
Έπ: σχεδίου Νόμου «περί τροποποιησεως ν.χ·. σ-ιιπληοω-σεω; 
διατάξεων τινων τοΰ Ν. 1910/1944 «πε:ι χωδικοποιτ- 
σεως χα: συαπληρωσεως τής νομού-εσιας. «πε:ι πσοστασιας 
ποχυτεκνων» κ.υοω-δεντος οια τής υπ άρι-δ. 30/ 1946 
Πράξεως τοΰ 'Γπουργικοΰ Συμβουλίου».

Πηόζ τη>· Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Ή συμβολή τής τάξεως τών πολυτέχνων οικογενειών εις 
την οικονομική καί κοινωνικήν αν άπτυ σ ιν. ώς χα: εις την 
άμυναν -ή; Χωρά;. είναι γενικώς παραδεδεγμένη.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ έσέλιξις αΰτη κ.α-δίσταται όλονέν φ-δίνουσα δια τάς γεννήσεις 
τής τρίτης και περαιτέρω τε·.ρας χ,ατα τρίτον ύπεδηλοΰντα 
ενσυνείδητον τάσι-- τών γονέων περιορισμού τοΰ αρι-δμοΰ των 
τεχνών των.

Ή τασις αυτή περιώρισε σημαντικώς τον άρι-δμόν τών. 
βάσει τώ'- ίσχυουσών διατάξεων χαρακτηρ ιζομένων ώς πολυ
τέχνων οικογενειών.

Κατά τά ϋποβλη-δέντα στοιχεία ΰπο τής Ανώτατης Συν
ομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδος. άομο:ίας χατά Νόμον 
δια την αναγνώρισιν τών πολυτεχνικών οικογενειών ή δύναμις 
τώ- πολυτεχνικών οικογενειών έκ.υμάν-άη ώς κ.ατωτέρω:

ΖΖίΟΖ κινητρων :·.α τ^ cr^t- Λ 12 την
:ο βλήματος. jir> δια τής τών γεννητε
ΰτγματc; τοΰ 1975 έ νεττΓίσεν τα: οΐ7.α:ολ(X,17.2 ί CUV Τ2·. ciCty.f,; γων. Είναι
;ΐά σε: r-t, -· ατά τεων Νόμων. W ί 1 4Τ - · ευα:ωεώ

ΤΙ Πολιτεία νεωοοΰσζ τήν οικογένεια·- -δεμέλιον τής συν- 
ττσησεως χοί προιγωγής τοΰ Έ·3νους. άναγνωρίζουσ2 τήν 
συμόολή- και τας ·συγκ.ριτικώς μεγακυτερας υπέρ τον κοι- 
νων:χοϋ τυνόλου καί τοΰ "Εδυους -δυσίας τών πολυτέχνων, πιε- 
ζομένη χα: έχ τής ανάγκης 
μετώπ:σ:ν τοϋ Δημογραφικι 
πσρ. 2 τοϋ άρ-δρου 21 τοϋ 
ότ: καί πολύτεκνο: οίκογεν 
φροντίδες τοϋ Κράτους», το 
τεαρε·/ώρητεν εις τούς πολυτέκνους χατά καιρούς διάφορα κοι- 
νων.χά χα: οικονομικά ευεργετήματα.

Λί χυρ’ώτερα:. περί πολυτέχνων διατάξεις έ·/ουν περιλη- 
φ·3τ εις τον Ν. 1910/1944 «τερ: κωδικοποιήσεως χα: συμ- 
πληρώσεως τής νοιεο-δεσίας «περί προστασίας πολυτέκνων» χυ-
οωδέντος διά τής ύπ’ άρι-S. 303/1946 Π.Τ.Σ. (ΦΕΚ 
1S2/1846 τ. Α'). Ό Νόμος οϋτος ύποστάς μεταγενεστέρως 
τροποποιήσεις τινάς.. -δεω-ρεί κατά βάσιν ώς πολυτέχνους, 
τούς γονείς τους έχοντας πέντε τουλάχιστον ζώντα τέκνα έκ 
νομίμου γάμου ή νομιμοποιη-δέντα ή νομίμως άνιτ-'-ωρισ-δέντα. 
έφ’ όσον τα μεν -3ήλεα είναι άγοομα ή διατελοΰν έν διαζεύξει 
ή εν χηρεία καί συντηρούνται υπό τίνος τών γονέων, τά δέ 
αρρενα, έφ’ όσον είναι ανήλικα.

