
________ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Επι σχεδίου Νόμου «περί καθορισμού κατηγοριών προ- 
-- σώπων δυναμένων νά κηδευθώσι δημοσία δαπάνη».

Ποος την 3ουλήν ιών cΕλλήνοιν

1. Διά τοϋ ύπ’ άριθ. 568 της 24ης Μαίου 1952 πράξεως 
τοϋ '1 πουργικοϋ Συμβουλίου προεβλέπετο ή δημοσία δαπά- 
νη κήδευσις ώρισμένων κατηγοριών άποβιούντων προσώ
πων, ως και ό τρόπος καί ή διαδικασία καταβολής τών δα
πανών τούτων είς τούς δικαιούχους*

2: Διά τοϋ ΰπ’ άριθ.· 37/1967 ’Αναγκαστικού Νόμου 
έκυρωθη, συνεπλήρώθη καί έτροπσποιήθη ή ώς άνω Πρά- 
ξις τοϋ 'Τπουργικοϋ Συμβουλίου. Ούτως είς τάς ύπό της έν 
λόγω Πράξεως προβλεπομένας κατηγορίας τών δημοσία 
δαπάνη κηδευομένων προσώπων, προσετέθησαν νέαι τοιαϋται 
Ινώ έτεράι διεγράφησαν, μεταξύ τών όποιων καί οί έν ένερ
γεία ή πρώην Βουλευταί.

3. Διά τοϋ ΰπ’ δψιν σχεδίου Νόμου, σκοπεϊται ή έξ ύπαρ
ξής ρύθμισις τοϋ όλου θέματος, καθ’ όσον ή προμνησθεΐσα 
Πραξις τοϋ .'Υπουργικού Συμβουλίου δεν έκάλυπτε τό σύν- 
όλον τών παρουσιαζομένων περιπτώσεων, ό δέ Α.Ν. 37/ 
1967, ένψ, ώς προελέχθη, προσέθεσε νέας κατηγορίας προ
σώπων,δεν περιέλαβε τούς έν ένεργεία ή πρώην Βουλευτάς,

____ Α· Ούτω, διά της παραγρ. 1 του άρθο, ί τοϋ σχεδίου
Νομού προβλέπεται όπως τό 'Υπουργικόν Συμβούλιον, μετά 
προτασιν τοϋ '1 πουργοϋ Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, δύναται 
ν απόφασίζη την δημοσία δαπάνη κηδείαν άποβιούντων 
προσώπων ύπαγομένων είς τινα τών κάτωθι τεσσάρων κα
τηγοριών. · ,

Κατηγορία Α\ : Πρόεδρος καί Μέλη 'Υπουργικού Συμ
βουλίου καί διατελέσαντες Πρωθυπουργοί.

Κατηγορία Β'. : Διατελέσαντες 'Υπουργοί, Υφυπουργοί 
καί έν ένεργεία ή πρώην Βουλευταί. ' · - .·
' . Κατηγορία Γ'. : ’Ανώτατοι Πολιτικοί, Στρατιωτικοί'καί 
Δικαστικοί Κρατικοί Λειτουργοί, έν ένεργεία ή συνταξιού
χοι, προσενεγκόντες έξαιρετικάς υπηρεσίας είς τό Κράτος, 
διακεκριμένοι Έλληνες τών Γραμμάτων καί τών Τεχνών 
τημήσαντες διά τών έργων των την Ελλάδα καί ημεδαποί^ 
αποβιοϋντες έν Έλλάδι, προσενεγκόντες έξαιρετικάς ύπηρε- 
σίας είς την Ελλάδα.

Κατηγορία Δ'. : Θύματα' θεομηνιών ή συνταρακτικού 
<ΖτυΧηΗ·αΤ0ζ! συγκινησαντος την κοινήν γνώμην.

