
ΕΓΣΗΙΉΤΓΚΙΙ ΒΚΘΒΣΙΣ

Επί τού σχεδίου νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπλη- 
ρωσεως ενιων διατάσεων τής περί Ταμείου Αρωγής 
Αξιωματικών καί Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής X*ομοθε- 
σίας».

Ποός την Βονλ'ην τοιι· Ελλήνων

1. Τό ύπό κατάρτισιν σχέδ'.ον νόμου αποβλέπει ίασικώς 
είς τήν δικαιοτέραν ρύθμιτιν των παροχών τον Ταμείου. την 
άναπροσαρμογήν των κρατήσεων καί δευτερευόντως. εις την 
τακτοποιησιν διαφόρων ετερων νομοθετικών θεμάτων.

2. Το π·αρεχόμενον τήμερον βοήθημα είναι συνάρτησις ένος 
πλασματικού μισθού. καθοριζομένου καθ' έκαστον έτος δ: 
Ιάποφάσεως τού Γπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών τή ττροτά- 
σε: τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Ταμείου, τού βαθμού τον 
οττοΐον εφερον ό μέτοχος -/.ατά τήν έξοδόν τον καί αριθμού 
πλασματικών μισθών άντιστοιχούντων είς τά έτη συμμε 
εις τό Ταμείον. Ό αριθμός των μισθών αύτών ορίζεται 
«νά έτος συμμετοχής άπό 1 —12 έτη. 1 διά τά ετη 12 
πάλιν 2 άπό 1 Γ)—20 καί άνά 1 τέραν τής 20ετ!ας.

3. Γόσον ή άνυπαρξία ομοιομόρφου ά'αλογ! ας τών ν.ατ 
συμμετοχής παρεχομένων πλασματικών μισθών. όσον καί ή 
ελλειψις αντιστοιχίας τών. κατά βαθμούς πλασματ:κών μι
σθών εν σχέσε: πρός τους -ήμερον καταβαλλόμενους πραγματι
κούς μισθ ου ς. θεάπ: σθείσα ι πρό 28 καί πλέον ετών, δεν 'άντά- 
ποκρίνοντα: τρις τάς συγχρόνους ασφαλιστικός αντιλήψεις 
διότι δημιουργούν ανισότητας.

4. Έκτος 5μως τούτου διά νόμων τών τελευταίων ετών οί 
άνθυπασπιστα! μέτοχο: τοΰ ταμείου εξελίσσονται μισθολογικώς 
μέχρικα! τού βαθμού τού Μοιράρχου, ενώ κατά τήν ίσχύουσαν 
Νομοθεσίαν τοΰ Ταμείου λαμβάνουν βοήθημα τού βαθμού τού 
Άνθυπασπιστού τον όποιον καί έφορον. Δημ'.ουργείται συνε
πώς ανάγκη έντάξεως τών 'Ανθυπασπιστών είς τήν άπο άπό- 
ψεως βοηθήματος διάρθρωσιν τών Αξιωματικών καί λοιπών 
μετόχων τοΰ Ταμείου καί εναρμονίσεως τοΰ βοηθήματός- των 
βάσει τής κατά τά άνω μυθολογικής των έξελίξεως.

5. Ου-:ω διά TOU σχεδ :o*j ’/C/J-CJ 2ΐτονται α! 2νω
σότη ·* · 5 καί τά . ευλογα παρά:τον 2 τών μετόχων 7.2? με 7Τ 2-
ρ άλλήλον σύνδε:πν τή ■9 ** 2γ!2ς μηνί'2* 2 ; 7.p2τήτεως %με Xτον
λαμβ τΛι ενον μ;:7'Sov 7.2? V12 ου ι3ελτ*.ουντ2ΐ 2? τ*5η-
"ώς α! 7•αροχα! TCJ TV.l.l'.Z'J 7.2:■ 2 τ: ΟΠΟ 2ντ 2T707.plινόμενον
προς ~'ΧΖ επελθοV -■ 2 , ολτγ· 7.2; ^2”ροτ2ρμογάς.

0. Βίο ικώτε:1 2:

:α του α;·>:θυ παγια μηνιαία κρατη-ρι,ετα: οτ:
σις θά υπολογίζεται έπ! τών λαμόανομένων πραγματικών 
άποδοχών. ήτο: έπί τοΰ βασικού μισθού καί Επιδόματος χρό
νου καί οΰχί ώς υ.έχρ: σήμερον έγένετο επί τών πλασματι
κών μισθών βοηθήματος, αύξ άνετα: δε αΰτη κατά μικρόν 
ποσοστόν ώστε νά Εδραιώνεται ή οικονομική κατάστασις τοΰ 
Ταμείου κυρίως είς είσρορών αύτών τούτων τών μετόχων καί
υπολογίζονται επί της αυτής μισθοκογικης βάσεως επί της 
όποιας υπολογίζονται καί α! παροχα!.

Αί λοιπά! κρατήσεις εναρμονίζονται προς τό σήμερον 
ισχύ ον ένιαίον μισθολόγιο·' καί προς τή-/ υίολετουμένην παρά 

-τοΰ Ταμείου μυθολογικήν έξέλιξιν τών ’Ανθυπασπιστών. 
Ουτοι διά τής μεταβατικής διατάξεως τοΰ άρθρου 11 παρ. 
6 καλούνται νά μετάσχουν κατά ένα μέρος εις το ύπό τοΰ 
Ταμείου επωμιζόμενον ύπερ αύτών βάρος έκ τής αλματώ
δους αύξησεως τοΰ βοηθήματος των. οΓ αναδρομικής εισ
φοράς καλυπτούσης μικράν αναλογίαν τών καταβλη-υεισών 
παρά τών λοιπών ‘Αξιωματικών τοΰ Ταμείου κρατήσεων. 
'Ωσαύτως ανακατανέμονται οι υφιστάμενο: κοινωνικοί πόρο: 

ύπερ τών Ταμείων Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής καί 
"Οπλιτών Χωροφυλακής άναλόγως τής σχέσεως τών μετό
χων τών δύο Ταμείων.

'Διά τοΰ άρθρου 2 ικανοποιείται ή σύγχρονος άντίληψις 
καί αρχή τής ενιαίας άσφαλίσεως. καθορίζεται επακριβώς 
ό αναγνωριζόμενος χρόνος συμμετοχής είς τό Ταμείον τών 
μετόχων κ·αί συγχρόνως παρέχεται δυνατότης άναγνωρίσεως

δασεωσ έπί -r -

τής προϋπηρεσίας ειδικών κατηγοριών μετόχων (Παραγωγι
κών Σχολών κλπ.ύ καί τής καταβολής τών εισφορών άναγνω
ρίσεως ταύτης. Θά πρέπει νά σημειωθή ότι τό ΤΑΑΧ απο
τελεί συνέχεια τής άσφαλίσεως τοΰ ΤΑΟΧ δεδομένου ότι 
άπαντες οί ύπηρετούντες εις τό Σώμα τής Χωροφυλακής, 
υπάγονται κατ' άρχήν εις τήν άσφάλισιν τού ΤΑΟΧ μέχρι 
τού όανν.ού τού Αννυπασπιστού ή τού Δοκίμου Ανθυπομοι
ράρχου και μετά μεταφέρονται στήν άσφάλισιν τού ΤΑΑΧ.

Διά τού άρνρου 3 ίιαφοροποιείτα: ό μέχρι σήμερον ισχύων 
τροπος ύπολογισμοϋ τού βοηθήματος καί καθορίζονται ώοι- 
σμένα: νομικά: έννοια;.

Ούτως ό υπολογισμός τοΰ βοηθήματος οεν νά γίνεται πλέον 
με ρασιν τον πλασεατικον υ,ισνόν ροηνήματος. άλλά βάσει 
τοΰ βασικού μισνοϋ ένεργειας καί τοΰ χρονοεπιοόματος κατά 
τον χρόνον τής εξ ο; ου εκ τής υπηρεσίας ·3ά είναι :έ εύ·3έως 
άνάλογον τών ετών συμμετοχής τών μετόχων εις τήν άσφά- 
λισιν τώ όύο Τακείων.