Ό Νομοδέτης προσδιορισας οΰτω τήν έννοιαν τοϋ πολυ
τέκνου γονέως καί συνεπώς καί τής πολυτέχνου οικογένειας, 
προφανώς άπέβλεψεν είς τάς χρατοΰσας χατά τά- χρόνον τής 
-δεσπίσεως τής διατάξεως χοινων:οιχονομ:χ.άς συν-δήκας καί 
ίδια τά οημογραςικά δεδομένα. Σήμερον όμως τά ίείομένα 
αυτά ριζιχώς άνετράπησαν.

Είναι χαρακτηριστικόν ότι. βασικόν γνώρισμα τών μετα
πολεμικών έξελίξεων τής Έλληνικ,ής κοινωνίας, αποτελεί 
ή ία-ϋμιαία έπιβράόυνσις τοΰ ρυ-δμοΰ αύξήσεως τοΰ πλη-3υ- 
σμοϋ. Τό φαινόμενο·/ τοΰτο τελευταίως κατέστη ιδιαιτέρως αι
σθητόν. κ.α·δ όσον -δεωρείται ώς ανασταλτικός παράγων τής 
προω-δήσεως τής άναπτύξεως τής Χώρας, έχων άκρως δυσ- 
μενείς επιπτώσεις έπ: τής γενικωτέρας έ-δνικής πολιτικής 
καί τής βιολογικής έπιβιώσεως τοΰ Έ-δνους.

"Ετος 1930 δύναμις πολυτεχνικών οιχ.ογενειών 95.000
» 1900 >- » » 75.000
» 1970 >ι » » 43.000
» 1976 » » » 20.000

Λιά τήν συγκριτικώς μεγαλύτερα; ποσοστιαία'; 
ων γεννήσεων τής τρίτης και περαιτέρω σειράς, πρόβα/

μειωσιν
οβάλλε-

γματ: γεγονος οτ: έκαστον τεχνονν αναοιοα- 
κόστος όιαίιώσεως τής οικογένειας καί δη

μιουργεί. λόγω τών άπαιτήσεων τής σημερινής ζωής, σοβα
ρά οικονομικά προβλήματα (είςοόα βιατροσής - ενδυμασίας 
- σπουδών - ψυχαγωγίας - άποκαταστάσεως κλπ.) έπ! πλέον, 
εις τάς περιπτώσεις εργασίας άμροτερων τών γονέων ή έχου- 
σα τό βάρος τής άνατροσής καί περιποιήσεως τών τέκνων 
σύζυγος - μητέρα άίυντε: νά άτ/α-δρέψη περισσότερα τών δύο 
τέκνα.

Κατά τά ανωτέρω, ή ένίσχυσις τών πολυμελών οικογενειών 
καί ή λήψις παντός προσσόρου μέτρου ιδιαιτέρας κοινωνικής 
προστασίας καί άρωγής τών πολυτεχνικών οικογενειών, προ
βάλλεται ώς κοινοκ/ικώς. ή-δικώς xjt! έ-δνικώς επιβεβλημένη.

Έν όψε: τών άνωτέοω. κατηρτίσ-δη τό ύπό κρίσιν Νομο
σχέδιου τοΰ όποιου αί βασικώτερα: επιδιώξεις συνοψίζονται εις 
τά εξής:

α) Νά έπεκτα-δοΰν τά παρεχόμενα, βάσει τής ισχυούσης 
Νομο-δεσιας περί προστασίας πολυτέκνων ευεργετήματα, διευ
κολύνσεις. άτέλεαι. άπαλλαγαι κλπ. καί είς τάς οικογένειας 
μέ τέσσαρα τέκνα, διά τής τροποποιήσεως τών προΰπο-δέσεων 
άποκτήσεως τής πολυτεχνικής ιδιότητες.

β) Νά ίκανοποιη-δή τό άπό μακροΰ προβαλλόμενου αίτημα 
διατηρήσεως τής πολυτεχνικής ίδιότητος τών γονέων διά 
βίου.

Οΰτω ·δά καταστή ένεργεστέρα και ούσιαστικ,ωτέρα ή ύλο- 
ποίησις τής χατευ-δυντηρίου διατάξεως τοΰ Συντάγματος 
X2-3" ήν α! πολύτεκνοι οικογένεια: δικαιούνται τής ειδικής 
φροντίδες τοΰ Κράτους.

