
Έπί τού σχεδίου νόμου «περί μειώσειος τής επισαλλομενης 
κρατήσεω: ΰττέρ περιΔάλ'ύεως έπ: τής συν
τάξεως τών άναπήρων και ντητ'·/. πολέμου».

77οός τ//»1 Βονλήν των Ελλήνων

1. "Ένοχε·/ τήν τιμήν να γνωρισωμεν υμιν τα r/.'./.'.v;:

a) Οι ανάπηρο: -/.a: τά Δύματα πο/.εμου. ως /.a; ο: x/a- 
πηροι -/.a: τα Δ να a τ a αμάχου πληΔυσμο ΰ ‘/.α: τά μέλη τι·ρ 
οικογενειών αυτών ύπήχΔησαν. δια :οΰ νομού 92/Ι9ί.>. ε:ς 
την ύπό· τού Δημοσίου παρεχόμενη·/ επ ωνοσοκομειακήν περι- 
Δαλ'ύιν εις τούς πολιτικού; καί στρατιωτικούς συ·/τα π τεύ
χους ειύτοΰ καί τά μέλη τών οικ-ογ-ενειων των. y.ατα τας ο'α- 
τάξεις τοΰ Β.Δ. 6Γ>/1932. ώς έτρ'.ποποιήΔη καί συνεπλη- 
ρώΔη μεταγενεστερως.

: ι Διά τοΰ ώς ά-ω νόμου /.a; δή δια τής διατάξεως τής

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

παρ. 1 έδάσ. α' τοΰ άρΔρου 3 τούτου. ώρίσΔη κραττ,τ-.ς ε/.
2ο/’ο έπί τής συντάς εως τών ύπαχύέντων εις τήν Γ.ρ0 2'/7-
φερομέ·/ην περίΔαλ'ύ’.ν ά/απηρων και κυμάτων πο/.εμου. υπέρ
ύγειονομικής περ'.Δάλ•ύεως. ένώ. διά τούς λοιπούς
ούχους τοΰ Δημοσίου. πολιτικούς καί στρατιωτικούς. ή */.: ά-
τησις αυτή καΔορίζεται. διά τής διατάξεως τής Τ.2Ζ. 1
έδάφ. α' τοΰ άρΔρου 4 τοΰ προμνησΔεντος Β.Δ. εΐ ; 0.5ο'':

ρων -/.a: κυμάτων πο/.εμου αμαχου πληΔυσμου. μειοΰται ει

ήτοι /.ατά 1.50ο/ο μικρότερα.
γ), Η έκ 2ο/ο κράτησις έπί τής συντάξεως τών ποΊ.εμι- 

κών τέντας'.ευχών τοΰ Δημοσίου. άναπήρων καί Δυμάτων ττ ο- 
λέμου. είχε ορισΔή. με την προοπτικήν 5τ: Δα άπηλλάσσοντο 
έτερας ίσοπόσου κρατήσεως. ήτ'.ς διενεργείτο ύπέρ τοΰ Τα
μείου Αρωγής το οποίον μέχρι τότε, παρείχε είς αετούς στοι
χειώδη εξωνοσοκομειακήν περίΔαλ’ύιν. '

ϊ) Οετω. διά τούς αναπήρους καί τά Δύματα πολέμου δημι- 
οεργείται Δέμα δυσμενούς χαί άνίσου μεταχειρίσεως έναντι 
τών-λοιπών ήσφαλισμένων τού Δημοσίου. όσον αφορά είς τήν 
ιεπιβόλλομένην κράτησιν επί τής συντάξεώς των. ύπέρ τής 
'Υγειονομική ς περ:Δάλ'ύεως.

2. Ήδη διά τού επ' όψιν νόμου αίρεται ή δυσμενής καί όνι- 
τος. ώς άνω μεταχείριτις τών πολιτικών συνταξιούχων. άνα- 
πηροΔυμάτων πολέμου καί άπονέμετα: τό δίκαιον είς τήν τό
πον συμπαΔή τάξιν τούτων.

Είδικώτερον διά τού άρΔρου 1 τού νομοσχεδίου μειοΰται 
,είς 0.30ο/ο ή επιίαλλομένη σήμερον έκ 2ο/ο κράτησις οπ
τής συντάξεως τών άναπήρων καί κυμάτων πολέμου, ύπέρ 
υγειονομικής περιΔάλ'ύεως. έξομοιουμένης προς τήν τοιαύτην 
τών λοιπών ήτφαλισμενων τού Λημοτίοε (Δημοσίων υπαλλή
λων. πολιτικών καί στρατιωτικών συνταξιούχων).

Ή διά τού άρΔρου 2 προίλεπομένη εναρςις τής ισχύος τού 
νόμου τούτου, μετά ενα μήνα από τής ϊημοσιεύσεώς του σκο
πεί είς τήν παροχήν οενατότητος ρυΔμίσεως τών επί μέρους 
•δεμάτων.

3. Κατ άκολοεάίαν τών ανωτέρω παρακαλοΰμεν διά τήν 
έπιψήφισιν τού ώς είρηται νομοσχεδίου.

Έν ΆΔήναις τή 8 'Απριλίου 1981 

Ο! "Υπουργοί
Οικονομικών Κοιν. Υπηρεσιών

ΜΙΛΤ.ΕΒΕΡΤ Σ II. ΛΟΞΙΑΛΗΣ

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Επι τού σχεδίου νόμου «περί μειώτεως τής έπιίαλλομένης 
κρατήσεως ύπέρ υγειονομικής περιΔάλ'ύεως επί τής συν
τάξεως τών άναπήρων καί Δεμάτων πολέμου».

Νόμος 92/1975 (Φ.Ε.Κ. 153/25.7.1975 τ. Α').

«Περί ρυΔμίσεως Δεμάτων υγειονομικής περιΔάλ'ύεως ανα
πήρων καί Δεμάτων πολέμου αμάχου πληΔεσμοΰ. ώς καί τών 
μελών τών οικογενειών αύτών».

ΆρΔρον 3.
Συμμετοχή είς δαπάνας.

1. Ο πολεμικός συνταςιοϋχος ανάπηρος ή Δέμα πολέμου ή 
άνάπηρος. καί Δέμα πολέμου αμάχου πληΔεσμοΰ συμμετέχει

είς τάς δαπάνας τής κατά τό apSpov 1 παρεχομένης εςωνΟ- 
σοκομειακής περιΔάλψεώς του:

α. Δ ά κρατήσεως έκ 2ο ο επί τής σενταςεώς του καί 
ί. Va συμμετοχής είς τήν δαπάνην κατά τά οριζόμενα πο

σοστά j-j τών εκάστοτε κειμένων διατάσεων «περί τής υγειο
νομική: περιΔάλψεως τών τακτικών δημοσίων πολιτικών 
ύπαλλή/.ιον. τών πολιτικών καί στρατιωτικών τενταςιούχων. 
των με. :./ τών οικογενειών αετών κλπ.

ΣΧΕΔΙΟΧ ΝΟΜΟΓ

«Περί μειώτεως τής έπιίαλλομένης κρατήσεως ύπέρ υγειο
νομικής περιΔάλ'ύεως έπί τής σενταςεώς τών άναπήρων 
καί Δομ.ά.ων πολέμου».

"ΑρΔρον 1.
Ίο όπο τής διατάςεως τής nap. 1 έδάσ. α' τού ά’ρΔροε 3 

τοΰ ν. 92/1975 οριζόμενο·/ ποσοστον κρατήσεως έκ 2ο/ο ύπέρ 
ύ*;ε ονομικής περιΔάλ'ύεως. έπί τής σεντάςεως τών πολεμι
κών τενταςιούχων άναπήρων καί Δεμάτων πολέμου ή άναπή
ρων καί
0.5·3ο/ο.

ΆρΔρον 2.
"II ισχύς τοΰ παρόντος άσχετα: μετά ένα μήνα άπό τής 

δημοσιεύσεώς του είς τήν Εφημερίδα τής Κείερνήσεως.
Εν ΆΔήναις τή 8 Απριλίου 1981 

Οί Υπουργοί
Οικονομικών Κοιν. Υπηρεσιών

ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ ΣΙΊ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τού σχεδίου νόμου «περί μειώτεως τής έπιίαλλομένης 
κρατήσεως ύπέρ 'υγειονομικής περιΔάλ'ύεως έπί τής σεντά
ςεως τών άναπήρων καί Δεμάτων πολέμου».

Έκ τών προτεινομένων διατάςεων τού ύπ' όψιν νομοσχεδίου, 
ύπολογίζεται. ίάσει σχετικών στοιχείων τής αρμόδιας μηχα
νογραφικής ύπηρεσίας τοΰ 'Υπουργείου Οικονομικών, ά/αρθ
ρικά μέ τό-/ άριΔμόν τών άτ/απήρων καί Δεμάτων πολέμου 
τών δικαιοεμένων .ύγειονομικής περιΔάλψεως παρά τού Ληε.ο
σίου καί τής κατασαλλομένης είς αυτούς σεντάςεως. ότι. προ- 
καλείται έλάττωσις τών κρατικών έσόδων κατά 32.000.OOD 
δραχμών περίπου έτησίως. προερχομένη έκ τής μειώτεως τής 
έπιίαλλομένης σήμερον κρατήσεως έκ 2% είς Ο.50Τ.

Εν ΑΔήναις τή 8 Απριλίου 1981 

Ο! "Υπουργοί
Οικονομικών Κοινωνικών Ύπησεσιών

ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ ΣΠΥΡ. Δ.ΑΞΙΑΔΗΣ

ΆριΔ. 35/19/1981
ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (ΆρΔρον 75 παράγρ. 
1 τοΰ Συντάγματος) έπί τοΰ σχεδίου νόμου τοΰ Υπουργείου 
Κοινωνικών Υπηρεσιών «περί μειώσεως τής επιίαλλομέ- 
νης κρατήσεως ύπέρ 'υγειονομικής περιΔάλ'ύεως έπί τής 
σεντάςεως τών αναπήρων καί Δεμάτων πολέμου».

Διά τών διατάσεων τοΰ Ν. 92/1975 παρεσχέΔη ύπό τοΰ 
Δημοσίου είς τούς πολεμικούς συνταξιούχους αναπήρους καί 
Δυματα πολέμου ώς καί τά προστατευόμενα μέλη τών οικο
γενειών των έςωνοσοκομειακή περι'Δαλ'ύις. ύφ" οϋς όρους καί 
προΰποΔέσεις παρέχεται είς τούς πολιτικούς καί στρατιωτι
κούς συνταξιούχους καί ώρίσΔη ή κράτησις ύπέρ τής 'υγειο
νομικής περιΔάλ'ύεως είς ποσοστόν 2% έπί τής συντάξεώς 
των.

Ήδη. διά τού έν λόγω σχεδίου νόμου, τό ώς άνω ποσοστόν 
μειοΰται είς 0.50%.

Έκ τών προτεινομένων διατάξεων προκαλείται έλάττωσις 
έσόδων τοΰ Δημοσίου έκ δραχμών 32.000.00*0, περίπου, έτη
σίως.

Έν ΆΔήναις τή 26 Μαρτίου 1981 
Ό Γενικός ΔιευΔυντής 
ΧΡΗΣΤΟΣ .ΑΛΓΟΣ