"/α; Έ:τίτης τό ροήθημα υ“ολογίζε τ 2ΐ οχι μόνον

ύίο2 μενού ό:γ2ν:7.οϋ βαθμού του με:•όχου. άλλά
4"ϊ * όν ό-οίον 2ντ».7τ οΰν οί άτοόοχές π
27γ 2Α.:7μένγεγονο; όπ:ΐΟ ευνο Τ » ίθ'2'.τερω:

έτος τών Av'Su“27“i ττών. Ύ“0 2ρ2γρ. 2
ορι,εται οτ: το ποσοστον των αποοοχων ενεργειας οια τον υπο
λογισμόν τού βοηθήματος κατά τήν πρώτην εφαρμογήν τού 
νόμου ·3ά ά'υέρχεται στο 70% τών άπτ-όοχών. ·3ά αύξομειοϋ- 
ται ίέ ο:' άποφάσεως τοΰ Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών 
μετά πρότασιν τού Ταμείου, άναλόγως τών οικονομικών ου- 
νατοτήτων τού Ταμείου.

Διά τοΰ άρ-3ρου 4 ορίζονται αί περιπτώσεις ϊια*.'ραφής 
τών μετόχων καί ιοιαίτερα τροποποιείται ή ημερομηνία 2ια- 
γραφής τών καταλαμβανόμενων ύπό τοΰ ορίου ηλικίας καί τών 
-ίνησκόντων. ή όποια οιά τοΰ μέχρι σήμερον ίσχύοντος χρό
νου εοημιούργει άσικίας. Διότι ίοίως οί πρώτοι κατά τήν 
ίσχύουσαν Νομοθεσίαν προήγοντο προ τής αποστρατείας των 
κατά ένα βα·3μο οι’ ένα μήγ·α καί πέραν αύτοΰ έλάμβα-Όν 
καί αύξησιν βοηθήματος άφορώσαν τούς έξερχομένους τοΰ 
Σώματος κατά το επόμενο·' τής αποστρατείας των ημερολο
γιακόν έτος.

Έσηκιουργείτο ούτω σοβαρά οικονομική επιβάρυνσις τοΰ Τα
μείου καί έπήρχετο ούτως άνισος καί άόικος μεταχείρισις έναν
τι τών λοιπών κατηγοριών μετόχων.

Διά τού άρ-ΰρου 3 ρυθμίζονται σαφέστερον αί περιπτώσεις 
άνακλήσεως τών μετόχων λόγιο άκυρώσεως τών Διοικητικών 
πράξεων τής άπολύσεώς των. ώστε νά οιαφοροποι'ούνται αί 
περιπτώσεις συμμετοχής αύτών είς το Ταμείον: α) τών ·3εω- 
ρουμένων κατά νομικόν πλάσμα ώς μηϊέποτε άπομακρυν-5έν- 
των. β) τών όικαιουμένων ή μή άποϊοχών καί γ) τών έπαν- 
ερχομένων ή μή είς τήν ενέργειαν καί καλούνται οί ϊ:καιθύ
με ν ο; βοηθήματος νά καταβάλλουν κρατήσεις τοΰ βαθμού καί 
τού μισθού πού κατέχουν ή δικαιούνται κατά τον χρόνον τής 
τελευταίας οριστικής διαγραφής τών έκ τού Ταμείου, παοα- 
κρατουμένας έκ τοΰ βοηθήματος των.

Ούτο: 'δικαιούνται νέου βοηθήματος δι! όλην τήν έν τώ 
Σώματι σταδιοδρομίαν των πλήν συμψηφίζουν άτόκως τό 
ληφθέν προηγουμένως βοήθημα ά'απροσαρμοζέμενον βάσει 
τών μέχρι τής προηγουμένης έξόίδου τών ετών συμμετοχής 
των είς τό Ταμείον. άλλά καί βάσει μισθού βοηθήματος τής 
τελευταίας εξόδου των. ήτοι τού ίδιου μισθού βοηθήματος πού 
'υπολογίζεται καί τό νέον βοήθημά των είς τον νέον βαθμόν 
Εξόδου, διότι είναι ανεπίτρεπτος ή διαφοροποίησις ένος συν- 
τελεστού μισθού βοηθήματος κατά τήν τελευταίαν έξοδόν των. 
ώστε νά είναι διάφορος είς το δικαιούμενο·' ποσόν καί διά
φορος είς τό συμψηφιζόμενον.

Διά τού άρθρου 6 ορίζεται ότι κρατήσεις τών μετόχων μή 
περιελθούσαι είς τό Ταμείον παρακρατούνται έκ τού έφ’ 
άπαξ βοηθήματος.

Διά τού άρθοου 7 παρέχεται έξουσιώότησις διά τήν κωδι- 
κοποίησιν τής Νομοθεσίας τοΰ Ταμείου.

Διά τού άρθρου 8 παρέχεται έξουσιόδότησις όπως διά Π. 
Διατάγματος, έκδι'δομένου προτάσει τών 'Υπουργών Προεδρίας
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•τής Κυβερνήσεως, Οικονομικών καί Kctv. 'Υπηρεσιών ορι
στούν -ά -ής συνθέσεως συγκ-ροτήσεως χαΐ λειτουργίας τού 
'ΔέΣ. τού ΤΑΑΧ. ώς χαΐ πάσα έτέρα λεπτομέρεια άναγ- 
καία διά την ομαλήν λειτουργίαν αύτού.

Διά τού άρθρου 9 ορίζοντα: οί χαταργούμενε; διατάξεις.
Διά τής μεταβατικής διατάξεως τού άρθρου 10 rap. 1-2 

ρυθμίζονται θέματα άπορρέοντα έχ τής έξαιρετικώ; χαΐ 
ατενώς έρμηνευτέας μεταβατικής διατάξεως τού άρθρου 119 
τού ίσχύοντες Συντάγματος διά τής όποιας αίρεται μεν ή 
άϊιχία ή έπενεχθείσα εις στερηθέντας τού δικαιώματος των 
’Αξιωματικούς νά προσρυγουν εις Διχαστή:ια, πλήν όμως 
χωρίς οίχονομιχά πλεονεκτήματα ες ατοϊοχών χα: συνεπώς 
άνευ ύποχρεώσεώς των καταβολής χρατήτεων.

Έχρίθη άναγχαίον νά ρυθμιστεί είϊιχώς το θέμα πρός το 
’Ασφαλιστικόν των Ταμείον των *νω Αςιοίματιχών, το 
όποιον διά τού άρθρου 12 τού Ν.Δ. 198/1914 έοημιουργη- 
αεν αντιφατικά; νομιχάς χρίσεις χωρίς νά θιγωνται ο: άς^ιω- 
ματιχοι οί έξελθόντες κατά την περίόδον 21.4.1907 έως 
23.7. J 974 οιά πολιτικούς λόγους ή εις άντίθεσίν των ιερός 
την τότε ‘δημιουργηθείσαν χατάστασιν ή έξηναγχάσθησαν τότε 
■εις παραίτησιν οιά τους Βίους λόγους, οί οποίοι άπεχατεστα- 
θηταν οιά τών άρθρων 1—11 τού Ν.Α. 198/19 ι4. ώς αντι- 
χατεστάθη ύπό τού Ν. 14/1975 χαΐ ίχανοποιήθησαν πλήρως

Τέλος οιά τής παραγρ. 3 ορίζεται ότι το παρεχόμενον ύπό 
τού νέου νόμου έρ' άπαξ βοήθημα ο εν δύναται νά είναι μι- 
χρότερον εκείνου,. το οποίον θά έλάμβανε ό μέτοχος βάσει 
τού προϊσχύοντος δικαίου. ^

Έν 'Αθήνα*.; τή 29'Απριλίου 1981

Οί Ta
’Αναπληρωτής Συντονισμού 
I. ΠΆΛΑΓΟΚΡΑΣΣΑΕ

Οΐχονομιχών 
Μ. ΕΒΕΡΤ

ργοί
Προεδρίας Κυίερνήσεως

Κ. ΣΤΕΦ ΑΝΟ Π ΟΤΛΟΕ

Ινοινωνιχών 'Υπηρεσιών 
ΣΠ. ΔΟΞΙΑΑΗΣ .

Τροποποιούμενα’., συμπληρούμεναι χαΐ χαταργούμενίι δια- 
τάπεις. 1

1. Άρθρον 9 ΑΝ. 1725/1939 (ΦΕΚ 187/10.5.39 τ. 
Α') ώς έτροποποιήθη χαΐ συνεπληρώθη ύπό τής παρ. 2 τού 
άρθρου 1 τού AN. 1158/4G. τού άρθρου 4 τού Ν. 1583/ 
1950. τού άρθρου 3 τού Ν.Δ. 3G13/5G χα! τού άρθρου 3 
τού Ν. 3792/57.

Π όροι τού Ταμείου.

1. α) Πρός καθορισμόν κατά τάς χειμένας οιατάΞεις τών 
ύπό τών Ταμείων Αρωγής Αξιωματικών χαΐ Αλληλοβοή
θειας ’Οπλιτών Χωροφυλακής καταβλητέων εις τούς έξερ- 
χομένους τού Σώματος Χωροουλαχής μετόχους βοηθημάτων, 
ώς χαΐ τών ύπέ-ρ τών Ταμείων τούτων κ,ρατήσεων. ό "Υπουρ
γός τών Κοιν. Υπηρεσιών χαθ" έχ.αστον οικονομικόν έτος οι’ 
άποράσεώς του έχδιδομένης κατόπιν συμφώνου χαΐ υποχρεωτι
κής γνώμης τών Διοικητικών Συμβουλίων τών Ταμείων, κα
θορίζει τούς βασικούς μισθούς, έρ" ών υπολογίζεται τό έρ" 
άπαξ βοήθημα οι’ έκαστον βαθμόν μετόχου.

Ή έκδοθησομένη απόρασίς, ισχύει οιά τούς έξερχομένους 
εντός τού οικονομικού έτους, ο:' ο ή άπόρασις. θέλε; δημο- 
σιευθεί οιά τής Έρημερίδος τής Κυίερνήσεως.

Ή ώς άνω γνώμη τών Διοικητικών Συμβουλίων τών Τα
μείων δέον νά στηρίζεται έπ! ήτιολογημένης καί λεπτομε
ρούς εκθέσεως περί τής οικονομικής καταστάσεως καί δυνα- 
μιχότητος έκάστου Ταμείου (άρθρον 3 τού Χ.Δ. 3613/5G).

β) Κράτησις έπ! ένα μήνα τής διαφοράς τού βασικού μι
σθού τών προβιβαζομένων εις άνώτερον βαθμόν Αξιωματικών 
καί τών Άνθυπασπιστών, τών όνΟμαζομένων 'Ανθυπομοιράρ
χων χαΐ τών εις τόν βαθμόν τού Άνθυπασπιστού προαγομέ- 
νων Ενωμοταρχών (άρθρον 1β Χ.Δ. 17/21.10.1935).

2. Καταβολή προς άπόκτησιν δικαιώματος άπολήθεως 
βοηθήματος ύπό τών οικογενειών τών άποβιούντων μετόχων.

Ή καταβολή αύτη καθίσταται άπό τής ισχύος τού παρόν
τος ύποχρεωτ’.χή οι άπαντα; γενικώς τούς μετόχους, κατα
χωρίζεται εις-τάς άτομιχάς αυτών μερίδας ύπό τού Τ.Α. 
Α.Χ. καί ορίζεται έχάστοτε οιά κοινής άποράσεώς τών 'Υ
πουργών Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καί Οικονομικών τή πρστά- 
σει τού Διοικητικού Συαβουλίου τού Ταυ.είου (άρθ ρον 9 παρ. 
2 ΑΝ. 1725/1939, άρθρον 1 παρ. 2 ΑΝ. 1158/1940).“

3. Ή συνδρομή τού "Επισήμου Δελτίου Χωροουλαχής βρι
ζόμενη έχάστοτε οιά κοινής άποράσεώς τών Υπουργών Κοι
νωνικών Υπηρεσιών χα! Οικονομικών τή προτάσει τού Διοι
κητικού Συμβουλίου τού Ταμείου (ΑΝ. 1725/1939 άοθρον 
9 παρ. 3, AN. 115S/194G άρθρον 1 παρ. 2).

4. Κράτησις έπΐ ένα μήνα τής χορηγούμενης έχάστοτε 
προσαυξήσεως εις τούς μετόχους λόγω πολυετούς ύπηρεσίας 
χα: παραμονής των έν τω αύτώ ίαθμώ. εισπραττομένη χατά 
τόν πρώτο μήνα τής καταβολής (ΑΝ. 1725/1,939 ά:θρον 
9παρ. 4).

5. Κράτησις 10/ύ έπ! τών ημερησίων αποζημιώσεων (τα- 
ξειδίων έχτός έδρας καί αλλοδαπής) τών έπωσόήποτε έν τώ 
έσωτερικώ ή έξωτερικώ όόοιπορούντων "Αξιωματικών καί 
"Ανθυπασπιστών τής χωρορυλαχής ώς χαΐ τών αποζημιώσεων 
ή αμοιβών ας τυχόν λαμβάνουσιν ούτοι οι" έχ,τέλεσιν οΐασδή- 
ποτε παρ’ αυτών έτέρας ύπηρεσίας, μή συμπεριλαμβανομένης 
εις τήν περίπτωσιν τού έδαρίου θ' τού τσοποποιουκένου άρ
θρου 3 (Ν.Δ. 17.10.1935 άρθ?. 1 παρ. 1 ιβ).

6. Έπεχτείνεται ή έραρμογή τής ύπ’ άριθ. 901/21.10. 
1949 πράξεως τού 'Υπουργικού Συμβουλίου, κυρωθείσης δυ- 
νάμει τού ύπ’ άριθ. 1842/1951 ΑΝ. καί οιά τό Ταμεΐον 
’Αρωγής Αξιωματικών Χωρορυλαχής (Ν.Δ. 3G13/195G 
άρθρ. 5) . Τό προϊόν έχποιήσεως αχρήστου ιματισμού ή τό 
άντίτιμσν τούτου, καθοριζόμενου έχάστοτε δι’ άποράσεως τού 
Υπουργού "Εσωτερικών. κατανέιχετα> κατά τά 2/3 εις τό 
Τ.Α.Ο.Χ καί κατά τό 1/3 εις τό Τ.Α.Α.Χ. (3792/57 
άρθρα/ 3). .

7. Δωρεαί καί κληροδοτήματα πρός τό Τακεϊον. (Ν.Δ. 
12.1 1.1927 άρθρ. 3ι).

2. Άρθρον 11 ΑΝ. 1725/1939 (ΦΕΚ 187/10.5.39 τ.
Α’) ώς συνεπληρώθη ύπό τής παρ. 9 τού άρθρου 3 τού 
Ν.Δ. 319/47 χα! τού άρθρου 1 έδ. τελευταίο·/ τού Ν. 4SS/ 
197G.

Δικαιούχοι βοηθήματος.

1. Κατά κανένα πλήρους βοηθήματος άπό τής ισχύος τού 
παρόντος καί έρεξής. έχτός τών κάτωθι ειδικών περιπτώ
σεων. δικαιούνται ώς ορίζεται κατωτέρω, οί έξερχόμενο: οπωσ
δήποτε τού Σώματος τής Χωρορυλαχής μέτοχο: τού ΤΑ.Α.Χ. 
μετά συμπλήρωσίν 12ετούς πλήρους εις αυτό συμμετοχής εις 
τούς διαφόρους βαθμούς άπό τού έτους 192G χα! έντεύθεν 
αρ ης τό πρώτον συνεστήθη τό Ταμείοι/ Αρωγής 'Αξιωμα
τικών Χωρορυλαχής.

2. Διά τούς μετόχους τούς ύπηρετούντας χατά τήν τό πρώ
τον ίδρυσιν τού Ταμείου ’Αρωγής ’Αξιωματικών Χωσορυλα- 
κής έν έτε: 192G ώς άρετηρία πρός ύπολογιτμόν τών μέχρι 
'ή'^?·ον πλήρων ετών συμμετοχής λακβάνετα·. ή 1 'Ιανουά
ριου 1920.

3. Μέτοχο; τού Ταμείου ("Αλληλοβοήθειας "Οπλιτών Χω
ρορυλαχής! προαγόμενΐ: άπό τής δημοσιεύσεως τού παρόντος 
και ερεπής εις τόν βαθμόν του Ανθυπασπιστού. ή ονομαζό
μενο: Δόκιμο: Αξιωματικοί, θεωρούνται όσον άρορά τό βοήθη
μα ώς έξερχόμενο: τού Σώματος.

Τό κατά τάς διατάξεις τού παρόντος παρεχόμενον βοήθη
μα ή α: έπιστρεπτέα: κρατήσεις μεταβιβάζονται εις τό Τα
μείο·/ Αρωγής "Αξιωματικών Χωρορυλαχής. οίτινες καθί
στανται ύποχρεωτιχώς άρ" ής χρονολογίας ή σαν μέτοχοι τού 
Ταμείου "Αλληλοβοήθειας.

Γίροκειμένου περί μεταίιβάσεως κρατήσεων αύται ύπολογί- 
νΟν.αι επι τού οασικου μισθού του μηνος τής προαγωγής ή
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ονομασίας καί in: τού ισχύ Ον το; κατά τήν χύτην χρονολογίαν 
ποσοττοΰ κρατήσεω;. είναι δε ηύξημένα: κατά 60% λόγω "ών 
έκ τών λοιπών πόρων εσόδων τού Ταμείου Άλληλεβοη-ίειας.

Κρατήσει; μεταβιβάζονται καί οιά τοΰ; μή συμπληρώσαν- 
τασ έξαετίαν. Ή μεταόίβασι; τών χρηματικών ποσών ροη- 
•ίημάτων ή κρατήσεων ένεργεϊσαι μερίμνη /.at εύ-υύνη σοϋ Τα
μείου ' Αλληλοβοήθεια; εντός διμήνου άπό τής σημοσιεύτεω; 
σή; προαγωγή; ή κοίνοποιήσεως τής ονομασίας.

Αιά πάσα·/ πέρα:τέρου καύυσσέρησιν -/.αταόάλλεσα: ε:; τό 
Ταμείο·/ Αρωγή; τόκο; 5%.

Ούσοι νεωροϋντα; μέτοχο: άφ' ή; ήρχ'.σαν αί καταβολαι 
τών προσωπικών αυτών εισφορών υπέρ τού Ταμείου Αλληλο
βοήθειας 'Οπλιτών Χωροφυλακή;. ’Επίσης μεσαφέρεται ω; 
έχε: ή καταβολή άποκτήτεω; δικαιώματος άπολήψεως βοη- 
•ύήμχτο; ΰπό τών οικογενειών αυτών, ο:’ ού ποτοΰ πιστούτα: 
είς τήν μερίδα αυτών είς τό Ταμείο·/ Αρωγή;.

Εάν οι’ οιονδήποτε λόγον ό ο ό κ: μ ο; Αξιωματικός έπαν- 
έλ-3τ; είς τήν τάξιν τού 'Οπλίτου, καθίσταται μέτοχο; έκ 
νέου τοΰ Ταμείου ’Αλληλοβοήθεια; τών 'Οπλιτών εϊ; ό έπι- 
στρέφετα: ολόκληρον τό ;
»^'·ί /.(< 2 ,Τ(υ oJ! wo -£ \j Τ.Ζ j ΤΤ|

r.pzz2jzxsz-z: 7.272 ενα cw/.ov μ'.τνον :: ε/,ζττον έτος r^x- 
μετοχή; πέρα·/· τή; εικοσαετία;. (άρ-Spov 1 nap. 1 Ν.Α. 663/ 
1948 >.

Ή άληνή; έννθ:α τή; nap. 1 τού άρ-ίρου 12 τού Α.Ν. 
1725/1939. ώς άντικατεστάνη ύπό τού άρ-ίρου 7 τού Ν. 
Λ το; 1283. 19*42 κα: συνεπληρώνη ύπο τού άρθρου 1 nap I 
τού Ν. Α/το; 663/1948. εν συνδυασμό) πρό; τό άρ·3ρον 13 
παρ. 2 τού αύτού Α.Ν. 1725/1939. είναι ότ: διά τον κανο
νισμόν τού βοη-ύήματο; λαμβά/ετα: ύπ' όψιν ό βα·3μός. έττ: 
τή βάσε: τού όποιου κανονίζεται ή παρεχόμενη σύνταξις κατά 
τά; έκάστοτε ισχυούσας κατά τόν χρόνον τή; έξόδου έκαστου 
δικαιούχου διατάξεις αν ευ προσαυξήσεων κα: επιδομάτων.
Ώς μισόός. έν τή έννοια τή; nap. 1 τού άρ-όρου 12 τού 
Α.Ν. 1725/1939. διά τόν χρόνον άπό τή; ισχύος τού άρ- 
•ύρου 4 τού Α.Ν 1583/50. νοείται ό βασικό; τοιούτος ό έκά
στοτε κα-ίοοιζόκενος ΰπό τού τελευταίου τούτου άο-2?ου οι’
άπο οάσεων τού Ι’πουο'Όύ
1 Ν.Α. 3613/1956).

Εσωτερικών (Ά?-3?θν

2. Έν περιπτώσε: ·5χ/άσε·υ τού μετόχου ή έςόοου τούτου 
εξ οίασοήποτε αιτία; πρό τή; συμπληρώσεως 1,2ετούς συμ-

φερ-υεν ως α/ωτερω ποσον συν μετοχή;
Δόκιμος, τήφ ύπηρεσιαφ αύτού 12ετή

χοϋς ώς πρός τό Ταμείο·/ ’Αλ τού ώς
ί φυλακής. 12 παρ.
:ους έτους συμμετοχής χρονικόν 4. '
ιεραίους μήνας, τού τελευταίου ά/τικατ

4. Τό έπί πλέον/ τού : 
διάστημα ϋπολογίζετσ: εί:
μήνες συνυπολογιζομ.ένου ώς άκεραίου έφ’ όσον άποτελείτα: 
άπό 15 ήμερα; συμμετοχής συμπληρωμένας, άλλως ίεν υπο
λογίζεται κα: χορηγείται οι’ έκαστον μήνα τό δωδέκατον τής 
διαφορά; μεταξύ τού δικαιω-ίέντος βοηθήματος καί τού άπο- 
νεμη/ησομένου τοιοΰτου τοΰ έπομένου έτους.

5. Ώς πρός τους ύπηρετοϋντας κατά τή·/ έναρξιν τής 
ισχύος τού παρόντος μετόχους, ό τυχόν διανυθεις δι’ οίονδή- 
ποτε λόγον έκτος υπηρεσίας χρόνος άπό ίη; Ίανουαρίου 1926 
μέχρι τής επαναφοράς των εις τό Σώμα καί λογιστείς διά 
γενικωτέρου Νόμου ή Ν. Δ/τος ώς τοιούτος πραγματικής 
υπηρεσίας θεωρείται ώς τοιούτος συμμετοχής εις τό ΤΑ. 
Α.Χ. άπό 1η; Ιανουάριου 1926. ύποχρεουμένων δμω; τούτων 
εις την καταβολήν τών άν αλογ ουσιών πρός τήν ανωτέρω χρο
νικήν περίοδον παντοίω.ν κρατήσεων τού μ.ισ-ύού τού βαόμού 
ουτινος εδικαιούντο κατά τόν έκτό; υπηρεσίας χρόνον, άτόκως 
μεν εάν κατα-ύεσωσι ταύτας έντός 6μήνΟυ άπό τής δημΟσιεύ- 
σεω; τού παρόντος άλλως έντόκως πρό; 5% άπό τής ισχύος 
αυτού.

6. Ο! κατ' εφαρμογήν τού άρύρου 1 τού Ν. 4S8/1976 
προ'αγόμενο: Ενωμοτάρχα: έαχ/.ολου-ύούν νά είναι μέτοχοι τού 
Τ.ΑΟ.Χ. κα: λαμβάνουν τό παρ’ χυτού κα·3ορ:ζόμενον βοή
θημα τού Άνόυπασπιστού.

3. Παρ. 1 καί 2 τού ά?3ρου 12 Α.Ν. 1725/39 (ΦΕΚ 
18//10.5.39 τ. Α’) ώ; έτροποπο:ή·3η, συνεπληρώ-ίη καί ήρ- 
μηνεύ-ύη ΰπό τού άρ-ύρου 7 τού Ν.Α. 1283/1942. άρ-ίρον 1 
παρ. 1 τού Ν.Α. 663/1948 καί άο-ίρον 1 παρ. 1 καί 2 τού 
Ν.Α.3613/1956.

1. Μέτοχος τού Τ.Α.Α.Χ. έξερχόμενος τού Σώματος έξ 
οίασδήποτε αίτιας μετά συμπλήρωσιν δωδεκαετούς είς χΰτό 
συμμετοχή; ώς ορίζεται χύτη είς τά; παρ. 1. 4 τού άρ·3ρου 11 
ως κα: αί οικογένεια: τών άποβιούντων μετόχων, ύπό τά; 
αύτάς προϋποθέσεις, δικαιούνται βοηνήματο; είκοσι τεσσάρων 
οργανικών βασικών μισ-ύώ,ν τού ία-ύμού ούτινος τήν σύνταξιν 
•όέλουσ: λάβει κατά τή/ έκ τού Σώματος έφοδον ή Αάνατον 
χυτών, εν ούδεμίά όμως περιπτώσε: τό βοήύημα δύνατα- νά 
είναι άνώτερον τού ενός βα-άμού εκείνου όν κατείχε πρό τής 
εφόδου ή ·ύ·χ/άτου.

■· Πέραν τών δώδεκα καί_ μέχρι δέκα έφ έτών συμμετοχής 
δικαιούνται ένα μισ-ύόν δι’ έκαστο·/ σττ/εχές έτος εισφορών, 
πέραν δέ τών δέκα έφ έτών δύο μισνούς. δι’ έκαστο·/ συνεχές 
έτος ουχ: ομ ω τ πλείονας τών τριάκοντα έα βασικών αισνών
(άρ3ρυν'7 ΝΑ. 1ι283/1942).

Τό κατά τάς κειμένας διατάφεις παρεχό/κενονι ύπό τού 
Ταμείου ’Αρωγής Αφιωματίκώ·/ Χωροφυλακής βοήθημα,

άρ-ύρου 3 τού Ν.Α. 3613/1956. -

Υπολογισμός βση-όήματος.

Πρός κα-ύορισμόν κατά τάς κειμένας διατάσεις τών ύπό 
τών Ταμείων ’Αρωγής Αξιωματικών καί 'Αλληλοβοήθειας 
'Οπλιτών Χωροφυλχκή; καταβλητέων εί; τούς έφερχομένους 
τού Σώματος Χωροφυλακής μετόχους βοηθημάτων, ώς καί 
τής υπέρ τών Ταμείων τούτων κρατήσεως. ό ΤπΟυργός τών 
’Εσωτερικών, κα-3’ έκαστον οικονομικόν έτος, δι’ άποφάσεώς 
του έκδιδομένης κατόπιν συμφώνου καί 'υποχρεωτικής γνώμης 
τών Διοικητικών Συμβουλίων τών Ταμείων, καθορίζει τούς 
βασικούς μισθούς, έφ’ ών ύπολογίζεται τό έφ’ άπας βοή-ίημα 
δι" έκαστον βα-ύμόν μετόχου.

Ή εκδο-ύησομένη άπόφασις, ισχύει διά τούς έφερχομένους 
έντός τού οικονομικού έτους, δι’ δ ή άπόφασις -ύέλει δημο- 
σίευύεί διά τής Έφημεερίδος τής Κυβερνήσεως.

Η ώς χ/ι·> γνώμη τών Διοικητικών Συμβουλίων τών Τα
μείων δέον νά στηρίζηται έπί ήτιολογημένης κα: λεπσομεροΰς 
έκ·5εσεως περί τής οικονομικής καταστάσεως καί δυ,/αμ:κ.ό- 
τητος έκάστου Τχχείου (Άρ-3ρο·; 3 Ν.Α. 3613/1956).

5. ΆρΑρον 4 παρ. 3 Α.Ν. 1158/46 ώς άντι·κατεστά3η 
ύπό τού άρ-ύσου 2-πασ. I τού Ν.Α. 663/48 καί τών άσ-3ρων 
3 καί 4 τού Ν.Α. 3613/56.

1. Μέτοχοι τού Ταμείου ’Αρωγής Αφιωματίκώ·/ Χωροφυ
λακής διαγράφονται τής δυνάμεως τών μετόχων ώς κάτω-Si:

α) Οί καταλαμβανόμενο·, ύπό τού ορίου ηλικίας άπό τής 
επομένης τής κατά τάς κειμένας διατάξεις χρονολογίας κα- 
ταλήψεώς των.

δ) Ο! -5νήσκο·/τες ή φονευόμενοι άπό τής επομένης τού βία
ν άτ ου των.

γ) Ο: οπωσδήποτε ά/.λως έξερχόκενο: ή μετατασσόμενοι είς 
κατάστασιν πολεμικής δια-όεσιμότητος. μετά 15ν·ύήμερον άπό 
τής δημοσιεύσεως τού σχετικού Π. Α/τος εις τήν Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως. (Ν.Α. 663/1948 άρ-όρο 2 nas. 1 καί 
Ν.Α. 3613/1956 ά?-5ρ. 4).

2. Ή ύποχρέωσις τού Ταμείου πρός παροχήν ίοη-όήματος, 
άσχετα: άπό τής χρονολογίας διαγραφής τού μετόχου καί τό 
βοήίημα ύπολογίζεται έπί τού κατά τή-/ χρονολογίαν ταυτην 
ίσχύοντος βασικού μ:σ·5ού βοη-3ήματος. (Ν.Α. 663/1948 
ά:-3ο. πασ. 2).
'θ'. Άρ-ίρον 17 Α.Ν. 1726/1939 (ΦΕΚ 187/10.5.1939

τ. Α') ώς έτροποποιή-ίη ήρμηνεύ-ίη καί σ-α/επληρώόη ύπό 
τού άρ-ίρου 3 τού Α.Ν. 1158/46 καί τού άρ-5ρου 2 τού Ν. 
3792/57).
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Περίπτωσις επιστροφής βοηθήματος.

1. α) ’Αξιωματικοί κ·αί Άνθυπ*σπιστα: τής Χωροφυλακής 
έξελθόντες τοΰ Σώματος καί άνακληθέντες ή ανακαλούμενοι 
έκ νέου εις την ενεργόν υπηρεσίαν ώς μόνιμοι, καθίστανται 
καί αύθις μέτοχο: τοΰ Ταμείου, τής έκ νέου συμμετοχής των 
ύπολογιζομένης, άφ' ής χρονολογίας ήρΞαντό λαμίάνΟντες 
άποδοχάς ένεργείας μετά τήν άνάκλησίν των. μή δικαιούμε- 
νοι νά προσμετρήσωσ: τον έκτος υπηρεσίας διαρρεύσχντα χρό
νον ώς χρόνον συμμετοχής αύτών έν τφ Τακεειω. ( Αρθρον
3 Α.Ν. 1158/1946).

1. 6) Ή άλη-$ής έννοια τής διατάξεως τής παρ. 1 τού 
άρθρου 3 τού Α.Ν. 1158/1946 ίσχυούσης καί διά τους μετό
χους τοΰ Ταμείου ‘Αλληλοβοήθειας ’Οπλιτών Χωροφυλακής, 
δυνάμει τής rap. 6 τοΰ άρθρου 2 τού Ν.Ά. 664/1948. είναι 
ότι ’Αξιωματικοί, Άνθυπασπισταί καί Όπλίται τής χωροφυ
λακής, έξελθόντες τοΰ Σώματος καί άνακληθίέντες ή ανακα
λούμενο; εις τήν ενεργόν υπηρεσίαν. δεν δικαιούνται νά προσ- 
μετρήσωσιν ώς χρόνον συμμετοχής αυτών εις τά Ταμεία ’Αρω
γής 'Αξιωματικών καί ’Αλληλοβοήθειας 'Οπλιτών Χωροφυ- 
λακής. τόν προ τής άνακλήσεως ή έπανακατΧτάξεώς των 
χρόνον, τόσον τόν εκτός υπηρεσίας όσον καί τόν πράγματι δια- 
νυθέντα έν τή ένεργώ υπηρεσία τής Χωροφυλακής, προ τής 
αποστρατείας ή άπολΰσεώς των. έστω καί έάν ό έκτος υπη
ρεσίας διανυθείς χρόνος άνεγνωρισθη ώς τοιοΰτος πραγματι
κής υπηρεσίας διά Νόμου.

Μόνον έάν ή πράξις αποστρατείας ή άπολΰσεώς ήκυρώθη 
ύπό τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας ολόκληρος ό διαδραμών 
χρόνος τόσον! ό προ τής αποστρατείας ή άπολΰσεώς όσον καί 
ό μετ’ αυτήν μέχρι τής έπαναφοράς. λογίζεται χρόνος συμμε
τοχής με πλήρεις τάς υποχρεώσεις καί τά δικαιώματα τών 
λοιπών μετόχων ή έφ’ όσον ύπαιτιότητι τής υπηρεσίας ύπε/.ο- 
γίσθη έσφαλμένως ό χρόνος ενεργού υπηρεσίας καί ένεκα τού
του άπελΰύη ό ενδιαφερόμενος.

Τό τυχόν καταβληθέν έν τώ μεταξύ βοήθημα έπιστρέφε
ται έφ’ ιαπαξ έν άδυναμία δέ έπιστροφής λογίζεται ώς δάνειον 
έπί έπιτοκίω 8/έ άπό τής άπολήψεως μέχρι τής έκ νέου έξό- 
δου τοΰ ένδιαφερομένου. οπότε το όφειλόμενον ποσόν έκπίπτε- 
ται έκ τοΰ δικακο-ύησομένου βοηθήματος (ίάρθρον 2 Ν. 
3792/1937).

2. Ώς προς τούς άνακληθέντας προ τής ένάρξεως τής 
ισχύος τοΰ παρόντος καί μή δικχιωθέντας κατά τήν πρώτην 
έξοδόν των βοηθήματος, ώς καί τούς έξελθόντας κατά τό 
διάστημα τής έχθρικής κατοχής τής χώρας καί άνακληθέν- 
τας εις τήν ένεργόν υπηρεσίαν έφαρμόζονται αί διατάξεις τής 
τπρ. 5 τοΰ άρθρου 11 τοΰ Α.Ν. 1725/1939.

3. Ένωμοτάρχα: προαχθέντες εις Άνθυπασπίστάς ή
Ανθυπομοιράρχους άπό 27 Απριλίου 1941 ή έφεξής προαγό- 
εενο: εις Ανθυπασπίστάς ή ονομαζόμενοι Δόκιμο: Αξιωματι
κοί καθίστανται μέτοχο: τοΰ Ταμείου άπό τής χρονολογίας 
τής προαγωγής ή ονομασίας των.

Τά δικαιούμενα ποσά λόγω μετοχής των ώς ‘Οπλιτών εις 
το Ταμείον ’Αλληλοβοήθειας ‘Οπλιτών χωροφυλακής άποδί- 
οντα: αϋτοίς παρά τού Ταμείου τούτου ώς έάν. ά/τί τής προα- 
ωγής ή ονομασίας των έξήρχοντο ούτο: τοΰ Σώματος.

7. "Αρθρον 14 Α.Ν. 1725/1939 (ΦΕΚ 187/10.5.39 τ. 
V') ώς συνεπληρώθη καί έτροποποιήθη ΰπό τοΰ άρθρου 10 
αρ. 5 έδ. β' τοΰ αύτοΰ Νόμου καί τοΰ άρθρου 103 τοΰ Ν. 
36/555.

Εκδοσις Επισήμου Δελτίου χωροφυλακής.
Το Τ.Α.Α.Χ. ύποχρεοΰτα: εις τήν τακτικήν κατά μήνα 

κτύπωσιν τοΰ ‘Επισήμου Δελτίου χωροφυλακής, έπί χάρτου 
ημοσιογραφικοΰ καί αποστολήν τούτου εις τούς συνδρομητάς 
/τοΰ έγκαίρως.

Το δελτιον τούτο έκτυποΰτα: υποχρεωτικούς εις τό Τυπο- 
ραφείον Χωροφυλακής. Εις τό αύτό Τυπογραφείου έκτυποΰν- 
α: μετά ταΰτα έπί χάρτου τοΰ Δημοσίου καί ισάριθμα τεύ- 
η δελτίων προς έφοδιασμόν άπασών τών Υπηρεσιών χωρο
υλακής. Περί τής εις τάς Υπηρεσίας καί τούς συνδρομητάς 
ποστολής τοΰ δελτίου τούτου μεριμνά τό Τ.Α.Α.Χ. ύπό προ- 
>π:κήν εύθύνην τοΰ Διευθυντοΰ αύτοΰ.

Κ*τά τόν ίδιον τρόπου θά έκτυποΰτα: κατ’ έτος καί θά 
άποστέλλητα: καί τό παράρτημα τοΰ Επισήμου Δελτίου χω
ροφυλακής μερίμνη όμως τοϋ Ταμείου Άλληολβοηθείας ‘Ο
πλιτών χωροφυλακής διά καταβολής τών έΞόδων έκτυπώσεως 
εις τό ΤίΑ.Α.Χ.

Από τής ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου άπαγσρεύετα: ή άνά- 
θεσις οπωσδήποτε τής έκδόσεως ή καί αύτής μόνον τής έκτυ- 
πώσεοις τοΰ Επισήμου Δελτίου χωροφυλακής καί Π αραρτήμα
τος αύτοΰ εις ίδιωσικόν Τυπογραφείου ή εκδοτικήν έπιχείρη- 
σιν ώς έπίσης καί ή έπί συμβάσε; παροχή ά/τί τοΰ Επισή
μου Δελτίου χωροφυλακής οίουδήποτε άλλου περιοδικού ή έντΰ- 
που.

Ή ΰλη τοΰ δελτίου τούτου συλλέγεται κατά μήνα μερίμνη 
τοΰ Αρχηγείου Χωροφυλακής καί παραδίδετα: εις τό Τυπο
γραφείο-/ χωροφυλακής πρός έκτύποσιν.

Α! διευθύνσεις τοΰ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως ύποχρε- 
οΰνται νά άποστέλλωσιν έγκαίρως εις Άρχηγείον χωροφυλα
κής πάσα, έγκύκλιον ή άπόφασιν σχέσιν έχουσαν πρός τό Σώ
μα τής χωροφυλακής ή οΐονδήποτε άλλο κείμενον γενικού ύπηο 
ρεσιακοΰ ενδιαφέροντος, ώστε νά παρΟυσιάζηται το έπίσημον 
τούτον έντυπον πλήρες άπό πάσης άπόθεως. ("Αρθρον 14 Α. 
Ν. 1725/1939). Ή συνδρομή τοΰ Επισήμου Δελτίου χωρο
φυλακής είναι υποχρεωτική, ορίζεται ώς πρός ολόκληρο-/ το 
ημερολογιακόν έτος, άσχέτως χρόνου" προαγωγής καί εΐσ- 
πράτσεται έκ τών αποδοχών ’Ιανουάριου έκάστου έτους, έφ’ 
όσον ό μέτοχος οπωσδήποτε έλαίεν άποδοχάς ‘Ιανουάριου είτε 
έν ένεργεία είτε τριμήνους τοιαύτας λόγω αποστρατείας, έκ 
δέ τών προαγομένων κρατείται ή διαφορά άπό τοΰ πρώτου μη- 
νός τής μεταβολής τής προαγωγής. ("Αρθρον 10 παρ. 5 έδ. 
I' Α.Ν. 1725/1939).

8. Παρ. 1 άρθρου 3 τοΰ Ν.Δ. 663/48 ώς έτροποποιήθη 
ύπο τού άρθρου 3 τοΰ Ν.Δ. 3613/1956 «περί τρσποποιήσεως 
καί συμπληρώσεως τών περί ΤΑΑΧ ΐσχυουσών διατάξεων».’

Κρατήσεις 0% έπί τοΰ μισθού βοηθήματος τών μετόχων 
τοΰ Ταμείου ’Αρωγής Αξιωματικών χωροφυλακής μή περιελ- 
θοΰσα: εις το Ταμείο·/· λόγω μισθοδοτήσεώς των ύπό Ελ/.η- 
νΐκών ή ξένων άρχών τοΰ Εξωτερικού ή λογω μή είσπρα- 
ξεως έξ οίασδήποτε άλλης αίτιας έκπίπτονται έκ τοΰ βοη
θήματος. υπολογιζόμενα: έπί τοΰ ίσχύοντος κατά τήν έξοδόν 
των μισθού βοηθήματος τοΰ βαθμού ούτινος βοήθημα δικαιούν
ται.

9. Άρθρον 6 παρ. 1 Α.Ν. 1158/46 (6|ΒΚ 125/30.3. 
1946 τ. Α').

Επιτρέπεται ή κωδικοποίησις τής ίσχυούσης Νομο-θεσίας 
περί Ταμείου Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής διά ΓΙ.Δ. 
προκαλουμένου ύπό τοΰ 'Υπουργού Κοινωνικών ’Υπηρεσιών, 
μεταβαλλομένης έν ά/άγκη τής άριθμήσεως τών άρθρων τών 
διαφόρων σχετικών Νόμων.

10. Άπόφασις ‘Υπουργού Κοινωνικών ‘Υπηρεσιών ύπ' άριθ. 
217/387/13.2,79 «περί καθορισμ,οΰ τών βασικών μισθών 
υπολογισμού τών παρεχομένων βοηθημάτων άπό τό Ταμείο 
’Αρωγής Άξ/κών χωρ/κής καί τών κρατήσεων τών μετόχων 
γιά τό οικονομικό έτος 1979» έκδοθείσα κατ’ έξουσιοδότησιν 
τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν. 1583/50 όπως τροποποιήθηκε άπό τό 
άρθρο 3 τοΰ Ν. 3613/56.

1. Καθορίζομε·/ τή μηνιαία, έπί τών άποδοχών τών μέτο
χων τοΰ Ταμείου "Αρωγής Αξ/κών χωρικής κράτηση, κατά 
τό χρονικό διάστημα άπό ί Ιανουάριου 1979 μέχρι καί στις 
31 Δεκεμβρίου 1979. ή οποία καί χύξά/ετα: άπό 6ri σέ 7/ό 
καθώς καί τούς βασικούς μισθούς κατά βαθμό έπί τών 
οποίων κατά τις κείμενες διατάξεις τοΰ ΤΑΑΧ θά υπολο
γίζονται τά έφ" άπαξ βοηθήματα πού θά χορηγούνται άπό τό 
άνωτέρω Ταμείο, στούς έξερχομένους άπό τό Σώμ.α τής 
χωρ/κής καί διαγραφομένους άπό τή δύναμη τών μετόχων τοΰ 
Ταμείου, κατά τό άνωτέρω χρονικό διάστημα ώς έξής:

α) Γιά τούς μετόχους Στρατιωτικούς:

Βαθμό; Βασικό; υ.ισθός Μηνιαία π αγία

1. Αντιστράτηγος
οοηθηματος
23.780

κράτηση 7ύτ
1.S03



ο

2. Τσοστράτηγος 22.260 1.559
3. Ταςίαρχος 21.950 1.537
1. Συνταγματάρχης 19.540 1.368
5. Αν τ: συν τ αγμ α τ ά ρ χη ς 17.640 1.235
6. Ταγματάσ/ης 16.010 1.121
7. Μοίραοχος 13.580 951
8. Γσομοόσαρχος 10.880 762
9. Άν-δυσο'χοίεαρχος 10.340 724

10. ΆνΑυσασσιστής ή Δόκ.
ΆΗ/·/.ος
"ρο-ΐλίύ'ΐως. 9.450 662

β) Για τούς μετόχους Πολι

2. Κράτησις έσί ένα μήνα τήί σιαφορας βασιχ,οϋ μισ5·οϋ 
τών σρεαγεμενων ή μισ-ύϋλογτ/.ών εξελισσόμενων μετόχων τοϋ 
ΤΛΑΧ /.α: τών είς τόν βα-ύμόν τοϋ Αννυσασσίστοΰ σροαγο- 
μενων Ένωμσταρχών.

3. Καταβολή σρός άσόκτησίν σλή:ρους δικαιώματος λήύεως 
βοηθήματος ύσό τών οικογενειών των άσοβιουντων μετόχων, 
όριζομένη = φ' άσασ εις το εν τέταρτον (1/4) τού βασικού 
μισ-ύοϋ -ένεργείας τών Ενωματαρχών τών σροαγομενων εις 
Άν-ύυσασσιστάς ή τών όνομαζομένων Δοκίμων Αξιωματικών, 
σαρακρατουμένη εις τρεις ίσοσόσους μηνιαίας δόσεις καί εις 
τό 1/4 τής διαφοράς βασικού μιτ-ύού ένεργείας τών· σροαγο- 
μένων ή μισάολογικών έ-Ξελισσομένων μετόχων.

Βαθμός Βασιιεός μισθός Μηναία σα-ρία
βοηθήματος κράτηση 7%

1. Πολ. Ιέ 5α·5μό 2ο 17.640 1.235
2. » » )) 3ο 15.860 1.111
3.' )) » » 4ο 14.130 990
4. )) » )) 5 ο 11.960 838
5. )) » » 6ο 10.320 723
6. » » » 7ο 8.810 617
7. » )> » 8ο 7.500 525
8.- )) — » ----- )) 9ο - 5.930 -_______ 416_____
9. )) » )) 10ο 5.160 362

2. 'Ομοίως κσ-3-ορίζομε την καταβολή για την άσόν.τητη δι
καιώματος άσολήψεως βοηθήματος άσό τις οικογένειες τών 
άσοβιούντων μετόχων. κ.αίώς καί την ετήσια συνδρομή τοϋ 
Έσισήμου Δελτίου χωροφυαλκής στο 3ε:ο ύψος τοϋ έτους 
1976, σαρατείνοντας έτσι εν μέοει τήν 217/280/26.1.76 
άσόφασή μας (ΦΕΚ 127/2.2.76 τ. Β').

Ή άσόφαση αυτή σού Ισχύει γιά το οΐκ.υ;θμ·.κ.ό έτος 1979 
νά δημοσιευτεί στην Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

ΧΧΕΔΙΟΝ ΝΌΔΙΟΥ

Περί τροσοσοιήσεως. σομίτληρώσεως καί άντικαταστάσεως 
διατάξεων τής νομοθεσίας «σερ! Ταμείου ’Αρωγής ’Αξιω
ματικών y.a! Άν-ίυσασσιστών Χωροφυλακής (ΤΑΛΧ)».

Άρ-3ρον 1.

