
Έπί σχεδίου Νόμου «περί εφαρμογής των διατάξεων τοϋ 
Ν.Δ. 199/1974 καί έπί των; δυνάμει των Νομ. Δ/των 
4/1974, 9/1974 καί 228/1974 ώς καί τών Νόμων 24/ 
1975 καί 322/1976 άποκατασταθέντων στρατιωτικών 

των ’Ενόπλων Δυνάμεων καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
Πρός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

I. Διά την άποκατάστασιν τών στρατιωτικών τών ’Ενό
πλων Δυνάμεων τών διωχθέντων κατά την 7ετίαν έδημο- 
σιεύθησαν κατά καιρούς οΐ κάτωθι νόμοι περί άποκαταστά- 
σεως τούτων :

α) Ν.Δ. 4/1974 «περί άποκαταστάσεως άξιωματικών 
καί υπαςιωματικων του Πολεμικού Ναυτικού».

β) Ν.Δ. 9/1974 «περί συμπληρώσεως' καί τροποποιή- 
σεως τών κειμένων περί ηγεσίας τών ’Ενόπλων Δυνάμεων 
διατάξεων».

γ) Ν.Δ. 197/1974 «περί κρίσεως στρατιωτικών τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων έξελθόντων της υπηρεσίας άπό 21-4- 
1967 μέχρις 23-7-1974». ^
' δ) Ν.Δ. 228/1974 «περί άποκαταστάσεως άξιωματικών 

τών Ενόπλων Δυνάμεων». ·
ε) Νόμος 24/1975 «περί κυρώσεως τών ΰπ’ άριθμ. 2/4-1- 

1975 καί 17/22-1-1975 πράξεων τοϋ Υπουργικού Συμβου
λίου, άφορωσών εις ,τη_ν_ τροποποίησιν _ καί_ συμπλήρωσιν__ 
νών κειμένων «περί ιεραρχίας καί προαγωγών τών μονίμων 
άξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων διατάξεων».

στ)'Νόμος 322/1976 «περί τροποποιήσεως καί συμπλη- .· 
ρώσεως τών διατάξεων «περί κρίσεως τών στρατιωτικών 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων τών έξελθόντων της υπηρεσίας 

-άπό 21-4-1967 μέχρις 23-7-1974»; ■
Έκ τών, διά τών άνωτέρω Νόμων, άποκατασταθέντων 

στρατιωτικών, μόνον οί διά τοϋ Ν.Δ. .197/1974 έχουν 
καλυφθη συνταξιοδοτικώς, διά τοϋ Ν.Δ. 199/1974 «περί 
συνταξιοδοτησεως τών διά τοϋ Ν·Δ. 197/1974 «περί κρί- 
σεως’στρατιωτικών έξελθόντων της υπηρεσίας άπό 21-4-1967 
μέχρις 23-7-1974 άποκαθιστωμένων στρατιωτικών», οΐ δέ 
διά τών λοιπών νόμων άποκατασταθέντες, δεν έχουν οΰτω 
καλυφθη, παρά τό γεγονός ότι ό έκτος . υπηρεσίας χρόνος 
έχει άναγνωρισθη διοικητικούς ώς χρόνος πραγματικής 
υπηρεσίας καί τοΰτο διότι δεν έχει άναγνωρισθη καί ώς 
συντάξιμος τοιοϋτος, διά συνταξιοδοτικοΰ Νόμου.

Πρός τακτοποίησιν της υφιστάμενης, ώς άνω έκκρεμό- 
τητος, διά τοϋ άρθρ. 1 τοϋ προτεινομένου σχεδίου νόμου 
προβλέπεται ή έπέκτασις έφαρμογης τών διατάξεων τοϋ 
Ν.Δ. 199/1974 καί έπί τών άποκατασταθέντων στρατιωτι
κών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων διά τών Ν.Δ. 4/1974, Ν.Δ. 
9/1974, Ν.Δ. 228/1974,“ Νόμου 24/1975 καί Νόμου 322/ 
1976. · .

' II. ’Εξ άλλου διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ ύπ’ δψιν σχεδίου νόμου 
καθορίζεται όπως ό χρόνος προφυλ.ακίσεως, καταδικίας, 
παρανόμου άτίουσίας, λιποταξίας, άργίας δΓ άπολύσεως 
καί διαθεσιμότητος, ό μη αναγνωριζόμενος ώς συντάξιμος 
τοιοϋτος, διά τούς άποκατασταθέντας στρατιωτικούς τών 
Ενόπλων Δυνάμεων διά τών'έν τή προηγουμένη παραγράφω 
νόμων, ώς.καί τών τοιούτων διά. τοϋ Ν.Δ. 197/1974 λογίζε- · 
ται ώς χρόνος πραγματικής συνταξίμου υπηρεσίας, ύπό την 
έν' τη διατάξει ταύτη τιθεμένην προϋπόθεσιν να διετέλεσαν 
ούτοι εις τάς καταστάσεις ταύτας λόγω της άντιθέσεώς των 
ή της δράσεώς των ’κατά τοϋ πραξικοπήματος τής 21ης 
’Απριλίου 1967. ·

III. Περαιτέρω διά τοϋ άρθρου 3 αντιμετωπίζεται τό θέμα
καί διά τούς έν συντάξει ήδη τελούντας στρατιωτικούς ώς 
καί αί οικονομικά! συνέπειαι έκ τής άσκήσεως τοϋ παρεχο- 
μένου αύτοϊς δικαιώματος. ' · . ' ^

IV. Τέλος διά τοϋ άρθρου 4 σκοπεΐται όπως χορηγηθή 
σύνταξις βαθμού Ύποπυραγοϋ εις Άρχιττυροσβέστας οδη
γούς καταληφθέντας ύπό τοϋ όρίου ήλικίοις καί προαχθέντας 
_ ίς βαθμόν Πυρονόμου καθ’ όν χρόνον διετηρήθησαν εις τήν

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ένεργόν υπηρεσίαν έκτος οργανικών θέσεων πρός συμπλή- 
ρωσιν συνταξίμου χρόνου κατ’έφαρμογην τοϋ Ν.Δ. 4023/ 
1959, καθ’όσον καίτοι άπεκατεστάθησαν διά τοϋ Ν.Δ. 
119/1974 «περί άναθεωρήσεως υποθέσεων όργάνων.Χωρ/κής, 
’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικοϋ Σώματος έξελθόν
των τής Υπηρεσίας κατά τό άπό 21-4-67 μέχρις 23-7-74 
χρονικόν διάστημα διά πολιτικούς λόγους» δεν ήδυνήθησαν 
νά έπανέλθουν εις την ένέργειαν μέ άποτέλ.εσμα ή χωρήσασα 
ώς άνω άποκατάστασις νά άποβαίνη άνευ ούσιαστικοϋ 
όφέ/,ους.

Εις τήν ρύθμισιν τών άνωτέρω θεμάτων άποβλέπει τό 
υποβαλλομενον σχέδιον νόμου, την έπιψήφισιν τοϋ όποιου 
έχομεν την τιμήν νά ζητήσωμεν παρ’ υμών.

’Εν Άθήναις τή 6 Νοεμβρίου 1976 

'Ο 'Υπουργός Οικονομικών
Ε. δεβλ'ετογλου

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί εφαρμογής τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 199/1974 καί 

έπί τών δυνάμει τών Νοα. Δ/των 4/1974, 9/1974 καί 
228/1974 ώς καί- τών Νόμων 24/1975 καί' 322/1976, 

'άποκαπασταθέντων στρατιωτικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων 
καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. ' - Γ

\ ' - . - Άρθρ ον 1.
* / ,

Αί διατάξ ·ς τοϋ Ν.Δ. 199/1974 «περί συνταξιοδοτήσεως 
τών διά του Ν.Δ 197/1974 «περί κρίσεως στρατιωτικών 
έξελθόντων τής υπηρεσίας άπό ' 21.4.1967^μέχρις 23.7.74 
άποκαθιστωμένων' στρατιωτικών» εφαρμόζονται καί έπί των 
άποκατασταθέντων στρατιωτικών τών Ενόπλων Δυνάμεων δυ
νάμει τών ΝΆ. 4/1974 «περί άποκαταστάσεως αξιωματικών 
καί ύπαξιωματικών τ-οΰ Πολαμίκοΰ Ναυτικού», ΝΆ. 9/1974 
«περί συμπληρωσεως καί τροποποιήσεως τών κειμένων «περί 
ηγεσίας τών Ένοπλων Δυνάμεων διατάξεων», ΝΆ 228/
1974 «περί άποκαταστάσεως αξιωματικών τών Ενόπλων Δυ
νάμεων», Ν. 24/1975 «περί κυρώσεως τών ύπ’ άριθ. 2/4.1.
1975 κ.αί 17/22.1.1975 πράξεων τού 'Υπουργικού Συμβου
λίου, άφορωσών εις τήν τρσπσποίησιν καί . συμπλήρωσιν τών 
κειμένων «περί ιεραρχίας καί προαγωγών τών μονίμων άξιω
ματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων διατάξεων» καί Ν. 322/
1976 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών διατάξεων
«περί κρίσεως τών στρατιωτικών τών Ένοπλων Δυνάμεων τών 
έξελθόντων τής υπηρεσίας άπό 21/4/1967 μέχρις 23/7/ 
1974». .···-.··. .·■ · -■

Άρθρον 2.
Ό χρόνος προςυλακ.ίσεως, καταδικίας, παρανόμου απουσίας, 

λιποταξίας, άργίας δι’ άπυλύσεως καί διαθεσιμότητος τών έν 
τώ πρσηγουμένω άρ-θρω στρατιωτικών, ώς καί τών άποκατΟ- 
σταθέντων διά τού ΝΆ- 197/1974, λογίζεται ώς χρόνος 
πραγματικής-συνταξίμου υπηρεσίας, έρ’ όσον αί έν λόγω κα
ταστάσεις οφείλονται εις άντίθέσίν των ή δράσιν των κατά 
τοΰ πραξικ-οπήματος τής 21ης ’Απριλίου 1967 καί τής έκ 
τούτου προελθούσης καταιστάσεως μέχρι τής 23ης ’Ιουλίου 
1974. . * < · ' ,

rΑρθρον 3. ·, ■ · '
Ή κατά τά προηγούμενα άρθρα άναγνωριζομένη σύνταξις 

ή αόξησις τής συντάξεβσς τών έξελθόντων τής υπηρεσίας καί 
τών.οικογενειών πων, παρ’ ών ή σχετική αίτησις δέον να ύπο- 
όληύή εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο έτών , άπό τής 
ένάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος, ορίζεται πληρωτέα άιπο 
τής πρώτης τοϋ μηνός τής χρονολογίας έκδόσεως τής σχετι
κής πράξεως ή άποράσεως. . - ..ν·.

- 7 · · 'Άρθρον 4. ■ .* ’ · ' ■"
*· 1. Άρχιπυροσίεσται οδηγοί, καταληρθέντες ύπό τού όρίου 
ηλικίας τό έτος 1960 καί προαχθέντες εις τον βαθμόν τοϋ


