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Α'. Μετχ τήν έναρς
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καί τά Ούματζ Γίο/.έαου όεν '.κχνοττοιουν.

Έ- άλλου άτ:ό τής δέσεως έν ΐσ/ύι τον Νέου Συντάγματος, 
έκρίθη άνχγκκία. χάτ·.ν τής προσαρμογής καί έν αρμονία: :ος 
πρός τάς διατάξεις τούτου, ή τροποποίησις διατάξεών τινων 
τοϋ ρηθέντος Ν. Διατάγματος.

Β'. Οΰτω, διά τοϋ προτεινομένου πρός ψηφισιν Νομο-

’ΆρΟρον 1.
Διά τής διατάξεως ταύτης σκοπεΐται όπως : 
α) Εις τήν έννοιαν τοϋ Αναπήρου Πολέμου συμ-εριλη- 

φΟοϋν καί οί όττλΐται οί παθόντες έκ της πολεμικής 0ράσ:ωςή 
ένεργείας ή νόσου άποτόκου τής εν Κυπρω διατεταγμένης 
υπηρεσίας των, καθ’ όσον καί οντοι έδικαιωθησαν ηδη πολε
μικής συντάξεως καί

β) οί άνάπηροι πολέμου ’Αξιωματικοί, οΐτινες συνήθως 
δεν λαμβάνουν πολεμικήν σύνταξιν, άλλα τοιαύτην βάσει των 
ετών τής υπηρεσίας των, κατ’ επιλογήν των μή άπόλυσι την 
ιδιότητα τοϋ ’Αναπήρου, καθ’ όσον έκρίθη’ότι θα ήτο άδικον 
νά στερηθούν οϋτοι των εκ τής ιδιότητος ταύτης παρεχόμενων 
ευεργετημάτων;

Ή τροποποιούμενη διάταξις τοϋ άρθρου ί τοϋ Ν.Δ; 1044/ ’ 
1971 έχει οΰτω : - ", -

Άρθρόν 1.— ’Ανάπηροι Πολέμου, κατά τον παρόντα 
νόμον νοούνται :. . ■

ά) Οί Όπλϊται τοϋ Στρατοϋ Ξηράς, Θαλάσσης καί Άέ- 
ρος καί ς,ί τούτοις άντιστοιχοϋντες τοϋ Λιμενικού Σώματος, 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, τοϋ Πυοοσβεστικοϋ Σώματος 
καί τής ’Αγροφυλακής, οί λαμβάνοντές πολεμικήν σύνταξιν 
είτε συνεπεία τραυμάτων ληφθέντων έν πολέμω ή έν τώ 
άγων, κατά τής ανταρσίας ή κατά τήν συμμετοχήν εις τάς έν 
Κορέα έπιχειρήσεις είτε συνεπεία νόσου άποτόκου τών κα
κουχιών τοϋ πολέμου ή· τοϋ άγώνος κατά τής ανταρσίας ή τής 
συμμετοχής είς τάς έν Κορέα έπιχειρήσεις. · . .

β) Σιδηροδρομικοί έν γένει, λαμβάνοντές πολεμικήν 
σύνταξιν ώς παθόντες έν πολέμω ή τώ άγώνι κατά τής 
άνταρσίας.

γ) Ίδιώται, λαμβάνοντές πολεμικήν σύνταξιν οπλίτου ώς , 
παθόντες έν διατεταγμένη στρατιωτική υπηρεσία έν Πολέμω 
ή τώ άγώνι κατά τής άνταρσίας.

δ) Ίδιώται, μετασχόντες ’Εθνικών άγώνων από τοϋ έτους 
1903 καί έντεϋθεν καί λαμβάνοντές πολεμικήν σύνταξιν 
οπλίτου.

-i. Η ιόιοττ,ς των ανωτέρω ως αναττηρων αττο δεικνύεται 
διά βεβαιούσεως τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους ή 
δι’ υπευθύνου δηλώσεως κατά τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 105/69 
«περί άτομικής ευθύνης τοϋ δηλοϋντος ή βεβαιοϋντος», 
μετ’ αποκόμματος έπιταγής πληρωμής τής συντάξεως τοϋ 
τελευταίου προ τής υποβολής τής δηλώσεως ταύτης μηνός. ■

3.· Ή ίδιότης τοϋ Άναττήρου δεν άπόλλυται διά τής άσκή- 
σεως τοϋ δικαιώματος επιλογής συντάξεως έξ άλλης αιτίας.

Άρθρον 2.
Διά τής διατάξεως ταύτης σκοπεΐται όπους : 
α) Ρυθμισθή ή συνεπεία διαδοχής μεταβίβασις τών παρε

πομένων ύπό τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 1044/71 εύεργετημά- 
των καί Ιδία τοϋ δικαιώματος έκμεταλλεύσεως περΐ7ττέρου, 
αδείας λιανικής πωλήσεως καπνοβιομηχανικών προϊόντων 
'και ειδών μονοπωλίου καί γεωργοκτηνοτροοικής άποκατα-

στασεως εις την χήραν σύζυγον τα τέκνα και τους γίνεις 
τοϋ θανόντος αναπήρου ή θύματος πολέμου. Έκρίθη ηθικόν 
καί δίκαιον όπως τό δικαίωμα τοϋ ευεργετήματος παρέχεται 
άπο κοινοϋ εις τήν σύζυγον καί τά άνήλ.ικα τέκνα τοϋ θανόν
τος ίνα μή παραμένουν απροστάτευτα τά άνήλικα τέκνα 
έ·/ περιπτώσει θανάτου τής συζύγου τοϋ ’Αναπήρου ώς παρε- 
τηρεϊτο μέχρι τοϋδε ένθα δεν έπετρέπετο ή δευτέρα διαδοχή 
καί οΰτω τά άνήλικα τέκνα έστεροϋντο τοϋ ευεργετήματος.

β) Ορισθή ότι ή άνικανότης τών άρρένων τέκνων τών 
αναπήρων βεβαιοϋται διά γνωματεύσεως πής Άνωτάπης 
Στρατοϋ Υγειονομικής Επιτροπής.

γ) Καθορισθή ότι τό έν λόγω δικαίωμα διαδοχής διαρκεΐ:
(1) Διά τά άγαμα θήλεα τέκνα ώς καί τάς άγάμους άοελφάς 

έφ’ όσον χρόνον διατηροϋν συνταξιοδοτικόν δικαίωμα εκ τοϋ 
πατρός άδελφοΰ κ.λ.π. καί ούχί μέχρι τοϋ γάμου των ώς μέχρι 
τοϋδε. Οΰτως έπανακτϋΰν τοΰτο καί αί τυχόν διαζευγνυόμεναι 
τοιαϋται, έφ’ όσον όμως τύχουν αύται έκ νέου συντάξεως ΰπό 
τάς προϋποθέσεις τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ."666/70 ώς έτροπο- 
ποιήθη καί συνεπληρώθη ΰπό τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν.Δ.923/71.

(2 ) Διά τούς γονείς ισοβίους καί ούχί έπί μίαν πενταετίαν 
ώς ίσχυε μέχρι τοϋδε. Άλλως, ούτοι εις περίπτωσιν άφαιρέ- 
σεως τής μεταβιβασθείσης εις τούτους άδειας έκμεταλλεύ- 
σεως περιπτέρου ή τοιαύτης λιανικής πωλήσεως καπνοβιο- 
μηχανικών προϊόντων συνήθως εις τό τέλος τοϋ βίου των θά 
περιήρχοντο μή-δυνάμενοι νά αντιμετωπίσουν τάς άνάγκας 
τής ζωής λόγω τοϋ γήρατος εις μεγίστην ένδειαν καί θά 
ήσθάνοντο δεδικαιολογημένως πικρίαν διά τήν τοιαύτην 
συμπεριφοράν τής Πολιτείας πρός αύτούς.

(3) Διά τά ανήλικα άρρενα σπουδάζοντα τέκνα, μέχρι 
πέρατος τών σπουδών ή τοϋ 24ου έτους, έφ’ όσον συνεχίζουν 
τάς σπο-δάς των δεδομένού ότι,· κατά τήν συνήθη πορείαν 
τών πραγμάτων καί ΰπό όμαλάς περιστάσεις μέχρι τοϋ 24ου 
έτους τής ηλικίας του δύναταί τις νά έχη εύχερώς περατώση 
ταύτας.

δ) Καθορισθή ότι, διά τήν μεταβίβασιν τοϋ έκ δια- 
δοχής δικαιώματος ναί μέν δεν αποτελεί απαραίτητον προ- 
Οπόθεσιν ή πρό τοϋ έτους 1954 μόνιμος έγκατάστασις τοϋ 
διαδόχου έν τώ τόπω τής παραχωρήσεως τής μεταβιβαζο- 
μένης εις τοΰτον άδειας, δέον όμως ή μόνιμος αυτή κατοι
κία νά συντρεχη κατά τόν χρόνον τής υποβολής τής αιτήσεως, 
καλυπτομένου οΰτω νομοθετικού κενοϋ.

ε) Ρυθμίζεται ρητώς πρός άποφυγήν καταστρατηγησεως 
τοϋ νόμου ότι είς περίτττωσιν παραιτήσεως, έκ τοϋ δικαιώ
ματος, τοϋτο άπόλυται καί δέν περιέρχεται εις περαιτέρω 
δικαιούχους.

στ) Διά τούς τυχόν άπωλέσαντας τό δικαίωμα διαδοχής 
άποκαταστάσεως έκ τής καταργουμένης διατάξεως παρέχεται 
δικαίωμα προνομιακής άποκατάστάσεως έφ’ όσον δικαιούνται 
τοιαύτης έκ παρούσης διατάξεως οΰτω θά δύνανται νά άπο- 
κατασταθοϋν άνήλικα τέκνα κ.λ.π. άτινα λόγω θανάτου τής 
μητρός των έστερήθησαν τής διαδοχής.

Ή τροποποιούμενη διάταξις τοϋ άρθρου 16 τοϋ Ν-Δ. 
1044/71 έχει οΰτω :

1. Άποθανόντος τοϋ είς δν ή παραχώρησις δικαιώματος 
έκμεταλλεύσεως περιπτέρου ή λιανικής πωλήσεως τών έν 
άρθρω 10 ειδών, τοϋτο περιέρχεται είς τήν χήραν σύζυγον 
καί ταύτης μή ύπαρχούσης είς τά άγαμα θήλεα τέκνα καί 
έκ τών άρρένων είς τά άνήλικα καί τά ένήλικα καί ανίκανα 
πρός άσκησιν οίουδήποτε βιοποριστικού έπαγγέλματος ή 
σπουδάζοντα είς Άνωτάτας ή Άνωτέρας Σχολάς καί τού
των μή υπαρχόντων είς τούς γονείς ή τάς άγάμους άδελφάς.

2. Τό δικαίωμα τής ύπό τών ανωτέρω διαδόχων έκ
μεταλλεύσεως περιπτέρου καί λιανικής πωλήσεως τών έν 
άρθρω- 10 ειδών διαρκεΐ διά τήν χήραν σύζυγον έφ’ όσον 
χρόνον συνταξιοδοτεϊται αΰτη, διά τά θήλεα τέκνα μέχρι τοϋ 
γάμου των, διά τά άρρενα, κατά περίτττωσιν μέχρι-τής ένη- 
λικιώσεώς των γενικώς ή τής συμπληρώσεως τοϋ 23ου 
έτους διά τά σπουδάζοντα ή έφ’ όσον διαρκεΐ ή άνικανότης 
καί διά τούς γονείς καί τάς άγάμους άδεφλάς έπί μίαν πεν
ταετίαν.



3. Ή διαδοχή χωρεΐ ύπό τάς προϋποθέσεις τοϋ άρθρου 14 
τοϋ παρόντος μή άπαιτουμένης έγκατ'αστάσεως έν τώ τόπω 
της παραχωρήσεως πρό της 31ης Δεκεμβρίου 1954.

4. Μεταβίβασις τοϋ έκ της διαδοχής δικαιώματος δεν 
επιτρέπεται.

Άρθρον 3.
Διά της διατάξεως ταύτης σκοπεϊται όπως :
α) Ρυθμισθή τό Θέμα διαδοχής εις το περαιτέρω δικαίωμα 

έκμεταλλεύσεως περιπτέρου, λιανικής πωλήσεως καπνο- 
βιομηχάνικών προϊόντων κ.λ.π. επί τη βάσει τοϋ συνόλου 
των περιουσιακών στοιχείων του Ανάπηρου η Θύματος 
Πολέμου καί

β) άποφευχθοϋν άνεπιεικεϊς λύσεις καί άδικίες όπου ενίο
τε Ανάπηρος ή Θύμα Πολέμου λαμβάνει μίαν πενιχράν αμοι
βήν λόγω εργασίας του, φερ’ εΐπεϊν, ως ωρομίσθιος οδοκα
θαριστής Δήμου τίνος ή σύνταξιν λόγω εργασίας του είς τινα 
οργανισμόν (π.χ. ΚΤΕΛ) στερείται τοϋ δικαιώματος έκ
μεταλλεύσεως περιπτέρου κ.λ.π. ένώ άντιθέτως δικαιούνται 
άποκαταστάσεως ’Ανάπηροι ή Θύματα εχοντες έσοδα έξ 
άλλων πηγών (π.χ. λ.όγω υπηρεσίας των εις ’Ανώνυμον Ε
ταιρείαν).
• Ούτως ορίζεται όπως ’Ανάπηρος ή Θύμα Π ολ.έμου δι
καιούται άποκαταστάσεως ή διαδοχής έφ’ όσον τό σύνολ.ον 
των άποδοχών (π.χ. συντάξεων ή συντάξεως καί αποδοχών 
ώς μισθού κ.λ.π.) δεν υπερβαίνει τό έκάστοτε όριζόμενον 
οριον άπαλλ.αγής τών κτωμένών εισοδήματα έκ μισθωτών 
υπηρεσιών άπό τής ύποχρεώσεως πρός υποβολήν φορολ.ογι- ' 
κής δηλώσεως. 'Η έν λόγω τροποποίησις έπεσημάνθη ύπό 
της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής-Νομοτεχνικής ’Επι
τροπής. . ; , / -

. - Ή διάταξις ολοκλήρου τοϋ άρθρου 14 έχει ουτω :
. 1. Διά τήν παραχώρησιν τού κατά τό προηγούμενον άρ

θρον δικαιώματος άπαιτεϊται όπως ό αϊτών :
. α) Κατοική εις τον τόπον, εις όν αιτεΐται τήν παραχιόρη- 

σιν, ών έγκατεστημένος έν αύτώ πρό τής 31 Δεκεμβρίου 
1954. . * ,.

β) Μή ύπηρετή ύφ’οίανδήποτε σχέσιν εις τό Δημόσιον 
ή εις Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου ή ’Οργανισμόν 
Τοπικής Αύτοδικοιήσεως ή Τράπεζαν ή Δημοσίαν Έπιχεί- 
ρησιν ή ’Οργανισμόν Κοινής Ώφελ.είας ή λ.αμβάνη σύνταξιν 
λ.όγω υπηρεσίας εις ταΰτα.

γ) Μή έχη πλ.έον τής συντάξεως καί τοϋ έξ ΐδιοκατηκοί- 
σεως εισοδήματος, μηνιαία έσοδα, ύπερβαίνοντα τό όριον 
απαλλαγής τών κτωμένων εισοδήματα έκ μισθωτών υπη
ρεσιών άπό τής ύποχρεώσεως πρός υποβολήν φορολογικής 
δηλ.ώσεως.

δ) Μή έχη παραιτηθή ή στερηθή συνεπεία άνακλ.ήσεως 
παραχωρηθέντος δικαιώματος έκμεταλλεύσεως περιπτέρου, 
κυλ.ικείου, καφενείου ή κουρείου έντός τής πρό τής αΐτήσεως 
νέας παραχωρήσεως πενταετίας.

2. Ή διάταξις τοϋ άρθρου 12 παράγραφος 4 έφαρμόζεται 
καί διά τάς περιττού σεις τοϋ παρόντος άρθρου.

"Αρθρον 4.
Διά τής διατάξεους ταύτης σ/.οπεΐται όπως :
α) Ρυθμισθή καθ’ όμοιον τρόπον καθ’ άπασαν τήν ’Επι

κράτειαν ή σύνθεσις τών ’Επιτροπών τών είσηγουμένων 
έπί τής παραχωρήσεως δικαιώματος έκμεταλλούσεως περι
πτέρου κ.λ.π.

β) Προβλεφθή ή συμμετοχή εις τάς Έπιτροπάς ταύτας 
ως μέλους ενός άνωτέρου ’Αξιωματικού έκ τών υπηρετούν - 
των έν τή φρουρά τής έδρας τοϋ Νομοΰ ή τής Διευθύνσεως 
’Εφέδρων Πολ.εμιστών ’Αγωνιστών Θυμάτων καί ’Αναπήρων 
τοϋ ’Αρχηγείου ’Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου περί 
τοϋ Νομοΰ ’Αττικής ήτις κρίνεται σκόπιμος διά τήν έν ταϊς 
Έπιτροπαΐς ταύταις έκπροσούπισιν αυτού, ώς άσκοϋντος, 
διά τής ρηθείσης Διευθύνσεως τήν έπί τών ’Αναπήρων καί 
Θυμάτων Πολέμου έποπτείαν.

γ) Προβλχφθή ή συμμετοχή εις τήν έν λ.όγω ’Επιτροπήν 
ωσαύτως καί ενός ’Αναπήρου ή Θύματος Πολέμου ήτις

κρίνεται σκόπιμος διά τήν έκπροσώπησιν έν τη Επιτροπή 
τής τάξεως τών ένδιαφερομένων. Τό μέλος τούτο θέλει διο
ρίζεται ύπό τού αρμοδίου κατά περίπτωσή Νομάρχου τή 
υποδείξει τής ’Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας ’Αναπήρων 
καί Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος δΓ έν μόνον έτος, μή δυνά- 
μένοο τούτου νά έπαναδιορισθή ίνα ούτως άποφευχθοϋν αί εις 
τό παρελθόν παρουσιασθεϊσαι άτασθαλ.ίαι κατά τήν εις τούς 
δικαιούχους παραχώρησιν δικαιώματος έκμεταλλεύσεως περι
πτέρων ή άδειας λ.ιανίκής πωλήσεως καπνοβιομηχανικών 
προϊόντων. .

δ) Ρυθμισθή τό θέμα συγκροτήσεως καί Προεδρίας τής 
Επιτροπής διά τής άναθέσεως τών καθηκόντων τού Προέ
δρου αυτής εις τον άνώτερον ή άρχαιότερον ’Αξιωματικόν 
τών συμμετεχόντων εις τάς συνεδριάσεις ταύτης.

ε) Καθορισθή σαφώς ότι διά τήν περιοχήν τέως Διοική- 
σεως Πρωτευούσης ή άρμοδιότης χορηγήσεως άδειας έκ- 
μεταλλεύσεως περιπτέρων κ.λ.,π. ανήκει άποκλ.ειστικώςκαί 
μόνον εις τούς Νομάρχας ή άναπλ.ηρωτάς τούτων καί ίνα 
μή ύφίσταται άμφισβήτησις περί τής τοιαύτης άρμοδιότητος 
μετά τήν ΐσχύν τού Ν.Δ. 1147/72.

Ή τροποποιουμένη διάταξις τοϋ άρθρ. 18-τοϋ Ν.Δ. 1044/ 
71 έχει ουτω :

«1. Τό κατά τό άρθρον 13 δικαίωμα έκμεταλλεύσεως 
περιπτέρου άσκεϊται κατόπιν άδειας χορηγουμένης δι’ άπο- 
φάσεως τοϋ άρμοδίου Νομάρχου μετ’ εΐσήγησιν Επιτροπής 
λ.ειτουργούσης παρά τή Νομαρχία καί άποτελ.ουμένης έκ 
τών :

α) Διοικητοϋ τής Χωροφυλακής ή Διευθυντοϋ τής ’Α
στυνομίας τής έδρας τοϋ Νομού.

β) Διευθυντοϋ Τεχνικών Υπηρεσιών τής Νομαρχίας καί 
γ) Διευθυντοϋ Εφορίας Καπνού καί έν έλλείψει τούτου, 

Διευθυντοϋ Οικονομικής ’Εφορίας τής έδρας τοϋ Νομοΰ. 
Ό Γραμματεύς τής ’Επιτροπής ορίζεται ύπό τοϋ Νομάρ-

2. Ειδικώς εις τήν περιοχήν τής τέως Διοικήσεως Πρω
τευούσης ή ώς άνω άδεια χορηγείται δι’ άποφάσεως τοϋ ’Αρ
χηγού 'Ένάπλ.ων Δυνάμεων μετ’ εΐσήγησιν ’Επιτροπής 
λ.ειτουργούσης παρά τή ΔΕΠΑΘΑ/ΑΕΔ καί άποτελ.ουμένης 
εκ :

α) Τοϋ Ύποδιευθυντοΰ τής Διευθύνσεως ’Εφέδρων IIολ.ε- 
μιστών ’Αγωνιστών ’Αναπήρων καί Θυμάτων Π ολ.έμου ’Αρ
χηγείου ’Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΕΙ1ΑΘΑ/ΑΕΔ), ώς Προ
έδρου.

β) Ενός άνωτέρου Άξ/κοϋ τής Χωροφυλακής ή ενός 
άνωτέρου Άξ/κοϋ τής ’Αστυνομίας Πόλεων, άναλ.όγως τής 
Τοπικής άρμοδιότητος έκατέρου τών Σωμάτων τούτων 
όριζομένου ύπό τοϋ οικείου ’Αρχηγείου.

γ) Τοϋ Διευθυντοϋ Τεχνικών 'Υπηρεσιών Νομού ’Ατ
τικής ή Πειραιώς άναλ.όγως τής τοπικής άρμοδιότητος καί 

δ) ενός κατωτέρου Άξ/κοϋ ή ύπαλλ.ήλ.ου τής ΔΕΠΑΘΑ 
ΑΕΔ, ώς Γραμματέως, όριζομένου διά διαταγής τοϋ ’Αρχη
γού ΑΕΔ.

Τών συνεδριάσεων τής Επιτροπής μετέχει ώς εισηγητής 
άνευ ψήφου ό Διευθυντής τοϋ Γραφείου Άποκαταστάσεως 
Αναπήρων καί Θυμάτων Π ολ.έμου τής ΔΕΠΑΘΑ/ΑΕΔ.

Σαφείς διατάξεις Ν.Δ. 1147 72 «περί διοικήσεως τής 
Μείζονος Πρωτευούσης». -

Άρθρον 5. 1. Οί Άναπληρωταί Νομάρχαι-Προϊστάμενοι 
Διαμερισμάτων άσκοϋν άποκλ.ειστικώς τάς. κατά τάς έκά
στοτε ίσχυούσας διατάξεις, άρμοδιότητος τών Νομαρχών. ... 
καί τών καταργουμένων διά τοϋ παρόντος 'Υπηρεσιών τν ' 
τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, εξαιρέσει τών διατηρούμε·., 
διά Β. Δ/των. έκδιδομένων προτάσει τοϋ Πρωθυπουργού, 
τοϋ 'Υπουργού Εσωτερικών καί τοϋ άρμοδίου κατά περι- 
πτωσιν 'Υπουργού, ύπέρ τοϋ Νομάρχου Αττικής.

2. Διά κοινών άποφάσεων τοϋ Νομάρχου Αττικής και 
τών κατά τήν προηγουμένην παράγραφον Αναπληρωτών 
Νομαρχών δύναται νά άνατίθηται εις τούς προϊσταμένους 
ύπηρεσιών ή εις έτέρους ύπαλλήλ.ους τών Διαμερισμάτων η 
ύπογραφή άποφάσεων, έγγράφojv, πράξεων άναλ.ήψεωί J
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υποχρεώσεων ή άλλων πράξεων τής άρμοδιότητος τών’Α- 
ναπλήρωτων Νομαρχών- Προίσταμένων Διαμερισμάτων.

“Λ: ;ον J.

Διά τής διατάξεως τ 
τέρα μέριμνα υπέρ των 
κατά τήν μετατόπισιν 
άλλα καί ή κατοχύρωσι; 
λαμβχνύμεναι άποφάσει

χύτης σκοπεϊται όπως λ.ηφθή ίδιαι- 
’Αναπήρων καί Θυμάτων Πολέμου 
των περιπτέρων αυτών άφ’ ενός 

: της Διοικήσεως άφ’ ετέρου όπως αί 
ις εκτελοϋνται. Οΰτω καθορίζονται

εΐδικώτεοον :
α) "Οτι ή μετατόπισις περιπτέρου δέον όπως μή λαμβάνη 

χώραν εις θέσεις κειμένας μακράν της παλαιάς τοιαυτης και 
ήσσονος άποδοτικότητος.

β) "ότι ή δαπάνη της αύτεπαγγέλτου μετατοπίσεως 
περιπτέρου άφ’ ένός μέν μή βαρύνη εφεξής ως μέχρι τοϋδε, 
άποκλειστικώς τό Δημόσιον αλλά τόν ύπερ ου αυτή, δοθεν- 
τος ότι εις πλείστας περιπτώσεις ή τοιαύτη μετατόπισις 
γίνεται επ’ ώφελεία ετέρων κοινωφελών οργανισμών, αφ 
ετέρου δέ, περιλαμβάνει καί πάσας τάς λοιπάς αναγκαίας 
διά την χποκχτάστασιν της λειτουργίας χύτου δαπανχς, ως 
σύνδεσις ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνική σύνδεσις κ.λ.π.

γ) Άπχρριθμοϋντχι οί περιπτώσεις δι’ άς παρέχεται 
δυνατότης μετατοπίσεως περιπτέρου είτε αύτεπαγγέλ,τως 
ένεργουμένης_ είτε κατόπιν αίτήσεως τοϋ ενδιαφερομένου, 
ίνα μή ύφίστανται αμφισβητήσεις διά τάς περιπτώσεις 
ταύτας.

δ) Επειδή έκ της μέχρι τοϋδε εφαρμογής τής τροποποι- 
όυμένης διατάξεως παρετηρήθησαν πλεΐσται δσαι δυσκολίαι 
καθ’ όσον δεν ύφίστατο δυνατότης νά μετατοπισθή. περί
πτερον, έν άρνήσει τοϋ δικαιούχου, έστω καί έάν έπιβάλλετο 
ή μετατόπισις διά λόγους κυκλοφορίας κ.λ.π., έκρίθη άνα- 
γκαία ή θέσπισις Διοικητικών καί Ποινικών κυρώσεων 
κατά τών μή συμμορφουμένων.

Ή τροποποιουμένη διάταξις τοϋ άρθρ. 20 τοϋ Ν.Δ. 1044/
J1 εχει ουτω :

«1. Ή μετατόπισις περιπτέρου γίνεται είτε αύτεπαγγέλ-' 
τως διά λόγους άσφαλείας, κυκλ,οφορίας, έξωραϊσμοϋ τοϋ 
περιβάλλοντος καί έκτελέσεως έργων είτε κατόπιν αΐτήσεως 
τοϋ δικαιούχου αύτοϋ, δι’ ήτιολογημένης άποφάσεως τών 
κατά τό άρθρ ον 18 αρμοδίων οργάνων.

2. ’Απαγορεύεται τή αιτήσει τοϋ δικαιούχου μετατόπισις 
περιπτέρου έκτος τών διοικητικών ορίων τοϋ Δήμου ή τής 
Κοινότητος ένθα είναι έγκατεστημένον τοϋτο.

3. Εις περίπτοοσιν μετατοπίσεως περιπτέρου τή αιτήσει 
τοϋ δικαιούχου ή δαπάνη βαρύνει αύτάν. Εις περίπτωσιν 
αύτεπαγγέλτου μετατοπίσεως τούτου βαρύνει αότη τό Δη
μόσιον. Τό υπό τοϋ Δημοσίου καταβλητέου ποσόν καθορί
ζεται διά κοινής άποφάσεως τών Υπουργών ’Εθνικής Ά- 
μύνης καί Οικονομικών».

Άεθοον 6.
Διά τοϋ άρθρου τούτου προτείνεται ή προσθήκη παραγρά

φου 2 εις τό άρθρ. 24 τοϋ Ν.Δ. 1044/71 χάριν προστασίας 
τών ’Αναπήρων ή Θυμάτων Πολέμου ήδη μισθωτών κα
φενείων, κυλικείων κ.λ.π. άνηκόντων είς Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου, Εταιρείας, Σιδηροδρομικούς Σταθμούς, 

Τραπέζας καί λοιπούς ’Οργανισμούς.
Δι’ αύτής καθιεροϋται προστασία τής επαγγελματικής 

.των στέγης ως αότη ισχύει καί διά τούς λοιπούς μισθωτούς, 
εμπόρους, έπαγγελματίας, με τήν διαφοράν ότι αΰτη είναι 
πενταετούς διάρκειας με δικαίωμα άνανεώσεως τοϋ μισθώ- 
μχήυς άνά τριετίαν τή αιτήσει τοϋ μισθωτού ή έκμισθωτοϋ 
ενώπιον τοϋ αρμοδίου Δικαστηρίου.

^Ωσαύτως διά τής τελευταίας προσθήκης λαμβάνεται 
πρόνοια όπως εις τάς διαφόρους δημοπρασίας δΓ έκμίσθωσιν 
κυλικείων κ.λ,.π. προτιμώνται επί ϊσοις όροις ύποχρεώτικώς 
και οι ’Ανάπηροι Ειρηνικής Περιόδου οί καταστάντες τοι- 
οϋτοι κατά τήν· έκτέλ.εσιν τής υπηρεσίας των ή ένεκα τής 
διατεταγμένης τοιαύτης ως συμβαίνει καί μέ τούς ’Αναπή
ρους και Θύματα Πολέμου καί ούτως έπέρχεται έναρμόνισις 
πης διατάξεως προς τό άρθρον 21 τόϋ Συντάγματος, συμφώ-, 
νωά ~Ρ0? τύ όποιον οί ’Ανάπηροι Ειρηνικής περιόδου τελ.οϋν

ύπό τήν προστασίαν τοϋ Κράτους ώς καί οΐ ’Ανάπηροι 
καί Θύματα Πολ.έμου.

_Τό άρθρον 24 τοϋ Ν.Δ. 1044/71 εις δ προστίθεται ή ώς 
άνω δευτέρα παράγραφος έχει νϋν οΰτω :

«Εις δημοπρασίας δι’ έκμίσθωσιν κυλικείων, καφενείων 
ή άλλων πρατηρίων άνηκόντων είς Τραπέζας, Εταιρείας, 
Σιδηροδρομικούς Σταθμούς, ’Ανωνύμους Εταιρείας ή Νο
μικά Πρόσωπα Ίδιωτ. Δικαίου ώς έπίσης 'Αλυκών, ’Ιχθυο
τροφείων, ’Ιαματικών πηγών, άνηκόντων εις τό Δημόσιον, 
Δήμους ή Κοινότητας προτιμώνται οί ’Ανάπηροι καί τά 
Θύματα Πολέμου έπί ίσοις όροις ύποχρεώτικώς.

"Αρθρον 21 τοϋ Συντάγματος.
1. Ή οικογένεια, ώς θεμέλιον τής συντηρήσεως καί προα

γωγής τοϋ "Εθνους, ώς καί ό γάμος, ή μητρότης καί ή παι
δική ηλικία τελούν ύπό τήν προστασίαν τοϋ Κράτους.

2. Πολύτεκνοι οικογένεια'., ’Ανάπηροι Πολέμου καί Ει
ρηνικής Περιόδου; Θύματα Πολέμου, χήραι καί ορφανά 
τών έν πολέμω πεσόντων, ώς καί πάσχοντες έξ άνιάτου 
σωματικής ή πνευματικής νόσου δικαιούνται τής ειδικής 
φροντίδος τοϋ Κράτους.

Άρθρον 7.

Διά τής διατάξεως ταύτης σκοπεϊται όπως :
-- α)'Έναρμονισθή αΰτη πρός τήν-ίσχύουσαν περί σωμα
τείων νομοθεσίαν, κατόπιν καταργήσεως τοϋ Ν.Δ. 795/71 
περί Σωματείων καί έπαναφοράς τής προ τοϋ 1967 ΐσχυ- 
ούσης Νομοθεσίας περί Σωματείων.

β) Καθορισθή έπακριβώς ό τρόπος τοϋ ύπό τοϋ Υπουρ
γού Εθνικής Άμύνης προκαλ,ουμένου διοικητικού καί ’.- 
κονομικοΰ έλέγχου παντός Σωματείου ή Ένώσεως αύν.ύν 
καί προ βλέπεται όπως ό έλεγχος οΰτος άσκεΐται ύπό τής 
άρμοδίας Υπηρεσίας τοϋ 'Υπουργείου τούτου ή τοϋ εκπρο
σώπου τής Διευθύνσεως ’Εφέδρων Πολεμιστών ’Αναπήρων 
Θυμάτων ’Αγωνιστών τή συμμετοχή ένός Δικαστικού 
Συμβούλου ή βοηθού Δικαστικού Συμβούλου καί 
. γ) καθορισθή ώσαύτως ότι ή έγκρισις τοϋ ισολογισμού 

καί άπολογισμοΰ ώς καί τής έκθέσεως τής ελεγκτικής 
’Επιτροπής τών 'Ομοσπονδιών ’Αναπήρων καί Θυμάτων 
Πολ.έμου ένεργεΐται, ώς καί τής ’Εθνικής Γενικής Συνο
μοσπονδίας ’Αναπήρων καί Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος, 
καθ’ έκάστην τακτικήν γενικήν συνέλευσιν αύτών, καθ’ ήν 
διενεργοϋντχι καί αί άρχαιρεσίαι τών Ενώσεων τούτων 
καί ούχί κατ’ έτος, ώς μέχρι σήμερον, πρός περιορισμόν 

' τών δαπανών αίτινες προκαλοϋνται έκ τών τοιούτων Γε
νικών Συνελεύσεων, δοθέντος ότι ή οικονομική δραστηριό- 
της τών έν λ.όγω 'Ομοσπονδιών είναι περιωρισμένη.

'Η τροποποιουμέ/η διάταξις τοϋ άρθρου 31 τοϋ Ν.Δ.
• 1044/71 έχει οΰτω : ■ “

«1. Ή άνωτέρα έποπτεία τών Σωματείων καί Ενώ
σεων (Όμοσπονδίαι-Συνομοσπονδίαι) ’Αναπήρων καί Θυ
μάτων Πολέμου άνήκει είς τόν 'Υπουργόν ’Εθνικής Άμύνης, 
δυνάμενον νά άσκή καί τήν άμεσον έποπτείαν έπ’ αύτών 
διεπομένην κατά τά λ,οιπά ύπό τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 795/ 
71 «περί Σωματείων καί Ενώσεων» ώς αύται συμπλ.ηροϋν- 
ται ύπό τοϋ παρόντος. ■
' 2. 'Η κατά τό άρθρ. 17 παράγραφος 2 τοϋ Ν.Δ. 795/71 
έγκρισις τοϋ Ίσολ.ογισμοϋ καί ’Απολογισμού ώς καί τής 
έτησίας έκθέσεως τής ’Ελεγκτικής ’Επιτροπής καί ’Εθνι
κής Γενικής Συνομοσπονδίας ’Αναπήρων καί Θυμάτων 
Πολέμου Ελλάδος ένεργεΐται καθ’ έκάστην τακτικήν σύγ- 
κλισις τής γενικής συνελεύσεως τών μελ.ών αύτής.

3. 'Η κατά τό άρθρον 41 παράγραφος 2 τοϋ άνωτέρω
Νομοθετικού Διατάγματος προθεσμία προσαρμογής τών 
καταστατικών τών περί ών τό παρόν Σωματείων καί Ενώ
σεων παρατείνεται μέχρι τής 30ής ’Ιουνίου 1972. ,

' Άρθρον 8.
Διά τής διατάξεως ταύτης σκοπεϊται όπως :
α) Άντικατασταθή τό άρθρ. 32 τοϋ Ν.Δ. 1044/71 καί δή 

τών παραγράφων ·2, 3, 4 καί 5 τοϋ άρθρου τούτου αναφερο- 
μένας εις τά προσόντα τών Διοικούντων τά Σωματεία -
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Ενώσεις κ.λπ. των άναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθ’ 
όσον : \

'Ως γνωστόν άπό της ίδρύσεως των πρώτων Σωματείων 
καί Ενώσεων των ’Αναπήρων καί Θυμάτων Πολέμου καί 
μέχρι τοϋ Δεκεμβρίου τοϋ έτους 1971 - δτε έψηφίσθη το 
Ν.Δ. 1044/71-ταϋτα έλειτούργουν επί τη βάσει των περί Νο
μικών Προσώπων καί Σωματείων διατάξεο>ν τοϋ Άστικοϋ 
Κώδικος καί των τοιούτων τοϋ Ν. 281/1914 ένώ διά τοϋ 
προς άντικατάστασιν προτεινομένου άρθρου τίθενται περιο- 
ρισμοί καί φραγμοί εις τήν έλευθέραν εκλογήν των οργάνων 
της Διοικήσεως αυτών, συμφωνως αφ ενός μεν, προς τας 
επιθυμίας τών μελών αυτών, άφ ετέρου δε προς τα συμφέ
ροντα αύτών τούτων τών ’Αναπήρων καί Θυμάτων Πολέμου, 
δοθέντος ότι διά της απαγορευτικής διατάξεως καθ’ ήν δεν 
είναι επιτρεπτή ή έκ νέου έκλογή μελών, τών Διοικήσεων 
ατόμων διατελεσάντων επί μίαν τουλάχιστον^ πενταετίαν 
προηγουμένως μέλη Σωματείου η Ένωσεων,. αποκλείονται 
άπό τάς Διοικήσεις άτομα έχοντα ικανότητας, πείραν και την 
εμπιστοσύνην τών μελών των Σωματείων η Ενωσεων.

β) Περιορισθή τό κύκλωμα συμμετοχής τοϋ αύτοΰ προ
σώπου μόνον εις τά Προεδρεία ουχι δε και εις τας Διοική
σεις έν γένει, ώς μέχρι τοϋδε, πλειόνων Σωματείων η Ε- 
νώσεως Σωματείων κ.λ.π.

Ή τροποποιουμένη διάταξις τοϋ άρθρ. 32 τοϋ Ν.Δ. 1044/ 
71-έχει ουτω : —;------- --------------— ~ —-

* ■ «1. Τά μέλη τής Διοικήσεως (Διοικητικών Συμβου
λίων, ’Εποπτικών Συμβουλίων, ’Εξελεγκτικών ’Επιτροπών 
κ.λπ.) τών περί ών τό προηγούμενον άρθρον Σωματείων ή 
Ενώσεων αύτών, δέον όπως μή έχουν στερηθή τών πολι
τικών δικαιωμάτω των καθολικώς ή μερικώς, διαρκώς ή 
προσκαίρως ή καταδικασθή επί κακουργήματι ή έπί παρα- 
βάσει τίνος τών άρθρων 134 έως καί 151 του Ποινικού Κω
δικός ή λιποταξία ή άνυποταξία ή έπί τινι τών πλημμελη
μάτων κλοπής ύπεξαιρέσεως, άπάτης, πλαστογραφίας, έκ- 
βιάσεως, απιστίας, ψευδούς καταμηνύσεως,, συκοφαντικής 
δυσφημίσεως, ψευδορκίας, έφ’ όσον ή καταγνωσθεϊσα ποινή 
είναι φυλάκισις τουλάχιστον δύο μηνών.

2. Δεν δύναται νά άνακηρυχθοϋν υποψήφιοι ούτε νά συμ
μετέχουν τής Διοικήσεως Σωματείων ώς καί Ενώσεων Σω- 
ματείων τοϋ αυτού βαθμού πρόσωπα, άτινα κατά τήν τελευ- 
ταίαν προ τών έκάστοτε άρχεραισιών δεκαετίαν, διετέλεσαν 
μέλη Διοικήσεως Ένώσεως Σωματείων έπί μίαν τούλάχι- 
στον πενταετίαν συνεχώς ή διακεκομμένους.

3. 'Ωσαύτως δεν δύνατάι τό αύτό πρόσωπον νά συμμετέχή 
ταυτοχρόνως εις τάς Διοικήσεις πλειόνων Σωματείων ή 
'Ενώσεων Σωματείων ή Σωματείου καί 'Ενώσεως Σωμα
τείων.

4. Αί διατάξεις τής παραγράφου 2 έχουν έφαρμογήν καί 
διά τούς κατά τήν έναρξιν ισχύος τοϋ παρόντος συμμετέ
χοντας εις τήν Διοίκησιν Σωματείων ή Ενώσεων Σωμα
τείων τοϋ αΰτοϋ βαθμού, ών ή θητεία λήγει αυτοδικαίως.

5. · 'Η άνικανότης τών περί ών ή προηγούμενη παράγραφος 
ώς καί τών συμμετασχόντων εις τάς Διοικήσεις Ενώσεων 
Σωματείων τοϋ αυτού βαθμού έπί μίαν τουλάχιστον πεντα
ετίαν, συνεχώς ή διακεκομμένους, κατά τήν προ τής ένάρξεως 
ισχύος τού παρόντος δεκαετίαν, διαρκεΐ έπί χρονικόν διά
στημα ίσον προς τό ύπ’ αύτών διανυθέν εις τάς Διοικήσεις 
ταύτας, άρχόμενον άπό τής ένάρξεως ισχύος τούτου».

’Άρθρον 9.
Διά τής διατάξεους ταύτης σκοπεϊται όπως : 
α) Άπαλειφθη άφ’.ής ίσχυσεν κριθεΐσα ώς άνεπιεικής 

ή διάταξις τοϋ τροποποιουμένου Ν.Δ. 1044/71. καθ’ ήν 
ποσοστόν 70 % έκ τής έπιβληθείσης ήδη δι’ άποφάσεους τοϋ 
'Υπουργού ’Εθνικής Άμύνης εισφοράς έπί τής καταβαλ
λόμενης εις τούς ’Αναπήρους καί Θύματα Πολέμου συντά
ξεως καί έπιδομάτων περιέρχεται εις τά έχοντα άνω τών 
200 μελών Σωματεία, ώστε αυτή νά περιέλθη εις ταϋτα ανά
λογους τοϋ αριθμού τών ταμειακούς τακτοποιημένων μελών 
έκαστου Σωματείου καί τοϋ συνολικού ποσού όπερ κατε-, 
τεθη ύπ’ αύτών, έπαναφερομένης έν ίσχύι οΰτω τής Ισχυού-

σης μέχρι τής 31.12.71 -διατάξεους τοϋ άρθρ. 96 τοϋ Α.Ν. 
1324/49, κυρωθέντος διά τοϋ Ν. 1487/50 καί

β) διευκρινισθή προς άρσιν οίασδήποτε άμφισβητήσεως 
ότι έπιτρέπεται ή διάθεσις μέρους τών πόρων τών Σωματείων 
εις τά μέλη τών Διοικήσεων αύτών μόνρν πρός κάλυψιν 
τών έζ άντικειμένου αναγκαίων διά τ$ν άντιμετώπιθιν τών 
έκ τοϋ άξιώματος αύτών δαπανών, τοϋ ύψους τοϋ ποσού 
τούτου καθοριζόμενου δι’ άποφάσεους τοϋ Υπουργού ’Εθνι
κής Άμύνης τη προτάσει τής ’Εθνικής Γενικής Συνομοσπον
δίας τών ’Αναπήρων καί Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος.

Ή τροποποιουμένη διάταξις τών παραγράφων 2 καί 4 
τοϋ άρθρου 33 τοϋ Ν.Δ. 1044/71 έχει ούτω :

«2. Έκ τής ώς άνω εισφοράς ποσοστόν 30 % περιέρχε
ται εις τήν Εθνικήν Γενικήν Συνομοσπονδίαν ’Αναπήρων 
καί Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος τό δέ υπόλοιπον 70 % 
εις τά οικεία Σωματεία, έφ’ όσον τά .μέλη τούτων .ύπερ-τ 
βαίνουν τά 200. / · ·_ ' __ ·'

Ό περιορισμός ούτος δεν ισχύει εις πρωτευούσας Νομών 
ένθα ούδέν τών λειτουργούντων Σωματείων έχει πλείονα τών 
200 μελών. Έν τή περιπτώσει τίχύτη, συμμετέχει εις τό 
προϊόν τής εισφοράς, εκ τών πλειόνων τυχόν υπαρχόντων, 
τά κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος έχον τό μεγαλύτερου 
αριθμόν μελών, Σωματείου.

Ό περιορισμός ούτος δεν ισχύει ώσαύτως έπί Σωμα:- 
τείων, τών έποίών τήν λειτουργίαν έπιβάλλουν εξαιρετικοί 
λόγοι οριζόμενοι δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού -Εθνικής 
Άμύνης, έφ’ άπαξ έκδοθησομένης.'

4. Οί έκ τής εισφοράς τοϋ παρόντος άρθρου πόροι δια
τίθενται διά τήν κάλυψιν τών δαπανών λειτουργίας τών 
δικαιούχων Σωματείων ή Ενώσεων τούτων (Όμοσπονδίαι, 
Συνομοσπονδίαι καί Γενικ. Συνομοσπονδίαι) καί τήν έκπλή- 
ρωσιν τών έκ τών οικείων καταστατικών σκοπών αύτών.

’Απαγορεύεται ή διάθεσις τών ώς άνω πόρων δι’ οιανδή- 
ποτε καί ύφ’ οίονδήποτε. όνομα παροχήν (άποζημιώσεις, 
έξοδα παραστάσεως, οδοιπορικά κ.λ.π.) είς τά αέλη τών 
Διοικήσεων τών Σωματείων ή Ενώσεων τούτων».

Άρθρου 10.

Διά τής διατάξεως ταύτης σκοπεϊται όπως έπέλθουν ρι- 
ζικαί μεταβολαί εις τον θεσμόν τοϋ παρά τή Εθνική Γενική 
Συνομοσπονδία ’Αναπήρων καί Θυμάτων Πολέμου 'Ελλάδος 
Κυβερνητικού Επιτρόπου. Ούτω κρίνεται σκόπιμον :

α) "Οπως καταργηθή ό θεσμός τοϋ Κυβερνητικού Επι
τρόπου καί άντ’ αύτοϋ θεσπισθή ή τοποθέτησις Άνωτέρου 
Άξ/κοϋ τής Δ/νσεως Εφέδρων Πολεμιστών’Αναπήρων Θυ
μάτων ’Αγωνιστών, ώς έκπρόσωπος ταύτης παρά τή Εθνική 
Γενική Συνομοσπονδία ’Αναπήρων καί Θυμάτων Πολέμου 
Ελλάδος, δοθέντος ότι εις ταύτην άνήκει ή έποπτεία τής έν 
λόγω Ένώσεως.

β) "Οπως ό διορισμός τούτου γίνεται προτάσει τής Διευ- 
θύνσεως Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών Θυμάτων καί 
’Αναπήρων τοϋ ’Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων. ’Αξιωμα
τικών έν ένεργεία τής 'Υπηρεσίας ταύτης. δοθέντος ότι. 
δι’ κύτής ασκείται ή έποπτεία έπί τοϋ συνόλου τών άναπη- 
ρικών οργανώσεων καί τής έφ αρμογής τής έν γένει άναπη- 
ρικής νομοθεσίας.

γ) "Οπως τάς αρμοδιότητας αύτοϋ άσκεϊ ούτος υπό τήν 
έπίβλεψιν τής ΔιευΟύνσεως ’Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνι
στών Θυμάτων καί ’Αναπήρων τοϋ ’Αρχηγείου ’Ενόπλων 
Δυνάμεων, διά τούς αυτούς ώς άνω λόγους καί ΐνα καθίστα
ται έφικτός ό προσήκων έλεγχος τών ενεργειών τούτου.

δ) "Οπως διευκρινισθή ότι εις περίπτωσιν άναφυομένης 
διαφωνίας έπί παντός θέματος μεταξύ τοϋ ώς άνω έκπροσώ- 
που καί τών Διοικήσεων τών Σωματείων επιλύει ταύτην 
ό Διευθυντής τής Διευθύνσεως ’Εφέδρων Πολεμιστών ’Αγω
νιστών Θυμάτων καί ’Αναπήρων τοϋ ’Αρχηγείου Ενόπλων
Δυνάμεων, καί

ε) έκ τής καταργήσεως τοϋ θεσμό 
Επιτρόπου καί τή: άντικαταστασεως 
γεια Ά κοϋ θά παύση καί ή καταβολή

τοϋ Κυβερνητικού 
Γούτου υπό έν ένερ- 
ής είς τόν Κυβερνη-
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τικόν ’Επίτροπον παρεχομένης άποζημιώσεως έκ των εσό
δων τής ’Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας ’Αναπήρων καί 
Θυμάτων Πολέμου, έπ’ ώφελεία βεβαίως τών εσόδων ταύ- 
της.

Ή. τροποποιουιιένη διάταςις τοϋ άρθρου 34 τοϋ Ν.Α. 
1044/71 έχει οότω :
. «1. Παρά τή Εθνική Γενική Συνομοσπονδία ’Αναπήρων 
και Θυαάτων Πολέαου Ελλάδος διορίζεται υπό τοϋ Ύ-

τόν 'Υπουργόν ’Εθνικής Άμύνης καί έχει τάς ακολούθους 
ιδία αρμοδιότητας, βοηθούμενος εις την άσκησιν^ τούτων 
υπό τής αρμόδιας 'Υπηρεσίας τοϋ 'Υπουργείου Εθνικής 
Άμύνης :

α) Παρίσταται κατά τάς συνεδριάσεις τοϋ Διοικητικοί 
Συμβουλίου καί τής Γενικής Συνελεύσεως τής Εθνικής Γε
νικής Συνομοσπονδίας ’Αναπήρων καί Θυμάτων Πολέμου 
'Ελλάδος, έπιβλέπων την λειτουργίαν αυτών καί την τήρη- 
σιν τοϋ Νόμου καί τοϋ Καταστατικού.

β) Υποβάλλει καθ’ έκαστον έξάμηνον εις τόν 'Υπουργόν 
’Εθνικής Άμύνης έκθεσιν εργασιών αύτοϋ μετά παρατηρή
σεων καί πορισμάτων έκάστοτε δέ άναφοράν περί διαπιστω-' 
θείσης τυχόν παραβάσεως τοϋ Νόμου ή τοϋ Καταστατικού 
τής Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων καί Θυ
μάτων Πολέμου Ελλάδος. τ.

γ) Δύναται κατ’ εντολήν τοϋ 'Υπουργού ’Εθνικής Άμύ
νης ή καί αύτεπαγγέλ,τως νά ένεργή Διοικητικόν'καί Οικο
νομικόν έλεγχον παντός Σωματείου ή Ένώσεως αυτών είτε 
αυτοπροσώπως είτε δι’ Αξιωματικού διατιθεμένου αύτώ 
υπό τοϋ Αρχηγείου ’Ενόπλων Δυνάμεων.

δ) Δύναται δΓ ήτιολογημένης πράξεως αύτοϋ έκδιδομέ- 
νης με γνώμην τής οικείας 'Υπηρεσίας τοϋ Υπουργείου 
’Εθνικής Άμύνης νά έπιτρέπη κατ’ έξαίρεσιν την διάθεσιν 
ποσού έκ τοϋ άνήκοντος είς τό οΐκεϊον Σουματεϊον ή Ένωσιν 
μέρους τοϋ προϊόντος τής υπέρ τής ’Εθνικής Γενικής Συνο
μοσπονδίας Αναπήρων καί Θυμάτων Πολ.έμου 'Ελλάδος 
εισφοράς προς πληρωμήν άποζημιώσεως μελιών τής Aioij 
κήσεως αύτής ή άλλων Σωματείων ή Ένώσεως τοιούτων.

3, Τό ποσόν τής άποζημιώσεως τοϋ Κυβερνητικού Επι
τρόπου ορίζεται δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού ’Εθνικής 
Αμύνης έκ τοϋ εις τήν Εθνικήν Γενικήν Συνομοσπονδίαν 
Αναπήρων καί Θυμάτων Πολ.έμου Ελλάδος περιεχομένου 

ποσοστού τής κατά τό άρθρον 33 εισφοράς.
Άρθρον 11.

Διά τής διατάξεως ταύτης σκοπεΐται όπως :
α) Παρασχεθή δυνατότης εις τούς 'Υπουργούς ’Εθνι

κής Άμύνης καί Οικονομικών ίνα χορηγούν έπίδομα λουτρο
θεραπείας εις τούς Αναπήρους Πολέμου, καί τοιούτους _ 
ειρηνικής περιόδου, άντί τοϋ μέχρι τοϋδε έφαρμοζομένου 
συστήματος τής προς τούτους παροχής λουτροθεραπείας 
διά μεταβάσεώς των είς ειδικά κέντρα λουτροθεραπείας 
αναπήρων πολ.έμου (ΚΑΑΠ), λ,ειτουργοϋντα μερίμνη τοϋ 
'Υπουργείου ’Εθνικής Άμύνης καί δαπάναις τοϋ Κρατικού' 
Π ροϋπολ,ογισμού.

β) Τό κόστος όμως τής παρεχομένης νϋν λουτροθεραπείας 
θεωρείται ύύηλ.όν καί ασύμφορου, καθ’ όσον τό σύνολον 
τών έκ τής λειτουργίας τών κέντρων λουτροθεραπείας Κρα
τικών δαπανών ανέρχεται περίπου εις 16 εκατομμύρια δρα
χμών έτησίως, εις ά περιλαμβάνονται έν γένει τά καταβαλ
λόμενα μισθώματα οικημάτων, ή παροχή τροφής ώς καί τά 
εςοδα μεταβάσεώς καί έπιστροφής τών Αναπήρων.

Π/.εον τούτου διά τήν λειτουργίαν τών κέντρων άπασχο- 
λ,ειται Στρατιωτικόν καί Πολιτικόν Προσωπικόν τοϋ 'Υ
πουργείου ’Εθνικής Άμύνης άποσπώμενον έκ τών κυρίων 
ασχο/.ιών του έπί πεντάμηνον‘περίπου, ετι δέ προσλ.αμβά- 
νεται καί έκτακτον υπηρετικόν προσωπικόν διά τήν έξυ- 
πηρετησιν τών λ,ουομένων αναπήρων.

γ) Έκ γενομένης επιτελικής μελέτη; υπό τής αρμόδιας" 
Διευθύνσεως τοϋ 'Υπουργείου Εθνικής Άμύνης προέκυ- 
ψεν ότι διά τής χορηγήσεως είς τούς αναπήρους* άντί λου
τροθεραπείας, ειδικού έπιδόματος, ύπολογιζομένου υπό τάς 
σημερινάς συνθήκας τιμαρίθμου 1.S00 έως 2.000 δραχμάς 
κατ’ άνάπηρον καί καταργήσεώς τών κέντρων λ.ουτροθερα- 
πείας, επέρχεται έλάφρυνσις τοϋ Προϋπολογισμού κατά 
8—10 εκατομμύρια δραχμών περίπου έτησίως.

δ) 'Η προτεινομένη λύσις υιοθετείται καί ύπό τών ενδια
φερομένων αναπήρων, διατυπωθέντος σχετικού αιτήματος 
ύπό τής έκπροσωπούσης τούτους Σωματειακής Όργανώσεως 
«’Εθνική Γενική Συνομοσπονδία Αναπήρων καί Θυμάτων 
Πολ.έμου Ελλάδος».

ε) Διά τής προτεινομένης διατάξεως δέν καταργεΐται 
τελ.είως ή παρεχομένη λουτροθεραπεία, άλλ’ δ κρινόμενος 
ύπό τών άρμοδίων υγειονομικών Επιτροπών Ανάπηρος έχει 
ανάγκην τοιαύτης, θά δικαιούται νά λαμβάνη έπίδομα. 'Η 
περαιτέρω λειτουργία τών Κέντρων Αουτροθεραπείας ώς 
καί αί προϋποθέσεις χορηγήσεως έπιδόματος λουτροθερα
πείας ή παροχή λουτροθεραπείας είς τούς δικαιουμένους, 
θέλουν ρυθμισθή περαιτέρω ,δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού 
Εθνικής Άμύνης.

στ) Τέλος γίνεται μνεία ότι αί υφιστάμενα;.συμβατικαί 
υποχρεώσεις μεταξύ 'Υπουργείου Εθνικής Άμύνης καί 
ιδιωτών ή Δήμων καί Κοινοτήτων, έκ τής έκμισθώσεως 
λουτρικών εγκαταστάσεων λήγουν περί τάς άρχάς τοϋ έτους 
1977. 'Η συνέχισις τούτων δέν είναι έπιθυμητή, καθ’ όσον 
ή μετά τών ιδίων έκμισθωτών άνανέωσις τών συμβάσεων 
μισθώσεως, πέραν τοϋ ότι απαιτεί ηύξημένα μισθώματα 
έναντι τών παλαιών, αί λουτρικαί αύτών έγκαταστάσεις 
δέν εξυπηρετούν τάς άνάγκας τής λουτροθεραπείας λόγω 
παλαιότητος τών κτιρίων ή δέ έξεύρεσις καί μίσθωσις νέων 
συγχρόνων τοιούτων είναι δυσχερής καί συνεπάγεται έτι 
περαιτέρω αύξησιν δαπανών είς βάρος τοϋ προϋπολογισμού, 
λόγω ανάγκης καταβολής ύψηλών μισθώσεων.

ζ) Κατόπιν όλων τών ανωτέρω κρίνεται σκόπιμος καί 
οίκονομικώς σύμφορος ή χορήγησις έπιδόματος λουτροθερα
πείας, άντί τής μεταβάσεώς τών πρός τοΰτο δικαιουμένων είς 
Κέντρα Λουτροθεραπείας (ΚΛΑΠ). ·

Ή τροπόποιουαένη διάταξις τοϋ άρθοου 52 τοϋ Α.Ν. 
1324/49 έχει ούτω :
«Άρθρον 52. 1. Αί λεπτομέρειαι τής συγκροτήσεως, Όρ- 

γανώσεως καί λειτουργίας τών κέντρων τούτων, καθορισθή- 
σονται δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού έπί τών Στρατιο^τικών.

2. Ούδείς άνάπηρος θά μεταβαίνη είς τά Κέντρα Λουτρο
θεραπείας έάν προηγουμένως είδικαί έξ ’Ιατρών Έπιτρο- 
παί, ών ή συγκρότησις, όργάνωσις καί λειτουργία θέλει 
καθορισθή δΓ άποφάσεως τοϋ Υπουργού τών Στρατιωτι
κών, δέν άποφανθοΰν ότι ό Άνάπηρος έχει άνάγκην Λουτρο
θεραπείας.

3. Είς ώρισμένας λουτροπόλεις δύνανται ν’ άνεγερθώσιν 
ύπό τοϋ Δημοσίου Κέντρα Λουτροθεραπείας. 'Ομοίως είς 
λουτροπόλεις καθορισθησομένας δΓ άποφάσεως τοϋ Υπουρ
γού τών Στρατιωτικών δύνανται ν’ άνεγερθώσιν ιδιόκτητοι 
έγκαταστάσεις τοϋ 'Υπουργείου Στρατιωτικών ήτοι Ξενο
δοχεία καί Λουτροθεραπευτήρια διά τάς άνάγκας' τών. Ανα
πήρων Πολέμου.

Συναφής πρός τήν άνωτέρω διάταξιν :
Άρθρον 51. 1. Είς λ.ουτροπόλεις τής χώρας καθορισθη- 

σομένας δΓ άποφάσεως τοϋ Υπουργού τών Στρατιωτικών 
ιδρύονται κέντρα Λουτροθεραπείας τών άναπήρων Πολ.έμου 
καθ’ εκάστην λουτρικήν περίοδον.

2. Είς ταϋτα παρέχονται δωρεάν ή στέγασις. τα λουτρά, 
ή συντήρησις καί ή μεταβίβασις καί επάνοδος είς τάς εστίας 
των τών Άναπήρων Πολ.έμου».

Άρθρον 12.
Διά τής διατάξεως ταύτης καθορίζεται :
α) Ότι άδειας λουτροθεραπείας ή άεροθεραπείας δικαι

ούνται οί άπασχολ.ούμενοι ύφ’ οίανδήποτε σχέσιν είς τάς 
πάσης φύσεως επιχειρήσεις, πλήν τών έν τή τροποποιούμενη 
διατάξει διαλ.αμβ ανομένων, δεσμευόμενοι άμα δι’ ύπευθύ-
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νου δηλώσεως ότι θά κάμουν χρήσιν τού ευεργετήματος 
τούτου.

β) "Οτι ή 'άδεια αυτή χορηγείται κατά το άπό i Μαίου 
έως 30 ’Οκτωβρίου χρονικόν διάστημα καί τούτο, τόσον 
—ρός προστασίαν των δικαιούμενων τοΰ έν λόγω ευεργετή
ματος, όσον καί προς έξηπηρέτησιν των εργοδοτών, καί

γ) ότι δικαιούνται ούτοι καθ’ έκαστον έτος 20ήμερον 
άδειαν επί πλέον της κανονικώς δικαιούμενης έκ των κειμέ
νων νόμων ή διατάξεων. Ό χρονος ουτος εκριθη αρκετός 
δοθέντος ότι έκάστη λουτρική περίοδος διαρκ.εΐ Ιο εως 20 
ημέρας.

Ή τρόποποιουμένη διάταξις τού άρθρου 53 τού Α.Ν. 
1324/49 έχει ούτω :

'Αρθρον 53. Αί Δημόσιαι ύπηρεσίαι' ώς καί πάσης φύ- 
' σεως ίδιωτικαί επιχειρήσεις, Δήμοι καί Κοινότητες ύπο- 
χρεοϋνται όπως καθ’ ύπέρβασιν τής ΰπό των οικείων νόμων 
καί κανονισμών προβλεπομένης άδειας, παρέχωσιν εις τούς 
αναπήρους Υπαλλήλους τών κατ’ έτος 30ήμερον τοιαύτην 
μετά πλήρων άποδοχών προς μετάβασιν τούτων εις Κέντρα 
Λουτροθεραπείας, ’Αεροθεραπείας κ.λ.π., ώς έν τώ προηγου- 
μένω άρθρω ορίζεται.

‘ . "Αρθρον 13. ,
Διά τής προσθήκης της διατάξέως ταύτης σκοπέΐται όπως 

παρασχεθή ή ευχέρεια ίκανοποιήσεώς άριθμοϋ τίνος αναπή
ρων. καί θυμάτων πολέμου, οίτίνες ύπέβαλλον έκπροθέσμως 
τάς προς παροχήν αυτών δικαιωμάτων τών παρεχομένων 
ύπό τού άρθρου 75 Α.Ν. 1324/49 ήγουν α) προικοδοτήσεως 
τέκνων κ.λπ. τούτων, β) κατασκευής περιπτέρων καί γ) έξό- 
δων'κηδείας θνησκόντων θυμάτων πολέμου.

Τούτο έκρίθη ήθικόν καί δίκαιον καθ’ όσον άφ’ ενός μεν 
οί πλεϊστοι τούτων δέν ήδυνήθησαν εντός τής παρασχεθεί- 
σης ύπό τής παραγράφου 3 τού άρθρου 2 τού Ν.Δ. 3448/57 
θμήνου προθεσμίας,',νά υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογη- 
τικά άφ’ ετέρου δέ αΤ’παροχαί δηλονότι τά χρηματικά ποσά 
θέλουσι καταβληθή ύπό τού Ταμείου ’Αρωγής ’Αναπήρων 
καί Θυμάτων Πολέμου τά έσοδα τού οποίου προέρχονται 
κυρίως έκ τών κρατήσεων ποσοστού 2 % μηνιαίως έπί τών 
συντάξεων απάντων τών ’Αναπήρων καί Θυμάτων Πολέμου.

"Ηδη τό Ταμεΐον τούτο διαθέτει άποθεματικόν άνω τών 
108.000.000 εκατομμυρίων δραχμών αί δέ άντιστοιχούσαι 
παροχαί τών έκκρεμών ήδη δικαιολογητικών άνέρχονται 
περίπου εις τό ύψος τού ποσού τών 5.500.000 εκατομμυρίων 
δραχμών. 1

Ή τροποποιουμένη διάταξις τής παραγράφου 2 τού άρ
θρου 75 τού Α.Ν. 1324/49, ώς αύτη συνεπληρώθη διά τού 
άρθρου 11 παράγραφος 3 τού Ν.Δ. 374S/57 έχει ούτω :

«2. Εις τάς περιπτώσεις τών παραγράφων α’ δ' καί ιγ' 
τού -παρόντος άρθρου ή άξίωσις προς λήψιν, τών έν αύτοϊς 
παροχών παραγράφεται μετά παρέλευσιν ενός έτους, άφ’ 
ής έγεννήθη τό δικαίωμα.

3. Κατ’ έξαίρεστν τής παραγράφου 4 τού άρθρου 2 τού 
Ν.Δ. 3056/54 έπετρέπεται έπί έξάμηνον άπό τής ισχύος 
τού παρόντος ή ύποβολή δικαιολογητικών παρά τών κατα- 
σταντων έκπροθέσμων δυνάμει τού άνωτέρω Ν.Δ. πρός άνα-' 
γνώρισιν τών ύπό τών περιπτώσεων α' δ' καί ιγ' τού άρ
θρου /5 τού Α.Ν. 1324/49 προβλεποιιένων παροχών».

Συναφείς · πρός την άνωτέρω διατάξεις.
"Αρθρον 75. Σκοπός τού Ταμείου ’Αρωγής είναι ή παν

τοειδής προστασία τών ’Αναπήρων καί Θυμάτων Πολέμου 
καί είδικώτερον ί 

α'. «*Η προικοδότησες τών άδελφών καί θυγατέρων τών 
'Οπλιτών ώς καί τών τοιούτων τών οικογενειών τών Θυμά
των Πολέμου. Τό διά τόν σκοπόν τούτον διατιθέμενον κατ’

. έτος ποσόν καθορίζεται εις ποσοστόν τών προϋπολογιζο- 
μένων δι’ έκάστην χρήσιν έσόδων τοΰ Ταμείου δι’ άποφά- 
σεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τού Ταμείου έγκρινο- 
μένης ύπό τού 'Υπουργού Εθνικής Άμύνης.

Ή παράγραφος α' τροποποιηθεΐσα διά τού άρθρου 2 
παρ. 1 Νομ. 3056/54 άντικατεστάθη ώς άνω διά τής παρ.
1 άρθρ. 6 Νομ. 4471/65 (κατωτ. άριθ. 41), όρίζοντος έν 
παρ. 2 καί 3 τά εξής :

2. Κατ’ έξαίρεσιν έπιτρέτεεται ή χρησιμοποίησις τών ύφι- 
σταμένων κατά τήν ΐσχύν τού παρόντος διαθεσίμων Ταμεια
κών ύπολοίπων πρός έξόφλησιν άναληφθεισών ύποχρεώσεων 
τού Ταμείου διά προικοδοτήσεις κατά τήν έν τή προηγου- 
μένη παραγράφω, τού παρόντος άρθρου διαδικασίαν.

3. Είς τούς δικαιούχους τής έν παρ. 1 τού παρόντος άρ
θρου παροχής ών τό δικαίωμα λήψεως ταύτης ύπέπεσεν 
εις παραγραφήν, παρέχεται έξάμηνος άνατρεπτική προθε
σμία άπό τής ισχύος τού παρόντος Νόμου πρός άσκησιν- 
τού δικαιώματος τούτου.».

δ*. 'Η κατασκευή περιπτέρων καί παραχώρησίς- τούτων 
δωρεάν είς ’Αναπήρους καί Θύματα Πολέμου είς ούς τό- 
πρώτον χορηγείται άδεια παραχωρήσεως καί έκμεταλλεύ- 
σεως περιπτέρου.

Είς τούς ούτω κατά πρώτον άποκαθισταμένους ’Αναπή
ρους αί Θύματα Πολέμου διά περιπτέρων, κυλικείων, καφε
νείων, κουρείων χορηγείται καί άνάλογον χρηματικόν δά
νειον καθοριζόμενον ύπό'τού Συμβουλίου τού Ταμείου πρός 
άγοράν τών άναγκαιούντων αυτών ειδών, έξοφλητέον εντός 
πενταετίας.

ιγ'. Ή καταβολή έξόδων κηδείας τών θνησκόντων θυμά
των. · / ,

. Ή περίπτωσις ιγ' άντικατεστάθη ώς άνω διά τοΰ άρθρου 2' 
παρ. 3 Ν.Δ. 3056/54.'

«Είς τάς περιπτώσεις τών παρ. α' S' καί ιγ'.τού παρόν
τος άρθρου, ή άξίωσις "πρός λήψιν τών έν αύτοϊς παροχών 
παραγράφεται μετά παρέλευσιν ένός έτους, άφ’ ής έγεννήθη 
τό δικαίωμα».

Ή έντός παράγραοος προσετέθη διά τού άρθεου 2 παρ. 4 
Ν.Δ. 3056/1954.

"Αρθρον 76. Οί πόροι τού Ταμείου προέρχονται :
1. Έκ κρατήσεων ποσοστού 2% μηνιαίως έπί τών συν

τάξεων άπάντων τών έν άρθρ. 1 καί 2 τού παρόντος Νόμου 
άναφερομένων προσώπων, τού ποσού τούτου δυναμένου νά 
αύξομοιούται δι’ άποφάσεως τών έπί τών Στρατιωτικών 
καί Οίκον. Υπουργών.

2. Έξ έτησίας χορηγήσεως παρεχομένης ύπό τού Κρά
τους καί όριζομένης διά τού προϋπολογισμού κ.λ.π.

Έν Άθήναις τή 10 Αύγούστου 1977.

- Οί 'Υπουργοί
Εργασίας · Δικαιοσύνης
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