
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- Στο νομοσχέδιο «Τροποποίηση και συμπλήρωση των δια - 

τάξεων του Ν.Δ. 197/74» περί κρίσεως των στρατιοιτι- 
κών των Ενόπλων Δυνάμεων των εξελ.θόντων της υπη
ρεσίας από 21 Απριλίου 1967 μέχρι 23 Ιουλίου 1974 
(ΦΕΚ 361/Λ) όπω: τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
από τον X. 322/76 (ΦΕΚ 114/Λ).

ΙΙυυς ιιι Βον/.ΐ] κ·;)' Ελλήνων

II τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 
197/74 και του X. 322/76 κρίνεται αναγκαία αφ’ ενός για 
»α επανορθώσει διάφορες αδικίες των Νόμων αυτών σχε
τικά με Αξ/κούς με αποδειγμένη αντίθεση κατά της δι- 
<τατορίας και αφ’ ετέρου για να αποκαταστήσει αυτούς 
του αποδειγμένα εναντιώθηκαν στη δικτατορία και δεν 
υποκαταστάθηκαν μέχρι' σήμερα. ·

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του Νομοσχεδίου η 
απόδειξη της αντίθεσης και της αντίστασης ενάντια στα 
λικτατορικό καθεστώς γίνεται με αδιάβλητα κριτήρια όπως 
-ίναι η φυλ.άκιση, η εκτόπιση, η κράτηση, η στέρηση του 
ιΐκαιώματος αποδημίας, η απομάκρυνση ή απόταξη από 
τις τάξεις τού Στρατεύματος με ή χωρίς Συντακτικές 
Πράξεις τους πρώτους μήνες "της δικτατορίας, η οποία 
ιατέβαλε’ προσπάθεια να απαλλαγεί αμέσως, από τους 
τιο 'ανεπιθύμητους γι’ αυτήν. . _υ»:;·' i, 7

Ειδικώτερα με τα τροποποιούμενα Νομοθετήματα ενώ 
λύθηκε ή ευκαιρία σ’ ένα αριθμό Αξιωματικών να επανέλ- 
)ει στο στράτευμα και να συνεχίσει την καριέρα του δεν 
δόθηκε η ευκαιρία αυτή σε άλλο αριθμό Αξιωματικών πού 
αποδειγμένα αντιστάθηκε στο δικτατορικό καθεστώς. Επί- 
της ενώ σε άλλους Αξιωματικούς δόθηκε η δυνατότητα 
προαγωγής μέχρι του βαθμού νεωτέρου τους σε άλλους δεν 
δόθηκε ή δυνατότητα αυτή. '''. "·', ' " '
/Αποτελεί χρέος της πολιτείας η ηθική αλλά και η υλική 
αποκατάσταση των ανθρώπων που αποδειγμένα εναντιώτ 
)ηκαν_στο δικτατορικό καθεστώς με συνέπεια την επαγγελ-.

Στους περισσότερους αξ'κούς της κατηγορίας των ούλα* 
κισθέντων και εκτοπισθέντων δεν δόθηκε το δικαίωαα επα
ναφοράς στην ενέργεια αλλά ούτε έγινε πλήρης αποκατά
στασή τους διότι υπήρχαν περιορισμοί στις διατάξεις του 
άρθρου 2 του Ν.Δ. 197/74.

Με τις διατηρείς του άρθρου αυτού η αποκατάσταση 
των αξ/κών της κατηγορίας αυτής γίνεται με τους παρα
κάτω τρόπους :

α) Σε διάκριση με τους λοιπούς στρατιωτικούς η προ- 
αγωγη γίνεται χωρίς κρίση. Αυτό δεν αποτελεί καινοτομία.
I ο ίδιο έγινε με τα Ν.Δ. 4 9.8.74 και 228/7.12.74 για τους 
Λς/κού; του Πολεμικού Ναυτικού του Στρατού Ξηράς 
της ΓΙολ.. Αεροπορίας και Κοινών Σιυμάτων που αναμί- 
χθησαν στην κίνηση του Ναυτικού του Μαίου 1973 και

■ τα δημοκρατικά ιδεώδη και στον όρκο τους, θα αποτελ.έσει 
ο μήνυμα για τους .νεώτερους. ; .;· . . τ> ··,...
Με ,τις διατάξεις του άρθρου 1 παρέχεται η δυνατότητα 

πάνάκρισης στους στρατιωτικούς που κρίθηκαν δυσμενούς 
πό τάλ'Σύμβούλιά των. Ν.Δ. 197/74, και του Ν. 322/76. 

