
στην πρόταση Νόμου για την τροποποίηση και συμπλήρωση
της Νομοθεσίας «περί προστασίας των Πολυτέκνων»

ΙΙοος τη Βοΐ'λή των Ελλήνων

Α. Το Σύνταγμα της Ελλάδος ορίζει στο άρθρο 21 ότι 
«η οικογένεια ως θεμέλιον της συντηρήσεως και προαγωγής 
του Έθνους, ως και ο γάμος, η μητρότης και η παιδική ηλι
κία τελούν υπό την προστασίαν του Κράτους. Πολύτεκνοι 
οικογένεια', δικαιούνται της ειδικής φροντίδος του Κράτους».

Η ανωτέρω συνταγματική επιταγή '.εκφράζει την θέση 
της Πολιτείας γενικώτερα απέναντι στην οικογένεια και 
συγχρόνως την ειδική αναγνώριση τών δικαιωμάτων των 
πολύτεκνων οικογενειών λόγω της συμβολής και της συγ
κριτικά με τις μή πολύτεκνες οικογένειες μεγαλυτέρας προ
σφοράς τους στην ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου. . ...

•Η Πολιτεία εκδήλωσε πάντοτε το ειδικό ενδιαφέρον της 
για τις πολύτεκνες οικογένειες με την παραχώρηση σ’ αυτές 
κατά καιρούς, διαφόρων ευεργετημάτων, που ως μέτρα κοι
νωνικής πολιτικής απέβλεπαν σε δύο στόχους : <■ -·■*

α) Στην ενίσχυση της πολύτεκνης οικογένειας για την 
αντιμετώπιση των αυξημένων βιοτικών αναγκών και 'προς 
συντήρηση και ανατροφή των πολλών ανηλίκων παιδιών 
καθώς και πρός εκπλήρωση του καθήκοντος της οικογένειας 
να καταστήσει τα παιδιά υγιή και χρήσιμα μέλη’ της κοινω
νίας και ■· - ·;'· ; * ή

β) Στην καταπολέμηση της υπογεννητικότητας και την 
ενθάρρυνση των γεννήσεων. γΓ> ρ ς γΛ·. ι .-ν,·;, U

. .Η προστασία της πολύτεκνης οικογένειας παρεχόμενη είτε 
_ στα πλαίσια κοινωνικής.πολιτικής είτε.ως. μέσο δημογρα- 
φικής πολιτικής δεν.υπήρξε ποτέ πληρης ή-επαρκής στο 
παρελθόν. Το γεγονός αυτό είχε επισημανθεί επανειλημμένα 
ειδικότερα μάλιστα στη Βουλή με την ευκαιρία ασκήσεως 
Κοινοβουλευτικού ελέγχου της αξιωματικής άνττπολιτεύ- 
σεως κατά τήν περίοδο των ετών 1977-1979 αλλά και κατά 
την συζήτηση του Τί. 860/1978 «περί τροποπόίήσεως και 
συμπλ.ηρώσεως διατάξεων τινων του Ν. 1910/1944»-περί 
κωδικοποιήσεως'της νομοθεσίας «περί προστασίας των Πο
λυτέκνων». Κατά την συζήτηση αυτή είχε τονιστεί ιδιαίτερα 
από τους τότε εισηγητές της μειοψηφίας,;η ανάγκη της λή- 
ψεως επειγόντων και ~ δραστικών μέτρων ' προς ' επέκταση 
των ευεργετημάτων γία την οικονομική ανακούφιση τών 
πολυτέκνων και κυρίως για την ανάσχεση της δυσμενούς 
δημογραφικής εξελίξεως του πληθυσμού της χώρας μας, η 
οποία έχει δώσει επικίνδυνες διαστάσεις στο δημογραφικό 
μας πρόβλημα. ./ . 1 ■ ·. r · ■ 1 ·

Χαρακτηριστικά υπογραμμίστηκε ό κίνδυνος που απειλεί 
το μέλλ.ον της Ελληνικής κοινωνίας από

-α) την.μείωση του αριθμού των πολυτέκνων οικογενειών 
από το 1940 έως το 1978 όπου οι 135.000 οικογένειες είχαν 
γίνει 20.000 και . ;____..... ν- · ...... -

β) την σημαντική 7ττώση τών γεννήσεων στο διάστημα 
μιας τριακονταετίας και παράλληλα την ανησυχητική αύ
ξηση του ποσοστού των μεγάλων ηλικιών ττου προκαλούν 
την’δημογραφική γήρανση με τις επακόλουθες συνέπειές της.

Δυστυχώς ot εμπειρίες και οι διαπιστώσεις που διατυπώ
θηκαν τότε στη Βουλή δεν αποτέλ-εσαν την βάση για την θε
ραπεία των προβλημάτων των πολυτέκνων οικογενειών από 
την σημερινή κυβέρνηση, ως σήμερα. ..........

Οι εθνικοί και κοινωνικοί κίνδυνοι από την μείωση των 
γεννήσεων στη χώρα μας δεν παραμένουν' έκτοτε στάσιμοι 
αλλά αντίθετα πο/λεζπλ.ασιαζόυενοι επιδεινώνουν την δημο
γραφική κατάσταση της Ελλάδος με ειδικότερες επιπτώσεις 
στον οικονομικό και κοινωνικό-τομέα, -ΐ ~· ... ...........
. Ο Ν. 860/1978 συνέβαλ,ε ουσιαστικά ρ~ο όλο σύστημα 
κοινωνικής προστασίας των πολυτέκνων οικογενειών αφού
- α) κατέστησε την πολυτεκνική ιδιότητα, ισόβια. ;

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ β) μείωσε τον αριθμό των παιδιών που απαιτούνται για 
την απόκτηση της ισόβιας πολυτεκνικής ιδιότητας από πέντε 
(5) σε τέσσερα (4) .

γ) σε περίπτωση θανάτου, της μητέρας ή ανικανότητάς 
της να τα προστατέψη ο νόμος προβλέπει την άσκηση 
της προστασίας από το τρίτο παιδί και

δ) μειώνοντας τον αριθμό των παιδιών για την απόκτηση 
της πολυτεχνικής ιδιότητας αύξησε τον αριθμό των προστα- 
τευομένων πολυτέκνων.

Έτσι μετά την ψήφιση του νόμου 860/1978, ο αριθμός 
των προστατευομένων οικογενειών αυξήθηκε από 20.000 
σε 50.000 και από αυτές σήμερα είναι περίπου : 5.000 οι
κογένειες με τρία παιδιά 40.000 οικογένειες με τέσσερα 
παιδιά και οι υπόλοιπες 5.000 οικογένειες με πέντε και πε
ρισσότερα παιδιά. -• .. ....

'Μετά την γενική αναγνώριση της επιτακτικής ανάγκης 
επεκτάσεως της προστασίας των οικογενειών αυτών και τα 
συμπεράσματα και τις ειδικές προτάσεις της Επιτροπής 
του Κ.Ε.Π.Ε., κατά το έτος 1978, που συγκροτήθηκε για 
την μελέτη των προβλημάτων του Ελληνικού πληθυσμού, 
επιβάλλεται η τροποποίηση και συμπλήρωση της σχετικής 
νομοθεσίας. ‘ " c·--

Σήμερα, τα βασικά αιτήματα των πολυτέκνων είναι :
- " α) Η αναγνώριση της'μεγάλης προσφοράς τηζ'πολύτε- 

κνης Μητέρας και η ανταμοιβή της με ουσιαστικές παροχές, 
οι οποίες, μάλιστα, μετά την καθιέρωση της οικονομικής 
αυτοτέλειας των συζύγων θα έχουν ιδιαίτερη σημασία και 
αξία για τη δικαίωση της Μητέρας και γενικώτερα της Γυ
ναίκας. ' . ..,-i..

β) Η αναπροσαρμογή των επιδομάτων που χορηγούνται 
από το φρίτό παιδί και μετά, με το'Ν.Δ. 1153/1972 καιτον 
Ν. 1041/1980 γιατί τα καταβαλλόμενα σήμερα επιδόματα 
με την αύξηση των τιμών έχουν καταστεί πενιχρά και δεν 
μπορεί πλέον; να -λεωρηόουν ως σοβαρό μέτρο 'δημογραφικής 
πολιτικής καί πολύ περισσότερο ισχυρό κίνητρο γία την αύ
ξηση των γεννήσεων. ’ γ Λ ' ‘ Χ ·■■■>■' ■',.-· ·-. >'·?.■ pvc.p 
"■ γ) Η αναπροσαρμογή του συστήματος των στεγαστικών 
παροχών και διευκολύνσεων για την απόκτηση κατοικίας 
από τους άστεγους πολυτέκνους, οι οποίοι όπως είναι γνω
στό, αντιμετωπίζουν πολλαπλάσιες στεγαστικές ανάγκες και 
ειδικά προβλήματα κατά την μίσθωση οικιών όχι μόνον'λόγω 
τού υψηλ.ού κόστους του ενοικίου αλλά κυρίως λόγω της 
απροθυμίας των ιδιοκτητών των οικιών να ενοικιάσουν οί
κημα σε πολ,ύτεκνη οικογένεια. ’ -·· ··· ν*"·.‘ή

δ) Η έκπτωση των τιμολογίων κατά 50% από την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος, νερού κλπ. των'δημοσίων οργανισμών 
κ. άλλα. μ- ~

Αυτά, κυρίως τα βασικά αιτήματα σκοπεύει να ικανοποιή
σει το προτεινόμενο σχέδιο νόμου που η «Νέα Δημοκρατία» 
το καταθέτει προς ψήφιση με την μορφή του επείγοντος σ.ν. 
λόγω της επιτακτικότατος των αναγκών που πρόκειται να 
καλύψει. - , ν" ·' : .·· ■

.Β. Παράλληλα, η πρόταση νόμου για την προστασία των 
πολυτέκνων οικογενειών, .ανταποκρίνεται και στην επίκαιρη 
και καθ’ όλα εύστοχη συμμετοχή της χώρας μας στις πρω
τοβουλίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την ανάπτυξη 
και εφαρμογή Ευρωπαϊκής πολιτικής για την οικογένεια. 
Όπως είναι γνωστό η Κοινωνική Επιτροπή του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου οργάνωσε και πραγματοποιεί στις 22 και 
23 Φεβρουάριου 1984, στις Βρύξέλλες, *δημόσιά συζήτηση 
με την συμμετοχή των εθνικών οικογενειακών οργανώσεων 
των Κρατών μελών της ΕΟΚ για τα προβλήματα της Οι
κογένειας. ν 5 ν;..· ·χτ

- Αυτή η πρόταση’Νόμου έχοντας υπόψη τις οικονομικές 
δαπάνες που θα προκόψουν, δεν επεκτείνεται σε προτάσεις 
•κοινωνικής προστασίας που χρειάζονται για να καλυφθεί 
όλ.η η κλίμακα των αναγκών μιας πολύτεκνης οικογένειας 
ή γενικώς της Οικογένειας, αλλά περιορίζεται μόνο στις 
προτάσεις 'εκείνες που δίνουν άμεσες λύσεις σε επιτακτικές
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ανάγκες και προβλήματα. Για την ολοκλήρωση της προστα
σίας της Οικογένειας απαιτείται η λήψη και άλλων πολλ.ών 
και ειδικών προστατευτικών μέτρων για τη Μητρότητα και 
το Παιδί χάριν των οποίων οφείλει η Κυβέρνηση να καταρ
τίσει νομοσχέδιο που χρειάζεται να το καταθέσει το ταχύ
τερο στη Βουλή για να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν 
στον τομέα της προστασίας της Μητρότητας-Παιδιού-Οικο- 
γένειας.

* Ειδικώτερα στο προτεινόμενΟ σχέδιο νόμόυ προβλέπονται 
με την 1,2 και 3 παρ. του άρθρου 1, η καθιέρωση του Επι
δόματος της πολύτεκνης Μητέρας που θα καθορίζεται με 
σταθερή βάση Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και 
ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που βρίσκονται στη ζωή.

Στην παραγρ. 4 του ίδιου άρθρου καθιερώνεται το εφ’ 
άπαξ βοήθημα που θα χορηγείται στη μητέρα για κάθε ένα 
παιδί της από την τέταρτη σειρά γεννήσεως και έπειτα.

·_ Στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 ορίζεται ότι τα επιδό
ματα που θα χορηγούνται στη μητέρα Οα βαρύνουν τις πι
στώσεις του κρατικού προϋπολογισμού και θα παρέχονται 
ανεξάρτητα από άλλα καταβαλλόμενα επιδόματα (π.χ. το
κετού κλ.π. ) - ......
; Ανάλωση επιδόματος ,: - r ; ,- , ν

• α} Στα τέσσερα παιδιά το επίδομα αντιστοιχεί στο 10 
πλιάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. ’
- β) Στα πέντε παιδιά το 12-πλάσιο, στα έξη παιδιά το
14 πλάσιο κ.ο.κ.- ί ·. ' · ·■ .·

Σε περίπτωση θανάτου τών παιδιών < πίνακας των επι
δομάτων είναι: , ;·■··; ·'

,. Στα έξη παιδιά η περίπτωση θανάτου του ενός εξ’ αυτών 
δεν αλλάζει την βάση του επιδόματος από το 14 πλάσιο επί
δομα του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. , __  ,,.
- ·, Σε..περίπτωση θανάτου ενός παιδιού από τα έξη και εφ’
οσον δεν γεννήσει έβδομο παιδί θα προσμετρηθεί ο αριθμός 
μονο των πέντε ζώντων παιδιών και το επίδομα δεν θα λ.άβει 
^νέα,,προσαύξηση κατά το διπλ.ασιασμό του ημερομισθίου 
ανειδίκευτου εργάτη. Τον διπλ.ασιασμό του ημερομισθίου 
θα. τον λ.άβει η μητέρα με την απόκτηση του όγδοου παιδιού, 
το οποίο θα λ.άβει την επιδοματική πμοσαύξηση του.έβδομου 
παιδιού. ,, ."ή ή’· ..1, - , _
; Με: το άρθρο 2 αναπροσαρμόζεται τα επιδόματα που χορη? 
,γούνται σύμφωνα με το Ν.Δ.. 1153/1972 και N. 1041/1980 
μέσω του Ο.Γ.Α. και καθορίζονται σε ποσοστά του βασικού 
μισθού του δημοσίου υπαλλήλ.ου με 6ο βαθμό, ανάλογα με 
τον αριθμό των παιδιών._ .

Επίσης ορίζεται ως χρόνος λ.ήξεως της καταβολής των 
επιδομάτων το 18ο έτος της ηλικίας, οπότε περατούται, συ
νήθως η φοίτηση των παιδιών σε σχολές μέσης εκπαιδεύ- 
σεως ή καθορίζεται το 23ο έτος σε περίπτωση, φοιτήσεώς 
τους ετε σχολές ανώτερης ή ανώτατης παιδείας. Ο Ν. 1153/ 
1972 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1041/19S0 προβλέπει 
για όλα τα παιδιά πολυτέκνων την καταβολή από τον Ο.Γ.Α. 
ενός επιδόματος 750 δρχ. για το τρίτο παιδί και 1000 δρχ. 
για κάθε επόμενο από το τρίτο παιδί. -

Το άρθρο 2 του προτεινόμενου νόμου επιζητεί την αύξηση 
του επιδόματος αυτού. Ο καθορισμός της αυξήσεως υπολο
γίζεται με ποσοστό 20% του βασικού μισθού δημοσίων υπαλ
λήλων του 6ου βαθμού και θα προσαυξάνεται κατά 10% 
στην ίδια βάση για κάθε επόμενο από το τρίτο παιδί.

Με το άρθρο 3 θεμελ.ιώνεται σε νέα βάση η στεγαστική 
αποκατάσταση των πολ.υτέκνων η οποία θα πραγματοποιεί
ται με την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων αυτοστεγάσεως 
που θα παρέχουν χρηματική αρωγή με όρους ευνοϊκούς ώστε 
να μπορούν όσοι είναι άστεγοι ή κατοικούν σε ακατάλληλ.α 
η ανθυγιεινά στέγαστρα, να αποκτήσουν εύκολ.α και γρήγορα 
καταλληλ.η στέγη. Ανάλ.ογοι ευνοϊκοί όροι προβλέπονται και 
στην περίπτωση παραχωρήσεως έτοιμης κατοικίας σε δι
καιούχους πολύτεκνους, _στεγαστικών προγραμμάτων που 
εφαρμόζονται με το σύστημα της οργανωμένης δομήσεως.

Προϋπόθεση της αρωγής δεν θα αποτελεί η απόδειξη οικο
νομικής αδυναμίας καθόσον αυτή τεκμαίρεται σε μια απλή 
πολυμελή οικογένεια από την έλλειψη ιδιόκτητης ή κατάλ
ληλης στέγης. . '

Με το άρθρο 4 καθορίζονται μειωμένα τιμολόγια στην 
κατανάλ.ωση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, στις τηλεφω
νικές συνδιαλέξεις και η έκπτωση του 50% επεκτείνεται και 
στα κόμιστρα της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Με το άρθρο 5 προβλέπεται η κατά προτεραιότητα εγ
γραφή των παιδιών των πολ.υτέκνων στις Φοιτητικές Εστίες.
ρ Το σύνολ.ο των προτεινομένων νέων διατάξεων υπέρ των 
οικογενειών των πολ.υτέκνων είναι το ακόλ.ουθο : λ : · ; - :

1. Επίδομα της πολ.ύτεκνης Μητέρας. ' ' Ά . ·
2. Εφ’ άπαξ βοήθημα της πολ.ύτεκνης Μητέρας.’ Γ"
3. Αύξηση των επιδομάτων για το τρίτο και τα επόμενα

παιδιά. ............. ’ ·' ' "
• 4. Αύξηση της δωρεάν αρωγής για στεγαστικά δάνεια.

5. Παραχώρηση κατοικίας με ευνοϊκότερους από τους
ισχύοντες όρους σε προβλ.επόμενο στεγαστικό προγραμματι
σμό. ; " , : · τ ■ :

6. / Εκπτωση κατά 50% από τα τιμολόγια : α) ηλεκτρι
κού ρεύματος β^ νερού,γ) τηλεφωνικών συνδιαλέξεων δ) κο
μίστρων Ολ.υμπιακής Αεροπορίας..'” .7. : ς ,:
. 7. Η κατά προτεραιότητα εγγραφή των παιδιών των πο
λυτέκνων στις Φοιτητικές Εστίες χωρίς πιστοποιητικό απο
ρίας. ■"'■·> ■

Οικονομική έκθεση. ' ■ " ' · >ν
: Με βάση τις* γεννήσεις του 3ού, 4ου και 5ου παιδιού των 
δύο' προηγουμένων'ετών μπορεί νά γίνει ο υπολογισμός κατά 
προσέγγιση της δαπάνης πού προκύπτει από τις προτάσεις
μας :/'ν ν-· ■ ■ ι·ι’,'·θ: - ; .r: ι .. . η 1 ;.·■.· .,“.·:γ λ..

/ α) για το «επίδομα της πολ.ύτεκνης μητέρας» του άρθρου 
1 -αράγραφος Ιφω; _-γ ! . ή: . .···;
. . β) για το εφ’ άπαξ στις μητέρες της παραγράφου 2 του 
άρθρου, l/j. ·{' y ... ,....' . - 1 _ f
_ γ) για. την οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η 
πρότασή μας της παραγράφου 1 του άρθρου 2, · .
.. δ) για την δαπάνη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 πρέπει 
να υπολογιστεί ο διπλ,ασιασμός του ποσού που καταβλήθηκε 
στις 31/12/19S3 στα παιδιά του Ν.Δ. 1153/72 όπως αυτός 
τροποποιήθηκε από τον Ν.. 1041/1980. .. ,’ ...

Η δαπάνη για τα επιδόματα αυτά, σήμερα, δεν ξεπερνά 
το ποσόν των 2.151.000.000 δραχμών και καταβάλλεται 
μέσω του Ο.Γ.Α. .............

Οι δαπάνες για τις στεγαστικές αρωγές δεν μπορούν να 
προϋπολογιστούν επακριβώς γιατί θα εξαρτηθούν από τον 
στεγαστικό προγραμματισμό των επομένων ετών καθώς επί
σης δεν είναι δυνατόν να προβλ.εφθεί ο ακριβής αριθμός της 
μειώσεως των εσόδων των δημοσίων οργανισμών ή επιχει
ρήσεων από την ευεργετική για τους πολ.ύτεκνους διάταξη 
των άρθρων 4 και 5. -.

Σήμερα, βάσει των διατάξεων της λ.αϊκής και εργατικής 
κατοικίας οι πολ.ύτεκνοι απολ.αμβάνουν της στεγαστικής προ
στασίας κατά 10% δωρεάν αρωγής 45% άτοκο δάνειο και 
45% έντοκο δάνειο.'

Η πρότασή μας βελτιώνει τους όρους της στεγαστικής 
προστασίας με αύξηση της δωρεάν αρωγής σε 30% για οι
κογένειες με τρία παιδιά 40% για οικογένειες με τέσσερα 
παιδιά, 50% για οικογένειες με πέντε και περισσότερα παι
διά και ζητούμε το υπόλοιπο ποσοστό της στεγαστικής αρω 
γής ανάλ.ογα με τον αριθμό των παιδιών να χρεώνεται το 
μισό ώς άτοκο και το άλλο μισό ως έντοκο δάνειο που θα 
εξοφλείται σε 25 έτη με επιτόκιο 4%.

Ο γενικός υπολ.ογισμός της δημόσιας δαπάνης για την 
ενίσχυση των πολ.υτεκνικών οικογενειών με την προσφορά 
κινήτρων προς την Ελληνική οικογένεια πρέπει να γίνει με 
το δεδομένο της κατά προσέγγιση, σήμερα, της πράγματι-
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κής υπάρξεο.>ς των 5.000 οικογενειών με τρία παιδιά. των 
40.000 οικογενειών με τέσσερα παιδιά και των 5.000 (και 
πλέον) οικογενειών με πέντε και περισσότερα παιδιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
Για την τροποποίηση και συμπλήρωση της Νομοθεσίας 

«περί προστασίας των Πολυτέκνων».

Άρθρο I.

1. Σε κάθε μητέρα που έχει τέσσερα παιδιά στη ζωή 
κατά την 1η Ιανουάριου 1985 ή αποκτά τέταρτο παιδί μετά 
την ημερομηνία αυτή, χορηγείται ισόβιο μηνιαίο «επίδομα 
πολύτεκνης Μητέρας» ίσο προς το δεκαπλάσιο του ήμερο* 
μισθίου ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Για κάθε ένα παιδί που γεννιέται μετά το τέταρτο 
παιδί το επίδομα αυτό προσαυξάνεται με ποσό ίσο προς το 
διπλάσιο του παραπάνω ημερομισθίου.

3. Για τον υπολογισμό του επιδόματος προσμετράται ο 
αριθμός των παιδιών που βρίσκονται κατά τον τοκετό στην 
ζωή. Σε περίπτωση θανάτου ενός ή περισσοτέρων παιδιών 
δεν επέρχεται μείωση ή διακοπή του ήδη χορηγούμενου επι
δόματος.

4. Για κάθε τέταρτο και επόμενο παιδί που γεννιέται 
μετά την ημερομηνία της παραγράφου 1 του άρθρου 1 χορη
γείται στην μητέρα εφάπαξ βοήθημα 30.000 δραχμοόν, που 
μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των' υπουργών 
Οικονομικών και Υγείας και Προνοίας.

5. Τα προβλεπόμενα από το άρθρο 1 επιδόματα επιβα
ρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και χορηγούνται ανεξάρ
τητα από άλλα, με οποιαδήποτε μορφή, καταβαλλόμενα 
επιδόματα. -

' Άρθρο 2.
1. Το μηνιαίο επίδομα που χορηγείται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.Δ. 1153/1972 και Ν. 1041/80 «περί προ
στασίας πολυμελών οικογενειών δια της παροχής οικογε
νειακών επιδομάτων» για τα παιδιά που γεννιούνται μετά 
την 1η Ιανουάριου 19S5, καθορίζεται σε ποσοστό 20% του 
βασικού μισθού του 6ου βαθμού της διοικητικής ιεραρχίας 
των δημοσίων υπαλλήλων για το τρίτο παιδί, που προσαυ
ξάνεται κατά 10% του ιδίου βασικού μισθού για κάθε ένα 
από τα επόμενα του τρίτου, παιδιά.

2. Τα καταβαλλόμενα επιδόματα σύμφωνα με τον 1153/ 
1972 και τον N. 1041/19S0 κατά την 31η Δεκεμβρίου 19S4, 
διπλασιάζονται.

3. Τα επιδόματα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 κατα
βάλλονται έως την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας 
των παιδιών η εως του 23ου έτους της ηλικίας των αν φοι
τούν σε μέσες, ανώτερες ή ανώτατες σχολές.

Άρθρο 3.
1. Για την στεγαστική αποκατάσταση πολυτέκνων οικο

γενειών που δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία ή αυτή που κατοι
κούν είναι ακατάλληλη λόγω του είδους της δομήσεως, κα
τασκευής η ζημίας, εφαρμόζεται ειδικό στεγαστικό πρό- 
ΎΡ3·'^1*· αυτοστεγασεως για την αγορά έτοιμης κατοικίας

ή την ανοικοδόμηση νέας κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο 
ή την επισκευή της παλαιάς.

2. Το ύψος της στεγαστικής αρωγής καθορίζεται με κοινή 
απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών 
Νωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και Υγείας και 
Προνοίας και είναι ανάλογο προς τον αριθμό των μελών της 
δικαιούχου πολύτεκνης οικογένειας και αναπροσαρμόζεται 
ανάλογα με την αύξηση των οικοδομικών υλικών και ημερο
μισθίων.

3. Η χρηματική αρωγή χορηγείται με δόσεις κατά την 
πρόοδο των εργασιών για την ανοικοδόμηση της κατοικίας 
ή εφ’ άπαξ στην περίπτωση της αγοράς έτοιμης ή προς επι
σκευήν κατοικίας (παλαιάς).

Η αρωγή αποτελεί δωρεά κατά ποσοστό 30% σε οικογέ
νειες με τρία παιδιά, 40% με τέσσερα παιδιά και 50% με 
πέντε παιδιά και πέρα, και το υπόλοιπο χρεώνεται το μεν 
μισό ως άτοκο και το άλλο μισό ως έντοκο δάνειο που εξο
φλείται σε 25 χρόνια με επιτόκιο 4%.

4. Σε περίπτωση εφαρμογής κρατικού στεγαστικού προ
γράμματος οργανωμένης δομήσεως, στις δικαιούχους πο
λύτεκνες οικογένειες παραχωρείται κατά προτεραιότητα έτοι
μη κατοικία ή διαμέρισμα, ανάλογο με τον αριθμό των μελών 
της και η χρέωση και εξόφληση της αξίας αυτής γίνεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παραγραφο 3.

5. Όλες οι λοιπές προϋποθέσεις, διαδικασίες, τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά και γενικά οι λεπτομέρειες για την 
εφαρμογή του άρθρου αυτού καθορίζονται με κοινή απόφαση 
των αρμοδίων υπουργών. ·, .

Άρθρο 4.
Οι πολύτεκνοι δικαιούνται εκπτώσεως 50% του τιμολο

γίου δημοσίων επιχειρήσεων ή οργανισμών για την παροχή 
α. ηλεκτρικού ρεύματος και νερού β. τηλεφωνικών συνδια
λέξεων και γ. κομίστρων για την διακίνησή τους με αερο
σκάφη της Ο.Α.

Άρθρο 5.
Τα παιδιά των πολυτέκνων, που σπουδάζουν, γίνονται 

δεκτά στις Φοιτητικές Εστίες κατά προτεραιότητα και χωρίς 
την συνδρομή καμιάς άλλης προϋποθέσεως.

Άρθρο 6.
Η ισχύς των άρθρων, 1, 2 και 3 του Νόμου αυτού αρχίζει 

από την 1η Ιανουάριου 1985 και των άρθρων 4 και 5 από 
την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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