
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έ~ι τοϋ σχεδίου νοιχυυ «περί τρο.-οποτησεως. συμπληρω
θώ; χΐ- άντικαταστάσεως διατάξεων τινων της «περί
γ,χ—'r;ων καί θυμάτων πολέμου ίσχυούσης νομοθεσίας».

77/>ός τήν Βουλήν Ί(όν Ελλήνων
I. Έκ ττ; μέχρι τοϋδε εφαρμογής της περί Αναπήρων 

ίσχυούσης Νομοθεσίας. διεπιστώθησαν παραλείψεις, άσά- 
οεϊαι και κενά μέ συνέπειαν τόσον ή ' 1'πηρεσία νά δυσχεραί- 
νεται εΐε τήν έκπλήρωσιν τής αποστολής της όσον καί οί 
’Ανάπηροι καί τά Θύματα Πολέμου νά ταλαιπωρούνται.

ο. Ώ; έκ τούτου κρίνεται σκόπιμο·/, όπως τοοποποιηθοϋν. 
συιεπλη εωθοϋν ή άντικχτχστχθοϋν διατάξεις τινές τόσον τοϋ 
Λ.Ν. 1324.49 ((περί προστασίας καί άποκατχστάσεως των 
’ Αναπνοών Πολέμου οπλιτών καί Θυμάτων Πέλέμου» όσον 
καί τού λ.Λ. 1044/71 «περί τροποποιήσεως. συ μπ λήρου σε ως 
καί άντικχτχστάσεως διατάσεων του Α.Χ. 1324 49 «περί 
ποοστασίας καί άποκαταστάσεως των ’Αναπήρων Πολέμου 
'Οπλιτών καί Θυμάτων Πολέμου» κυρωθέντος διά τού Ν. 
1487 30 ώ; οΰτος ισχύει νΰν, καθ’ όσον ύπο τών Νομοθετη- 
μάτων τούτων όέν επιλύονται βασικά θέματα άποκαταστά
σεως τών ’Αναπήρων καί Θυμάτων Πολέμου. f

3. Πρός τον σκοπόν τούτον σινετάγη το προκείμενον σχέ- 
διον νόαου τό όποιον επιφέρει τάς κριθείσας ώς άναγκαίας 
τροποποιήσεις τοϋ Ν.Λ. 1044/71 έπεκτείνεται δέ τούτο καί 
εις τάς άπχραιτήτους τροποποιήσεις τοϋ Α.Ν. 1324/49.

4. Εϊδικώτερον :
α) Διά τοϋ άρθρου 1 προστίθεται περίπτωσις ε' εις τήν 

παρ. 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Λ. 1044/71 :
Συμπεριλαμβάνονται εις τήν έννοιαν τοϋ ’Αναπήρου Πο

λέμου καί οί όπλΐται οί λαβόντες μέρος καί παθόντες εις τάς 
πολεμικά; επιχειρήσεις τής Κύπρου.

β) Διά τοϋ άρθρου 2 αντικαθίσταται τό άρθρον 10 τοϋ Ν.Δ. 
1044/71 :

Καθορίζεται ή απόλυτος σειρά προτιμήσεως λιανικής πω-, 
λήσεως καπυοβιομηχανικών προϊόντων εις άναπήρους καί θύ
ματα πολέμου, ή δυνατότης ίκανοποιήσεως ιδιωτών προτι- 
μουυένων μεταξύ τούτων τών αναπήρων ανικάνων έφ’ όσον 
δεν υπάρχουν κανονικοί δικαιούχοι, ρυθμίζεται ή αποφυγή 
καταστρατηγήσεως τοϋ σκοπού χορηγήσεως τών αδειών 
λιανικής πωλήσεως διά τής έκμισθώσεως τούτων εις πρα
τήρια (Χονδρικής πωλήσεως) παντοπωλεία κ.λ.π.

γ) Διά τού άεθοου 3 άντικαθίσταται τό άρθρον 11 τοϋ 
Ν.Δ. 1044/71

'Ορίζονται οί όροι καί αί προϋποθέσεις χορηγήσεως προ
σωρινών αδειών ή καθ’ ύπέρβασιν τοιούτων, χορηγήσεως ά- 
δειών εις Ξενοδοχεία. Μοτέλ. Εστιατόρια κ.λ.π. ώς καί 
προσωρινών αδειών εις τόπους παραθερισμοϋ κατά τούς θε
ρινούς μήνας.

δ) Διά τοϋ άοθρου 4 αντικαθίσταται τό άοθρον 13 τοϋ 
Ν.Δ. 1044/71

Παρέχεται δικαίωμα έκριεταΰύτύσεως περιπτέρων καί εϊζ 
τούς ’Αναπήρους Ειρηνικής περιόδου Ν. 1370/44 τούς έ~ 
χοντας ποσοστόν αναπηρίας 80 % καί άνω καί καθορίζεται 
επακριβώς ή σειρά προτιμήσεως προς άποκατάστασιν.

ε) Διά τού άεθοου δ άντικαθίσταται τό άεθρον 14 τοϋ
Ν.Δ. 1044/71

Καθορίζεται σταθερώς ό χρόνος τής μονίμου κατοικίας 
εις τον τόπον όπου αιτεΐται ή άποκατάστασις καί έςαιροΰν- 
ται έκ τής προϋποθέσεως ταύτης μόνον οί τυφλοί καί παρα
πληγικοί οί εχοντες ανάγκην ιατροφαρμακευτικής περιθάλ- 
ύεως καί παρέχεται ή δυνατότης άποκαταστάσεως ’Αναπή
ρων ή Θυμάτων Πολέυου ή Αναπήρων Ειρηνικής Περιόδου 
εις τυχόν ΰφισταμένας κενάς θέσεις περιπτέρων εις τούς εγ
γύς τοϋ τόπου κατοικίας των Δήμους ή Κοινότητας τοϋ αυ
τού νομού, έφ’ όσον έν τω τόπω τούτω δέν υπάρχουν τοι- 
οΰτοι αναποκατάστατοι. '

ττ Α.χ τού α;·ΰ:ου θ τεοεοποιείτα: ή ταο-άγο. β τού χε- 
όρο. Ιο TOO Ν.Δ. 1044 '71:

Καθοειζονται επακριβώς τά υπό τών περιπτέρων πωλού- 
μενα είδη.

,) Δια του άρθρου / άντικαθίσταται τό άρθρον 10 τοϋ 
Ν.Δ. 11 <44,71 :

'Ορίζεται δικαιότερος τρόπο; μεταβιβάσεως τοϋ έκ δια
δοχής δικαιώματος θνήσκοντος άποκατασταθέντος αναπήρου 
ή θύματος Πολέμου.

η) Διά τοϋ άρθεου 8 εδάφια δ' καί ε' εΐ; τήν παε. 1 τοϋ 
άρθρου 18 τοϋ Ν.Δ. 1044/71 :

Προβλέπεται ή συμμετοχή εις τάς ’Επίτροπος τοϋ άρθρου 
18 Ν.Δ. 10^*4, /1 ενός Άςιωματικού καί ένός έκπροσώπου 
τών ’ Αναπήρων Πολ.έμου και ρυθμίζεται τό θέμα τής |Συγ- 
κροτήσεως καί Προεδρίας εις τάς ώς άνω Έπιτροπάς.

θ) Διά τοϋ άοθρου 9 αντικαθίσταται τό άοθεον 20 τοϋ Ν.Δ. 
1044'71 :

Καθορίζονται οί υπεύθυνοι καί αρμόδιοι Κυβερνητικοί 
φορείς ή οργανισμοί κ.λ.π. καταβολής τών εξόδων μετα- 
τοπίσεως τών περιπτέρων βάσει τής αΐτουσης τήν μετατό- 
πισιν άρχής ή οργανισμού ή προσώπου.

ι) Διά τοϋ άρθρου 10 άντικαθίσταται ή παρ. 1 τοϋ άρ
θρου 23 τοϋ Ν.Δ. 1044/71 :

Διευρύνεται ή άποκατάστασις διά κυλικείων καί εις τάς 
λειτουργούσας κατά παραχώρησιν προνομίου ύπό τής ’Αρ
χής επιχειρήσεις καί ή έςακολούθησις τής έκμεταλλεύσεως 
κυλικείων εις ύπηρεσίας τών όποιων ήλλαςε ή νομική μορ-
?ή·

ια) Διά τοϋ άεθεου 11 αντικαθίσταται τό άρθρον 25 τοϋ 
Ν.Δ. 1044/71 :

Ρυθμίζεται ή κοινή έκμετάλλευσις περιπτέρων κυλικείων 
κ.λ.π. κατά τήν άρχικήν παραχώρησιν ή άποκατάστασις εις 
τάς σχολαζούσας θέσεις περιπτέρων εντός τών Κεντρικών 
ζωνών τών πόλεων ώρισμένων κατηγοριών άναπήρων καί 
καταργοϋνται τά άρθρα 26 καί 27 τού Ν.Δ. 1044/71.

ιβ) Διά τοϋ άοθρου 12 άντικαθίσταται τό άρθρον 29 τοϋ 
Ν.Δ. 1044/71 : '

Προβλ.έπεται τό αρμόδιον όργανον διά τήν έπίλυσιν πάσης 
διαφοράς άναγομένης εις τήν τοποθέτησιν περιπτέρου, έγκα- 
τάστασιν καφενείου, κυλικείου ή εις έκμίσθωσιν άδειας τού
το»/ υϋς καί ό τρόπος έκτελέσεο/ς τών άποφάσεων τοϋ οργά
νου τουτου.

ιγ) Διά τοϋ άρθρου 13 άντικαθίσταται τό άρθρον 30 τοϋ 
Ν.Δ. 1044/71 : . ■

Προβλέπεται ή άνάκλησις τοϋ παραχωρηθέντος δικαιώ
ματος έφ’ όσον διαπιστωθή ότι ή άρχική παραχώρησις έστη- 
ρίχθη εις άνακριβή στοιχεία ή έγένετο κατά παράβασιν τών 
κατά τήν έκδοσιν τής σχετικής άδειας ίσχυουσών διατάξεων 
ή έπιγΓ/ομένως έπήλθε μεταβολή τών προϋποθέσεων άπο- 
καταστασεως τοϋ δικαιούχου ’Αναπήρου ή Θύματος Πο
λέμου ή ’Αναπήρου Ειρηνικής Περιόδου καί συγκροτούνται 
Έπιτροπαί ελέγχου πρός διαπίστωσιν τής ύ.τάρξεως τυχόν 
σχολαζουσών άδειων έκμεταλλεύσεως περιπτέρων, καφε
νείων, κυλικείων, λιανικής πωλήσεως σιγαρέττων κ.λ.π.

ιδ) Διά τοϋ άρθεου 14 αντικαθίσταται τό άοθρον 31 τοϋ 
Ν.Δ. 1044/71 :

’Εναρμονίζεται τό καθεστώς τών αναπηρικών Σωματείων 
καί Ενώσεων πρός τήν ίσχύουσαν περί Σωματείων Νομοθε
σίαν και καθορίζεται ο τρόπος του ύπο τοϋ Υπουργού Ε
θνικής ’Αμύνης προκχλουμένου διοικητικού καί οικονομικού 
ελεγχου αυτών ως καί τά τοϋ ισολογισμού καί άπολ,ογισμοϋ 
αυτών.

ιε) Διά τοϋ άρθρου 15 άντικαθίσταται τό άρθρον 32 τοϋ 
Ν.Δ. 1044/71 :

Ρυθμίζονται αι. προϋποθέσεις καί αί δυνατότητες συμ
μετοχής εις τάς Διοικήσεις τών Σωματείων ’Αναπήρων καί 
Θυμάτων Πολέμου. - 2

ιστ) Διά τοϋ άρθρου 16 αντικαθίστανται αί παράγρ. 
.καί 4 τοϋ άρθρου 33 τοϋ Ν.Δ. 1044/71 :
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^ωαΛτεΙα (άνε£αρτητωτ του αριθμού των μελών αυτών) xil 
yoaovco^ τών εισφορών τών μελών των καί τίθενται ττεριο- 
,σμοί διαθέσεω; τών πόρων πρός τα μέλη τής Διοική- 
εωρ :
ιζ) Διά του άοθρου 17 αντικαθίσταται ή τταρ. 1 τοϋ άρ

του 30 του Α.Ν. 1324/49 :
Π αρέχεται προστασία εις τους Ανάπηρους και Θύματα 

ζί τέκνα αυτών διά τής προτιμή.σεώς των κατά τόν διορι- 
υ,όν ώς καθαριστριών, ννκτοφυλακων. κλητήρων εις Δημο- 
:ας 'Υπηρεσίας καί Ν.Π.Δ.Δ.. κυρίως δε ίνα παρασχεθή ή 
υνατότη; εργασιακής άποκαταστάσεως εις τους εκ τών επι- 
ειεήσεων Κύπρου καταστάντας Αναπήρους ή Θύματα Πο- 
εμου.
ιη) Διά τοΰ άρθρου 18 άντικαΟίσταται το άρθρον 53 τοΰ 
,Ν. 1324/49 :
Ρυθμίζονται επί τό άπλούστερον τά τής λειτουργίας τών 

Ιρθοπεδικών ’Εργοστασίων καί Συνεργείων καί παρέχεται 
δυνατότης συστάσεως δι’ αποφάσεων τοΰ 'Υπουργού Ε

νικής Άμύνης καί ετέρων ’Ορθοπεδικών Συνεργείων, 
ιθ) Διά τοϋ άεΟρου 19 αντικαθίσταται το άεθρυν G8 τού

ν.Ν. 1324/49
Καθορίζεται ότι τά έξοδα κηδείας τοϋ αναπήρου κατα- 

-■άλλονται εις τόν έπιμεληΟέντα αυτής καί όχι εις ώρισμένα 
περιοριστικώς καθοριζόμενα συγγενικά τούτου πρόσωπα. Ού- 
-ω θά έκλειψη ή παρατηρούμενη ενίοτε απροθυμία τα τής τών 
στερούμενων συγγενικών προσώπων αναπήρων μέ άπαντα 

ά έκ ταύτης άπορρέοντα κοινωνικά προβλήματα, 
κ) Διά τοϋ άοθρου 20 αντικαθίσταται το άεθρον G9 τοϋ 
Ν'. 1324/49
Παρέχεται ειδικόν σήμα καί δελτίον ταυτότητος διά τά 

υματα Πολέμου.
κα) Διά τοϋ άοθρου 21 αντικαθίσταται τό άεθοον 75 τοϋ 

,.Ν. 1324/49 : '
Καθορίζονται επακριβώς αί παροχαί τοϋ Ταμείου Άρω- 

■ς ’Αναπήρων καί Θυμάτων Πολέμου, διότι τό άντικαθι- 
άμενον άρθρον προβλέπει δεκατρείς παροχάς. ένω έν τή 
άρει ήδύνατο νά έςυπηρετή μόνον τάς τρεις έξ αυτών καί 
λίστα μέ πολύ μεγάλη δυσχέρεια λαμβανομένου ΰπ’ δψιν 
τά 90 % τών εσόδων τοϋ Ταμείου προέρχονται έκ κρά

σεων έπί τών συντάξεων τών αναπήρων καί θυμάτων πο
ιου.
κέ) Διά τοϋ άεΟρου 22 αντικαθίσταται τό άεθοον 7G τοϋ 
X. 1324/49 :
Σκοπεΐται ή άπάλλειψις π/εοναζουσών διατάσεων μή έ- 
ρμοσΟεισών άπό τής ίδρύσεως τοϋ Ταμείου.
κγ) Διά. τοϋ άρθρου 23 παρέχεται δυνατότης έπανεςετά- 
υς τών άπορειφΟέντων προς χορήγησιν αναπηρικών αΰτο- 
ήτων ή άλλων επιστημονικών βοηθημάτιυν διά. προσευ- 
: εις τήν ’Αναθεωρητικήν Υγειονομικήν ’Επιτροπήν.
:ζ) Διά. τοϋ άρθρου 24 καθορίζονται επακριβώς αί κατη- 
ιίαι τών δικαιουμένων λουτροθεραπείας καί άεροθερα- 
αε καί προβλέπεται ή συγκρότησις τών Υγειονομικών 
τιτροπών δι’ άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ ’Εθνικής Άμύ-

Αιγυπτου άπταθεντα: ή απελαυνόμενους αναπήρου: καί θύ
ματα πολέμου τών 'Ελληνικών Εθνικών Δυνάμεων καί διά 
τούς τοιούτους ολοκλήρου τής Αφρικής.

κν) Διά τοϋ άρθρου 27 παρέχεται έίουσιοδότησις εις τον 
'Υπουργόν ’Εθνικής Άμύνης νά ρυθμίζη λεπτομέρειας’ αναγ
καίας διά τήν εφαρμογήν τοϋ νόμου διά κοινής άποφάσεως 
μετά τοϋ αρμοδίου τοϋ προς ρύθμισ.ν θέματος 'Υπουργού.

κη) Διά τοΰ άρθρου 28 προβλέπεται ή έναρξις ισχύες τοϋ 
νόμου άπο τής δημοσιτυσεως είε τήν Έφηαευίδα τής Κυ- 
βερ·/ήσεως.

5. Εις την ρύθμισιν τών ανωτέρω θεμάτων άποσκοπεΐ 
τό ύποβχλλόμενον σχέδιον νόμου τοϋ όπυίου τήν έπιψήφι- 
σιν έχοριεν τήν τιμήν νά αίτήσωμεν παρ’ υμών.

Εν Άόήναις τή 17 Αύγουστου 1979 
Οί '1 πουργοί

Εσωτερικών
ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΌΣ

Έσγασίας 
Κ. ΛΑΣΚΑ!*ΗΣ

-.j-'y.zv* ωνίων
Λ. ΠΑΠΛΔΟΓΤΌΝΆΣ

Εόνιαής Άαύνης 
Ε. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΘΣΙΤΣΑΣ

Οικονομικών
A. Κ ΑΧΕΆΛΟ Π ΟΥΔΟΣ

Δημ. Έε-^ων 
Ν. ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ

’Επί τοϋ σχεδίου νόμου «περί τροποποιήσεως, συμπληρώ- 
σεως καί άντικαταστάσεως διατάξεων τινων τής περί 
’Αναπήρων καί Θυμάτων Πνμέμου ίσχυούσης Νομοθε
σίας».

Α' ΣΥΜΠΛΗΡΟΥ.ΜΕΝΗ ΔΙΑΤΛΞΙΣ Ν.Δ. 1044/71 :
Ή παε. 1 τοϋ άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ. 1044/71 έχει ώς έξής : 

Έννοια ’Αναπήρου Πολέμου
1. ’Ανάπηροι Πολέμου, κατά τόν παρόντα νόμον νοούνται : 
α) Οί Όπλΐται τοϋ Στρατού Ξηράς. Θαλάσσης καί Άέ- 

ρος καί οί τούτοις άντιστοιχοϋντες τοϋ Λιμενικού Σώματος, 
τών Σωμάτων Ασφαλείας, τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος 
καί τής Αγροφυλακής, οί λαμβάνοντες πολεμικήν σύνταξιν 
είτε συνέπεια τραυμάτων ληφθέντων έν πολέμω ή έν τώ 
άγώνι κατά τής άνταρσίας ή κατά τήν συμμετοχήν εις τάς 
έν Κορέα επιχειρήσεις είτε συνεπεία νόμου άποτόκου τών 
κακουχιών τοϋ πολέμου ή τοϋ ά.γώνος κατά τής άνταρσίας 
ή τής συμμετοχής εις τάς έν Κορέα επιχειρήσεις.

β) Σιδηροδρομικοί έν γένει, λαμβάνοντες πολεμικήν σύν- 
ταςιν ώς παθόντες έν πολέμω ή τώ άγώνι κατά τής άνταρσίας.

γ) Ίδιώται. λαμβάνοντες πο/εμικήν σύνταξιν οπλίτου ώς 
παθόντες έν διατεταγμένη στρατιωτική υπηρεσία έν Πολέμω 
ή τώ άγώνι κατά τής άνταρσίας.

δ) Ίδιώται, μετασ/όντες ’Εθνικών ’Αγώνων άπό τοϋ 
έτους 1903 καί εντεύθεν καί λαμβάνοντες πολεμικήν σύν
ταξιν οπλίτου.

Π' ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΜΕΝΑ! ΚΑΙ ΚΛΤΛΡΓΟΥ.ΜΕΝΑΙ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν.Δ. 1044 '71 :

:ε) Διά. τοϋ άρθρου 25 προβλέπεται ή άπάλειψις έμβλη- 
των ή Κρατικών σημάτων άπο επωνυμίας Σωματείων 
και τής λέςεως «Πανελλήνιος» άπό άπλά Σωματεία 
κοντά εις τήν δύναμιν τής ’Εθνικής Γενικής Συνομυσπον- 
: Αναπήρων καί Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος, ίνα παύση 
ίημιουργουμένη σόγχυσις τών διαφόρων υπηρεσιών ώς 
ς την εκπροσιόπησιν τοϋ συνόλου των άναπήρων καί θυ- 

■ων πολέμου. ‘Ωσαύτως απαγορεύεται ή χρήσις της λέ- 
η «πολέμου» εις επωνυμίας Σωματείων τών όποιων τά 
η δέν εμπίπτουν εις διατάξεις προβλεπούσας τήν ϊδιό- 
α τοϋ αναπήρου πολέμου.

ιστ) Διά τοϋ άρθρου 2G λζμβάνεται πρόνοια τής έπεκτά- 
ις δυνάμει τών Ν.Δ. 4377 καί 4.378 τοϋ 1964 τών ύει- 
μενων ευεργετικών μέτρων διά τούς εκ Τουρκίας καί

1. Τό άρθρον 10 τοΰ Ν.Δ. 1944 71 έχει <υς έξης:

Άρθρον 19.

Δικαιούχοι.
1. Δικαίωμα λιανικής πωλήσεως καπνοβιομηχανικών 

προϊόντων καί ειδών μονοπωλίου εις πόλεις, κωμοπόλεις 
καί χωρία έχουν κατά σειράν προτιμήσεως οί Ανάπηροι 
Πολέμου, τά Θύματα Πολέμου, οί Ανάπηροι Ειρηνικής 
Περιόδου Νόμου 1370/44 «περί εΜίυίσεως αναπηρικών ζητη
μάτων», καί οί ίδιώται οί άσκοϋντες. ή έπιθυμοϋντες νά 
άσκήσουν τό επάγγελμα τού κ.απ/οπώλου. εντός κλειστών, 
χώρων, εφ’ όσον πάντες ουτοι τιναι μόνιμοι κάτοικοι τοϋ



— 3 —

τόπου ένθα πρόκειται '/ά ασκήσουν τοϋτο. πεό πενταετίας 
τουλάχιστον άπό τον χρόνον υποβολής τής αίτ/σεως.

2. ’Απαγορεύεται ή λιανική πώλησις των ώς άνω ειδών 
έν ύπαίθρω ή πλχνοδίως ώς καί πχρα κχπνοβιομηχάνων. 
άντιπροσό.πων χοτών καί πρχτηριούχων χονδρικής πωλή
σεως το'.ουτων ειδών.

2. Το άρθρον 11 τον Ν.Δ. 1944. < 1 έχει ώς έςής :

«Άρθρον 11.

’Αριθμός χορηγητέω'/ άδειων
1. Ό αριθμός των χορηγητέω'/ εις έκάστην — όλιν, κω- 

μόττολιν ή χωρίον άδειων προσδιορίζεται έκ τοϋ πηλίκου 
τον άριθμοϋ τοϋ πραγματικού πληθυσμόν διαιρούμενου διά 
τον συντελεστοΰ 4C0. Πηλίκον £λασσον τής μονάδος θεω
ρείται ώς άκεραία μονάς. έπί μικτοϋ < έ πηλίκου το κλάσμα 
θεωρείται άκεραία μονάς έφ’ όσον υπερβαίνει τό 1/2.

2. Διά κοινής άποφάσεως των Υπουργών ’Εθνικής Άμύ- 
νης καί Οικονομικών καθορίζονται οί όροι καί αί προϋπο
θέσεις χορηγήσεως άδειών προσωρινής ισχύος ή καθ’ ΰπέρ- 
βασιν τών έν τή προηγούμενη παραγράφω όριζομένων ό αρι
θμός τών οποίων δεν δννχται νά ύπερβαίνη, καθ’ έκατέραν 
κατηγορίαν, τό 1/3 τούτων.

3. Τό έν άρθρω 10 δικαίωμα άσκεΐται κατόπιν άδειας χο- 
ρηγουμένης δι’ άποφάσεως τών κατά τό άρθρον 18 άρμοδίων 
οργάνων, έκδιδομένης τή αιτήσει τοϋ ενδιαφερομένου συνο- 
δευομέ'/η ύπό δικαιολογητικών άποδεικνυόντων τήν συνδρο
μήν τών κατά νόμον προϋποθέσεων».

3. Τό άρθρ. 13 τοϋ Ν.Α. 1044/71 έχει ώς έςής :

«“Αρθρον 13.
Π ερίπτερα—Δικαιούχοι.

1. Δικαίωμα έκμεταλλεύσεως περιπτέρων έπί τών πεζο
δρομίων, τών Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών οδών καί 
Πλατειών τών Πόλεων, Κωμοπόλεων καί Χωρίων, ώς έπίσης 
τών Δημοσίων, Δημοτικών καί Κοινοτικών Κήπων καί ’Αλ
σών, άποκτοϋν διά πχραχωρήσεως ύπό τών κατά τύ αρθρον 
18 οργάνων οί ’Ανάπηροι καί τά Θύματα Πολέμου καί έκ 
τών υπαγόμενων εις τον Ν. 1370,44 ’Αναπήρων Ειρηνικής 
Περιόδου οί Τυφλοί ή παραπληγικοί, οέροντες άναπηρίαν 
100 %.

2. Διά την έν τή παραχωρήσει προτίμησιν εφαρμόζονται 
-αι οιατάςεις τοϋ άρθρου 9 παράγραφος 5 λαμβανομόνης ύπ’
όψιν καί τής οικονομικής καταστάσεως τών αίτουμένων τήν 
παραχώρησιν».

4. Τό αρθρον 14 τοϋ Ν.Δ. 1C44//1 έχει ώς έςής :

«“Αρθρον 14.
Προϋποθέσεις.

1. Διά τήν παραχώρησιν τοϋ κατά τό προηγούμενο'/ άρ- 
Ορον δικαιώματος άπαιτεΐται όπως ό αϊτών :

α) Κατοική εις τον τόπον, εις όν αϊτεΐται τήν παραχώ- 
ρησιν, ών εγκατεστημένος έν αύτώ πρό τής 31 Δεκεμβρίου 
1954.

β) Μή υπηρέτη ύφ’ οίανδήποτε cr/έσιν εις τό Δημόσιον 
ή εις Νομικόν Πρόσωπο'/ Δημοσίου Δικαίου ή Όργχνισόν 
τοπικής Αύτοδιοικήσεως ή Τράπεζαν ή Δημοσίαν Έπιχεί- 
ρησιν ή ’Οργανισμόν Κοινής Ώφε/.είας ή λαμβάνεη σύνταξιν 
λόγω υπηρεσίας εις ςαϋτα.

γ) Μή έχη πλέον τής συντάξεως καί τοϋ έξ ίδιοκατοική- 
σεως εισοδήματος μηνιαία έσοδα, ύπερβαίνοντα τό όριον 
απαλλαγής των κτωμένων εισοδήματα έκ μισθωτών υπη
ρεσιών άπό τής ύποχρεώσεως πρός υποβολήν φορολογικής 
δηλώσεως.

δ) Μή έχη παρμιτηθή ή στερηθή συνέπεια άνακλήσεως 
παραχωρηθέντος δικαιούματος έκμετα/άεύσεως περιπτέρου, 
κυλικείου καφενείου ή κουρείου έντός τής πρό τής αΐτήσεως 
νεαε παοανι· οήσεωε πε'/ταετίαε.

2 . Ή διάτας·.; τοϋ άρθρου 12 7TXC. i έ'ρχρμόζετχ·. κχ • δ:χ
τάς περί:ΤΤCxiGZ’.Z ”ΓΟΟ παρ θ'ντο: άpbpvj

5 . Ή πχράγρ. ο τοϋ άρθρου Ιό τ'ου Ν.Α. 1044/71 £/£'.
ώς εάήί

«Ά ρθρον 15.
1. Π;εριεχό;εενον Δικά:ώμχτος.

2.■ Εις το ττεειτ:τεεον πω/.ουνε αι τά έΐής είδη : Προϊόντα
κχττ•/οβιομηχχνίχς είδη :/.χττ/ιστοο. ςυρισματος, υγιεινής
όδό'> των. σοκο/.χ*:■οτ:ο».ίας. κχρχμελοποιΐχς και μπισκότων
έν συσκευασίκ. έεηαερίδες και περιοδικά, έντυπα, παιγνιό
χαρτα. γραμματόσημα, χορτόσημκ και ένσημα.^ γραφική 
ύλη. κάρ: — ποστάλ. σάπωνες πολυτελείας, βάμβας υδρόφι
λος. άσπιρίνη και παρεμφερή πρός ταύτην. φωτογραφικά 
φίλμς. ψιλικά και κατόπιν άδειας Αστυν. Αρχής αναφυ- 
κτικά».

G. Τό αρθρον 1G τοϋ Ν.Δ. 1044 /I εχει ώς εςής .

«Άρθρο*/ 1G.
Διαδοχή.

1. ΆποΟανόντος εις όν ή παραχώρησις δικαιώματος εκ- 
μεταλλεύσεως περιπτέρου ή λιανικής πωλήσεως τών εν αρ- 
θρω 10 ειδών, τοϋτο περιέρχεται εις την χήραν σύζυγον καί 
ταύτης μή ύπαρχούσης εις τά άγαμα θήλεα τέκνα και εκ τών 
άρρένων εις τά άνήλικα καί τά ένήλικα και άνίκανα πρός 
άσκησιν οίουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος ή σπουοά- 
ζοντα εις Άνωτάτκς ή Άνωτέρας Σχολάς και τούτων μη 
υπαρχόντων εις τούς γονείς ή τάς αγάμους αδελφας.

2. Τό δικαίωμα τής ύπό τών άνωτερω διαδόχων εκμε- 
ταλλεύσεως περιπτέρου καί λιανικής πωλήσεως τών εν αρ- 
Ορω 10 ειδών διαρκεΐ διά τήν χήραν σύζυγον έφ’ όσον χρόνον 
συνταςιοδοτεΐται αύτη. διά τά θήλεα τέκνα μέχρι τοϋ γάμου 
των, διά τά άρρενα. κατά περίπτωσιν. μέχρι τής ένηλικιο- 
σεώς των γενικώς, ή τής συμπληρώσεως τοϋ 24ου έτους 
διά τά σπουδάζοντα ή έφ’ όσον διαρκεΐ ή άνικανότης και διά 
τούς γονείς καί τάς άγάμους άδελφάς έπι μίαν πενταετίαν.

3- Ή διαδοχή χωρεΐ ύπό τάς προϋποθέσεις τοϋ άρθρου 
14 τοϋ παρόντος μή άπαιτουμένης έγκαταστάσεως έν τώ 
τόπω τής πχραχωρήσεως πρό τής 31 Δεκεμβρίου 1954».

7. Ή παρ. 1 τοϋ άρθρ. 18 τοϋ Ν.Δ. 1044/71 έχει ώς έςής :

«Άρθρο·/ 18.
Άρμοδιότης καί διαδικασία χορηγήσεως άδειών.

1. Τό κατά τό άρθρον 13 δικαίωμα έκμεταλλεύσεως περι
πτέρου άσκεΐται κατόπιν άδειας χορηγουμένης δι’ άποφάσεως 
τοϋ αρμοδίου Νομάρχου μετ’ είσήγησιν ’Επιτροπής Αειτουρ- 
γούσης παρά τή Νομαρχία καί άποτελούμενης έκ τών :

α) Διοικητοϋ τής Χωρ/κής ή Δ/ντοϋ τής ’Αστυνομίας 
τής έδρας τοϋ Νομοϋ.

β) Δ'/τοϋ Τεχνικών Υπηρεσιών τής Νομαρχίας και
γ) Δντοϋ ’Εφορίας Καπ/οϋ καί έν ελλείψει τούτου, Διευ- 

Ουντοϋ Οικονομικής ’Εφορίας τής έδρας τοϋ Νομού.
Ό Γραμματείς τής ’Επιτροπής ορίζεται ύπό τοϋ Νομάρ

χου».
8. Τό άρθρον 20 τοϋ Ν.Δ. 1044; Λ εχει ώς έςής :

«“Αρθρο/ 20.
Μετατόπισις.

1. Ή μετατόπισις περιπτέρου γίνεται εΐτε αύτεπχγγέλ- 
τωε διά λόγους άσφχλείχς. κυκλοφορίας έξωρχίσμοϋ τοϋ 
περιβάλλοντος καί έκτελέσεως έργων είτε κατόπιν αιτήσεο/ς 
τοϋ δικαιούχου αύτοϋ, δι’ ήτιολογημένης άποφάσεως τών 
κατ’ άρθρον 18 αρμοδίων οργάνων.

2. ’Απαγορεύεται τή αιτήσει τοϋ δικαιούχου μετατόπισις 
περιπτέρου εκτός τών διοικητικών ορίων τοϋ Δήμου ή τής 
Κοινότητος ένθα είναι έγκατεστημένο*/ τοϋτο.

3. Εις περίπτωσιν μετατοπίσει»; περιπτέρου τή αιτήσει 
τοϋ δικαιούχου ή δαπάνη βαρύνει αυτόν. Εις περίπτωσιν

’ Γ
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./.όσιον. Το ύπο too Δημόσιόν καταβλητέο·/ ποσόν καθορίζε
ται δια κοινή; άποφάσεω; των * Υπουργών ’Εθνική; ’Λμόνης 
ιαί Οικονομικών».

9. Ή παράγρ. 1 τού άρθρ. 23 τού Ν.Δ. 1044 /1 έχει ώ;
:

«ΆρΟρον 23.
Δικαιούχοι.

1. Οί Ανάπηροι καί τα Θύματα Πολέμου αποκτούν κα
τόπιν παραχωρήσει»; ύπό των έν άρθρω 18 οργάνων, δι- 
-ιαίωμα έκμεταλλεύσεω; κυλικείου, καφενείου ή κουρείου 
:ντό; κτιρίων, εις ά στεγάζονται Δημόσια1. Ίπηρεσίαι έν 
γένει καί 'Τπηρεσίαι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι
καίου και ’Οργανισμών Τοπική; Αύτοδιοικήσεω;, έφ’ όσον 
ιέν υπάρχουν τοιαϋτα εί; τά ώ; άνω κτίρια ή τά υπάρχοντα 
δέν άνταποκρίνονται εί; τα; άνάγκας τών Υπηρεσιών τού
των».

10. Ή διάτα;·.; τού άρθρ. 25 τοΰ Χ.Δ. 1044/71 έχει ώ;

«ΆρΟρον 25.
Παραχώρησι; εί; πλείονας.

1. 'Οσάκις κρίνεται ήτιολογημένω; ότι ή άποδοτικότη; 
περιπτέρου, κυλικείου, καφενείου ή κουρείου είναι άπαρκής 
προ; συντήρησιν π/ειόνων δικαιούμενων, παραχωρεΐται ή έκ- 
μετάλλευσι; τούτων εις πλείονα; κατ’ ιδανικά; μερίδα;.

2. Ή εφαρμογή τή; διατάξεω; τής προηγούμενης παραγρ· 
δύναται διά κοινή; άποφάσεω; τών Υπουργών ’Εθνική; 
Αμύνης καί Κοινωνικών Υπηρεσιών νά έπεκταθή καί έπι 
τοΰ κατά τον χρόνον της έκδόσεω; τούτων λειτουργούντων 
περιπτέρων, κυλικείων, καφενείων καί κουρείων τών οποίων 
τ, έξ ολοκλήρου έκμετάλλευσις έχει παραχωρηθή εί; ένα 
δικαιούχον..

3. Δι* όμοια; άποφάσεω; ορίζονται τά κριτήρια της 
έπαρκείας, ό τρόπο; καί τά μέσα έξακριβώσεω; αύτή;, ώ; 
καί πάσα έτέρα αναγκαία λεπτομέρεια».

11. Αί διατάξει; τών άρθρων 26 καί 27 τοΰ Ν'.Δ. 1044//1 
έχουν ώ; έξη; :

«ΆρΟρον 26.
Κεντρική Ζώνη Πόλεων.

’Επιφυλασσόμενων τών διατάξει·/'/ τοΰ επομένου άρθρο'.1 
•παγορεύεται ή χορήγησε; άδεια; έκμεταλλεύσεω; περι
πτέρου εί; κεντρικήν ζώνην έκάστη; πόλεω; καθοριζομέ'/ην 
ιιά Β. Δ/το;. έκδιδομένου προτάσει τών Υπουργών Έθνι- 
ιή; Άμύνη;, Δημοσίων Έργων καί Δημοσία; Τάξεως».

«ΆρΟρον 27.

1. Επιτρέπεται ή κατάργησε; θέσεων υφισταμένων περι
πτέρων εί; τά; κεντρικά; ζώνα; τών Πόλεων διά λόγους 
ίσφαλεία;. κυκλοφορία;, έξωραϊσμοΰ τοΰ περιβάλλοντος 
ιαί έκτελέσεω; έργων.

Εί; τού; δικαιούχου; τών καταργουμένων θέσεων παρα- 
ωρεϊται δικαίωμα έκμεταλλεύσεω; περιπτέρου εντό; της 
ιύτή; κεντρική; ζώνη; από κοινοΰ καί κατ’ ίσα; ιδανικά;
εείδα; διά αίαν πεντ οιεθ’ ήν άαετιαν. ττοορεννυται a'jTO-
.καίω; τό δικαίωμα τή; έν τή ώ; άνω ζώνη zy.'±z~x/j.z'j-

2. Διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τν,: τ: ρ οηγο υ μχνη-
αραγράτΌυ. τα κατά το χρϋρ•ον lb άποsac'.Ιόντα όργανα
•τργουν κατά ττχρέκκ/ τώ'ν έν άρθρω τούτο, οριζόμενων
ό σιωπήσει τή; Έπι τεοττ? ι άποτελουμ:έν/μ εκ των :
α) Δημάρχου.
β) Οικείου Δντοΰ ’Αστυνομία;.
γ) Έπροσώπου τοΰ Υπουργείου Δημοσίων ι.ργων.

δ) ’Εκπροσώπου τοΰ Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού·

ε) Τοΰ Δντοΰ τοΰ .Γραφείου Άποκαταστάσεω; ’.Αναπή
ρων καί Θυμάτων Πολέμου τή; ΔΕΠΑΘΑ Ά.Ε.Α.. διά την 
περιοχήν τέω; Διοικήσει»; Πρωτευούσης.

Ή ’Επιτροπή συνιστάται διά κοινή; άποφάσεω; τών Υ
πουργών ’Εθνική; Άμύνης. Δημοσίων "Εργων καί Δημο
σία; Τάξεως. όριζούση; καί τά τή; λειτουργία; αυτής».

12. Τό άρθρον 29 τοΰ Ν.Δ. 1044/71 ?χει ώ; έξή; :

«ΆρΟρον 29.
1. Πάσα διαφορά, άναγομένη εί; την τοποθέτησιν περι

πτέρου ή έγκατάστασιν κυλικείου, καφενείου ή κουρείου 
υπάγεται εί; τήν αποκλειστικήν αρμοδιότητα τών έν άρθρω 
18 οργάνων.

2. Ή έκτέλεσι; τών αποφάσεων τών έν άρθρω 18 οργά
νων γίνεται διά τοΰ ’Αστυνομικού Τμήματος τή; Περιφέ
ρεια; ένθα ασκείται ή μέλλει νά άσκηθή τό παραχωρούμενον 
δικαίωμα, κατά το είδικώτερον διά κοινή; άποφάσεω; τών 
'Τπουργών Εθνική; Άμύνης καί Δημοσία; Τάξεω; ορι
ζόμενα».

13. Το άρθρον 30 τοΰ Ν.Δ. 1044/71 έχει ώ; έξή; :

ΆρΟρον 30.
Έκτέλεσι;.

1. Πάσα ατομική διοικητική πράξις, έκδιδομένη κατά τά; 
διατάξει; τοΰ παρόντος, ανακαλείται, εάν έξέλιπεν έπιγε- 
νομένω; μία τών διά τήν έκδοσιν αυτής άπαιτουμενων προ
ϋποθέσεων.

2. Ωσαύτως πράξις π αραχωρήσεω; δικαιώματος εκμε- 
ταλλεύσεω; περιπτέρου, κιυλικείου, καφενείου, κουρείου καί 
άδεια; λιανική; πωλήσεως καπνοβιομηχανικών προϊόντων, 
οποτεδήποτε έκδοθεϊσα ανακαλείται έάν ό δικαιούχος πα- 
ραραβαίνη έπιτακτικήν ή άπαγορευτικήν διάταξιν τοΰ πα
ρόντος ή όρον έκμεταλλεύσεω;.

3. 'Ομοίως αί έν τή προηγουμένη παραγράφω πράξεις 
ανακαλούνται έάν οί υπέρ ών έξεδόθησαν αύται κατεδικάσθη- 
σαν έπί κακουργήματι ή πλημμελήματι σχετιζομένων προ; 
τό παραχωρηθέν δικαίωμα, έφ’ όσον ή έπιβληθεΐσα ποινή 
είναι τουλάχιστον δύο (2) μηνών φυλάκισι;.

4. Οί παραβάται τών διατάξεων τών άρθρων 10 παρ. 2, 
12. 14 παράγρ. 2. 15 παράγρ. 2. 17 παράγρ. 1. 19 παράγρ. 
4, 21 παράγρ. 1. 2 καί 4 καί 23 παράγρ. 4 τιμωρούνται δα 
τών έν άρθρω 45S τοΰ Π.Κ. προβλεπομένων ποινών».

14. Ή διάταξι; τοΰ άρθρου 31 τοΰ Ν.Δ. 1044//I έχει 
ώ; έξή; :

«Άεθρον 31.
Έποπτεία.

1. Ή άνωτέρω έποπτεία τών Σωματείων καί Ενώσεων 
('Ομοσπονδία·. — Συνομοσπονδία·.) ’Αναπήρων και Θυμά
των Πολέμου ανήκει εί; τόν 'Υπουργόν ’Εθνική; Άμύνης. 
δυνάμενον νά άακή καί τήν άμεσον έποπτειαν έπ’ αύτών διε- 
ποιεένην κατά τά λοιπά ύπό τών διατάσεων του Ν.Δ. /95· / 1. 
«περί Σωματείων καί 'Ενώσεων», ώ; αύται συμπ/.ηροΰνται 
ύπο τοΰ παρόντος.

2. Ή κατά τό άρθρον 17 παεάγραφο; 2 τοΰ Ν.Δ. ,Πή,'/Ι 
έγκεισι; τοΰ Ισολογισμού καί απολογισμού ώ; και τη; ετή
σια; έκθέσεω; τή; ’Ελεγκτική; Επιτροπή; τήε Εθνική; 
Γενική; Συνομοσπονδία; Αναπήρων καί Θυμάτων Πολέ- 
αου Έλλάδο; ένεργεΐται καθ’ εκάστην τακτικήν σύγκλησιν 
τήε Γενική; Συνελεύσεω; τών μελών αυτή;.

3. 'Η κατά τό άρθρον 41 παράγρ. 2 τοΰ άνωτέρω Νομο
θετικού Διατάγματος προθεσμία προσαρμογή; τών κατα
στατικό)'/ τών περί ών τό παρόν Σωματείων καί Ενώσεων 
παρατείνεται μέχρι τή; 30 Ιουνίου 19/2».



To άρθρον 32 τοί Χ.Δ. 1044 /Ιεχε. ως έςής : 
«"Λρθρον 32.

Π εοσόντχ Διοικουντων.
1. Τά μέλη τής Διοικήσεως (Διοικητικών Συμβουλίων, 

ϋποπτικών Συμβουλίων. Εξελεγκτικών Επτεοπών κ.λπ.) 
ον περί ών το προηγούμενο·/ αρθρον Σωχζτειων ή Ένώ- 
roov αυτών. δέον όπως μή έχουν στερη"7 ζέον πολιτικών 
.-/.ζιωμάτων των καθολικώ; ή μερικώς. διασκώς ή προσ.ιχί- 
.or ά κζτζδικασθή επί κακουργήματι ή έπί παραβάσει τίνος 
: ν άσθρων 134 εωε καί 151 τοΰ Ποινικού Κώδικος ή λιπο- 
ζεία ή ανυποταξία ή έπί τινι των πλημμελημάτων κλοπής, 
—εξχιεέσεω;. απάτης. πλαστογραφίας, έκβιάσεως. άπι- 
τίας. ψευδούς κχτχμηνόσεως, συκοφαντική; δυσφημήσεως, 
ευδορκίχς. έφ’ ίσον ή κχταγνωσθεϊσα ποινή είναι ουλάκι- 
ις τουλάχιστον δ·2ο μηνών.
2. Δέν δόναται νά άνακηρυχθοϋν υποψήφιοι οΰτε νά συυ- 

ετέχουν της Διοικήσεως Σωματείων ώς καί Ενώσεων Σω- 
ζτείων τοΰ αυτού βαθμού πρόσωπα. άτινχ. κατά την τι- 
ευτζίχν τερό των έκάστοτε άρχα'.ρεσιών δεκαετίαν, διετέλε- 
ζν μέλη Λ'.Ο'.κήσεως Ενώσεων Σωματείων έεεί μίαν τοΰλά- 
,στον εεΓ.ταετίαν συνεχώς ή διακεκομμέ/ως.
3. Ωσαύτως οέν δόναται τό αυτό τερόσίοεεον νά συωαετέχη 

-αυτόχρόνος -ίς τάς Διοικήσεις εελειόνων Σωματείων ή 
Ενώσεων Σωματείων ή Σωματείου καί Ένώσεως Σωμα- 

εείων.
4. Αι διατάςεις τής παραγρ. 2 έχουν έφιρμονήν καί διά 

ούς κατά την έναρξιν ισχύος τοΰ εεαρόντος συμμετέχοντας 
ίς την Λιοίκησιν Σωματείων ή Ενώσεων Σωματείων τοΰ 
ύτοΰ βαθμοΰ, ών ή θητεία λήγει αυτοδικαίως.
5. Ή άνικανότης των κερί ών ή προηγούμενη παράγρ. 

ς καί των συμμεττασχόντων εις τάς Διοικήσεις Ενώσεων
Σωματείων τοΰ αυτοϋ βαθμοΰ έττι μίαν τουλάχιστον πεν- 
-αετίαν, συνεχώς ή διακεκομμένοι; κατά τήν πρό τής ενάρ- 
;-ως ισχύος τοΰ παρόντος δεκαετίαν, διαρκεΐ έττί χρονικόν 
ιαστημα ίσον προς το υττ αυτών διανυθέν εις τάς Διοικήσεις, 
ρχόμενον άττό της ένάρξεως ισχύος τούτου».
16. Αί τταράγρ. 2 καί 4 τοΰ άρθρ. 33 τοΰ Ν.Δ. 1044/71 

Όυν ώς έξης :

«"Λρθρον 33.
Είσφοραί καί ΔιάΟεσις αυτής.

1........................................
2. ’.Εκ. της ου; άνω εισφοράς, ττοσοτσόν 30 % περιέρχεται 

ς τήν ’Εθνικήν Γενική·· Συνομοσπονδίαν ’Αναπήρων καί 
‘υμάτων Πολέμου· Ελλάδος, τό δε ύπόόλοιπον 70 °/ εις τά 
.κ.-ΐα Σωματεία, εφ οσον τά μέλη τούτων υπερβαίνουν 
■· ^ περιορισμός ούτος δεν ισχύει εις πρωτεύουσας
•νο·'/ ένθα ουοεν των Ιειτουργουντων Σωιζατείων έχει 
οειονα τών 200 μελών.

Εν τή ριπτώσε. ταύτη συμμετέχει εις τό προϊόν τής 
*/9Ά •Α· εκ τών πλειόνων τυχο·/ υπαρχόντων, το κατά την 
ςμοσίευσιν τοΰ παρον.ος εχον μεγαλύτερο·/ αριθμόν χελών 
-ωυ,ατεΐον.

περιορισμός ουτος- δέ/ ισχύει ωσαύτως έπί Σωμαι 
όποιων τήν λειτουργίαν επιβάλλουν εξαιρετικοί 
•ιενα 6ι αποφάσεως τοΰ ' 1 πουργοΰ Εθνικής Ά 
πας εκδοθησοχέ/τ,;.

“ίων,
λόγοι
μόνης

"*· fy- ήή' εισφορά; τοΰ παρόντος άρθρου πόροι διατ 
-•'.αι δια την καλυφιν τών δαπανών λειτουεγίας τών δικά 

— ωματειων ή Ενώσεων τούτων ('Ομοσπονδία 
υνομοσπονοιχι και ί ε/. Συνομοσπονδία:) καί τήν έκπλι 
ωσ·./ των εκ τών οικείων Καταστατικών σκοπών αυτών.

Άπανορ: 
οτ= καί 
ςοδα πχρχ 

’.οικήσεων

ςυετχι η όιάθεσις τών ώς άνω πόρων δι’ οίχνδή- 
-9 οιονδήποτε όνομα παροχή/ (αποζημιώσεις, 
στάσεως, οδοιπορικά κ.λπ.) εις τά μέλη τών 
τών Σωματείων ή Ενώσεων τούτων.

Π ΑΧΤΙΚΛΟΙΣΤΑΜΕΝΛΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ A..V 1324 '46
1. Ή παράγρ. 1 τοΰ άρθρου 3) Λ.λ. 1324 49 έχει ώς

«"Λρθρον 30.
1. ’Από τής ισχύος τοΰ παρόντος, αί Δημόσια·. Ίπηρετιαι. 

οί Δήμοι καί Κοινότητες, τά πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου, x Τράπεζα'., τά νοσηλευτικά εν γενει 
ιδρύματα καί αί επιχειρήσεις κοινής Ώφελείας ύποχρεοΰν- 
ται όπως συμπληρώσωσι τις κενά: ή κενωθησομέν α: θεσεις 
κλητήρων, νυκτοφυλάκων καί καθαριστριών δι’ Ανάπηρων 
και Θυμάτων Πολέμου, διαμενόντων έν τη πό>χι ένθα πρό
κειται νά διορισθώσι προ τής 23.10.1940. έφ’ όσον ουτοι 
είναι εις Οέσιν νά έκτελέσωσι τήν άνατεθησϋμέυην εις αυ
τούς εργασίαν.

Ή τοποθέτησις τούτων, γίνεται δι’ αποφάσεως τοΰ 'T- 
πουργοΰ ’Εργασίας, μετά σύμφωνον γνώμην τών ύπό τοΰ 
νόχου 751/4S ποο3λεπομέ/ων συυ.3ο υλίων».

2. Τό αρθρον 55' τοΰ Λ.Ν. 132 4'/ 49 έχει ώς έςής :
«"Λρθρον 55.

ί. Ιδρύεται διά τοΰ παρόντος ’Ορθοπεδικόν Εργοστάσιο·/ 
έν Άθήναις καί έν Θεσσαλονίκη πρός κατασκευήν, επισκευήν 
ή άνχνέωσιν τών ’Ορθοπεδικών μηχανημάτων καί υποδη
μάτων τών ’Αναπήρων Πολέμου, υπαγόμενα εις τήν αρμο
διότητα τοΰ Υπουργού τών Στρατιωτικών.

2. Τό ήδη υφιστάμενον καί λειτουργούν ’Ορθοπεδικόν 
’Εργοστάσιο·/ θεωρείται ίδρυθεν έπί τή βάσει τοΰ παρόντος. 
"Απασαι δέ αί μέχρι σήμερον έκδοθεϊσαι διχταγχί ’Εγκύ
κλιοι, αποφάσεις κ.λπ. άποσκοποϋσχι τήν όργάνωσιν καί 
λειτουργίαν τοΰ ’Εργοστασίου τούτου θεωρούνται έκδοθεϊσαι 
έπί τή βάσει τοΰ παρόντος.

3. Έν τώ Κρατικώ ’Ορθοπεδικά» Έργαστηρίω κατα- 
σκευάζο·/ται έκτος τών ’Ορθοπεδικών μηχανημάτων καί υπο
δημάτων καί πάν άλλο τεχνικόν μέλος ή επιστημονικόν 
βοήθημα, έφ’ όσον τά υπάρχοντα μέσα επιτρέπουν τούτον, 
δι’ έπεκτάσεως τής λειτουργίας αυτού.

4. Δι’ αποφάσεως τοΰ 'Γπουργοΰ τών Στρατιωτικών δύ- 
νανται νά ίδρύθώσι καί εις άλλα; πόλεις τή: Ελλάδος ’Ορθο
πεδικά Συνεργεία ή κινητά συνεργεία πρός κατασκευήν ή 
επισκευήν τών έ/ παραγρ. 1 ειδών».

3. Ή διάταςι; τοΰ άρθρου 6S τοΰ Α.Χ. 1324 49 έχει 
ώς έςής :

«"Αρθρον 6S.
Έςοδα κηδείας ’Αναπήρων.

Αί σύζυγοι, αί άγαμοι άδελφαί, οί γονείς και τά τέκνα 
τοΰ θνήσκοντος ’Αναπήρου δικαιούνται τών εξόδων κηδείας 
τούτου. Το ποσόν τούτων καθορίζεται δι’ αποφάσεως τοΰ 
Υπουργού έπί τών Στρατιωτικών καί καταβάλλεται ύπό 
τής Διευθύνσεως ’Αναπήρων 9'. Σ.».

4. Τό άρθρο·/ 69 τοΰ ΑΝ 1324/49 έχει ώς έξης :
«Αρθρον 69.

Οί ’Ανάπηροι Πολέμου φέρουσ.ν έπί σής ενδυμασίας των 
διακριτικόν της αναπηρίας των σήμα καί εφοδιάζονται διά 
δελτίου ταυτόσητος.

Οί ’Ανάπηροι παλαιοί καί νέοι πολεμιστχί τυγχάνουσ 
τιμητικού απολυτηρίου». ι

5. Τό άρθρον 75 τοΰ Α.Χ. 1324/49 έχει ώς έξης :
«"Λρθρον 75.

Σκοπός τοΰ Ταμείου Αρωγής είναι ή παντοειδής προ
στασία τών Αναπήρων καί Θυμάτων Πολέμου καί εΐδικού- 
τερον:

α) Ή ποοικοδότησις τών αδελφών καί θυγατέρων τών 
Αναπήρων Πολέμου 'Οπλιτών ώς καί τών τοιούτων τών 
οικογενειών τών Θυμάτων Πολέμου.

Τό διά· τον σκοπόν τούτον διατιθέμενο·/ κατ’ έτος ποσόν. 
δέν δύναται νά ύπερβή τό 1/10 τών προϋπολογιζομένων δι’ 
έκάστην χρήσιν εσόδων τοΰ Ταμείου, δυναμένου νά χνξάνητχ. 
δ:’ αποφάσεως τοΰ Συμβουλίου χυτού μέχρι τοΰ διπλάσιου:



β) Ή άνένερσιε οικιών δια τού; Άναπήρους καί Θύματα 
Πολέμου. τής δαπάνης εξοφλούμενης παρ’ αύτών τοκοχρεω- 
λυτικώς έπ: μίαν εικοσαετίαν.

γ) Ή ίδρυσις καί ή λειτουργία περιπτέρων έν Θερχπευ- 
τηρίοις Φυματικών ή καί αυτοτελών Σανατορίων, ή εισα
γωγή ’Αναπήρων καί των οικογενειών αύτών ώς καί τών 
συνταΕιοδοτουμένων Θυμάτων Πολέμου και εις Ιδιωτικά 
Σανατόρια διά καταβολής νοσηλειών.

δ) Ή κατασκευή περιπτέρων καί πχρχχώρησις τούτων 
δωρεάν εί; ’Αναπήρους καί θύματα Πολέμου εις οΰς το 
πρώτον χορηγείται άδεια πχρχχωρήσεως καί εκμεταλλεύ- 
σεως περιπτέρου.

Εις τούς οΰτω κατά τό πρώτον άποκαΟισταμένους Ανα
πήρους καί Θύματα Πολέμου διά Περίπτερων, Κυλικείων. 
Καφενείων, Κουρείων, χορηγείται καί άναλογον χρηματικόν 
δάνειον καθοριζόμενου ύπό τοΰ Συμβουλίου τοΰ Ταμείου 
πρός αγοράν τών άναγκαιούντων αΰτοίς ειδών εςοφλητέων 
εντός πενταετίας..

ε) Ή χορήγησις δανείων εις οικοδομικούς, γεωργικούς, 
προμηθευτικούς καί καταναλωτικούς Συνεταιρισμούς υπάρ
χοντας καί ίδρυθησομένους ϋπό τών ’Αναπήρων καί Θυμάτων 
Πολέμου.

στ) Ή χορήγησις δανείων διά τήν άνέγερσιν οικίας εις 
τούς κατόχους οικοπέδων συμφώνους τώ άρθρω 67 τοΰ πα
ρόντος Κόμου, έξοφλητέων τοκοχρεωλυτικούς εντός εικο
σαετίας άπό τής χορηγήσεως.

ζ) ΊΙ άγορά ή άνέγερσις καταλλήλου οικήματος προς 
ΐδρυσιν μορφωτικού τμήματος (έθνικαί διαλέξεις, σχολεΐον 
αγραμμάτων, έντευκτήριον, λέσχη κ.λπ.).

η) Πάσα άλλη διά δανείων ένίσχυσις τών ’Αναπήρων καί 
Θυμάτων Πολέμου καθοριζομένη δι’ άποφάσεως τοΰ Συμ
βουλίου τοΰ Ταμείου.

θ) 'Η χορήγησις χρηματικού ποσού καθοριζομένου έκά- 
στοτε παρά τοΰ Συμβουλίου τού Ταμείου καί χορηγουμένου 
εις τα συνταξιοδοτούμενα Θύματα Πολέμου τά εχοντα ανάγ
κην λουτροθεραπείας ή άεροθεραπείας. κατόπιν σχετικής 
γνωματεύσεως τών έν άρθρω 52 παράγρ. 2 άναφερομένων 
Επιτροπών.

ι) Ή ίδρυσις φαρμακείου διά τήν εις τούς ’Αναπήρους 
καί Θύματα Πολέμου χορήγησιν φαρμάκων. Ό τρόπος λει
τουργίας τούτων καθορισθήσεται δι’ άποφάσεως τού Συμ
βουλίου τοΰ Ταμείου.

ια) Ή δωρεάν χορήγησις διδακτικών καί έπιστημονικών 
βιβλίων καί εργαλείων εις τούς αναπήρους καί Θύματα καθώ’ 
καί εις τάς οικογένειας αύτών.

ιβ) ΊΙ δωρεάν παροχή ιατρικής αγωγής.
ιγ) Ή κατίβ'.λή εξόδων κηδείας εις τά τέκνα, αγάμου 

άδελφάς και γονείς τών (,νηοκόντων (τράτο.·.».

6. Τό άρθρον 76 τοΰ Α.Ν. 1324 46 έχει ώς έξής :
«Άρθρον 76.

ΟΙ πόροι τοΰ Ταμείου-προέρχονται :
1. Έκ κρατήσεων ποσοστού 2 % μηνιαίους έπί τών συν

τάξεων απάντων τών έν άρθροις 1 καί 2 τοΰ παρόντος Νότιου 
άναφερομένων προσώπων, τοΰ ποσού τούτου δυναμένου νά 
αύςομειοΰται δι’ άποφάσεως τών έπί τών Στρατιωτικών καί 
Οικονομικών Υπουργών.

2. Έξ έτησίβς χορηγήσεως παρεχόμενης ϋπό τοΰ Κρά
τους καί όριζομένης διά τοΰ προϋπολογισμού.

3. Έξ ειδικού τέλους βαρύνοντος τήν έσωτερικήν καί 
έξωτερικήν αλληλογραφίαν καί ειδικού τέλους βαρύνοντος 
τάς πάσης φύσεως αιτήσεις, καθώς καί τήν έκδοσή πάσης 
φύσεως πιστοποιητικών. Ή αξία τών ειδικών τούτων τελών 
καί ο χρόνος ένάρξεως καί λήξεως τής ισχύος τών διατάξεων 
τής παρούσης παραγράφου, καθορίζεται έκάστοτε διά κοινής 
αποφασεω; τών ’Τπουργών Οικονομικών, Στρατιωτικών καί
Τ.Τ.Τ.

4. Έκ τού προϊόντος τού έν άρθρω 73 τοΰ παρόντος προ- 
βλεπομένου ετησίου εράνου.

5. Έκ δωρεών, κληρονομιών καί κληροδοτημάτων.
6. Έκ τών ύπό τών ειδικών διατάξεων τοΰ παρόντος 

Νόμου επιβαλλόμενων προστίμων.

7. Έτεροι πόροι οΰς θέλουσιν ορίσει ειδικοί Νόμοι».
8. Τ; άι-ύρον 99 Α.Ν. 1324/49 έχε: ώς έ = ής: ’

«Άρθρον 99.
Πάσα λεπτομέρεια άναγκαία διά την έκτέλεσιν τοΰ 

παρόντος Νόμου, έφ’ όσον δεν ορίζεται άλλως έν τοΐς καθ’ 
έκαστον Κεφαλαίοις καί άρθροις, ρυθμίζεται διά κοινής 
άποφάσεως τοΰ Υπουργού τών Στρατιωτικών καί τοΰ αρμο
δίου, εις όν υπάγεται τό πρός ρύθμισιν θέμα Υπουργού».

Δ' ΑΡΘΡΟΝ 4 ΠΑΡΑΓΡ. 3 Ν.Λ. 4377/64.
1. Ή διάταξις τής παραγράφου 3 τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ. 

4377/1964 «περί ειδικών μέτρων προστασίας τών έξ Αί
γυπτου Ελλήνων υπηκόων καί ομογενών» έχει ως εςής :

«Άρθοον 4.
1......................
2.
3. Αί διατάξεις τών άρθρων 19 έως καί 29 καί 31 έως 

καί 32 τοΰ Α.Ν.1324/49 «περί προστασίας καί άποκαταστά- 
σεως ’Αναπήρων Πολέμου 'Οπλιτών καί Θυμάτων Πολέμου» 
κυρωθέντος διά τοΰ Νομ. 1487/1950 τυγχάνουν εφαρμογής 
καί έπί τών έν άρθρ. 1 παρ. 1 τής πχρούσης πράςεως προ
σώπων. έφ’ όσον εμπίπτουν εις αυτάς. μη απαιτουμενης 
όμως ώς πρός τούτο τής προϋποθέσεως τής μονίμου μέχρι 
28ης ’Οκτωβρίου 194(1 έγκαταστάσεώς των έν τή Πόλε: 
έν ή έπιθυμοΰσιν όπως άποκατασταθώσιν».


