ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚβΕΣΙΣ "
Ε.τ: τοί σχεδίου νόμου «περ: τροποποιήσεως, συμπληρώσεως
καί άντικχτχστάσεω; διατάξεων τινών τοί A. Ν. 884/
1937 zip'·. Ταμειου Αλληλοδοη·3ε:ας "Οπλιτών Χωροφυ
λακής».
fTou·; τ)/ΐ· Buiw.ijy u~>v

Κλλ>η·(οι·

Το Ταμείον Αλληλοόοη-3ειας Οπλιτών
Χωροφυλακής,
όπεσ χάσιν συντοαίας άνχ,-ράφεται ώς Τααείον. :ίρύ-3η
το
έτος 1929. δυνάμει τοί X. 4078/29 νΦΕΚ 96/11.3.1929
τείχο; A' / όστις ετσοποποιήνη καί άντ:κατεστά-3η j—c τοί
Α.Ν. 884/1937 ιΦΕΚ 387/4.10.1937) /.at είναι ό ισχύων
δασικός νόμος τού ΤΑΟΧ. ώρισμένα αρ·3ρα τοί όποιου έτροποποιή·3ησαν. συνεπληρώ·3ησαν και άντικατεστά·3ησαν διά τών
κατωτέρω σημειουμενων νόμων, νομο-όετικών διαταγμάτων καί
αναγκαστικών νόμων :
1. Α.Ν. 1726 1 939 ΦΕΚ 187 τείχος Α' 6/10
1939.
2. AIN. 28S1/1941 ΦΕΚ 92 τείχος Α' 28.3.1941.
3. Ν.Λ. 319/1947 ΦΕΚ 78/19.4.1947.
4. Ν.Λ. 660/1948 ΦΕΚ 120/7.5.1948.
5. Ν.Α. 664/1948 ΦΕΚ 120/7.5.1948.
6. Νόμος 1583/1950 ΦΕΚ 289/19.12.1950.
7. ΝΑ. 3399/1955 ΦΕΚ 277/8.10.1955.
8. Ν.Λ. 3013/1950 ΦΕΚ 248/13.10.1956.
•9. Νόμος 3792/1957 ΦΗΚ 237/22.11.Ί 957.
10. Ν.Λ. 4101/1960 ΦΕΚ 134/1.9.1960.

Μαίου

-1Ί.ΝΛ. 41/1973 τείχος Α' ΦΕΚ 141/6.7.1973.
12. ΝΑ. 119/1974 ΦΕΚ 312 τής 22/25.10.1974 τείχ°ςΑ'.
.13. Ν. 14/1975/3—1975 τείχος Α'.
ςκ: Λιά τοί ύποδαλλομένου προσχεδίου νόμον τροποποιούνται
ώρισμέναι διατάξεις τής ΐσχυούσης νομοθεσίας επί
σκοπώ
-προσαρμογής τ χύτης μέ τά σημερινά οικονομικά δεδομένα καί
- -Siparτείας. δασικών αιτίων. άτινα ώδήγησχν το Ταμείον εις
'■•-τημ · παρούσαν δυσμενή οικονομικήν κατάστασιν.

- Π αραλλήλως ρυθμίζονται καί ώριχμένα δευτερευούσης ση-μαχίας νομοθετικά θέματα.
'•’ Εις τήν απόφαχιν τής καταρτίσεως τοϋ ά-^ωτέρω σχεδίου
ήχθη το ΤΑΌΧ εκ τών ακολούθων γεγονότων:
Κατά τά τελευταία έτη διεπιχτώθη ότι ή οικονομική κατάστασις τοί Ταεείου δέν ήτο καλή. Κατόττιν τούτου έξητάχθη
εις δάθος ή όλη δομή καί ύπόστχσις τοί Ταμείου ττρός εν
τοπίσουν τών εσωγενών κα: εσωγενών δυσμενών παραγόντων
καί εξείρεσιν τών ένϊεικνυομένων μέτρων πρός πρόληψιν τής
οικονομικής καταρρευσεως τοί Ταμείου.
· -■·: Έκ τής χ/ωτέρω μελέτης προέκυψχ/ τά εξής:
α) θεωρητικώς ύφίσταται μόνιμος έλλειμματική ανισορρο
πία τοί Ταμείου.
: β) Χίε όάτιν —κατά παράδοχήν— τά μυθολογικά δεδομένα τοί έτους 1976 τό μέσον έτήτιον έλλειμμα τούτου θά
άνέρχεται εις δρχ. 35.000.000 εις το όποιον δέν συμπεριλχμδάνεται το έλλειμμα το προερχόμενου έκ παρελθόντων οίκονομικών 'ετών.
• γ) Ή χυνεχής ελλειμματικότης τοί Ταμείου
οφείλεται
αναμφισδητήτως εις τήν ύπερόατιν τής ένεστώσης δυναμικότητός του. ή όποια εκφραζομένη εις ποσοστά επί τοίς εκα
τόν ανέρχεται κατά μέτον όρον εις 26.2%. Τό γεγονός τού
το ύποδηλοί. ότι αί παροχαί είναι μεγαλύτεραι άπό τά έσοδα
τοί Ταμείου κατά το ποσοστόν τούτο.
.δ) Βάσει χυγκριτικών ττοιχείων προέκυψαν, ότι κατά τήν
προσεχή δεκαετίχυ τό Ταμείον θά έχη εξχ/τλήτει άπαντα τά
άποθεματικά κεφάλαια αύτοί καί κατά τό πέρας ταύτης, θά
καταλείπτ ακάλυπτον έλλεικυ.α τής τάαεως τών
δραχμών

280.000.000.
: ε) Τά αίτια άτινα προεκαλεσαν τήν οικονομική άνυορροπίαν τοί ΤΑΌΧ χυνίστχ/τα: κυρίως εις τό ότι:

1. ’Ό καθορισμός τοί δοηθήματος. κατά τήν ·. ισχύουσαν
Νομοθεσίαν οέν είναι προσηρμοσμένος εις τήν σημερινήν πραγματικότητα.
2. Προήχ·3ηταν οϊ Χωροφύλακες εκτός όργχ/ικών
·ίέτεων. μέχρι καί τοί οα-3μοί τοί Ά-Λίυπατπυτοί (Ν.Λ. 974/
1981).
3. Εχορηγήόη ή πενταετία τοί Ν.Λ. 142/1974 καί παρα*τηρείται έςαρϊΐς εαόοου μετόχων καί αίςητις μέτης
έτητίας εςόόου κατά 7% περίπου.
4. Ηύ τήν ήταν αλλεπαλλήλως οί τατικοί μιτ-όοί εφ’ ών
υπολογίζονται τά ύπό τοί Ταμείου παρεχόμενα
βοηθήματα
«νευ ελέγχου τής οικονομικής καταττάτεως τοί Ταμείου
5. Προάγονται εις Άν-ίυπατπιττάς οί καταλαμόανόμενοι.
κατά τήν 31ην Λεκεμόρίου εκάττου οικονομικοί έτους. Ένωμοτάρχαι Β' κατηγορίας ύπό τοί άρίου ηλικίας, ένα
μήνα
πρά τής καταλήψεώς των καί λαμβάνουν εκ τοί Ταμείου βοή
θημα κατεχομένου βα·3μοί. κατ' εφαρμογήν τών όιατάξεων
τοϋ Ν. 488/1976 οι ού άντικατεττά-ίη τό άο-3οον 36 τοί
Ν.Λ. 974/1971.
6. Αποκχίίττανται εις τό Σώμα τής Χωροφυλακής,
ά-3ρέως, όπλίται άπολυ-3έντες κατά τήν διάρκεια τής επταετίας. κατ εφαρυ,ογή τών οιατάαεων τών Ν.Λ. 119/74 καί
Ν.14/1975.
7. Λυνάμει τοί Ν. '772/1978 προάγονται Ένωμοτάρχαι
εις Αν-3υπα-π!χτάς_ κατά τρία έτη_ ενωρίτερον μέ άποτέλε;
τμα ·νά αύςη·3ή -ημαντικώς ή έςσοος μετόχων τοί Ταμείου,
μέ χντίατοιχον αϋςητιν τών μεταίιίαζομένων χρηματικών
ποτών.
8. Αυτή είναι τήμερον ή πραγματική κατάττατις τοί Τα
μείου. f-υημαν-όέντων κατά τό δυνατόν τών αιτίων, τών προκαλούν . υν τή/ οικονομικήν κατάρρευτιν τούτου. Διά τήν έ£υγίανσιν τής οικονομικής' κα-ταοτάοεως τοί Ταμείου έπιδάλλεται ή πάτη -3υτία άποκατάττατις x/έτεως ίτΟδυναμίας μετα£υ δικαιωμάτων καί ύποχρεώτεων τών μετόχων χύτου.
Τήν τοιαύτην ανάγκην επιδιώκει νά -3εραπεύτη τό ύπαδαλλόμενον ύμίν αχέδιον νόμου, τοί όποιου αί διατάζεις ' έχουν
ώς άκολού-3ως:
1. Διά τοί άρ-3ρου 1 τοί τχεδίου τό Ταμείον Άλληλοδοη-3είας 'Οπλιτών Χωροφυλακής μετονομάζεται εις Τχμείον
Αοωγής 'Οπλιτών Χωροφυλακής, χάριν εύ-3υγραμμίχεως άφ’
ενός μ! τό όμοειδες Ταμείον ’Αρωγής ’Αξιωματικών Χωρο
φυλακής καί άφ’ έτέρου 'διότι ό όρος «’Αρωγή» άνταποκρίνεται πληρέ-τερον προς τό περιεχόμενο καί τον χκοπόν τοί
Τ αμείου.
2. Διά τοί άρ·3ρου 2 καθορίζεται ή τύν·3ε*ις τοί Δ. Σ.
τοί Ταμείου.
3. Λιά τοί άρ-3ρου 3 προαδιορίζονται αί δαρύνουιαι .τούς
μετόχους κρατήτεις έπί νέων όάτεων καί ανακατανέμονται οί
ύφυτάμενοι κοινωνικοί πόροι ύπέρ τών Ταμείων 'Αρωγής Α
ξιωματικών Χωροφυλακής καί Οπλιτών Χωροφυλακής άναλόγως τής αχέτεως τών μετόχων τών δύο Ταμείων.
Βατικωτέρα καινοτομία τοί άρ-3ρου τούτου είναι ό ύπολογιχμός τής παγίας κρατήχεως έπί τών τακτικών αποδοχών
τοϋ μετόχου (δαχικος χύν χρονοεπιδομα) καί ούχί τοί πλασμα
τικοί ώς ΐχχύ'ει σήμερον. Λιά τής ανωτέρω με·3όδου
έξαχφαλίζεται μηχανισμός αυτομάτου αναπροσαρμογής τής κρα
τήχεως μέ ίάσιν τήν αΰξηχιν τών άποδχ/ών τοί μετόχου είς
τρόπον ώστε νά επιτυγχάνεται καί ή άνάλογος άναπροσαρμογή
τών παροχών.
4. Διά τοί αρ-3ρου 4 προσαρμόζεται ό τρόπος είσπράξεως
τών πόρων τοί Ταμείου μέ τά κρατούντα σήμερον.
■' 5. Διά τοί άρθρου 5 κχ3ιεροΰνται αί στχμαντικώτεραι καινοτομίαι τοί νομοσχεδίου, ήτοι:
α) Μεταδάλλεται ριζικώς ό τρόπος ύπολογισμοΰ τών βοη
θημάτων. Οΰτω ενώ μέχρι τοίδε μέτοχοι μέ ύπηρεσίαν 6—
12 ετών δέν εδικαιούντο δοη·3ήματος άλλά μόνον έπιστροφής
κρατήσεων κα-3ιεροίται όπως πας άξερχόμενος μέ ύπερεξαε
τή άσφάλισιν είς τό ΤΑΟΧ ·3ά λαμδάνη δοή-3ημα.

β) Ωσαύτως ένω μέχρι τοΰίε'προβλέπετε» διά τους έήερχομένους μι ύπερϊωδεχαετή άσφάλισιν προσχύξησις τοϋ χορη
γούμενου βοη-δήματος κατά ϊώϊε'κα πλασματικούς μισ-δούς ή
χαριστική χύτη ϊιάταπις καταργείται χάριν
ϊικαιωτέρας
μεταχειρίσεως τών μετόχων.
γj Κα-δορίζεται έπίσης, ότι άπομχκρυν-δέντες τής υπηρε
σίας μέτοχοι καί άποκχδιστάμενοι άλλα μή επανερχόμενοι ·δά
θεωρούνται έκ νέου μέτοχοι τού Ταμείου από τής άποκατα, στάσεώς των.
ϊ) Επίσης μεταβάλλεται ό τρόττος -υπολογισμού τού βοηδήματος. το όποιον. ενώ μέχρι τοΰίε ύπελογίζετο με
ίάσιν
τον πλασματικόν μισδόν. ήδη ορίζεται ώς σννάρτησις των
ετών 'άσφαλίσεως επί τά 50/100 τών λαμβανομόνων -/.ατά τόν
χρόνον τής έξόϊου τού μετόχου τακτικών άποϊοχών έπι τών
όποιων ύπελογίσ-δη ή σχετική κράτηση. (Τό άνωτέρω ποσο' στον ϊύναται νά αύξομειοϋται ϊιά άποφάσεώς τού Δ .ΤΙ εγκρινομένης ύπό τού 'Υπουργείου Κοινωνιχών 'Υπηρεσιών).
ε) Τέλος, χα-διερούται ή άναϊρομι/.ή καταβολή κρατήσεων
ύπό τών μετόχων οίτινες συνεπεία εΰεργετιχών διατάξεων
' προήχ$ησαν άνάϊρομικώς' χωρίς νά παραμείνουν εις τον 6αδμόν ώρισμένον χρόνο καί νά καταβάλλουν οϋτω εις το Ταμεϊον τάς άπαιτουμένας κρατήσεις.
6. Διά τού άρ-δρου 6 κα-δορίζονται τά ϊικαιοϋχα μέλη οϊν,ογενείας χαί προβλέπεται ότι. ό μέτοχος δύναται ϊιά ϊια•δήκης νά όρίζη άλλως τά ύπό τού νόμου προβλεπόμενα πο
σοστά κληρονομιάς τού βοη-δήματος.
'~ ~
7. Διά τού άρ-δρου 7 βρίζονται at ί αρύνουσα: τό ΤΑΟΧ
δαπάνα; χαί ό τρόττος ϊιχαιολογήσεώς των.
8. Διά τού άρ-δρου 8 ορίζεται ό χρόνος χαί τρόπος πλη. ρωμής τών ϊιχαιωμάτων τών μετόχων χαί ή παραγραφή τού
των, βάσει τών νέων λογιστικών δεδομένων προσαρμοζαμένων
των προ-δεσμιών εις τά έχ τής πείρας -θεωρούμενα άναγχαία
πλαίσια.
9. Διά τού άρ-δρου 9 προσδιορίζονται τά Ιάναγκαία στοι
χεία άτινα ττρέττει νά τηρούνται παρά τού Ταμείου ϊιά την
τταραχολού^ησιν τών μεταβολών τών μετόχων.
10. Διά τού άρ-Spου 10 xa-Sορίζεται ό τρότος ϊια-δέσεως
τών χρηματιχών κεφαλαίων τού Ταμείου χαί χορηγήσεως ϊανείων εις τούς μετόχους του.
11. Διά τού apSpou 11 χα·5ορίζονται at προϋπο-δέσεις
χατασχέσεως, ιέκχωρήσεως χαί τταραχρατήσεως τών ϊιχαιωμάτων τών μετόχων.
12. Διά τών άρ-3ρων 12 καί 14 κα-δορίζεται ό τρόττος
. καταρτίσεως τού ιτρούττολογισμοΰ τού άττολογισμοϋ καί ίσολογιτμού χαί ττροσαρμόζεται τό οικονομικόν έτος μέ τό ημερο
λογιακόν.
13. Διά τού ap-Sp ου 13 xa-S ορίζεται ό τρόπος ϊιενεργείας
οικονομικών ελέγχων.
14. Τό άρ-δρον 15 ρυ-δμίζει τάς προύπο-5έσεις καί
τόν
τρόπον συντάξεως ιάναλογιστ-.κών μελετών.
15. Διά τού ap-Sp ου 16 προστί-ύεται νέο·/ άρ-δρον άφορών
τάς περιπτώσεις διαγραφής τών μετόχων.
Δι' αυτού ταυτίζεται ή ημερομηνία οιαγραρής τού
μετό
χου μέ την τοιαύτην διαγραφήν του έκ τού Σώματος.
Τούτο χάριν τής ίσης μεταχειρίσεως τών μετόχων, διότι μέ
τά ήδη ίσχύοντα οί άποστρατευόμενοι λόγω ορίου
ηλικίας
λαμβάνουν £οή-5ημα τού επομένου έτους έν άντι-δέσει μέ τούς
-δνήσκ όντας ή τούς ϊιά λόγους υγείας ή άλλας αιτίας άποστρατευομένους οίτινες λαμβάνουν τό £οή-3ημα τού έτους τής
άπολύσεώς των.
16. Διά τού ap-Sp ου 17 προστί-δετα; νέον άρ-δρον ϊιά τού
όποιου προβλέπεται ή κωοικοπο-ίησις τών περί ΤΑΟΧ ϊιατάπεριπτώσε: διαταραχής τής οικονομικής ισορροπίας τούτου.
17. Διά τού άρ-δρου 18 προβλέπεται ή έκ'ϊοσις
κανονι
σμού λειτουργίας τού ΤΑΟΧ.
18. Διά τού άρ-δρου 19 προστί-δεται νέον άρ-δρον ϊιά του
οποίου προβλέπεται ή κωδιχοποίησις τών περί ΤΑΟΧ διατά
ξεων.
19. Διά τού άρ-δρου 20 καταργούντα: πάσαι α; αντίκεί
μενα·. διατάσεις.

20,
Διά τοϋ άρ-3ρου 21 προστί-δεται μεταβατική ίιάταςις ϊιά τής οποίας ρυ-δμίζονται -δέματα άπορρέοντα έχ ττς
στενώς έρμηνευτέας μεταβατικής ϊιατάξεως τού άρ-δρου 119
τού ίτχύοντος Συντάγματος ϊιά τής όποιας αίρεται μέν
ή
αδικία ή έπενεχ-δείσα εις τούς στερηδέντας τού ϊιχαιώματός
των μετόχους νά προσφύγουν εις τά ΪΓκαστήρια πλήν όμως
χωρίς Οικονομικά πλεονεκτήματα έξ αποδοχών καί συνεπώς
άνευ ϋποχρεώσεώς των καταβολής κρατήσεων.
Έν Α-δήναις τή 29 Απριλίου ί 981
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Συντονισμού
I. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ
Οικονομικών
!Μ. ΕΒΈΡΤ

Προεδρίας Κυίερνήσεως
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΙΣ
Κοινωνικών Υπηρεσιών

Σίτ.

δοξπαδ'ης

Τροποποιούμενα-., συμπληρούμενα: καί καταργούμεναι
ϊιοττάξεις.
1. vA?Spov 1 Α.Ν. 884/1937 (ΦΕΚ 387/4.10.1937 τεύ
χος Α'), ώς έτροποποιή·5η καί συνεπληρώ-5η ύπό τής παρ.
7 τού άρ-9ρου 36 τοϋ Ν.Δ. 1/1968 (ΦΕΚ 268/68 τ. Α').
Εύστασις και σκοπός τοϋ Ταμείου.
<d. Τό, ίυνάμει τοϋ Νόμου 4078, συστα-5έν Ταμείον ‘Αλ
ληλοβοήθειας Οπλιτών Χωροφυλακής, 'άποτελεί ΐϊιον Νο
μικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου, έδρεΰον έν 'Α·5ήνα:ς. :
2. Σκοπός τού Ταμείου τούτου είναι ή παροχή χρηματι
κού 'βοη-δήματος εις τούς έξερχομένους τοϋ Σώματος
τής
Χωροφυλακής μονίμους όπλίτας αύτοϋ καί τάς οικογένειας
αυτών, κατά τά, ϊιά τοϋ παρόντος κατωτέρω βριζόμενα.
3. Τό Ταμείον τούτο ’τελεί ύπό τήν έποπτείαν τοϋ 'Αρχη
γού τής Χωροφυλακής. Ώς οικονομικός δέ οργανισμός υπά
γεται ύπό τήν έποπτείαν και τον έλεγχον τοϋ Υπουργείου
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.
4. Τό Ταμείον Αλληλοόοη-δείας Οπλιτών Χωροφυλακής,
χάριν συντομίας άναφέρεται έν τμ> παρόντι ϊιά τών αρχικών
στοιχείων αύτοϋ Τ.Α.Ο.Χ.».
2.' Παρ. 1 καί 2 άρδρου 4 Α.'Ν. 884/1937 (ΦΕΚ 387/
4.10.37- Α’).
«Ί. Αί ύπό τού Διοικητικού Συμόου/.ίου λαμβανόμεναι άποφάσεις κα·5ίστχ/ται εκτελεστέα! μετά τήν έγκρισιν χυτών ύπό
τού "Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών.
2.
Αΐ αποφάσεις αύτα: μή ούσαι ύποχρεωτικαί ϊιά
τόν
Υπουργόν, ϊύναντα'ι, νά άπορριφ-δώσι ή τροποποιη-δώσι. κατά
τήν κρισιν του. ϊιά άποφάσεώς του, προς έςασφάλισιν τών
συμφερόντων τοϋ ΤΑΟΧ».
3'. "Ap-Spov 8 Α.Ν. 884/1937 (ΦΕΚ 387/4.10.37
τ.
Α’) ώς ετροποποιή-δη ϊιά τών άρ»3ρων 1 τού Ν.Δ. 319/
1947, 3 τοϋ ΝΑ 3813/1956. 6 'τοϋ Ν. 3792/1957. 4
τού Ν. 15S3/1950. τού Ν. 1502/1950 καί τού Ν.Δ. 133/
1946.
Π όροι τοϋ ΤΑΟΧ.
«1. Κράτησις 5% έπί τοϋ έκάστοτε βασικού μισδοϋ τών
μετόχων μή ύπολογιζομένων τών πάσης φύσεως μειώσεων, κρα
τήσεων. προσαυπήσεων ή επιϊομάτων, ένεργθυμένη έκ τοϋ μισδοϋ τών ασχέτως πάσης έτέρας διά τήν αυτήν αιτίαν κρα
τήσεων, ανειλημμένης ύπό τοϋ Δημοσίου. Τό άνω ποσοστόν
κρατήσεων ϊύναται νά αύπομειούται ϊιά άποφάσεώς τοϋ 'Υ
πουργείου Κοινωνικών ‘Υπηρεσιών, μετά σύμφωνον γνώμην τοϋ
Διοικητικού Συμβουλίου τού Ταμείου, τής αύπήσεως όμως ή
μειώσεως άρχομένης άπό τής ένάρπεως τού οικονομικού έτους.
Προς κα-δορισμόν κατά τάς κειμένας ϊιατάπεις τών ύπό
τών Ταμείων Αρωγής ΑΞιωματικών καί Αλληλοβ οη-S ε ία ς
Οπλιτών Χωροφυλακής καταβλητέων εις τούς έξερχομένους
τοϋ Σώματος Χωροφυλακής μετόχους βοη-δημάτων. ώς καί
τής ϋπέρ τών Ταμείων τούτων κρατήσεως. ό Υπουργός τών
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών κα-δ" έκαστον οικονομικόν έτος, οιά
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άποφάσεώς του έκδιδομένης κατόπιν συμφώνου καί ύποχρεω- τι/.ής γνώμης τών Διοι/.ητί'/.ών Συμβουλίων των
Ταμείων,
καθορίζει τούς δασικούς μισθούς. έφ ών υπολογίζεται
το
έφ' άπαξ βοήθημα
έκαστον βαθμόν μετόχου. Ή έκδοθησομενη αποφασι; ισχυουσα ::α τους >ε π ερχομένους εντες
τον
οικονομικού έτους οι’ ο ή άπόφασις θέλει δημοσιεύεται διά
τής Εφημερίδος τής Κύβειρνήσεως. Η ώς ανω γνώμη των
στηρίζηται
Διοικητικών Συμβουλίων τ ών Ταμείων δέον νά
έπί αιτιολογημένης κα: λε πτομεροΰς έ/.θέσεως περί τής οί7.ονομ:7.ής /αταστάσεως καί δυναμικότητος εκάστου Ταμείου.
2. Κράτησις τής διαφο,ράς τοΰ βασικού μισθού ενός μή
νες λόγω ονομασίας αύτών άτεό δοκίμους εις μονίμους Χω
ροφύλακας κα! δύο μηνών προαγωγής αυτών εις ετέρους βα
θμούς.
3. Κράτηε:ς ενός μηνός τής έκάστοτε χορηγούμενης ττροταυξήσεως λόγω χορηγήσεως επιδόματος πολυετούς
υπηρε
σίας. Εις την αυτήν κράτηΐ'.ν ύπόκεινται καί οί έπανα/ατατασσόμενοι, εις τό μέλλον όπλισα: κα: δικαιούμενοι έκ προη
γούμενης προϋπηρεσίας των τειαότης προσαυξήσεως.
4. Καταόολή έφ' άπαξ ττρός άπόκτησιν δικαιώματος άπολήψείνς βοηθήματος παρά τών οικογενειών τών άποβιούντων
. οπλιτών.. Μ καταόολή αυτή ευεα ύποχρεωτι/.ή ε:’ άπαντας
τους μετόχους ορίζεται διά τους Ενωμοτάρχας κα: Υπενωμοτάρχας είς εραχμάς ό/.τα/.οσίας. Τό ύψος τών ανωτέρω πο
τών καθορίζεται καί* έ/.αττεν οικονομικόν έτος.
δ. α) Ετήσια συνδρομή τών μονίμων ή δοκίμων, Χωροφυ
λάκων έκ δραχμών εξήκοντα (60) πρός άπόκτησιν τοϋΜαραρτήματος δελτίου Δημοαίας Ασφαλείας. έτίε:εομένου ι/χρίμνη
τοΰ ΤΑΟΧ άπαξ τού έτους ή έτέρου παρομοίου εντύπου χρησιμεΰοντος ώς βοηθήματος τών Χωροφυλάκων έν τή ένασκήτε: τών ν.α-λη/.όντων των.
-β) Ή συνδρομή αΰτη είναι υποχρεωτική καί ορίζεται διά
ολόκληρον τό ημερολογιακόν έτος, ασχέτως χρόνου κατατάξεως καί ουδέποτε έπιττρέφεται είς τους μετόχους, ένεργουμένη έκ τής μισθοδοσίας 'Ιανουάριου έκάττου έτους καί έκ τών
αποδοχών τοΰ 2ου μηνός' άπό τής κατατάςεως τών νεοκατατασσομένων.
γ) Τό ΤΑΟΧ ΰττοχρεοΰτα: εις τήν καθ' έκαστον Δεκέμ
βριον εκδοσιν τοΰ παραρτήματος τούτου τής όλης παραδιδομενης αύτώ υποχρεωτικούς κατά μήνα Ιούνιον ή καί ένωρίτερο·; ύπο τοΰ Αρχηγείου Χωροφυλακής καί τοΰ 'Υπουργείου
Δημοαίας Τάξεως.
6. Ετητία συνδρομή τών ύπαξιωματικών έκ δραχ. 1 δΟ διά
άπόκτησιν τοΰ δελτίου Δημοσίας ’Ασφαλείας έκδιδομένου μερίμνη τοΰ Ταμείου Αρωγής ’Αξιωματικών Χωροφυλακής. Έκ
τοΰ ποσού τούτου μεταφέρονται παρά τοΰ Ταμείου Αλληλο
βοήθειας Οπλιτών Χωροφυλακής εις τό τοιοΰτον ‘Αρωγής
Αξιωματικών Χωροφυλακής δραχμαί εξήκοντα
πέντε
έξ
έκάττου ΰτταξιωματικοΰ δι; έξύεα τοΰ χορηγούμενου είς τους
ότταξιωματικοΰς μερίμνη ΤΑΑΧ ώς άνωτέρω δελτίου. Τό
ύψος τοΰ ανωτέρω ττοτοϋ καθορίζεται κα-S’ £y. αστόν οικονομι
κόν έτος.
·
7. Α: λόγω πειθαρχικών ποινών ένεργούμενα: κρατήσεις
έκ τών άττοόοχών τών όττλιτών L·) γένει ώς ορίζεται έν τφ
Όργανιτμώ Χωροφυλακής.
■8. 10% έκ τής παρεχόμενης είς τους μετόχους μεταβα
τικής καί. ττάτης άλλης άττοζημιώτεως έξ όϊοιττορικών εξό
δων 'έκκα-ύαρ:ζομένης ύτό τοΰ Ελεγκτηρίου Χωροφυλακής.

Τό προϊόν έκττΟιήτεως αχρήστου ιματιτμοΰ ή το άντίτιμον
άποφάτεως τοΰ Υπουρ
τούτου νία-Sοριζόμενου έκάττοτε
γού Δημίτίας Τάξεως. κατανέμετα: κατά τα 2/3 είς τό
ΤΑΟΧ καί κατά τό 1/3 εις τό ΤΑΑΧ.
13.
Τό 1/4 πάτης χρηματικής αμοιβής παρεχίμένης
εις τούς μετόχους όπλϊτας τής Χωροφυλακής υπό τοΰ Δη
μοσίου ή έτέρου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου δι' οίανοήποτε νόμιμον αιτίαν, διά παρασχε-ύίσας παρ αυτών υπηρεσίας,
εύ-ύύς άμα τή πληρωμή τοΰ ποσού.
16.
10% έττί πάσης χορηγουμένης είς ίίιώτας αμοιβής
διά κατάδοσιν ή έξόντωσιν ληστών.
17—18. Αί παοά-Ί. 17 καί 18 καταογή-5ησαν διά τού
X. 1302/1950.
19. Δωρεά! καί κληροδοτήματα προς τό Ταμείον.
20. Κράτησις 20% εκ γενομένης παρά τού ΤΑΟΧ διά
λογαριασμόν αύτοΰ. δαπά-;ης πα'υτός είδους προμη-ύειών, κα
τασκευών. αγορών, έπισκευών. καταργουμένης τής όμοιας
κρατήσεως υπέρ τού Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλ
λήλων.
21. Κράτησις 2% έπ: τών ένεργουμένων γενικώς έπι
σκευών κτιρίων, έπίπλων /.αί προμηθειών παντός είδους υλι
κού Χωροφυλακής, κλινοστρωμνήςκλπ.).------------- -----------22. Άπαντες οι ανωτέρω πόροι είσπράττονται μερίμνη
τών Ταμειακών Επιτροπών, Οικονομικών Συμβουλίων καί
παρακολουλούνται ύπό τού Ελεγκτηρίου Χωροφυλακής κατά
τήν έκ/.α-ύάρισιν τών οριστικών έξόδων τών Διευθύνσεων καί
ύπό τού Διευ-ύυντοϋ τού ΤΑΟΧ καί δεν έπιστρέφονται είς
τούς έξερχομένους. έν.τός τής καταβολής τής παρ. 1 τού πα
ρόντος άρ-3ρου. ώς ορίζεται είς τό άρ·3?ον 10 τού Νόμου
τουτου.
23. Τά ποσά τών προβλεπομένων ν.ρατησεων διά τών παρα
γράφων 2—9. 1·2. 16 καί 20 τού παρόντος άρ-Spου αύξομειοϋντα·. έκάστοτε διά άποφάσεως τού 'Υπουργού Κοινωνι
κών Υπηρεσιών τή προτάσε: τοΰ Διο’.κητιν.οϋ Συμβουλίου τού
Ταμείου.
24. (Κράτησις έπί ένα μήνα τής χορηγουμένης έκάστοτε
διαφοράς αποδοχών είς μετόχους τού ΤΑΟΧ. λόγω παροχής
επιδόματος εϋδ-οκ,ίμου υπηρεσίας—παραμονής έν τώ αύτώ
β α·3μώ).
■23. Τά 2/3 τού καί» “έκαστον έτος καταναλισκόμενου
ένσήκου Χωοοφυλακής τού προβλεπομένου διά τού Ν.Δ. 133
ΦΕΚ 301/30.9.1946, Τ. Α'.
Ή προβλεπομένη κράτησις 3% ένεργεΐται καί έπί τών
καταβαλλομένω»; κατά τάς διατάξεις των συνταξιοδοτικών
νόμων τριμήνων αποδοχών τών μετόχων, χωρίς ό χρόνος
ουτος νά ύπολογίζηται ώς χρόνος συμμετοχής, αποτελούσα
πάγιαυ φόρον τοΰ Ταμείου.
26. Κρατήσεις 3% μή περιελ·3οϋσα; εις τό ΤΑΟΧ λόγω
μισ-ύοδοτήσεως τούτων ύπό Ελληνικών καί Ξένων ’Αρχών
τοΰ ’Εξωτερικού, ή λόγω μή είσπράξεως έξ οίασδήποτε
όίλλιφς αίτιας, έκπίπτονται έκ τοΰ βοη-3ήματθς ή τών έπιστρεπτέων κρατήσεων, ύπολογίζόμεναι έπί, τοΰ βασικού μισ·3οΰ
τοΰ βα-3μοΰ οΰτινος δικαιούνται βοήθημα ή κρατήσεις.

27. Όπλίτα· Χωροφυλακής, οίτ'-νες κατά τήνί περίοδο-;
τής εχθρικής κατοχής έγκατέλειψπν τάς τάξεις των καί
ένετάχθησαν είς τάς κατά τό Ζ' ψήφισμα "Βθνικάς Άντίστασια/.άς 'Ομάδας θεωρούνται ώς μηδέποτε άπομ-ακ.ρυθέντες τοΰ Σώματος, έξισούμενοι πλήρως με τούς είς τήν Χο>9—:10. Κατηργή-ύηταν βάτει τοΰ X. 3792/δ7.
ροφυλπκήν κατά τήν αυτήν περίοδον ύπηρετοΰντας συναδέλ
11. Αί άττοδοχα! τών όττλιτών τών έκτελούντων τυ·υο?είας
φους των. τού χρόνου τής υπηρεσίας των, είς τάς Έθνικάς
ίοία οαττά-^η τών μεταγομένων.
Άντιστασιακάς 'Ομάδας θεωρούμενου ώς χρόνου υπηρεσίας
12. Καταβολή αεντακοτίων (δΟΟ) δραχμών διά δικαίωμα
των έν τώ Σώματι διά άπάσας τάς περιπτώσεις νενικώς.
έκίδότεως ‘άδειας γάμου νυμφευόμενων μετόχων, έφ’ οτον έαι- '
4.
Άρθρο·; 9 Α.Ν. 884/37 (ΦΕΚ 387/4.10.37, Τεύ
τρέττεται είς τούτους ό γάμος, είτττραττε^ι,ένη ττρό τής έκδόχος Α').
σεως τής 'άδειας διά κατα-ύέτεως τοΰ ττοτοϋ είς την ’'Εθνι
Τρόπος είσπράξεως των1 πόρων.
κήν Τράττεζαν ύττέρ ΤΑΟΧ. Τό ΰψος τοΰ ανωτέρω
κοσοΰ
καθορίζεται κα-S’ έκαστον οίκονοαικόν έτος βάσει τών διατά
«1. Έν περιπτώσει θανάτου τινός τών μετόχων προ τής
ξεων τοΰ Ν.Δ 3613/1956.
'
·.
ολοσχερούς είσπράξεως τής οικογενειακής καταβολής ή κρά;13—14. Άντικατεττά·3ησαν διά τοΰ άρ-3ρου 3 Ν. 3792/ ; τησις ένεργεΐται ύπό τοΰ ΤΑΟΚ έκ τού παρεχόμενου βοηθή
Ί9δ7 (ΦΕΚ 237/22.11.37) ώςέξής:
-■
·
ματος είς τήν οικογένειαν αύτοΰ.
;
·
- '
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δι- έκαστον έτος ζραγματικής συμμετοχής των είς τό Τα
μείο·, Άλληλοίοηύείας Όζλιτών Χωροφυλακής. Οικογένεια/
μετόχων1 φονευ-ύέντων άζό 11ης Νοεμβρίου 1944 καί έντεύ·$«·/ ή φονευομένων έν τή έκτελέσει τής ύζηρεσίας των ζρό
τής συμζληρώσεως 12ετούς ύζηρεσίας. δικαιούνται βοηθήμα
τος ενός κα· ήμίσεος μισ-ύού δι" έκαστον έτος ζραγματικής
συμμετοχής των εις τό Ταμειον. Τό τελευταΐον έτος λογίζε
ται ζλήρες διά ζάσας τάς ανωτέρω ζεριζτώσεις έα, ύζερίαίνε: τούς έζ: μήνας, άλλως δεν ύζολογίζεται.
2. Αϊ διατάζεις τού ζαρόντος άρ-ύρου ίσχύουσιν άφ' ής
έίημοσιεύύη εις τήν Εφη/χερίδα τής Κυβερνήσεως τό ύζ’
άρι-ύ. 319/1947 Ν.Δ. ζερί τροζοζοιήσεως καί συμζληρώ
σεως τών ζερί Ταμείου Άλληλοίοηύείας Οζλιτών ΐσχυουσών διατάξεων αί δε τυχόν γενό;χεναι ζληρωμα! ύζό τό κρά
τος τών διά τού ζαρόντος άντικα-ύισταμένων διατάξεων δεν
άναζητούνται.
3. Μέτοχοι έξερχόμενΟι τού Σώματος όζωσδήζοτε ζρό τής
συμζληρώσεως 1 2ετοΰς ύζηρεσίας και μή ύζ αγόμενοι εις τήν
ζροηγουμένην ζαράγραφον δεν δικαιούνται βοη-ύήματος. άλλα
μόνον τής εζίστροφής τών ύζό τού άρ-ύρου 1 ζροίλεζομόνων
κρατήσεων άτόκως. έφ" όσον ή δ’.χ/υ-ύεϊσα ύζηρεσία των oivat
ανωτέρω τών έξι (6) έτών αί ένεργηύείσαι ζάσης φύσεως
κρατήσεις τών έξερχομένων μετά συμζλήρωσιν εξαετούς
άκριίώς ή κατωτέρας ύζηρεσίας άζομένουσιν εις οφε'/.ος τού
Ταμείου..
4. Τό ζοσόν· τών έζιστρεζτέων κρατήσεων ύζολογίζεται βά
σει τού χρόνου ύζηρεσίας έζι τού ΐσχύοντος ζοσοστού κρατήσεως καί τού βασικ.οΰ μισ-ύού τού βα-ύμού όν φέρει ό μέτοχος
κατά"τήν έξοδόν του. άσχέτως τού ζραγματικού ζοσού όζερ
4. Ό ττόρος τής zap. 18 ζερί δωρεών εϊσζράττεται μεείσεζράχ-ύη. ^
ρεμ.νη τού ΤΑΟΧ.
5. Τό ίοή-ύημα -ύζολογίζεται ίάσει τού κατά τήν χρονο
λογίαν εξόδου, εκ τού Σώματος βασικού μισ-ύού.
5. Αί λοιζαί λεζτόμερειαι είσζράξεως τών ζόρων τού
Είδικώς οί κατά τήν 31ην Δ-εκεμίριου 1956 καταληφ-ύένάρ-ύρου 8 τού ζαρόντος κ αν ον ι σ·ύ ή σοντ α: διά βασιλικού δια
τάγματος ή οι’ άζοφάσεως τού Τφυζουργείου Δημοσίας· τες καί εφεξής καταλαμίανόμενοι ύζό τού ορίου ηλικίας μέ
τοχοι τού Τ2μείου Άλληλοίοη-ύείας Όζλιτών Χωροφυλακής,
"Ασφαλείας κατέζιν ζροτάσεως τού ΤΑΟΧ».
•ύεωρούντα.·. ώς έξερχόμενοι -οΰ Σώματος άζό τής έζο-μέ/ης
5.
Άρ-ύρον 10 Α.Ν. 884/1937 (ΦΕΚ 387/4.10.1937.''
τής κατά τας κειμένας διατάξει; καταλήψεώς των υζό τού
Τεύχος Α'. ώς έτροζοζοιή-ύη ύζό τών άρ-ύρων 3 τού Α.Ν.
ορίου ηλικίας.
1158/1946. 3 τού Ν.Δ. 319/1947. 2 τού Ν.Δ. 664/1948.
Τό ύψος, τών ανωτέρω βασικών μισ·ύών έζί τών όζοιων ύζο1 τού Ν. 1583/1950. Ν.Δ. 3013/1956. 1. 2 καί 5 τού
λογίζεται
τό ζαρεχόμενον βοή-ύημα κ.αί αί έζιστρεφόμενα; κρα
Ν. 3792/1957 καί Τού Ν. 448/1976.
τήσεις. κα-ύορίζεται κα·ύ’ έκαστον οίκο/ομικόν έτος βάσει τών
διατάξεων τού Ν.Δ. 3613/1956.
Δικαιούχο: καί κα-ύ ορισμός βοηύήματος.

2. 'Εν ζεριζτώσει μη έζαρκείας τών άζοδοχών ή κράτησις αΰτη καί ζάν άλλο χρέος τών άζολυομένων ζρος το
ΤΑΟΧ ένοργείτα: ζα>ρ’ αύτού έκ τών χορηγούμενων δικαιωμάτων των. έν άνεζαρκεία δέ καί τούτων, δηλοΰντα; ύζό τών1
οικείων ταμειακών έζ’.τροζών, ώς δημόσιον έσοδον εις βά
ρος τής ιδιαιτέρας των ζεριουσίας καί είσζρ άττωντα: ύζέρ
τού ΤΑΟΧ κατά τάς διατάξεις τού ττερί είσζράξεως δημο
σίων εσόδων Νόμου.
3. α) Ή χράτησις τής ζαραγρ. Ιό τού r.ztrr;γούμενοι»
άρ-ύρου ένεργείτα: rape τών Ταμείων χατά τήν -ληρωμήν
τών άμοιίών χαί κατατίύετα; zap' χύτών άμέοως εις τήν
Έύνιχήν Τράπεζαν ύζέρ τού Ταμείου Άλληλοίοηύείας Ο
πλιτών Χωροφυλακής ζρός ο άζοστελλεται και έτερα τών
λαμίανομένων άζοδείξεων τής Τραζέζη·;, ζρος ζίστωσίν των.·
Έν δεν ύζάρχει ύζΟκατάστημα Ε-ύνιχής Τραζέζης εις έδραν
τού Ταμείου ή χατά-ύεισς αύτη -ύά ένεργήτα; αερίμνη τούτου
διά τού ζλησιεστέρο-υ Ταμείου εις τήν Έύνιχήν Τράζεζαν.
β) Έζίσης ο! λαμίάνοντες τοιαότην άμοιίην μέτοχοι όζλίται Χωροφυλακής όφείλουσι νά άναφέρουσ: τώ TAUX διά
τής ζροϊσταμένης των ύζηρεσίας. τήν λήψ-.ν αύτής καί τήν
γενομένην κράτησιν ύζέρ τού ΤΑΟΧ άλλως ύζόκείνται εις
ζρόστιμον μέχρι τού ζενταζλασίου δ:' άζοφάσεως τού Διοι
κητικού Συμβουλίου, ήτις έγκρινοχενη ύζο τού Τζουργού
Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι άνεκλητος.
—γ) Άζασα: οι έκδιδουσχ: άζο φάσεις "Άρχαί 'ΪΓ ών έζιδικάζεται οιαδήζοτε άμοιίή εις όζλϊτας τής Χωροφυλακής, ώς ·
καί είς ίο ιώτας ·δ:ά κατάδοσιν /.ηττών ύζοχρεούντα: νά κθινοζοιήσωσ: εις ΤΑΟΧ αντέγραφαν τής άζοφάσεως τούτης.

6. Κατ' έξαίρεσιν διά τούς έξελ-ύόντας άζό 11ης Νο·εμίρίου 1944 μέχρε τής δημοσιεΰσεως τού ζαρόντος καί μή
λαίόντα-ς βοή-ύημα ή τάς κρατήσεις των, τό βοή-ύημα ή αί
έζιστρεζτέαι κρατήσεις έμζίζτουσιν είς τάς διατάξεις τού
ζαρό·/τθς καί ύζολογίζονται έζί τού βα-ύ·μού όν φέρει έ μέ
τοχος κατά τήν έξοδόν τ ου καί ζρό τού ισχύ ο-/το ς κατά τήν
Ιην Φείρουαρίου 1946 βασικού μισ-ύού. Έκ τού οΰτω χορηγη·ύησομέ·,ου βοη-ύήματος έκζίζτο·/ται αί τυχόν χορηγη-ύείσαι
2. Μέτοχοι τού Ταμείου
Αλληλοβ θη·ύ ε ία ς Όζλιτών
ζροκαταίολα! έντόκως ζρός 8%.
Χωροφυλακής δίκαιούντα· βοη-ύήματος τού αμέσως άνωτέρου
7. Ως ύζηρεσία ζαρέχομσα' δικαίωμα χορηγήσεως βοηβα-ύμού εκείνου ον κατέχο-υσι κατά τήν έξοδόν των. έφ’ όσον
•ύήματος ή εζίστροφής κρατήσεων θεωρείται·, ή ζραγματιέχουσι 12ετή συμμετοχήν καΐ 5:τή ύζηρεσία·/ εις τον τελευκώς δ:χ/υ-ύείσα έν τή Χωροφυλακή ώς μετόχου μή ύζολογιταιον βα-ύμόν. Τό τελευταΐον έτος λογίζεται ζλήρες εάν άζοζομένου έν ούδεαίά ζεριζτώσει τού έκτος ύζηρεσίας διαρρεΰσαντελείται άζό έξι τούλάχιστον μήνας3
χρόνου. έστω καί εάν εύτος διά Νόμοο έλογίσ-ύη ώς χρό3.
Το βοή-ύημα τών δικαιούμενων βοη-ύήματος Άν-ύυζασζιζραγματικής ύζηρεεσίας. ώς καί τού διανυύέντος χρόνου
στού, Ενωμοταρχών, λόγω ζροαγωγής είς τον βα-ύμόν τού
τής συστάσεως τού Ταμείου Άλληλοίοη-ύείας Όζλιτών
το·/, κατά τήν έξοδον των ή λόγω χρόνου ύζηρεσίας συμφώΧωροφυλακής
νως τή ζροηγουμένη ζαραγράφω καταβάλλεται ύζό τού Τα
γ) Άρ-ύρον 3. Α.Ν. 1158/1946.
μείου Αλληλοίοη-ύειας κατά τάς οιεζούσας τούτο διατάζεις.
1.
Κατ' έξαίρεσιν μέτοχοι τού Ταμείου Άλληλοίοη-ύείας
β)^Άρ-ύρον 3 τού ΝΔ. 319/1947 (ΦΕΚ 78/19.4.47.
Οζλιτών Χωροφυλακής, άζολυ-ύέντες κατά τήν ζερίοδον
τ. Α ) ώς τροζοζο:η-5έν και συμζληρω-ύέν μετ2γενεστέρως.
τής στρατιωτικής κατοχής τής Χώρας τών έτών 1941 —
ισχύει σήμερα/.
1944 καί έζανακαταταγέντες είς τήν Χωροφυλακήν μέχρι
1.
Μέτοχοι έξερχόμενοι τού Σώματος ζρό τής συμζλη- τής χρονολογίας -/.α·ύ' ήν έδημοσιεύύη είς τήν εφημερίδα τής
ρωσεως 12ετοΰς ύζηρεσίας ώς κρι-ύέντες ά-/ίκανοι οιά τήν
Κυίερνήσεως τό ύζ' άρι-ύ. 319/19471 Ν.Δ. ϋζηρετοϋντες δέ
στρατιωτικήν ΰζηρεσίαν τής Χωροφυλακής, συνεζεία γνωμακ,ατά τήν δηαοσίευσιν τού ζαρόντος -ύεωρούνται ώς μηδέζοτε
τευσεως τής ΑΣΤΕ, ώς καΐ αί οικογένεια·, μετόχων ·ύνηάζΦμακρυν-ύέντες τού Σώματος, δικαιούμενο: νά ζροσμετρήσκοντων εν ύζηρεσία ζρό τής συμζληρώσεως 12ετούς ύζηρεσωσ: τόν ζρό τής άζολύσεώς των χρόνο·/, ώς καί τόν έκτος
σιας δικαιούνται βοη-ύήματος ίσον ζρός ένα βασικόν μισ-ύόν
ύζηρεσίας τοιοΰτον. ώς χρόνον συμμετοχής εις τό Ταμείον.
α) «1. Μέτοχο: τού Ταμείου έξερχόμενοι τού Σώματος
μεΐτα αυμζλήρωίιν δωδεκαετούς τουλάχιστον ϋζηρ-εσίας. τού
τελευταίου έτους λογιζαμένου ζλήρους εάν ύζερίαίνε* τούς
6 μήνας, δικαιούνται δ:ά μέν τά ζρώτα οώοεκ.α έτη βοηθή
ματος ίσου ζρός είκοσι τέσσαρας βασικούς μισ-ύούς, δι’ έκα
στον ·δέ ζέρα/ τής 12ετίας και μέχρι συμζληρώσεως 20
ετών ούδέν ζοσόν χορηγείται. άντικατεστά-ύη. ώς κατωτέρω:

—ο—
At μη ύπό τούτων καταβεβίλημέν*·. /.ςατή *.ς χ,ατά τον
ης^έν τα υτο
χρόνον τής άπιυσ'·ας των ως ν.αί Τ2 τυχόν
r. “! ” TOV Τ 21 £7.
τούτων ποσά -/.ατα την πρώτην εςθ:όν των.
τών ί:·/.α:ωυ.άτων συμοω'.ως πρ ίζ τάς ::ατ22£ί του όζ Ίίζ ·.-!>.
•>64/ 1948 Ν.Α.
ο. Ή £wο2 τής -75 2*;ρ. ! “οΰ Χ.Α. 1158/1946. ίτχυούσης καί ϊιά τους μετόχου; τού Ταμείου Αλληλοβοήθειας
'Οπλιτών Χωροφυλακής. ίυνάμε: τής παραγρ. 6 τού άρθρου
2 τού Ν.Α. 664/1948. είναι ότι Αξιωματικοί. Άνθυπασπιστα: καί Οπλΐτα: τής Χω ροφυλ αν.ήρ. εσελθοντες τοΰ Σωμζτος y.zt ά,ακληθέντες η ανακαλούμενοι εις την ενεργόν υπηρ =
τίζν. ϊέν ϊικαιΟύνται νά προσμετρήσωσι ώς χόρνΟν συμμετο
χής αυτών εϊς τά Ταμεία Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλα■/.ής καί "Αλληλοβοήθειας Οπλιτών Χωροφυλακής. τον πρό
τής ά;σ.-/.λήσεως ή έπανακατατάξεώς των χρόνον, τοσον τών
εκτός υπηρεσίας. όζον y.zt τών πράγματι ίιανυθεντα εν τή
ενεργώ υπηρεσία τής Χωροφυλακής. προ τής άποστρατειας
ή άπολύσεώς των εττοζ y.zt εάν ό έν.τός ύπηρεσίας ϊια,υθεις
χρόνος ά;ε·;νωρ!σθη ώς το’.οϋτος πραγματικής ύπηρεσίας ί'·ά
Νόμου
Μόνον εάν ή πράξις αποστρατείας ή άπολύσεώς ήκυρώθη
ύπό τοϋ Συμβουλίου Έπ'-κρατείας. ολόκληρος ό οtζ:ρζμών
χρόνος τόσον ό πρό τής- αποστρατείας ή άπολύσεώς. 5τον y.z:
ό μετ’ ζύτήν μέχρι τής επαναφοράς. λογίζεται χρονος συμ
μετοχής με -λήρε:; τά; υποχρεώσεις y.zt τά ϊικαιώματα τών
λοίττών μετόχων ή έφ' ότον ύπαιτιότητι τής ύπηρεσίζς ϋπελογίσθη εσφαλμένος ό χρόνος ενεργού υπηρεσίας y.zt ένεν.α
τούτου άπελύθη ό ένίιαφερόμενος.
Το τυχόν καταβληθέν έν τώ μετ ·ξύ βοήθημα έπιστρέφετζ: έφ' άπαξ εν άϊυναμία ίέ επιστροφής λογίζετζ: ώς~ ίάνε:ον επί επιτοκίω 8% άπό τής άπολήθεως. μέχρι τής εκ
νέου εξόίου τοϋ ενδιαφερομένου. οπότε τό όςειλόμενΟν ποσόν
έκπίπτετζί έκ τοΰ οtκα ι οθησΟμένου βοηθήματος.
3. Οί άπο τής ισχύος τοϋ Ν.Δ. 3365/1935 καταταγέντες καί εφεξής κατατασσόμενοι είς τό Σώμα τής Χωροφυλα
κής. ώς ϊόκιμοι Χωροφύλακες. καθίστανται μέτοχο· τού
Ταμείου Αλληλοβοήθειας 'Οπλιτών Χωροφυλακής, άφ' ής
χρονολογίας όνομασθώσ: Χωροφύλακες ότε καί άρχονται αί
προς αύτο εισφορά! των.
Δόκιμο·. Χωροφύλακες κζταταγέντες εϊς τό Σώμα τής
Χονροφυλζκής πρό τής ισχύος τοΰ Ν.Α. 3365/1955 καί όνομασθέντες Χωροφύλακες μετά τή·; ίσχύν αύτοΰ ϊέν ϊύνανται
νά προσμετρήσωσι ώς χρόνον συμμετοχής είς το Ταμεΐον τό
απο τής ισχύος τοΰ ώς άνω Ν.Α. μεχρ: τής χρονολογίας ονο
μασίας των είς Χωροφύλακας, ί'.αρρεΰσαν χρονικόν διάστημα.
4. Ό χρόνος ύποϊικίας καί κζταοίκης. έφ' όσο·; έξετήθη
ή έπιίληθίΐσνα ποινή καί καθ’ 5 μέρος έξετήθη αΰτη.
οπλίτου Χωροφυλακής. θεωρείται ώς το'.οΰτος συμμετοχής
είς τό Ταμεΐον.
5. Ό χρόνος λιποταξίας οπλίτου Χωροφυλακής ϊέν θεωρείτα: ως τοιοΰτος συμμετοχής είς τό Ταμεΐον. έφ’ όσον ϊιά τον
χρονον αυτό·; ϊέν ίικαιολογούνται άποοοχαί καί ϊέν ένεργοΰντα: αί ύπέρ τοΰ Ταμείου κρατήσεις.
6. Ο χρόνος άγνοιας οπλιτών Χωροφυλακής ϊέν θεωρείται
ώς χρόνος συμμετοχής είς ΤΑΟΧ καί κατ’ ακολουθίαν ϊέν
ένεργοΰνται κατά τον χρόνον τούτον αί υπό τοΰ άρθρου 8 τοϋ
Α.Ν. 884/1937 προόλεσόμεναι κρατήσεις υπέρ τοΰ Ταμείου
τούτου.
7.0! άπολυ-ύέντες τήν 31.12.1956 ύποχρεωτικώς λόγω
ορίου ηλικίας όπλΐται Χωροφυλακής, έφ’ όσο·; έχουν συμπλη
ρώσει ύπερενοεκαετή πραγματικήν υπηρεσίαν ϊικαιοΰνται άπόληθίν τοΰ βοηθήματος τοΰ ΤΑΟΧ μειουμένου κατά τό ποσοστον τοΰ ύπολειπομένου χρόνου μέχρι τής συμπληρώσεως τής
ύπό τής κειμένης Νομοϋεσίας προίλεαομένης υπηρεσίας ϊιά
τήν άπόληψιν τοΰ βοηθήματος.
8. Βοη-ΰτ-ματα καταίληθέντα είς μετόχους έξερχομένους
τοΰ Σώματος άπό 11ης Νοεμίρίου 1944 μέχρι, ϊϊχεοσιεύσεως
τοΰ παρόντος βάσει τών. πρό τοΰ παρόντος ίσχυουσών ϊιατάξεων θεωροΰντα; καλώς έπιϊικασθέντα καί καταόληθέντα

9. Μέτοχο·, τοΰ Ταμείου προαγόμενο: άπό τής οημοσιεύσεως τοΰ παρόντος και έφεξής εις τον β αθμόν τοΰ Άνθυπαθεωροΰντα·. όσον
σπιστοΰ ή ονομαζόμενοι ϊόκιμοι Αξιωματι
αφορά τό βοήθημα, ώς έξερχόμενο: τοΰ Σώματος. Τό κατά
τά; ϊιατάξεις τοΰ παρόντος παρεχόμενο·,·
στρεπτέζι κρατήσεις μεταβιβάζονται είς τό Ταμείο·; Άρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής, ουτινί;ς καθίστανται ύποχρεωτικώς μ.ετοχοι αφ
χ,-Ον./Ό ρια. ήσαν μέτοχοι τοΰ
Ταμείου Αλληλοβοήθειας. προκειμένΟυ περί μεταβιβάσεως
κρατήσεων αύτα: υπολογίζονται επί τοΰ βασικού μισθού τοΰ
μηνό; τής προ αγωγής ή ονομασίας καί επί τοΰ ίσχύοντος
κατα την αυτήν νρονο/.ογια·; ποσοστού κρατησεως είναι οέ
ηύξημέναι κατά 696 λόγω τών εκ τών λοιπών πόρων εσόϊοιντοΰ Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας Κρατήσεις μεταβιβάζονται
καί ϊιά τούς μή συαπληρώσαντες εξαετία·;. Ή μιεταβιβασις
τών χρηματικών ποσών βοηθημάτων ή κρατήσεων ένεργεΐτα·. μερίμνη καί ευθύνη τοΰ Ταμείου Αλληλοβοήθειας έντός
ίιμήνου άπό τής οημοσιεύσεως τής πρ ο αγωγή ς ή κοίνοποιήσεως τής ονομασίας. Αιά πάσα·; περαιτέρω καθυστέρησιν κα
ταβάλλεται είς τό Ταμ.είον Αρωγής τόκος 5rc.
Μέτοχοι τοΰ Ταμείου Αλληλοβοήθειας προαχθέντες εις
τόν βαθμόν τοΰ Άνθυπασπιστοΰ ή όνομασθέντες ϊόκιμοι Αξιω
ματικοί κατά τήν ίιάρκειαν τής κατοχής μέχρι τής ίημοσιεύσεως τοΰ’παρόντος καί ΪΓΊοΰς ϊέν μετεζιβτέσθησαν εις τό Τα
μείο·; Αρωγής ϊικαιώματα κατά τάς προ τοΰ παρόντος ίσχυούσας ϊιατάξεις καθίστανται ύποχρεωτικώς μέτοχοι τοΰ Τα
μείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής, άφ" ής χρονολο
γίας ήσα·; μέτοχο; είς τό Ταμεΐον 'Αλληλοβοήθειας.
10. Διά τούτους τό Ταμεΐον Αλληλοβοήθειας Οπλιτών
Χωροφυλακής ύποχρεοΰντα·. νά μεταβιβάση είς τό Ταμεΐον
Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής τά ύπ’ αύτών ϊ'.καιούμενα βοηθήματα ή κρατήσεις μέχρι τής προαγωγής ή ονο
μασίας των, έπί τή βάσει τοΰ, κατά τήν Ιην Σεπτεμβρίου
1947 ίσχύσαντος βασικού ό?γα·;ισμοΰ μισθολογίου καί μόνον
κοιτά τό ήμισυ τούτου, ή ϊέ μίταβίβοσις αυτών, ϊέον νά
ένεργηθή έντός ίιμήνου άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος άτόκως.
άλλ.ως ϊιά πάσα περαιτέρω καθυστέρησιν έντόκως πρός τρία
έπί τοίς εκατόν.
"Αντιθέτως το Ταμεΐον "Αρωγής "Αξιωματικών Χωροφυλα
κής ύποχρεοΰται νά μεταβίβαση είς τό ΤΑΟΧ ποσόν ϊραχ.
9.826.669
υπόλοιπο·;
προπολεμικού ‘5α·;είου ληφθέντος
παρά τούτου, ηΰξημένον κατά τον λόγον τής χύξήσεως τών
προπολεμικών βασικών μισθών πρός τούς ισχύσαντας τήν
Ιην Σεπτεμβρίου 1947.
Τά ϊικαιώματα τών έξερχομένων μετόχων τών Ταμείων
"Αλληλοβοήθειας y-αί "Αρωγής εϊς βοηθήματα ή κρατήσεις
παραγράφονται μετά παρέλευσιν έτους άφ" ής έγεννήθησχ;.
Έξαιρετικώς. ϊιά τά πρό τής οημοσιεύσεως τοΰ παρόντος
ϊημιουργηθέντα ϊικαιώματα ή παραγραφή άρχεται άπό τής
οημοσιεύσεως τοΰ παρόντος.
12. Πρός καθορισμόν κατά τάς κειμένας ϊιατάξεις τών
ύπό τών Ταμείων ’Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής καί
’Αλληλοβοήθειας 'Οπλητών Χωροφυλακής καταβλητέων είς
τούς έξερχομένους τοΰ Σώματος Χωροφυλακής μετόχους βο
ηθημάτων. ώς καί τών ύπέρ τών Ταμείων τούτων κρατή
σεων. ό ’Τπουργός Κοιν. 'Τπηρεσιών καθ’ έκαστον οικονομικόν
έτος ϊι
άποφάσεως του. εκοιϊσμενης κατόπιν συμφώνου
και υποχρεωτικής γνώμης τών Διοικητικών Συμβουλίων τών
Ταμείων, καθορίζει τούς βασικούς μισθούς έφ" ών ύπολογίζεται τό έφ" άπαξ βοήθημα οι’ έκαστον βαθμόν μετόχου. Ή
εκίοθησομένη άπόφασις ίσχύουσα ϊιά τούς έξερχομένους έντός
τοΰ οικονομικού έτους ϊι' 5 ή άπόφασις. θέλει ϊημοσιεύεται
ϊιά τής Έφημερίίος τής Κυίερνήσεως. Ή ώς άνω γνώμη τών
Διοικητικών Συμβουλίων τών· Ταμείων, ϊέον νά στηρίζητκι
έπί ήτιολογημένης καί λεπτομερούς έκθέσεως περί τής οικο
νομικής καταστάσεως καί ϊυναμικοτητος έκάστου Ταμείου.
«ϊ. "Αρθρο·; 4 Ν.Δ. 319/1947

(ΦΕΚ 78/19.4.1947.

Τ. ΑΊ·
1. Τά χορηγηθέντα πρό τής ϊημοσιεύσεως τοΰ παρόντος
ϊάνεια είς τούς μετόχους των ύπό τών Ταμείων Άλλ.ηλο-
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βοήθειας καί Αρωγής /.at μή έξωφ/χηθέντα, έκπίπτοντα·. έκ
τού Βικαιουμένου χρηματικού ποσού βοηθήματος ή κρατήσεων
κατά την έίϊοΒον των οφειλετών πο/Δαπλασιαζόμενα έττt !0
ανευ έτέρας έπιβαρύνσεως·.
6. Άοθρον II Α.Ν. 884/1937 (ΦΕΚ
Τ. A’). ‘

3.
Τά ττρός εκοοσιν Be τής άποφάσεως π/.ηρωμής υπό τοΰ
Διοικητικού Συμβουλίου του βοηθήματος άπαιτούμενα Βικαιο/.ογητικά κανονιτθήσονται 'ϊιά Π.Δ. ή Βι’ άποφάσεως τού ’Υ
πουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Τά Βικαιώματα τών έξερχομένων μετόχων τών Ταμείων Αλληλοβοήθειας καί Αρω
γής εις βοηθήματα ή κρατήσεις παραγράφονται μετά παρέ/.ευσιν έτους άφ ής έγεννήθησαν. Έσαιρετικώς οιά τά προ
τής οημοσιεύσεως τού παρόντος Βημιουργηθέντα Βικαιώματα ή
παρα-ρραφή άρχεται άπό τής οημοσιεύσεως τού παρόντος».

387/4.10.1937.

Καθορισμός ϋϊκογε.είας.
«1. Οικογένεια: Βικαιούμεναι άπο’/.ήθεως κατά τάς εντά
ξεις τού παρόντος etva: ή σύζυγος καί τά τέκνα τού μετό
χου, έφ’ όσον έχε: άναγνωρισθεί αυτή υπό τής υπηρεσίας έπισήμως, τούτων Be μή υπαρχόντων οι γονείς έλλείψει ϊέ y.a't
τούτων at άγαμοι άΒελφαί καί ο: ανήλικοι άοελφοί, έφ'
όσον οί τελευταίο: Βέν συνεπλήρωσαν το 18ον έτος τής ηλι
κίας των. Οϋτοι ΒηλαΒή ο: άΒελφοί y.a! αί άΒελφαί μή ύ-αρ
χόντων συζύγου, τέκνων y.a! γονέων. Βικαιοϋνται ίσομέτρως ε!ς
τήν απόληψιν τού βοηθήματος.

10. Άρθρον 15 Α.Ν. 884/1937.
Π αρακολούθησις Βικαιούχων βοηθήματος.

2.
Εις πάσας τάς άίλλας περιπτώσεις τό βοήθημ.α των άποβιούντων μετόχων έκπίπτετα: υπέρ τού ΤΑΟΧ».
7. Αρθρον 12 Α.Ν. 884/1937 ώς έτροποποιήθη ϋπο τού
άρθρου 3 τού Ν.Δ. 319/47.
Καθορισμός βοηθήματος.

«Τό ΤΑΟΧ ύποχρεούται νά τηρή φύλ/.α μητρώου καί βι
βλία απάντων τών μετόχων αυτού τά όποια προκειμένου νά
ϋπολογισθή καί καταβληθή βοήθημα Βέον νά είναι ήλεγμένα
ύπό τού Αρχηγείου Χωροφυύ,ακής. ώστε νά βεβαιούται όιπευθύνως τι πρόκειται περί συνεχούς ή πραγματικής υπηρεσίας
τού Βικαιούχου».
II.
”Αρθρθν 17 Α.Ν. 884/1937 ώς έτροποποιήθη ύπο τών
Α.Ν. 2881/41 καί 1611/70 καί συνεπληοώθη ύπό τών ύπ’
άριθ. 509/Σ. 13/14.2.74 καί 178/6.10.77 άποφάσεων τής
Νιχ/ισματικής Επιτροπής.
.... — - Διάθεσις Κεφαλαίου τού Ταμείου.

«1 r Το παρεχόμενο-/ βοήθημα εις τούς έπερχομένους μετό
χους καθορίζεται βάσει των ετών εισφοράς y.a: ώς λεπτομε
ρώς αναλύεται εις τό αρθρον 10 τού παρόντος.

«1. Τά ϋπό τών Ταμειακών Επιτροπών καί Βιαφόρων άλ7^ων Αρχών είσπραττόμενα ή ϋπό ιΒιωτών όφειλόμενα χρημα
τικά ποσά Βιά λογαριασμόν τού Ταμείου ’ Α7.λ η7, ο β οηθ ε ί α ς
2.
Ως βασικός μισθός θεωρείται ό καθ’ έκαστος έτος ’Οπλιτών Χωροφυλακής, κατατίθενται, ύπ’ αυτών εις λογα
καθοριζόμενος τοιούτος βάσει τών εντάσεων τού άρθρου 3
ριασμόν όύεως ιέπί προθεσμία εις τήν 'Εθνικήν Τράπεζαν ή
τού NjA. 3613/1936».
’Αγροτικήν ή ΤαχυΒρομικά Ταμιευτήρια καί Βιατηροϋνται παρ’
αϋταίς έπί τόκω κανονιζομένω Βι’ εγγράφου συμφωνίας μετα
8. Άρθρον 13 Α.Ν. 884/1937 (ΦΒΚ 3S7/4.101937
ξύ τών ιΒρυμάτων τούτων καί τού Διοικητικού Συμβουλίου
τού Ταμείου τή έγκρίσει τού Υπουργείου Κοινωνικών Υπη
ρεσιών.
Απο’Βοχα!—Γραφικά έσάΒα—Διάφοροι Βαπάναι.
2. Τά Βιαθέσιμα κεφάλαια τού Ταμείου τούτου Βύνανται
«1. Το Ταμείον ’Αλληλοβοήθειας 'Οπλιτών Χωροφυλακής
νά Βιατίθενται εις καταθέσεις επί προθεσμία εις Βάνεια ή
-αρυνομσ: α: απο'Βοχα! μόνον τού ίΒιωτικού προσωπικού αυτού,
σοβαρούς Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, εις το Δημόσιον,
ν γένε: καί καταβάλλονται οι' άποφάσεως τού Διοικητικού
εις τήν αγοράν Εθνικών Χρεωγράφων. εις πρατήρια τροφί
Συμβουλίου εγκεκριμένης ύπό τού Υπουργείου Κοινωνικών
μων τών Σωμάτων Άσφα/.είας καί εις αγοράς άκινήτων.
Γπηρεσιών. είτε κατά μήνα είτε Βιά γενικής άποφάσεως
3. Εις τούς μετόχους τοΰ Ταμείου Ά7.7.η).οβθηθε!ας Όπ).ιούτου Βι' 'ολόκληρον το οικονομικόν έτος. Τό Στρατιωτιτών Χωροφυλακής Βΰναται οι’ άποφάσεως τοϋ Διοικητικού
:ν Προσωπικον μισθοΒοτείται ώς καί ή λοιπή Βύναμις τού
Συμβουλίου έγκρινομένης ύπό τού ’Τπουργείου Κοινωνικών
ωματος. Τά έςάΒα γραφείων καί. —ά-ης φύσεως Βαπάναι Βιά
'Υπηρεσιών νά χορηγηθή Βάνειον μέχρι τού τρίτου έπί
τού
7/ συντήρησιν τής κινητής καί «κινητού περιουσίας τού
Βικαιουμένου βοηθήματος έφ’ όσον λόγοι έπ αιρετικοί ΒικαιοΑΟΧ 'βαρύνουσι τούτο και καταβάλν.οντα: σι’ άποφάσεως
λογοΰσιν 'άπολύτως τήν χορήγησιν τούτου. Τά τοιαύτα Βα/ύ Διοικητικού Συμβου/.ίου.
νεια εκκαθαρίζονται ύποχρεωτικώς κατά τήν έΐβόΒον τού με
2. Αϊ 'Βαπάναι Βιά τήν έκΒοσιν τού σαρ/τος έπισήμου Βέλ
τόχου.
ου Δημοσίας Ασφαλείας, οπερ έκτυπούτα: ύποχρεωτικώς εις
4. Διά τών Βιατάπεων τοϋ Α.Ν. 1611/1950 ρυθμίζεται ή
Γυπογραφ-είον Χωροφυλακής βαρύνουσι τό ΤΑΟΧ.
κατάθεσις καί Βιάθεσις τών άποθευιατικών κεφαλαίων τού
3. Ουοεμία Βαπάνη αναγνωρίζεται ούΒε πραγματοποιείται
Ν..ΠΔ.Δ. (ΤΑΟΧ).
ευ προτασεως του Διευθυντοϋ άποφάσεως τού Διοικητικού
Άρθρον 9 Α.Ν. 28S1/1941 ΦΕΚ 289/19.12.50 τ. Α'.
υμβου/.ίου καί «εγκριτικής οιαταγής τού Υφυπουργείου Δησίας Ασφαλείας.9
Ό τόκος τών οϋτω Βανειων ορίζεται Βι άποφάσεως τού Δι
9.
Αρθρον 14 Α.Ν. 884/193 /
: ‘Ν.Δ. 319/47.

ώς έτροποποιήθη ϋπό

Χρονος κα: τρόπος πληρωμής—παραγραφαί.
«ί. Ή ττληρωμή τού βοηθήματος ή ή έττιστροφή τών γενο'ων κρατήσεων'ενεργοΰντα: εντός τριών (3) μηνών άπό τής
ο ο ου εκ τής Χωροφυλακής τών μετόχων.
2. Η “ληρωμή τού βοηθήματος ή οϊασΒήποτε Βαπάνης.
ιργείτα: ττρος^ τούς 'οικαιούχους όττό τής Εθνικής Τραπές ΈλλάΒος ή τής Αγροτικής έκ τών τταρ' αϋταίς κατα>ε:μενων κεφαλαίων τού ΤΑΟΧ. Βυνάμε: εντάλματος τού
ονθυντού προσυπογεγραμμενον όσο τοϋ Γραμματέως κα:

εν τώ εντάλματ: καί εις τό στέν.εχος τούτου.

οικητικού Συμβουλίου έγκρινομένης ύπό τού Υπουργού Κοι
νωνικών Υπηρεσιών.
Έν περιπτώσει όε μή καταβολής τών τόκων προστίθενται
οίτο: είς τό κεφάλαιον καί άνατοκίζονται κατ’ έτος».
12.
Άρθρον 18 Α.Ν. 884/1937 ώς έτροποποιήθη ύπό
τού Ν. 4119/00 καί τού Β.Δ. 785/60.
«1. Ή περιουσία έν γένε: τού Ταμείου κατάσχεται μόνον
κατόπιν τε/.εσιΒίκου Βικαστικής άποφάσεως.
2. Τά πάσης φύσεως Βικαιώματα τών μετόχων επ:
τοΰ
Ταμείου Βέν κατάσχονται οΰΒ εκχωρούνται προς τρίτους^ προ
τής άπολύσεώς των. Κατ’ έξαίρεσιν ύπόκειντα: εις κατασχεσιν ή κράτησιν κατά τό σύνολον μεν Βιά χρέη αυτών προς
τό ΤΑΟΧ. τό Δημόσιον, τά παγίας προκαταβολάς τών ^ύπηρεσιών Χωροφυ/.ακής. κατά το 1/4 Βε ::α άπαιτησιν οιατροφής συζύγου, έφ’ όσον ό γάμος έχε: άναγνωρισθεί έπισήμως
ϋπό τής ύπηρεσίας...

13.
τ. A'V

Άρ-Spoy 19 A.N. 884/1937 (ΦΕΚ 387/4.10.1937
Προϋπολογισμός.

ΐ'Εντός τού υηνός Φεβρουάριου έχάττου έτους συντάσσεται
ό προϋπολογισμός τού ΤΑΟΧ. συμρώνως —pic τάς έκάστοτε
ό:ηγί2ς τού Υπουργείου Οικονομικών καί Δημοσίας Άσραλείας 7.2: υποβάλλεται Upαρχικώς πρό; έγχρισιν».
! 4. Άοδοον 20 Λ.Ν. 884/1937 ,ΦΕΚ 387/4.10.1937
τ. .V).

1.
Καδορίζομεν τους κατά βαδμούς βασικούς μισδούς έπι
τών οποίων κατά τάς ίσχυούσας. περί Ταμείου Άλληλοβοηδείας Οπλιτών Χωρορυλακής διατάξεις, δά ύπολογίζωνται
τά χορηγηδησόμενα υπό τού Ταμείου τούτου έρ" άπαξ ίοηδήματα στους έξερχομένους τού Σώματος Χωρορυλακής καί διαγραρομένους τής δυνάμεως τών μετόχων τοΰ Ταμείου άπό 1ης
Ιανουάριου 1979 μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1979. Όπλίτας Χωρορυλακής καί υπαλλήλους τοΰ Ταμείου, ώς εξής:
α·) Για τούς Στρατιωτικούς μετόχους

“Ελεγχος.
Βαδμό;

Βασικές μισδός

Μηνιαία
Π αγία Κράτησις

1.
Εις το τέλος έκάστου οικονομικού έτους. κατόπιν άποΧωρορύλαξ
4.590
τάτεως τον 'Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. ένεργεϊται
505
Δόκ. Ύπεν/ρχης
4.590
έλεγχος παρ’ ανώτερου Αξιωματικού Χωρορυλακής άσχο505
’Υπ εν./ρχης
λουμένου ή ασχοληδ εντός εις οικονομικός υπηρεσίας ή ΰττο
5.065
557
Δόκ. Ένωμ/ρχης
5.065
557
υπαλλήλου τοϋ ’Υπουργείου Οικονομικών η παρ’ άνωτέρου
Ενωμ/ρης
5.936
'Αξιωματικού τοϋ Στρατού τή αιτήσει τού Υπουργού Δημο
653
Άνδ/στής
σίας Τάξεως.
784
7.123
2. ϋ Υπουργός Δημοσίας Τάξεως έκτος τοϋ έτησίου
β) Γιά τούς μετόχους Πολ ιτικούς Υπαλλήλους.
ελέγχου δύναται νά διατάξη. είτε αύτετταγγέλτως είτε κατ'
αίτησιν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τού Ταμείου, την ένέρΜην! αία
γε:αν -Λα: έκτάκτου τοιούτου.
Βαδμές
Βασικός μισδίίς Π αγία Κράτησις
3. Ό αυτός Υπουργός διά άποράσεώς του. άνοδέτει τον
... Δ/ντής Β1 (3ος)_________ 15.406
1.695
«Χϊγχον "τών 'ίικάιολογήτΛών τών άρορώντων
οίανδήποτε
1.509 ‘
Τμηματάρχης Α' (4ος)
13.718
έπιβάρυνσιν τού Ταμείου εις το Έλεγκτήριον τής Χωρορυ
Τμηματάρχης
Β'
(5ος)
11.608
;
1.277
λακής. ττρος ο υποβάλλονται ταΰταύπό τοϋ ΤΑΟΧ.
Εισηγητής (6ος)
10.025
1.103
Αΐ λεπτομέρεια; τοϋ τοιόύτου ελέγξου χάνον ισδήσονται διά
Γραμματεύς Α' (7ος)
8.547
940
τοϋ κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας ή ο:’ άποράσεώς τοΰ ’Υ
Γραμματεύς Β' (8ος)
7.281
801
πουργού Δημοσίας Τάξ ως».
Άκόλουδος (9ος)
5.751
633
Γραρεύς Α' (ΙΟοςύ
5.012
551
15. Άοδρον 21 Α.Ν. 884/1937 (ΦΕΚ 387/4.10.1937
Γραρεύς Β' (11ος)
3.957
435
τ.Α').
• ’Ισολογισμός.
<j‘l. Το οικονομικόν έτος διά το ΤΑΟΧ άρχεται άπό τής
1ης ’Απριλίου χαί λήγει τήν 31ην Μαρτίου έκαστου έτους.
2. Εις ‘το τέλος έχάττου μηνος συντάσσεται λογιστική
κατάστασις χ'.νήτεως των λογαρ:ατμών τοΰ Ταμείου, ήτ:ς
•υποβάλλεται εις το Υπουργείον Οικονομικών, άντίγραρον δέ
τούτης είς το Υπουργείον Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.
3. Εντός τοϋ μηνος Απριλίου έχάττου έτους τυντάττετα:
ίτολογ'.τμός τοΰ Ταμείου, όττ:ς έγκρινόμενος υπό τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου, υποβάλλεται είς το ’Υπουργείον Κοιν. ’Υ
πηρεσιών, μετ’ αναλογών πινάκων εσόδων καί έξόδων χαί λε
πτομερούς έκδέσεως προς έγκρισιν, άντίγραρον δέ τούτων
κοινοποιείται μερίμνη τοΰ Υπουργείου είς τους μετόχους».
16. Άρδρον 22 Α.Ν. 884/1937 (ΦΕΚ 387/4.10.1937
τ.Α').
«Ό Υρυπουργός Λημοτίας Ασραλείας (νΰν Κοινωνικών
’Υπηρεσιών), κατά πρότασιν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου ούναται νά άναδέση ‘επ’ άμοιβή or ειδικής συμρωνίας κατά χρονικάς περιόδους οϋχί έλάστονας τών δύο ετών, είς ειδικόν άναλογιστήν τήν μελέτην τής καταστάσεως τοΰ Ταμείου χαί κα
θίσταται ενήμερος τής ϊυναμικότητος τούτου χαί τής λογι
στικής αύτοΰ προόδου χαί ισορροπίας».'
17. Άρδρον 2 Ν.Δ.
τ. Α').

41/1973

(ΦΕΚ

141/6.7.1973

«Ή ύπό τοΰ Ταμείου ’Αλληλοβοήθειας “Οπλιτών Χωρορυλαχής είσρορά τών ήσραλισμένων επί τοΰ ποσού τής άποζημιώσεως λόγω ύπερωριακής άπαπ/ολήσεως ορίζεται έρ’ εξής
είς όέχα τοίς έχατόν (10%)».
18. ’Απόρασις Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών ϋπ’ άριδ.
218/489/24.2.1979.
«Περί καθορισμού συντελεστού υπολογισμού τών άπό τό
ΤΑΟΧ παρεχομένων βοηθημάτων, καδώς χαί τών υπέρ τού
του κρατήσεων, για τό οικονομικό έτος 1979» έκδοδείσα κατ’
εξουσιοδότησή τού άρδρου 4 τού Ν. 1583/1950 όπως τροπο
ποιήθηκε. άπό τό άρ-Spcv 3 τού ΝΑ. 3613/1956.

2. Καδορίζομεν τήν έρ’ άπαξ είσρορ άν δ:’ άπόκτησίν δικαιωματος άπολήψεως βοηδήματος άπό τάς οικογένειας τών
άποδανόντων μετόχων ώς άκ.ολούδως:
Άνδ/στών
Ενωμ/ρχών
Δοκ. Ένωμ/ρχών
Ύπ/ρχών
Δοκ.. Υπεν/ρχών
Χωρ/κων
Π ολ. Υπαλλήλων

δρχ.
»
»
»
»
»
»

3.136
2.509
2.352
2.352
2.195
2.195
2.531

3. Έκ τών ανωτέρω ο! έξερχόμενΟι: μέ δικαίωμα βοηδήματος άνωτέρου βαδμού, ύπόκειντα: είς τήν κράτησίν τής παρακάτω διαροράς. έκπιπτομένης άπ τό χορηγηδησόμενΟν βοήδημα ώς έξής:
Άνδ/σταί
Ένωμ/ρχαι
Ύπεν/ρχαι
Χωρ/κες
Πολίτ. Υπάλληλοι

2?Χ·
»
»
»
»

6-J
157
157
157
851

4. Επίσης καδορίζομεν διά τό οικονομικόν έτος 1979 τήν
έτησί-αν είσροράν- διά συνδρομήν εις τό Δελτίον Δημοσίας Ασραλείας ώς έξής: Άνδ/στών δρχ. 291 έκ τών όποιων πο
σοστό 40% δρχ. 116 υπέρ τοΰ ΤΑΑΧ, Ύπ/κών δρχ. 235
έκ τών όποιων ποσοστό 40% δρχ. 94 υπέρ ΤΑΑΥ χωρορυλάκων δρχ. 125.
5. Καδορίζομεν ομοίως τήν καταβολήν διά δικαίωμα έκδόσεως άδειας γάμου ή άναγνωρίσεως γάμ&υ ένός βασικού μισδοΰ, όπως αυτός ν.ατά βαδμούς καδορίζεται ε!ς_ τήν παρ 1
τής παρούσης.
- ~':·
6. Οί δόκιμοι Ένωμ/ρχαι (πλήν τών έξ Ένωμ/ρχών)
ύπόκεινται είς κρατήσεις τοΰ βαδμού τού Ύπεν/ρχου.
τού
όποιου λαμβάνουν τάς άποδοχάς συμρώνως πρός τάς διατάξεις
τής παρ. 2 τού άρδρου 89 τού ΝΑ. 3365/1955«περί Κωδι
κός Χωρορυλακής».
7. Ο! διά τής παρούσης καδοριζόμενοι βασικοί μισδοί

8
ισχύουν χχ! ϊ’.ά τούς έξερχομένους τής ύχηρισίχς λόγω ανι
κανότητες ή &χνχτου ζρό τής συμζληρώσεως 12ετούς ϋζηρεόίχς ίικχιουμένσος 6oiySήμχτος τόσων βασικών μισ-ΰών όσχ και
τά έτη συμμετοχής τους εις τό ΤΑΟΧ.
8. Ή ζχροΰσχ. ή όζοίχ ισχύει ϊιά το οικονομικό έτος
1,979. ϊημοσιευΨήτω εις τήν Έρημερίίχ τής Κυβερνήσεως.

—

λεί Νομιχό Πρόσωζον Αημοχίου Αιχχίου χχ! έχει έΐρχν τχς
Άόήνχς.
2. Σχοζός τοΰ Τχμείου εινχι ή χχτχ τχς ϊιχτχξεις τοΰ
ζχρόντος. ζχρ-οχή έρ' χζχΞ χρηαχτιχοΰ βοηόήμ.χτος εις τοΰς
έχερχόμενους τοΰ Σι/υχτος τής Χωρορυλχχής μετόχους, ή. έν
ζεριζτώτει ύχνχτΟυ τ&ΰτων. εις τχ μέλη τής οιχογενειχς των.
3. Τό Τχμείο Αρωγής Οζλιτών Χωρορυλχχής (ΤΑΟΧ)
χζοχχλοΰμενον έν τοίς έζομένΟις χχρίν συντομίχς «Τχμεϊον»,
τελεί ΰζό έζοζτείχν χχ: τόν έΰ.εγχον τοΰ Τζουργειου Ινοινωνιχών Τζηρετιών».

19. ΆρΨρον 2 Α.Ν. 88V1937 (ΦΕΚ 387/4.10.1937
τ.Α') ώς έτροζοζοιή-Ψη /.χ: συνεζ7.ηρώ-5η ϊιά τού xp-Spov 1
τοΰ Α.Ν. 1726/1939 (ΦΕΚ 187/6.5.1939 τ. Β'), ΑΛΤ. 19/
1967 τής ύζ' άρι-S. 3/29/9ιστ άζό 10.6.1967 κοινής άζο“ΑρΑρον 2.
ράσεως των ΎζΟυργών Συντονισμού χχ! Αημοσίχς Τχξεως
To xp-Spov 2 τοΰ Α2ί. 884/1937, ώς τροζοζοιη-Sev ισχύει
•/.χί τοΰ χρ-3ρου 9 τού Ν. 1583/1950.
1. Τό Τχμεϊον Άλληλοβοηψείχς Οζλιτών Χωρορυλχχής ' σήμερον, άντ*.χχ·5ίστχτχι ώς άχολοΰ-ίως:
ίιοιχεϊτχι ΰζό ζεντχμελοΰς Συμβουλίου. συγχροτουμένου: χ)
"Ap-Spov 2.
»= ενός Συντ/ρχου Χωρορυλχχής. β) έξ ένος Αντ/ρχου ή
Ταγμ/ρχου Χωρορυλχχής, γ) εξ ένος χνωτέρου ύζχλλήλου
Αιοίχηση
τοΰ Τζουργειου Οικονομικών. ) <ίξ ενός κατωτέρου Αξιω
1. Τό Τχμεϊον ίιοιχεΐτχι ΰζό ομε/·οΰς Αιοιχητιχοΰ Συμ
ματικού Χωρορυλχχής και ·ε) έξ ενός εϊιιχοΰ ττερι τχ ασφα
βουλίου άζοτε/.ουμένου:
λιστικά.
χ) Έξ ένος Συντχγμχτχρχου τής Χωρορυλχχής. ώς Π ροΠρόεϊρος τοΰ Συμβουλίου είναι ό 'ανώτερος ή αρχαιότερος
έϊρου.
τών Στρατιωτικών μελών.
β) Έχ ούο έχζροσώζων τών Οζλιτών χζοροίτων. τοϋλά2. Τχ Στρατιωτικά μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου χχ!
χιστθ-y Λυχείου.
ό είϊιχός χερ! τχ οικονομικά χχ! ασφαλιστικά Πορίζονται ϊι
γ) Έξ ένος χνωτχτου ή χνωτέρΟυ ύζχλλήλου τοΰ Γζουράζοράσεως τοΰ 'Τρυζουργοΰ Δημοσίας Άσρχλείχς, τά ϊε λοι..
γείου
Κοινωντχών'Γζηρεσιών
ζά μέλη_:ίι_ άζοράσεως. ώσχύτως. τοΰ χΰτοΰ Τρυζουργοΰ,
ό)
Έξ ένος χνωτχτου ή χνωτέρευ ύζχλλήλου τοΰ Τζουρζροτάσει τοΰ Τζουργειου Οικονομικών. Ή ·5ητείχ τών ανω
γείου Οίχο·/ομιχών
τέρω μελών είναι ένιαύσιος χχ! χρχετχι κχ-S έκαστον οικονο
μικόν έτος (Ίην Ιανουάριου). Πχλχιά μέλη ’ίΰνχντχι νχ
2. Ό Πρόεϊρος χχ! τχ μέλη τοΰ Αιοιχητιχοΰ Συμβουλίου
έζχνχϊιορισ-υώσιν.
μετά ίσχρί-ύμων χνχζληρωμχτιχών ί:ορίζο·;τχι έζί ϊιετεί ·3η3. Ή-χρ. 3 τοΰ ap-Spo-j 1 τοΰ Α.Ν. 1726/1939 ή άρορώτείχ ΪΓ χζορχσεως τοΰ Γζουργοΰ Κοιν. Γζηρεσιών οημοσιτχ την άζοζημίωσιν τών μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου
ευομένης :ιά τής Έρημερίοος τής Κυβερνήσεως.
άντιχχτεστάύη ϊιά τοΰ χρ·5ρου 9 τοΰ Νόμου 1383/1950.
3. Ό Πρόεϊρος χχ! τχ έχ. τής τχξεως τών Οζλιτών.
4. Τά μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Τ.Α.Ο.Χ.
μέλη τοΰ Αιοιχητιχοΰ Συμβουλίου ζροτείνοντχ: ΰζό τοΰ Άρϊέν οΰνχντχι νχ ί:ορισ-5ώσι χχ! ώς μέλη τοΰ Τχμείου Αρω
χηγοΰ τής Χοιρορυλχχής.
γής Άξ/χών Χωροφυλακής. κατά την χυτήν ζερίοϊον.
4. Χρέη Γρχμμάτέως τοΰ Αιοιχητιχοΰ Συμβουλίου έχτελεί
5. Κχλοΰντχι τχΰτχ ΰζό τοΰ Α:ευ-5υντοΰ τοΰ Τχμείου ζρό
ό ΰζό τοΰ άρ-5ρου 6 τοΰ Α.Ν. 884/1937 ζροβλεζόμενος Γρχμ:ΰο ημερών εις τχχτιχήν μεν συνεϊρίχσιν χχτχ lov-S ήμερον.
μχτεΰς τοΰ Τχμείου.
:ίς έκτακτον οέ οσάκις χ! άνάγχχι τοΰ Τχμείου έζι’βάλλουσι
5. Τών συνεϊριάσεων τοΰ Αιοιχητιχοΰ Συμβουλίου μετέχουν
τοΰτο. '
ανευ ψήφου, ώς Κυβερνητιχός Έζίτροζος, άνώτχτος ή ανώ
6. Τό Άιοιχητιχόν Συμβούλιου λαμβάνει τάς άζοράσεις
τερος ύζάλληλος τοΰ Τζουργειου Κοινωνικών Γζηρεσιών ορι
χύτοΰ ϊιχτυζουμένχς εις ζρχχτιχά. χχτχ ζλειοψηρίχν. Τελεί
ζόμενος μετά τθΰ_ χνχζληρωτοΰ χΰτοΰ οι’ χζορχσεως τοΰ Γ;ν χζχρτία ότ2ν ζχρίστχντχι ζέντε εχ τών μελ.ών χΰτοΰ.
ζΐυργοΰ Κοινωνικών Γζηρεσιών ό Αιευ-3υντής τοΰ Ταμείου ώς
7. Αί λχμίχνόμενχι γενιχώς άζοράσεις ϊέον νά στηρίζωντχι
εισηγητής, ώς χχ». ό Λογιστής τοΰ Ταμείου.
:!ς τον σχετικόν νόμον, νχ μνημονεύητχ: ϊε έν χΰτχίς ή είσή6. Τχ τής συγκροτήσεως λειτουργίας χχ! άζχρτίχς
τοΰ
•ητις τοΰ εισηγητοΰ έττ: τοΰ έχάστοτε Δέματος. ή οιχτχξις
Αιοιχητιχοΰ Συμβουλίου -χχ! τών χρμοοιοτήτων χΰτοΰ μετά
ασει τής όττοίχς έλήρ-5ησχν χΰτχι. ώς χχ! ή γνώμη τοΰ τυχόν
τών κχΰηκοντων τοΰ Π ροέϊρου ν.χ! τών μελών τά τών χρειοψηρίσχντος μέλους έζί ζοινή ακυρότητες.
μόϊιΟτήτων τοΰ Ινυβερνητ-χσΰ Έζιτρόζου χΰτοΰ, τά τής ψη8. Εις τχς συνεδριάσεις τοΰ Αιοιχητιχοΰ Συμβουλίου ζχρίρορορίχς τής έξχιρέσεως τών μελών χχ! τών ζροϋζο-ύέσεων
τχτχι χχ! ό Διευθυντής τοΰ Τχμείου χνευ ψήφου. οΰτινος όμως
ϊιορισμοΰ χύτών ώς χχ! Αέμχτχ ή λεζτομέρειχι οιχ τήν λει
; γνώμη καταχωρίζεται ζχντοτε εις ζρχχτιχά οΓ χτχντχ τχ
τουργίαν τοΰ Αιοιχητιχοΰ Συμβουλίου ν.χ-Sopίζοντχι ίι' χζο
υζητοΰμενχ ·3έμχτχ χχ: ΰχογρχοει χχ! οΰτος τχς τχετιχχς άττορχσεως τοΰ Γζουργοΰ Κοινωνικών 'Γζηρεσιών ϊηχοσιευΟμέχχεις.
νης οιχ τής Έρημερίοος τής Κυβερνήσεως.
"Ap-Spov 3.
ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
I ερί τροχοτοιήτεως ουμζ'/.ηρώτεως χχ! χντιχχτχττχχεως
οιχτχξεών τινων τοΰ Α.Ν. 884/1937 «ττερ! Τχμείου Άλληλοβοηόείχς Όζλιτών Χωροτυλχχής».

Τό xp-Spov 8 τοΰ Α.Ν. 884/1937 ώς τροζοζοιη-Sev ισχύει
σήμερον. άντ:χχ-5ίστχτχ: ώς άχολοΰ-υως:
"Ap-Spov 8.
Π όροι τοΰ ΤΑΟΧ.

A pvS p-ΐτυ 1.
Τό xp-Spov 1 τοΰ Α.Ν. 884/1937 «τερ! Τχμείου Άλληλοοηόείχς ’Οζλιτών Χωροτυλχν.ής» ώς τροζοζοιη-ΰέν ΐτχύει
ήμερον, άντιχχόίοτχτχι ώς άχολο*ΰ·3ως:
Ά?·3ρον 1.
Ιοιότης — Σχοζός
1. Τό ϊυνάμει τοΰ Ν. 4078/1929 τυττχΑόν Τχμεϊον Άλληβοη·3είχς 'Οζλιτών Χωροουλχχής (ΤΑΟΧ) μετονομχζετχ;
: Τχμείο-/ Αρωγής Οζλιτών Χωρορυλχχής. Τοΰτο χζοτε-

1 Γ1 όροι τοΰ Ταμείου είναι:
X, Κρχτησις ζέντε τοϊς έχχτόν (5Sf i έζί τοΰ έχάστοτε
•/.ατχίχλλομένου εις τοΰς μετόχους βασικού μισ-ΰοΰ κα! έζιίάιχτος χρόνου ύζηρεσίας. Εις τήν κράτη στ/ τχΰτη/ ύζόχειντχι χχ! ο! μέτοχοι οίτινες τελούν εις χατχστατιν συνεζα*ρομένην τήν ζροαωρινήν ίιχχοζή·/ ή μείωσιν τών λχμβχνΟμένων
χζοοοχών των κατά τάς έχάστοτε ίσχυούσας οιχτάξεις ΰζολογιζομένης έζ! τών ώς χ/ω ταχτικών χζοίοχών τάς όζοίας
·3ά έλάμβανον αν οέν ΰρίστχντο τή»/ ώς χ/ω οιχχοτζήν ή
μείωσιν αΰτών.

