης ύχοχτων αντικειμένων και αυτοσχέδιων εκρητ/.τικών 
μηχανεσμών.

β. Αχαλλάσσει τους χαθόντες Στρατιωτικούς και τις οικο- 
γένειές τους, χου υχάγονται στις διατάξεις του Ν.Δ. 1033/ 
1971 αχό την υχοχρέωση εχιστροφής στο Δημόσιο της απο
ζημίωσης χοο τους χορηγείται και να αντικαταστήσει αδικίες 
xou τυχόν να έγιναν λόγω της περιοριστικής και αντιφατι
κής διάταξης χου χεριέχετχι στο σχετικό Νόμο χε:ί ΤΕΝΞ 
(1033/71).

Η τροποχοίηση της παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 1033/ 
1971 εχιίάλλεται λόγω του ηυξημένου κινδύνου στον οχοίο 
εκτίθεται το Τεχνικό Προσωχοκό του ΤΕΝΞ και οι πυροτε
χνουργοί του Στρατού, γι’ αυτό και χορηγείται στη χερίχτω
ση ατυχήματος σύνταξη αυξημένη κατά 20% σύμφωνα με το 
Ν.Δ. 3018/1956. Επίσης ο συμψηφισμός χου επιβάλλεται 
σε εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 10 
του Ν.Δ. 1033/1971 έχει αποτέλεσμα ώστε η αποζημίωση 
xou χορηγείται να εχυτρέφεται τμηματικά στο δημόσιο αχό 
τους χαθόντες σε βάρος της σύνταξής τους. Συνεχώς η απο
ζημίωση αυτή μόνο κατ’ ευφημισμό μπορεί να έχει το χαρα
κτηρισμό αυτό της «αποζημίωσης» δεδομένου ότι κατακρατεί
ται ως το τέλος. . .· .-· ,ι ν x . . ι .* :οσ

Για, να αρθούν οι παραπάνω επιπτώσεις και ή αντιφατικό- 
τητα που υπάρχει στο Ν.Δ. 1033/1971 επιβάλλεται η τρο
ποποίησή του μ: την κατάργηση της χαραγράφου 5 του άρ
θρου 10 αυτού, ώστε να απαλλαγούν οι ορφανικές οικογένειες 
των χαθόντών Στρατιωτικών αχό την υχοχρέωση εχιστροφής 
της αποζημίωσης. Η ενέργεια αυτή θα αχοτελέσει δικαίωση 
της θυσίας τους στην εκτέλεση επικινδύνων αποστολών.
- Αχό πλευράς οικονομικής επιβάρυνσης, παρατηρούμε:

α. Αχό την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης με την ο
χοία χροβλέχεται ότι η- αποζημίωση χου χορηγείται στις πε
ριπτώσεις θανάτου ή αναπηρίας από ατύχημα στην εκτέλεση 
υπηρεσίας νσρκαλιείασ. δεν θι συμψηοίζεται με τη σύνταξη 
που δικαιούται, καμιά οικονομική επιβάρυνση δεν προκαλεί- 
ται στον Προϋπολογισμό του ΤΕΘΑί/ΓΠΣ.

6. Στο Γενικό όμως Προϋπολογισμό θα προκόψει μικρή 
απώλεια εσόδων αχό τον μη συμψηφισμό αποζημίωσης και 
σύνταξης. Επίσης αχό την αναδρομικότητα χοο Νόμου θα 
ανακύψει ανάγκη να εχιστραφοόν στους Συνταξιούχους ορ
φανικών οικογενειών τα ποσά αποζημίωσης που συμψηφίστηκαν 
μέχρι σήμερα στην σύνταξη. Εκτιμάται ότι τα ποσά αυτά δεν 
θα ανέβουν σε σημαντικό ύψος λόγω των ελάχιστων μέχρι 
σήμερα ατυχημάτων (8 περιπτώσεις από το 1971 μέχρι σή- 
μερα).

4. Με το άρθρο 3 επιδιώκεται;

α. Η θέση σε πτητική ενέργεια και των κληρωτών οπλι
τών κατόχωνι πτυχίου ειδικότητας που χροβλέχεται για τα 
αχα: αίτητα. τέλη πληρώματος χεοοτκχφών και οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται στις πτήσεις λόγω ελλείθεως Τπα/κών.

6. Η εξασφάλιση ευεργετημάτων καΓστην παραπάνω κα
τηγορία οπλιτών όπως του «Επιδόματος κινδύνου», χου ήδη 
λαμβάνεται σήμερα αχό τους κληρωτούς οπλίτες αλεξιπτω
τιστές, υποβρυχίους καταστροφείς, δύτες και εκκαθαριστές 
Ναρκοχεδίων. ·· ' 7 ■· ·*>■*

Ειδικότερα με τη διάταξη του άρθρου 3 καθορίζεται ότι 
εκτός αχό τους Αξιωματικούς, Ανθυχασχιστές, Τπαξιωμα- 
τοεους και οι κληρωτοί οπλίτες πτνχιούχοι ειδικότητας; από 
εκείνες που προβλέχονται για τα μέλη πληρώματος αεροσκα-
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H,-'t^ieT»}T%rTcior.'xXtjp6«w.-isXtTe»':*i:(jrp£sicii.r«) χρηαι- 

μοκ«ι»τή του. σαν i-sKapat.Tr,too μέλ-ουίόχρηοώήίτυς-υαεροσκά- 
φους.-.και- διατρέχω :0 .οπλίτης τον. ·ίδ«*κίνδυνβρ-£* της-·:χτή- 
σεως με το αεροσκάφος όχως ο Αξιωματικός, .Αν-νκικαρχι 
.«ής ,-xat .ΥταξοωματΓΧΛ^.ζ : ·Ά:-ςεστ ::-.*c.».AiorA .-j

•■' Για λόγους μσης μεταχείρισης ν/ιίαλλέται όπως- ν.'%\ ο
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z}-r#fai<. ?,«r · .«λάχvX^0pi9^x^jaec/T<r;\30 £/ωρών<;χτή- 
οεως ανά εξάμηνον, ως-όχαεαί,ρτ, τα.£ελη-πληρώματος, αε
ροσκαφών.
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σεώς του σε πτητική ενέργείϊ με τις ίδιες χροϋχοΔέσείς.
\5 Η ;χρόσ3ήκη (ττην παράγραφο 3 του άρ·όρου -i του Ν.Λ. 
313/1973 καΈτων κληρωτών οπλιτών, ο ικ α ιολχγει τ a ·. -/.α: 
οπτό το ότι xt-S-άνόν στο-μέλλον, να χαροσσιασ&ούν αυξημένες 
-ανάγκες σε-χροσώχιχό για τα απαραίτητα μελί; πληρωμάτων 
αεροσκαφών .'των ΈΔ..· χου $α· χρεΐ2σ·9εί να καλυφ-όούν αχό 
κληρωτούς οπλίτες, οι οποίοι επιβάλλεται νά είναι διασφαλι
σμένοι αχό τώρα έναντι τσυ αυξημένου αχό τις πτήσεις κιν- 
δύν0υ.ην .-;·. - :ττ· —·~> ------ ;--ir ‘τ^^-Αζ+ί ··£_/: 'Τ·*τ

·.’ - ΰυ Το -Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος είναι Σωματείο του 
δ ι έχε τα; ·/-αχόλ καταστάττ/ό εχικυρωμενο με την υχ’ api-S.' 
i2/l972 αχό-12.1.1972 απόφαση του Π ρ'ωτουικείσυ- θεό
ρατα; ;r:'c ·;ρτ : ·.·. .>. .;

Σκοπός του ε.ναι η αναζήτηση, περισυλλογή',' συ /.έ;- 
τρώση, διαφύλαξη και συντήσηση των χάσης -φύσεως κ; :μη- 
λιων και εχ,νεματων- .χου ■ αναοερονται. .στους.. κατα.,-υαλασ- 
ο a αγώνας ^το/^.,Γ>>νουςμ.χΛν·ω.ς ν*χ. τ{ % ν/^ι-ηζ^ζ ι^.χαι με- 

-λ'-η,,^της ^άίΓτρήης μαςι^ρρτό^ίας. . _ > ..
*< Jjli^.TO άρ·3ρο 5_ εχισιώκεται η ετήσια, εχιχορηγηση του 
ιΝ α’υτΕ.υϋ Μουσείου της ,Ελλάσος αχό τον ,Π ροϋχολσγισαό 
του ΥΕ^Αί/Γ'ΕΝ για jy.pt μρο^έσει να. ανταχοκρ:-3εί. σ.την 
αχοστόλη . τρϋΓ,/·σί ,.ϊ« άναχτυξεν.ντιςν δραστηριρτητέφ. ι.του 
για /.όγΐυς χροβολής αλ/.ά και ούσιαστικούς/