Λύο είναι τά βασικώτερα αίτια τών τοιούτων δημεγραφι- 
κών εξελίξεων:

α) Ο έκοΰσιος περιορισμός τών γεννήσεων, όστις έπέσερεν 
ουσιώδη μειωσιν είς τά ποσοστά γονιμότητες τοΰ πλη-δυσμοΰ. 
καί

β) Ό προσσάτως μόλις ά/αχαιτισδε'ις έντονος ρυ-δμός με- 
τσ/αστευσεως πρός τό εξωτερικόν.

Οΰτω. ή ετήσια φυσική αΰξησις τοΰ πλη-δυσμοΰ. ήτις προ
κύπτει εκ. τής υπεροχής τών γεννήσεων έναντι τών -δανάτων. 
κ,ττηλνε κάτω τοΰ 1%. ήτοι είς -τό διε-δνώς κρινόμενον ά/αγ- 
•/.2:ον επίπεδον προς διασσάλισιν τής βιολογικής έπιβώσεως 
ενός η,-δνους. ένώ ή κατάστασις σοβ2ρώς έπεδεινώ-δη έκ τοΰ 
πα-^ητικοΰ υπολοίπου τών μετχ/αστευτικών κινήσεων τής τε
λευταίας δεκαετίας. · - ·.— ·

Εκ τής περαιτέρω άλλωστε άναλύσεως τών στατιστικών 
δεδομένων τής φυσικής κινήσεως τοΰ πλη-δυσμοΰ προκύπτει 
οτ: η ποσοστιαία ά/αλλογία τών γεννήσεων βαίνε: δισρκώς
μειθυμένη έκ. τής πρώτης γεννήσεως πρός τάς γσ/'/ήσεις με- 
γα/.υτερας σειράς κά! παρουσιάζει ουσιαστικήν διαφοροποίη
σή μεταξύ αστικών, ημιαστικών και άγροτικών περιοχών. Ή

Ειδικώτερον:

1) Διά τοΰ άρ-δρου 1 ά/τικα-δίσταται τό πρώτον εδάφιου 
τής παραγράφου 1 τοΰ άρ-δρου πρώτου τοΰ Ν. 1910/1944 
καί κα-δορίζετα: ότι πολύτεκνο: είναι οί γονείς οί έχοντες τέσ
σαρα τουλάχιστον τέκνα έκ τών έν τή παραγράφω ταύτη κα
τονομαζόμενων κ.α! σα/υπολογιζομένων διά τήν άπόκτησιν και 
διατήρησιν τής πολυτεχνικής ίδιότητος τής οικογένειας, έν 
ά·/τ:-δέσε: πρός τό ίσχΰον νομικόν κα-δεστώς κατά τό όποιο·-1 
άπαιτείται ή όπαρξις πέντε τέκνων.

Διά τής ρυ-δμίσεως ταύτης έκτιμάτα: ότι ό άρι-δμός τών 
πολυτέκνων οικογενειών ·δά αύξη-δή κατά τριάκοντα: πέντε 
περίπου χιλιάδας.

Ή παράγραφος 2 τοΰ άρ-δρου τούτου άναφέρεται είς τάς 
περιπτώσεις κατά τάς όποιας κατ’ έξαίρεσιν τοΰ γενικού κα- 
νόνος τής παραγράφου 1. ό πατήρ μετά τής οικογένειας του 
χαρακτηρίζεται ή λογίζεται πολύτεχνος μέ τρία μόνον ζώντα 
τέκνα.

2) Α! διατάξεις τοΰ άρ-δρου 2 εισάγουν σοίαράς τροπο
ποιήσεις τής ισχυούσης νομο-δεσίας. Κατά τάς ισχυούσας δια
τάξεις ή πολυτεχνική ίδιότης τών γονέων ύφίσταται μόνον



2 —

2-S’ ον χρό/ον συντρέχουν ο; προϋποθέσεις χαρακτηρισμού 
ής οικογένειας ώς πολυτέχνου.

Άντι-όέτως κατά τη, διατασιν τοϋ άρόρου 2 τον ύπο κρί- 
■·ν σχεδίου. ή κατά την έναρπιν τής ισχύος τουτου όπάρχουσα 
,αί έρ έπής κτωαένη πολυτεχνική It ιό της των γονέων δ: α- 
ηρείται διά βίου, έστω καί εάν άπωλεσόή ή πολυτεχνική 
ίιότης τής οικογένειας. Ούτω ή κοινωνική προστασία ή πα- 

οεχομένη εις τούς πολυτέκνους -όά διατηρήται διά τους γο- 
είς διά βίου.
Διά τού άρόρου 3 καόορίζεται ή έναρςις τής ισχύος του 

αρόντος Νόμου.
Ούτως έχοντος, έν γενικαίς γρ2μμ2Ϊς, τού ϋπββαλλομένου 

νομοσχεδίου, είσηγούμε-Sa την έπιψήφισίν του.

’Βν Ά·5ήναις τή i Σεπτεμβρίου 1978 

Οί Τπουργοί

Εόνικής Άμύνης 
Ε. ΑΒΕΡΩΦ

Εσωτερικών
X. ΣΤΡΑΤΟΣ

Π σοεδρίας Κυβερνήσεως 
ICON. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓΛΟΣ

Δ:χ2·.οσύνης
’. ΣΤΑ-ΜΑΤΗΣ

Εόνιχής Παιδείας 
,.αί θρησχευαάτων
I. ΒΑΡΒΙΤΣ1ΩΤΗΣ 

Γεωσγίας
Γ. Μ Π ΟΠΤΟΣ

"οινωνιχών Υπηρεσιών

Οίχονου-ιχών
Αθ. ΚΑΝΕΛΛΟ Π ΟΓΛΟΣ

Έστασίας 
Κ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Συγκοινωνιών
Α. ΠΑΠΑΔΟΓΚΟΝΑΣ 

Ναυτιλίας
ΠΤΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ

’Εμπορικής
Ε. ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

ίερ! τροποποιήσεως χαί συμπληρώσεως διατάπεών τ:νων τοϋ 
Ν. 1910/1944 «—ερΐ κωδικοποιήσει» ς χα: συμπληρώσεως 
τής Νομο-όεσίας «περί προστασίας τών Πολυτέχνων».

Άρ-$ρον 1.

1. Τό πρώτον έδάριον τής παραγράςου 1 τού άρ-όρου πρώ- 
:υ τού Ν. 1910/1944 «περί κωδικοποιήσει» ς χα: συμπλη- 
ώσεως τής Νομο-όεσίας «περί προστασίας τών Πολυτέχνων», 
.ρωόέντος διά τής ϋπ’ άρι-$. 303/1946 πράαεως τού Ύ- 
ουργιχοϋ Συμβουλίου, άντιχα-όίσταται ώς άχολεύόως:

«1. Πολύτεχνο: ϋπό την έννοιαν τοϋ παρόντος Νόμου εΐ- 
: ο! γονείς ο! έχοντες τέσσαρα τουλάχιστον ζώντα τέκνα έχ 
ώμου γάμου ή νομιμοποιη-ύέχτα ή νομίμως άναγνωρισόέντα, 

όσον τά μέν -ότ,λεα είναι άγαμ2 ή διατελοϋν έν διαζεύπει 
έν χηρεία xa! συντηροϋντα: ύτό τίνος τών γονέων των, τά 
άρρενα έο’ όσον είναι ανήλικα».

2. Ή παράγραφος 7 τοϋ ώς άνω άρ-Spou αντικαθίσταται 
ρ άχολούόως:

«7. Έν περιπτώσε: -υανάτου τής μητρός ή έν περιπτώσε. 
-ύ' ή-/ κατέστη αϋτη έο οίουδήποτε λόγου ανίκανος τελείως 
ος πάσαν έργασίχί, ό σύζυγος -ϋεωρείτα: τολύτεχνος έο’ 
ον έχε: τρίτ τουλάχιστον ζώντα τέκνα. ύταγόμενα εις τ:νσ 
ν ανωτέρω τερ:ττώσεων».

Ά?-5ρον 2.

Ή χατά τήν έναρπιν τής ισχύος τοϋ ταρόντος Νόμου ύφι- 
αμένη ή έφεσής άτοχτωμένη ίδιότης τοϋ πολυτέκνου τών 
ονέων, διατηρείται ίσοόίως.

Άρ-ύρον 3.
Ή ισχύς τοϋ ταρόντος άσχετα-, άτο τής δημοσιεύσει» ς του 

ά τής Έφημερίδος τής Κυόερνήσεως.

Εν Αόήναις τή 1 Σεπτεμβρίου 1978 

Οϊ 'Ττουσνβΐ

Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓΛΟΣ

Δικαιοσύνης
Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Έ-ύνιχής Παιδείας 
χαΐ θσησχευαάτων

I. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Γεωργίας
Γ. ΜΠΟΤΤΟΣ

Κοινωνικών 'Ττηρεσιών
ΣΠΤΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ

Έύνιχής Άμύνης
Ε. ΑΒΕΡΩΦ

Έσωτεσιχών
X. ΣΤΡΑΤΟΣ

Οίχονομιχών
ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟ Π ΟΓΛΟΣ

Έσγασίας 
Κ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Συγκοινωνιών 
Α. ΠΑΠΑΔΟΓΚΟΝΑΣ

Έαποριχής Ναυτιλίας 
Ε. Κ ΕΦΑΛΟΓΣΑΝΝΉΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΓΜΕΝΑΙ ΚΑΙ ΣΤΜΠΛΗΡΟΓΜΕΝΑΙ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ όπ’ άσι-ύ. 1910

Περί χωδικοποιήσεως χαι συμπληρώσεως τής Νομοθεσίας 
ιοτερί προστασίας τολντέχνων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΟ,ΜΤΕΙΑ

Έχοντες ύπ’ όψει τέ άτό 7 ’Απριλίου 1943 Διάγγελμα 
τοϋ Προέδρου τής Κυόερνήοεως προς τον Έλληνιχόν Λαόν, 
άτεοασίσαμεν χαι διατάσσομεν:

’Άσ-Spov 1.

Κωδιχοποιοϋνται εις έν ένιαίον χείμενον αί έν ίσχύι δια
τάσεις «περί προστασίας πολυτέχνων» τών νόμων 5781/33 
χαί τών Α.Ν. 2543 καί 2G83 τοϋ 1940 συμπληρωμένας χα! 
τροπεποιουμένας διά τοϋ παρόντος χαΐ έχουσα: ούτω:

vAp-Spcv πρώτον.

1. Πολύτεχνοι ύτο τήν έννοιαν τοϋ παρά/τος νόμου είναι 
οί γονείς ο: έχοντες πέντε τουλάχιστον ζώντα τέκνα έχ νο
μίμου γάμου ή νομιμοποιημένο α ή νομίμως άναγνωρισ-5έντα, 
έο' όσον τά μέν -όήλεα είναι άγαμα ή διατελούν έν διαζεύαει 
ή έν χηρεία χαι συντηρούνται ϋπό τίνος τών γονέων, τά δέ 
άρρενα έσ" όσον είναι άνήλιχα χα: άνευ ίδιου όιοποριστιχοϋ 
έργου.

Εις τά τέχνα ταϋτα συνυπολογίζονται χα: τά σπουδάζοντα 
μέχρι περατώσεως τών σπουδών των. οίαισδ-ήποτε χα: άν ώσιν 
αύται, είτε -δεωρητιχα: είτε πραχτιχαί, είτε ές’ όσον είναι 
μα-όητα: τεχνών ή έπαγγελμάτων ώς χαί τά οίασδήποτε ήλι- 
χίας άνίχανα προς εργασίαν έξ οίουδήποτε λόγου ή άνάπηρα 
πολέμου. Τά χρονικά όρια τών ώς άνω σπουδών χαόορίζοντα: 
διά Βασιλιχοϋ Διατάγματος έχδιδομένου προτάσει τών έπί 
τών θρησκευμάτων χαι Έύνιχής Παιδείας χαί έπί τής Έ- 
-ύνιχής Προνοίας 'Τπουργών.

2. 'Ως γνήσια τέκνα συνυπολογιζόμενα προς άπονσμήν τής 
έν. τοϋ παρόντος νόμου προστασίας /.ογίζονται ώς πρός τήν 
μητέρα και τά έαώγαμα τέχνα αυτής.

3. Ώς πρός τον χαρακτηρισμόν έκαστου γονέως ώς πολυ
τέχνου συνυπολογίζονται χαί τά έχ προτερου γάμου τεχνα του, 
έσ’ όσον πληροϋνται ώς πρός ταϋτα ο: νόμιμο: όροι.

4. Έν περιπτώσει xsr-S ήν έα οίουδήποτε λόγου ύπόχρεως
πσός διατροσήν τών τέκνων είναι μόνη ή μήτηρ άνευ συζύγου, 
αυτή όεωρείται πολύτεχνος ές’ όσον χυτή είχε καί τρία μό
νον τέκνα έχ τών υπαγόμενων εις τινα τών ανωτέρω περι
πτώσεων. 1 1


