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στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση κοι συμπλήρωση διατάξεων 
του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων*

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Η Κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας έμπρακτα την προσφορά των 
αναπήρων πολέμου οπλιτών και τους αγώνες τους για την προά
σπιση της ελευθερίας και της ακεραιότητας της Πατρίδας, αντα- 
ποκρινόμενη και σε πάγιο αίτημα των αναπηρικών οργανώσεων 
για αναμόρφωση του συστήματος υπολογισμού των πολεμικών 
συντάξεων και κατόπιν διαλόγου που είχε μαζί τους, αποφάσισε 
όπως, από 1 Μαρτίου 1969, αλλάξει ο τρόπος υπολονισμού των 
καταβαλλόμενων από το Δημόσιο πολεμικών συντάξεων που δεν 
καθορίζονται με βάση μισθό ενεργείας, ικανοποιώντας έτσι, στο 
μέτρο του δυνατού, τα συνταξιοδοτικό αιτήματα της συμπαθούς 
αυτής τάξης.

Έτσι με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επέρχονται οι εξής βα
σικές ρυθμίσεις:

α) Η πολεμική σύνταξη ορίζεται σε δραχμές 1.030 για κάθε ε
κατοστό ανικανότητας για όλους τους συνταξιοδοτούμενους α
νάπηρους οπλίτες, ανεξάρτητα από το βαθμό τους.

β) Η σύνταξη των οικογενειών τους (θυμάτων) ορίζεται ίση με 
τη σύνταξη ανάπηρου οπλίτη που φέρει ποσοστό ανικανότητας 
30%.

γ) Διατηρούνται τα ειδικό επιδόματα βαριάς αναπηρίας (παρα
πληγικού, τυφλού, ακρωτηριασμένου, φυματικού), ενώ τα υπόλοιπο 
καταργούνται συγχωνευόμενα στη σύνταξη.

δ) Αυξάνονται οι συντάξεις των ανάπηρων υπαξιωματικών και 
οπλιτών ειρηνικής περιόδου και των οικογενειών τους από 75% 
σε 85% του ποσού που αναλογεί στη σύνταξη ανάπηρου πολέμου 
με τον οποίο έχουν την ίδια ανικανότητα.

ε) Επέρχεται αντίστοιχη αύξηση και στις συντάξεις αναπήρων 
άμαχου πληθυσμού αφού πάγια ορίζονται στο 75% των πολεμι
κών συντάξεων.

στ) Ορίζεται κατώτατο Οριο σύνταξης δραχμές 30.900 από 1 
Μαρτίου 19Θ9.

Ειδικότερα:

Άρθρο 1

Με το άρθρο 1 αντικαθίστανται οι οικείες διατάξεις του Κώδι
κα Πολεμικών Συντάξεων, που προέβλεπαν διαφορετικό ποσό σύ
νταξης κατά βαθμό και ανικανότητα και ορίζεται ότι όλες οι συ
ντάξεις των ανάπηρων οπλιτών, ανεξάρτητα από το βαθμό που 
έφεραν κατά το χρόνο του τραυματισμού τους, θα υπολογίζονται 
σε δραχμές 1.030 ανά ποσοστό ανικανότητας.

Παράλληλα ορίζεται η έννοια του οπλίτη, στην οποία υπάγο
νται όλοι από το βαθμό του στρατιώτη μέχρι του αρχιλοχία.

Άρθρο 2

1. Με την παρ. 1 ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των συντάξε
ων των οικογενειών όσων πεθαίνουν μετά την απόκτηση δικαιώ
ματος σύνταξης, καθώς και οι τυχόν παρεχόμενες προσαυξήσεις 
για κάθε δικαιούμενο σύνταξη τέκνο, παραπέμποντας στη διάτα
ξη που ορίζει το ποσό της προσαύξησης για τους ανθυπασπιστές.

2 Με τις παρ. 2 και 3 ορίζεται το ποσό της σύνταξης που δι
καιούται η οικογένεια ιων φονευθέντων ή θανόντων κ.λπ. έγγα
μων ή αγαμων οπλιτών, καθώς και οι προσαυξήσεις επί της 
ούνταξης σε περίπτωση που υπάρχουν τέκνα ή αδέλφια δικαιού
μενα σύνταξη.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚ - _ Ή

Με την παρ. 1 καταργούνται τα γενικά επιδόματα ανικανότη
τας για τους ανάπηρους οπλίτες, επειδή συγχωνεύονται στο πο
σό της σύνταξης και παραμένουν μόνο για τους αξιωματικούς και 
ανθυπασπιστές στα ποσά που έχουν διαμορφωθεί την 30ή Απρι
λίου 1984. τροποποιουμένης της σχετικής διάταξης.

Για τους οπλίτες παραμένουν τα ειδικά επιδόματα ανικανότη
τας στους βαριά ανάπηρους που συνεπάγονται ανικανότητα 100% 
και πάνω (παραπληγίας, τυφλότητας, αχρησίας άνω άκρων, ακρω
τηριασμού. φυματικού ή νόσου), που προβλέπονται από τα άρθρα 
102 και 103 του κώδικα.

Με τις παρ. 2 και 3 επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις των 
άρθρων 103 και 105 του κώδικα, που είναι συνέπεια της τροπο
ποίησης του άρθρου 101 και της κατάργησης των γενικών επιδο
μάτων ανικανότητας των οπλιτών.

Έτσι ορίζεται ότι τα επιδόματα φυματικού ή νόσου θα εξακο
λουθούν να καταβάλλονται με τα ισχύοντα. εφ' όσον δεν κατα
βάλλεται το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 101 ή εφ' Οσον το 
καταβαλλόμενο είναι μικρότερο των επιδομάτων φυματίωσης ή 
νόσου.

Παράλληλα καταργείται το επίδομα ανικανότητας και για τους 
αναπήρους του άμαχου πληθυσμού (αφού καταργήθηκε και για 
τους αναπήρους πολέμου οπλίτες), αναμορφουμένης ανάλογα της 
διάταξης.

Άρθρο 4

Με το άρθρο αυτό αυξάνονται οι συντάξεις των ανάπηρων υ- 
παξιωματικών και οπλιτών ειρηνικής περιόδου καθώς και των οι
κογενειών τους στο ύψος των 85% της αντίστοιχης σύνταξης 
αναπήρου πολέμου ομοιοβάθμου του με το ίδιο ποσοστό ανικα
νότητας.

Άρθρο 5

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται:
α) Η αναπροσαρμογή από 1 Μαρτίου 1989 όλων των αναπηρι

κών συντάξεων που έχουν αναγνωρισθεί μέχρι 28 Φεβρουάριου 
1989 βάσει των διατάξεων του νόμου αυτού και με το ποσοστό α
νικανότητας με το οποίο έχουν κανονισθεί

β) Ο τρόπος υπολογισμού της Α.Τ.Α. επί των συντάξεων αυτών, 
που θα αρχίζει να υπολογίζεται από 1 Μαίου 1989 και εφεξής.

γ) Το κατώτατο όριο της πολεμικής σύνταξης από 1 Μαρτίου 
1989.

δ) Η θέσπιση ασφαλιστικής δικλείδας, ώστε καμιά σύνταξη να 
μην είναι κατώτερη από την καταβαλλόμενη κατά την ισχύ του νό
μου αυτού.

Διασφαλίζεται επίσης το κατώτατο όριο σύνταξης ανθυπασπι- 
στή ή αξιωματικού πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου, ώστε σε κα
μία περίπτωση αυτή να μην είναι κατώτερη εκείνης του οπλίτη που 
συνταξιοδοτείται με το ίδιο ποσοστό ανικανότητας και τις ίδιες 
παθήσεις.

Με το άρθρο 6 κυρώνονται διάφορες υπουργικές αποφάσεις, 
ενώ με το άρθρο 7 ορίζεται η τυπική ισχύς του νόμου.

Αυτός είναι ο σκοπός και το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, το 
οποίο παρακαλούμε να περιβάλετε με την ψήφο σας.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 1989

Ο Υπουργός Οικονομικών

ΔΗΜ.ΤΣΟΒΟΛΑΣ

Άρθρο 3