■ - Σχετ:λάΐ;αάνίρέρετάί' οτί "το /ΓιΕΝ-,' τό' οχοίό .’ε.τίση;' ‘εν:- 
<τχΰ«ι”- το Ναυτικό^ Μουσείο της Ελλάϊος', :με το Ν.Α. 368 
τήί 3/11.12.1969' (A 264j cffi ρ>3μVi\ ·νομοθετικά τή 
δυνατότητα :έχιχόρηγήση'ς του: γ: ' '5! 1 , 'ν>';

' 6/ Για τους''ανωτέρω .λόγαυ/υχι-δάλλουμε αυτό: το σχέ
διο νόμου και χαρακαλίόμε γιά την 'Ιήοιση τουΙ ''

'■'ν · -ν! ·'·,■ Α-όήνά,' 27 Ντε^κίρίου 1384 '
ν' · 'τ··ί·■,'··.· ·· τ .·. Ο Π?ώόυόουργός · ’ *·’( ρ '

' ''-V'' •j··-’ '- ·'·'· - κάι·' * ' ' ·*;··’· '
-Γ Τχοΰργός Ε-λν'ικής "Αμυχας ": ·' ·
•·ν·7' ~’J MV ΑΡΕ ΑΣ Γ. Π Α Π ΑΝΔΡΉΟΓ '':"·
-.- ' Ο Γχόϋργός Οικονομικών' ; · ·'“·* ν '

·. ΓΕΡΑΣΒΓΟΣ ΑΡΣΕΓνΗΣ. ' r

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :: *·'· ' i?‘ ·:
Καταργουαένων — Τροχοχοιουμένων διατάξεων, του Σχε- 

-διου .Νόμου λΣυμχλήρωση κα: Τροχοχοίηση διατάξεων του 
Ν.-Δ. 398/1974 όχως τροχοχ^ιήΰηκε με το Ν. 788/1977 
;;α τα Ταμεία Αλληλοόοηί-ίας Στρατού. Ναυτικού και Αε- 
οοχοοίας και άλλες διατάσεις».
V.1: Ν.Δ: 1033/1971 ’άρ·5>; ίό χάρ. $■■ ■"■ ■ ■

-. Η·:ανωτέραί μχοζημιωσις συμψηφίζεται, αναλ'όγως. χρος 
Τ;-·.εχι ,χλέβν χοσον εη της τυχόν αχονομής ηυξηιένης συν- 
τάξε-ωτ fxo/.εμικήσ' r •/ο-τ·'τ--ωσ -χαγωγή~ ./:·;· χολεϋ.ϊ- 
κήν κατάστασιν, ηυξημένων αχοίοχών. .

■i.i.^/ ίΝ-Δ. 313 άρ-Sp. 1 χαράγρ, 3. ·. ·' ./ μ ·.

“'Αςίωμ'ατικοί. * Av-Strraσχιστά!" και Ι'χαξίώμσσττν.οί'κ2Τ0- 
χΓι χτυχίου τιδικοτήτδς εν. των χροϊλέχομένί.ίν δία τα μέλη 
χληοώμσίτος αεροσκαφεον. υχηρετοΰντες ως τοχοΔετημένοι,

ςνημρορ^φγ., ,.,, ... r;
Συμπλήρωση και τιοχοπτίττη διατάξεών το-υ Ν.Δ,; 39δ/ί 37.4 
. όχως τροχογοιτρίιη.κι με ,το. Ν.^.788/1978 ,για^'τα/ Ταυ-εια 
^ Αλληλόίοη-ίειας. Στ'ατμό,. ^Γμτικόΰ.Ι κα!. Α-οόχρρΓας/ν.αι 
/ άλΜς έιατάξεις:;:;;,;(·( ':;;:'Γ:;τ:;,ι·;γ·

; Στο ισχ-ίρο 6. τ:υ ν. 788/19.78. (»Ι:ΙμΓν 1.54^ χ'·οστί·5»ντα'ι
.παράγραφο! 3. 4.κα: ο χ»'έχουν ώς ακόυ.ου·3ωςρ. '

., «3. Μόνιμο: αχό την εφεδροία σξ’,ωρ ατικοι. χου κατά την 
αρχική τους έξοδο δεν έ7.ζδαν εφάπας όο.ήΐίημά δικαιούνται 
να λάσου/ αχό το οικείο Ταμείο Α^.ληλοόοηάειας το ζοή-ύημα 
χ:ο π,ροσϋ.όπετα: για τους λοιπούς μετόχου; των Ταμείων 
αυτών, το οτ.ιο-ίο υπολογίζεται με δάττ το 6α->μό που είχαν 
κατά την τελική έξοδό τους από τη στρατιωτική υπηρεσία
και το χρό.-ο της μετοχικής τους σχέσης, εφό.σν/:___________

