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ΕτγΙ του σχεδίου Νόαου «Πε: ρ 1 συ μττλη ρ ώ σε ω ς τών δια'
■\( ^
τάξεων τοϋ Ν.Δ .144 1974 (ΐττιρι έτεκτάσεο.,ς τών
τάξεων τοϋ Ν.Δ. 1142 1972 ((ττερι συνταξιοδοτή τέως τών
hi Κύπρω ·*.αθόιντων στρατιωτικών».
Προς την Βουλήν τών 'Ελλήνων
1. Έκ των πολεμικών γεγονότων των λχβόντων χώραν
έν Κύττιω κατά τό χρονικόν διάστημα άπό 20.7.1974 κ:ιΙ
εντεύθεν, κατέστησαν άνάπηροι ή έφονεύθησαν "Ελληνες
έφεδροι στρατιωτικοί, οίτινες κατετάγησαν έθελοντικώς εις
τον Κυπριακόν Στρατόν.
2. Ούτοι, όμως δεν καλύπτονται συντκςιοδοτικώς υπό
τοϋ Ν.Δ. 144/1974 ρυθμίζοντας τα της συνταξιοδοτήσει»; των
έν Κύπρω παθόντων στρατιωτικών άπό 30.6.6S καί εφεξής,
ούτε έξ άλλης συνταξιοδοτικής διατάςεως άνεγ/ωρίσθη μέχρι
σήμερον δικαίωμα πολεμικής συντάξεως, εις τούς ανωτέρω
καί τάς οικογένειας των.
3. "Οθεν, προς έπέκτασιν καί επ’ αυτών τής έπιβαλλομένης
κρατικής προστασίας, προτείνεται τό ύποβαλλόμενον σχέδιον
Νόμου, διατών διατάξεων τοϋ οποίου :
α) Έπεκτείνεται ή εφαρμογή τών προβλεπουσών την
άπονομήνπολεμικής συντάξεως διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 144/1974
καί εις τούς έν λόγω στρατιωτικούς καί τάς οικογένειας των,
έφ’ όσον όμως αύται έχουν την Ελληνικήν ’Ιθαγένειαν καί
δεν έτυχον συντάξεως ύπό τοϋ Κυπριακοϋ Κοάτους (άρθρον
1) καί
I
β) ορίζεται ή διαδικασία τής άναγνωρίσεως τοϋ, κατά
τό προηγούμενον άρθρον, δικαιώματος εις σύνταξιν τών
παθόντων προ τής δημοσιεύσεως εις τήν Εφημερίδα τής
Κυβερνήσεως τοϋ παρόντος ώς καί τών οικογενειών τών
έκ τούτων άποβιωσάντων, ή προθεσμία υποβολής τής σχετι
κής αίτήσεως, ώς καί ή χρονολογία πληρωμής τής συντά
ξεως, έφαρμοζομένων άναλόγως τών άρθρων 60 τοϋ Α.Ν.'
1854/51 καί 2 τοϋ Ν.Δ. 2615/53, δι’ ών τίθεται ό γενικός
περιορισμός καθ’ δν, ή σύνταξις δεν δύναται νά άνατρέξη
εις χρόνον πλέον τοϋ έτους άπό τής πρώτης τοϋ μηνός τής
χρονολογίας έκδόσεως τής σχετικής πράξεως ή άποφάσεως
(άρθρ. 2 καί 3).
. -·*4. Αύτό είναι τό περιεχόμενον τοϋ προτεινομένου νομο
σχεδίου, οπερ έχομεν τήν τιμήν νά παρακαλέσωμεν όπως
περιβάλ.ητε διά τής ψήφου σας.
Έν Άθήναις τή 5 Απριλίου 1977
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οίκούεν, ύπό τής αρμόδιας Διευθύνσεως τής Υπηρεσίας Συν
τάξεων τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους, προκειαένου
περί ύπενέσεων δΓ άς έξεδόθησαν αντίθετοι πράξεις ή απο
φάσεις. ή δε σύνταξις τούτων είναι πληρωτέα άπό της πρώ
τη; τοϋ μηνός τής χρονολογίας δημοσιεύσει»; τοϋ παρόντος,
εϊς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, έχουσών εφαρμογήν
καί τών διατάξεων τής παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 60 τοΰ
Α.Ν. 1854/51 «περί απονομής τών πολιτικών καί στ,ρατ;ωτικών συντάξεων» καί τοϋ άρθρου 2 τοΰ Ν.Δ. 2615/1953
«περί συμπληρώσεως συνταξιοϊοτικών διατάξεο>ν».
'Αρθρον 3.
Ή ϊσχϋς_τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσει»; του
διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έν Ά-ϋήναΐ’ς τή 5 ’Απριλίου 1977
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ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. ΝΟΜ. Δ/ΓΜΑ 1142/1972 (ΦΕΚ 64/72 Α')
Περί συνταξιοδοτήσει»; τών έν Κύπρω παθόντων στρατιω
τικών.
..
“Αρθρον 1.·
’ ...
1. Στρατιωτικοί έν γένει καταστάντες ανίκανοι συνεπεία
όίουδήποτε παθήματος οΐον, τραύματος, νοσήματος ή ετέρου
περιστατικού άποτόκου οίασδήποτε πολεμικής δράσεως
ή ένεργείας λωιβούσης χώραν κατά την διάρκειαν τής έν
Κύπρω διατεταγμένης υπηρεσίας των άπό 1 Δεκεμβρίου
1963 μέχρι 30 ’Ιουνίου 1968 δικαιούνται συντάξεως έκ τοϋ
Δημοσίου Ταμείου κανονιζομένης κατά τάς κειμένας «περί
πολχμικών συντάξεων διατάξεις».
2. 'Ομοίως· δικαιούνται πολεμικής συντάξεως αί οί■ κογένειαι τών ύπό τάς προϋποθέσεις τής προηγουμένης
παραγράφου φονευθέντων ή έξαφανισθέντων στρατιωτικών
ώς καί αί οΐκογένειαι τών έκ τούτων θανόντων μετά τήν
ανικανότητά των τήν έπισυμβάσαν ύπό τάς αύτάς ώς άνω
προϋποθέσεις.
·
“Αρθρον 2.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί συμπληρώσει»; τών διατάξεων τοΰ Ν.Δί 144/1974
; «περί έπεχ,τάσεως τών διατάξεων τοΰ Ν.Δ. 1142/1972
«περί σσυτηξιοδοφήσεως τών έν Κύπρω παύονύων στρα
τιωτικών».
* V·.-·
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'Ap-Spov 1.
Εις τό άρΑρσν 1 τοΰ Ν.Δ. 144/1974, άρι·5μουμένο·υ τοΰ
ύπάρχοντος κειμένου ώς παράγραφος 1, προστίθεται παρά
γραφος 2 ώς ακολούθως:
.

•καταστάνίτων άνικότσων έξ οίουϊήποτε π,α-ϋήματος, κατά τήν
όιήρκειαν τών έν Κύπρω επιχειρήσεων, άπό 20 ’Ιουλίου 1974
καί έντεΰ&εν, ώς καί τών οικογενειών τών έκ τούτων φονευίίεντων ή έςαφανισ-λεντων ή -$α·νόντων μετά τήν ανικανότη
τά των, έφ’ όσοον κέκτηνται τήν Ελληνικήν ’Ιθαγένειαν καί
ίεν ετυχοτν συντάξεως διά τήν αυτήν αιτίαν πάρα τοΰ Κυπρια
κού Κράτους».
·, . ·..λ .*.·.· >. ;-

Αί διατάξεις τοΰ Νόμου 2588/21 «περί προσόντων προ
βιβασμού 'Υπαξιωματικών τοϋ τε ενεργού καί έφέδρου
Στρατού εις τόν βαθμόν τοΰ Άνθυπασπιστοϋ» τοΰ Νόμου
4506/30 «περί καταστάσεως παθόντων έν πολέμω ’Αξιωμα
τικών καί Άνθυπασπιστών» τοϋ ΝΔ 426/41 «περί προα
γωγής είς άνώτερον βαθμόν τών φονευθέντων ή άποβιωσάντων έκ τραυμάτων ή κακουχιών τοΰ πολέμου στρατιωτι
κών» καί τοΰ ΑΝ 2646/40 «περί ηθικών αμοιβών διά δια
κεκριμένος πράξεις» ώς αύται έτροποποιήθησαν καί συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρους καί αί άντίστοιχοι τοιαϋται,
αί. ίσχύουσαι διά τό Ναυτικόν καί τήν ’Αεροπορίαν, έφαρμόζονται καί επί τών στρατιωτικών περί ών ή παράγραφος 1
τοϋ προηγουμένου άρθρου.
,

“Αρθρον 3.
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Εις τούς ’Εφέδρους ’Αξιωματικούς καί Άνθυπασπιστάς
ώς καί εις τούς 'Οπλίτας τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, τούς
τυγχάνοντας αναβολής λόγω υγείας διά τραύμα, κρυοπάγημα
ατύχημα ή οίανδήποτε νόσον άπότοκον, τής έν τή Κύπρω
κατά τά έν παρ. 1 τοΰ άρθρου 1 τοϋ παρόντος, υπηρεσίας των
χορηγείται^ τό ύπό τδϋ Ν.Δ. 2208/43 «περί παροχής χρη-

