
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

_ey y.,ej;c-j ·,caC'j «ζεσι τοοζοζοιησεως των άρθρων 
^v.at 5 τού* Α.Χ. 1512/1950 «ζερί μεζαρρνθμίσεως σών 

νόμων ζερί συντάξεων τον άμαχον ζληθνσμού».

Ποος ιψ· Ε' Άναθεωοψιχήν Βουλήν τών ‘Ελλήνων

I. Διά τής διατάξεως τής ζαρ. 1 τον άρθρον 1 τον Α.Ν. 
] 512/1950 ώρίσθησαν τά κάτωθι:

Ο/,ίται έκ τον άμαχον ζληθνσμού. άνεζαρτη-
ντες σνμζεζληρωμένον τό 14ον έτος τής η/.ι-

τάτ τσοϋζϊθέσε’-

1

«"Ελληνες 
τως ρόλον, έχ
y.'ac των. ζαθοντες ντο τονς όρους καί τας τροντο■>ετε·. 
τον άοθρον 1 τον X. 812/1943. ώς τούτο έτροζοζοιήθη /.a! 
σννεζληρώθη μεταγενεστέρους. ζάθημα. έζαγόμενον διαρκή 
μείωσιν τής ιερός έργασίαν ικανότητες τουλάχιστον 25% δι
καιούνται έκ τον Δημοσίου Ταμείου άεεό 1 Νοεμβρίου 1950 
μηνιαίας συντάξεως ίσης, ζρός τήν μην·, at αν συνταζιν^ τήν 
άνήκονσαν -/.ατά τονς κειμένους ττερ* ζολεμικών συντάξεων 
νόμονς y.a! τήν νζ" άριθ. 320937/1947 άζορασιν τον Ύζουρ- 
γού των Οικονομικών είς στρατιώτην ζαθόντα ε= αίτ’.ας 
τής εν ζολέμω νζηρεσίας τον, μειονμένην κάζά 25% καί κατα
βαλλόμενη·/ άνεν τον έζιδόματος βαρείας άναεεηρίας ή οίον- 
εήζοτε άλλον έετιοόματος.

2. ΕΞ άλλον διά τών διατάξεων τον άρθρου 5 τον αυτού 
Α. Νόμον ώρίσθησαν τά έξής:. .

«Τό ζοσον τον άνήκοντος είς τήν οικογένειαν βοηθήματος 
σννίσταταί- είς .το _ήμ!σν_τής_σνντάΞεως τής άνηκούσης άνα
λογ ως τής εεεριεττώσεως είς τήν οικογένειαν τον ζαθόντος ή 
θανόντος στρατιώτου έξ αιτίας τον ετολέμον κατά τάς κειμέ- 
νας διατάξεις τών ζερί εεολεμικών συντάξεων νόμων, άνεν 
έζιδόματος τίνος».

3. Εζηκολούθησεν ό Α.Ν. 1939/1951 διά τών διατάξεων 
τον όζοίον διεχωρίσθησαν αΐ εεολεμικαί συντάξεις τών όζλι- 
τών τον Στρατεύματος, αίτινες ηύξήθησαν κατά ετοσοστόν 
άναεεηρίας, εκείνων τον άμαχον ζληθνσμού, αίτινες έξηκολου- 
θησαν διεζόμενα: νζό τών διατάξεων τον Α.Ν. 1512/1950.

4. Και να! μεν είς άντιστάθμισμα τής έν λόγω ανξήσεως 
εεαρεσχέθη διά τον Α.Ν. τούτον καί έφ’ έξής έζίδομα άνικα- 
νότητος είς τονς άναεεήρονς εκ τον άμαχον ζληθνσμού, εελήν 
όμως καί δοθέντος ότι αί έκτοτε χορηγούμενα: αύξήσεις είς 
αυτούς ύζολογίζοντα: έεεί τον βασικού ζοσού τής συντάξεως 
κατ:: διάφορον οντω τρόζον ύζολογιζέμενα: έναντι τών άναζή- 
ρων ζολέμον στρατιωτών (ανξησις τον κατά εκατοστόν άνα- 
ζηρίας ζοσού) ή διαφορά λόγον 3:4 (σύνταξις ζαθόντος έκ 
τον άμαχον ζληθνσμού 75% τής σνντάΞεως στρατιώτον ζα
θόντος εν ζολέμω) ήν ήθέλησεν ό βασικός Α.Ν. 1512/1950 
κατέστη όλονέν μεγαλντέρα οιά νά κατάληξη σήμερον είς τήν 
σχέσινί: 3.

5. ’Ανάγκη όθεν ζαρίσταται όζως έκ λόγων Κοινωνικής 
Πολιτικής άζοκατασταθή ή κατά τά άνωτέρω διαταραχθεί- 
σα r/έσις, ήτις νζό τά σημερινά δεδομένα δημιουργεί ζροβλή- 
ματα έζιίιώσεως τών άναζήρων εκ τον άμάχον ζληθνσμού 
Ελλήνων ζολιτών καί τών οικογενειών των. έναντι τών 

οζοίων εκ ζροορισμού δεν δύναται νά άδιαφορήση τό Κράτος.
0. Αύτος είναι ό σκοζός τον νζ’ όψει σχεδίου νόμον, αΐ 

εζι μέρους διατάξεις τον όζοίον έχονν ώς άκολούθως:

α) Αιά τον άρθρον 1 όρίζετα·. σαφώς ότι ή σύνταξις τών 
θυμάτων τον άμάχον ζληθνσμού είναι ίση ζρός τά 75% τής 
εκαστοτε μηνιαίας σνντάΞεως μετά τών έζί ταύτης έζιδομά- 
των άνικανότητος. τά όζοία ζροβλέζοντα: (ιζρ τών έκάστςτε 
ισχνονσών διατάξεων διά τον άνάζηρον ζολέμον στρατιώτη·/ 
τον νζοσταντα τήν άύτήν μείωσιν τής ζρός εργασίαν ικανό-
“r*'· -

β) Διά τον άρθρου 2 ρυθμίζεται καθ’ όμοιο·/ τρόζον τό 
βοήθημα τό άναγνωριζόμενον είς τάς οικογένειας τών άνωτέ- 
?ω. χάριν ένότητος τών άρχών καί τον σνστήματος σννταΞι-
C Ζ C1Υ] Ζ Ζ (λ) £.

( ϊ) Διά τών άρ·3ρων 3 καί 4 τέλος καθορίζεται ή οιαόικα- 
σια ά-ζαγνωρίσεως καί καταβολής τής ηνξημένης συντάξεως 
ως καί ή έναρξις ισχύος τον νομοσχεϊίον.

οίον νόμον, τό όζ^ήον^έ^ονεκ. τήν τιμήν νά θεσωμεν ενωζιον 
τής 'Εθνικής Άντιζροσωζείας ζρός ύηςισιν.

Έν Άθήναις τή 29 Μαρτίου 1975

Ό 'Τζον:νό"ς Έΐκονονικών
Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΓ

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

3

Περί τροζοζοιήσεως τών άρθρων 1 και 5 τού Α.Ν. 1512/ 
1959 «ιζερί μεταρρνθμισεως τών νόμων ζερι συντάξεων 
τον άμάχον ζληθνσμον».

Άρθρον I.

Ή ζαράγραοος 1 τον άρθρον 1 τού Α.Ν. 1512/1950 τρο- 
ζοζοιεΐτα: ώς άκολονθως:

«1. 'Ελληνες ζολίται έκ τον άμάχον ζληθνσμον, ανεξαρ
τήτως ρόλον, έχοντες σνμζεζληρωμένον τό 14ον έτος τής 
ηλικίας των. ζαθόντες νζό τονς όρους καί τάς ζρονζοθέσεις 
τον άρθρον 1 τον Νόμον 812/1943. ώς τούτο έτροζοζοιήθη 
καί σννεζληρώθη μεταγενεστέρως. ζάθημα έζαγόμενον ϊιαρκή 
μείωσιν τής ζρός εργασίαν ίκανότητος τουλάχιστον 25%. δι
καιούνται εκ τού Δημοσίου Ταμείον μηνιαίας σνντάΞεως ίσης 
ζρός τά έβδομήκοντα ζέντε τοίς εκατόν (75%) τής έκάστοτε 
μηνιαίας συντάξεως, μετά τών εζ: ταύτης εζιδομάτων άνι- 
κανότητος. τής ά-.ηκούσης κατά τονς έκάστοτε κειμένους 
ζερί ζο/.εμικώ-Γ σνντάξεων νόμους είς στρατιώτην νζοσταν
τα τήν χύτή·/ μείωσιν τής ζρός εργασίαν ίκανότητος έξ αί
τιας τής έν ζολέμω νζηρεσίας τον».

Άρθρον 2.
Τό άρθρον 5 τού Α.Ν. 1512/1950 τροζοζοιείται ώς άκο- 

λούθως:
«Άρθρον 5.

Τό ζοσον τού άνήκοντος είς τήν οικογένειαν βοηθήματος 
σννίσταται είς τό 75% τής εκάστοτε συντάξεως τής άνηκού- 
σης. άναλόγως τής ζεριζτώσεως, είς οικογένεια^ ζαθόντος 
ή θανόντος στρατιώτου έξ αιτίας τού ζολέμον κατά τάς εκά- 
στοτε κειμένας διατάξεις τών ζερί ζολεμικών συντάξεων νό
μων».

Άρθρον 3.

Ή άναγνώρισις καί καταβολή τής ηνξημένης συντάξεως 
ή βοηθήματος, κατά τάς διατάξεις τών ζροηγονμένων άρθρων 
γίνεται οίκοθεν νζό τής Ύζηρεσίας Συντάξεων τού Γεν. Λο
γιστηρίου τού Κράσονς τού Ύζονργείον Οικονομικών.

Άρθρον 4.

Ή ισχύς τού ζαρόντος άρχεται άζό τής ζρώτης τού έζο- 
μένον άζό τής δημοσιεύσεώς τον μη·/ός διά τής Έρημερίδος 
τής Κνίερνήσεως.

Εν Άθήναις τή 23 Μαίον 1975 

Ό Υζονογός Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

(Κατ’ άρθρον 57 zap. 5 τού Συντάγματος) ζερί τού τρόζον 
καλύψεως τών δαζανών τών ζροκαλονμένων έκ τού νομο
σχέδιου «ζερί διατάξεών τινων άρορωσών συντάξεις καί 
βοηθήματα τού άμάχον ζληθνσμον».
1. Έν όψει τού ζροκειμένον νομοσχεδίου νζολογίζετα: οζ· 

θά ζροκληθούν αί ώς κάτωθι δαζά-/αι τού Κρατικού Πρού- 
ζολογισμού.

της εζιδομάτων άνικανότητος, τά όζοία ζροίλέζονται νζό 
τών έκάστοτε Ισχνονσών διατάξεων διά τον άνάζηρον ζολέμον 
στρατιώτην.