α. Έχουν α*5.ρ«:στικώς ώς μ/ένιμό: και μόνιμο: από την 
εφεδρεία 2οετ ή τουλάχιστο συμμετοχή στο οικείο Τ ατμέ ίο Λ 7- 
ληλοίοτςίσείας. ' :

L. Συνταξιοδοτη-ϋοΰν τμε οχοιοδήτποτΐ τρόπου από το δημόσιο, 
γ. .Έχ:';·/ χαραμείνει συνεχώς πέντε (5) τουλάχιστο -έτη; 

στη.- ενεργό στρατιωτική υπηρεσία από την ημερομηνία ανά
κλησής τους. :ρτ έ.τ: ο.π; ν-o..i. -.-3: ..-τ- ·.·-.·.· :γ -*ο·

4. Ο .υπολογισμός τόυ χρό·:υυ και'η καταόολή των πάγιων 
μηνιαίω-υ λισφορών πού αντιπτοιχοΰν στο- χρόνο υπηρεσίας που 
-Sa αναγ'/ωτ-ίσοον οι ενδιαφερΜενοι -3α γίνει με τις διατάξεις 
των άρόΐσων 10 και 11 το-υ ν.δ. 398/197 1 (ΦΕΝ J. 1 GV- όπως 
α-;τ:καταστά-2ην.σν με τα άρ-3ρα 2 κα: 3 του ν. 788/1978. j

5. Η διάταση αυτή ισχύει αναδσοαικά από Ire Ιανουάριου
1982».·7; ··.· -■-■-· ·'-·.·· ·· ··' -:- · ί ί·-; ·-··

Άρ-ύρο 2. .
Η παρ'άγσαφος 5 του άρ-ίραυ 10 το-υ ν.5, 1 033/1971- (ΦΕΚ 

23α) καταργείται από -τότε που ίσχυσε, - . ■ . - ·;
Άρ^ρο 3. :· ττ;·'

Η παράγραφός 3 του άρ-5;όυ 1 τΐύ ν.5. 31 3/1 974 '(ΦΕΚ 
" 45V. όπως ισχύει. αντικα-Sίστάτάι οίί εξής; *

'«3. Αξιωματικοί; Αν-3υπασπ:'στές,- Τπζςιωμάτίκο: καί κ/.τΓ 
ρωτοί'οπλίτες κάτοχο: πτυχίου ειδικότητας από εκείνες παυ 
π:·:?./.£πότ/τσι -;:α τα μάύ.ή πληρώματος αεροσκαφών, ό: οποίοι 
υπηρετού·/ ως τοπ>5εττμένο:. 'πρόσκολλημένο/ή δ:ατ:·3ε:μέ- 
••·θί για πτήση σε μονάδες αεροσκαφών, τ.'-ΰεντασ σε πτυτική 
ενεργεια όταν συμπληρώσνκτ/. τσνλάχιτπον τριάντα (30 1 (όσες 
πτήση α-/ά εξάμγ/ο. ώς σπαραίτητα μέ/.ή,’π/.ηρώματός άε- 
σ-οσκασχόν».·- · ·: / ... -·

' Α-ρ-λρο 4..

Μετ κο ν η απόφασή των Γπσυργών Ε3ν:κής~ Άμυνας, και 
Οικονσμικών. κάδε χρό··ο εγγρ'άφετα: στο·/ πρόοΠολογιΜό τόυ 
Υπουργείου Ε-3νόκής Άμυ/ας/ΓΕΝ. πί~ωσή. για την <επιχο- 

του Ναυτ.κού Μουσείου τη; Ελλαοαί'. ...........ρ ηγτση

Άρ-5ρο 5. , ;
Η ισ^ύς αυτού του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του 

στην Εφημερίδα της Κυδερνήσεως εκτός αν όσίζετα: .διαφο
ρετικά στα σχετικά άρ-§ρα. "7

. · Α-3ήνα. 27 Νοεμβρίου. 4 984 ·,.■-ν...
-0 Π ρώ&ύπούργός ' ·- * rr; ' ’μ :

. ·.·--:·.μ:μ:·.- .V, x3f-x * /:.ίΧ ;ν*·:χ·. w^-. ..-·· ,

■ Τπάΰσγδς Ε5νικής -Άμυνάς ~·~ ι! ' "
•V';· Α ΝΔΡΒΑΣ Γ:~Π Ά Π ΛΝΔΡΕΟΥ!:

’ Ο Γπάυογός" ιΟικονάκΐκιο·/ 'rrK μτ>·. ··:-· · ·-
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α'ΡΣΈΝΗΣ