Πόροι- τού Ταμείου.

Αί διατάξεις τοϋ 5?·5ρνυ 9 τοϋ Α.Ν. 1725/1939 «σερ: Τα
μείου Αρωγής Άξιω μ αττικών y.a: Άν·3υσασσιστών Βασιλι
κής Χωροφυλακής» διά τους κατωτέρω δ: αλαμ β αν ομ έν ο υ ς σό- 
ρους τοϋ Ταμείου, ώς τροσοσο:η-3ε:σα: κα! συμσληρω-3είσα: 
ισχύουν αντικαθίστανται ώς άκολού-3ως:

1. α) Κράτησις σέντε τοίς εκατόν (5%) έσί τοϋ έκάστο- 
τε καταίαλλομένου εις τους μετόχους δασικού μ:σ·5οϋ καί 
εσίδόμ'ατος χρόνου ύσηρεείας.

Εις την κράτησιν ύσόκειντα: καί ο! μέτοχο: οί όσοίο:
τελούν εις κατάστασιν συνεσαγομένην σροεωρινήν διακοσήν 
ή με:ωτ:ν τών λαμίανομένων άσοεοχών των. κατά τάς έκά- 
στοτε ίτχυούσας διατάξεις. ύσολογιζομένην εσί τών κλήρων ώς 
άνω τακτικών άσοεοχών. τάς όσοίας 3ά ελάμόανον, αν δεν 
όοίσταντο τήν άνω διακοσήν ή μείωσιν αυτών. Τό σοσοττόν 
τής κρατήσεως δύνατα: νά αΰςομειοϋται διά Προίδρικ.οϋ Δια
τάγματος εκ'ϊιεομένου σροτάσει τών Ύσουργών Συντονισμού, 
Οικονομικών καί Κοινωνικών 'Τσηρεειών. μετά σροηγουμε- 
νην σρότασιν τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Ταμείου.

β) Διά Προεδρικού Διατάγματος έκϊίδομένου σροτάσει τοϋ 
Ύσουργού Κοινωνικών Τσηρεειών μετά σύμφωνον γνώμην τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Ταμείου ϊύναντα: νά συγχωνευ
τούν εις τήν σαγίαν κράτησιν καί έτεροι κρατήσεις τών 
μετόχων σρός άσλούστευσιν τής ϊιαϊικασίας έςαγωγής της μι- 
σ·5οεο σίας.

Οι κατά τήν έναρξιν ισχύος τοϋ σαρίντος μέτοχοι τοϋ 
ΤΑ ΑΧ ΰσοχρεοϋντα·. εις τήν άσαξ καταβολήν τής ανωτέρω 
κρατήσεως ές 1/4 τού βασικού μισνοϋ. τού βα-ύμού ενεργειας, 
άσαιρθυμένης τής κρατήσεως τής γενομένης βάσει τής 
σροϊσχυσάσης νομοθεσίας.

Ή διαφορά τής έν λόγω κρατήσεως εΐσσράττεται εις 
τρεις μηνιαίας ϊσοσόσους δόσεις.

4. Κράτησις έσί ένα μήνα τού εκάστοτε χορηγουμένου εσ’- 
οόματος χρόνου ύσηρεσίας ή τής οιαοορας αυτού εις σερίστου- 
σιν μεταβολής τού σοσοστοϋ τοϋ έσιοόματος τούτου ή οιαςο- 
ράς μισ-υοϋ λόγω σρο.αγωγής ή μ:σ·3ολογ:κής έςελίςεως.-είσ- 
σραττόμενα κατά τον σρώτον μήνα τής χορηγήσεως ή αύ- 
ςήσεως.

5. Κράτησις 10ic εσί τής ήμερησίας άσοζτ/μιώσεως τών 
εκτός έορας μετακινουμένων σρός έκ.τέλεσιν ύσηρεσίας εϊς 
τήν ήμεοασήν ή άλλοοασήν μετόχων τού Ταμείου, ώς καί έσί
τών σάσης ρύσεως άσοζημιώσεων 
αμοιβών τάς όσοίας λαμβάνουν ούτ 
οήσοτε ύσηρεσίας έσαιρουμένης τ 
τοϋ ά?·5ρου 1 τοϋ 5421/1932.

ή σροσ-ύέτων χρηματικών 
ο·: /.ατά τήν έκ.τέλεσιν οϊασ- 
ής κρατήσεως τής σαρ. 1

ΠροκειμένΟυ σερί όοοισορικ.ών έςόίων λόγω μετανέσεως. ή 
κράτησις τής σαρούσης σαραγράοου ύσολογίζετα: έσί τοϋ 
βασικού σοσοϋ τοϋ συντελεστοϋ βα-3μοϋ τοϋ μετακ'.νθυμένου.

6. Δωρεαί. έσιχορηγήσεις, κλη.ρονο-μίαι. καί κληροδοτήμα
τα σρός τό Ταμείον.

7, Τό 1/5 τοϋ κα·5αρθϋ σροιό'/τος εκ τής εϊσσράσεως τοϋ 
κατά τάς οιατάςεις τής σαρ. 2 τοϋ άρ-3ρβυ 4 τοϋ Ν.Δ. 133/ 
1946 ενσήμου Χωροφυλακής.

8. Τό 1/5 τοϋ ύσό τοϋ άρ·3ρου 1 τοϋ Ν. 441/1976 είσσρατ- 
τομένου ύσό τής Χωροφυλακής σοτσοστοϋ 60/έ έκ τής έςελέγ- 
ςεως τών μέτρων καί στα-υμών τής άσο:όσεο)ς τοϋ σοσοστοϋ 
γενομένης ύσό τής Έλνικής Τρασέζης τής ΈΓλλάβος κατά 
τά εις τό έοάφιον ε' τοϋ άρ·3ρου 1 τοϋ άνω vofxoa οριζό
μενα.

9. Τό 1/5 τοϋ κα·3αροϋ σροΤόντος έκ τής. κατά τάς δια
τάσεις τοϋ άρ·3ρου 5 τοϋ ΝΑ- 3615/1956 ώς συνεσληρώΑη 
ύσό τού άρ·3ρου 3 τοϋ Ν. 3792/1957, έτ/.σοιήσεως αχρήστου 
ίματισμοϋ τής Χωροφυλακής.

10. Τό ύτσό τοϋ άρ-3ραυ 3 τοϋ Ν, 3792/1957 άντίτιαον ιμα
τισμού τό καταβαλλόμενο·^ ύσό Άσιωματικών, ΆΆυσασσ’- 
στών καί Δοκίμων Άσιωματικών Χωροφυλακής.

11. Ή ύσό τών Ν.Δ. 1-7/21.10.1935. Ν.Δ. τής 12.1.1.1927 
καί Ν.Δ. 1283/1942 σροβλεσομίένη κράτησις μ-ειοϋται εις Ιβό 
σΰσ-χνοαένης τής ύσό τών σαρ. ί20 — 21 τού άρ-3ρου 8 τοϋ 
Α.Ν. 884/1937 σροβλεσομένης -κρατήσεως ΰσέρ τοϋ Τοικείου 
Αρωγής Όσλιτών Χωροφυλακής εις 3%.

12. Ή ύσό τού άρ·3ρου 3 σαρ. η' τοϋ Ν.Δ. τής 12.11. 
1927 σροβλεσομένη κράτησις έκ 2% έσί τών μισθωμάτων 
δι’ οικήματα χρησιμοσοιούμενα ύσό τής Χωροφυλακής μ,ειοϋ- 
τα: εις 0.50/έ τοϋ ύσολοίσου 1.5% σερι-ερχοαένου ύσέρ τοϋ 
Ταμείου Αρωγής Όσλιτών Χωροφυλακής.

Ά?-3?ον 2.

Δικαιούχοι Βοηθήματος.

Τό - άρ·5ρον 11 τοϋ Α.Ν. 1725/1939, ώς τροσοσο-.η-άέν 
ισχύει ά/τακα-ί'ίσταται ώς άκολού·5ως:


