
Έ-1 Σχεδίου Νόμου «περί συνταξιοδοτικών διατάξεων
άτορωσών εις στρατιωτικούς έν γένει άπομακρυνθέντας
κατά το άπό 21.4.1967 έως 23.7.1974 χρονικόν διάστημα».

Πρός την Βουλήν ιών 'Ελλήνων
I. Διά των προσφάτους έκδοθέντων Νόμων περί άποκατα- 

στάσεως των στρατιωτικών των διωχθέντων διαρκοϋντος 
τοϋ δικτ ατορικοϋ καθεστώτος, άπεσκοπήθη καί ή συνταξιοδο- 
ττκή προστασία αυτών διά τοΰ υπολογισμού ως συνταξίμου 
τοϋ διαρρεύσαντος έκτος υπηρεσίας χρόνου μέχρι τής 
άποκαταστάσεώς των (Ν.Λ. 199/1974).

Διά τής γενομένης όμως ρυθμίσεως δεν άντιμετωπίσθη 
τό θέμα τής άναγνωρίσεως ώς συνταξίμου τοϋ χρόνου τοϋ 
διανυθέντος υπό τινων έξ αύτών προ τής έξόδου των έκ τής 
υπηρεσίας, δΓ όν κατεβλήθη έφ’ άπαξ άποζημίωσις αντί 
συντάξεως, λόγω μή συμπληρώσεως τών προϋποθέσεοον 
συνταξιοδοτήσεω ς.

Τό ώς είρηται κενόν έπιβάλλεται όπως καλυφθή νόμω, 
τοσούτω μάλλον καθ’ όσον κατά ρητήν τοϋ συνταξιοδοτικοΰ 
Νόμου διάταξιν, δεν άναγνωρίζεται ό χρόνος οίασδήποτε 
υπηρεσίας, άν δι’ αυτήν κατεβλήθη, κατά τήν άπομάκρυνσιν 
τοϋ στρατιωτικού ή. τοϋ υπαλλήλου έ?’ άπαξάποζημίωσις 
ή χρηματική άμοιβή (Α.Ν. 1854/51 άρθρ. 36 § 5).

II. Αυτός είναι ό σκοπός τοϋ ύπ’ δψει υμών τιθεμένου 
σχεδίου Νόμου, τοϋ όποιου αί διατάξεις έχουν ώς άκολούθως.

Διά τοϋ άρθρου 1 άναγνωρίζεται ώς συντάξιμος υπηρεσία 
ό χρόνος καθ’ όν οί άπομακουνθέντες άπό 21.4.1967 μέχρι
23.7.1974 καί εΐτα άποκατασταθέντες στρατιωτικοί έλαβον 
άντί συντάξεως άποζημίωσιν, ήτις όμως έπιστρέφεται κατά 
τό πράγματι ληφθέν ποσόν καί περαιτέρω ρυθμίζεται ό 
τρόπος έπιστροφής της.

Διά τών άρθρων 2 καί 3 καθορίζεται ή διαδικασία άνα
γνωρίσεως καί ή έναρξις ισχύος τοϋ νομοσχεδίου.

III. Ταΰτα έπιδιώκει τό ύποβαλλόμενον σχέδιον Νόμου, 
έφ’ ώ καί παρακαλοϋμεν διά τήν ψήφισίν του.

Έν Άθήναις τή 29 Αύγούστου 1975 
Ό 'Υπουργός Οικονομικών

Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΤ

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Άρθρον 36 § 5 Α.Ν. 1854/1951 (ΦΕΚ 182/Α').
5. Δεν υπολογίζεται ώς συντάξιμος ό χρόνος οίασδήποτε 

υπηρεσίας άν έχρησίμευσεν ή θέλει χρησιμεύση κατά νό
μον πρός άπόκτησιν δικαιώματος συντάξεως ώς Δημοτικού 
ή Κοινοτικού υπαλλήλου ή υπαλλήλου ’Οργανισμού Δημο
σίου Δικαίου έν γένει, έπιχειρήσεως Κοινής Ώφελείας ή 
Τραπέζης ή ’Ανωνύμου Εταιρείας ή άν διά τόν χρόνον 
τούτον κατεβλήθη κατά τήν άπομάκρυνσιν τού Στρατιω
τικού η τοϋ υπαλλήλου έφ’ άπαξ άποζημίωσις ή χρηματική 
αμοιβή.

2. Ν. Δ/γμα 119/1974 (ΦΕΚ 312/Α').
Άρθρον 1.

1. Κατώτερα όργανα τών Σωμάτων Χωροφυλακής, ’Αστυ
νομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού, ώς καί Άνθυπασπισταί 
Χωροφυλακής, Άνθυπαστυνόμοι καί Πυρονόμοι, έξελθόν- 
τες τής 'Υπηρεσίας κατά τό άπό 21.4.1967 μέχρις 23.7.1974 
χρονικόν διάστημα διά πολιτικούς λόγους δικαιούνται, 
όπως, εντός άνατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών άπό τής 
ένάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος, αΐτήσωνται τήν άναθεώ- 
ρησιν τών περί έξόδου των έκ τής 'Υπηρεσίας έκδοθεισών 
διοικητικών πράξεων, δΓ αιτήσεώς των υποβαλλόμενης 
εις τό οίκεϊον Άρχηγεΐον. Μετά τής αΐτήσεως συνυποβάλ
λεται δήλωσις περί τού έάν ό αϊτών έπιθυμή νά έπανέλθη 
εις τήν 'Υπηρεσίαν, εις περίπτωσιν καθ’ ήν ή αίτησις άνα- 
θεωρήσεως θά γίνη δεκτή, ώς καί άντίγραφον ποινικού 
μητρώου καί πιστοποιητικόν Εΐσαγγελικής ’Αρχής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 2. "Το έν τή προηγούμενη παραγραφω δικαίωμα παοέ- 
χεται καί εις τούς κατά τό έν αύτή χρονικόν διάστημα :

α) Άποπεμφθέντας έκ παραγωγικής Σχολής διά πολι
τικούς λόγους, έξακολουθοϋντας δέ νά τελούν έν ένερνεί* 
κατά τήν έναρξιν τής ισχύος τοϋ παρόντος.

β) Τιμωρηθέντας, τελεσιδίκως ή μή, διά πειθαρχικής 
ποινής ή κριθέντας δυσμενώς ύπό Συμβουλίων κρίσεων διά 
πολιτικούς λόγους.

3. Εάν ό ϊικαιοόμενος εις υποβολήν αίτήτεως άπεβίωσε. 
τό ϊικαίωμα τούτο περιέρχεται εις τους νομίμους κληρονόμους 
αυτού. Μετά τής αίτήαεως υποβάλλεται άντίγραφον ληξιαρ
χικής πράε εως -θανάτου και πιστοποιητικόν Δήμου ή Κοινό
τητες άποϊεικνϋον ότι ό αϊτών είναι νόμιμος κληρονόμος τοϋ 
-ύανόντος.

“Αρθρον 7.
1. Οί μή έπαναφερόμενοι εις τήν 'Υπηρεσίαν διά τούς 

έν άρθρω 5 παρ. 1 τοϋ παρόντος λόγους, προάγονται, ύπό 
τάς εις τά άρθρα 4 παρ. 1 καί 5 παρ. 2 τοϋ παρόντος προϋπο
θέσεις εις τόν βαθμόν εις τόν όποιον προήχθη νειυτερός των 
μέχρι τοϋ χρόνου καθ’ όν έπήλθεν ό δημιουργών τήν άδυνα- 
μίαν έπαναφοράς λόγος. Τά αύτά έφαρμόζονται καί δι’ 
όσους, έγένοντο μέν δεκταί αί ύπό τούτων ύποβληθεΐσαε 
αιτήσεις άναθεωρήσεως, δεν έδήλωσαν όμως ότι έπιθυμοϋν 
νά έπαναφερθοϋν εις τήν 'Υπηρεσίαν, κατά τά εις τό άρθρον
1 παρ. 1 τοϋ παρόντος οριζόμενα.

2. Διά τούς μή έπαναφερομένους εις τήν 'Υπηρεσίαν 
λογίζεται ώς χρόνος πραγματικής συνταξίμου~ υπηρεσίας 
ό χρόνος ό διαρρεύσας άπό τής έξόδου των έκ τής 'Υπηρε
σίας μέχρι τής έπελεύσεως τοϋ δημιουργοϋντος τήν άδυνα- 
μίαν έπαναφοράς λόγου, ή τής χρονολογίας τής δεχομένης 
τήν αϊτησιν άναθεωρήσεως άποφάσεως τοΰ Συμβουλίου, 
δι’ όσους δεν έδήλωσαν έγγράφως ότι έπιθυμοϋν νά έπανέλ- 
θουν εις τήν ένεργόν 'Υπηρεσίαν.

3. Ν. Δ/γμα 197/1974 (ΦΕΚ 361/Α').

'Αρθρον 1.
Κρίσις Έξελθόντων — Συμβούλια.

1. Στρατιωτικοί τών ’Ενόπλων Δυνάμεων έξελθόντες 
τής ένεργοΰ υπηρεσίας άπό τής 21ης ’Απριλίου 1967 μέ
χρι τής 23ης ’Ιουλίου 1974, λόγω άποτάξεως ή άποστρα- 
τείας ή έξαναγκασμοϋ εις παραίτησιν δικαιούνται όπως, 
έντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών άπό τής δημο- 
σιεύσεως τοϋ παρόντος, υποβάλουν αίτησιν εις τόν οίκεϊον 
Άρχηγεΐον διά τήν κρίσιν των ύπό τοΰ κατά τήν παράγραφον
2 τοϋ παρόντος Συμβουλίου. ’Εν περιπτώσει θανάτου ή σχε
τική αίτησις υποβάλλεται ύπό τής οικογένειας τούτου.

4. Ν. Δ/γμα 199/1974 (ΦΕΚ 362/Α').
Άρθρον 1.

Ό χρόνος καθ’ όν διετέλεσαν έκτος υπηρεσίας οί κατά τάς 
διατάξεις τοϋ ύπ’ άριθ. 197/1974 Νομοθ. Δ/τος άποκαθι- 
στάμενοι λογίζεται ώς χρόνος πραγματικής συνταξίμου 
υπηρεσίας, ή δέ σύνταξίς των υπολογίζεται βάσει τοϋ μισθού 
τοϋ βαθμοΰ είς όν άποκαθίστανται μετά τών έπί τούτου 
προσαυξήσεων λόγω εύδοκίμου έν τώ αύτώ βαθμώ παραμο
νής καί πολυετούς υπηρεσίας.

5. Ν. Δ/γμα 198/1974 (ΦΕΚ 361/Α').
Άρθρον 1.

(Δικαιούμενοι άποκαταστάσεώς)
1. ’Αξιωματικοί τών Σωμάτων Χωροφυλακής, ’Αστυνο

μίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού, έξελθόντες τής 'Υπηρε
σίας κατά τό άπό 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974 χρονικόν 
διάστημα, διά πολιτικούς λόγους, δικαιούνται όπως, έντος 
άνατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών άπό τής ένάρξεως τής 
ισχύος τοϋ παρόντος, αΐτήσωνται τήν έπανάκρισιν των δι’ 
αιτήσεώς των ύποβαλλομένης είς τόν οίκεϊον Άρχηγεΐον.

2. Τό έν τή προηγούμενη παραγράφω δικαίωμα υποβολής 
αιτήσεώς έπανακρίσεως παρέχεται καί είς τούς κατά τό
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έν αύτή χρονικόν διάστημα τιμωρηθέντας, τελεσιδίκους ή 
μή διά πειθαρχικής ποινής ή κριθέντας δυσμενώς ύπό 
Συμβουλίων κρίσεων, διά πολιτικούς λόγους, ύπηρετοϋντας 
δέ κατά τον χρόνον ένάρξεως της ισχύος τοϋ παρόντοςι-

3. ’Εάν ο δικαιούμενος εις υποβολήν αίτήσεως, άπεβίωσε, 
τό δικαίωμα τοΰτο περιέρχεται εις τούς νομίμους κληρονό
μους αύτοΰ, παρ’ ών μετά της αίτήσεως υποβάλλεται άντί- 
γραφον ληξιαρχικής πράξεως θανάτου καί πιστοποιητικού 
Δήμου ή Κοινότητος άποδεικνϋον ότι ό αϊτών είναι νόμιμος 
κληρονόμος τοϋ θανόντος.

6) Ν. Δ/γμα 200/1974 (ΦΕΚ 362/Α').
"Αρθρον 1.

'Ο χρόνος καθ’ ον διετέλεσαν εκτός ύπηρεσίας οί κατά τάς 
διατάξεις τοϋ ύπ’ άριθμ. 198/1974 Ν.Δ. έπαναφερόμενοι 
εις την υπηρεσίαν αξιωματικοί ΧωροφύΧάκής, ’Αστυνομίας 
Πόλεων καί Πυροσβεστικού Σώματος, λογίζεται ώς χρόνος 
πραγματικής δημοσίας καί συνταξίμου ύττηρεσίας.

"Αρθρον 2.
1. Οί κατά τάς διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 4 καί 8 

παο. 1 περ. α’ εως ζ τοϋ ύπ’ άριθ. 198/1974 Ν.Δ. μή 
έπαναφερόμενοι εις τήν 'Υπηρεσίαν, ώς καί οί δικαιούμενοι 
νά έπανέλθουν άλλά μή αιτήσαντες τούτο, υπολογίζουν 
ώς χρόνον πραγματικής συνταξίμου ύττηρεσίας ολόκληρον 
τον χρόνον τον διαρρεύσαντα άπό τής εξόδου των έκ τής 
Ύττηρεσίας μέχρι τής κατά τάς διατάξεις τού άρθρου 9 
τού Ν.Δ. 198/1974 χρονολογίας καθ’ ήν ούτοι θεωρούνται 
ήδη έξερχόμενοι τής Υπηρεσίας. Αί διατάξεις τού Ν.Δ. 
142/1974 «περί λογισμού εις τό διπλάσιον τού χρόνου 
ύττηρεσίας τού διανυθέντος εις ένίας ύττηρεσίας ύπό τού 
προσωπικού των . Σωμάτων Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας 
Πόλεων καί Πυροσβεστικού» εφαρμόζονται καί επί τούτων, 
έφ’ οσον κατά τάς διατάξεις τού Ν.Δ. 198/1974 θεωρούνται 
έξερχόμενοι τής ύττηρεσίας μετά τήν έναρξιν τής ισχύος αύ
τοΰ (Ν.Δ. 142/1974).

2. Ή αΐτησις περί κανονισμού συντάξεως ή αύξήσεως 
ταύτης παρά των έν τή προηγουμένη παραγράφω άναφερομέ- 
νων και έν περιπτώσει θανάτου τούτων παρά των οικογε
νειών των δέον νά ύποβληθή έντός ανατρεπτικής προθεσμίας 
ενός έτους άπό τής κοινοπόιήσεως τής άποφάσεως τού κατ’ 
άρθρον 2 τού Ν.Δ. 198/1974 συμβουλίου, ή δέ σύνταξίς των 
είναι πληρωτέα άπό τής πρώτης τού μηνός τής χρονολογίας 
έκδόσεως τής σχετικής πράξεως ή άποφάσεως.

7) Νόμος ύπ’άριθ. 2/1975 (ΦΕΚ 8/Α').
"Αρθρον 1.

1. Αί διατάξεις τού ύπ’ άριθ. 197/1974 Ν.Δ. «περί 
κρίσεους στρατιωτικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων έξελθόντων 
τής ύπηρεσίας άπό 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974» (ΦΕΚ 
361/Α/6.12.1974) αί άφορώσαι τούς στρατιωτικούς τού 
Πολεμικού Ναυτικού έφαρμόζονται καί διά τούς στρατιωτι
κούς τού Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.)...................

8) Νόμος ύπ’άριθ. 66/1975 (ΦΕΚ 136/Α').
"Αρθρον 1.

1. Ό χρόνος καθ’ ον διετέλεσαν έκτος ύττηρεσίας οί κατά 
τάς διατάξεις τού Ν. 2/1975 άποκαθιστάμενοι λογίζεται 
ώς χρόνος πραγματικής συνταξίμου ύπηρεσίας, ή δέ σύν
ταξίς των ύπολογίζεται βάσει τού μισθού τού βαθμού εις 
όν άποκαθίστανται μετά τών έπί τούτου προσαυξήσεων λόγω 
εύδοκίμου έν τώ αύτώ βαθμώ παραμονής καί πολυετούς 
ύπηρεσίας.

2. Ό έν λόγω χρόνος λογίζεται συντάξιμος μέχρι τής 
χρονολογίας συμπληρώσεως τού διά τον βαθμόν εις ον άπο- 
καθίστανται καθοριζομένου ορίου ηλικίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
13ης Ειδικής Συνεδριάσεως τής 'Ολομέλειας τού Ελεγ

κτικού Συνεδρίου τής 4ης Σεπτεμβρίου 1975.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΜΕΛΗ : Άντών. Παπαδάτος, ’Αντιπρόεδρος, ώς Πρό- 
δρος, Πετρ. Πετρίδης, Νικ. Σπυράκος, Κων. Παρασκευό- 
πουλος, Δημ. Καμβύσης, καί Δημ. Μάμαλης, Σύμβουλοι,κλη
θείς δέ ύπό τού Προέδρου παρέστη καί ό έν διακοπαΐς τελών 
Σύμβουλος Κων. Σαραντόπουλος.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ : 
Γεώργ. Δημόπουλος, Σύμβουλος, διαρκής άναπληρωτής τού 
Γενικού ’Επιτρόπου τής ’Επικράτειας Παν. Φωτοπούλου, τε- 
λούντος έν διακοπαΐς.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ : Γεώργ. Λαζάρου, Ύπογραμματεύς, 
τού Γραμματέως τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, Γερασ. Μπου- 
κογιάννη κωλυομένου.

Άρχομένης τής συνεδριάσεως ό Σύμβουλος Νικ. Σπυράκος, 
όρισθείς εισηγητής ύπό τού Προέδρου, εισάγει είε τήν 'Ο
λομέλειαν τό διά τού ύπ’ άριθ. 100299/1513/Μ 13/1 -35/
29.8.1975 έγγράφου τού 'Υπουργείου Οικονομικών (Γενικού 
Λογιστηρίου τού Κράτους) προς τον Γενικόν ’Επίτροπον τής 
Επικράτειας άποσταλέν σχέδίον Νόμου «περί συνταξιοδοτι- 
κών διατάξεων άφορωσών εις στρατιωτικούς έν γένει άπομα- 
κρυνθέντας κατά το άπό 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974 χρονικόν 
διάστημα», έχοντος ώς κατωτέρω, όπως προκληθή ή γνώμη 
ταύτης συμφώνους προς το άρθρον 73 παρ. 2 τού Συντάγματος.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί συνταξιοδοτικών διατάξεων άφορωσών εις στρατιωτι

κούς έν γένει άπομακρυνθέντας κατά τό άπό 21.4.1967 μέ
χρι 23.7.1974 χρονικόν διάστημα.

"Αρθρον 1.
1. Ό χρόνος ύττηρεσίας στρατιωτικών έν γένει άπομακρυν- 

θέντων κατά τό άπό 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974 χρονικόν 
διάστημα καί έμπιπτόντων εις τούς περί άποκαταστάσεως 
αύτών ειδικούς νόμους, δι’ ον κατεβλήθη αύτοϊς κατά τήν ά- 
πομάκρυνσίν των άποζημίωσις, λογίζεται συντάξιμος, έφ’ 
όσον ουτοι ήθελον έπιστρέψει τήν καταβληθεΐσαν αύτοϊς ά- 
ποζημίωσιν.

2. Ή έπιστροφή τού ποσού ένεργεΐται διά μηνιαίουν δό
σεων παρακρατουμένων έκ τού άνήκοντος εις τούς άνωτέρω 
μηνιαίου μισθού ή συντάξεως καί συνισταμένων εις τό 1/10 
τούτων.

"Αρθρον 2.

1. Ή άναγνώρισις τού κατά τό προηγούμενου άρθρον χρό
νου ώς συνταξίμου γίνεται διά πράξεως τής 'Υπηρεσίας Συν
τάξεων τού Γεν. Λογ. τού Υπουργείου Οικονομικών, αιτή
σει τών ένδιαφερομένων, ύποβαλλομένη μετά τών οικείων 
δικαιολογητικών, έντός προθεσμίας δύο έτών άπό τής δημο- 
σιεύσεως τού παρόντος.

2. Ή σύνταξις τών έκ τών άνωτέρω άποκατασταθεντων 
καί μή έπανελθόντων εις τήν ύπηρεσίαν στρατιωτικών καί τών 
οικογενειών των ορίζεται πληρωτέα άπό τής πρώτης τού 
μηνός τής χρονολογίας έκδόσεως τής σχετικής πράξεως ή 
άποφάσεως.

"Αρθρον 3.

'.Η ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 
διά τής ’Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 29 Αύγούστου 1975 
'Ο 'Υπουργό; τών Οικονομικών

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ


