
Επί σχεδίου Νόμου «περί έπεκτάσεως των Νόμων 258S/ 
1921. 4506/1930, 4667/1930 καί 5202/1931, ώς έτροπο-
ποιήθησαν καί συνεπληρώθησαν εις είδικάς κατηγορίας 
στρατιωτικών καί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως συν- 
ταξιοδοτικών τινων διατάξεων».

Πρός τϊ/v Βονλην ιών 'Ελλήνων

1. Εις τάς Ενόπλους Δυνάμεις ύφίστανται ώρισμέναι 
κατηγορίαι στρατιωτικών εις τούς οποίους παρέχονται, βάσει 
τής κειμένης νομοθεσίας, συνταςιοδοτικά τινα πλεονεκτή
ματα, λόγω ηΰξημένου κινδύνου κατά την έκτέλεσιν τής 
υπηρεσίας των. Αί κατηγορίαι αυται είναι αί ακόλουθοι :

α) Τών τελοϋντων εις κατάστασιν πτητικής ένεργειας 
(Χειρισταί άεροσκαφών, Ραδιοναυτίλοι, Μηχανικοί κ.λπ. 
τής ’Αεροπορίας καί τής ’Αεροπορίας Στρατού).

β) Τών ύπηρετούντων έπί υποβρυχίων.
γ) Τών ’Αλεξιπτωτιστών.
2. Τά ώς άνω συνταξιοδοτικά πλεονεκτήματα άναφέ- 

ρονται εις τον διπλασιασμόν τοΰ χρόνου υπηρεσίας, την 
προσαύξησιν τής συντάξεως κατά ώρισμένον ποσοστόν, την 
ένταξιν τών έκ τούτων παθόντων έν ειρήνη εις την κατά- 
στασιν της Πολεμικής Διαθεσιμότητος κ.λπ., πάντοτε υπό 
ώρισμένας προϋποθέσεις.

---- 3. Έκ τής μέχρι τοϋδε πείρας άπεδείχθη ότι, ή ίοχύοϋσα
έπί τοΰ αντικειμένου τούτου συνταξιοδοτική νομοθεσία δέον 
όπως, άφ’ ένός μέν συμπληρωθή διά τής έντάξεως, ώς Τε
τάρτης κατηγορίας, καί τών υποβρυχίων καταστροφέων 
τοΰ Στρατού Ξηρας καί τοΰ Ναυτϊκοΰ, άφ’ ετέρου δέ τροπο- 
ποιηθή είς ώρισμένα σημεία διά την δικαιοτέραν κατανομήν 
τών πλεονεκτημάτων καί την καλυτέραν έκτέλεσιν τής ύπη- 
ρεσίας, ώς εις τάς έπομένας παραγράφους άναλύεται :

4. Διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ ύπ’ βψιν σχεδίου, προβλέπεται 
ή υπαγωγή εις τήν κατάστασιν τής Πολεμικής διαθεσιμό
τητος άπάντων τών στρατιωτικών τών προμνησθεισών κατη-' 
γοριών ύπό τάς έν αύτώ καθοριζομένας προϋποθέσεις. Τούτο 
έκρίθη έπιβεβλημένον έκ λόγων ΐσης μεταχειρίσεως τών 
στρατιωτικών άπασών τών ώς άνω κατηγοριών, δοθέντος 
ότι ή έπ’ αυτών προσφερομένη ύπηρεσία συνεπάγεται τον 
αυτόν κίνδυνον. Πρός διαφοροποίησιν δέ τούτων άπό τούς 
έν πολέμα» παθόντας ορίζεται, ότι αί πάσης φύσεως παροχαί 
τούτων μειοϋνται κατά 15 % τών τής πολεμικής περιόδου 
καίτοι οί έκ τούτων παθόντες έν ειρήνη έκ τών τελούντων 
είς κατάστασιν πτητικής ένεργειας, ήδη διά τοΰ νόμου 5202/ 
1931, άπελάμβανον τών πλεονεκτημάτων τούτων άνευ δια- 
φοροιποιήσεως έν σχέσει μέ τούς παθόντας έν πολέμα».

5. Διά τοΰ άρθρου 2 τοΰ σχεδίου Νόμου έπαναλαμβά- 
νονταί αί ήδη ΐσχύουσαι διατάξεις τοΰ άρθρου 2 τοΰ Ν.Δ. ; 
3723/1957 αί όποϊαι έπεκτείνονται καί είς τάς λοιπάς κατη
γορίας. Αύται άναφέρονται εις ώρισμένα διαδικαστικά θέ
ματα.

6. Διά τοΰ άρθρου 3 τοΰ σχεδίου Νόμου αντικαθίσταται 
έξ ολοκλήρου τό άρθρον 41 τοΰ Α.Ν. 1854/1951 «περί 
άπονομής τών πολιτικών καί στρατιωτικών συντάξεων» 
έπερχομένων τών κάτωθι τροποποιήσεων έν σχέσει μέ τό 
ίσχΰον :

α) Διά τούς τελούντας είς κατάστασιν πτητικής άνερ- 
γείας, πλήν τών χειριστών άεροσκαφών καί λοιπών άπο- 
τελούντων άπαραίτητον πλήρωμα τούτων, αί τριάκοντα (30) 
ώραι πτήσεων, αί άπαραίτητοι διά τήν συμπλήρωσιν εξα
μήνου ένεργειας, πραγματοποιούνται έντός δεκαοκταμήνου 
καί οΰχί έντός εξαμήνου, οπότε λογίζεται έν μόνον έξά- 
τηνον άνά δεκαοκτάμηνον. Ή περίπτωσις αυτή ρυθμίζεται 
ήδη διά τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ. 313/74 «περί πτητικής 
ένεργειας καί πτητικού έπιδόματος διαφόρων κατηγοριών 
στρατιωτικού προσωπικοΰ τών Ένόπ/.ων Δυνάμεων», πλήν 
όμως ή διάταξις αΰτη τυγχάνει διοικητικής φύσεως καί δέν 
δύναται νά καλύψη συνταξιοδοτικώς τό θέμα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
, , ’ ,β) Διά τούς άλεξιπτωτιστάς καθορίζετοΓι ώς άπ-αράίτήτος 

προϋπόθεσις συμπληρώσεως εξαμήνου ένεργειας ή έκτέ- 
λεσις δύο πτώσεων καθ’ έκαστον έξάμηνον, καταργουμένων 
τών διατάξεων καθ’ άς συνεπληροΰντο. καί τά δύο εξάμηνα 
τοΰ ημερολογιακού έτους διά τεσσάρων πτώσεων έντός 
αΰτοΰ έν ειρήνη ή μιας πτώσεως έν πολέμω.

γ) Διά τούς υποβρυχίους καταστροφεΐς καθορίζονται αί 
προϋποθέσεις συμπληρώσεως εξαμήνου ένεργειας ώς έχουν 
καθορισθή αύται διά τοΰ Ν.Δ. 588/70 «περί χορηγήσεως 
ειδικού έπιδόματος υποβρυχίων καταστροφέων», ώς έτρο- 
ποποιήθη διά τοΰ Ν.Δ. 360/74.

δ) ΔΓ άπαντας τούς τελούντας είς κατάστασιν πτητικής 
ένεργειας τά 14 έτη πραγματικής υπηρεσίας, τ’ άποτελοΰντα 
άπαραίτητον προϋπόθεσιν διπλασιασμού ή τριπλασιασμοϋ 
τών εξαμήνων ένεργειας, αυξάνονται είς 18.

ε) Διά τούς άλεξιπτωτιστάς τ’ άνωτέρω έτη πραγμα
τικής υπηρεσίας, αυξάνονται άπό 14 είς 20 καί καταργεϊται 
ή προϋπόθεσις συμπληρώσεως τούλάχιστον 7 έξαμήνων 
ένεργειας. Διά τούς υποβρυχίους καταστροφεΐς τά έτη ταΰτα 
καθορίζονται είς 20.

ζ) Διά τής παραγράφου 4 τοΰ άρθρου 2 διευκρινίζονται 
λεπτομερέστερου αί περιπτώσεις καθ’ άς ό άνωτέρω περιο
ρισμός, τής συμπληρώσεως τών 18 ή 20 έτών πραγματικής 
ύπηρεσίας, δέν ισχύει.

η) Διά τής παραγράφου 7 τοΰ αύτοΰ άρθρου τό πλεο
νέκτημα τό ίσχΰον διά τούς έθελοντάς άλεξιπτωτιστάς τής 
Μέσης ’Ανατολής τοΰ Β' Παγκοσμίου Πολέμου, έπεκτεί- 
νεται καί είς τούς λοιπούς στρατιωτικούς τών ειδικών κατη
γοριών. Τούτο άναφέρεται είς τον υπολογισμόν τοΰ χρόνου 
αιχμαλωσίας είς χρόνον ένεργειας.

7. Διά τοΰ άρθρου 4 τοΰ σχεδίου Νόμου, άντικαθίσταται 
έξ ολοκλήρου τό άρθρον 43 τοΰ Α.Ν. 1854/51 έπερχομένων 
τών κάτωθι τροποποιήσεων έν σχέσει πρός τό ίσχΰον :

α) Καταργεϊται ή άπαραίτητος προϋπόθεσις συμπλη
ρώσεως κατ’ έλάχιστον άριθμόν έξαμήνων ένεργειας (7 ή 
14). Οΰτω τοΰ λοιπού καί τό έν έξάμηνον ένεργειας θά 
ύπολογίζηται είς τήν προσαύξησιν τής συντάξεως.

β) Ή διάταξις ή προβλέπουσα τήν προσαύξησιν τής 
συντάξεως κατά 2/100 τοΰ βασικού μηνιαίου μισθοΰ Λο
χαγού διά τά πολεμικά έξάμηνα, ή προβλεπομένη διά τούς 
τελούντας είς κατάστασιν πτητικής ένεργειας καί τούς ύπη- 
ρετοΰντας έπί υποβρυχίων, έπεκτείνεται καί είς τούς άλε- 
ξιπτωτιστάς. Τό αυτό καθορίζεται καί διά τούς υποβρυ
χίους καταστροφεΐς, οί όποιοι έξομοιοΰνται μέ τούς άλε- 
ξιπτωτιστάς, ώς πρός τό θέμα τής προσαυξήσεως τής συν
τάξεως λόγω έξαμήνων ένεργειας. ’Επίσης καθορίζεται προ- 
σαύξησις 1/100 τοΰ μηνιαίου βασικού μισθού τοΰ Λοχαγού 
διά τούς ’Αλεξιπτωτιστάς καί ύποβρυχίους καταστροφεΐς 
διά τά 10 πρώτα έξάμηνα άντί τών 7 Ισχυόντων σήμερον 
καί κατά 2/100 διά τά πλέον τών 10 άντί τών πλέον τών 
7 ισχυόντων σήμερον.

γ) Διά τό ένιαΐον τού μέτρου, ή διάταξις, ή καθορίζουσα 
οτι τά έξάμηνα τά συμπληρωθέντα κατά τήν έκπαίδευσιν 
ύπό τών μαθητών είς τάς σχολάς άέρος, δέν συνυπολογί
ζονται διά τήν προσαύξησιν τής συντάξεως, έπεκτείνεται 
καί είς τάς λοιπάς κατηγορίας.

8. Διά τοΰ άρθρου 5 τοΰ σχεδίου Νόμου, παρέχεται ανα
δρομική άναγνώρισις τών ήδη πραγματοποιηθέντων έξα
μήνων ύπό τών : · ,

α) 'Υποβρυχίων καταστροφέων τοΰ Ναυτικού καί τοΰ 
Στρατού Ξηρας άφ’ ής τό πρώτον Ιδρύθησαν καί ύπό τάς 
τότε Εσχυούσας προϋποθέσεις συμπληρώσεως έξαμήνου ένερ- 
γείας.^

β) Ύπηρετησάντων έπί ύποβρυχίων οί όποιοι δέν συνε- 
πλήρωσαν δέκα τέσσαρα (14) έξάμηνα έν καταδύσει, προ- 
κειμένου νά ύπολογισθοΰν ταΰτα διά τήν προσαύξησιν τής 
συντάξεως.

γ) Τελούντων είς κατάστασιν πτητικής ένεργειας, πλήν 
χειριστών άεροσκαφών καί Ραδιοναυτίλων, άφ’ ής τό πρώ
τον διά τοΰ νόμου 2297/53 «περί τροποποιήσεως καί συμ
πληρώσεως τοΰ ΑΝ 1533/1950 «περί άναδιοργανώσεως τοΰ



i εχνικου της ϋασιλικής ’Αεροπορίας» ήρχισαν
αναγνωριζόμενα τά εξάμηνα πτητικής άνεργείας των τεχνι
κών αξιωματικών καί ύπαξιωματικών της ’Αεροπορίας τόσον 
τα μετά την δημοσίευσιν τοϋ νόμου τούτου πραγματοποιώ)- 
θέντα, όσον καί τα προ τάύτης τοιαϋτα, έφ’ όσον τά τελευ
ταία ταϋτα έχουν ήδη άναγνωρισθή καί καταχωρηθή εις τα 
οικεία μητρώα.

9. Διά τοϋ άρθρου 6 τοϋ σχεδίου Νόμου επαναλαμβάνεται 
ή κατάργησις τοϋ διά τοϋ ΑΝ 1854/1951 καταργηθέντος 
άρθρου 6 τοϋ Α.Ν. 2885/1941. Τέλος καταργεϊται πάσα 
διάταξις άντικειμένη τώ παρόντι.

Ταϋτα έπιδιώκει το ύποβαλλόμενον σχέδιον Νόμου, έφ’ ω 
καί παρακαλοϋμεν διά την έπιψήφισιν τούτου.

Έν Άθήναις τη 22 ’Ιουλίου 19/5
οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ

ΕΥΑΓΓ. ΑΒΕΡΠΦ - ΤΟΣ1ΤΣΛΕ ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Νόμος 2588/1921

«Περί προσόντων προβιβασμού ύπαξιωματικών τοϋ τε ενερ
γού καί εφέδρου Στρατού εις τον βαθμόν τού άνθυπασπι-
στού τοϋ τε ένεργοΰ καί έφέδρου Στρατού».

(Άριθ. Έφημ. Κυβ. 78 Τεύχος Α',27 ’Απριλίου, 7 Μαίου 
1921).
—:-------- ---------------- ■ ΆρθρονΛι

Έπιλοχίαι ή λοχίαι μόνιμοι ή άνακατεταγμένοι δύνανται 
νά προαχθώσι προς πλήρωσιν χηρευουσών θέσεων εις τον 
βαθμόν τού άνθυπασπιστοΰ τού ενεργού στρατού, έάν κατά 
την ψήφισιν τού νόμου 353 (4)-τής 31 ’Οκτωβρίου 1914 
«περί συστάσεως Σώματος μο μων ύπαξιωματικών καί 
άνθυπασπιστών» ύπηρέτουν ώς μόνιμοι ή άνακατεταγμένοι 
είχον μετάσχει τών πολέμων 1912-1913, κέκτηνται τά 
προς προβιβασμόν είς τον- βαθμόν τού άνθυπασπιστοΰ ηθικά 
καί στρατιωτικά προσόντα καί συμπληρώσι μέχρι της 25 
Μαρτίου 1921 έν τώ στρατώ ύπηρεσίαν πενταετή συνολικήν 
ή τουλάχιστον τετραετή συνεχή.

Άρθρον 2.
Έπιλοχίαι ή λοχίαι μόνιμοι, άνακατεταγμένοι ή έφεδροι 

τοιοϋτοι, δύνανται νά προαχθώσι προς πλήρωσιν χηρευουσών 
θέσεων, είς τον βαθμόν τοϋ άνθυπασπιστοΰ τού ένεργοΰ ή 
έφέδρου στρατού έάν συμπληρώσι μέχρι τής 25 Μαρτίου 
1921 πενταετή συνολικήν ή τούλάχιστον τετραετή συνεχή 
ύπηρεσίαν έν τώ στρατώ, κέκτηνται.τά πρός προβιβασμόν 
είς τον βαθμόν τού άνθυπασπιστοΰ άπαιτούμενα ήθικά 
καί στρατιωτικά προσόντα καί προσήνεγκον άναμφισβη-· 
τήτως εύδοκίμους κατά τον τελευταΐον Συμμαχικόν πόλεμον 
ύπηρεσίας.

Άρθρον 3.
Έπιλοχίαι ή λοχίαι μόνιμοι, άνακατεταγμένοι ή έφεδροι 

ύπηρετοϋντες ήδη εις τον στρατόν, δύνανται νά προαχθώσιν 
είς τόν βαθμόν τοϋ έφεδρου άνθυπασπιστοΰ, έάν έχωσι 
μέχρι τής έν τώ άνωτέρω άρθρω άναφερομένης χρονολογίας 
τετραετή έν όλω ύπηρεσίαν έν τώ στρατώ έξ ής διετή πραγμα
τικήν είς τούς βαθμούς τού λοχίου ή έπιλοχίου, κέκτηνται 
τά πρός προβιβασμόν είς τόν βαθμόν τοϋ άνθυπασπιστοΰ 
άπαιτούμενα ήθικά καί στρατιωτικά προσόντα καί προσή
νεγκον άναμφισβητήτως εύδοκίμως κατά τούς πολέμους 
1912-1913 ή τόν Συμμαχικόν τοιοϋτον ύπηρεσίας.

Άρθρον 4.
Έπιλοχίαι ή λοχίαι μόνιμοι άνακατεταγμένοι ή έφεδροι 

τραυματίαι τών πολέμων, κρινόμενοι παρά τής Άνωτάτης 
τού Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής, μετά τήν δημο- 
σίευσιν τού παρόντος νόμου άνάπηροι ή άνίκανοι, δύνανται 
νά προαχθώσιν είς τόν βαθμόν τοϋ άνθυπολοχαγοϋ, έάν κέ- 
κτηνται τά πρός προβιβασμόν άπαιτούμενα ήθικά καί στρα
τιωτικά προσόντα καί προσήνεγκον άναμφισβητήτως εύδο

κίμους κατά τούς πολέμους ύπηρεσίας, οπότε άποστρατεύοι -| 
ται λαμβάνοντες τόν κατώτερον δρον τής συντάξεως τού 
άμέσώς άνωτέρου βαθμού έπί τή βάσει τοϋ νόμου 728 (1) 
τοϋ 1916. Έπιλοχίαι ή λοχίαι μόνιμοι, άνακατατεγμένοι 
ή έφεδροι τραυματίαι πολέμων, κρινόμενοι παρά τής Άνω- 
τάτης τού Στρατού 'Υγειονομικής Επιτροπής μετά τήν 
δημοσίευσιν τοϋ παρόντος νόμοι ικανοί διά βοηθητικάς 
ύπηρεσίας, δύνανται νά προαχθώσιν είς τόν βαθμόν τού 
άνθυπασπιστοΰ, έάν κέκτηνται τά πρός προβιβασμόν άπαι- 
τούμενα ήθικά καί στρατιωτικά προσόντα, προσήνεγκον 
άναμφισβητήτως εύδοκίμους κατά τούς πολέμους ύπηρεσίας 
παραμένουσι δέ έν τή ύπηρεσία καί προάγονται μέχρι τοϋ 
βαθμού τού ύπολοχαγοϋ. Είς τάς διατάξεις τής α' παρα
γράφου τοϋ παρόντος άρθρου ύπάγονται καί οί ήδη έφεδροι 
άνθυπασπισταί τραυματίαι τών πολέμων, κρινόμενοι άνά- 
πηροι ή άνίκανοι παρά τής άνωτάτης τού στρατού 'Υγειο
νομικής Επιτροπής. Έπιλοχίαι ή λοχίαι τού ένεργοΰ καί 
έφέδρου στρατού, κρινόμενοι παρά τής Άνωτάτης τού 
στρατού 'Υγειονομικής Επιτροπής μετά τήν δημοσίευσιν 
τού παρόντος νόμου άνάπηροι ή άνίκανοι διά πάσαν έργα- 
σίαν, ένεκα τραυμάτων τών πολέμων 1912-1913 ή τού 
συμμαχικού τοιούτου, προάγονται είς τον βαθμόν τού άν- 
θυπασπιστού, οπότε άποστρατεύονται λαμβάνοντες τόν κα
τώτερον δρον τής συντάξεως τού βαθμού των έπί τή βάσει 
τοϋ νόμου 728 τοϋ 1916.

Άρθρον 5.
---- ’ Επιλοχίαι -ή λοχίαι μόνιμοι^- άνακατεταγμένοι, οίτινες
καίτοι έκέκτηντο τά πρός προβιβασμόν είς τόν βαθμόν 
τού άνθυπασπιστοΰ τοϋ ένεργοΰ στρατού προσόντα, προή- 
χθησαν είς έφέδρους τοιούτους, δύνανται νά μετενεχθώσιν είς 
τήν κατάστασιν τού άνθυπασπιστοΰ τοϋ -ένεργοΰ στρατού 
έφ’ όσον κέκτηνται τά έν άρθρω 1 καί 2 τοϋ παρόντος νόμου 
οριζόμενα προσόντα. Οί άνωτέρω, έφ’ όσον άνήκον είς 
κλάσεις άπολυθείσας καί άφυπηρέτησαν, δύνανται νά κατα- 
ταχθώσι μέ τόν βαθμόν δν φέρουσιν ήδη ώς έφεδροι, οπότε θέ- 
λουσιν ύπαχθή είς τάς διατάξεις τοϋ προηγουμένου εδαφίου.

Άρθρον 6.
Πάντες οί δυνάμει τών άρθρων 1ου, 2ου καί 5ου τοϋ 

παρόντος νόμου προαγόμενοι είς τόν βαθμόν τοϋ άνθυπα- 
.σπιστοϋ έν τώ ένεργώ στρατώ, ύπάγονται είς τάς διατάξεις 
τοϋ νόμου ΧΕ' τής 16 ’Οκτωβρίου 1861 καί ύπ’ άριθμ. 
115 τής 30 Δεκεμβρίου 1913 τοιούτου περί τής περαιτέρω 
προαγωγής των, έκτος άν δηλώσωσιν έγγράφως ότι προτι- 
μώσι νά ύπαχθώσιν είς τήν κατάστασιν τοϋ μονίμου άνθυ- 
πασπιστοϋ συμφώνως τώ νόμω 353. Διά δέ τήν είς τόν βα
θμόν τοϋ έφέδρου άνθυπασπιστοΰ προαγωγήν τών μονίμων 
ή άνακατατεταγμένων έπιλοχιών ή λοχιών άπαιτεϊται καί 
έγγραφος συγκατάθεσις τούτων δεόντως έπικεκυρωμένη 
παρά τοϋ οικείου σωματάρχου.

Άρθρον 7.
*0 χρόνος τών άπομακρυνθέντων τοϋ στρατεύματος ύπα- 

ξιωματικών άπό τής 14 ’Ιουνίου 1917 καί έντεϋθεν προσμε- 
τρειται ώς χρόνος ύπηρεσίας μόνον δσον άφορα τήν προα
γωγήν κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου.

Άρθρον 8.
Ή άρχαιότης τών δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου προαχθη- 

σομένων λογισθήσεται άφ’ ής προήχθησαν έτεροι συνά
δελφοί των, έχοντες τόν αύτόν ή κατώτερον μέ αύτούς 
χρόνον ύπηρεσίας.

Άρθρον 9.
Αί λεπτομέρειαι τής έκτελέσεως τοϋ παρόντος νόμου 

κανονισθήσονται διά Β. Διατάγματος, ή δέ ισχύς του άρ- 
χεται άπό τής δημοσιεύσεώς του είς τήν Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως. Ό παρών νόμος ψηφισθείς ύπό τής Γ' έν 
Άθήναις Εθνικής Συνελεύσεως καί παρ’ 'Υμών κυρωθείς

(1) Έδημοσιεύθη είς τό τεύχος 116 σελ. 692 Έφημερίδος 
τών Νόμων.
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δημοσιευθήτω διά —ής Έφημερίδος τή: Κυβερνήσεως καί 
έκτελεσθήτω ώς νόμο; τού Κράτους.

ΝΌΜΟΣ 4506 
Της 5/8 Άπρ. 1930

«Περί καταστάσεως πχθόντων εν πολέμω αξιωματικών καί 
άνθυπχσπιστώ·».

(ΆριΟ. Έφημ. Κυβ. 103, Τεύχος Λ',8 ’Απριλίου 1930).
"Αρθούν 1.

I. Οί έν πολεμώ πχθόντες έκ τραυμάτων κχί κακου
χιών ’Αξιωματικοί καί Άνθυπασπισταί, μετατάσσονται διά 
Δ/τος, προκχλουμένου ύπό τοϋ 'Τπουργοϋ ’Εθνικής Άμύ- 
νης, εις την κατάστασιν της Πολεμικής Διαθεσιμότητος 
βάσει γνωματεύσεως της Άνωτάτης Υγειονομικής Επι
τροπής Στρατού.

Ο Νομ. 4506/1930 έτέθη έν ΐσχύι καί διά τούς κατά 
τόν πόλεμον 1940-41 παθόντας αξιωματικούς καί άνθυ- 
πχσπιστάς τοϋ Στοχτοϋ Ξηρχς, Θαλάσση;, Άέοος καί 
Χωρ/κης διά τοϋ Ν.Δ. 386/1941.

’Εφαρμογήν των περί πολεμικής διαθεσιμότητος διατά
ξεων τών Ν. 2588/21 καί 4506/30 ώς έτροποποιήθησαν 
κχί συνεπληρώθησχν, βλ. εις :

. α) άρθρ. 1_παρυ 2Ά.Ν. 835/1948, όσον-άφορχ-τά θύ
ματα τοϋ άγώνος κατά τοϋ συμμοριτισμοϋ.

β) άρθρ. 1 παρ. 4 Ν. 1718/1951, όσον άφορα τούς άνή- 
κοντας εις μονάδας τών ενόπλων δυνάμεων δρώσχς έν τη 
άλλοδαττή. ί
„γ) άρθρ. 1 παρ. 2 Ν.Δ. 3723/1957, όσον άφορα τούς 

άλεξιπτωτιστάς στρατιωτικούς έν γένει.
II. 'Η ώς άνω κατάστχσις είναι ειδική κατάστασις ’Αξιω

ματικού ή Άνθυπχσπιστοϋ άναμφισβητήτως άνικάνου διά 
τήν ένεργόν στρατιωτικήν υπηρεσίαν, συνεπείχ είτε άφ’ 
ενός τραυμάτων πολέμου ληφθέντων, δτε έφερε τόν βαθμόν 
τοϋ Άξιωαατικοϋ καί Άνθυπασπιστοϋ είτε άφ’ ετέρου 
κακουχιών πολέμου, ών ουτος έπαθεν ώς είδικώτερον έν 
τώ Νόμω ορίζεται. ·

III. (Κατηργήθη διά τοϋ άρθρ. 5 Ν.Δ. 733/1970).
IV. ’Αξιωματικοί, Άνθυπασπισταί καί 'Τπαξιωματικοί 

μεταταγέντες εις τήν κατάστασιν της Πολεμικής Διαθε
σιμότητος ή Πολεμικής ’Αποστρατείας τραυματισθέντες 
ή παθόντες μέ τόν βαθμόν τοϋ στρατιώτου, δεκανέως ή 
ύπαξιωματικοϋ, προάγοντχι μέχρι τοϋ βαθμοϋ τοϋ Λο
χαγού.

V. VI. (Κατηργήθησαν διά τοϋ άρθρ. 5 Ν.Δ. 733/1970).
Τό άρθρ. 1 άντικατεστάθη ώς άνω διά τοϋ άρθρ. 1 Ν.

994/1943.
Τό άρθρ. 1 είχεν άντικατασταθή έκνέου διά τοϋ άρθρ. 1 

Ν.Δ. 1223/1949, πλήν τό Ν. Δ/γμχ τούτο κατηργήθη άφ’ 
ής ίσχυσε διά τοϋ Ν. 2371/1953.

«ΜΙ. Οί έν Πολεμική διαθεσιμότητι ’Αξιωματικοί καί 
Άνθυπασπισταί ούδεμίαν υπηρεσίαν έκτελοΰσιν, υποκεί
μενοι μόνον εις τάς διατάξεις τοϋ Νόμου περί καταστάσεως 
’Αξιωματικών, δυνάμενοι νά φέρωσι τήν στρατιωτικήν 
αυτών στολήν. ’Εν έπιστρατεύσει, πολέμω ή καί εις έξαι- 
ρετικάς περιπτώσεις έν ειρήνη, δύναται ό ’Υπουργός Εθνι
κής Άμύνης ν’ άναθέτη εις τούτους τήν έκτέλεσιν έλαφρών 
υπηρεσιών, άνακαλών αυτούς προσωρινώς εις ένέργειαν 
κατόπιν γνωματεύσεως τής Α.Σ.Υ.Ε. ότι ή υγιεινή των 
κατάστασις έπιτρέπει τήν άνάθεσιν υπηρεσίας. Οί ούτως 
άνακαλούμενοι έξακολουθοϋσιν άπολαμβάνοντες τών ύπό τοϋ 
Ν. 4506/30, ώς μεταγενεστέρως έτροποποιήθη καί συνε- 
πληρώθη ούτος διαγραφομένων άπολαυών καί έξομοιοϋνται 
κατά τά λοιπά προς τούς έν ένεργεία ’Αξιωματικούς. Πλή- 
ρων απολαυών ένεργείας δικαιούνται άνακαλ.ούμε'/οι κατά 
τ’ άνωτέρω εις ένέργειαν καί οί τής Β' Κατηγορίας ’Αξιω
ματικοί καί Άνθυπασπισταί τής πολεμικής διαθεσιμότητος. 
Τυχόν άρνησις τούτων όπως έξετασθώσι παρά τής Α.Σ.Υ.Ε. 
διά τήν άνάθεσιν τοιαύτης υπηρεσίας ή όπως μετά ταϋτα 
προσφερωσι τας υπηρεσίας των άποτελεϊ βαρύ πταίσμα 
περί τήν υπηρεσίαν καί έφαρμόζονται κατά τούτων αί σχε

τικά! διατάξεις τοϋ Νόμου «περί καταστάσεως Αξιωμα
τικών».

Ή παρ. VII άντικατεστάθη ώς άνω διά. τοϋ άρθρ. 6 
Ν. 2272/1952 περί πάρατάσεως προθεσμιών τινων τού Α.Ν. 
971/1949 περί άπονομής ηθικών αμοιβών εις Έθν. Άνταρτ. 
'Ομάδας κ.λπ.

Άρθρον 2.
«Τραύματα πολέμου δικαιολογοϋντα τήν εις τήν Πολε

μικήν Διαθεσιμότητα μετάταξιν τών Αξιωματικών καί 
Άνθυπασπιστών εΐσί τά άποδεδειγμένως καθιστώντα τούτον 
άνίκανον άναντιρρήτως διά τήν ένεργόν στρατιωτικήν υπη
ρεσίαν καί περιλαμβανόμενα εις τούς πίνακας Α' καί Β' 
τοϋ παρόντος Νόμου ώς διά τοϋ Ν.Δ. 950/42 καί μεταγε
νεστέρων διατάξεων ούτοι συνεπληρώθησχν, νοούνται δε 
τοιαϋτα διά τήν έφαρμογήν τού παρόντος Νόμου τά ληφθέντα 
έν τή ζώνη τών πρόσω καί έν πολεμικοΐς πλοίοις κατά τήν 
διάρκειαν τών πολεμικών έπιχειρήσεων καί πάσης στρα
τιωτικής περιοχής, εις ήν ήθελεν, έκδηλωθή πολεμική δράσις, 
προκληθέντα δέ ύπό όπλων ή οργάνων ή πολεμικών μέσων 
τοϋ έχθροϋ καί έν γένει πολεμικών περιστατικών ώς καί 
παθήσεις έκ τών άεροπορικών τοιούτων.

Ή ζώνη τών πρόσω διά τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος 
Νόμου ορίζεται έκάστοτε ύπό τοϋ ’ ΥπόΰργόϋΈθνίκής 
Άμύνης κατά πρότασιν τοϋ Άρχηγοΰ τοϋ Γενικού Επι
τελείου Στρατού».

Τό άρθρον 2 άντικατεστάθη ώς άνω διά τοϋ άρθρ. 2 Ν. 
994/1943.

Άρθρον 3.
«Έκ τών Αξιωματικών τής Πολεμικής Διαθεσιμότητος 

όσοι έπαθον έκ τραυμάτων πολέμου καί ύπάγονται εις τήν 
Α' Κατηγορίαν (Α' Πίνακος) καί όσοι έπαθον έκ κακου
χιών πολέμου, λαμβάνουσιν ίσοβίως τάς έκάστοτε άποδοχάς 
ών δικαιούνται οί έν ένεργώ υπηρεσία όμοιόβαθμοί των, 
όσοι δέ έπαθον έκ τραυμάτων πολέμου καί υπάγονται εις 
τήν Β' Κατηγορίαν (Β' Πίνακος) τά 90 % τών άνωτέρω 
άποδοχών.

Άποδοχαί νοούνται ό βασικός μισθός καί τά πάσης φύ- 
σεως έπιδόματχ καί παροχαί, ών έκάστοτε λαμβάνουσιν 
οί έν ενεργώ υπηρεσία όμοιόβαθμοί των».

Ή πρώτη παράγραφος άντικατεστάθη ώς άνω διά τού 
άρθρ. 3 παρ. 1 τοϋ Ν. 994/1943.

(§.2). «Όσων έκ τών τελευταίων τούτων ή κατάστασις 
ήθελεν έπιδεινωθή δύνανται τη αιτήσει των καί κατόπιν 
γνωματεύσεως τής Α.Σ.Υ.Ε. νά μετατάσσωνται εις τήν 
κατάστασιν τοϋ πίνακος α' (α' κατηγορίαν), έφ’ όσον ή 
πάθησίς των περιλαμβάνεται είς τά τραύματα τοϋ πίνακος α’».

(§.3). «Είς τούς έκ τών Αξιωματικών Πολεμικής Δια
θεσιμότητος ύποστάντας έκ τραυμάτων ή κακουχιών πολέμου 
καί δΓ ά έτέθησαν είς τήν κατάστασιν τούτην, ακρωτη
ριασμόν ένός άκρου ή παντελή άχρηστίαν ένός ή άμφοτερων 
τών άκρων ή άπώλειαν ένός όφθαλμοϋ καί χρησιμοποιοϋντες 
τεχνικά μέλη προθέματα, τεχνητόν όφθαλμόν ή ειδικά υπο
δήματα παρέχεται μηνιαίως χρηματικόν έπίδομα άπό 29- 
40 % έπί τοϋ συνόλου τών άποδοχών άς λαμβάνουσιν έκ 
τοϋ Ταμείου κατόπιν γν ω μ.ατεύ σε ως τής Α.Σ.Υ.Ε. διαπι- 
στούσης τήν ΰπαρξιν μιας τών άνωτέρω περιπτώσεων».

«Επίσης εις τό προηγούμενον υπάγονται όσον άφορα 
τήν χορήγησιν τοϋ έπιδόματος καί οί πάσχοντες εκ τελείας 
μονοπλεύρου κωφεύσεως μετά σημαντικής έλαττώσεως τής 
άκουστικής όξύτητος τοϋ έτέρου ώτός, όταν ή συνεννόησις 
δέν δύναται νά έπιτευχθή άνευ τής χρησιμοποιήσεως παρ 
αύτών ειδικού ακουστικού μηχανήματος».

Τό έντός «» έδάφιον προσετέθη διά τοϋ άρθρ. 1 Ν. 1231/ 
i944. ■’ ' '

Τό ποσοστόν τών ήδη λαμβανόντων έπίδομα δυνάμει 
τοϋ άρθρ. 3 παρ. 3 Νομ. 4506 διπλασιάζεται άπό τής ισχύος 
τοϋ παρόντος, πλήν τών ύποστάντων άκρωτηριασμον αμφο- 
τέρων ή καί ένός άκρου, οίτινες λαμβάνουσι τό άνωτατον



όριον τοϋ διά τοϋ παρόντος παρεχομένου ποσοστού έπί 
των αποδοχών».

'Η τρίτη παράγραφος άντ.κατεστάθη- ώς άνω διά τοϋ
άρθρου 3 παρ. 2 Ν. 994/1943.

Τό έπίδομα της γ' παραγράφου τοϋ άρθρου 3 ώρίοθη είς 
20-40 % επί τοϋ συνόλου των έν αύτή καθοριζόμενων απο
δοχών, δυνάμει τοϋ κατωτ. Ν.Δ. 2524/1933.

«Οί έχοντες ανάγκην α) επισκευής ή άντικαταστάσεως 
τοϋ προθετικοΰ μηχανήματος ΰττερώας καί άνω ή κάτω 
γνάθου, β) επισκευής ή άντικαταστάσεως τής ζώνης τής 
κοιλίας, δεν δικαιοϋνται τοϋ άνωτέρω επιδόματος. Ή επι
σκευή ή άντικατάστασις τούτων ένεργεϊται, δαπάναις τοϋ 
Δημοσίου, κατόπιν σχετικής γνωματεύσεως τής Άνωτάτης 
Στρατοϋ Υγειονομικής ’Επιτροπής».

Ή έντός «» διάταξις προσετέθη διά τοΰ άρθρ. 4 Ν.Δ.
2100/1943.

«Ειδικώς είς τούς ’Αξιωματικούς καί Άνθ/στάς τής Πο
λεμικής Διαθεσιμότητος ύποστάντας, έκ τραυμάτων ή κα
κουχιών Πολέμου καί δι’ ά έτέθησαν είς την κατάστασιν 
ταυτην, άπώλειαν τοϋ δεξιού κλάδου τής κάτω γνάθου λόγω 
τής οποίας καθίσταται άδύνατος ή λειτουργία τής μασήσεως 
παρέχεται μηνιαίωε ειδικόν επίδομα, πρόσθετον, άπό 50- 
100 % έπί τοϋ συνόλου τών αποδοχών άς ?.αμβάνουσιν εκ 
τοϋ Δημοσίου Ταμείου κατόπιν γνωματεύσεως τής Α.Σ.Τ.Ε. 
διαπιστούσης τήν όπαρξιν τής άνωτέρω περιπτώσεως καί 
καθοριζούσης τό ποσοστόν τοϋ έπιδόματος. .

■·— Τό έντός «» έδάφιον προσετέθη διά-τοΰ άρθρ. 1 Ν. 1681/ 
1944.

(§ 4) «Ωσαύτως χορηγείται μηνιαίως έπίδομα 80-90 % 
τών άποδοχών, άς λαμβάνουσιν έκ τοΰ Δημοσίου Ταμείου 
οί έχοντες αναπηρίαν 100 % λόγω πολεμικού τραύματος 
συνεπεία : α) άπωλείας παντελούς -νράσεως άμφοτέρων τών 
οφθαλμών, β) εντελούς γενικής παραλύσεως μετατραυμα- 
τικής, γ) άπωλείας τών δύο χειρών, δ) ακρωτηριασμόν 
άμφοτέρων τών μηρών ή κνημών, ε) αφασίας λίαν έκσε- 
σημασμένης μετατραυματικής μετά ημιπληγίας τελείας, στ) 
παραπληγίας πλήρους μετά ή άνευ διαταραχών έκ τοϋ άπευ- 
θυσμένόυ καί τής κύστεως μετατραυματικής, ζ) ψυχοπά
θειας οξείας μανιακών καί μελαγχολικών καταστάσεων κα
τόπιν τραύματος τής κεφαλής, η) προΐούσης κινητικής 
αταξίας κατόπιν τραύματος.

«θ) άπωλείας τής μιας χειρός καί (πλήρους) άχρηστεύ- 
σεως τής έτέρας».

Ή περίπτ. θ' προσετέθη διά τοϋ άρθρ. 4 Ν.Δ. 2100/ 
1943..

Ή λέξις (πλήρους) άπηλείφθη διά τοΰ Ν. 515/1943.
«θ) ’Ακρωτηριασμού ή πλήρους άχρηστεύσεως τοϋ έτέρου 

τουλάχιστον τών ποδών μετά συντρεχούσης φυματιώσεως 
συνεπεία τραύματος τοϋ θώρακος».

Ή άνωτέρω περιπτ. θ' προσετέθη διά τοϋ άοθρου 2 Νόμου
1681/1944.

Επίσης λόγω κακουχιών πολέμου συνεπεία παρκινσω- 
νείου συνδρομής κατόπιν ληθαργικής έγκεφαλίτιδος μέ άνα- 
πηρίαν 100 %.

Ή παρ. 4 άντικατεστάθη ώς άνω διά τοϋ άεθρ. 4. Ν.Δ. 
950/1942.

Βλ. καί κατωτέρω Β.Δ. 666/1963.
*0 καθορισμός τών δικαιουμένων είς τήν άπόληψιν τών 

ανωτέρω δικαιωμάτων ένεργεϊται κατόπιν γνωματεύσεως 
τής Α.Σ.Τ.Ε.

Οί προσβαλλόμενοι έκ φυματιώσεως συνεπεία πολεμικού 
τραύματος διαμπερούς τοϋ θώρακος αξιωματικοί, άνθυπα- 
στησταί καί οί τούτοις έξομοιούμενοι, διατελοϋντες είς τήν 
κατάστασιν τής πολεμικής διαθεσιμότητος Α' καί Β' κατη- 
γορίας, δικαιούνται τοϋ ήμερησίου έπιδόματος έκ δρχ. 120, 
κατόπιν γνωματεύσεως τής Α.Σ.Τ.Ε., ΰπό τούς όρους καί 
περιορισμούς τοϋ 5ου άρθρου τοϋ παρόντος. Έν τη περιπτώσει 
ταύτη οί τής Β' κατηγορίας μετατάσσονται είς τήν Α' τοι- 
αύτην κατόπιν γνωματεύσεως τής αυτής έπιτροπής.

Ωσαύτως τοΰ αύτοϋ ήμερησίου έπιδόματος έκ δρχ. 120 
υπο τους όρους καί περιορισμούς τοϋ 5ου άρθρου δικαιούνται 
καί οί έν πολεμική διαθεσιμότητι (Α' καί Β' κατηγορίας)

διατελοϋντες άξιωματικοί, άνθυπασπισταί καί οί τούτοις 
έξομοιούμενοι, έφ’ όσον προσβάλλονται έκ φυματιώσεως κατά 
τάς περιπτώσεις τών έδαφ. α, β, γ καί δ τοϋ άρθρου 4ου.

(’Αξιωματικοί πολεμικής διαθεσιμότητος έκ τραυμάτων 
ή κακουχιών πολέμου, συμπληροϋντες οκταετή παραμονήν 
εις τόν βαθμόν 0ν ώς τελευταΐον κατ’ άνώτατον όριον δυ
νάμει τοϋ παρόντος καί τών κειμένων διατάξεων, δικαιούνται 
λαμβάνειν, λαμβάνουσι πλήρεις άποδοχάς τοϋ άμέσως άνω- 
τέρου έν τή Στρατιωτκή Ιεραρχία βαθμού).

Ή τελευταία έντός () παράγραφος άπηλείφθη διά τής 
παρ. III τοϋ άρθρ. 3 Νομ. 994/1943 καί εις τήν θέσιν αύτής 
προσετέθη ή άνωτέρω διά τής παρ. IV τοϋ ίδιου άρθρου. 
Ή παράγραφος αύτη ειχεν άντικατασταθή διά τοϋ άρθρ. 
3 Ν.Δ. 1223/1949, πλήν τό Ν. Δ/γμα τούτο κατηργήθη 
άφ’ ής ίσχυσε διά τοϋ Νομ. 2371/1953.

’Ακολούθως ή προστεθεΐσα άνωτέρω παράγραφος διά τής 
παρ. IV τοϋ άρθρ. 3 Ν. 994/1943 κατηργήθη άπό τής ισχύος 
τοϋ Α.Ν. 1502/1950, διά τής παρ. 1 τοϋ άρθρου μόνου Ν.Δ. 
392/1974.

Άρθρον 4.
«Ωσαύτως εις τήν άνωτέρω κατάστασιν πολεμικής διαθε- 

' σιμότητος μετατάσσονται άξιωματικοί καί άνθυπασπισταί 
ύπό τάς άκολούθους περιπτώσεις»:

Ή έντός «» περίοδος άντικατεστάθη ώς άνω ύπό τοΰ.
—άρθρ.-- 4 Ν.-994/1943;------- .-------------------- --------------- - —-

α) «Οί παθόντες έν τή ζώνη τών πρόσω μετά τρίμηνον 
συνεχή έν αυτή υπηρεσίαν έκδηλον φυματίωσιν τών πνευ
μόνων ή κρυπτογενή φυματίωσιν (ύποπτα άκροαστικά φαι
νόμενα καί κλινικά συμπτώματα, ώς αίμόπτυσιν, υποτρίζο
ντας είς μίαν τών κορυφών ή είς τήν ζώνην άσφαλείας κ.λπ.) 
έξελιχ^θεΐσαν είς φυματίωσιν έντός έτους άπό τής άπομα- 
κρύνσεώς των έκ τής ζώνης τών πρόσω.

β) Οί παθόντες άποδεδειγμένως έν τή ζώνη τών πρόσω 
πλευρίτιδα άσχέτως χρόνου υπηρεσίας έν τή αύτη καί έξε- 
λιχθεϊσαν είς φυματίωσιν πνευμόνων έντός έτους άπό τής 
άπομακρύνσεώς των έκ τής ζώνης τών πρόσω.

γ) Οί παθόντες φυματίωσιν πνευμόνων έντός εξαμήνου 
άπό τής έκ τής ζώνης τών πρόσω άπομακρύνσεώς των μετά 
τετράμηνου έν αύτή υπηρεσίαν συνεχή ή διακεκομμένη'/, έστω 
καί αν δεν διεγνώσθησαν κατά τήν διάρκειαν ταύτης συμ
πτώματα κρυπτογενοΰς φυματιώσεως.

δ) Οί παθό.τες όξεΐαν μορφήν φυματιώσεως π/ευμόνων 
έφ’ όσον αύτη έξεδηλώθη τουλάχιστον μετά συνεχή ύπηρε- 
σίαν ενός μηνός έν τή ζώνη τών πρόσω.

ε) Οί παθόντες έκδηλον φυματίωσιν πνευμόνων συνεπεία 
πολεμικού τραύματος διαμπερούς ή τυφλού τοϋ θώρακος ή 
θλάσεως τοϋ θώρακος, άνεξαρτήτως χρόνου τής έν τή ζώνη 
τών πρόσω υπηρεσίας των καί έφ’ όσον αύτη έξεδηλώθη έν
τός εξαμήνου άπό τοϋ τραυματισμού του.

Αί άρχικαί περιπτ. α—δ’ τοΰ άρθρ. 4 άντικατεστάθησαν 
διά τών ώς άνω περιπτ. α'-ε' διά τής παρ. 1 τοϋ άρθρ. 5 
τοϋ κατωτ. Ν.Δ. 950/1942, ούτινος βλ. καί παρ. 2-4. ’Εκ 
τούτων ή περιπτ. γ' άντικατεστάθη ώς άνω διά τοϋ Ν. 1441/ 
1944.

Άπαντες οί ώς άνωτέρω έν τοϊς έδαφ. α', β', γ' καί δ' 
τοϋ παρόντος άρθρου άναφερόμενοι άξιωματικοί καί άνθυ- 
πασπισταί δέον νά έφερον τόν βαθμόν τοϋ άξιωματικοΰ ή 
άνθυπασπιστοϋ κατά τήν έν τή ζώνη τών πρόσω ύπηρεσίαν 
αύτών».

(Έν τέ/.ει τοϋ άρθρ. 4 ύπήρχε τρίτη παράγραφος, ήτις 
άπηλείφθη διά τοϋ άρθρ. 4 Ν. 994/1943).

"Αρθρ. 5.— 1-3 (Άπηλείσθησαν διά τοϋ άοθρ. 4 Ν. 994/ 
1943).

«Οί είς πολεμικήν (άποστρατείαν λόγω κακουχιών πο
λέμου) φυματικοί ’Αξιωματικοί καί Άνθυπασπισταί ώς καί 
οί έκ τούτων πάσχοντες έκ φυματιώσεως εξελικτικής μορ
φής, έπιτρέπεται νά νοσηλεύωνται εις σανατόρια ή ειδικά 
θεραπευτήρια δαπάναις τοϋ Δημοσίου κατόπιν γνωματεύ
σεως τής οικείας Άνωτάτης 'Τγειονομικής Έπιτροπής. Είς 
ήν όμως περίπτωσιν δεν υπάρχουν επαρκή σανατόρια ή εϊ-
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δικά θεραπευτήρια προς ειδικήν νοσηλείαν έπιτρέπεται κατ’ 
έξαίρεσιν ή χορήγησις ημερησίου επιδόματα - όριζομένου όσο 
τοϋ ' Υπουργού έκάστοτε εις τούς έχοντας ανάγκην ειδικής 
νοσηλείας, βεβαιουμένης ύπό της οικείας ’Ανώτατης 'Υγειο
νομικής ’Επιτροπής, ήτις καθορίζει την χρονικήν διάρκειαν 
χορηγήσεως τοϋ επιδόματος τούτου, ή όποια δεν δύναται νά 
είναι μείζων των εξ μηνών. Τό επίδομα καταβάλλεται κατό
πιν ειδικής διαταγής τοϋ Υπουργού Εθνικής Άμύνης».

Αΐ παρ. 4η-7η άντικατεστάθησαν διά τής άνωτέρω παρα
γράφου τής παρ. 1 τοϋ άρθρ. 6 Ν.Δ. 950/1942, όρίσαντος εν 
παρ. 2 ότι αί διατάξεις τής παρ. 1 εφαρμόζονται καί διά τούς 
τής πολεμ. διαθεσιμότητος φυματικοΰς περί ών τό άρθρ. 3 
τοϋ Ν. 4506/1930.

'Ο όρος «Πολεμική αποστρατεία λόγω κακουχιών πολέ
μου» άντικατεστάθη διά τοϋ «Πολεμική Λιαθεσιμότης» διά
τοϋ άρθρ. 6 Ν. 994/1943.

«3. ’Αξιωματικοί καί άνθυπασπισταί ΰπαχθέντες εις την 
κατάστασιν τής πολεμικής διαθεσιμότητας, συνέπεια τραυ
μάτων τοϋ πολέμου 1940-1941 καί παθόντες εντός έτους άπό 
τής άπομακρύνσεώς των έκ τής ζώνης τών πρόσω φυματί- 
ωσιν π/ευμονων, διαπιστωθεΐσαν διά γνωματεύσεως τής 
Άνωτάτης τοϋ Στρατοϋ 'Υγειονομικής ’Επιτροπής, υπά
γονται εις τάς διατάξεις τής· παρ. 1 τοϋ παράντοφάρθρου. I- 
στιο~καί'άν ή' φϋματίωσις έξ ής πάσχουν δεν είναι εξελικτι
κής μορφής, έπί μίαν διετίαν άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος Ν. 
Δ/το ς».

Ή παρ. 3 προσετέθη εις τό ώς άνω άοθρ. 6 τοϋ Ν.Δ. 950/ 
1942 διά τοϋ Ν.Δ. 1835/1942. "Γ

Άρθρον 6.
Εις τήν κατάστασιν τής πολεμικής (άποστρατείας 

λόγω κακουχιών πολέμου) υπάγονται καί οί άξιωμα- 
τικοί καί άνθυπασπισταί α) παθόντες ληθαργικήν εγ
κεφαλίτιδα έκ τραυμάτων ή κακουχιών πολέμου, άπολήξα- 
σαν εις νόσον Πάρκινσον, β) παθόντες φρενοβλάβειαν έκ 
τραυμάτων ή αφορμήν εχουσαν τάς κακουχίας τοϋ πολέμου 
καί τής αιχμαλωσίας, έφ’ όσον αΰτη έπήλθεν ύπό τούς όρους 
καί περιορισμούς ώς προς τα χρονικά όρια τών έδαφ. α, β, 
γ καί δ τοϋ 4ου άρθρου τοϋ παρόντος νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
Γενικαί διατάξεις.

Άρθρον 7.
"Οπου έν τώ παρόντι Νόμω άναφέρονται αξιωματικοί καί 

άνθυπασπισταί νοοϋνται καί έφεδροι τοιοϋτοι, ώς καί οί κατά 
τήν διάρκειαν τοϋ πολέμου βαθμολογηθέντες οπωσδήποτε 
κατά τάς κειμένας διατάξεις αξιωματικοί καί άνθυπασπισταί.

Οί τής καταστάσεως πολεμικής διαθεσιμότητος λόγω 
τραυμάτων καί πολεμικής άποστρατείας λόγω κακουχιών 
πολέμου άξιωματικοί καί άνθυπασπισταί ταξειδεύοντες άπο- 
λαμβάνουσι τών κεκανονισμένων διά τούς έν ενεργεί α άξιω- 
ματικούς έκπτώσεων.

Οί τής πολεμικής διαθεσιμότητος άξιωματικοί καί άνθυ- 
πασπισταί δύνανται νά νοσηλεύωνται έν τοΐς Στρατιωτικοΐς 
Νοσοκομείοις άπολαμβάνοντες τών κεκανονισμένων έκπτώ
σεων.

Οί τών καταστάσεων τής πολεμικής διαθεσιμότητος καί 
πολεμικής άποστρατείας άξιωματικοί οί έκ μονίμων μόνον 
προερχόμενοι ώς μέτοχοι τοϋ Μετοχικού Ταμείου Στρατοϋ 
κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρ. 18 τής ΐσχυούσης διά τοϋτο 
Νομοθεσίας, υποκείμενοι εις άπάσας τάς έκ τοϋ μισθού των 
προς τοϋτο υποχρεώσεις ώς καί οί έν ένεργεία συνάδελφοί των 
καί τάς τοιαύτας τάς προβλεπομένας ύπό τοϋ άρθρ. 19 τής 
νομοθεσίας τούτου, δικαιούνται καί μερίσματος ώς ακολού
θως :

Οί μέχρι τής ήμέρας τής μετατάξεώς των εις μίαν τών άνω 
καταστάσεων συμπληρώσαντες είκοσιπενταετή συντάξιμον 
υπηρεσίαν, άπολαμβάνουσιν ολοκλήρου μερίσματος τοϋ έ
κάστοτε βαθμοΰ των, οί δέ έχοντες κατωτέραν ταύτης, μέ- 
/ρι συμπληρούσεως τών 25 έτών λαμβάνουσι τόσα εικοστά 
τέμπτα όσα καί τά συντάξιμα αύτών ετη.

Οί τελούμενοι γάμοι τούτων, έφ’ όσον τελούνται πρό της 
καταλήψεως τοϋ ορίου ηλικίας τοϋ βαθμού των, άναγνωρί- 
ζονται, έφαρμοζομένων τών σχετικών διατάξεων τοϋ Νόμου 
περί Μετ. Ταμείου, ώς^έφαρμόζονται αύται καί διά τούς έν 
ένεργεία συναδέλφους των.

«Κατ’ έξαίρεσιν άπολαμβάνουσιν ολοκλήρου μερίσματος 
τοϋ έκάστοτε βαθμού των ανεξαρτήτως χρόνου συνταξίμου 
υπηρεσίας, κατόπιν γνωματεύσεως τής οικείας Άνωτάτης 
Ύγ. ’Επιτροπής οί έκ μονίμων προερχόμενοι άξιωματικοί 
καί άνθυπασπισταί μέτοχοι τών Μετοχικών Ταμείων Στρα
τοϋ, Ναυτικού καί ’Αεροπορίας, οί έχοντες άναπηρίαν 100 % 
λόγω πολεμικού τραύματος συνεπεία : α) άπωλείας παντε
λούς τής όράσεως άμφοτέρων τών οφθαλμών, β) εντελούς γε
νικής παραλύσεως μετατραυματικής, γ) άπωλείας τών δύο 
χειρών, δ) άκρωτηριασμόν άμφοτέρων τών μηρών, ή κνη
μών, ε) άφασίας λίαν έκσεσημασμένης μετατραυματικής 
μετά ημιπληγίας τελείας, στ) παραπληγίας πλήρους μετά ή 

■ άνευ διαταραχών έκ τοϋ άπευθυσμένου καί τής κύστεως μετα
τραυματικής, ζ) ψυχοπάθειας οξείας, μανιακών καί μελαγ
χολικών καταστάσεων κατόπιν τραύματος τής κεφαλής, η) 
προϊούσης κινητικής άταξίας κατόπιν τραύματος, «θ) ά
πωλείας τής μιας χειρός καί (πλήρους) άχρηστεύσεως τής έ- 
τέρας».

Επίσης λόγω κακουχιών πολέμου συνεπεία Ηαρκινσω- 
νείου Συνδρομής κατόπιν ληθαργικής έγκεφαλίτιδος μέ άνα
πηρίαν 100 %.

Αί έντός «-» παράγραφοι προσετέθησαν διά τοϋ άρθρ. 8 τοϋ 
Ν.Δ. 950/1942 ή δέ περιπτ. θ' προσετέθη διά τοϋ άρθρ. 5 Ν.Δ. 
2100/1943. Ή λέξις (πλήρους) άπηλείφθη διά τοϋ Ν. 515/ 
1943.

«I. Αί ώς άνω διατάξεις περί χορηγήσεως μερίσματος έκ 
μέρους τοϋ Μετοχικού Ταμείου Στρατοϋ καί άναγνωρίσεως 
γάμου έφαρμόζονται καί διά τούς έξ έφέδρων ’Αξιωματικούς 
Πολεμικής Διαθεσιμότητος δικαιουμένους όπως μόνον άπό 
τής ισχύος τοϋ παρόντος τοϋ κεκανονισμένου μερίσματος 
κατάτόν Ν. 4506/1930, ώς καί διά τοϋ Ν.Δ. 950/1942 συν- 
επληρώθη κατά τούς διέποντας τό Μετοχικόν Ταμεϊον Στρα
τού ειδικούς Νόμους. 1

II. Ή κατασκευή καί επισκευή τών τεχνητών μελών, μη
χανημάτων, προθεμάτων καί ειδικών υποδημάτων καί ή 
άγορά τεχνητών οφθαλμών έπιφαρύνει τό Δημόσιον)).

Αί άνωτέρω παρ. I καί II προσετέθησαν διά τοϋ άρθρου 7
τοϋ Ν. 994/1943.

Άρθρον 8.
«Ή Άνωτάτη Στρατοϋ 'Υγειονομική ’Επιτροπή έπιλαμ- 

βάνεται τής έξετάσεως παντός αξιωματικού καί Άνθ/στοϋ 
ίιαί τών τούτοις έξομοιουμένων , ούτινος τά δικαιολογητικα 
ήθελον διαβιβασθή αυτή δυνάμει Διαταγής τοϋ Υπουργού τής 
’Εθνικής Άμύνης.

2. ’Αποφάσεις τής Α.Σ.Υ. ’Επιτροπής άφορώσαι τήν έκ- 
τέλεσιν τοϋ παρόντος Νόμου καί υπαγωγήν εις αύτόν ’Αξιω
ματικών ή Άνθ/στών έκδιδόμενχι καθ’ ομόφωνον γνώμην τών 
μελών της είναι ύποχρεωτικαί διά τον 'Υπουργόν τής ’Εθνι
κής Άμύνης καί άνέκκλητοι.

3. Έν περιπτώσει διαφωνίας τών μελών τής Α.Σ.Υ. ’Επι
τροπής ό 'Υπουργός τής ’Εθνικής Άμύνης ΰποχρεοϋται όπως 
παραπέμψη τόν Αξιωματικόν ή Άνθ/στήν ένώπιον τής Ά
νωτάτης Άναθ. Στρατοϋ 'Υγειονομικής ’Επιτροπής προς 
τελικήν κρίσιν.

4. Αί άποφάσεις τής Άνωτ. Άναθ. Στρατοϋ 'Υγειονομι
κής’ Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειο'ψηφίαν, είναι άνέκ- 
κ,λητοι καί ύποχρεωτικαί διά τον 'Υπουργόν ’Εθνικής Ά
μύνης. _ _ _

5. Γνωματεύσεις τής Α.Σ.Υ. Επιτροπής περί μή υπαγω
γής προσωρινώς εις τόν Ν. 4506 καί χορηγήσεως έτησίας άνα- 
βολής εις Άξ/κούς ή Άνθ/στάς ών τό τραύμα ή ή πάθησις 
δεν έχει λάβει τήν οριστικήν αύτοϋ μορφήν είναι άνέκκλητοι.

6. Έπί άπορριπτικής όμοφώνου άποφάσεως τής Α.Σ.Υ. 
’Επιτροπής, έκδοθείσης άπό τής έφαρμογής τοϋ Ν.Δ. 386/ 
41 «περί θέσεως έν ΐσχύι τοϋ Ν. 4506/1930 κ.λ.π.» καί έφε- 
ξής έκδιδομένων τοιούτων παρέχεται έφ’ άπαξ εις τόν Άξ/



κόν ή Άνθ /uT/jv το δικαίωεια ένστάσεως άσκουμένης ένώ- 
πιον τοΰ Υπουργού τής ’Εθνικής Άμύνης καί έντός δεκα
ημέρου μέν άπό τής έξετάσεώς του τταρά τής Α.Σ.Τ. Επι
τροπής διά τούς κρινομένους άπό της ισχύος τοΰ παρόντος 
έντός διμήνου δέ διά τούς κριθέντας ήδη.

Κατόπιν τής ώς άνω άσκουμένης ένστάσεως ό ’Υπουργός 
τής ’Εθνικής Άμύνης ΰποχρεοΰται νά παραπέμψη τον ’Α
ξιωματικόν ή Άνθυπασπιστήν πρός έπανεξέτασιν ένώπιον 
τής Άνωτάτης ’Αναθεωρητικής τοΰ Στρατού Υγειονομικής 
’Επιτροπής».

Τό άρθρ. 8 άντικατεστάθη ώς άνω διά τοΰ Ν. 1656/1944.
Άρθρον 9.

Οί εις τάς κατά τον παρόντα Νόμον καταστάσεις μετατασ
σόμενοι ’Αξιωματικοί καί άνθυπασπισταί λαμβάνουσιν έπί 
τρίμηνον τάς άποδοχάς ενεργού υπηρεσίας τοΰ βαθμού των, 
μετά την λήξιν τοΰ όποιου άρχεται ή καταβολή αΰτοϊς των 
διά τοΰ παρόντος Νόμου καθοριζομένων άπολαυών.

'Ο χρόνος καθ’ δν διατελοΰν έν πολεμική διαθεσιμότητι 
καί πολεμική αποστρατεία λογίζεται διά πάσας τάς περιπτώ
σεις ώς χρόνος υπηρεσίας.

«Αί άποδοχαί πάσης φύσεως των αξιωματικών των υπα
γόμενων εις τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου εις ούδεμίαν 
κατάσχεσή ύπόκεινται, πλήν διά διατροφήν συζύγου καί 
τέκνων, των μέν άρρένων μέχρι συμπληρώσεως τοΰ 21 έτους 
τής ήλικίας των, των δέ θηλέων έφ’ όσον είσίν άγαμα.

Ή τοιαύτη κατάσχεσις δέν δύναται νά ύπερβαίνη τό 1/5— 
των έν γένει άποδοχών έν μια τών άνω περιπτώσεων καί τά 
2/5 συντρεχουσών πλειόνων τοιούτων».

Τό τελευταίου έδάφιον έτροποποιήθη ώς άνω διά τοΰ άρθρ.
8 Α.Ν. 1373/1938.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ’ Γ\

λ Μεταβατικαί διατάξεις.-
Άρθρον 10.

Αί έκκρεμοΰσαι σχετικαί υποθέσεις κατά τήν ΐσχΰν τοΰ 
παρόντος υπάγονται εις τάς διατάξεις αύτοΰ.

.Άρθρον 11.
Οί διατελοΰντες ήδη εις τάς καταστάσεις τής τιμητικής 

διαθεσιμότητος καί τιμητικής αποστρατείας λόγω τραυμάτων 
ή άλλων παθήσεων, έντός ένός μηνός άπό τής ισχύος τοΰ πα
ρόντος μετατάσσονται οί μέν πρώτοι εις τήν Α' Κατηγορίαν 
τής πολεμικής διαθεσιμότητος, οί δέ δεύτεροι εις τήν Β’ 
Κατηγορίαν αυτής, υπαγόμενοι τώ άρθρ. 3 τοΰ παρόντος 
Νόμου.

Έκ τούτων οί τής Β' Κατηγορίας φέροντες τραύματα περι
λαμβανόμενα είς τον πίνακα Α’ τοΰ παρόντος μετατάσσονται 
τή αιτήσει των κατόπιν γνωματεύσεως τής Α.Σ.Υ.Ε. εις τήν 
Α' Κατηγορίαν.

Οί ήδη διατελοΰντες εις τιμητικήν διαθεσιμότητα αξιω
ματικοί συνέπεια τραυμάτων πολέμου, πλήν τών τεθέντων 
είς τάς καταστάσεις «παθόντος έ-/ υπηρεσία» ή τιμητικής 
διαθεσιμότητος μέ τόν βαθμόν άνθυπολοχαγοΰ ή άνθυπασπι- 
στοΰ, οίτινες άκολουθοΰσι τάς διατάξεις τοΰ άρθρ. 3 τοΰ πα
ρόντος, δικαιούνται προαγωγής έπί τή βάσει τών Νόμων, 
δι’ ών έτέθησαν είς τάς καταστάσεις παθόντος έν υπηρεσία' 
ή τιμητικής διαθεσιμότητος.

Άρθρον 12.
Οί κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ παρόντος Νόμου διατελοΰν- 

τες ήδη είς τάς A', Β' καί Γ' Κατηγορίας τής ειδικής απο
στρατείας άξ/κοί, άνθ/σταί καί οί τούτοις έξομοιούμενοι μετα
τάσσονται διά Π. Δ/τος έντός μηνός άπό τής ισχύος τοΰ πα
ρόντος είς τήν κατάστασιν τής πολεμικής άποστρατείας, άπο- 
λαύοντες τάς ΰπό τοΰ άρθρ. 5 τοΰ παρόντος καθοριζομένας 
άπολαυάς.

Έκ τούτων δικαιούνται συγχρόνου προαγωγής είς τόν ά- 
μέσως άνώτερον βαθμόν συμφώνως τή τελευταία παραγράφω 
τοΰ 4ου άρθρου όσοι ούδένα βαθμόν έλαβον έν ταΐς προηγου- 
μεναις κατάστασι μονίμου διαθεσιμότητος καί ειδικής άπο

στρατείας καί όσοι έκ τών"κατωτέρων μονίμων άξιωματικώ 
τών οποίων νεώτεροί των τής αυτής κατηγορίας (ειδικής άπο 
στρατείας) παθόντες έν τώ αύτώ μέ'τούτους βαθμώ κατέχουσ 
σήμερον άνώτερον τούτων βαθμόν. ,

■ Άρθρον 13.
Οί διά τών ώς άνω άρθρ. 11 καί 12 μετατασσόμενοι είς 

τάς καταστάσεις πολεμικής διαθεσιμότητος καί πολεμικής 
άποστρατείας αξιωματικοί καί άνθυπασπισταί υπάγονται, 
ώς πρός τά δικαιώματα τοΰ Μετοχ. Ταμείου Στρατού καί τάς 
προς τούτο υποχρεώσεις, είς τάς διατάξεις τοΰ άεθρ. 7 τοΰ 
παρόντος.

Εκ τούτων οί μή έχοντες 25ετή συντάξιμον υπηρεσίαν 
κατά τήν μετάταξίν των είς μίαν τών καταστάσεων είς ήν ήδη 
διατελοΰσι (τιμητικής διαθεσιμότητος, τιμητικής ή ειδικής 
άποστρατείας) άπολαμβάνουσι τοΰ άρχικώς καθορισθέντος 
αΰτοϊς μερίσματος, άμα τή συμπληρώσει δέ 25ετοΰς συντα
ξίμου υπηρεσίας, ούχί όμως καί προ τής ισχύος τοΰ παρόντος, 
άπολαμβάνουσιν ολοκλήρου τοΰ μερίσματος τοΰ βαθμού των.

Οί έγγραφέντες είς τά στελέχη τής ένεργοΰ υπηρεσίας τοΰ 
Στρατού καί μεταταχθέντες είς τήν κατάστασιν τής μονίμου 
διαθεσιμότητος έφεδροι άξιωματικοί καί άνθυπασπισταί άπο- 
λαύοντες δέ ήδη μερίσματος Μετοχ. Ταμείου , ώς καί έκεΐνοι 
οίτινες μόνιμοι οντες κατά τήν διάρκειαν τής πολεμικής περι
όδου παρητήθησαν, έγγραφέντες είς τά στελέχη τής έφεδρείας 
καί έκ τής καταστάσεως ταύτης έτέθησαν είς μόνιμον ή τιμη
τικήν--διαΘεσιμότητα'ή'τίμητΰ^ν ή ειδικήν αποστρατείαν, 
μετατασσόμενοι ήδη είς τήν κατάστασιν τής πολεμικής δια
θεσιμότητος ή πολεμικής άποστρατείας, δικαιούνται έξαιρε- 
τικώς μερίσματος Μετοχ. Ταμείου κατά τάς διατάξεις τοΰ 
άρθρ. 7 τοΰ παρόντος καί τάς ώς άνω τοΰ άρθρου τούτου.

Ή άληθής ερμηνεία διατάξεων προγενεστέρων Νόμων ρυ- 
θμιζόντων δικαιώματα καί υποχρεώσεις τών ανωτέρω πρός 
τό Μετοχ. Ταμεϊον Στρατοΰ, είναι ή ύπό τοΰ 7ου καί τοΰ 
άρθρου τούτου τοΰ παρόντος καθοριζομένη.

Άρθρον 14.
’Αξιωματικοί καί Άνθυπασπισταί καί οί τούτοις έξομοιού- 

μενοι, δικαιούμενοι νά ένασκήσωσι τό δικαίωμα μετατάξεώς 
των κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος νόμου είς τάς διά τού
του δημιουργουμένας καταστάσεις τής πολεμικής διαθεσι
μότητος λόγω τραυμάτων πολέμου καί πολεμικής άποστρα
τείας, λόγω κακουχιών πολέμου,-δύνανται νά ένασκήσωσι τό 
δικαίωμά των τούτο μέχρι τέλους Δεκ. 1930.

Ωσαύτως δύνανται έντός τοΰ αύτοΰ χρονικού ορίου νά 
ζητήσωσιν έφ’ άπαξ τήν έπανεξέτασιν των οί μέχρι τής ι
σχύος τοΰ παρόντος έξετασθέντες παρ’ οίασδήποτε ’Επιτρο
πής καί κριθεντες ώς μή υπαγόμενοι είς τάς διατάξεις τοΰ άπό 
17—3-1926 Ν. Δ/τος ή δύνανται νά προσκομίσωσι στοιχεία 
μή τεθέντα ύπ’ 6ψει τών σχετικών 'Υγειονομικών ’Επιτρο
πών, πλήν τών έξελθόντων τοΰ στρατεύματος διά τοΰ Ν. 4191 
«περί εκούσιας έξόδου αξιωματικών», ώς έτροποποιήθη.

Άρθρον 15.
Ανάπηροι ύπαξιωματικοί τραυματία·, πολέμου υπαγόμενοι 

είς τάς διατάξεις τοΰ Ν. 258S, ώς οΰτος έτροποποιήθη μετα
γενεστέρους, καταστάντες φυματικοί συνεπεία διαμπερούς 
τραύματος τοΰ θώρακος, δικαιούνται έπί πλέον καί ημερησίου 
έπιδόματος δρχ. 80, έφ’ όσον παρουσιάζουσιν εικόνα φυ- 
ματιώσεως έν έξελίξει καί ΰπό τούς περιορισμούς και ορούς 
τοΰ άρθρ. 3 τοΰ παρόντος.

Άρθρον 16.
’Έφεδροι ανάπηροι άξιωματικοί περί ών συντρέχουν όλαι 

αί προϋποθέσεις τών σχετικών εΰεργετημάτων τοΰ άπό 31-3- 
23 Ν. Δ/τος «περί έφέδρων άναπήρων άξιωματικών», οί
τινες δέν ήδυνήθησαν νά τύχωσι τούτων λόγω τής εις το εσω
τερικόν νοσηλείας των, έ*,"γράφονται άπό 1ης Ίαν. 1925 εις 
τά στελέχη τοΰ ένεργοΰ στρατού, συμφώνως τώ άνω Ν. Δ/τι 
καί άπολαμβάνουσιν άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου 
όλων τών εΰεργετημάτων ών έτυχον διά τοΰ ανωτέρω Ν. 
Δ/τος καί τών λοιπών Νόμων οί ανάπηροι συνάδελφοί των,



~λήν των έκ τής διαφοράς τοϋ βαθμού των προερχομένων άτ 
λαυών.

Άρθρον 17.
'Η καταβολή είς τους δικαιούχους των καθοριζομένων άτ 

δοχών διά τοϋ παρόντος νόμου άρχεται άττο τής 1ης τοϋ έτ 
μένου μηνός από τής δημοσιεύσεως εις την ’Εφημερίδα 
Κυβερνήσεως τοϋ σχετικού Δ/τος τής μεταθέσεώς των εις ι 
διά τοϋ παρόντος προβλεπομένας καταστάσεις.

'Ο χρόνος καθ’ ον διετέλεσαν εις τάς καταστάσεις τής 
μητικής διαθεσιμότητας, τιμητικής καί ειδικής άποστ: 
τείας λογίζεται ώς χρόνος ύττηρεσίας δι’ άπάσας τάς περιπτ 
σεις, οί δε τελεσθέντες γάμοι αυτών αναγνωρίζονται κατά 
αρθρ. 7 τοϋ παρόντος.
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Δ'.

Είδικαί διατάξεις.
“Αρθρον 18.

Έν τώ παρόντι Νόμω επισυνάπτονται Α' καί Β' Πίνα-

“Αρθρον 19.
Διά Π. Δ/τος έφ’ άπαξ’έκδοθησομένου υπό των Υπουρ

γών Στρατιωτικών καί Ναυτικών κανονισθήσονται λεπτό - 
-μέρειαι τοϋ παρόντος Νόμου.- —■ - — -----------------

“Αρθρον 20.
Οί εις τάς διατάξεις τοϋ άπό 17/3/28 Ν. Δ/τος διατελοϋν- 

τες ήδη άξιωματικοί καί άνθυπασπισταί, έξακολουθοϋσι παρα- 
μένοντες έν αύταϊς μέχρι τής μετατάξεώς των εις τάς διά 
τοϋ παρόντος δημιουργουμένας καταστάσεις.

’Από τής ισχύος τοϋ παρόντος Νόμου καταργεϊται πάσα 
οίαδήποτε γενική ή ειδική διάταξις Νόμου ή Ν. Δ/τος άντι- 
κειμένη εις τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου.

. . ΝΟΜΟΣ 5202.
τής 16 Ίουλ. /4 Αύγ. 1931 

(ΦΕΚΑ' 254)
Περί καταστάσεως παθόντων έν πολέμω ή έν ειρήνη άξιω-

ματικών , άνθυπασπιστών, άρχικελευστών καί μονίμων
ύπαξιωματικών τής Πολεμικής Αεροπορίας.
Διά τούς κατά τον πόλεμον 1940-41 παθόντας αξιωματι

κούς τής ’Αεροπορίας ισχυσεν ό Ν. 4506/1930 δυνάμει τοϋ 
Ν.Δ. 3S6/1941 καί ύπό τούς έν αύτώ όρους καί προθεσμίας.

Άρθρον 1.
Αί καταστάσεις παθόντων άξιωματικών, άνθυπασπιστών, 

άρχικελευστών καί ύπαξιωματικών τής Πολεμικής ’Αερο
πορίας έν πολέμω ή έν ειρήνη έξ άεροπορικών ατυχημάτων ή 
συνεπεία παθήσεων είναι αί εξής :

Α'. Πολεμική διαθεσιμότης λόγω τραυμάτων.
Β'. Πολεμική αποστρατεία λόγω κακουχιών πολέμου ή 

παθήσεων λόγω πτήσεων έν πολέμω ή έν ειρήνη.
Ή μετάταξις τών έν τώ παρόντι Νόμω άναφερομένων είς 

τινα τών άνωτέρω καταστάσεων ένεργεϊται διά Π. Δ/τος 
προκαλουμένου ύπό τοϋ Υπουργού ’Αεροπορίας έπι τη βά
σει γνωματεύσεως τής Άνωτάτης τής ’Αεροπορίας Υγειο
νομικής ’Επιτροπής.

I. Πολεμική διαθεσιμότης λόγω τραυμάτων.
Άρθρον 2.

1. Ή κατάστασις τής Πολεμικής διαθεσιμότητος είναι ή 
ειδική κατάστασις τών άξιωματικών, άνθυπασπιστών, άρ
χικελευστών καί ύπαξιωματικών τής Πολεμικής’Αεροπορίας, 
άναμφισβητήτως άνικάνων διά τήν ένεργόν ύπηρεσίαν έν τη 
Πολεμική ’Αεροπορία συνεπεία τραυμάτων πολέμου, ώς καί 
ή ειδική κατάστασις τών άεροπόρων της πολεμικής ’Αερο
πορίας, άναμφισβητήτως άνικάνων διά τήν έκτέλεσιν πτή
σεων έν τη Πολεμική ’Αεροπορία συνεπεία τραυμάτων πο
λέμου ή τραυμάτων έξ άεροπορικών άτυχημάτων έν πολεμώ 
ή ειρήνη καί έν διατεταγμένη ύπό τής ύττηρεσίας πτήσει.

2. ’Αεροπόροι τής Πολεμικής ’Αεροπορίας διά τήν εφαρ
μογήν τοϋ παρόντος Νόμου νοούνται :

α) Οί άξιωματικοί. άνθυπασπισταί καί άρχικελευσται οί 
άποκτήσαντες πτυχίον άεροπόρου ή οί μαθητευόμενοι τοιοϋ- 
τοι. .ι-

β) Ύπαξιωματικοί καί όπλϊται (έπιλοχίαι, λοχίαι, δεκα
νείς, υποδεκανείς στρατιώται, κελευσταί, ύποκελευσταί α' 
καί β' τάξεως, δόκιμοι ύποκελευσταί. δίοποι καί ναϋτχι) άπο
κτήσαντες πτυχίον άεροπόρου ή μαθητευόμενοι τοιοϋτοι.

Οι άνωτέρω (τής παρ. β') νοϋνται ώς κεκτημένοι τον βα
θμόν τοϋ άνθυπασπιστοϋ ή άρχικελευστοϋ κατά τήν στιγμήν 
τοϋ τραυματισμού τοϋ προβλεπομένου ύπό τοϋ παρόντος. Νό
μου.

γ) ’Αξιωματικοί, άνθυπασπισταί καί άρχικελευσται τής 
Πολεμικής ’Αεροπορίας ώς καί τοϋ Στρατού ή τοϋ Πολεμι
κού Ναυτικού ύποχρεούμενοι νά έκτελέσωσι διατεταγμένας 
ύπό τής ύπηρεσίας πτήσεις ύπό ειδικών Νόμων ή τών έκτε- 
λεστικών τούτων Δ/των.

δ) Ύπαξιωματικοί-όπλΐται (έπιλοχίαι, λοχίαι, δεκανείς, 
ύποδεκανεΐς, στρατιώται, κελευσταί, ύποκελευσταί α' καί β' 
τάξεως, δόκιμοι ύποκελευσταί, δίοποι καί ναΰται), καί ίδιώ- 
ται οί ύποχρεούμενοι. νά έκτελέσωσι διατεταγμένας πτήσεις 
ύπό τής ύπηρεσίας ύπό ειδικών Νόμων καί τών εκτελεστικών 
τούτων Δ/των.

Οί άνωτέρω (τής παρ. δ') νοούνται ώς κεκτημένοι τον βα
θμόν τοϋ άνθυπασπιστοϋ ή άρχικελευστοϋ κατά τήν στιγμήν 
τοϋ τραυματισμού τοϋ προβλεπομένου ύπό τοϋ παρόντος Νό
μου.

Οί τών γ' καί δ' έδαφίων δεν νοούνται ώς άεροπόροι τής 
Πολεμικής ’Αεροπορίας παρά μόνον διά τραύματα έξ άερο
πορικών άτυχημάτων έν πολέμω ή έν ειρήνη.

3. Τραύματα πολέμου ή τραύματα έξ άεροπορικών άτυ
χημάτων έν πολέμω ή ειρήνη έν διατεταγμένη ύπό τής ύπηρε- 
ρίας πτήσεις δικαιολγοϋντα τήν τοιαύτην κατάστασιν άερο
πόρου τής Πολεμικής ’Αεροπορίας είναι τά άποδεδειγμένως 
καθιστώντα τόν τραυματίαν άναντιρρήτως άνίκανον διά τήν έκ- 
τέλεσιν πτήσεων έν τη Πολεμική ’Αεροπορία καί περιλαμβα
νόμενα εις τούς πίνακας α' καί β' τοϋ παρόντος Νόμου.

4. Τραύματα πολέμου διά τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος 
Νόμου νοϋνται τά ληφθέντχ έν τώ ζώνη τών πρόσω, ώς καί 
έν πολεμικούς πλοίοις ή άεροπλοίοις κατά τήν διάρκειαν τών 
πολεμικών έπιχειρήσεων καί πάσης στρατιωτικής ή ναυτι
κής περιοχής είς ήν ήθελεν έκδηλωθή πολεμική δράσις, προ- 
κληθέντα δέ ύπό όπλων ή οργάνων ή πολεμικών μέσων τοϋ 
έχθροϋ καί έν γένει πολεμικών περιστατικών ώς καί τά προ- 
ξενηθέντα έξ οίουδήποτε άεροπορικοϋ άτυχήματος έν διατε
ταγμένη ύπό τής ύπηρεσίας πτήσει έν οίαδήποτε περιπτώσει 
είτε έν πολέμω είτε έν ειρήνη.

5. ' Η ζώνη τών πρόσω διά τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος 
Νόμου διά τά τραύματα πολέμου τά μή προξενηθέντα έξ ά- 
εροπορικοϋ άτυχήματος έν διατεταγμένη πτήσει όρίζεται έ- 
κάστοτε ύπό τοϋ Υπουργού τής ’Αεροπορίας.

6. Οί είς τάς κατηγορίας γ' καί δ’ υπαγόμενοι άξιωματικοί, 
ύπαξιωματικοί καί όπλϊται ύπάγονται είς τάς διατάξεις τοϋ 
παρόντος Νόμου, έφ’ όσον τά τραύματα καθιστώσι τούτους 
άναντιρρήτως άνικάνους διά τε τήν έκτέλεσιν πτήσεων καί 
τήν ένεργόν ύπηρεσίαν.

II. Πολεμική άποστρατεία λόγω κακουχιών πολέμου ή 
λόγω παθήσεων έκ πτήσεων έν πολέμω ή έν ειρήνη ή άεροπο
ρικών περιστατικών.

Άρθρον 3.
ιιΐ. Οί είς πολεμικήν διαθεσιμότητα λόγω τρυμάτων μετα

τασσόμενοι δέν καταλαμβάνουσιν όργανικάς θέσεις, προάγον- 
ται όμως έφ’ όσον δέν καταλαμβάνονται ύπό τοϋ όριου τής ή- 
λικίας, άκολουθοΰντες τήν σειράν τοϋ κανονική σειρά προ- 
αγομένου έν ένεργεία άμέσως άρχαιοτέρου τών έν τώ κλαδω 
σώματι ή είδικότητι είς ήν άνήκουσι μέχρι προσκτήσεως 
τριών άκόμη βαθμών άπό τοϋ βαθμού όν έφερον κατά τόν 
τραυματισμόν των, πλήν τών Άρχισμηνιών καί Ανθυπο-



προχγομενων τετράκις των Αντισμηνάρχων καί Σμηνάρχων 
δίς καί των Υποπτεράρχων άπαξ, έφ’ δσον διά τούς άνωτέρω 
προβλεπονται όργανικώς οί σχετικοί βαθμοί έν τώ κλ.άδω, 
οώματι ή εΐδικότητι εις ήν άνήκουσιν.- -

"Οσοι των άνωτέρω προ της μετατάξεώς των εις την κατά- 
στασιν της πολεμικής διαθεσιμότητος προήχθησαν επ’ αν
δραγαθία εις τον άμέσως άνώτερον βαθμόν εκείνου δν έφε- 
ρον κατά τον τραυματισμόν των, δικαιούνται προσκτήσεως 
ένός άκόμη βαθμού έπί πλέον των ώς άνω όριζομένων.

2. Οί εις την κατάστασιν ταύτην τιθέμενοι λαμβάνουσι Ε- 
σοβίως, οί μεν υπαγόμενοι εις τον πίνακα A' (Α' Κατηγορία) 
τάς έκάστοτε άποδοχάς, άς δικαιούνται οί έν ενεργώ υπηρε
σία όμοιόβαθμοί των, άνευ πτητικού έπιδόματος ένεργοϋ υπη
ρεσίας, οί δέ τοϋ πίνακος Β' (Β' Κατηγορία) τά 90 % των 
άνωτέρω αποδοχών άνευ πτητικού έπιδόματος ένεργοϋ υπη
ρεσίας.

Άποδοχαί νοούνται ό βασικός μισθός καί τά πάσης φύσεως 
έπιδόματα καί παροχαί, ών έκάστοτε λαμβάνουσιν οί έν έ- 
νεργω υπηρεσία όμοιόβαθμοί των άνευ ούδεμιάς διακρίσεως.

"Οσων έκ των τελευταίων τούτων ή κατάστασις ήθελεν 
έπιδεινωθή δύνανται τή αιτήσει των καί κατόπιν γνωματεύ- 
σεως τής Α.Τ.Ε.Α. νά μετατάσσωνται. εις την κατάστασιν 
τοϋ πίνακος A' (Α' Κατηγορία) έφ’ όσον ή πάθησίς των περι
λαμβάνεται εις τά τραύματα τοϋ πίνακος Α'.

Καί οί των δύο τούτων κατηγοριών άντί πτητικού έπι
δόματος ένεργείας λαμβάνουσιν ώς προσαύξησιν μηνιαίως δι’ 
έκαστον έξάμηνον πτητικής ένεργείας, 6,τι καί οί έν άπρ- 
στρατεία τιθέμενοΐΤ

3. Εις τούς έν τοΐς προηγουμένοις έδαφίοις τοϋ παρόντος 
άρθρου άναφερομένους καί ύποστάντας άκρωτηριασμόν οίον- 
δήποτε ή παντελή άχρηστείαν άμφοτέρων ή ένός τών άκρων 
ή άπώλειαν ένός οφθαλμού , προερχομένων ή όφειλομένων εις 
τά τραύματά των καί χρησιμοπ ιοϋντες ή μή ένεκα τούτων 
τεχνητά μέλη καί ορθοπεδικά μηχανήματα, τεχνητόν οφθαλ
μόν, προθέματα ή ειδικά υποδήματα παρέχεται μηνιαίως 
χρηματικόν έπίδομα άπό. 20—40 % έπί τοϋ συνόλου τών άπο- 
δοχών άς λαμβάνουσιν έκ τοϋ Ταμείου.

'Η κατασκευή καί ή έπισκευή τών τεχνητών μελών, μη
χανημάτων, προθεμάτων καί ειδικών υποδημάτων καί ή ά- 
γορά τεχνητών οφθαλμών έπιβαρύνει τό Δημόσιον.

4. Ωσαύτως χορηγείται μηνιαίως χρηματικόν έπίδομα 
40 % τών άποδοχών άς λαμβάνουσιν έκ τοϋ Ταμείου, εις 
τους παθόντας άπώλειαν τής όράσεως άμφοτέρων τών ο
φθαλμών, λόγω τραύματος καί χρησιμοποιοϋντας οδηγόν, 
ώς καί εις τούς έντελώς παραλύτους συνεπεία τραύματος έκ 
πολέμου ή τραύματος έξ άεροπορικοϋ άτυχήματος έν πολεμώ 
ή ειρήνη.

Ό καθορισμός τών δικαιουμένων εις την άπόληψιν τών 
άνωτέρω δικαιωμάτων ώς καί ό άκριβής καθορισμός τοϋ 
ποσοϋ ένεργεΐται κατόπιν γνωματεύσεως τής Α.Τ.Ε.Α.

5. Οί προσβαλλόμενοι έκ φυματιώσεως συνεπεία πολ.εμι- 
κοϋ τραύματος διαμπερούς τοϋ Οώρακος ή τραύματος διαμ
περούς έξ άεροπορικοϋ άτυχήματος έν πολ.έμω ή ειρήνη διατε- 
λ,οϋντες εις τήν κατάστασιν τής Πολ.. Διαθεσιμότητος Α' 
καί Β' κατηγορίας δικαιούνται μηνιαίου έπιδόματος 40- 
60 % κατόπιν’γνωματεύσεως τής Α.Τ.Ε.Α. ΰπό τούς όρους 
καί περιορισμούς τοϋ άρθρ. 5 τοϋ παρόντος Νόμου. Έν τη 
περιπτώσει ταύτη οί τής Β' Κατηγορίας μετατάσσονται εις 
την Α' κατηγορίαν κατόπιν γνωματεύσεως τής Α.Τ.Ε.Α. Ω
σαύτως τοϋ αύτοϋ έπιδόματος μηνιαίου 40-60 % ύπό τούς 
περιορισμούς τοϋ άρθρ. δ δικαιούνται καί, οί έν τη Π ολεμτκή 
Διαθεσιμότητι (Α καί Β Κατηγορία) διατελ.οϋντες έφ* όσον 
προσβάλλονται έκ φυματιώσεως κατά τάς περιπτώσεις τών 
έδαφ. Ια, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ, ι, ια τοϋ άρθρ. 4 καί κατόπιν 
γνωματεύσεως τής Α.Τ.Ε.Α.»

Τά έδαφ. 1, 2 καί δ τοϋ άρθρ. 3 έτροποποιήθησαν ώς άνω 
διά τοϋ άρθρ. 1 Ν.Δ. 90/1946.

"Αρθρον 4.
1. Εις τήν κατάστασιν ταύτην μετατάσσονται οί άξιωμα- 

τικοί, άνθυπασπισταί, άρχικελευσταί καί ύπαξιωματικοί

σεις:
I. α) Οί παθόντες έν τη ζώνη τών πρόσω ή έν πολεμικοί 

πλ,οίοις έν πολ.έμω, μετά έξάμηνον συνεχή έν αύτοΐς ύπηρεσία' 
φυματίωσιν τών πνευμόνων ή ύποπτον βρογχικόν κατάρρου 
έξελ,ιχθέντα εις φυματίωσιν έντός τριετίας άπό τής άπο 
μακρύνσεώς των έκ τής ζώνης τών πρόσω ή τών πολεμικώ 
πλ.οίων έν πολεμώ.

β) Οί παθόντες άποδεδειγμένης έν τη ζώνη τών πρόσω λ 
έν πολ,εμικοΐς πλοίοις έν πολεμώ πλευρίτιδα ή αίμόπτυστ- 
άσχέτως χρόνου ύπηρεσίας έν αύτοΐς καί παρουσιάζοντες φυ· 
ματίωσιν πνευμόνων έντός τριετίας άπό τής έπιστροφής των 
έκ ταύτης ή τής άποβιβάσεώς των έκ τών πολεμικών 
πλ.οίων.

γ) Οί παθόντες φυματίωσιν έντός έτους άπό τής άπομα- 
κρύνσεώς των έκ τής ζώνης τών πρόσω ή τής άποβιβάσεώς 
των έκ τών πολεμικών πλ.οίων, έν πολ.έμω μετά προηγουμένην 
έν αύτοΐς ύπηρεσίχν έξαμήνου συνεχή ή τοιαύτην διακεκομ- 
μένην ένός έτους χωρίς νά έχωσι πάθη πλευρίτιδα, αίμό- 
πτυσιν ή ύποπτον βρογχικόν κατάρρουν.

δ) Οί παθόντες φυματίωσιν συνεπεία πολεμικού τραύμα
τος διαμπερούς τοϋ θώρακος, άνεξαρτήτως χρόνου τής έν τη ζώ
νη τών πρόσω ή έπί πολεμικών πλοίων έν πολ.έμω, ύπηρεσίας 
αύτών ή φυματίωσιν τών πνευμόνων κατόπιν όστεΐτιδος ή 
άδενίτιδος φυματιώδους, έμφχνισθείσης καί έγχειρηθείσης εις 
ύπηρεσίαν τής ζώνης τών πρόσω έπί πολεμικών πλ.οίων έν 
πολ.έμω καί έν συνεχεία ύπηρεσίας μετώπου ή φυματίωσιν 
τών οφθαλμών, κατόπιν πλευρίτιδος, ήν επαθον έν τώ μετώ.- 
πω ή έν πόλέμικοΐς πλοίοις έν πολ.έμω.

ε) Οί παθόντες άποδεδειγμένως έν τη ζώνη τών πρόσω 
ή έν πολεμικοΐς πλ.οίοις έν πολεμώ ή έν αιχμαλωσία ληθαρ- 
γικήν έγκεφαλ,ίτιδα άπολ.ήξασαν εις νόσον τοϋ Πάρκινσον.

«Οί άπό τής ένάρξεως τοϋ κατά τών συμμοριτών άγώνος 
καί κατά τήν διάρκειαν αύτοϋ παθόντες, μετά ένός έτους συ
νεχή ή διακεκομμένην ύπηρεσίαν έν αύτώ, οφθαλμικήν πά- 
θησιν καθιστώσαν αύτούς άνικάνους διά πάσαν στρατιωτικήν 
ύπηρεσίαν καί ής ή παθογένεια δεν έχει είσέτι έπιστημονικώς 
διευκρινισθή, υπάγονται εις τάς διατάξεις τοϋ άνω Νόμου, 
έφ’ όσον κλινικώς καί έργαστηριακώς ήθελον άποκλεισθή 
ή συφιλ.ιδική μόλυνσις καί ό άλ,κοολισμός τών άτόμων».

Ή έντός « » παράγραφος προσετέθη διά τοϋ άοθοου 2 
τοϋ Ν.Δ. 658/194S.

στ) Οί παθόντες φρενοβλάβειαν έκ τραυμάτων, κακου
χιών πολέμου ή αίχμαλ.ωσίας έφ’ όσον αΰτη προήλ.θεν ύπό 
τούς όρους καί τούς περιορισμούς ώς προς τά χρονικά όρια 
τών έδαφ. Ια, β, γ, δ τοϋ παρόντος Νόμου.

ζ) Οί άεροπόροι τών έδαφ. α,β, γ, δ, τής παρ. 2 τοϋ άρθρ* 
2 οί παθόντες βλ.άβας περιλ.αμβανομένας εις τούς πίνακας 
Α καί Β τοϋ παρόντος Νόμου καί έπελ.θούσας 1) έξ έγκαυ- 
μάτων βενζίνης, έλ.αίου, θερμού ΰδατος ή ύπολ.ειμμάτων καύ
σεως βενζίνης (άέρια έξαγωγής) κατά τον χρόνον τοϋ χει
ρισμού άεροσ/.αφών έν πολ.έμω ή ειρήνη. 2) έκ κρυοπαγημάτων 
ή ψήξεως λ.όγω πτήσεως έν πολ.έμω ή ειρήνη.

η) Οί άεροπόροι οί διαλαμβανόμενοι εις τά έδάφια α, 
β τής 2ας παραγράφου τοϋ άρθρου 2 τοϋ παρόντος Νόμοι 
οί παθόντες μετά ένός έτους τούλ.άχιστον κατάστασιν 
πτητικής ένεργείας, έν πολ.έμω ή διετή τοιαύτην έν ειρήνη 
φυματίωσιν πνευμόνων ή ύποπτον βρογχικόν κατάρρουν 
έξελ,ιχθέντα εις φυματίωσιν έντός διετίας άπό τής λ.ήξεως 
τής πτητικής ταύτης καταστάσεως.

θ) Οί αύτοί ώς άνω άεροπόροι οί παθόνες άποδεδειγμένως 
μετά έξάμηνον τουλάχιστον κατάστασιν πτητικής ένεργείας 
έν πολ.έμω ή ειρήνη αίμόπτυσιν ή πλευρίτιδα καί παρουσιά
ζοντες φυματίωσιν πνευμόνων έντός τριετίας άπό τής λ.ήξεως 
τής πτητικής καταστάσεως.

ι) Οί αύτοί ώς άνω άεροπόροι οί παθόντες φυματίωσιν 
έντός έξαμήνου άπό τής άπομακρύνσεως έκ τής ’Αεροπορίας 
μετά προηγουμένην εις ταύτην τριετή συνεχή κατάστασιν 
πτητικής ένεργείας ή τετραετή τοιαύτην διακεκομμένην, 
χωρίς νά έχωσι πάθει αίμόπτυσιν ή πλευρίτιδα ή ύποπτον 
βρογχικόν κατάρρουν.

. . ». — ρ .. . ·(· . ... μΟΟ · Ο-
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ια) Οί αύτόί ώς άνω άεροπόροι οί παθόντες φυματίωσιν 
συνεπείχ τραύματος διαμπερούς τοϋ θώρακος έξ αεροπορικού 
ατυχήματος έν πολέμω ή ειρήνη ανεξαρτήτως πτητικής κα- 
ταστάσεως ή φυματ.ωσιν των πνευμόνων, κατόπιν όστεΐ- 
τιδος ή άδενίτιδος φυματιώδους έμφανισθείσης καί έγχει- 
ρηθείσης κατά τήν έν τή ’Αεροπορία υπηρεσίαν των ή φυ- 
ματίωσιν των οφθαλμών Κατόπιν πλευρίτιδος ήν έπαθον 
έν τή ’Αεροπορία.

ιβ) Οί αυτοί ώς άνω αεροπόροι οί παθόντες έν πολέμω 
ή .-.ίρννη.

1. ώλειαν τής όράσεως τού ενός οφθαλμού καί μο
νόπλευρον βαρυκοΐαν μετά μονίμου ιλίγγου μετά προηγου
μένων τριετή συνεχή κατάστασιν πτητικής ένεργείας η τε
τραετή τοιαύτην διακεκομμένην.

2. Χρονιάς ψυχώσεις καΟιστούσας άναγκαίαν τήν μό- 
νωσιν τού άσθενοΰς ή την αύστηράν έπίβλεψιν αυτού μετά 
προηγουμένην εξάμηνον συνεχή κατάσταοιν πτητικής ενέρ
γειας ή έτησίαν τοιαύτην διακεκομμένην.

'Η έ'ναρξις των τοιούτων ψυχώσεων δέον νά έλαβε χώ
ραν αμέσως μετά αεροπορικόν ατύχημα μετά ή άνευ τραυ
ματισμού. νά άποκλείηται δέ κλινικώς καί έργαστηριακώς 
ή ΰπαρξις τού αλκοολισμού καί τής συφιλιδικής μολύνσεως 
τού άτόμου.

3. Τελείαν κώφευσιν αμφίπλευρον μετά μονίμου ιλίγγου 
._ μετά προηγουμένην _ έτησίαν συνεχή κατάστασιν^πτητικής

ένεργείας ή διετή τοιαύτην διακεκομμένην.
Οί των έδαφ. Ια, β, γ, δ, η, θ, ι, ια δέον νά πάσχωσιν έκ 

πνευμονικής φυματιώσεως βεβαιουμένης κλινικώς ή άκτι- 
νολογικώς ή μικροσκοπικώς κατά τήν συμφώνως προς 
τό άρθρ. 7 τού παρόντος νόμου έξέτασίν των.

II. α) Οί αυτοί ώς άνω αεροπόροι οί παθόντες έν πολέμω 
ή ειρήνη,

1. Πυλωρικαί ή δωδεκαδακτυλικαί στενώσεις έμφανι- 
ζώμεναι μετά έν έτος τουλάχιστον άπό τής γενομένης γαστρο- 
εντεροαναστομώσεως καί προκαλοΰσαι έμμονα άλγη ή κατα
φανή καταβολήν τής θρέψεως μετά προηγουμένην πενταετή 
συνεχή κατάστασιν πτητικής ένεργείας ή έξαετή τοιαύτην 
διακεκομμένην.

2. Υπερτροφίαν τής καρδίας έκδηλουμένην διά σημαντικής 
αύξήσεως τής καρδιακής άμβλύτητος καί βεβαιουμένην δι* 
έξετάσεως καί όρΟοκαρδιογραφήματος έν νοσοκομείω μετά 
σημείων καρδιακής άνεπαρκείας, έμφανισθεϊσαν δέ μετά 
πε'/ταετή συνεχή κατάστασιν πτητικής ένεργείας ή έξαετή 
τοιαύτην διακεκομμένην.

3. ’Εμφύσημα τών πνευμόνων συνοδευόμενον υπό έντονου 
δύσπνοιας καί έμφανισθέν μετά τριετή συνεχή κατάστασιν 
πτητικής ένεργείας ή πενταετή τοιαύτην διακεκομμένην.

4. Χρονιάς ψυχώσεις μή καΟιστώσας άναγκαίαν τήν 
μόνωσιν τού άσθενούς ή τήν αύστηράν αύτοϋ έπίβλεψιν καί 
έμφανισθείσας μετά προηγουμένην εξάμηνον συνεχή κατά- 
στασιν πτητικής ένεργείας ή έτησίαν τοιαύτην διακεκομμένην.

Ή έναρξις τών τοιούτων ψυχώσεων δέον νά έλαβε χώραν, 
αμέσως μετά άεροπορικόν άτύχημα μετά ή άνευ τραυματισμού 
νά άποκλείηται δέ κλινικώς καί έργαστηριακώς ή ΰπαρξις 
τοϋ άλκ.οολισμού καί τής συφιλιδικής μολύνσεως τοϋ άτόμου.

5. Κατηργήθη διά τοϋ Α.Ν. 1496/1938.
6. ’Αμφίπλευρον κώφευσιν άνευ ιλίγγου έμφανισθεϊσαν 

μετά προηγουμένην τριετή συνεχή κατάστασιν πτητικής 
ένεργείας ή έξαετή τοιαύτην διακεκομμένην.

7-9. Κατηογήθησαν διά τοϋ Α.Ν. 1496/1938.
III. (Κατηργήθη διά τοϋ Α.Ν. 1496/193S).
«IV. Οί μετατασσόμενοι κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος 

εις Πολεμικήν ’Αποστρατείαν λόγω κακουχιών πολέμου 
ή λόγω παθήσεων έκ διατεταγμένων πτήσεων έν πολέμω 
ή ειρήνη προάγονται ώς καί οί εις Πολεμικήν Διαθεσιμότητα 
διατελοϋντες, άπό τοϋ βαθμού ον έφερον καθ’ ήν χρονολογίαν 
ήρξατο ή έκ τής υπηρεσίας άποχή αυτών συνεπεία τής 
δημιουργησάσης τήν νόσον άφορμήν έφ’ όσον προβλέπεται 
όργανικώς τοιοϋτος βαθμός έν τώ κλάδω σώματι ή είδικότητι 
εις ήν άνήκουσι, τών άεροπόρων τοϋ έδαφ. Β' τής παρ. 2 τοϋ

άρθρ. 2 τοϋ παρόντος νόμου νοουμένων ώς κεκτημένων τον 
βαθμόν τοϋ Άρχ/νίου κατά τον χρόνον τής παθήσεως των».

Τό έδάο. IV άντικατεστάθη ώς άνω διά τού άοθρου 2 τοϋ 
Ν.Λ. 90/1946.

Άρθρον 5.
«1. Οί μετατασσόμενοι είς Πολεμικήν άποστρ 

λόγω κακουχιών Πολέμου ή λόγω παθήσεων έκ δι: 
γμένων πτήσεων έν πολέμω ή ειρήνη λαμβάνουτιν ’( 
οί μεν τών περιτττ. 1 τοϋ άρθρου 4 τά 109% τών έκ; 
άποδοχών ών δικαιούνται οί έν ενεργώ υπηρεσία 
βαθμοί των άνευ πτητικού επιδόματος ένεογοϋ ίττ.γ. 
οί δέ τών περιπτ. ίΐ καί ΠΙ τοϋ άρθρου 4 τά 90% τών 
τερω άποδοχών άνευ πτητικού επιδόματος ενεργού 
ρεσία.ς.

εοβίως
ίστοτε
όΐΑΟΙΟ-
-'-'"'-νι
άνω- 
ύπη -

2. Καί οί τών τριών κατηγοριών τοϋ παρόντος άρθρου 
λαμβάνουσιν έπίσης άνευ πτητικού επιδόματος ενεργού 
υπηρεσίας μηνιαίως ώς προσαύξησιν δι’ έκαστον εξάμηνον 
πτητικής ένεργείας ό,τι καί οί εις αποστρατείαν τιθέμενοι.

3. ’Εκ τούτων οί παθόντες φυματίωσιν συνεπεία τραύματος 
διαμπερούς τοϋ θώρακος μετατάσσονται τη αιτήσει των 
καί κατόπιν γνωματεύσεως τής Α.Α.Υ.Ε., εις τήν Α' κατη
γορίαν τής πολεμικής διαθεσιμότητος.

«4. Οί ύποστάντες ακρωτηριασμόν οίονδήποτε ή παντελή 
αχρηστίαν τοϋ ενός ή άμφοτέρων τών άκρων .ή.τελείαν μονό
πλευρον κώφευσιν μετά σημαντικής έλαττώσεως τής άκουστι- 
κής όξύτητος τού ετέρου ώτός, όταν ή συνεννόησις δεν δύ- 
νκται νά έπιτευχθή άνευ τής χρησιμοποιήσεως ειδικού άκου- 
στικοϋ μηχανήματος, προερχόμενων άπό τραύματα ή παθή
σεις των δι’ άς έτέθησαν εις την Κατάστασιν Πολεμικής 
άποστρατείας καί χρησιμοποιούν ή μή, ένεκα τούτου, τεχνη
τά μέλη καί ορθοπεδικά μηχανήματα ή ακουστικά τοιαϋτα, 
άπολαύουσι τού καθοριζομένου έν τή τρίτη παραγράφω τού 
άρθρου 3 έπιδόματος 20—40% τών ανωτέρω άποδοχών των.

Ή κατασκευή καί ή έπισκευή τών τεχνητών μελών, μη
χανημάτων, προθεμάτων καί ειδικών υποδημάτων καί ή 
άγορά τεχνητών όφθαλμών έπιβαρύνει τό Δημόσιον.

5. Εις τούς τελοϋντας έν Πολεμική άποστρατεία λόγω 
κακουχιών πολέμου ή λόγω παθήσεων έκ διατεταγμένων 
πτήσεων άεροπόρους έν πολέμω ή ειρήνη έν περιπτώσει 
καθ’ ήν έπιδεινουμένης τής καταστάσεοός των, ήθελον παρου- 
σιάση' εικόνα φυματιώσεως έν έξελίξει, δι’ ήν εχουσιν ανά
γκην ειδικής νσηλείας βεβαιουμένης υπό τής Α.Υ.Ε.Α. 
παρέχεται μηνιαίως χρηματικόν έπίδομα 40—60%».

Τά έδάφ. 1, 2,4 καί ή α' παράγραφος τοϋ έδαφ. 5 άντι- 
κατεστάθησαν ώς άνω διά τού άρθρου 3 Ν.Δ. 90/1946.

!2ν τή περί τούτου έκθέσει της ή 'Υγειονομική ’Επιτροπή 
καθορίζει τήν χρονικήν διάρκειαν παροχής τούτου ήτις 
δεν δύναται νά είναι μείζων τών έξ μηνών.

Διά τούς μεταβαίνοντας προς θεραπείαν είς τό έξωττρικόν 
τό χρονικόν τούτο όριον διαπλιασιάζεται.

Π αρ-.ρχομένης της κατά τό άνω προθεσμίας, δύναται νά 
χορηγηθή κατά τον αυτόν τρόπον καί έντός τού αύτοϋ χρονικ ϋ 
διαστήματος νέον τούτο έπίδομα έάν συντρέχωσι καί πάλιν 
οί υπό τού άνωτέρω εδαφίου προβλεπόμεναι προϋπ .θέσεις.

Τό έπίδομα τούτο καταβάλλεται μηνιαίως παρά τοϋ Τα
μείου, παρ’ οϋ καί μισθοδοτούνται, κατόπιν ειδικής διατα
γής τού Υπουργείου τής ’Αεροπορίας.

"Άρθρον 6.
1. Εις τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου υπάγονται 

καί οί έφεδροι άξιωματικοί, άνθυπασπισταί, άρχικελ.ευσταί 
καί ύπαξίίοματικοί τής Πολεμικής ’Αεροπορίας έν καιρώ 
πολέμου, ώς καί οί έφεδροι, έπίκουροι καί προσωρινοί οί 
προσερχόμενοι νά έκτελέσωσιν έν ειρήνη διατεταγμένης υπό 
τής υπηρεσίας πτήσεις ύπό ειδικών Νόμων καί τών έκτε- 
λεστικών τούτων Δ/των προβλεπομένας, διά τήν {πολεμικήν 
διαθεσιμότητα λόγω τραύματος έξ άεροπορικοϋ ατυχήματος 
ή διά τήν πολεμικήν άποστρατείαν, μόνον έφ’ όσον έπαθον 
λόγω διατεταγμένων ύπό τής υπηρεσίας πτήσεων καί κατά 
τήν διάρκειαν τούτων αίμόπτυσιν καί παρουσιάζοντας 
φυματίωσιν πνευμόνων έντός έτους άπό ταύτης ή φυματίωσιν



άεροπορικοϋ άτυχήα,ατος καί έντός διετίας άπό τοϋ τραυ
ματισμού.

2. Οΐ της πολεμικής διαθεσιμότητος καί πολεμικής 
αποστρατείας δύνανται νά νοσηλ.εύωνταϊ-έν τοΐς Στρατιωτι- 
κοΐς ή Ναυτικοΐς Νοσοκομείοις άπολ.αμβάνοντες τών 
κεκανονισμένων εκπτώσεων.

3. Οί των καταστάσεων τής πολεμικής διαθεσιμότητος 
καί τής πολεμικής άποστρατείας οί έκ μονίμων μόνων προερ
χόμενοι ώς μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων Στρατού 
καί Π.Ν., ύπόκεινται είς'τάς ύπέρ των Μετοχικών Ταμείων 
κρατήσεις συμφώνως ταΐς ΐσχύουσαις διατάξεσιν αυτών 
μέχρι τής καταλήψεως υπό τοϋ ορίου ηλικίας τοϋ βαθμοΰ των 
ώς καί οί έν ένεργεία συνάδελφοί των, δικαιοϋνται δέ μερίσμα
τος ώς άκολούθως :

α) Οί μέτοχοι τοϋ Μετοχικοϋ Ταμείου Στρατοϋ οί μέχρι 
τής ημέρας τής μετατάξεως εις μίαν τών άνω καταστάσεων 
συμπληρώσαντες είκοσιπενταετή συντάξιμον υπηρεσίαν απο- 
λαμβάνουσιν ολοκλήρου μερίσματος τοϋ έκάστοτε βαθμοϋ.

Οί δέ έχοντες κάτωτέραν ταύτης μέχρι συμπληρώσεως 
τών 25 έτών λαμβάνουσι τόσα εικοστά πέμπτα όσα καί τά 
συντάξιμά των έτη.

β) Οί μέτοχοι τοϋ Μετοχικοϋ Ταμείου τοϋ Π ολεμικοϋ 
Ναυτικοΰ οί μέχρι τής ήμέρας τής μετατάξεως των εις μίαν 
τών άνω καταστάσεων έχοντες ή συμπληροϋντες είκοσιπεν- 
ταετή πραγματικήν ύπηρεσίαν εις τάς τάξεις τοϋ Π.Ν. 
καί ’Αεροπορίας άπολαμβάνουσιν ολοκλήρου τοϋ μερίσματος 
τοϋ έκάστοτε βαθμοϋ των,______:——----------- -------- --------

4. Οί τελούμενοι γάμοι τούτων, έφ’ όσον τελούνται πρό 
τής καταλήψεως τοϋ ορίου ηλικίας τοϋ βαθμοΰ των, άνα- 
γνωρίζονται, έφαρμοζομένων τών σχετικών διατάξεων τών 
Νόμων περί Μετοχικών Ταμείων, ώς εφαρμόζονται αύται 
καί διά τούς έν ένεργεία συναδέλ·' όυς των.

«5. Είς τούς διατελοϋντας είς τήν κατάστασιν τής Πο
λεμικής Διαθεσιμότητος καί Πολεμικής Άποστρατείας 
έκ τοϋ προσωπικού τής ^Πολεμικής ’Αεροπορίας, δύναται 
ό Υπουργός τής ’Αεροπορίας έν καιρώ έπιστρατεύσεως ή 
πολέμου καί μόνον κατά τήν διάρκειαν τούτων καί κατόπιν 
γνωματεύσεως τής Α.ΐ.Ε.Α. ν’ άναθέτη βοηθητικάς ύπη- 
ρεσίας άνακαλών αυτούς προσωρινώς είς τήν ενέργειαν, 
οπότε καί λαμβάνουσι κατά βούλ.ησιν ή τάς άποδοχάς τών 
έν ένεργεία όμοιοβάθμων των ή τάς πρό τής άνακλήσεώς 
των άποδοχάς, υπαγόμενοι καί ούτοι είς άπάσας τάς διατάξεις 
τάς διεπούσας τούς έν ένεργεία».

6. Οί διατελ.οϋντες εις τήν κατάστασιν τής Πολεμικής 
Διαθεσιμότητος καί Πολεμικής Άποστατείας έκ τοϋ Προ
σωπικού τής Πολεμικής ’Αεροπορίας ούδεμίαν ύπηρεσίαν 
έκτελοΰσιν, ύπόκεινται όμως είς τάς διατάξεις τών Νόμων 
περί καταστάσεως ’Αξιωματικών μή δυνάμενοι νά φέρωσι 
τήν στολήν αύτών είμή κατόπιν ειδικής άδειας τοϋ Υπουργού 
τής ’Αεροπορίας. Ταξιδεύοντες δέ άπολαμβάνουσι τών κε- 
κανονισμένων διά τούς έν ένεργεία εκπτώσεων.

Ούτοι έν ούδεμια περιπτώσει άπόλυσι τά έκ τοϋ παρόντος 
Νόμου παρεχόμενα αύτοΐς πλεονεκτήματα, πλ.ήν άδικημάτων 
εσχάτης προδοσίας μετά καταδίκην.

Τά έδάφ. 5 καί 6 άντικατεστάθησαν ώς άνω διά τοϋ άρθρου
5 Ν.Δ. 90/1946.

7. Παρά τώ Ύπουργείω ’Αεροπορίας τηρούνται ίδια 
βιβλ.ία τών διατελ,ούντων είς πολεμικήν διαθεσιμότητα καί 
πολεμικήν άποστρατείαν, είς ά καταχωρίζονται αί έκάστοτε 
μεταβολ.αί καί προαγωγαί, έφοδιάζονται δέ ούτοι διά σχετι
κών δελτίων ταυτότητος.

Άρθρον 7:
1. 'Η Α.Α.Υ.Ε. έπιλ.αμβάνεται τής έξετάσεως πάντων 

όσων τά δικαιολογητικά ήθελ.ον διαβιβασθή αύτή παρά τοϋ 
'Τπουργοΰ τής ’Αεροπορίας.

2. Αί άποφάσεις τής Α.Α.Υ.Ε. αί άφορώσαι τήν έκτέλεσιν 
τοϋ παρόντος Νόμου λ.αμβάνονται καθ’ ομόφωνον γνώμην 
τών μελ.ών της, ούσαι ύποχρεωτικαί διά τον 'Υπουργόν τής 
’Αεροπορίας καί άνέκκλητοι.

ο. c.v περιπτώσει οιαφωνιας η αποφασις αναβΟΛ/εται 
δι’ άλλην συνεδρίασιν, είς ήν παρουσιάζεται προς έπανε- 
ξέτασιν ό ένδιαφερόμενος περί ού έπήλθε διαφωνία. Τής νέας 
ταύτης συνεδριάσεως μετέχει μετά δικαιώματος ψήφου, προ
σκαλούμενος- ύπό τοϋ Προέδρου τής’Επιτροπής καί εις καθη
γητής τής ’Ιατρικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου τής άντι- 
στοίχου έδρας προς τήν νόσον έφ’ ής έσημειώθη διαφωνία. 
'Η άπόφασις τής ούτω συμπλ.ηοουμένης ’Επιτροπής καί 
κατά πλ.ειοψηφίαν λαμβανομένη είναι υποχρεωτική καί 
ανέκκλητος διά τον 'Υπουργόν τής ’Αεροπορίας, ή δέ ούτωσί 
ληφθεΐσα γνωμοδότησις συντάσσεται μετά αίτιολ.ογίας τών 
έκατέρωθεν γνωμών. ’Εν περιπτώσει ίσοψηφίας επικρατεί 
ή ψήφος τοϋ Προέδρου.

Ό ουτω προσκαλούμενος καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου 
λαμβάνει ώς άμοιβήν δι’ έκαστον έξεταζόμενον τήν άμοιβήν 
τήν κεκανονισμένην διά τά ’Ιατρικά Συμβούλια διά τούς 
καθηγητάς τοϋ Πανεπιστημίου.

4. Αί Έπιτροπαί δύνανται προς μόρφωσιν τής γνώμης 
των νά συμβουλ.ευθώσιν ύποεπιτροπάς ειδικών ή οίονδήποτε 
έπιστήμονα ή καί έργαστήριον επιστημονικόν δ νομίζουσι 
πρόσφορον προς τούτο, προς δέ καί νά είσάγωσι τον παρα- 
πεμπόμενον προς παρατήρησιν είς Tt Στρατιωτικόν ή Ναυτι
κόν Νοσοκομεΐον τό όποιον έντός ένός τό πολ.ύ μηνός δέον 
νά άποστείλη είς τάς Έπιτροπάς τό άποτέλ.εσμα τής παρα- 
τηρήσεώς του.

“Αρθρον 8.
1. Οί είς τάς κατά τον παρόντα Νόμον καταστάσεις_μετα- 

τασσόμενοΤΧαμβάνουσιν επί τρίμηνον τάς άποδοχάς ένεργοΰ 
ύπηρεσίας τοϋ βαθμοϋ των, μετά τήν λήξιν τοϋ οποίου άρχεται 
ή καταβολή αύτοΐς τών διά τοϋ παρόντος Νόμου καθορι
ζόμενων άπολ.αυών.

2. 'Ο χρόνος καθ’ δ διατελ.οϋν έν πολεμική διαθεσιμότητι 
καί πολεμική άποστρατεία λογίζεται διά πάσας τάς περιπτώ
σεις ώς χρόνος ύπηρεσίας.

3. Αί άποδοχαί πάσης φύσεως τοϋ παρόντος Νόμου 
είς ούδεμίαν κατάσχεσιν ύπόκεινται πλήν διατροφής τέκνων, 
μέχρι συμπληρώσεως τοϋ 18ου έτους.’

Άρθρον 9.
Διά Π.Δ/τος ή έξέτασις τών διά τοϋ παρόντος Νόμου 

καθοριζομένων περιπτώσεων άνατίθεται είς τήν Άνωτάτην 
'Υγειονομικήν ’Επιτροπήν τής Αεροπορίας, καταρτιζομένην 
παρά τοϋ έπί τοΐς Αεροπορίας 'Υπουργού.

Μεταβατικαί διατάξεις.
Άρθρον 10.

Οί άξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί τής Στρατιωτικής καί 
Ναυτικής άεροπορίας οί διατελ.οϋντες ήδη είς τάς καταστά
σεις τής πολ.εμικής διαθεσιμότητος καί πολεμικής άποστρα
τείας λόγω τραυμάτων ή άλλ.ων παθήσεων καί ύπαγόμενοι 
είς τούς Νομ. 4506 καί 4667 ώς παθόντες έν τή άεροπορία, 
έγγεγραμμένοι δέ ή μή νϋν είς τά στελέχη ταύτης, Οέλ.ουσιν 
εξακολουθήσει διεπόμενοι οί μέν τής Στρατιωτικής άεροπορίας 
ύπό τοϋ Νομ. 4506, οί δέ τής Ναυτικής Άεροπορίας ύπό 
τοϋ Νόμου 4667.

Οί έκ τούτων έπιθυμοϋντες δύνανται νά ύπαχθώσιν ώς 
προς τάς άποδοχάς είς τάς άντιστοίχους καταστάσεις τής 
πολεμικής διαθεσιμότητος και άποστρατείας τάς ύπό τοϋ 
παρόντος Νόμου προβλ.επομένας, μετάνέαν όμως ύγειονομικήν 
έξέτασιν, ήν θέλουσιν ύποστή συμφώνως πρός τάς διατάξεις 
τοϋ παρόντος Νόμου, έντός έξ μηνών άπό τής ισχύος τοϋ 
παρόντος. Οί έκ τούτων κρινόμενοι ύγιεΐς, άποστρατεύονται 
μέ τό άνώτατον όριον συντάξεως τοϋ άμέσως άνωτέρω βαθμοϋ 
δν ήθελ.ον έχει έάν διετέλουν έν τή ενεργώ υπηρεσία καί μέ 
τά αύτά ευεργετήματα, άτινα σήμερον, ήθελ.ον έχει οί έν 
ένεργεία σύγχρονοι κατά τον χρόνον τής παθήσεώς των 
συνάδελφοί των.

Είδικαί διατάξεις.
Άρθρον 11.

Έν τώ παρόντι Νόμω επισυνάπτονται Α’ καί Β' πίνακες.
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"Αρθρον 12.
Διά Π.Δ/τος. εφ’ άπαξ έκδιδομένου ύπό τοϋ 'Υπουργού 

'Αεροπορίας, κχνονισθήσονται αί λεπτομέρειχι τοϋ παρόντος 
Νόμου.

'Αρθρον 13.
Αί διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου δεν εχουσιν ί 

τους μέχρι σήμερον έξελθόντζς της ’Αεροπορίας η 
ποτέ ύπηρετήσχντας εις τχύτην καί δι’ οίονδήπο 
έκτελέσχντας πτήσεις κχί μή ύπηρετοϋντας νυν ε 
ένεργείχ προσωπικόν τής Πολεμικής ’Αεροπορίας, ' 
μελλόντων νά νά ύπζχθώσιν εις τάς διατάςεις τοϋ : 
Νόμου συμφώνως τώ χρθρω 10.

!σχύν διά 
όπωσδή- 
τε λόγον 
εις τό εν 
τ/.ήν των 
παρόντος

"Αρθρον 14.
'Όπου έν τω πχρόντι Νόμω αναγράφονται οί βαθμοί ώς 

έν τω Στρχτω ή Ναυτικό», νοούνται καί οί αντίστοιχοι τής 
Πολεμικής ’Αεροπορίας.

"Αρθρον 15.
’Αεροπορικά ατυχήματα νοούνται καί τά έξ άλεξιπτώτου 

τοιαϋτχ έν διατεταγμένη ΰπό τής υπηρεσίας πτήσει.

ΝΌΜΟΣ 4667
τής 8/9 Μαΐου 1930 (ΦΕΚ Α' 147)

Περί καταστάσεως παθόντων έν πολέμω αξιωματικών καί
ύπχξιωμχτικών τοϋ Π. Ναυτικοϋ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
. "Αρθρον 1.

' Αί καταστάσεις παθόντων άξιωμχτικών καί ύπχξιωμχτι- 
κών τοϋ Π. Ναυτικοϋ έν πολέμω είναι αί εξής :

Α) Πολεμική διχθεμότης λόγω τραυμάτων'.
Β) Πολεμική αποστρατεία λόγω κακουχιών πολέμου.
Ή μετάταξις άξιωματικοϋ καί ύπαξιωματικοϋ εις τινα 

τών ανωτέρω καταστάσεων ένεργεϊται διά Προεδρικού Δ/τος 
προκαλουμένου ΰπό τοϋ 'Τπουργοϋ τών Ναυτικών βάσει 
γνωμχτεύσεως τής Άνω'τάτης τοϋ Ναυτικοϋ 'Υγειονομικής 
’Επιτροπής.

Πολεμική διαθεσιμότης λόγω τραυμάτων.
"Αρθρον 2.

Ή κχτάστχσις τής πολεμικής διαθεσιμότητος λόγω τραυ
μάτων πολέμου είναι ειδική κατάστασις άξιωματικοϋ ή 
ύπαξιωματικοϋ άναμφισβητήτως ανικάνου διά τήν ένεργόν 
ναυτικήν υπηρεσίαν συνεπεία τραυμάτων πολέμου ληφθέντων 
ότε έφερε τον βαθμόν έξιωματικοϋ ή ύπαξιωματικοϋ.

Τραύματα πολέμου δικαιολογοϋντα τήν τοιαύτην κατά- 
στασιν τοϋ άξιωματικοϋ ή τοϋ ύπαξιωματικοϋ είσί τά 
άποδεδειγμένως καθιστώντα τον τραυματίαν άνχντιρρήτως 
άνίκανον διά τήν ναυτικήν ύπηρεσίαν καί περιλαμβχνόμένα 
εις τούς πίνακες Α' καί Β' τοϋ παρόντος Νόμου.

Τραύματα πολέμου διά τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος 
Νόμου νοοϋνται τά ληφθέντα έν τη ζώνη τών πρόσω καί έν 
πολεμικοΐς πλοίοις κατά τήν διάρκειαν τών πολεμικών 
επιχειρήσεων καί πάσης στρατιωτικής περιοχής εις ήν ήθε- 
λεν έκδηλωθή πολεμική δράσις, προκληθέντα δέ ύπό όπλων 
ή οργάνων ή πολεμικών μέσων τοϋ έχθροϋ καί έν γένει 
πολεμικών περιστατικών, ώς καί αί παθήσεις έκ τών άερο- 
πορικών τοιούτων.

Ώς ζώνη τών πρόσω διά τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος 
Νόμου θεωρείται ή έκάστοτε όριζομένη ύπό τού Υπουργού 
τών Στρατιωτικών διά τόν στρατόν τής ξηρας.
,. "Αρθρον 3.

Οι εις πολεμικήν διαθεσιμότητα λόγω τραυμάτων μετα
τασσόμενοι άξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί δέν καταλαμ- 
βάνουν όργανικάς θέσεις, προάγονται όμως έφ’ όσον δέν 
καταλαμβάνονται ύπό τοϋ ορίου ήλικίας, άκολουθοΰντες τήν 
σειράν τοϋ κανονική σειρά προαγομένου άμέσως άρχαιοτέρου 
των έν τω κλάδω, σώματι ή εΐδικότητι είς ήν άνήκουσι, μέχρι

προσκτήσεως δύο βαθμών άπό τοϋ βαθμοϋ, ον έφερον κατά τόν 
τραυματισμόν των, πλήν τοϋ σημαιοφόρου καί ύπαξιωματι- 
κοϋ, προαγομένων τρις, καί τοϋ πλοιάρχου άπαξ, έφ’ όσον 
διά τούς άνωτέρω προβλέπονται όργανικώς οί σχετικοί 
βαθμοί έν τώ κλάδω, σώματι ή εΐδικότητι, εις ήν άνήκουσιν. 
Οί εις τήν κατάστασιν τχύτην τιθέμενοι άξιωματικοί καί 
ύπαξιωματικοί λχμβάνουσιν οί μέν ύπαγόμενοι εις τόν πίνακα 
A' (Α' Κατηγορίας) ώς μισθόν ίσοβίως τάς έκάστοτε 
άποδοχάς ένεργοϋ ύπηρεσίας τοϋ βαθμοϋ ον φέρουσιν, οί 
δέ τοϋ πίνακος Β' (Β' κατηγορίαν) τά 80% τών άνωτέρω 
άποδοχών.

"Οσων έκ τών τελευταίων τούτων ή κατάστασις ήθελεν 
έπιδεινωθή δύνανται τη αιτήσει των καί κατόπιν γνωμχτεύ
σεως τής Α.Ν.Υ.Ε. νά μετατάσσωνται είς τήν κατάστασιν 
τοϋ πίνακος A' (Α' κατηγορίαν), έφ’ όσον ή πάθησίς των 
περιλαμβάνεται εις τά τραύματα τοϋ πίνακος Α'.

Εις τούς έν τοϊς προηγουμένοις έδχφίοις τοϋ παρόντος 
άρθρου άνχφερομένους καί ύποστάντας άκρωτηριασμόν 
οίονδήποτε ή παντελή άχρηστίαν τοϋ ενός ή καί άμφοτέρων 
τών άκρων προερχομένην ή όφειλομένην είς τραύματά των 
καί χρησιμοποιοϋντας ένεκα τούτου τεχνητά μέλη καί ορθο
πεδικά μηχανήματα, παρέχεται μηνιαίως-χρηματικόν έπί- 
δομα άπό 10—20% τών άποδοχών, άς λαμβάνουσιν έκ τοϋ 
Δημοσίου Ταμείου, δι’ έξοδα κατασκευής ή έπισκευής τών 
τεχνητών μελών καί όρθοπεδικών μηχανημάτων καταργου- 
μένης τής διατάξεως τοϋ Νομ. 1486 τϋ 1918, δυνάμει τής 
όποιας τό Δημόσιον ύποχρεοϋτο νά παρέχη είς τούτους τεχνη
τά μέλη καί ορθοπεδικά μηχανήματα καί έπισκευάζη ταϋτα.

'Ωσαύτως χορηγείται μηνιαίως χρηματικόν έπίδομα 
30—40% τών άποδοχών, άς λαμβάνουσιν έκ τοϋ Δημοσίου 
Ταμείου είς τούς πχθόντας άπώλειαν άμφοτέρων τών οφθαλ
μών λόγω τραύματος καί χρησιμοποιοϋντας οδηγόν, ώς 
καί είς τούς έντελώς παραλύτους συνεπεία τραύματος πο
λέμου.

«Τό ώς άνωτέρω μηνιαΐον έπίδομα 30—40% τών άπο
δοχών χορηγείται καί είς τούς έχοντας άναπηρίαν 100% 
(όλικώς αναπήρους) λόγω πολεμικού τραύματος.

Είς τήν άνωτέρω διάταξιν ύπάγονται καί οί ήδη έχοντες 
άναπηρίαν 100% λόγω πολεμικού τραύματος βαθμοφόροι 
τοϋ Β. Ναυτικού έν Πολεμική διαθεσιμότητι, καθοριζομένων 
τών δικαιωμάτων καί τοϋ σχετικού ποσοστού διά συμπηρω- 
ματικής γνωματεύσεως τής Α.Ν.Τ.Ε. Τό καθοριζόμενου 
έπίδομα λαμβάνουσιν άναδρομικώς άφ’ ής έπαυσε χορηγού
μενου αύτοϊς τό έπίδομα 90% έπί τών άποδοχών συνεπεία 
τοϋ Α.Ν. 126/1943 «περί άκυρώσεως Νομοθετημάτων τής 
περιόδου τής Κατοχής άφορώντας τούς έν Πολεμική ’Απο
στρατεία βαθμοφόρους τοϋ Β.Ν.».

Τό έντός «» προσετέθη διά τοϋ Α.Ν. 1049/1946.
Ό καθορισμός τών δικαιουμένων είς τήν άπόληξιν τών 

άνωτέρω δικαιωμάτων ένεργεϊται κατόπιν γνωμχτεύσεως
τής Α.Ν.Τ.Ε.

Οί προσβαλλόμενοι έκ φυματιώσεως συνεπεία πολεμικού 
τραύματος διαμπερούς τοϋ θώρακος άξιωματικοί καί 
άρχικελευστχί καί οί τούτοις έξομοιούμενοι, διατελοϋντες 
είς τήν κατάστασιν τής πολεμικής διαθεσιμότητος Α' καί Β' 
Κατηγορίας, δικαιούνται τοϋ ημερησίου έπιδόματος έκ δρχ. 
120 κατόπιν γνωματεύσεως τής Α.Ν.Τ.Ε. ύπό τούς όρους 
καί περιορισμούς τοϋ άρθρου 5 τοϋ παρόντος. ’Εν τή περιπτώ- 
σει ταύτη οί τής Β' Κατηγορίας μετατάσσονται είς τήν Α' 
τοιαύτην κατόπιν γνωματεύσεως τής αύτής ’Επιτροπής.

Ωσαύτως τοϋ αύτοϋ ημερησίου έπιδόματος^ έκ δρχ. 120 
ύπό τούς όρους καί περιορισμούς τοϋ άρθρου 5 δικαιούνται 
καί οί έν πολεμική διαθεσιμότητι (Α' καί Β' κατηγορίας) 
διατελοϋντες άξιωματικοί καί άρχικελευστχί καί οί τούτοις 
έξομοιούμενοι, έφ’ ρσον προσβάλλονται έκ φυματιώσεως 
κατά τάς περιπτώσεις τών έδαφ. α', β', γ' καί δ' τοϋ άρθρου 4.

Οί διατελοϋντες έν πολεμική διαθεσιμότητι λόγω τραυ
μάτων ούδεμίχν ύπηρεσίχν έκτελοϋσιν, ύπόκειντχι δέ είς 
τάς διατάξεις την Νόμων «περί καταστάσεως άξιωματικών 
Π.Ν. καί περί καταστάσεως τών ύπχξιωμχτικών Π.Ν.», 
δυνάμενοι νά φέρωσι τήν ναυτική αύτών στολήν.



• · Πολεμική άποστραρεία λόγω κακουχιών πολέμου.
Άρθρον 4.

“Είς τήν κατάστασιν ταύτην μετατάσσονται αξιωματικοί 
καί υπαξιωματικοί ύπό τάς άκολούθους περιπτώσεις :

α) Οί παθόντες έν τη ζώνη των πρόσω ή έν πολεμικοΐς 
πλοίοις, μετά έξάμηνον έν αύτοϊς συνεχή υπηρεσίαν, φυ- 
ματίωσιν πνευμόνων ή δποπτον βρογχικόν κατάρρουν 
έξελιχθέντα εις φυματίωσιν εντός τριετίας άπό τής άπο- 
μακρύνσεώς των έκ τής ζώνης των πρόσω ή τής άποβάσεώς 
των έκ πολεμικών πλοίων.

β) Οί παθόντες άποδεδειγμένως έν τή ζώνη των πρόσω 
ή έν πολεμικοΐς πλοίοις πλευρίτιδα ή αίμόπτυσιν, άσχέτως 
χρόνου υπηρεσίας έν αυτή καί παρουσιάζοντες φυματίωσιν 
πνευμόνων έντός τριετίας άπό τής έπιστροφής των έκ ταύτης 
ή τής άποφάσεως έκ των πολ. πλοίων.

γ) Οί παθόντες φυματίωσιν έντός έτους άπό τής έκ τής, 
ζώνης των πρόσω άπομακρύνσεώς των ή τής άποβάσεώς των 
έκ πολεμικών πλοίων μετά προηγουμένην έν αυτή υπηρεσίαν 
έξάμηνον συνεχή ή τοιαύτην διακεκομμένην, έντός έτους χωρίς 
να έχω σι πάθη πλευρίτιδα, αίμόπτυσιν ή ύποπτον βρογχικόν 
κατάρρ υ;.

δ) Οί παθόντες φυματίωσιν συνεπεία πολεμικού τραύ
ματος διαμπερούς τοϋ Οώρακος, άυεξαρτήτως χρόνου τής 
έν τή ζώνη τών πρόσω ή έπί πολεμικών πλοίων υπηρεσίας 
αυτών ή φυματίωσιν τών πνευμόνων κατόπιν όστείτιδος 

- καί άδενίτιδος φυματιώδους, έμφανϊσθέίσης καί έγχειρισθεί- 
σης είς υπηρεσίαν τής ζώνης τών πρόσω ή έπί πολεμικών 
πλοίων έν συνεχεία υπηρεσίας μετώπου ή φυματίωσιν τών 
όφθαλμών κατόπιν πλευρίτιδος ήν έπαθον έν τώ μετώπω.

Άπαντες οί ώς άνωτέρω έν τού-' έδαφ. α, β, γ καί 8 τοϋ 
παρόντος άρθρου άναφερόμενοι ι ’ιωματικοί καί ύπκξιω- 
ματικοί δέον νά έφερον τόν βαθμόν τοϋ άξιωματικοϋ ή ύπα- 
ξιωματικοϋ κατά την έν τή ζώνη τών πρόσω υπηρεσίαν αυτών.

Οί μετατασσόμενοι κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος 
είς πολεμικήν άποστρατείαν. λόγω κακουχιών πολέμου, 
οί μέχρι τοϋ βαθμοϋ τοϋ πλοιάρχου συμπεριλαμβανομένου, 
προάγονται .συγχρόνως είς τον άυώτερον βαθμόν, έφ’ όσον 
προβλέπεται δργανικώς τοιοϋτος βαθμός έν τώ κλάδω, 
σώματι ή είδικότητι είς ήν άνήκουσιν ά/ά.ως λαμβάνουσι 
μόνον τάς άποδοχάς τοϋ άνωτέρου βαθμοϋ, δυνάμενοι νά 
φέρωσι την ναυτικήν αύτών στολήν.

Άρθρον 5.
Οί μετατασσόμενοι εις πολεμικήν αποστρατείαν λόγω 

κακουχιών' πολέμου λαμβάνουσιν ΐσοβίως τά 100% τών 
εκαστοτε άποδοχών ένεργοϋ υπηρεσίας τοϋ βαθμοϋ όν 
φέρουσιν.

Έκ τούτων οί παθόντες φυματίωσιν συνεπεία τραύματος 
τοϋ Οώρακος μετατάσσονται τή αιτήσει των καί κατόπιν 
γνωματεύσεως τής Α.Ν.Υ.Ε. είς την Α' κατηγορίαν τής 
πολεμικής διαθεσιμότητος.

Οι έκ τών τής καταστάσεως ταύτης ύποστάντες άκρω- 
.X.. ______ a ___________-.= >________ ' _ - !. ! . «

και χρησιμοποιοϋντες ένεκα τούτου τεχνητά μέλη καί ορθο
πεδικά μηχανήματα, άπολαύουσι τοϋ καθοριζομένου έν τή 
3η παραγράφω τοϋ 3ου άρθρου έπιδόματος 10—20% τών 
αποδοχών των, ύφ’ οΰς όρους έν τώ άρθρω τούτω καθορίζε- 
ζεται.

ενδιαφερομένων ημερήσιον έπίδομα έκ δρχ. 120 διά τούς 
αξιωματικούς καί άρχικελευστάς καί έκ δρχ. 80 διά τούς 
ύπαξιωματικούς.

Εν τή περί τούτου έκθέσει της ή Α,Ν.Τ.Ε. καθορίζει 
την χρονικήν διάρκειαν παροχής τούτου ήτις δεν δύνανται νά 
είναι μειζων τών ες μηνών. Διά τούς μεταβαίνοντας προς

θεραπείαν είς τό ’Εξωτερικόν τό χρονικόν τοϋτο δριον δι
πλασιάζεται.

Παρερχομένης τής κατά τά άνω προθεσμίας, δύναται νά 
χορηγηθή κατά τόν αύτόν τρόπον καί έντός τοϋ αύτοϋ χρο
νικού διαστήματος νέον τοιοϋτον έπίδομα έάν συντρέχωσι 
καί πάλιν αί ύπό τοϋ άνωτέρω έδαφίου προβλεπόμεναι προϋ
ποθέσεις.

Τό έπίδομα τοϋτο καταβάλλεται μηνιαίους παρά τοϋ Ναυ
τικού Ταμείου, παρ’ ού καί μισθοδοτούνται,κατόπιν ειδικής 
διαταγής τοϋ Υπουργού τών Ναυτικών.

Άρθρον 6.
Είς την κατάστασιν τη πολεμικής άποστρατείας λόγω 

κακουχιών πολέμου υπάγονται καί άξιωματικοί καί 
ύπαξιωματκοί : α) παθόντες ληθαργικήν έγκεφαλίτιδα
έκ τραυμάτων ή κακουχιών πολέμου, άπολήξασαν 
είς νόσον ΙΤάρκινσον· β) παθόντες φρενοβλάβειαν 
έκ τραυμάτων ή άφορμήν έχουσαν τάς κακουχίας τοϋ πολέμου 
καί τής αιχμαλωσίας, έφ’ όσον αυτή έπήλθεν' ύπό τούς όρους 
καί περιορισμούς πρός τά χρονικά όρια τών έδαφ. α, β, γ 
καί δ τοϋ 4ου άρθρου τοϋ παρόντος Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΧ Β’.
Γενικαί διατάξεις.

Άρθρον 7.
---- "Οπου έν τώ παρόντι Νομω' άναφέρονταΓ άξιωματικοί
καί υπαξιωματικοί νοούνται καί έφεδροι, έπίκουροι καί 
έφεδροι έπίκουροι τοιοϋτοι, ως καί οί κατά την διάρκειαν 
τοϋ πολέμου βαθμολογηθέντες οπωσδήποτε κατά τάς κειμένας 
διατάξεις αξιωματικοί καί υπαξιωματικοί.

Οί τής καταστάσεως πολεμικής διαθεσιμότητος λόγω 
τραυμάτων καί πολεμικής άποστρατείας λόγω κακουχιών 
πολέμου άξιωματκοί καί υπαξιωματικοί ταξιδεύοντες άπο- 
λαμβάνουσι τών κεκανονισμένων διά τούς έν ένεργεία 
αξιωματικούς έκπτώσεων.

Οί τής πολεμικής διαθεσιμότητος άξιωματικοί καί ύπα- 
ξιωματικοί δύνανται νά νοσηλεύωνται έν τοΐς Ναυτικούς ή 
Στρατιωτικούς Νοσοκομείοις άπολαμβάνοντες τών κεκα- 
νονισμένων έκπτούσεων.

Οί τών καταστάσεων τής πολεμικής διαθεσιμότητος καί 
πολεμικής άποστρατείας άξιωματικοί καί υπαξιωματικοί 
τοϋ Π.Ν., οί έκ τών μονίμων μόνον προερχόμενοι ύπόκεινται, 
ώς μέτοχοι τοϋ Μ.Τ.Π Ν., είς άπάσας τάς έπί τών άποδο
χών των κρατήσεις ύπέρ τοϋ.Μ.Τ.Π.Ν. ώς καί οί έν ένεργεία 
συνάδελφοί των.

Οί τελούμενοι γάμοι τούτων, έφ’ όσον τελούνται προ τής 
καταλήψεως τοϋ ορίου ήλικίας τοϋ βαθμοϋ των, άναγνωρί
ζονται. έφαρμοζομένων τών σχετικών διατάξεων τοϋ Νόμου 
περί Μετ. Ταμείου Π.Ν., ώς έφαρμόζονται αύται καί διά τούς 
έν ένεργεία συναδέλφ·. ύ; των.

Άρθρον 8.
Ή Α.Ν.Υ.Ε. έπιλαμβάνεται τής έξετάσεως παντός άξιω- 

ματικοϋ καί ύπαξιωματικοϋ καί τών τούτοις έξομοιουμένων, 
ούτινος τά δικαιολογητικά ήθελον διαβιβασθή αύτή δυνάμει 
διαταγής τοϋ Υπουργού τών Ναυτικών.

• Αί άτοφάσεις τής έπιτροπής ταύτης αί άφορώσαι τήν 
έκτέλεσιν τοϋ παρόντος Νόμου λαμβάνονται καθ’ ομόφωνον 
γνώμην τών μελών των, ούσαι ύποχρεωτικαί διά τόν Υ
πουργόν τών Ναυτικών καί ανέκκλητοι.

Έν περιπτώσει διαφωνίας παραπέμπεται αύτεπαγγέλτως 
ύπό τοϋ Υπουργείου τών Ναυτικών είς τήν Άνωτατην 
’Αναθεωρητικήν Ναυτικήν Υγειονομικήν Επιτροπήν ο υπο 
έξέτασιν άξιωματικός ή ύπαξιωματικός.

Ή άπόφασις τής Α.Ν.Υ.Ε. είναι υποχρεωτική καί 
άνέκκλητος διά τόν Υπουργόν τών Ναυτικών έστω καί 
κατά πλειοψηφίχν.

Άρθρον 9.
Οί είς τάς κατά τόν παρόντα Νόμον καταστάσεις μετα

τασσόμενοι άξιωματικοί καί υπαξιωματικοί λαμβάνουσιν 
έπί τρίμηνον τάς άποδοχάς ένεργοϋ υπηρεσίας τοϋ βαθμοϋ
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των, μετά την λήςιν τοΰ οποίου άρχεται ή καταβολή αύ- 
τοϊς των δια του παρόντος Νόμου καθοριζόμενων άπολαυών.

'Ο χρόνο: καθ’ ον δ'.ατελοϋν έν πολεμική διαθεσιμότητι 
και πολεμική αποστρατεία λογίζεται διά πάσας τάς περι
πτώσεις ώς χρόνος υπηρεσίας.

Αί άποδοχαί πάσης φύσεως του παρόντος Νόμου εις ού- 
δεμίαν κατάτχεσιν ΰπόκεινται πλήν διατροφής τέκνων, 
μέχρι συμπληρώσεως τοΰ 18ου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
Μεταβατικαί διατάξεις.

Άρθρον 10.
Αί έκκρεμοϋσαι σχετικαί υποθέσεις κατά τήν ΐσχΰν τοΰ 

παρόντος υπάγονται εις τάς διατάξεις αύτοϋ.
Άρθρον 11.

Οί διατελοϋντες ήδη εις τάς καταστάσεις της τιμητικής 
διαθεσιμότητος καί τιμητικής άποστρατείας λόγω τραυ
μάτων ή άλλων παθήσεων, εντός ενός μηνός άπό τής ισχύος 
τοΰ παρόντος μετατάσσονται οί μεν πρώτοι εις την Α' κατη
γορίαν τής πολεμικής διαθεσιμότητος, οί δέ δεύτεροι εις 
την Β' κατηγορίαν αυτής, υπαγόμενοι τώ άρθρω 3 τοΰ 

^παρόντος-Νόμου.  ____ ____ ___________—----------------------
Έκ των οί τής Β' κατηγορίας φέροντες τραύματα περι

λαμβανόμενα εις τον πίνακα Α' τοΰ παρόντος μετατάσ
σονται τή αιτήσει των κατόπιν γνωματεύσεως της Α.Ν.Υ.Ε. 
εις την Α' κατηγορίαν. 5

Οί ήδη διατελοϋντες εις τιμητικήν διαθεσιμότητα άξιω- 
ματικοί καί ύπαξιωματικοί συνεπεία τραυμάτων πολέμου, 
πλήν των τεθέντων εις τάς καταστάσεις «παθόντος έν ύπη- 
ρεσία» ή τιμητικής διαθεσιμότητος μέ τον βαθμόν σημαιο
φόρου ή όπαξιωματικοΰ, οίτινες άκολουθοϋσι τάς διατάξεις 
τοΰ άρθρ. 3 τοΰ παρόντος, δικαιούνται προαγωγής έπί τή 
βάσει των Νόμων, δι’ ών έτέθησαν εις τάς καταστάσεις 
παθόντος έν υπηρεσία ή τιμητικής διαθεσιμότητος.

Άρθρον 12.
Οί κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ παρόντος Νόμου διατε- 

λοϋντες ήδη εις τάς A', Β' καί Γ' κατηγορίας τής ειδικής 
άποστρατείας αξιωματικοί, ύπαξιωματικοί καί οί τούτοις 
έξομοιούμενοι κετατάσσονται διά Προεδρικού Δ/τος έντός 
μηνός άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος εις τήν κατάστασιν τής 
πολεμικής άποστρατείας, άπολαύοντες τάς υπό τοϋ άρθρου 
5ου τοϋ παρόντος καθοριζομένας άπολαυάς.

Εκ τούτων δικαιούνται συγχρόνου προαγωγής εις τόν 
άμέσως άνώτερον βαθμόν συμφώνως τή τελευταία παραγράφω 
τοΰ άρθρου 4 όσοι ούδένα βαθμόν ελαβον έν ταϊς προηγου- 
μέναις καταστάσεσι τιμητικής άποστρατείας καί ειδικής 
άποστρατείας.

Άρθρον 13.
Οί διά των άνω άρθρων 11 καί 12 μετατασσόμενοι εις 

τάς καταστάσεις πολεμικής διαθεσιμότητος καί πολεμικής 
άποστρατείας άξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί ύπάγονται 
ώς προς τα δικαιώματα τοϋ Μετοχ. Ταμείου τοϋ Π.Ν. καί 
τάς πρός τούτο ύποχρεώσεις, εις τάς διατάξεις τοϋ άρθρ.
7 τοϋ παρόντος.

Οί διά των ώς άνω άρθρων 11 καί 12 μετατασσόμενοι 
εις τάς καταστάσεις τής πολεμικής διαθεσιμότητος καί πολε
μικής άποστρατείας αξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί τοϋ 
Π.Ν. δικαιούνται μερίσματος έκ τοϋ Μ.Τ.Π.Ν. κατά τάς 
ίσχυούσας περί τούτου έκάστοτε διατάξεις έφ’ όσον συμπλη- 
ροϋσιν είκοσιπενταετή πραγματικήν ύπηρεσίαν διανυθεΐ- 
σαν εις τάς τάξεις τοϋ Π.Ν. καί άφοΰ έκπληρώσουν τάς 
διά συμπλήρωσιν τής συνεισφοράς μετοχής κ.λ,π. σχετικάς 
ύποχρεώσεις των. Οϋτοι έξακολουθοϋσι νά καταβάλλωσιν 
έκ τών αποδοχών των τάς κεκανονισμένας ύπέρ τοϋ Μ.Τ. Π.Ν.. 
κρατήσεις ώς καί οί έν ένεργεία συνάδελφοί των, μέχρις 
Οτου καταληφθώσιν ύπό τοϋ ορίου ηλικίας. ·

Άρθρον 14.
’Αξιωματικοί καί άρχικελευσταί καί οί τούτοις έξομοιού-

μενοι δικαιούμενοι νά ένασκήσωσι τό δικαίωμα- μετατά— 
ξεώς των κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου εις τάς 
διά τούτου δημιουργουμένας καταστάσεις τής πολεμικής 
διαθεσιμότητος λόγω τραυμάτων πολέμου καί πολεμικής 
άποστρατείας λόγω κακουχιών πολέμου, δύνανται νά ένα
σκήσωσι τό δικαίωμά των τούτο μέχρι τής 31 Μαρτίου 
1931. Τό δικαίωμα τούτο δύναται ν’ άναγνωρισθή καί εις 
κελευστάς καί ύποκελευστάς κατόπιν Δ τος προκαλου- 
μένου ύπό τών Υπουργών Ναυτικών καί Οικονομικών.

'Ωσαύτως δύνανται έντός τοϋ αύτοϋ χρονικού ορίου νά 
ζητήσωσιν έφ’ άπαξ τήν έπανεξέτασίν των οί μέχρι τής 
ισχύος τοϋ παρόντος ύπό τής Α.Ν.Υ.Ε. καί κριθέντες 
ώς μή ύπαγόμενοι εις τάς διατάξεις τοϋ Νομ. 3450 ή δύ- 
νανται νά προσκομίσωσι στοιχεία μή τεθέντα ύπ’ δύει τής 
Α.Ν.Υ.Ε., πλήν τών έξελθόντων τοϋ στρατεύματος διά 
τοϋ Νομ. 4444 «περί εκούσιας άποστρατείας αξιωματικών 
καί υονίαων ύπαξιωκατικών τοϋ Π. Ναυτικού κ.λπ.».

Άρθρον 15.
Ή καταβολή είς τούς δικαιούχους τών καθοριζομένων 

άποδοχών διά τοϋ παρόντος Νόμου άρχεται άπό τής 1ης 
τοϋ επομένου μηνός άπό τής δημοσιεύσεως είς τήν ’Εφημε
ρίδα τής Κυβερνήσεως τοϋ σχετικού Δ/τος τής μεταθέσεώς 
των εις τάς διά τοϋ παρόντος προβλεπομένας καταστάσεις,

Ό χρόνος καθ’ όν διετέλεσαν είς τάς καταστάσεις τής 
τιμητικής διαθεσιμότητος, τιμητικής καί ειδικής άποστρα
τείας, λογίζεται ώς χρόνος ύπηρεσίας δι’ άπάσας τάς περι
πτώσεις, οί δέ τελεσθέντες γάμοι αυτών άναγνωρίζονται 
κατά τό άρθρον 7 τοΰ παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δ'.
Είδικαί διατάξεις.

Άρθρον 16.
’Εν τώ παρύντι Νόμω έπισυνάπτονται Α' καί Β' Πίνακες.

Άρθρον 17.
Διά Προεδρικού Δ/τος έφ’ άπαξ έκδοθησομένου ύπό 

τοϋ 'Υπουργού τών Ναυτικών κανονισθήσονται λεπτομέρειαι 
τοϋ παρόντος Νόμου.

Άρθρον 1S.
Οί είς τάς διατάξεις τοϋ άπό 14 Φεβρ. 1928 3450 Νό

μου διατελοϋντες ήδη άξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί, 
έξακολουθοϋσι παραμένοντος έν αύταΐς μέχρι τής μετατά- 
ξεώς των είς τάς διά τοϋ παρόντος δημιουργουμένας κατα
στάσεις. ’

Άπό τής ισχύος τοϋ παρόντος Νόμου καταργεϊτάι πάσα 
οίαδήποτε γενική ή ειδική διάταξις Νόμου ή Ν. Δ/τος άντι- 
κειμένη είς τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου.

Α.Ν. 1854/1951.
«Περί άπονομής τών Πολιτικών καί Στρατιωτικών Συν

τάξεων» ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη μεταγενε
στέρους. I

■ (ΦΕΚ 182/51, τεΰχ. .V).
Άρθρον 41.

1. Ό χρόνος τής έν καταστάσει πτητικής ένεργείας 
ύπηρεσίας τών στρατιωτικών λογίζεται διπλάσιος μέν έν 
ειρήνη, τριπλάσιος δέ έν πολέμω, έφ’ όσον καθ’ έκαστον 
έξάμηνον συμπληροϋσι 30 ώρας πτήσεων.

Ό διπλασιασμός ή τριπλασιασμός ούτος δι’ άπαντας τούς 
στρατιωτικούς χωρεΐ μόνον έάν συντρέχη 14 έτών πραγμα
τική ύπηρεσία στρατιωτικού, είς ήν. προσμετρεϊται καί ό 
χρόνος φοιτήσεως είς παραγωγικά σχολεία.

Ό άνωτέρω περιορισμός δέν ισχύει, έφ’ όσον ό στρατιω
τικός απομακρύνεται τών τάξεων άκουσίως αύτοϋ ή θνήσκει 
έν ένεργεία.

2. ' Ωσαύτως λογίζεται διπλάσιος μέν έν ειρήνη, τριπλά
σιος δέ έν πολέμω ό χρόνος τών καταδυτικών έξαμήνων, 
άτινα συμπληροϋσιν οί έπί τών ύποβρυχίων ύπηρετοϋντες.

Ό διπλασιασμός όμως τοϋ έν ειρήνη συνταξίμου χρόνου



αυτών λογω καταδυτικών έξαμήνων λογίζεται μόνον έφ’ 
δσον ό στρατιωτικός συνεπλήρωσεν εικοσαετή τουλάχιστον 
συντάξιμον ΰττηρεσίαν ή απομακρύνεται τών τάξεων άκου- 
,σίως αύτοΰ ή θνήσκει έν ένεργεία. * . —

3. «Ό χρόνος τής εν καταστάσει ένεργείας άλεξιπτω- 
τιστοϋ υπηρεσίας τών στρατιωτικών έν γένει, υπολογίζεται 
διπλάσιος μέν έν ειρήνη, τριπλάσιος δέ έν πολέμα), έφ’ 
όσον συνεπληρώθησαν επτά τουλάχιστον εξάμηνα υπηρε
σίας έν ένεργεία άλεξιπτωτιστοϋ καί έξετελέσθησαν έντός 
έκάστου εξαμήνου τουλάχιστον δύο πτώσεις ή έντός ενός 
ημερολογιακού έτους τουλάχιστον τέσσαρας τοιαύτας ή μίαν 
πολεμικήν τοιαύτην έντός έχθρικής περιοχής, έντός ενός ημε
ρολογιακού έτους. Ό υπολογισμός ούτος χωρεΐ μόνον έάν 
συντρέχη 14 έτών πραγματική υπηρεσία στρατιωτικού εις 
ήν προσμετρεΐται καί ό χρόνος φοιτήσεως εις Παραγωγικά 
Σχολεία.

Οί άνωτέρω περιορισμοί δεν ΐσχύουσιν, έφ’ όσον ό άλεξι- 
πτωτιστής απομακρύνεται τής υπηρεσίας λόγω σωματικής 
ανικανότητος, ό δέ περιορισμός τών επτά έξαμήνων υπηρε
σίας έν ένεργεία άλεξ/στοΰ, δεν ισχύει διά’τούς άπό 1.1. 
1942, μέχρι τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος νόμου έκπαι- 
δευθέντας άλεξ/στάς.

Οι άνωτέρω περιορισμοί δεν ΐσχύουσιν ωσαύτως διά 
τούς έθελοντάς άλεξ/στάς Μ. ’Ανατολής, οϊτινες έχρησιμο- 
ποιήΟησαν παντοιοτρόπως εις έπικινδύνους εΐδικάς μυστικάς, 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ τελευταίου πολέμου. _άποστολάς_ 
εντός τής Ελλάδος καί οιτινες λόγω έχθρικής δράσεως ή 
ευρον τον θάνατον ή τραυματισθέντες συνελήφθησαν αιχμά
λωτοι. Ό χρόνος τής αιχμαλωσίας των θεωρείται ώς χρό
νος έν ένεργεία άλεξιπτωτιστοϋ.

Ή κατάστασις ένεργείας άλεξ/στοΰ καθορίζεται διά· 
διαταγών τοΰ Ύπ. Εθνικής V χύνης.

Εις τούς λαβόντας τό πτυχίον ’Αλεξ/στοΰ τής Έλλην. 
Σχολής Άλεξ/στών, υπολογίζεται καί τό έξάμηνον έντός 
τοΰ οποίου τοϊς άμενεμήθη τό πτυχίον, αί έντός τοΰ έξα- 
μήνου όμως πραγματοποιηθεϊσαι πτήσεις δεν υπολογίζονται 
Slx τό επόμενον έξάμηνον.

Ώς έξάμηνον ένεργείας, λ.ογίζεται καί τό έξάμηνον, 
καθ’ δ ό εκπαιδευόμενος ή έν ένεργεία πτυχιοΰχος άλεξ/ 
στής δέν ήδυνήθη νά συνμπληρώση τάς προβλεπομένας πτώ
σεις τοΰ εξαμήνου ένεκα ατυχήματος συνεπεία πτώσεως 
δι αλεξίπτωτου εντός του ίδιου εξαμήνου, τής αδυναμίας 
ταύτης διαπιστουμένης υπό τής Α.Σ.Τ.Ε.

Εις τας διατάζεις τοΰ παρόντος έδ. υπάγονται καί οΐ 
εις ξένας Σχολάς έκπαιδευθέντες ώς Άλεξ/σταί Στρα
τιωτικοί, τοΰ χρόνου φοιτήσεως καί άποκτήσεως τοΰ πτυ
χίου, ως και τοΰ άριθμοΰ τών πτώσεων βεβαιουμένου βάσει 
τών παρα τώ Ί π. Έθν. Άμύνης τηρούμενων έπισήμων 
στοιχείων».

*Η παρ. 3 προσετέθη διά τοΰ άρθρου 3 τοΰ Ν.Δ. 3723/57.
4. *0 έν διπλασιασμό» ή τριπλασιασμώ υπολογιζόμενος 

ως άνω χρόνος θεωρείται ώς χρόνος πραγματικής συνταξί
μου υπηρεσίας.

Άρθρον 43.
1. Ή μηνιαία σύνταξις παντός άπομακρυνομένου δημο

σίου λειτουργού διατελέσαντος ώς στρατιωτικοΰ εις κατά- 
στασιν πτητικής ένεργείας προσαυξάνεται διά μέν τούς 
συμπληρωσαντας 14—2/ έζάμηνα πτητικής ενεργεί ας έν 
ειρήνη κατά 1/100 τοΰ έκάστοτε μηνιαίου μισθοΰ ένεργείας 
τοΰ βαθμοΰ Σμηναγοΰ δι’ έκαστον τών άπό τοΰ 1ου μέχρι 
και τοΰ 27ου πτητικών έξαμήνων, διά δέ τούς συμπληρώ- 
σαντας 28 καί άνω εξάμηνα πτητικής ένεργείας. έν ειρήνη 
προσαυξάνεται κατά 1/100 τοΰ ώς άνω μισθοΰ δι’ έκα
στον άπό τοΰ 1ου μέχρι τοΰ 27ου εξαμήνου καί κατά 2/100 
τοΰ αύτοΰ ώς άνω μηνιαίου μισθοΰ δι’ έκαστον τών πέιαν 
τοΰ 27ου έξαμήνων.

Δι έκαστον εςαμηνον πτητικής έν πολεμώ ένεργείας καί 
άνεξαρτήτως άριθμοΰ αυτών, παρέχεται προσαύξησις 2/100 
τοΰ αύτοΰ ώς άνω μηνιαίου μισθοΰ.

Διά τόν καθορισμόν τών πτητικών έξαμήνων λαμβάνοντ: 
ύπ’ δψιν αί έν άρθρω 41 καί 76 καθοριζόμεναι ώραι πτήσεω

Τό έξάμηνον καθ’ δ έφονεύθη ή έτραυματίσθη ό άερ-ι 
πόρος έξάεροπορικοΰ άτυχήματος άνεξαρτήτως χρόνο 
καί ώρών πτήσεων, λογίζεται πλήρες πτητικόν τοιοΰτο'

Αί κατά τήν διάρκειαν τής έκπαιδεύσεως εις Σχολά 
Άέρος, έκτελεσθεΐσαι πτήσεις παρά τών μαθητών αύτώ 
δέν ύπολογίζονται διά τήν άνωτέρω προσαύξησιν.

Εις περίπτωσιν λογισμού ώς πτητικής ένεργείας χρονι 
κών διαστημάτων ούχί πλήρων έξαμήνων προστίθεντο 
ταΰτα καί έξώγεται ό άριθμός τών έξαμήνων, τοΰ ύπολοί 
που λογιζομένου ώς πλήρους έξαμήνου έφ’ δσον άποτελεΐτα 
έκ τριών μηνών.

2. Ή κατά τ’ άνο,,τέρω προσαύξησις, κανονίζεται κα 
άπονέμεται σύν τή συντάξει, λαμβάνεται δ’ ύπ’ οψιν δι: 
τόν κανονισμόν τής συντάξεως τής χήρας συζύγου καί τώ 
τέκνων κατά τούς ορισμούς τών άρθρων 5, 18, 31 καί 4ί 
τοΰ παρόντος Νόμου.

3. Εις τόν άπομακρυνόμενον τών τάξεων στρατιωτικό' 
ύπηρετήσαντα έπί υποβρυχίων παρέχεται προσαύξησυ 
συντάξεως δι’ έκαστον καταδυτικόν έξάμηνον. έφ’ όσο' 
συνεπλήρωσε κατά τήν διάρκειαν τούτου καταδύσεις 30 ώρώ» 
τούλάχιστον.

Διά τούς έπί ύποβρυχίων ύπηρετήσαντας μέχρι τής ίσχύοι 
τοΰ παρόντος τό έλάχιστον υποχρεωτικόν όριον καταδύσεων 
ορίζεται είς 24 ώρας. ____________________________ ____

Ή ώς άνω προσαύξησις συνίσταται διά μέν τούς συμπλη- 
ρώσαντας 14—27 έξάμηνα καταδύσεως έν ειρήνη είς 1/10C 
τοΰ έκάστοτε μηνιαίου μισθοΰ ένεργείας τοΰ βαθμοΰ υπο
πλοιάρχου, δι’ έκαστον τών άπό τοΰ 1ου μέχρι καί τοΰ 27ου 
έξαμήνων καταδύσεως, διά δέ τούς συμπληρώσαντας 2S 
καί άνω έξάμηνα καταδύσεως έν ειρήνη είς 1/100 τοΰ ώς 
άνω μηνιαίου μισθοΰ δι’ έκαστον τών άπό τοΰ 1ου μέχρι 
καί τοΰ 27ου έξαμήνων καί είς τά 2/100 τοΰ αύτοΰ ώς άνω 
μηνιαίου μισθοΰ δι’ έκαστον τών πέραν τοΰ 27ου έξαμή
νων.

Δι’ έκαστον έξάμηνον καταδύσεως διανυόμενον έν πολέμα» 
καί άνεξαρτήτως άριθμοΰ αυτών ή προσαύξησις συνίσταται 
είς 2/100 τοΰ αύτοΰ ώς άνω μηνιαίου μισθοΰ.

Είς τό τέλος έκάστου έξαμήνου άπόφασις τοΰ Ύπ. Έθν. 
Άμύνης προτάσει τοΰ Άνωτέρου Διοικητοΰ Υποβρυχίων 
στηριζομένη έπί τών τηρουμένων βιβλίων καταδύσεων, 
καθορίζει τούς συμπληρώσαντας τό έξάμηνον τοΰτο τηρού
μενου έν ίσχύι καί τοΰ άπό 14.3.1936 Β.Δ. ώς καί τών μέχρι 
τοΰδε έκδοθεισών άποφάσεων τοΰ Ύπ. τών Ναυτικών.

Τά έξάμηνα λογίζονται άρχόμενα τήν Ιην ’Ιανουάριου 
καί Ιην ’Ιουλίου έκάστου έτους. ’Εν περιπτώσει καθ’ ήν 
τά χρονικά διαστήματα καταδύσεως δέν είναι πλήρη έξά
μηνα προστίθενται ταΰτα καί εξάγεται ό άριθμός τών έξα
μήνων, τοΰ υπολοίπου λογιζομένου πλήρους έξαμήνου έφ’ 
όσον άποτελεΐται έκ 3 μηνών.

4. Αί διατάξεις τοΰ έδ. 2 έφαρμόζονται άναλόγως καί 
είς τήν περίπτωσιν τοΰ προηγουμένου έδαφίου.

5. Τό άρθρον 6 τοΰ Α.Ν. 2SS5/41 καταργεΐται.
6. Αί κατά τό παρόν άρθρον προσαυξήσεις λ,όγω πτητικών 

καί καταδυτικών έξαμήνων παρέχονται μόνον εις περίπτωσιν 
κανονισμού συντάξεως κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος 
Νόμου.

7. «Ή μηνιαία σύνταξις παντός άπομακρυνομένου στρα
τιωτικού άλεξιπτωτιστοϋ, δικαιούμενου είς προσαύξησιν 
τοΰ συνταξίμου χρόνου κατά τό έδ. 3 τόΰ άρθρου 41 τοΰ 
παρόντος, προσαυξάνεται κατά 1/100 τοΰ βασικού μισθοΰ 
Λοχαγού, δι’ έκαστον έν ένεργεία έξάμηνον μέχρι τών έπτά 
καί κατά 2/100 τοΰ βασικού μισθού Λοχαγού δι’ έκαστον 
έξάμηνον έπί πλέον τών έπτά.

Ή κατά τ’ άνωτέρω προσαύξησις κανονίζεται καί άπο- 
νέμεται σύν τή συντάξει, λαμβάνεται δέ ύπ’ οψιν καί διά τόν 
κανονισμόν τής συντάξεως τής οικογένειας τοΰ στρατιωτικού 
κατά τά άρθρα 47 καί 46 τοΰ παρόντος.

*Η παρ. 7 προσετέθη διά τοΰ άρθρου’4 τοΰ Ν.Δ. 3/23/57.
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X. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 3723 
3 Αύγουστου 133/ (ΦΕΚύπ’ άριθ. 144 τής S Αύγού- 

στου 1937 Τεύχος Πρώτου).
;1 διατάξεων άφορωσών τούς παθόντας ’ Αλεξιπτωτι- 
■j' Στρατιωτικούς καί τάς συντάξεις τούτων έν γένει».

Άρθρου 2.
1. Τό διατεταγμένου της πτώσεως, βεβαιοϋται παρά τοϋ 

' Γπουργοϋ ’Εθνικής Άμύνης, εφαρμοζόμενης κατά τά λοιπά 
τ7: διαδικασίας τοϋ άρθρου 51 τοΰ Α.Ν. 1854 τοϋ 1951.

2. Περί τής σχέσεως τοϋ θανάτου ή της σωματικής άνι- 
κανότητος προς την διατεταγμένην πτώσιν, · άποφαινεται 
ή ’Ανώτατη τοϋ Στρατού 'Υγειονομική Επιτροπή, ήτις 
έν προκειμένω δεν δεσμεύεται υπό περιορισμών αναγόμενων 
εις τό είδος τής νόσου, τον τόπον ή τον χρόνον καθ’ ον επήλ- 
Οον τά προκαλέσαντα τον θάνατον ή τήν σωματικήν ανικα
νότητα γεγονότα ή καθ’ όν, άπό τής πτώσεως, έξεδηλώθη 
ή σωματική πάθησις.

3. Ή έν έδαφίω 1 τοΰ άρθρου 51 τοϋ Α.Χ. 1854/51 προ- 
θισμία, ώς καί ή προθεσμία υποβολής αίτήσεως, περί υπα
γωγής εις τάς διατάξεις τών Χόμων 25S8/1921 και 4508/ 
1930, κινούνται έν προκειμένω άπό τής έκδηλώσεως τής 
ανικανότητας, τής προερχομένης έκ τής_.συνεπεία τής_πτώ- 
σεως βλάβης, τής έκδηλώσεως ταύτης άποδεικνυομένης 
έκ νοσηλείας εις Στρατιωτικόν Νοσοκομείου.

Έκδήλωσις άνικανότητος έπερχομένη μετά τήν πάροδον 
πενταετίας άπό τής άπομακρύνσεώς τοϋ στρατιωτικού έκ 
τών τάξεων τοϋ Στρατού δεν δύναται έν ούδεμια περιπτώ- 
σει νά θεωρηθή, ώς εχουσα σχέσιν προς τό έκ τής πτώσεως 
πάθημα.

4. 'Η προθεσμία προς υποβολήν αίτήσεως διά τήν κατά 
τό παρόν Ν.Δ. υπαγωγήν εις τάς διατάξεις τών Νόμων 2588/ 
1921 καί 4506/1930, ορίζεται διετής.

Ν. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ* άριθ. 1400/73.
«Περί. καταστάσεως τών ’Αξιωματικών τών ’Ενόπλων 

Δυνάμεων». (ΦΕΚ 114/28.5.73)
"Αρθρου 13.

Πτητική άκαταλληλότης.
Άκαταλληλότης λόγω υγείας.

δ 1. Οί 'Ιπτάμενοι άξιωματικοί καί οί τοϋ Σώματος Ρα- 
ι οναυτίλων κρίνονται διά λόγους υγείας άκατάλληλοι διά 
πτήσεις, κατά τάς διατάξεις τοϋ περί 'Υγειονομικής Έξε- 
τάσεώς τοϋ 'Ιπταμένου Προσωπικού τής ’Αεροπορίας 
Βασιλικού Διατάγματος.

2. Οί κατά τά άνωτέρω κρινόμενοι άκατάλληλοι διά πτή
σεις ύφίστανται τάς κάτωθι συνέπειας :

α) Έκ τών Ιπταμένων οί φέροντες βαθμόν Σμηνάρχου 
καί άνω, έκ δέ τών τοϋ Σώματος Ραδιοναυτίλων οι φέροντες 
βαθμόν Έπισμηναγοϋ καί άνω τίθενται εις αύτεπάγγελτον 
άποστρατείαν.

β) Διά τούς λοιπούς άποφαινεται τό ’Ανώτατου ’Αερο
πορικόν Συμβούλιου κατά τά έν άρθρω 16 οριζόμενα.

Άκαταλληλότης λόγω πτητικής άνεπαρκείας.
3. Οί 'Ιπτάμενοι άξιωματικοί καί οί τοϋ Σώματος Ρα- 

διοναυτίλων κρίνονταιάκατάλληλοι διά πτήσεις, λόγω 
πτητικής άνεπαρκείας, διά τάς κάτωθι αιτίας :

α) ’Εάν παραμένουν, ύπαιτιότητί των, έν πτητική άδρα- 
νεία έπί τρία συνεχή ή τέσσαρα διακεκομμένα, έντός τετραε
τίας, εξάμηνα.

β) ’Εάν ήθελον οποτεδήποτε κριθή ώς έχοντες μειωμέ- 
νην πτητικήν ικανότητα ή μειωμένην πτητικήν εφεσιν καί 
πειθαρχικότητα κατά τάς πτήσεις, συμφώνως πρός διαδι
κασίαν καί κριτήρια καθοριζόμενα διά Βασιλικού Διατά- 
γματος.

4. Έπί τών κατά τά άνωτέρω κρινομένων άκαταλλήλων 
διά πτήσεις, έφαρμόζονται αί διατάξεις τών ύποπαραγράφων 
2α καί 2β τού παρόντος άρθρου.

ΤΜΗΜΑ 3.
Κατάστασις 'Υπηρεσίας Γραφείου, Ξηράς καί Εδάφους.

^Άρθρου 14. ~
'Υπηρεσία Γραφείου.

Γ ενικά.
1. 'Υπηρεσία Γραφείου είναι κατάστασις τοΰ έν ένεργεία 

μονίμου άξιωματικοϋ, όστις, συνεπεία τραύματος, ληφθέν- 
τος έν διατεταγμένη υπηρεσία, είναι ανίκανος διά πάσαν 
άλλην ύπηρεσίαν πλ.ήν τής τοιαύτης γραφείου.

2. ’Αξιωματικός τεθείς εις τήν κατάστασιν ύπηρεσίας 
γραφείου έπ’ ούδενί λόγω δύναται νά έπανέλ.θη -εις τήν κατά- 
στασιν τής ένεργοϋ ύπηρεσίας.

3. Οί άξιονματικοί υπηρεσίας γραφείου δεν καταλαμβά
νουν όργανικάς θέσεις, τοποθετούνται κατά τάς περί τοπο- 
θετήσεονν τών άξιωματικών διατάξεις, άναλόγως τών ποο- 
σόντων ή τών ειδικών γνώσεων αύτών, άλλ.ά δεν δύναται 
ν’ άσκήσουν διοίκησιν έπιχειρησιακής Μονάδος, Συγκρο
τήματος ή Σχηματισμού, ούτε διεύθυνσιν έπιτελςίου.

4. Διά τήν έξέλιξιν, τήν άρχαιότητα, τάς κρίσεις καί 
τάς προαγωγάς, έφαρμόζονται αί σχετικαί περί τούτων 
διατάξεις τοϋ περί ιεραρχίας καί προαγωγών νόμου.

Μεταφορά εις τήν Κατάστασιν 'Υπηρεσίας Γραφείου.
5. 'Οσάκις υπό τάς προϋποθέσεις τών άρθρων 24 καί 25 

ή Άνωτάτη 'Υγειονομική Επιτροπή γνωματεύη οτι ό 
πάσχων έκ τραύματος άξιωματικός δεν είναι μέν ικανός 
διά τήν ένεργόν ύπηρεσίαν, είναι όμως ικανός δι’ ύπηρεσίαν 
γραφείου, ή ύπόθεσις παραπέμπεται εις τό ’Ανώτατου 
Συμβούλ.ιον Βασικής Συνθέσεως τοϋ οικείου Κλάδου.

6. Τό Συμβούλιου, λαμβάνον ύπ’ δψιν τάς άνάγκας τής 
'Υπηρεσίας, άποφαινεται έάν ό άξιωματικός πρέπει νά έξα- 
κολουθήση νά παραμείνη εις τό Στράτευμα καί νά έκτελ.ή 
ύπηρεσίαν γραφείου, οπότε ούτος, τίθεται είς τήν κατάστασιν 
ταύτην διά Βασιλικού Διατάγματος.

7. Έάν τό Συμβούλιου άποφανθή ότι δεν υπάρχουν ύπη- 
ρεσιακαί άνάγκαι διά τήν παραμονήν τοϋ άξιωματικοϋ είς 
τό Στράτευμα, ούτος άποστρατεύεται, έάν £χη συμπληρώσει 
δεκαπενταετή συντάξιμον υπηρεσίαν, άλλως άμα τή συμ
πληρώσει ταύτης.

ΕΑΕΓΚΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΗΣ 21ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟ
ΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 

13ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γεώργιος Κουνουπιώτης.
ΜΕΛΗ : Έλευθ. Ράντος, ’Αντιπρόεδρος, Γ. Βασιλ,ό- 

πουλος, Άντ. Παπαδάτος, Πέτρ. Πετρίδης, Νικ. Σπυρά- 
κος, Γεώργ. Δημόπουλος, Κων. Σαραντόπουλ.ος καί Άναστ. 
Τσαπόγας, Σύμβουλοι.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ :
Παν. Φωτόπουλος.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ : Ίωάν. Ντελάκης.
Άρχομένης τής Συνεδριάσεως φέρεται υπό τοϋ Προέδρου 

πρός συζήτησιν, είσαχθέν ύπό τοϋ Γεν. Επιτρόπου τής Επι
κράτειας συμφώνως τώ άρθρω 64 παρ. 1 έδαφ. γ' τοϋ Β. 
Δ/τος τής 29/31 Δεκεμβρίου 1954 «περί κωδικοποιήσεως 
κ.λπ.», τό, διά τοϋ ύπ’ άριθ. 12513S/7.11.1974 έγγράφου 
τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών (Γενικόν Λογιστηρίου τοϋ 
Κράτους — 'Υπηρεσία Συντάξεων), διαβιβασθέν αύτώ 
Σχέδιον Νομοθετικού Διατάγματος «περί συμπληρώ σε ως 
καί τροποποιήσεως διατάξεων περί άπονομής συντάξεων 
είς είδικάς κατηγορίας στρατιωτικών», μετ’ αίτιολογικής 
έκθέσεως συνημμένου τώ παρόντι Πρακτικώ, ίνα προκλ.ηθή 
έπ’ αύτοϋ ή γνώμη τής Όλομελ.είας τοϋ ’Ελεγκτικού Συν
εδρίου συνφώνως τώ άρθρω 57 τοϋ ίσχύοντος Συντάγματος 
τοΰ 1952.



-Λ . u^w-j-λι,, το σχεώιον αιτιο/.ογικης εκΟεσεως.
Ό Πρόεδρος Γεώργιος Κουνουπιώτης ε’ισηγεΐται έπί 

τοϋ ώς άνω σχεδίου τά κάτωθι :
Διά τοϋ Ν. Α/τος 3723 τοϋ 1957 καί έν άρθροις 1 καί 2 

αυτού προβλέπεται διά τούς έν ειρηνικά, περιόδω κατά την 
έκτέλεσιν διατεταγμένης πτώσεως δι’ αλεξιπτώτου καθι- 
σταμένους ανικάνους συνεπεία τραύματος ή νοσήματος άλε- 
ξιπτωτιστάς στρατιωτικούς έν γένει ώς καί τάς οικογένειας 
των έκ τούτων ύπό τάς αύτάς συ-.θήκας φονευομένων ή 
θνησκόντων ή άναγ'.ώρισις δικαιώματος συντάξεως κατά 
τάς περί πολεμικών συντάξεων διατάξεις, μειωμένης ώς 
προς το δι’ αυτών προβλεπόμενον ποσον κατά 15%, ώς 
καί ή υπαγωγή τούτων εις τήν κατάστασιν τής πολεμικής 
διαθεσιμότητος.

Τήν παροχήν ειδικής ηύξημένης συντάξεως, ούχί όμως 
πολεμικής, εις τούς έν ειρηνική περιόδω κατά τήν εκτελεσιν 
υποβρυχίου κολυμβήσεως ή υποβρυχίου καταστροφής καθι- 
σταμένους ά'ΐκάνους συνεπεία τραύματος ή νοσήματος 
υποβρυχίους καταστρσφεΐς στρατιωτικούς και εις τας οι
κογένειας τών έκ τούτων φονευομένων ή θνησκόντων 
προέβλεψε διαβιβασθέν είς Ελεγκτικόν Συνέδριον νομο
σχέδιου, έφ’ οϋ έγνωμοδότησεν ή 'Ολομέλεια αύτοΰ κατά τήν 
ύπ’ άριθ. ΐ5 τής 30 Σεπτεμβρίου 1970 ειδικήν Συνεδρίασιν 
αυτής, τοϋτο όμως δέν κατέστη νόμος τοϋ Κράτους.

“Ηδη διά τοϋ ύπδ γνωμοδότησιν Νομοσχεδίου προβλέ- 
πεται έν άρθροις 1 καί 2 αύτοΰ ή έπέκτασις έφαρμογής τοϋ 
ρηθέντος Ν. Δ/τος 3723 τοΰ 1957 καί είς έτέρας κατηγορίας 
στρατιωτικών,— πλήν τών έν αύτώ -άναψερομένων άλεξι- 
πτωτιστών, ήτοι εις τούς κατά τήν έκτέλεσιν διατεταγμένης 
πτήσεως, καταδύσεως, υποβρυχίου κολυμβήσεως ή υπο
βρυχίου καταστροφής καί ενεκεν ταύτης καΟισταμένους 
άνικάνους συνεπεία τραύματος ή νοσήματος καί τάς οικο
γένειας- τών έκ τούτων ύπό ας αύτάς συνθήκας φονευο
μένων ή θνησκόντων. ...

Καθ’ ήμάς διά τήν θέσπισιν τών έν λόγω διατάξεων δέν 
συντρέχει έπαρκής δικαιολογία διότι τοϋτο άφ’ ενός μέν 
δημιουργεί διακρίσεις^ μεταξύ τών συνταξιοδοτουμένων 
λόγω παθήματος έν διατεταγμένη υπηρεσία έπελθόντος 
καί άφ’ έτέρου νοθεύει τήν έννοιαν τής πολεμικής συντά
ξεως χορηγουμένης ταύτης καί εις περιπτώσεις μή πολε- 
μικάς.

’Εάν οί έν ταις ανωτέρω διατάξεσι περιλαμβανόμενοι 
έτραυματίσθησαν ή έθανον έν διατεταγμένη υπηρεσία συνε- 
παγομένη έπηυξημένον κίνδυνον ή έξ άπροόπτου συμβάντος 
δύνανται νά ύπαχθοϋν εις τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 1 τοϋ 
Ν. Δ/τος 3618 τοΰ 1956 καί νά τύχουν ηύξημένης συντά
ξεως, ήτις θεωρείται έν μέρει ώς πολεμική, ούδενός λόγου 
συνηγοροΰντος διά τήν εις αύτούς άναγνώρισιν δικαιώματος 
πολεμικής συντάξεως.

Ώς προς το περιεχόμενον τών διατάξεων τών ώς είρη- 
ται άρθρων 1 καί 2 τοϋ νομοσχεδίου παρατηροϋμεν κατ’ 
αρχήν ότι αϋται είναι ταυτόσημοι προς τάς άφορώσας τούς 
άλεξιπτωτιστάς τοιαύτας τών άρθρων 1 καί 2 τοϋ Ν. Δ/τος 
3723 τοϋ 1957 καταλείπουν όμως αϋται κενά καί τοιαϋτα 
είναι τά εξής :

1) Προβλέπεται έν παραγράφω 2 τοϋ άρθρου 2 ότι περί 
τής σχέσεως τοϋ θανάτου ή τής σωματικής άνικανότητος 
άποφαίνεται ή οικεία Άνωτάτη ‘Υγειονομική ’Επιτροπή 
δέν καθορίζεται όμως άν ύποχρεωτική είναι ή γνωμάτευσις 
ταύτης έφ’ ω καί θά πρέπει κατ’ άνάλογον έφαρμογήν τής 
διατάξεως τής παραγράφου 7 τοϋ άρθρου 51 τοϋ Α.Ν. 1S54 
τοϋ 1951 ώς ύποχρεωτική νά τυγχάνη ή γνωμάτευσις αΰτη 
μόνον προκειμένου περί νοσήματος καί άν είναι ομόφωνος 
τιθεμένου έδάφίου 2 είς τήν παράγραφον 2 έ’χοντος ώς άκο- 
λούθως :

«Έν περιπτώσει άνικανότητος όφειλομένης εις νόσον 
ή κατα τ άνωτέρω γνωμάτευσις είναι υποχρεωτική έάν 
είναι ομόφωνος».

2) ’Εν παραγράφω 3 τοϋ άρθρου 2 ορίζεται ότι ή έν 
παραγράφω 1 τοϋ άρθρου 51 τοϋ Α.Ν. 1S54 τοϋ 1951 προ-

άν ή άνικανοτης έκδηλωθή προ τής άποστρατείας τοΰ στφ 
τιωτικοϋ θά πρέπει καί προ ταύτης νά ύποβάλη ούτος τ 
σχετικήν αίτησίν του ; Τήν ασάφειαν όμως έπιτείνει ή δ; 
ταξις τής έπομένης παραγράφου 4 όρίζουσα ότι έκδήλω- 
άνικανότητος έπερχομένη μετά πάροδον πενταετίας ά 
τής άπομακρύνσεως τοϋ στρατιωτικού δέν παρέχει δικαίω: 
προς άπόληψιν τής ειδικής τοϋ νομοσχεδίου συντάξεως.

"Οθεν κρίνομεν άναγκαϊον τον καθορισμόν σταθερού χρ 
νικοΰ σημείου άφ’ ού θά κινήται ή διετής τής παραγράφου 
τοϋ άρθρου 51 τοϋ AN 1S54 τοϋ 1951 προθεσμία καί < 
τοιοϋτον θά πρέπει νά τεθή ή έκ τών τάξεων άπομάκρυνε 
τοϋ στρατιωτικού, άφ’ ής χρονολογίας καί έντός διετίας ά: 
ταύτης τό βραδύτερον θά πρέπει νά έκδηλωθή ή άνικανότ 
καί νά ύποβληθή ή σχετική αίτησις.

“Αρθρον 3.
Διά τοϋ άρθρου τούτου διαμορφοϋται ό ύπό τής κειμέν-, 

συνταξιοδοτικής νομαθεσίας προβλεπόμενος υπολογισμός 
προσαυξήσει τοϋ χρόνου ύπηρεσίας τοϋ διανυθέντος ύπό είδ 
κάς συνθήκας ένεχούσας έπηυξημένυον κίνδυνον ύπό το 
στρατιωτικών τών τελούντων έν καταστάσει πτητικί 
ένεργείας, τών ύπηρετούντων έν ύποβρυχίοις καί ώς άλ 
ξιπτωτιστών, ώς προς τά συμπληρωθέντα παρ’ αύτό 
έξάμηνα πτητικά, καταδυτικά καί έντός τών οποίων έξετελ.έ 
οθησαν τούλάχιστον δύο πτώσεις άντιστοίχως, τοϋ τοιούτο 
ύπολογισμοϋ έπεκτεινόμενου ήδη καί είς τούς ύποβρυ^ίοι 
καταστροφεϊς διά τά έξάμηνα καθ’ ά έξετέλεσαν καταδυσειι

’Επί τών διατάξεων τούτων, αίτινες προδήλως έχουν πρι 
σαρμοσθή -πρός τήν--σύγχρονον-πραγματικότητα καλύπτόΰσί 
άπό επυνταξιοδοτικής πλευράς, τήν παρεχομένην έν έπηυξτ 
μένω κινδύνω ύπηρεσίαν παρά τών ώς είρηται στρατιωτικόν 
ούδέν έχομεν νά παρατηρήσωμεν.

“Αρθρον 4.
Αί διατάξεις τοϋ άρθρου τούτου άποτελοϋν άντιγραφήν τώ 

άρθρων 43 τοϋ ΑΝ 1854 τοϋ 1951 καί 4 τοϋ Ν. Δ/τος 372 
τοϋ 1957 προβλεπόντων τήν προσαύξησιν τής συντάξεως λόγ< 
συμπληρώσεως πτητικών καί καταδυτικών εξαμήνων ώς κο 
προκειμένου περί τών άλεξιπτωτιστών εξαμήνων έντός έκάστο 
τών οποίων έξετελέσθησαν δύο πτώσεις, έπεκτείνουσαι καί όρ 
θώς τήν προσαύξησιν ταύτην καί είς τούς ύποβρυχίους κατα 
στροφεϊς διά τά παρ’ αύτών συμπληρωθέντα έξάμηνα κα£ 
ά έξετελέσθησαν καταδύσεις.

Δύο αί έν τώ άνωτέρω άρθρω καινοτόμίαι. Διά τής πρώτη 
ή προσαύξησις προβλέπεται μόνον διά τούς στρατιουτικούς ένί 
ή άντικαθισταμένη διάταξις τοΰ άρθρου 43 τον ΑΝ 1854 το 
1951 περιελάμβανε καί τούς δημοσίους λειτουργούς οίτινε 
διατελέσαντες στρατιωτικοί είχον συμπληρώσει έξάμην: 
πτητικά ή καταδυτικά. Δέν εύρίσκομεν δικαίαν τήν τοιαύτη' 
τροποποίησιν έάν ληφθή μάλιστα ύπ’ oytv ότι ό αριθμός τώ' 
κρατικών λειτουργών τών συμπληρωσάντων ώς στρατιωτι
κών καταδυτικά καί πτητικά έξάμηνα είναι πολύ μικροί 
έφ’ ω καί φρονοΰμεν ότι ή διάταξις τής παραγράφου 1 τ i 
άρθρου 4 θά πρέπει νά διατυπωθή ώς άκολούθως :

1. Ή μηνιαία σύνταξις παντός άτιμακρ υνεμένου έημτσίοι 
λειτουργού ίιατελέσαντος ώς στρατιωτικού είς -/.ατά—ασιν πτη
τικής ένεργείας. --------

Διά τής δευτέρας καταργεϊται ό έν άρθρω 43 τοϋ .ΑΝ 1854 
τοϋ 1951 περιορισμός καθ’ όν ή πρασαύξησις τής συντάξεω: 
έπέρχεται έφ’ όσον ό στρατιωτικός συνεπλήρωσε 14 τού
λάχιστον πτητικά ή καταδυτικά έξάμηνα, έξαιρέσει τών 
πολεμικών εξαμήνων άτινα παρέχουν δικαίωμα είς προσαύ- 
ξησιν τής συντάξεως άνεξαρτήτως τοϋ άριθμοϋ αυτών.

Τήν έν τώ σημείω τούτω τροποποίησιν τής προϊσχυούση: 
διατάξεως διά τής κ^ταργήσεως τοϋ έν αύτή ώς είρηται 
περιορισμού ορθήν εύρίσκομεν. τόσον όμως ή διάταξις τής 
παραγράφου 1 ώς καί ή τοιαύτη τής έπομένης παραγράφου 
ώς ακολούθως θά πρέπει νά διατυπιοθοϋν, περιλαμβανόμενης 
είς ταύτας καί τής ύφ’ ημών άνωτέρω προτεινομένης τρο- 
ποποιήσεως.

1. Ή μηνιαία σύνταξις παντός άπομακρυνομένου δημο
σίου λειτουργού διατελέσαντος ώς στρατιωτικού είς κατά- 
στασιν πτητικής ένεργείας ή ύπηρετήσαντος έπί ύποβρυχίων
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προσαυξάνεται διά μέν τούς συμπλ.ηρώσαντας 1-27 εξάμηνα 
—ττ τικής ένεργείχς ή κατχδύσεως άντιστοίχως έν ειρήνη κατά 
1/100 τοϋ έκάστοτε μηνιαίου βασικού μισθού ένεργείχς τού 
βαθμού Λοχαγού, διά δέ τούς συμπλ.ηρώσαντας 28 καί άνω 
έΐχυηνχ κτητικής ένεργείας ή καταδύσεως άντιστοίχως εν 
είοάνη κατά 2/100 τού αύτού ώς άνω μισθού δι’ έκαστον των 
—έοαν τού 27ου εξαμήνων.

2. Ή μηνιαία σύνταξις παντός άπομχκρυνομένου δημο
σίου λειτουργού διατελέσαντος ώς στρατιωτικού, εις κχτά- 
στχσιν ένεργείας κλ.εξιπτωτιστού ή ενεργεί ας ύποβρυχίου 
καταστροφέως προσαυξάνεται διά μέν τούς συμπληρώσαντας 
L - 10 εξάμηνα ένεργείας άλεξιπτωτιστού ή ένεργείας υπο
βρυχίου καταστροφέως έν ειρήνη κατά 1/100 τού εκαττοτε 
μηνιαίου βασικού μισθού ένεργείας τού βαθμού Λοχαγού, διά 
δε τούς συμπληρώσχντας 11 καί άνω έξάμηνα ένεργείας άλε- 
ξιπτωτιστού ή ένεργείας ύποβρυχίου καταστροφέως έν 
ειρήνη κατά 2/100 τού αύτού ώς άνω μισθού δι’ έκαστον 
των πέραν τού 10ου εξαμήνων.

Εΐδικώτερον έπί ώρισμένων έν τω άνωτέρω άρθρω 4 δια
τάξεων παρατηρούμεν τά ακόλουθα :

Ή παράγραφος 4 αναφερομένη εις τον καθορισμόν έξα- 
μήνων ένεργείας δι’ δν, ώς έν χύτη ορίζεται, λαμβάνονται ύπ’ 
όψιν αί προϋποθέσεις των άρθρων 41 καί 76 τού ΑΝ 1854 τού 
1951 ρύθμιζε μ θέμα διοικητικής φύσεως καί ώς έκ τούτου 
δεν έχει άρμοδιότητα όπως γνωμοδότηση έπ’ αύτού ή 'Ολο
μέλεια τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου.

’Εν παραγράφω 5 άναφέρεται το άρθρον 41 τού ΑΝ 1854 
τού 1951 άντί τού άρθρου 3 τού νομοσχεδίου ΰπό τού όποιου 
ρυθμίζονται ήδη αΐ προϋποθέσεις λογισμού τού έξαμήνου ώς 
τοιούτου ένεργείας.
" Έν παραγράφω 9 ορίζεται δτι αί προσαυξήσεις αίτινες 
προβλέπονται ύπό των προηγουμένων τού αύτού άρθρου 
παραγράφων παρέχονται μόνον εις περιπτώσεις κανονισμού 
τής συντάξεως κατά τάς διατάξεις τού ΑΝ 1854 τού 1951. .

Οίκοθεν νοείται δτι έκ τής διατάξεως ταύτης ούδόλως 
θίγονται αί έπί των πολεμικών συντάξεων λόγω συμπληρώ - 
σε ως' καταδυτικών καί πτητικών έξαμήνων προσαυξήσεις.

Έν παραγράφω 10 ορίζεται δτι αΐ κατά τ’ άνωτέρω προ
σαυξήσεις λαμβάνονται ύπ’ δψιν διά τον κανονισμόν τής 
συντάξεως τής οικογένειας τού στρατιωτικού. Έκ τής έν 
παραγράφω ταύτη μνείας τής διατάξεως τού άρθρου 47 τού 
Α.Ν. τη 1854 τού 1951, καθοριζούσης τό ποσόν τής συντάξεως 
τής πατρικής οικογένειας, συνάγεται πρόθεσις δπως τύχη καί 
αΰτη τών προσαυξήσεων τούτων, έν τη περιπτώσει δέ ταύτη 
μετά τό άρθρον 31 θά πρέπει νά τεθή τό άρθρον 32 δι’ ού 
καθορίζονται οι δροι κτήσεως δικαιώματος εις σύνταξιν 
παρα τής πατρικής οικογένειας τού άγάμου στρατιωτικού.

Άρθρον 5.
Διά τού άρθρου τούτου προσδίδεται άναδρομικότης εις 

τας διατάξεις τού νομοσχεδίου δι’ έκείνους δι’ οΰς αί προϊσχύ- 
ουσαι διατάξεις δεν προέβλεπον την έπαύξησιν τής συνταξίμου 
υπηρεσίας των καί την προσαύξησιν τής συντάξεώς των λόγω 
συμπληρώσεως έξαμήνων υποβρυχίου καταστροφής καί 
πτητικής ένεργείας.

'Η διάταξις αΰτη χρήζει συμπληρώσεως τασσομένης προ
θεσμίας διά την ύποβολήν παρ’ αύτών αιτήσεων κανονισμού ή 
αύξήσεως τής συντάξεώς των καί όριζομένης καί τής χρονο
λογίας έφ’ ής θά είναι πληρωτέα ή σύνταξίς των, προς τούτο 
οε θα πρεπει να τεθη έν τω άρθρω τούτω παράγραφος τρίτη 
έχουσα ώς άκολούθως :

«3. 'Η κατόπιν τών διατάξεων τών προηγουμένων παρα
γράφων άναγνωριζομένη σύνταξις ή αΰξησις τής συντάξεως, 
τών έξελθόντων τής ύπηρεσίας καί τών οικογενειών των, 
ταρ’ ών ή σχετική αΐτησις δέον νά ύποβληθη έντός άνατρε- 
ττικής προθεσμίας δύο έτών άπό τής ισχύος τού παρόντος 
Ιναι πληρωτέα άπό τής πρώτης τού μηνός τής χρονολογίας 
κδόσεως τής σχετικής πράξεως ή άποφάσεως».

Άρθρον 7.
Το άρθρον τούτο άναφερόμενον είς την ίσχύν τών διατά- 

εων τού νομοσχεδίου θά πρέπει νά διατυπωθη ώς άκολούθως:

* Η ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς' τού 
εις την Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, έκτος άν άλλως έν αυ- 
τώ όρίζητχι. _ ~

'Η 'Ολομέλεια, μετά συζήτησιν, άπεδέχθη όμοφώνως την 
άνωτέρω εΐσήγησιν.

_ Έφ’ ω συνετάγη τό παρόν Πρακτικόν, δπερ θεωρηΟέν καί 
έγκριθέν ύπό τού κ. Προέδρου, ύπογράφεται ύπό τούτου καί 
τού Γραμματέως.

'Ο Πρόεδρος 'Ο Γραααατιεύς
Γ. ΚΟΤΝΌΤΠΙΩΤΗΣ I. ΝΤΕΛΑΚΗΣ

’Ακριβές ’Αντίγραφου
Έν Άθήναις τή 19 Νοεμβρίου 1975 

'Ο Γραμματεύς 
(Τ.Σ) 'Υπογραφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Έν Άθήναις τή 21 Μαρτίου 1975
Ταχ. Δ/νσις : Πατησίων 34 ΆριΟ. Π ρωτ. 47S9
Π ληροφορ ίαι:Ι.Ντελάκης ΠΡΟΣ
Τηλέφωνον : 619-851 Τό Γενικόν Λογιστήριον τού

Κράτους ________  __
'Υπηρεσίαν Συντάξεων 

Τμήμα Μελετών
Έχομεν τήν τιμήν νά έπαναφέρωμεν τό διά τού ύπ’ άριθμ. 

13/307/813 τής 3 Μαρτίου 1975 έγγράφου σας προς τόν 
Γενικόν Επίτροπον τής Επικράτειας καί παρ’ αύτού ήμΐν 
διαβιβασθέν σχέδιον Νόμου «περί συμπληροόσεως καί τροπο- 
ποιήσεως τών διατάξεων περί άπονομής συντάξεως είς είδι- 
κάς κατηγορίας στρατιωτικών καί έτέρων τινών διατάξεων» 
καί νά γνωρίσωμεν ότι μετά τήν γνωμοδότησιν τής 'Ολομέ
λειας τού Ελεγκτικού Συνεδρίου ,κατά τήν Συνεδρίασιν αύτής 
ύπ’ άριθμ. 21 τής 13 Νοεμβρίου 1974, δέν χρήζει τούτο 
καί νέας τοιαύτης, ώς τηρηθείσης τής έν άρθρω 57 τού Συν
τάγματος διαγραφομένης διαδικασίας.

Παρατηρούμεν μόνον δτι :
1) Έν τω συνταχθέντι νέω νομοσχεδίω, αί διατάξεις τού 

όποιου άποτελούν άντιγραφήν τών τοιούτων τού προγενε
στέρου, έξαιραίσει τών έν αύτώ άναφερομένων είς τήν άνα- 
γνώρισιν δικαιώματος πολεμικής συντάξεως, αίτινες διεγρά- 
φησαν συμφιονως καί προς τάς έν τή ώς άνω γνωμοδοτησεί 
τού Ελεγκτικού Συνεδρίου έκτιθέμενα, διετητρήθη ή διάταξις 
τής παραγράφου 2 τού άρθρου 1 προβλέπουσα τήν μείωσίν 
τών πάσης φύσεως παροχών κατά ποσοστον 15 %.

Καί άν μέν ή διάταξις αύτη άναφέρεται εις τούς στρατιω
τικούς, οίτινες θά μεταταχθούν εις τήν κατάστασιν τής πολε- 
μικής διαθεσιμότητος, οπότε καταβάλλονται άποδοχαί ένερ
γείας, άποσκοπούσαι τήν κατά 15 %, μείωσιν τούτων, 
όρθώς £χει.

Έάν όμως αύτη είχε τεθή είς τό άρχικόν νομοσχέδιον έπί 
σκοπώ μειώσεως τών συνταξιοδοτικών παροχών τών μή 
ύπαχθησομένων εις τήν άνωτέρω κατάστασιν, δι’ ους περιεί- 
χοντο διατάξεις προβλέπουσαι τήν άναγνώρισιν πολεμικής 
συντάξεως, είς τήν περίπτωσιν ταύτην, μετά τήν διαγραφήν 
τών διατάξεων τούτων καί ή έν λόγω διάταξις θά πρέπει νά 
διαγραφή καί

2) κατόπιν τής διαγραφής έν τώ νέω νομοσχεδίω τών ώς 
είρηται περί άπονομής πολεμικών συντάξεων διατάξεων, τών 
εις τό άρχικόν τοιούτον περιεχομένων, ό τίτλος αύτού δέον 
νά διατυπωθη άκριβέστερον ώς εξής :

«περί έπεκτάσεως τών διατάξεων τών Νόμων 2588/1926, 
καί 4506/1930, ώς έτροποποιήθησαν καί συνεπλ.ηρώθησαν 
εις εΐδικάς κατηγορίας στρατιωτικών καί τροποποιήσεως 
καί συμπληρώσεως συνταξιοδοτικών τινων διατάξεων».

Ό Πρόεδρος
τού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Γ. ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΗΣ
Ακριβές Άντίγραφον 

Αύθημερόν
'Ο Γραμματεύς (Τ.Σ.)CV tI ττογραφη


