
Έχι τού σχεδίου νόμου «χερί μή έφαρμογής έοεξή; 
διατάξεων τον X.A. 11 53/1972>i.

//ρός τ»;>' Βουλήν ιών ’Ελλήνων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗχΕΚΘΕΣΙΣ - :

τού Ν.Δ. 1153/1972 (ΦΕΚ 70/21

ηλικίας μέχρι 16 έ'ών.

2. Η καΑιέρωσις τών ανωτέρω οικογενειακών έχιοοματων 
ήοιολογή,Αη με τήν ανάγκην λήψεως ά χ ο τελ ε σμ α τ:ν.ών μ.ε- 
-ρων ο: ά τήν άντιμετώχισιν τών κινδύνων εν. τής δυσμενούς 
οημογραφικής έξελίξεως τής Χώρας, λόγω τής συνεχούς 
μειώσεως τών γεννήσεων καί ούχί■ ώς μετρον ένισχυσεως των 
οϊκονομικώς αδυνάτων οικογενειών, 5ι’ ο /-2t ταύτα καΑιε- 
ρώνη νά καταβάλλωνται αδιακρίτως άνευ οικονομικών κρι- 
-η?ίων.

ο. Προφανώς άνε,μένετο ότι διά τής χσρηγήσεως τών έχι- 
•δομάτων τούτων, Αά εδημιουργείτο-σοβαρόν κίνητρου διά τήν - 
αυσησιν τών γεννήσεων καί συν έβαλε τό μετρον άκοτελεσμα- 
τικώς εις τήν άντιμετώχισιν τού σοβαρού δημογραφικοϋ προ
βλήματος τής Χώρας.

4. Πλήν έκ τής μέχρι τούδε εφαρμογής τού Αεσμοϋ, ούϊεν 
τών αναμενομένων άχοτελεσμάτων έχετεύχΑη. Τούτο οδηγεί 
εις τό συμττ έρασμα ότι ή έκδοσις τού ώς είρηται Ν. Δ/το: 
ιτροκαλέσαντος τοιαύτης έκτάσεως οικονομικήν έχιβάρυνσιν, 
υχήρξεν έσχευσμένη καί έγένετο άνευ έχαρκοΰς μελέτα,ς τών 
σχετικών στοιχείων, άτινα συνθέτουν τό δημεγραφικον χρο- 
βλημα τής Χώρας καί όρΑής έκτιμήσεως τών έχιδράσεων 
τούτων εις τήν όλην δημογραφικήν έξέλιξιν ταύτης.

5. Διά τούς ανωτέρω λόγους καί μετ" έχισταμένην έχανε- 
ςέτασιν τού όλου Αεσμοϋ τών οίκογεισκών έαιοομάτων, ώς 
τό μετρον έφηρμόσΑη διά τού χρομνησΑέντος Ν. Δ/τος κα: 
ιδία τών μέχρι τοΰδε άχοτελεσμάτων έν συναρτήσει βεβαίως 
χρός τό ύψος τής χρ οκαλουμένης ετήσιας δαχάνης άνελΑού- 
σης εις τό χσσόν τών 460.000.000 δραχ. κατά τό έτος 1974 
καί τού γεγονότος ότι ό Αοσμος ούτος δεν άχέοωσε τά ανα
μενόμενα αποτελέσματα, εΐσηγούαεΑα τό γε νύν έχον τήν ψή-

χροτεινομενσυ σχεοιου νομού. ευ χροο/,εχονται τα
?:';ν

α) Διά τόκν διατάξεων τής χαρ. 1 τού άρΑρου μόνου τού
τροτεινομενου σχεδίου νόμου βρίζεται ότι > ια τα α.·.ο τής δη-
••.σιευσεω:; τουτου και εφεσης γεννωμενα τέκνα οεν εφαρμό
ζονται α! διατάξεις τού Ν.Δ. 1153/1972 καί κατά συ/έ-αι ίιατασει; 
χειαν ούδέν οικογενειακόν 
οικογένειας τούτων.

εχιτομα Αα χορηγηται εις τα;

β) Διά "τ.ο r- 9 -,ου αρ·υρευ μονού του
•εν λόγω σχεδίου βρίζεται ότι αί διατάξεις τού άρΑρου 4 τού 
Ν.Δ. 11153/1972, αί όχοίαι αροβλεσουν τήν χορήγησιν ετη
σίου οικογενειακού έχιδόματος έκ δραχ. 2.000 ή 2.500 εις 
τάς οικογένειας έκείνας αί όχοίαι είχον κατά τήν 3ΐ. 12.1971 
άντιστοίχως 4 ή 5 καί άνω τέκνα, Αά έχουν εφαρμογήν μόνον 
εις τας χεριχτώσεις δι’ ας μέχρι τής χροηγ θυμένης ημέρας 
τής οημοσιευσεως τού τροτεινομένου νόμου ΰχεβλήΑησαν σχε- 
τικαι αιτήσεις. Τούτο δέ διότι έκρίΑη ότι τό χρονικόν διά- 
ττημα άχό τής ίημοσιεύσεως τού ΧΤ.Δ. 1153/197^ (27.5. 
1972) μέχρι τής ϊημοσιεύσεως τού ιτροτεινομένου σχεοίου νό
μου ητο υπεραρκετόν ίιά τήν ύχοβολήν τών σχετικών αιτή
σεων.

6. Προκειμένου σερί τών οικογενειών τέκνων γεννηΑέντων 
Ι'-έχρι τής αροηγουαένης ήμέρας τής δημοσιεύσεως τού χρο· 
τείνομενου σχεδίου νόμου, διευκρινίζεται ότι Αά έαακολουΑή-

σουν εφαρμοζόμενα!-αί διατάξεις τού NA^H^kJ/ 19 12 και 
συνεχώς Αά ίαακολουΑήσουν καταβαλλόμενα τά οικογενειακά 
εχιδόματα εις άναγνωρισΑείσας δικαιούχους οικογένειας, 
κα-ύ όσον άλλως Αά έΑίγοντο κε'κτημένα δικαιώματα.

Ούτως έχοντος τού αροτεινομένου σχεδίου νόμου, εϊσηγού- 
μεΑα τήν έιτιψήφισίν το-υ.

Έν ΆΑήναις τή 10 1ου"/ίου 1975

Ό Υαουργός
Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΧΛΟΣ 

Σχετικαί Διατάσεις

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1153

«Περί αροστασίας χολυμελών οικογενειών διά τής χαροχής 
οικογενειακών ιέχιδομάτων».

(ΆρΑρα 23)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΙΙροτάσει τού Ημετέρου Υχουργικού Συμβουλίου, άχεφα- 
σισαμεν καί διατασσομεν,

ΆρΑρον I.

1. Έχι σκοχώ άσκήσεως δημογραφικής χολιτικής καί ένι- 
σχύσεως._τώκ - χολυμελών_νΙκογε'«ιών_καΑιεροϋται άττό _ 1 ης 
Ιανουάριου 1972 ό Αεσμός τών οικογενειακών έχιδομάτων, 
διεχόμενος ϋχό τών διατάσεων τού χαρόντος.

2. Τό Υχουργείον Κοινωνικών Ύχηρεσιών είναι αρμόδιον 
διά τήν όργάνωσιν καί τήν έν γένίι χαρακολούΑησιν τής λει
τουργίας τού διά τού χαρ -τος καΑιερουμένου Αεσμοϋ.

ΊιρΑρον. 2. :

Τά κατά τάς διατάσεις τού χαρόντος χορηγούμενα έχιδό- 
ματα χαρέχονται εις τάς έν Έλλάδι διαβιούσας μονίμως χο- 
λυμελεΐς, ϋχό τήν έννοιαν τών διατάσεων τών άρΑρων 3 και 
4 αυτού οικογένειας, ανεξαρτήτως τής χεριουσιακής ή εισο
δηματικής καταστάσεως τούτων καί τών τυχόν χαρεχομένων 
έσ οίασδήχοτε έτέρας χηγής καί αιτίας οικογενειακών έχιδο- 
μάτων

ΆρΑρον 3

1. Δι’ έκαστον, έκ τού αυτού χατρός Ελληνικής ϋχηκοό- 
τητος ή ομογενούς καί τής αυτής μητρός. γεννώμενον άχό 
τής 1ης Ιανουάριου 1972 καί έφεσής τέκνου, οικογένειας 
έχούσης δύο (2) τούλάχιστον έν ζωή τέκνα, έκ τών αύτών γο
νέων. χασέχεται μηνιαίου έχίδοαα έκ δραχμών χεντακοσίών
(500). '·

2. Τό κατά τήν χροηγουμένην χαράγραφον έχίδομα είναι 
χροσωχοχαγές διά τά έχιδοτούμενα τέκνα καί καταβάλλεται 
μέχρι τού δέκατου έκτου (16) έτους τής ήλικίσς των. άνε- 
σαρτήτως τών έχερχομενων μεταβολών εις τήν σύνΑεσιν τής 
οικογένειας ή τήν ηλικίαν τών λοιχών τέκνων αύτής.

3. Ίο κατά τό χάρον άρΑρον έχίδομα καταβάλλεται αχό 
1ης τού έχομένου μηνός τής γεννήσεως τού τέκνου.

4. Διαφυλασσομένης τής διατάξεως τής χροηγουμένης χα- 
ραγράφου, τό κατά τό χαρόν άρΑρον έχίδομα δεν καταβάλλε
ται αναδρομικό»? διά χρόνον μακρότερον τού εξαμήνου άχό τής 
χρονολογίας ύχοβολής τής σχετικής αΐτήσεως.

5. Ή καταβολή τού κατά τό χαρόν άρΑρον έχιδόματος δια- 
κόχτεται άμα τή είσόδω τού τέκνου εις τό δέκατου έκτου 
(16ου! έτος τής ηλικίας.

ΆρΑρον 4.

1. Εις έκάστην χολυμελή οικογένειαν μονίμως διαβιοϋσαν 
έν Έλλάδι ής έ αρχηγός τυγχάνει Έλλην ύχή/.οος ή όμογε- 
»ής. έχουσαν κατά τήν 31 ην Δεκεμβρίου 1971 καί οι’ όσον 
χρόνον έχει αύτη έν ζωή τέσσαρα (4) ή χλείονα τέκνα ήλι- 
κισ, μεχ.ι - εκ σ ε _ (16) ε.ων, χροερχομενα εκ των αυτών 
γονέων, χαρέχεται άχό 1ης Ιανουάριου 1972 ετήσιον έχίδομα



— 2 —

έχ ϊρχχμών ϊύο χιλιάϊων (2.000) ϊιά τχς έχούχας τέτχχρχ 
(4) τέκνα καί έκ ϊρχχμών ϊύο χιλιάϊων πεντχκοχίων (2.500)

την προηγουμέννν παράγραφον έπίϊόμχτος. μετά την 
κεμβρίου 1972, το έπίϊομχ τούτο ϊέν καταβάλλεται
χως α προηγουμενα τής υποβολής τής

31 ην Δέ
ον χίρεμι- 

χιτηχεως έτη.
3. Ό θάνατος τέκνου ή ή είχοϊος τούτου εις το ϊέκατον 

έκτον (16) έτος τής ήλικίχς του συνεπάγεται την ϊιχκοπήν 
ή την μείωχιν, χνχλόγως τού ποσού τού κατά την παράγρα
φον 1 τού-παρόντος άρθρου καταβχλλομένου εις την οικογέ
νειαν έπίϊόμχτος, την 31 ην Δεκεμβρίου τού έτους κχθ ο επη/.- 
θεν ο θάνατος ή ή συμπλήρωχις τού ώς άνω ορίου ήλικίχς.

Έν Άθήνχις τή 12 ’Ιουνίου 1972 
Ό 'Υπουργός

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠ ΕΡΝιΑΡΗΣ 

*»
ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί μή εφαρμογής έφεάής των ϊιχτάξεων τού Ν.Λ. 
1153/1972.

------ ------------------;------------Άρθρον Μόνον,---- ------------ L----------------------

1. Αί ϊιατάξεις τού Ν.Δ. 1153/1972 «χέρι προστασίας 
πολυμελών οικογενειών ϊιά τής παροχής οίχογενειχχών έπι- 
οομχτωνί), ϊεν εφαρμόζονται ϊιά τά άπό τής ϊημοχιεύχεως τού 
παρόντος καί εφεξής γεννώμενχ τέκνα.

2. Τό χχτχ τάς ϊιατάξεις τού άρθρου 4 τού χύτου ώς χνω 
Νομοθετικού Διατάγματος έττίχομ,α καταβάλλεται μόνον, έφ’ 
0χον .χί περί χορηγήχεως αιτήσεις ΰπεβλήθησαν μέχρι τής ϊη- 
μοχι-εύχεως τού παρόντος νόμου.

’Εν Άθήνχις τή 10 ’Ιουνίου 1975 

Ό Υπουργός
Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΥΛΟ Σ

Ε Κ θ Ε Σ I Σ
Άριθ. 36/9/1975

Τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους 
(άρθρον 57—πχράγρ. 3 τού Συντάγματος) έπί τού Σχεϊίου 
Νόμου τού Υπουργείου Κο'.νων. Υπηρεσιών «περί μή εφαρ
μογής εφεξής τών ϊιχτάξεων τού Ν.Α. Μ 53/1972».

Διά τών ϊιχτάξεων τού Ν_Α. 1153/1972, χαθιερώθη ό 
θεσμός τής παροχής οίχογενειχχών έπιϊομάτων είς οικογέ
νειας 'Ελλήνων υπηκόων ή ομογενών καί προεβλέφθη είϊι- 
κώτερον ή καταβολή:

α) μηνιαίου έπίϊόμχτος έκ ϊρχχμών πεντακοχίων (500) ϊΓ 
έκαστον τέκ,νον, γεννώμενον άπό τής 1ης Ίχνουαρίου 1972 
καί εφεξής, οικογένειας έχούχης·2 τουλάχιστον έν ζωή τέκνα 
έκ τών αυτών γονέων καί μέχρε τού 16ου έτους τής ηλικίας 
των (άρθρον 3) κχί

β) έτηχίου έπίϊόμχτος είς έκάχτην πολυμελή οικογένειαν 
μονίμως ϊιχβιούσαν έν 'Ελλάϊι χλπ. εχουχαν κατά την 31.12. 
1971 4 ή πλείονα έν ζωή τέκνα μέχρ! 16 έτών, έκ ϊρχχμών 
2.000 ϊιά τχς έχούχας 4 τέκνα καί 2.500 ϊιά τχς έχούχας 
5 τέκνα καί χνω (άρθρον 4).

Ήίη, ϊιχ τών ϊιχτάξεων τού άρθρου μόνου τού χχεϊίου Νό
μου. προίλέπεται ότι:

α) Αί ϊιχτάξεις τού ώς άνω ΝΑ. 1153/1972 ϊέν εφαρμό
ζονται ϊιχ τά από τής ϊημοχιεύχεως τού Νομοχχεϊίου καί 

- έφεξής γεννώμενα τέχνχ χχί---------------·:--------------

6) χί ϊιχτάξεις τού άρθρου 4 τού ώς χνω Ν. Δ/τος (πα
ροχή έτηχίου έπίϊόμχτος είς οικογένειας έχούχας έν ζωή τέχ- 
χαρα χχί πλείονα τέκνα) έφαρμόζονται ϊιά τήν χνχγνώρισιν 
παροχής τού έτηχίου έπίϊόμχτος, έφ’ όχον χί χχετικχί αιτή
σεις ύπείλήθηχαν μέχρι τής ϊημοχιεύχεως τού Νομοχχεϊίου.

Εκ τού ώς άνω ϊιατάξεων άποτρέπεται ϊαπάνη τού Κρατι
κού Προϋπολογισμού, ακαθόριστος, έξχρτωμένη έκ. γεγονότων 
πραγματικών.

Εν Άθήνχις τή 31 Μαρτίου 1975

Ό Γενικός Διευθυντής 
NLK. ΒΑΛΗΣ


