
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Ετ: τοΰ αχεί’.ου Νόμου «“ip: καταβολής έρ" άταξ -άροσής 
ντο τον Τχαείον Ποονοίας Άξ:ωκατ:χών 'Εατορ:κοΰ Ναυ- 
τ ν.ον ΤΠΑΕΝ V

Προς Ί]}· Πονλψ· τtot· Έλλήνωυ

Είς τ ν χώραν οτου ήνΰιταν αΐ χαλαί τέχνα: καί ή αορία 
έΨεατο:ήΨη μέ τήν μορρήν τής Ανηνάς άτοτελεΐ χρέος τής 
Πολιτείας ή ΰλ:κή χα: ή-5:κή τυνορομή τρος τους άν-ΰρω-
Γ7^ TCU <7Vs· »C^.

Καίβαϊία. κεκτημένου ·ΰαλαααίαν ΰτηρεοίαν elxotfc τέντε ετών 
v.r: 5:ατρέψχ>τα ε:ς τήν το:ησ:ν χαταβάλλετα: ελλείψει χή- 
τας χα: τέκνων εις τήν άεελρήν αυτόν Ευγενίαν ~ίΤζενίαν;' 
χήϊαν Αγγέλου Καββαίία τό γένος Χαρίλαου Καίβαοία ϊ-.ά 
τήν τ.αρ" χυτής τοοβολήν τον τΟ:η·τ χοϋ τον έργου χα: xa-S' ο
τοτόν χατα 

Π ε:ρα:

την ;τμοτ:εντ:ν τον ταροντο: 

εί τή 25 Φεβρουάριου 1976 =>_\0-Π

Ό έτ: τής Έμτορ:χής Ναυτιλίας Γτουργός 
Α. ΠΑΠΑΛΟΓΓΟΝΑΣ

Κατά κο:νην ομολογίαν ό τοιητής τού «Μαραμτοΰ» νχυτ:- 
χος εχ των έλαχίττων του έτραγοΰίησε τήν -3αλααα νήν ξωήν 
χα: τους χάτιμους της με έτ:τυχίχ< έτ: μίχ/ 25eTtx/, άτοτε- 
λε: ρωτε:νόν ταράΒειγμα τρος μίμησιν.

Άλλ' έάν ή Πολ:τεία τρέτε: να τιμά τους ανέρωτους 
των γραμμάτων καί τού τνεύματος έκτος αυτής χρέος έχουν 
καί ο: άτραλ:ατ;χο: Όργχ/:σμοί νά έξατραλίαουν στο:χε:ωϊη 
ύλεχήν τυνίρομήν τρος τάς οικογένειας των ί:ά νά ύτάρξη 
οννατότης μετα-Sανατίου τροβολής τοΰ έργου των.

Τήν χατά τ’ ανωτέρω ρΰ-5μ:σ:ν τληροί το -τυνημμένον αχε- 
:·ον Νόμου.
------ Εν Π ε:ρα:εί_τή 25 Φεβρουάριου 1976

Ό έτ: τής Έμτοο:χής Ναυτιλίας 'Γτουργός 
Α. ΠΑΠΑΛΟΓΓΟΝΑΣ

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί καταβολής έρ’ άταξ ταροχής ντο τον Ταμείου Πρό
νοιας Αξιωματικών Έμτορικοΰ Νχυτ’.χοϋ (ΤΠΑΕΝ).

Άρ·3ρον μόνον.

Κατά ταρέχχλ'αιν τερ: Ταμείου Πιρονοίας Αξιωματικών 
Ε.Ν. (ΤΠΑΕΝ) κειμένων ί ιατάξεων ή μή καταβλη-3είτα 
ντο τοΰ έν λόγω Ταμείου έρ’ άταξ ταραχή είς τον άτοβιώ- 
ταντα Ραοιοτηλεγραρητήν Α' τάξεως τοΰ Ε.Ν. Ν:κολάον

Ά::Ψ. 7Π/76
ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοΰ Γε/:χοΰ Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (άρ-Spov 75 ταράγρ. 
1 τοΰ Συντάγματος) έτ> τοΰ τχεΐίου Νόμου τοΰ 'Γτουρ- 
γείου Εμτοριχής Ναυτ:λίας «τερ: καταβολής έρ' άταξ 
τροχής ύτο τοΰ Τ.Π.Α.Ε.Ν.».
Λ:ά τών ίιατάξεων τοΰ άρ-ψρου μόνου τοΰ ώς άνω Νομο- 

τχεοίου. ταρέχετα: ή ϊυνατότης καταβολής, ϋτό τοΰ Ταμείου 
Προνοίας ’Αξιωματικών Έμτορ:κοΰ Ναυτκοΰ (Τ.Π.Α.Ε. 
Ν.) καί χατά ταρέ/κλ:α:ν τών τερ: τοΰ Ταμείου τούτον κει- 
•νέν&'.ν ΐιατάξεων. έρ’ άταξ ταροχής είς τήν Ευγενίαν χή
ραν Άγγελο Καίβαοία. αΐελρήν τον άτο5:ώσχ; το ς Ραβίο^ 
' χλενοαεττοΰ Α' τάΗεως τοΰ Ε.Ν. Ν:κολάου Καββαϊία. 
έλλείψε: χήρας συζΰγου καί τέκνων αϋτοΰ. ϊιά τήν ταρ’ αυ
τής τροβολήν τοΰ το:ητ’χοΰ του έργου.

Εκ τών τροτεινομένων ίιατάξεων τροκαλείται έρ’ άταξ 
•βατ αν π ·ε:ς βάρος τοΰ. μή έτιχορ ηγουμένου ΰτό τοΰ Κρατικού 
Π σοΰτολογισμοΰ. Τχμείου Π ρονοίας Άξ:ωματ:κών ’Εμτο- 
ρ:χοΰ Ναυτικοΰ έκ Βρχ/μών ϊιακοσίων τεντήχοντα χιλ'άίων 
(250.000).

Εν Ά-3ήναις τή 15 Ίχυουαρίου 1976

Ό Γενικός Διευθυντής 
NIK. BAAHS