‘5. Διά της παραγρ. 2 προβλέπεται διά τούς έκ τών ώς 
άνω κατηγοριών άποβιοϋντας, είς την άλλοδαπήν καί μετα- 
φερομένους είς την Ελλάδα ή καί τάνάπαλιν, ή καταβολή 
τών έξόδων κατασκευής ειδικού φερέτρου, ταριχεύσεως καί 
μεταφοράς." - . - .

6. Διά της παραγρ. 3 προβλέπεται ό διά κοινής άποφά
σεως τών 'Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομι
κών καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καθορισμός τού άνωτάτου 
όρίου'τών ώς άνω έξόδων. ..· -· ·.

Δια τής παραγρ. 4 προβλέπεται δ τρόπος καί ή δια
δικασία καταβολής τών ώς άνω έξόδων. . -

·.; 8. Διά τού άρθρου 2 προβλέπεται ή άναγνώρισις καί ή 
καταβολή έξόδων κηδείας καί είς τούς άποβιώσαντας πρώην 
Βουλευτάς κατά την διάρκειαν τής ίσχύος τού Α.Ν. 37/1967.

9. Τέλος διά τού άρθρου 3 προβλέπεται ή κατάργησις 
τών διατάξεων τού Ά.Ν. 37/1967.

··,'·. , ' Έν Άθήναις τη . ^ Μαρτίου 1976

ΤΡΟΠΟ ΠΟΙΟ ΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΪ ΝΟΜΟΥ ^

Περί καθορισμού κατηγοριών προσώπων δυναμένων νά 
κηδευθώσι δημοσία δαπάνη.
1. Α.Ν. 37/1967 «περί κυρώσεως τής ύπ’ άριθμόν 568/ 

1952 πράςεως τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου καί καθορι
σμού κατηγοριών προσώπων δυναμένων νά κηδευθώσι δη
μοσία δαπάνη».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τού Ήμετέρου 'Υπουργικού Συμβουλίου άπε- 
φασίσαμεν καί διατάσσομεν :

Άρθρον 1.
Κυροϋται άφ’ ής έξεδόθη καί έχει πλ.ήρη ίσχύν νόμου ή 

ύπ* άρt0. 568 τής 24ης Μαίου 1952 Πραξις τού 'Υπουργικού 
Συμβουλάου έχουσα ούτω :

Πραξις ύπ’ άριθ. 568 τής 24ης Μαίου 1952.
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ

Λαβόν ύπ’ δψιν πρότασιν τού Υπουργού Κοινωνικής 
Προνοίας αποφασίζει :

1) Τό 'Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται £ά άποφασίζη 
μετά πρότασιν τού έπί τής Κοινωνικής Προνοίας 'Υπουρ
γού, τήν δημοσία δαπάνη κηδείαν τών έκ τών άποβιούντων . 
έμπιπτόνΤων είς τινα. τών "κάτωθι κατηγοριών :

. Ά, α) Πρόεδρος καί τά Μέλη τού 'Υπουργικού Συμβουλίου, 
β) Διατελέσαντες Πρωθυπουργοί ..

Β' α) Διατελέσαντες'Υπουργοί .
β) Γενικοί Διοικηταί έν ένεργεία 
γ) Έν ένεργεία ή πρώην' Βουλευταί 

Γ'.) α) ’Ανώτατοι Πολιτικοί, Στρατιωτικοί καί Δικαστι
κοί Κρατικοί Λειτουργοί έν ένεργεία ή Συνταξιούχοι, 
,προτενεγκόντες έξαιρετικάς υπηρεσίας προς το Κράτος. Γ 

β) Διακεκριμένοι 'Έλληνες τών γραμμάτων καί τεχνών, 
τιμήσαντες. διά τών έργων των τήν 'Ελλάδα. · ί·._

γ) ’Αλλοδαποί,. άποβιοΰντες έν Έλλάδι, προσενεγκόντες 
, έξαιρετικάς υπηρεσίας είς τήν Ελλάδα. .

2) Τά έξοδα κηδείας τούτων βαρύνουσι τόν προϋπολο
γισμόν τού 'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας καί καταβάλ
λονται τώ δικαιούχω διά χρηματικού έντάλματος τού 'Υ
πουργείου .τούτου, έπί τη προσκομίσει σχετικών δικαιολο- 
γητικών όριζομένων δι’ άποφάσεως τού 'Υπουργού Κοινω
νικής Προνοίας. "

3) Τά έξοδα ταϋτα ορίζονται κατ’ άνώτατον δριον ώς
εξής : ■ - ·

,1. Διά τούς είς τήν Α' Κατηγορίαν άνήκόντας μέχρι τού 
ποσού τών δραχμών -15.000.000. *· s · . · ::

2. Διά τούς είς τήν Β' Κατηγορίαν ανήκοντας μέχρι τοϋ 
ποσού τών δραχμών 12.000.000.

3. Δεά τούς είς τήν Γ” Κατηγορίαν άνήκοντας μέχρι τού 
• ποσού τών δραχμών 10.000.000.·

4. Διά κοινής άποφάσεως τού Προέδρου τής Κυβερνή
σεως καί τών 'Υπουργών' Οικονομικών καί Κοινωνικής 
Προνοίας έκδιδομένης έφ’ άπαξ καθ’ έκαστον οίκον, έτος, . 
δύναται ν’ αύξομειώνται τά άνωτέρω ποσά. - ·

Έκδόσαν πρός τούτο τήν ύπ’ άριθ. 568 παρούσαν πράξιν . 
του. ' - * ' ·

Άρθρον 2.
Αί μέχρι τής ισχύος τοϋ παρόντος γενόμεναι πληρωμαί 

είς βάρος τοϋ προϋπολογισμού τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικής 
Προνοίας διά τήν δημοσία δαπάνη κηδεία'/ άποβιωσάντων 
προσώπων ύπαγομένων είς τάς κατηγορίας τής κυρουμένης 
ώς άνω Πράξεως/κατόπιν άποφάσεως τοϋ 'Υπουργικού 
Συμβουλίου είναι έγκυροι. Ά

-Γ'·'· ^ Οικονομικών
ΕΥΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Οί 'Υπουργοί
- Κοιν» 'Υπηρεσιών

Κ.Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Άρθρον 3.
1. ’Από τής ίσχύος τού παρόντος Νόμου τό 'Υπουργικόν 

Συμβούλιον δύναται ν’ άποφασίση μετά πρότασιν τού έπί



τής Κοινωνικής Πρόνοιας 'Υπουργού την δημοσία δαπάνη 
κηδείαν των έκ των άποβιούντων έμπιπτόντων είς τινα των 
κάτωθι κατηγοριών :*·"·.
Α'. α) Προέδρου καί Μελών τοϋ ‘Υπουργικού Συμβουλίου, 

β) Διατελεσάντων Πρωθυπουργών, 
γ) Διατελεσάντων 'Υπουργών καί 'Υφυπουργών.

Β'. α) Διατελεσάντων Άνωτάτων Πολιτικών Στρατιω— 
τικών καί Δικαστικών Κρατικών Λειτουργών έν 
ένεργεία ή συνταξιούχων, προσενεγκόντων έξαιρε- 
τικάς υπηρεσίας προς τό Κράτος, 

β) Διακεκριμένων 'Ελλήνων τών Γραμμάτων καί Τεχ
νών τιμησάντων διά τών έργων των την Ελλάδα, 

γ) 'Ημεδαπών ή αλλοδαπών άποβιούντων έν Έλλάδι 
προσενεγκόντων εξαιρετικός υπηρεσίας εις την Έλ-

;· λάδά. **
Γ'. Θυμάτων θεομηνίας ή συνταρακτικού ατυχήματος συγ- 

κινήσαντος την κοινήν·γνώμην.
2. Τα έξοδα κηδείας τών άνωτέρω βάρύνουσι τόν προϋ

πολογισμόν τοΰ .'Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας καί 
καταβάλλονται τοϊς δικαιούχοις διά τακτικού χρηματικού 
εντάλματος επί τή προσκομίζει ίικαιολογητικών οριζόμενων ϊι” 
άποφάσεως τοϋ Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας.

3. Τά έξοδα ταΰτα ορίζονται κατά περίπτωσιν παρά τοΰ 
Υπουργικού Συμβουλίου μη δυνάμενα νά είναι άνώτερα 
κατά κατηγορίαν τών κάτωθι ποσών :

α) Διά τούς εις την Α' Κατηγορίαν έμπίπτοντας μέχρι 
ποσού δραχμών 35.ΌΟΟ..

β) Διά τούς εις την Β' Κατηγορίαν έμπίπτοντας μέχρι 
ποσού δραχμών 25.000.

γ) Διά τούς εις την Γ' Κατηγορίαν έμπίπτοντας μέχρι 
ποσού δραχμών 2.000. . . : ·
ν 4. Διά κοινής άποφάσεως ‘τού Προέδρου τής Κυβερ- 
νησεως καί τών 'Υπουργών Οικονομικών καί ^Κοινωνικής 
Προνοίας έκδιδομένης έφ’ άπαξ καθ’ έκαστον οικονομικόν 
έτος δύναται ν’ αύξομειώνται τ’ άνωτέρω ποσά. ’ ■

.; · . . ■ ' - . Άρθρον 4. , - '/‘ ,. .. ·;
Λ Τά έξοδα κηδείας γενομενης κατόπιν άποφάσεως. τού ' 
‘Υπουργικού Συμβουλίου δημοσία δαπάνη άποβιωσάντων 
προσώπων έμπιτττόντων εις τινα τών κατηγοριών τής κατά 
τό άρθρον 1 τοΰ παρόντος κυρουμένης πράξεως, έφ’ όσον 
δεν κατεβλήθησαν μέχρι τής ισχύος τοΰ παρόντος, καταβάλ
λονται τοϊς δικαιούχοις κατά τάς διατάξεις τού άρθρου 3.

" 'Η ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως 
εις την ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

ταξιούχων,- προσενεγκόντων έξαιρετικάς υπηρε^ 
- αίας προς·<ΐέ Κράτος. "T^/''Ά·

β) Διακεκριμένων Ελλήνων τών Γραμμάτων και Τε
χνών. τιμησάντων δ:ά~τών έργων των την Ελλάδα, 

γ) Ημεδαπών ή _άλλοδαπών, άποβιούντων έν Έλλάδι, 
προσενεγκόντων εξαιρετικός υπηρεσίας εις την 

’ Ελλάδα. '-'Γ
Δ', α) Θυμάτων -ϋεομηνίας ή συνταρακτικού ατυχήματος, 

συγκινήσαντος την κοινήν γνώμην. ·
2. Εις περίπτωσιν κα-ύ’ ήν τά κατά τήν προηγουμένην πατ 

ράγραφον πρόσωπα άπεβίωσαν εις τήν αλλοδαπήν και κηδεύον
ται έν Έλλάδι, ή άντιστρόφως καταβάλλονται και τά έξοδα 
κατασκευής ειδικού φερέτρου, ταριχεύσεως καί μεταφοράς, ν

3. Διά κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Προεδρίας Κυ-
ίερνησεως, Οικονομικών καί Κοινωνικών Υπηρεσιών, έκδιδο- 
μένης έφ’ άπαξ κα-S’ έκαστον οικονομικόν έτος καί δημοσιευο- 
μένης νομίμως, κα-ύορίζεται τό άνώτατον όριον τών εξόδων 
κηδείας έκάστης τών έν παραγρ. 1 κατηγοριών, ώς κ,αί τά 
έξοδα τής παραγρ. 2 τού παρόντος. ' ' ' ; η ·
^ 4. Τά κατά τά άνωτέρω καθοριζόμενα έξοδα, βαρύνουν τόν1
προϋπολογισμόν τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών και 
καταβάλλονται εις τους δικαιούχους διά τακτικού χρηματικού 
εντάλματος έπί τή προσκομίσει δικ.αιολογητικών, οριζόμενων 
δι’ άποφάσεως τοϋ έπί τών Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπουργού, 
δημοσιευόμενης εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

, ■ Άρδρον 2.' ’νσ.ππ
Τά έξοδα κηδείας τών άποβιωσάντων πρώην Βουλευτών, 

διαρκούσης τής ισχύος τοϋ Α.Ν. 37/1967 «περί κύρώσεως 
τής ΰπ’ άριδ. 568/1952 πράξεως τοϋ 'Υπουργικού Συμβου
λίου, καθορισμού κατηγοριών προσώπων δυναμένων νά κ.ηδευ- 
&ώσι δημοσίφ δαπάνη», αναγνωρίζονται και καταβάλλονται 
κατά τάς διατάξεις.τοΰ παρόντος, κατόπιν αΐτήσεως τών εν
διαφερομένων. ’ -.j *·

- . Άρ'-SpOV 3. · - μ ■' ...':;\τν·.;υ

Αΐ διατάξεις τοϋ Α.Ν. 37/1967 καταργούνται. r r.iA--':-

:Γ yA?-sp°* 4·, . ' V>S '
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του, 

διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.. "·' ’ .
Έν Άύήναις τή 23 Μαρτίου 1976 · - τ

... .01 'Υπουργοί 1.-

Οικονομικών Κοινών. ’Υπηρεσιών
ΕΥΑΓ. ΔΕΒΛΈΓΟΓΛΟ Υ Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΥΛΟΣ

. Έν Άθήναις τή 19 ’Ιουνίου 1967 
ΚΩΝΣΤΑΝΉΝΟΣ Β. -

• ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί καθορισμού κατηγοριών προσώπων δυναμένων 

νά κ.ηδευύώσι δημοσία δαπάνη.
Άρ-Spov 1.

1. Τό Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται ν’ άποφασίζη. μετά 
πρότασιν τοϋ έπί τών Κοινωνικών ’Υπηρεσιών Υπουργού, τήν 
δημοσία δαπάνη κηδείαν άποβιούντων προσώπων έμπιπτόντων 
εις τινα τών κάτω-St κατηγοριών:
, Α'. α) Πρωθυπουργού, Υπουργών καί 'Υφυπουργών. · 

6) Διατελεσάντων Πρω-ύυπουργών.
Β'. α) Διατελεσάντων 'Υπουργών κ,αί 'Υφυπουργών.

β) Έν ένεργεία ή διατελεσάντων Βουλευτών.
Γ'. α) Άνωτάτων Πολιτικών, Στρατιωτικών και Δικα

στικών Κρατικών Λειτουργών, έν ένεργεία, ή συν-

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ- 
(Άρθρ. 75 παράγρ. 3 τοΰ Συντάγματος)

Έπί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί καθορισμού κατηγοριών 
προσώπων δυναμένων νά κηδευθώσι δημοσία δαπάνη».
Ή διά τοΰ ΰπερθεν σχεδίου Νόμου έπιβάρυνσις τού κρα

τικού προϋπολογισμού δεν δύναται, ώς έκ τής φύσεως τού 
αντικειμένου, νά προβλεφθή έπακριβώς. Έν πάση δμως 
περιπτώσει ή σχετική δαπάνη δύναται νά άντιμετωπισθή 
έντός τού ύψους τής κατά τό τρέχον οίκον, έτος έγγραφείσης 
εις τόν προϋπολογισμόν τοΰ 'Υπουργείου Κοινωνικών 
'Υπηρεσιών σχετικής υπό φορέα 75/350 Κ.Α. 0549 πιστώ- 
σεως έκ δρχ. 590.000.

Έν Άθήναις τή 23 Μαρτίου 1976 
Οί 'Υπουργοί

Οικονομικών Κοινών. 'Υπηρεσιών
ΕΥΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Κ. Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΥΛΟΣ


