
( ανατύπωση:

Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί άπονομής προσωπικής συντά
ξεως εις την οικογένειαν τοϋ φονευθέντος Λυκειάρχου
Γεωργίου Μπλέσιου».

Ποόζ τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Την 22αν ’Ιουνίου 1978, ημέραν έκδόσεως των αποτε
λεσμάτων των προαγωγικών εξετάσεων των Λυκείων εις 
Σπάρτην, έλωφε χώραν μία τρομερά καί πρωτάκουστο; 
πράξις. Ό Λυκειάρχης Γεώργιος Μπλέσιος, καθ’ όν χρόνον 
έξετέλε·. τά κα-άήκεντά του εντός του σχολείου, ετραυμστι- 
σ£η όανασίμως ίιά περιστρόφου όχλου ύχο άνεςεταττεου μα- 
•λητού Οικονομικού Αεχκείου Σχάρτης και μετ' ολίγον έξε- 
ττνευσε.

Ή έγχληματική αυτή χράξις, ξένη τελείως χρός τά 
ελληνικά τ,ί>η. άχοτελεί πλήγμα καί χροσόολή ϊιά τήν χαι- 
ίείαν μας. τής όχοίας οί λειτουργοί χρέχε: νά τυγχάνουν 
ΐϊιαιτέρου σεέασμοϋ χαρά πάντων. Εις τό χρόσωχον τού ρο- 
νευύέντος Λυκειάρχου έφονεύετο όχι ό ιϊιώτης. άλλ’ ό έκ- 
πρόσωχοςτής Πολιτείας, ό λειτουργός τής Παιϊείας

Διά τήν τιμωρίαν τοϋ δράστου ή Ελληνική Δικαιοσύνη 
θά πράξη το καθήκον της. Τά μέτρα, όμως, τής Πολιτείας 
δεν θά πρέπει, έν προκειμένω, νά έξαντλ.ηθοΰν με τήν τιμω
ρίαν τοϋ ένοχου. Θά πρέπει, παραλλήλους, νά τιμηθή καί 
τό θϋμα τοϋ καθήκοντος, ό άτυχος Λυκειάρχης.

Τό Ύπουργεΐον Οικονομικών προτείνει εις τήν ’Εθνικήν 
’Αντιπροσωπείαν, όπως ή τιμή αυτή έκδηλωθή διά τής άπο- 
νομής προσωπικής συντάξεως εις τήν χήραν και τήν θυγα
τέρα τοϋ ανωτέρω Λυκειάρχου.

Εις τοϋτο άποβλ.έποντος τοϋ συνυποβαλλόμενου σχεδίου 
νόμου, παρχκαλοϋμεν διά τήν έπιψήφισίν του.

Έν Άθήναις τη 30 Νοεμβρίου 1978 
Ό Υπουργός Οικονομικών

ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί άχονομής προσωπικής συντάξεως εις τήν οικογένειαν 
τοϋ ρονευλέ/τος Λυκειάρχου Γεωργίου Μελέτιου.

Άρύρον 1.
1. Άχονέμεται εις τήν Μαρίναν χήραν τού, κατά τήν έκτέ- 

λ.εσιν τών καθηκόντων του, φονευ-όέντος Λυκειάρχου Γεωρ
γίου Μπλέσιου καί εις τήν άγαμο·/ όυγατέρα αϋτεϋ Έλ.ί- 
σάόετ, μηνιαία χροσωχική σύνταξις, άχό τής έχομένης τοΰ 
ύανάτου του, ίση χρός τό σύνολ.ον τής έκάστοτε πλήρους 
συντάξεως Λυκειάρχου.

2. Ή κατά τήν χροηγουμένην παράγραφον σύνταξις άνή- 
κει κατά τό ήμισυ εις τήν χήραν καί κατά τό έτερον ήμισυ 
εις τήν ορφανήν καί καταίάλλεται ύχό τάς προϋποθέσεις 
καταίολής συντάξεως εϊς τήν χήραν καί τά τέκνα τών άχο- 
ίιουντων χο/.ιτικών υπαλλήλων.

3. Προς ττή. κατά τον πτερόντσ νόμον σύνταχιν. τγαυάης:- 
ζετα: ή σύνταξις τήν όχοίχν ϊικαιοϋται ή οικογένεια τοΰ ύα- 
νόντες κατά τάς κειμένας γενιχάς χέρι χολιτικών συντά
ξεων διατάξεις.

Άρ-όρον 2.
Η ισχύς τοϋ χαρόντος άρχεται άχό τής οημοσιεύσεώς του 

Β'.ά τής Έρημερίίος τής Κυόερνήσεως.
Έν Άόήναις τή 13 ’Απριλίου 1979

Ό 'Υπουργός Οικονομικών 
ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 
(Άρόρον 75 χαρ. 3 τοϋ Συντάγματος)

Περί τής προκαλουμένης δαπάνης έκ τών διατάξεων τοϋ 
σχουιυυ νόμου «περί απονομή; προσωπική; συντάξεως 
εις την οικογένειαν τοϋ φονευθέντος Λυκειάρχου Γεωργίου 
Μπ/χσιου» καί τοϋ τρόπου καλύψεως ταύτης.
Ή δαπκνη εις βάρος τοϋ Δηυιοσίου, έκ τής απονομής 

προσωπικής συντάξεως εις τήν οικογένειαν τοϋ φονευθέντος 
Λυκειάρχου Γεωργίου Μπλέσιου ίσης πρός τήν έκάστοτε 
πλήρη σύνταξιν Λυκειάρχου, υπολογίζεται εις δραχμάς 
166.275 διά τό έτος 1978 καί εϊς δραχμάς 358.400 διά το 
1979, θέλει δέ καλ.υφθή έκ τών σχετικών πιστώσεων.

Έν Άθήναις τή 25 Ίανουαρίου 1979 
Ό 'Υπουργός

ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Άριθ. 2/2/1979
ΕΚΘΕΣΙΣ

Τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τοΰ Κράτους (Άρό-ρον 75 
χαράγρ. 1 τοϋ Συντάγματος) έχί τοϋ σχεδίου Νόμου τού 
Υπουργείου Οίκεν/ομυκώ-ν «περί άπονομής χροσωχικής συν
τάξεως εις τήν οικογένειαν τοΰ φονευθέντος Λυκειάρχου 
Γεωργίου Μχλέσιου».
Διά τών διατάςεων τοϋ ώς άνω σχεδίου νόμου άποιέμττχι 

εις τήν Μαρίναν χήραν τοϋ έν τή έκτε/,έσει τών καθηκόντων 
του φονευθέντος Λυκειάρχου Γεωργίου Μπλέσιου καί τήν 
άγαμον θυγατέρα αΰτοϋ Ελισάβετ, μηνιαία προσωπική 
σύνταξις, άπό τής επομένης τοΰ θανάτου του (23.6.197S), 
ίση πρός τό σύνολον τής έκάστοτε συντάξεως Λυκειάρχου.

Ή έν λόγω σύνταξις καταβάλλεται ΰπο τάς προϋποθέσεις 
καταβολής συντάξεως εις τάς χήρας καί τά τέκνα τών άπο- 
βιούντων πολ.ιτικών υπαλλήλων καί συμψηφίζεται μετ’ εκεί
νης ή τις θά κατεβάλάχτο εις τήν οικογένειαν τοΰ θανόντος 
κατά τάς κειμένας γενικά; περί συντάξεων διατάξεις. Ή ώς 
άνω σύνταξις ανήκει κατά τό ήμισυ εις τήν χήραν σύζυγον 
καί κατά τό ήμισυ εϊς τήν όρφανην.

Έκ τών προτεινομένων διατάξεων προκαλεΐται δαπάνη 
τοϋ Κρατικοϋ Προϋπολογισμού έκ δρχ. 166.000 περίπου 
διά τό έτος 1978, ήτις άπό τοϋ έτους 1979 καί εφεξής 
αυξάνεται εις δρχ. 360.000 περίπου, έτησίως.

Έν Άθήναις τή 25 Ίανουαρίου 1979 
Ό Γενικός Διευθυντής

ΧΡ. ΛΑΓΟΣ