ταρά το'όττ'αποστρατεύθηκάν από τους πρώτους στη διάρ-·
ιεια της' δικτατορίας, τ ^ . ··, ;.ν~
:Το δικαίοιμα της επανάκρισης περιορίζεται σ’ αυτους 

του έχουν τα στοιχεία της πραγματικής δίωξης ή αντίθεσης 
:αι σαν τέτοια θεωρούμε την (άμεσο αποστρατεία τους 
τρώτους- μήνες της επιβολής της δικτατορίας, την απο- 
τρατεία ή απόταξη με Συντακτικές πράξεις και την παρα- 
ιομπή σε Στρατοδικείο δια. πράξεις αντίθεσης. . .- · :
Τ'Τ’Ή4ί:ί' - τ ·■■·—" ·- -.
~Λν>- ’ : . · Άρθρο 2, ~ " ./ ' ' /
Με τη διάταξη του άρθρου 2 παρατείνεται η προθεσμία 

ποβολής αιτήσεως για αποκατάσταση σε όσους για οποίο-

εο εεοιτεεικο.

• Άρθρο 3. ι ··■':.· . ιι ·..;

1. Με το άρθρο 3 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν

ουλ.άχιστον έξη (6) μηνών. Στους στρατιωτικούς αυτους 
ιου υπέστησαν τα πάνδεινα το Ν.Δ. 197/74 και ο Ν. 322/76 
εν, έδωσαν καμιά ξεχωριστή θέση πράγμα που αποτε/.ει 
Οικό vr.Eor τη* Π ολ ιτείαε. · ' < . - "Ά-ε ' ·6 νΕ ■ Λ·'-.·.,θικό’χρέος" της Πολιτείας

; ■ ■ y "■■*"·

ρίας αυτής.
β) Η προαγωγή γίνεται μέχρι το βαθμό που είχαν 

νεωτεροί τους στο τέλ.ος του έτους που τέλειωσαν οι εργα
σίες των Συμβουλίων κρίσεως που είναι μια χρονολ.ογία 
οριακής αποκατάστασης για όλους τους στρατιωτικούς 
που κρίθηκαν με τις διατάξεις του Ν.Δ. 197/74 και Ν 
322/76 και δεν επανήλ.θαν στην ενέργεια. -
' 2. Με τη διάταξη της παρ. 98 του άρθρου 3 προάγονται 
κατά ένα βαθμό όσοι εξαναγκάσθηκαν σε παραίτηση μετά 
την επάνοδό τους σε ενέργεια ή δεν δέχτηκαν την επανα
φορά τους και τούτο διότι με διάφορους τρόπους όπως π.χ. 
αδικαιολόγητες δυσμενείς κρίσεις, δυσμενείς μεταθέσεις, 
τοποθετήσεις σε θέσεις δεύτερης κατηγορίας όπως σε επι- 
στρατευουσες αρχές κ.λ.,π. τους εξανάγκασαν να φύγουν 
α~.^ ήΐς/Ενοπλες Δυνάμεις. ^ ·<ν . ■ ήλ/.. ,/
* 3. Τέλος με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 
αναγνωρίζεται η , αντιστασιακή δραστηριότητα κατά της 
δικτατορίας ως ουσιαστικό προσόν’ προαγωγής κυρίως για 
τους υττήρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και απονέμονταΓ 
τα δικαιούμενα παράσημα και μετάλλια.

• . - 'Λ?°?ο 4. ..· ...
Με το άρθρο 4 εκπληρώνεται ένα άλλο χρέος της Πολι

τείας σ’ αυτούς που έχασαν τη ζωή τους (τυπικά θεωρούνται 
εξαφανισθέντες) στην προσπάθειά τους να πολεμήσουν τη 
δικτατορία και να μείνουν πιστοί στις αρχές της δημοτ 
κρατίας.’ Το να προαχθούν χωρίς κρίση μέχρι 'το. βαθμό 
που έχουν σήμερα νεώτεροί τους είναι το λιγωτερο που 
μπορεί η Πολιτεία "να κάνει γι’ αυτούς. - -· λ*· .-·<■

\ Άρθρο δ.
Με το άρθρο 5 ορίζεται ότι οι Αξιωματικοί των Ενόπλων 

Δυνάμεων που μετατράπηκε ο λόγος της εξόδου τους από 
απόταξη σε αποστρατεία με τις διατάξεις του άρθρου 5 
του Ν. 1378/83 προάγονται και- αυτοί χωρίς κρίση στο' 
βαθμό που είχε προαχθεί νεώτερός τους στο τέλος του 
έτους που τελείωσε η λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεως 
του Ν.Δ. 197/74 και του Ν. 322/76 και αποστρατεύονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο πάνω νομοθετημάτων.

, , Άρθρο 6. . ; r V .. ’ ,· ·
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αποκαθίστανται υπα-' - 

γόμενοι στις διατάξεις τών Ν.Δ. 197/74 και' Ν. 32^(76 
οι στρατιωτικοί που διώχθηκαν λ.όγω αποδειγμένης υπη
ρεσιακής δράστηριότητός των για τον εντοπισμό και παρέε * 
μπόδιση της δράσεως των πραςικοττηματιών κατά το προ- . 
παρασκευαστικό στάδιο της επιβολής της δικτατορίας.

Άρθρο 7. ■'· '· 6 .■·· ■/'

%νΜε τη διάταξη του άρθρου 7 διορθώνεται η διάταξη του ^

/



— 2 —

άρθρου 17 του Ν. 1213/81 με την οποί* προβλ.έπονταν 
.μερική μόνο αποκατάσταση για μία. κατηγορία στρατιω
τικών και καθορίζεται ίση μεταχείρηση με τους υπόλοιπους.

. · · ^ _ _■ *· * ' ' *

. Άρθρο 8. .
Με την πχράγραφο 1, ικανοποιείται ένα αίτημα ενός

plXj va t.^υυν υι,Λΐ/.ιωυ^ν .'k/A ^ * -S

εκείνες που σήμερα έχει αποδειχθεί πως -πραγματικά τους 
έχουν " μεταχειριστεί δυσμενώς. ’Λ —ύ — Γ ".· -'·:

Με την παράγραφο 2 ικανοποιείται ένάπάγιο αίτημα ενός 
άλλου αριθμού αξιωματικών, στους οποίους επιβλήθηκαν 
καταστατικές ποινές, δηλαδή ποινές με σοβαρότατες συνέ
πειες για τη σταδιοδρομία ενός αξιωματικού, στη διάρκεια 
της δικτατορίας, η οποία έσπευσε να τους_ αφαιρέσει τη 
δυνατότητα προσβολής των ποινών' αυτών' στο Συμβούλιο 
Επικράτειας. ί,. ......μ,:, ψ..;, V;- ·

Η απαγόρευση των ένδικων μέσων έγινε με τη θέση σε 
σε ισχύ της Δ' Συντακτικής Πράξης του 1967 που διήρκεσε 
μέχρι τον Απρίλιο του 1970 και ενίσχυσε την ασυδοσία 
του δικτάτορικού καθετώτος. t ,

Με τις παραγράφους 3 και 4 ολοκληρώνεται η αποκατά- . 
στάση , με την τακτοποίηση και των εφέδρων Αξιωματικών 
των . Ενόπλων Δυνάμεων που αποβλήΟηκαν ή διαγράφηκαν f 
από τα στελέχη, της' εφεδρείας στή διάρκεια:της δικτατο-ε 
ρίας για πολιτικούς λόγους ή. για λόγους αντίθεσής τους ν 
προς'το δικτατορικό καθεστώς >ν·,·, ,

_ .. t · /■*-—■'* ...... ■ ..... , *ί! ,... ...
Η αποκατασταση τους γίνεται στην κατασταση εως το 

βαθμό που θα είχαν χωρίς -την αποβολή ή διαγραφή ύστερά 
από ανάκληση των σχετικών' διοικητικών^ πράξεων καΓ 
πρόταση νέων από τον. Υπουργό Εθνικής: Άμυνας μετά 
από '.γνωμοδότηση .Τριμελούς Επιτροπής. > ··_·.·

.•λ.—.'· - ' ' -. .Άρθρο 9. - ‘ .:· -.■.·■

Με το άρθρο 9 ρυθμίζεται η διαδικασία της αποκατάστασης.'

■.ν" ·! , Άρθρο 10.·.·ΐ.*> , ; ι_ν , - .
_Με την παρ. 1 ορίζεται ότι οι διατάξεις του Ν.Δ. 199/1974, 

για τη ' συνταξιοδοττκή κάλυψη αυτών που αποκαταστά- 
Οηκαν με το Ν.Δ. 197/74, ισχύουν και για τους στρατιω
τικούς που αποκαθίστανται με το νόμο αυτό.

Με την παρ. 2 ορίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα 
για τις συντάξεις των αποκαθισταμένων.

Άρθρο 11Γ . ρ . ... .

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματά σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αποκαθισταμένων 
προς τα Μετοχικά Ταμεία, τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας, 
τον ΑΟΟΑ και τον ΟΣΜΑΕΣ.

Άρθρο 12.

Με το άρθρο αυτό ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, η οποία είναι η ημερομηνία 
εημιείευτής του ττην Εφημέριέ* της Κνεερνητης.

Κατόπιν των ανωτέοω και εν όψει του σκοπού και του 
περιεχομένου του νομοσχεδίου παρακαλ.ούμε για την επι
ψήφισή του.

Αθήνα, 3 Μαΐου 1984.

Ο Υπουργός ΕΟν. Άμυνας Ο Υπουργός Οικονομικών

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ 
. . . . 11ΡΛΚΤΙΚΛ
Της 4ης Ειδικής Συνεδριάσεως της Ολ.ομελ.είας του_ Ελεγ

κτικού Συνεδρίου της 22ης Φεβρουάριου 1984.
•>'Γ>·

Μέλη : Ηλίας Κάμτσιος, Προεδρεύων Αντιπρόεδρος,
Ιωάν. Κατσικάς, ΛΟαν.' Αδριανός, Αντιπρόεδροι, Σταμ. 
Πασσάς, Γεώργ. Καραχάλ.ιος, Ιωάν. Λογοθέτης, Ευαγ. 
Καλλ.ίτσης, Νικ. Παπαγιαννίδης, Ιωάν. Καρατζάς, Λνά’στ. 
Γκόνης, Νικήτ. Νικητάκης, Παν. Γιχννακόπουλος’ Νικ'. 
Κόντος, ΑχΛ. Γκατσόπουλος και Δημ. Ματσιώτας Σύμ
βουλοι. J. ·· :„." ■ · '"‘:·
»·: Ο Πρόεδρος Νικ. Θέμελης απούσιασε δικαιολογημένα.

Γενικός Επίτροπος της Επικράτειας : ΓΙλ.ούτ. Καρράς. 
ν Γραμματέας : Λέων.· Γιάτσης. ■ .· . .. ·. οπΟ
. Λ' Με την αρχή της Συνεδριάσεως ο Σύμβουλος Γεώργ. 
Καραχάλ.ιος που ορίστηκε εισηγηγής. από τον Πρόεδρο, 
εισάγει στην Ολομέλ.εια το σχέδιο νόμου που, έστειλ.εΛ το 
Υπουργείο Οικονομικών. (Γενικό.Λογιστήριο του Κράτους.-. 
Υπηρεσία Συντάξεων) με .το Γ.:. 1515/133/Μ1/3/3-63/ 
8.2.1984 έγγραφό του στο Γενικό Επίτροπο σης Επίκράτ 
τείας «Τροποποίηση και συμπλήρωσή των διατάξεων, του 
Ν.Δ. 197/74 «περί κρίσεως των στρατιωτικών των Ενόπλ.ων 
Δυνάμεων των εξελ.θόντων της Υπηρεσίας από 21.4.67 
μέχρι 23.7.1974» (ΦΕΚ A 361) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε από το Ν. 322/76 (ΦΕΚ Λ' 114)», γι να 
γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφο, , 2

:/·. ... ιΑψ.μΑι-.ΓΛ V ' "ν'"1·
·“· Το σχέδιο αυτό έχει ως εξής : ? , .·. ί. ζ ~
■;.· :.·. . ...···. ·. τ ι·. τ ;τι ν:'. 1 μμ ν\·τ'.'.'\ ί

Άρθρο 1. ·Α . ν:;,ψ\\,.f
' 1. Στρατιωτικοί των Ενόπλ.ων Δυνάμεων τους οποίους 
τα αρμόδια συμβούλ.ια κρίσεως επανακρίσεως καί'μικτά 
ειδικά συμβούλια έκριναν σύμφωνα με τις διατάξεις του' 
Ν.Δ. 197/74 και του Ν. 322/76, επανακρίνονταωμε τις' 
διατάξεις των παραπάνω νομοθετημάτων και του παρόντος/ 
εάν δεν εξαντλήθηκε γι’ αυτούς η αποκατάσταση που 
προβλέπουν τα άρθρα 2 του Ν.Δ. 197/74 και 2 του Ν. 322/76, 
εξ αιτίας δυσμενούς κρίσεως των παραπάνω συμβουλίων, 
εφ* όσον : , . . r -. \.··.·:.ί/

α) Αποστρατεύτηκαν ή αποτάχθηκαν σε εκτέλ.εση των 
ΣΤ, ΙΗ και ΙΔ Συντακτικών Πράξεων της Δ-'Ίτατορίχς ή 

β) Είχαν παραπεμφθεί σε Έκτακτο Στρατοδικείο για 
πράξεις αντίθεσής προς το δικτατορικό καθεστώς ή 

γ) Αποστρατεύθηκαν από 21.4.67 έως 20.5.1967.

·■)-· ->·-- 
1>νε >,·—· 
Αν-ε Λεττ

Γ · κ w.VVi

: ' Άρθρο 2. '
Η προθεσμία της’ παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 

197/74 παρατείνεται για ένα ακόμη μήνα από τη δημοσί
ευση του Νόμου αυτού για όσους έχασαν την παραπάνω 
προθεσμία και έχουν τις προϋποθέσεις Ια, 13 και 1γ του 
παραπάνω άρθρου.

Άρθρο 3.
1. Για τους Στρατιωτικούς των Ενόπλ.ων Δυνάμεων που 

κρατήθηκαν ή φυλ.ακίστηκαν ή εκτοπίστηκαν για έξη (6) 
τουλάχιστον μήνες συνολικά, εξ αιτίας της δράσης τους 
κατά τςς δικτατορίας εφαρμόζονται οι παρακάτω διατάξεις.·

α) Όσοι μέχρι και του βαθμού του Λντισυνταγματάρ- 
χ ου, Λρχιπλ.οιάρχου, Αντισμηνάρχου εξήλ.Οαν από την 
ενεργό υπηρεσία πριν από την 21.4.1967. και δεν αποκατα
στάθηκα ν μέχρι σήμερα, προάγονται χωρίς κρίση με Προ
εδρικό Διάταγμα στο βαθμό που είχε προαχθεί νεώτερός 
τους στο τελ.ος του έτους που τελ.είωσε η λ.ειτουργία τιυν 
Συμβουλ.ίων Κρίσεως, εφαρμοζόμενων κατά τα λ.οιπά των 
διατάςεων του Ν.Δ. ί97/74 και του Ν. 322/70.

β) Όσο*, δεν επανήλ.Οαν στην ενέργεια σύμφωνα με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2


