
ΕΙΣΙΙ'ΓΗΉΚΠγ’ ΕΚΘΕΣΙΣ Λ'.ά tC'j apSpov 3 κζ·3'ερούτα: ή άρχή, xa-S’ ήν το ύζό

Έζ: τού ζχεο'.'.υ νομου "-ίρ: ζνςήζεως τών ζνντάςεων τού 
Αημοζίον των μή κζ-->ορ·.ζομένων'έζ’: τή βάζε; ;χ'.ζ·3ού ενερ- 
•/εία; κα! άλλων τ:νών ζνν τ ζ ς: ο ο ο τ:/.ών 2:ατάςεων».

Ιΐοός 7ήι· Βου/.)/>· u'jv Ι./.λΐ/ιαιν

Όζω; ε:·/ζ: *;νωζτόν, ονναμε: ρητή; ζνντας'.οζοτ-.κής ::ζ- 
τάζεωζ. ή χ'.οηγονμένη εκ.ζζτοτε ζνςηζ:; εζ: τών μ:ζ^ών των 
οημοζίων εν γένε: ύζζλλήλων, αυτομάτως χορηγ·ε:τζ: κα: εις 
του; ή:η ζνντζς·.ούχονς. Σννεζώς. ::ά τή; ζνςήζεως τών 
μ:ζ·3ών. κζτά ζοζοζτόν i1% άζό 1.1.SO.' αυτομάτως ζυςάνον- 
τζ: ίζοζόζως κα: ζ: άντ:ζτο:χο: ζννταςε'.ς.

Τζάρχονν. όμως. ώρ'.ζχένζ: κατηγορία: ζννταίάονχων η 
βοη·5ηματούχων τού Αημοζίον. τών οζοίων ή ζύντας:ς ή το βοη- 
·3ημα :έν νζολογίζετα: βάζε: μ:ζ·3ον ένεργείζς. Επομένως 
ανεν είό'.κή; ζνντζς:ο:οτ:κής ;:ατάςεως οέν ·ύά τύχονν τής 
ζνςήζεως. τήν όζοίζν ·3ά λάβονν ο: λο:ζο: ζνντας'.ούχο:.

Ές άλλον. είς τά ζλζίζ:α τή; ύζερ τών ζνντζςιονχων 
άκολονΰονχένη; ύζό τήςΊννοερνηζεως κοινωνική; ζθλ:τ’.7.ής 
/.a! ζρό ; ::ζτήρηζ’.ν τή; ύζό τών νόμων 751,78 7.a: <S«, ι8 
εγκα:ν:2ζ-3είζη; άρχής. ήτο: τή; ύζάρςεως άναλογιζ; μετζςύ 
τών άζοόοχών του εν ενεργ-εία νζαλλήλον καί τή; ζνντάςεως 
είς τήν όζοίαν μετζζίζτε: ούτος, άζοχωρών έκ. τή; ύζηρεζ'.ζς, 
κρίνετζ: ζζζραίτητος ή ·3έζζ'.ζ:ς γενικών ζννταςιοοοτ’.κών 
οιζτάϊΕεων. ζροβλεζονζών τήν χορήγηζιν τών έκάζτοτε εζ'.οο- 
μάτων, χρόνον ύζηρεζίζς ν.αί οικογενειακού ε!; τον; ζνν- 
ταςιούχονς.

"Ονεν. ζρό; τόν ζ/.οζόν νλοζοιήζεως τών ανωτέρω χορη- 
γήζεων. ύζοοάλλετζ: τό ύζ' οψιν ζχέοιον νόμον, αί κζτ’ ΐοιζν 
οιζτάςει; τον όζοίον αναλύονται ώς κατωτέρω:

Α:ά τον ap-όρον 1 ζροβλέζετα: ή ανςηζις τών ζνντάςεων, 
τών οζοίων τό ζο-τόν οέν εχει ύζολογιζ-υεϊ βάζει μιζύού ένερ
γείζς βζ-ύχού τίνος τής νζαλληλικής ή ζτρατιωτ'.ζ.ής ίερζρ-
7.'-2ς; , , , w ,

Ειόικώτερον οιά τής ζζρ. 1 τοϋ άρ-ύρον τούτον, ζύς ζνονται
κατά 14% άζό 1.1.80 a: ζάζης φύζεως ζολεμικζί ζνντάςεις 
καί βοηθήματα ώς 7.2·. a: ζνντάςεις 7.a> τά όοη-3ήμ2τα τά 
όζοΪ2 οννάμε: ρητής ό'.ζτάζεως νόμον νζολογίζοντζ: βάζει τών 
ζολεμζ/.ών ζνντάςεων. Τό μείζον ζοζόν τούτο' ζ2ρέχετζ: ζρός 
εν.οήλωτ'.ν τής ·:·.2:τερζς κρατικής μερίμνης ζρός τούς έκ- 
ζληρώτζντζς τό νψ'.ττον ν.ζ-όήν.ον τής -όνζίας ο;ά τήν αμνναν 
τής Π ζτρί:ος κζ: κζλύζτε:: ζ) τονς άνζζήρονς ζολίμον όζλίτ 
τχς. 6) τούς άναζήρονς άγων.ιτάς τής Έ-όνικής Λντιζτά- 
τεως. γ) τούς άνζζήρονς "Ελληνζς ζολίτας εκ τον άμαχον 
ζληόντμον. ο) τά ννμζτα ζολέμον, ώς το:ούτων νοονμένων τών 
οικογενειών τών ζεζόντων εν ζολεμω ή νζνόντων μετά τήν 
εζ’.τνμβκτζν άν.κΖνότητά των όζλ'.τών ν.ζ: άγων:ζτών Ενν:- 
κής Αντ:-τάζεως κζ: όοηόημζτονχων κζ: ε) τούς άνζζή
ρονς ειρηνικής ζερ'.όόον ύζζς/κούς κζ: όζλίτζς κζ: τας
ο·κογενε:ζς των. ώς κζ: τάς οΐκογενείζς τών ζτρζτ:ωτ:κών 
εν γένε: τών οονεν-όέντων εν ο:ατετζ-;μένη ύζηρετία.

Α:ά τής ζζρ. 2 ζύςάνοντα: κατά 11% a: λο:ζα: τνντάΞε:ς 
ζ: μή κζ·όορ:7όμενζ: βάτε: μ:ζνθν ένεργείας, ώς ώρ'.ζμενων 
ζροζωζ'.κών ζνντάςεων. τών ζνντάΞεων ζ2/.ζ:ών άγων.ζτών, 
2θ:α'ζ-0'μ:ζτων ζζλζιών ζνντ·ας:ονχων κλζ.

Α'.ά τής zap. 3 ζροβλεζετζ: άνάλογος ανζηζις τών ζζρε- 
χομενων ε:ς τούς λόγω ζωμζτ:κής ή ο:χ/θητ:κής άν.κτ/ότη- 
τος ζνντας:ο:οτονμένονς ζροζωζ'.κών εζεοομάτων ώς κζ· ή 
ζνςηζ'.ς τής ζνντάάεως τών ζνντζα'.ονχων είί'.κών κατη·/0- 
Ρ'.ών όζλ'.τών. ύζζλλήλων τής Βονλής, ζ’.οηροζρομ'.κών κζ: 
αγροτικών ιατρών, τών όζοίων ή ζνντζς'.ς κζταβάλλετζ: εκ 
τον Αημοζίον.

Δ’.ά τον άρ-όρον 2 αν;άνετα: το κατώτζτον ζοζόν τών νζο 
τον Αημοζίον καταβαλλόμενων ζνντάςεων κα; βθη·όη·.·.άτων 
άζο ίρχ. 2.100 είς ορχ. 2.500. Κα: ή ανςηζ:ς αύτη. ήτ:ς 
άντ'.ζροζωζενε: ζοζοζτόν 19.9%. άζοτε/.ε: μίαν ακόμη εκοή- 
λωζ:ν τής ύζό τής Κνβερνήζεω-ς άζν.ονμένης κο:νων;κής ζο- 
/.:τ:κής. μέζω τών ζνντάςεων. Σημε’.ον'τα: ότ:, τό κατώτα- 
τον ζοζόν ζνντάζεως τήν 1.1.77 άνήζχετο είς οζχ. 1500 κα: 
τήν 1.1.78 είς ορχ. 1800.

μον μ'.ζ-όόν άνεςζρτήτως χρόνον άζόχωρήζεως τον ύζαλλήλον 
εκ τή; ύζηρεζίζς. Οντω; οχ: μόνον ά'/τ:μετωζίζοντα: -SeTt- 
κώς ζ; ζερ:ζτώζε:; τή; έςομο·.ώζεως τού έζ:2όματος χρόνον 
ύζηρεζίζ; τών ζνντζς'.ονχων τών κζτηγορ:ών MB χα> ΕΕ 
ζρό; το χορηγούμενο·/ ε:ς τούς ζνντας'.ούχονς AT κατηγορίας, 
αλλά λύετα: ζ/.εον κζτά τρόζΟν έν.ζίον, γεν.κόν κζί ζαςή 
το νάμα τον ύζολογιζμον είς τήν ζύντας:ν τής ίν λόγω ζρο- 
ζζνςήζεως. χωρ 
τής ύζηρεζίζς.

7. ζνζχετ'.,ετα : ;;.ε τον χρονον τερματ:αμοΰ

4 7.2-0! ερούτζ: ί-ίτης ή ά?7.ή, 7.2-0’
ι: ζνθλθν'.κούς νόμους ζζρέχετα: τοός
όονς έ:τίόομα οΐΥ.ογενε '.ακών βαρ ών, τ οϋτο
TG -!'s - ς αυτών ‘/.αταστχ^τ^ς ή κα-3ί ζ τα-
•5 ζ.ί\ υτττ τ λ ς ζύτάς -ροϋ-ο6έζε:ς χαί
y. ε-ά- έν.άττη ν ρύ·1»μ: τίν τοΰ έζ’.οόματος

τοοτον ό'.ζ τονς εν ενεργε:α νζζ/./.η/.ονς, νζ ωςε/.οννται ζν- 
τομάτως κα; οί ζννταςιονχο:, άνεν ανάγκης είϊ'.κωτερζς τί
νος ζνντζς’.οοοτ:κή; ::ζτζςεως. Έντζνόζ ::ενκρ:ν!ζοντα: τά
1—ή ^ ^ ^

ζ) "Οτ: τό ζληρωτέον ζοζόν άντ'.ζτο'.χεϊ είς ζοζοζτόν 
έζ: τον βζζικού μ:ζ·ύθν είζηγητον ζροκε;μένον ζερ: ζολιτ:- 

ζνντζς'.ούχων κζΐ άν-όνζζζζ:ζτον Ιχοντος 16 —- 20 ετη 
ζ: 5τ?ατ:ωτίκών κα: ζολεμίκών

7.ων -ζνντζς'.ονχων 7.2;
υζηρ;εζ: ας, ζροκείμενον
ζνντζ ςιούχων.

ό; Τό εζίοομα τούτο
μ:ζ-ύέ,ν ο:ά νά ύζζχ-ύή εΐ:

γ) "Οτ: είϊ'.κΓτερον, ζροκείμενον ζερ: εζ’.οόματος ζνζύ- 
γον, λνόέντος τού γάμον, νύζνάτω ή οίζζνγίω, τούτο όίακό- 
ζτετζ:.

ο) "Οτι, εά·/ ό είς τών ζνζύγων είνα: ύζάλληλος τον Αη
μοζίον ή ΝΠΔΑ ή ΝΓΙΙΑ ζνντηρονμένον ή εζοζτενομενον ή 
έζ’.χορηγονμένον ύζό 'τον Αημοζίον κα! ό ετερος ζννταςιούχος 
τον Αημοζίον ή τών ανωτέρω νομικών ζροζώζων, λόγω 
ζζραζχε-όείζης όζηρεζίας τον ή τον ο:κα:οζαρόχθν τον ή άμ- 
ςότερο: ο: ζύζνγο: είνα: ζνντας'.ονχο:, κατά τήν ά'^ω'έρω εν- 
νο'.ζν, τό εζίοομα καταβάλλεται είς τον ενα ές αυτών.

Α:ά τον ap-Spον 5 ζροβλέζετα: ή ζτρογγνλοζοίηζις τών 
ζοζών τής ζνντάςεως, εκ. τής εφαρμογής τον άρ-Ssov 1 τον νο- 
μοζχεοίον καί ζροζ-όέτως ό τρόζος άνζγνωρίζεως κα; ζλη- 
ρωμής τον νέον ζο-ζον ζνντάςεως, τον ζροκύζτοντος έκ τον 
νομοζχεοίον, ώς ζζ-ρίως έχε: κα·5:ερω-όή, ο:’ άζοοάζεως τον 
1‘ζονργον τών Οικονομικών.

Α’.ά τον ζρρόρον 6 έκ λόγων ΐζότητος, έζεκτείνονται a! 
::ατάςε:ς τον νο^μοζχεοίον καί έζ: τών αχ/τάςεων τών μή 
καταβαλλόμενων ύζό τού Αημοζίον, ϊ'.εζομένων όμως ύζό τών 
ίοίων ο'.ατάςεο)·/ εύόέως ή κατά ζαρζζομζήν.

Α:ά τού άρνρον 7 κνρούτα:, ή ύζ’ άρ:·5μ. Γ. 97/7/4.1. 
1980 άζόζζζις τού Γζονργού Οικονομικών. ο:ά τής όζοίας 
ένεκρί-όη ή άμεζος εκκζ·όάρ:ζ:ς καί ζληρωμή είς τούς ζνν- 
τζς:ούχονς τού Αημοζίον, τών νέων ζοζών ζνντάςεων, έζ:οομά- 
των καί βοη-όημάτων, άζό 1.1.80 καί ζρό τής έζ'.'!<η?'·ϊεωϊ 
τον '/ομοζχεοίον, ζρός τόν ον.οζον τής ταχντίρζς ζληροηχής 
τών νέων ζοζών κα! έςνζηρέτηζ:ν οντω τών ζννταςιούχων. 
Εζίζης κνρούτα: ή ύζ' άρ:·ύ. 7514/28.1.80 κΌ’.νή άζόζαζ'.ς 
ή ζχετ'.ζομένη με τήν ζνςηζιν τών ζνντάςεων τών ΟΤΑ.

Τέλος, ::ά τον ά’ρ-όρον 8 κα-όορίζετα: ή τνζ:κή ίζχύς τού 
νομοζχεοίον, τό όζοίον ζαρχ/.αλονμεν όζως ζεριβάλητε ο:ά τής 
ψήφον ζας. χαρακτηρ’ζνή :έ τούτο ώς κατεζείγον κα! ύζη- 
ρεζ:2κόν ο:ά τήν εζίζζενζ’.ν τής 2;αί:καζίζς έζ’.ψηφίζεώς τον.

Εν Άνήνα'.ς τή 23 Ίοννίον 1980 

Ο! 'Γζονργο!
Εύζωτερίκών Οικονομικών
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