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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
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Τρομαχτείς: Γεώργ. Λαζάρου, Ύπογραμματευς τού ΕΙλεγ* 
χτιχοΰ Συνεδφίου, κωλυόμενου τού Γραμματεως. ^ ^

6 Πρόεδρος εισάγει εις

χλων Δυνάμεων».

Πρός ζην Βουλήν ιών 'Ελλήνων

X. 21 τροποποιή- Άρχομόνης τής Συ^/ετριάσεω,
ξεων είς κατη- τήν ’Ολομέλειαν τό διά τού ύπ’
γένε: τών Ε«ο- 1—23/^d.6.75 έγγραφου τοΰ Τ

νικοΰ Λογιστηρίου τοΰ Κράτους) : 
τής Επικράτειας ά-οτταλέν σχέδ

ilptp'.v-Xi ττερεόϊω xa: πολεμική τοιαύτη.
2. Ή ώς άνω διάφορος μεταχείρισις είναι άναμφισβητή- 

τως άνισος έπί έμψυχου υλικού συνίεομενου μέν μετά τής Πο
λιτείας διά διαφόρου έννόμου σχέσεως, 3υσιάσαντος όμως την 
ζωήν του ύπό τούς αυτούς όρους καί διά τον αύτίν σχοπον, 
ήτοι διά τήν άμυναν τής Χώρας.

3. Πλήν τής ύχάρξεως πραγματικής ταυτότητο; έν τώ 
εργω των στρατιωτικών, τόσον έν εΐρηνιχή περιόδω, ότον καί 
εν πολεμική τοιαύτη, ό -3άνατος έν τή έχτελέσει τής υπηρε
σίας χαί ενεχεν ταύτης έν χαιρώ ειρήνης, δεν τυγχάνει ήτ- 
σονος σημασίας άπό την άπώλειαν τής ζωής έν καιρώ πο- 
λέμου.

4. Ένεχεν συνεπώς των χροεχτε3έντων, σχόχιμον τυγχά
νει όχως αί οΐχογένειαι των έν γένει στρατιωτικών τών 
’Ενόχλων Δυνάμεων των φονευομένων ή 3νησχόντων χατά την 
έχτέλεσιν διor:εταγμένης έν χαίρω ειρήνης στρατιωτικής υπη
ρεσίας χροίήλως χαι αναμφισβήτητος ε-ν/.εν ταύτης, ϊι- 
χαιοΰνται τής ύπό τών έχάστοτε χερί πολ.μιχών συντάξεων 
ίσχυούσης νομοθεσίας συντάξεως, μειωμένης όμως χατά 15%, 
λόγω τού ότι άφ’ ένος μεν ή χολεμιχή σύνταξις είναι τι- 
μητιχή, άφ’ ετέρου δε στηρίζεται^έχί διαφόρου βάσεως χαι 
νομικής αιτιολογίας.

5. Αΐ οΐχογένειαι τών έχ τών .ανωτέρω ήδη φονευ-ΰίντων 
ή νονόν των ύχο τάς αΰτάς προϋποθέσεις είτε -3ά άναχροσαρ- 
μώσουν τάς συντάξεις των' βάσει τών ίσχυουσών διατάξεων 
περί πολεμικής συντάξεως, άνευ δικαιώματος λήψεως διαφο
ράς συντάξεως είτε 3ά δικαιωθούν τό πρώτον συντάξεως, 
έφ’ όσον αίρονται, ώς είχός αί προϋποθέσεις τής απορίας, 
ηλικίας χαι κυρίας συντηρήσεως αυτών μχό τοΰ 3ανόντος.

6. Σημειοϋται ότι τής, όχό τοΰ προτεινομένου σχεδίου 
νόμου, συντάξεως ·$ά δικαιωθούν at οΐχογένειαι εκείνων, οί- 
τινες έ-Savov ή έφονεύδησχ/ χα·3’ ον χρόνον έτέλουν έν υπη
ρεσία μή οπωσδήποτε άχομχκρυν-ΰέντας αυτής.

σεως χαί τροποχοιήσεως τών διατάξεων περί απονομής συν
τάξεως εις κατηγορίας τινάς οικογενειών στρατιωτικών έν 
γένει τών Ενόχλων Δυνάμεων», όχως προκλη-ΰή ή γνώμη 
ταύτης συμφώνως χρός το άρ-Spov 57 τοΰ Συντάγματος, έχον 
ώς εξής:

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί συμπληρώσεως χαί τροποχοιήσεως τών διατάξεων περί 

απονομής συντάξεων εις κατηγορίας τινάς οικογενειών 
στρατιωτικών έν γένει τών Ένοχ/-ων Δρομέων.

.1. Αί οΐχογένειαι 
πλων Δυνάμεων τών 
λεσιν διατεταγμένης 
σίας, προδήλως χαί 
ται τής προίλεχομέν 
τάξεων- ίσχυούσης - 
,16 %.

2. Α! διατάξεις 
«περί απονομής τών 
εφαρμόζονται καί έν

Άρ-Spcv 1.
τών στρατιωτικών έν γένει τών Ένό- 
φονευ-άεντων ή νάνον των κατά τήν έκτέ- 
έν χαιρώ ειρήνης στρατιωτικής ύχηρε- 

άναμφισβητήτως ενεχεν τχύτης, διχαιοϋν- 
ης υπό τών έχάστοτε χερί πολεμικών συν- 
νομο-S εσ ίας-συντάξεως, μειωμένης χατά

τοΰ άρ-Spου 51 τοΰ ΑΝ. 1854/1951 
πολιτικών χαί στρατιωτικών συντάξεων» 
τροχειμένφ.

Άρ3ρον 2.,
1. Αί οΐχογένειαι τών έν τώ προηγουμένφ άρ-3ρφ άναφε- 

ρομένων φονευόέντων ή 3ανόντων προ τής ισχύος τού παρόντος 
δικαιούνται συντάξεως ή ηύξημένης τοιαύτης κατά τάς δια
τάξεις τούτου.

2. Ή αίτησις τών έν τή προηγούμενη παραγράφφ άναφε- 
ρομένων δέον νά ύποβλη-ΰή εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 
ένός έτους άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος, ή δέ σύνταξις ή 
ηύξημένη τοιαύτη ορίζεται πληρωτέα άπό τής πρώτης τοΰ 
μηνές τής χρονολογίας έκδόσεως τής σχετικής πράξεως ή 
άποφάσεως.

'Αρ·3ρον 3.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής ’Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έν Ά3ήναις τή 28 Ιουλίου 1975

7. Τχΰτα επιδιώκει τό υποβαλλόμενο/ σχέδιον νόμου, έφ’ ώ 
καί παρακαλοΰμεν διά τήν ψήφισίν του.

Έν Ά·3ήναις τή 28 Ιουλίου 1975
Ό Υπουργός Οικονομικών 

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΝ ΣΓΝΕΔΡΙΟΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Τής 5ης Ειδικής Συνεδριάσεως τής Όλομελείας τοΰ ’Ελεγ

κτικού Συνεδρίου τής 4ης Ιουνίου 1975.
Πρόεδρος: Γεώργ. Κουνουχιώτης.

Μέλη: Πέτρ. Πετρίδης, Νιχ. Σχυράχος, Γεώργ. Δημόχου- 
λος, Κωνστ.· Σαρ αντόχουλος, Κωνστ. Π αρασχευόχουλος, 
.Δημ. Καμβόσης, Δημ. Μάμαλης, Ήλ. Κάμτσιος, Ίωάν. 
Κατριχάς, Γεώργ. Βιτάλης, Βασ. Π αχαστ’υλιχ/ός, Νιχ. 
Θέμελης χαί Κωνστ. Σμυρλής, Σύμβουλοι.
Ο! Γεώργ. Βασιλόχουλος, Άντ. Παχαδάτος, ’Αντιπρόεδροι, 

χαι Κωνστ. Χουρδάχης, Σύμβουλος, κωλυόμενοι δεν προσήλ- 
•Sov.,
Γενικός Επίτροπος τής Επικράτειας: Παν. Φωτόχουλος.

Ό Τπουργός Οικονομικών 
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

Καί έφ’ ου ό Γενικός Επίτροπος τής Επικράτειας έχει τήν 
γνώμην ότι αί διατάξεις αύτοΰ είναι δεδικαιολογημέναι.

Ό Εισηγητής έπί τοΰ νομοσχεδίου Πρόεδρος Γ. Κουνου- 
πιώτης, είσηγείται τά εξής:

•Ώς χαί κατά τήν ύπ’ άρι·3. 4 τής 21 Μαίου 1975 Είδι- 
κήν Συνεδρίασιν τής Όλομελείας έξέϋεσα ή, διά τής διατά- 
ξεως τοΰ άρ'-Spου 49 τοΰ Συντάγματος τοΰ 1927 όεσχισ-ΰεϋσα 
γνωμοδότησις τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου έπί τών συνταξιο- 
δοτιχών νομοσχεδίων καί ήτις έπανελήφ·3η καί έν άρ3ρψ 57 
τοΰ ισχύοντος Συντάγματος, τε-ΰείσα ώς προΰπόδεσις διά τήν 
ύποβολήν τούτων εις τήν Βουλήν πρός ψήφισιν, έχει συμβου
λευτικόν χαρακτήρα διά τον Υπουργόν τών Οικονομικών, όστις 
νποχρεοΰται νά προκαλέση ταύτην δεν δεσμεύεται όμως έκ τοΰ 
περιεχομένου της. Σκοπός τούτης είναι όπως λάγψ τής συγ- 
κροτήσεως τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου καί τής περί τήν ερ
μηνείαν καί εφαρμογήν τών σχετικών νόμων έξειδικεύσεώς 
του άφ’ ένός μέν διαφωτίζεται ή νομοθετική εξουσία ώςπρός 
τήν άκριβοδικαίαν απονομήν τών συντάξεων πρός αποτροπήν 
προνομιακής μεταχειρίσεως ώρισμένων κατηγοριών συνταξιού
χων και άφ’ ετέρου υποδεικνύεται ή διατύπωσις τών διατ».


