
Ο νόμος 1910/44 Περί προστασίας της πολύτεκνης οικογένειας . . . 

ΝΟΜΟΣ 1910/1944 

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ 

 

      1.  α. Ο νόμος 1910/1944, αποτελεί μέχρι σήμερα το βασικό νομοθέτημα για την 

προστασία των πολυτέκνων και πολλές από τις διατάξεις του, έστω και αποψιλωμένες, 

εξακολουθούν να ισχύουν. Δημοσιεύτηκε στο φύλλο 229 της εφημερίδος της Κυβερνήσεως 

(τεύχος Α΄) στις 3 Οκτωβρίου 1944 και κωδικοποίησε όλη τη νομοθεσία «περί προστασίας 

πολυτέκνων» και ειδικότερα κωδικοποίησε τα νομοθετήματα: 

α.      Ν. 4733/1930 (ΦΕΚ 165/Α/15-5-1930): «περί προστασίας πολυτέκνων». 

β.      Ν. 4839/1930 (ΦΕΚ 258/Α/30-7-1930): «περί τροποποιήσεως του νόμου 4733 

«περί προστασίας πολυτέκνων». 

γ.      Ν. Δ. 22/7/1933 (ΦΕΚ 208/Α/22-7-1933): «περί τροποποιήσεως και συμ-

πληρώσεως των νόμων 4733 και 4839 «περί προστασίας πολυτέκνων». 

δ.      Ν. 5781/1933 (ΦΕΚ 275/Α/25/9/1933): «περί κυρώσεως του από 22 Ιουλίου 1933 

Ν. Διατ/τος «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των νόμων 4733 και 4839 «περί 

προστασίας πολυτέκνων». 

ε.      Α. Ν. 2543/1940 (ΦΕΚ 291/Α/12-9-1940): «περί τροποποιήσεως και 

συμπληρώσεως του νόμου 5781/1933 «περί προστασίας των πολυτέκνων» και 

 στ. Α. Ν. 2683/1940 (ΦΕΚ 411/Α/2-12-1940): «περί συμπληρώσεως του Α. Ν. 2543 του 

1940 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 5781/33». 

  

2.  Μετά την ψήφισή του ο Ν. 1910/1944, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με: 

α. Το, από 19-9/22-10-1953 Β. Δ. (ΦΕΚ 288/Α/22-10-1953) «περί τροποποιήσεως και 

συμπληρώσεως διατάξεών τινων του υπ’ αριθ. 1910/44 νόμου κ. λπ. ». 

β. Το Ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2/Α/5-1-1979): «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 

διατάξεών τινων του Ν. 1910/1944 κ. λπ. ». 

γ. Το Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006): «ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές 

διατάξεις». 

  

3. Μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση με τα παραπάνω νομοθετήματα, το κείμενο του 

Ν. 1910/1944, έχει ως κατωτέρω: 

  

  

  

   



ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1910 

  

Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της Νομοθεσίας«περί προστασίας πολυτέκνων» 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

Έχοντες υπ’ όψιν το από 7 Απριλίου 1943 Διάγγελμα του Προέδρου της Κυβερνήσεως προς 

τον Ελληνικόν Λαόν, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν. 

  

Άρθρο 1 

  

1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόµου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική 

µέριµνα και επιµέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάµους ή 

νοµιµοποιηθέντων ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηµένων, τα οποία είναι άγαµα και 

δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε 

αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και 

αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος 

της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά µε οποιαδήποτε αναπηρία σε 

ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και 

οικογενειακής κατάστασης. 

  

2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική µέριµνα και επιµέλεια των τέκνων του και 

είναι µόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα 

από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάµους ή νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα ή 

υιοθετηµένα ή εκτός γάµου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει 

το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες 

σχολές πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 

και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά 

συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό 

(67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

  

3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέµου 

σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, 

εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγοµένων σε µία από τις περιπτώσεις της πρώτης 

παραγράφου.   

  

 4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν 

οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαµβάνουν όλα τα ευεργετήµατα των 



πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισµούς της πρώτης πα-

ραγράφου του παρόντος άρθρου. 

  

(Το άρθρο 1 του Ν. 1910/1944, όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με το Ν. 860/1979, 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006) 

  

Άρθρο 2 

  

1. Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται µε το πιστοποιητικό της οικογενειακής του 

κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενο από 

πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. 

  

2. Η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος απονέµει την πολυτεκνική ιδιότητα. Η 

θεώρηση των πολυτεκνικών ταυτοτήτων γίνεται ανά τριετία ατελώς σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες µέχρι σήµερα διατάξεις από την Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. 

Η παρούσα διάταξη ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007. 

  

3. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων απονοµής ή µη της πολυτεκνικής ιδιότητας από την 

Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος υποβάλλονται, εντός προθεσµίας τριάντα 

(30) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόµενο, στο Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εκδικάζονται από την Επιτροπή της παραγράφου 3 του 

άρθρου 8 του παρόντος. 

  

 4. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 

(ΦΕΚ 2 Α’), όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη 

διατηρούν ισοβίως και απολαµβάνουν ισοβίως τα δικαιώµατα που απορρέουν από την 

πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαµβάνουν των 

δικαιωµάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός 

γονέα. 

  

(Το άρθρο 2 του Ν. 1910/1944, όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με το Β. Δ. της 19/9 – 

22/10/1953 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3454)                                 

  

Άρθρο 3 

  

1. Άπαντα τα τέκνα των πολυτέκνων πλήν των, κατά το Π. Διάταγμα οριζόμενα, κρινομένων 

ευπόρων απαλλάσσονται της καταβολής παντός εκπαι-δευτικού τέλους, όσον αφορά την εν 

γένει επαγγελματικήν εκπαίδευσιν, εμπο-ρικήν, τεχνικήν, γεωργικήν, το Πολυτεχνείον και 



τας προσαρτημένας αυτώ Σχολάς και εν γένει πάσαν υφ’ οιανδήποτε μορφήν πρακτικήν και 

επαγγελμα- τικήν εκπαίδευσιν πάσης βαθμίδος. Υπό την έννοιαν των εκπαιδευτικών τελών 

νοούνται δίδακτρα, χαρτόσημα, ένσημα και εν γένει πάς εκπαιδευτικός φόρος υφ’ 

οιανδήποτε μορφήν. 

  

2. Όσον αφορά την μέσην κλασσικήν εκπαίδευσιν ως και την ανωτάτην εν γένει τ’ ανωτέρω 

ευεργετήματα παρέχονται εις τα λαμβάνοντα βαθμόν προ-βιβάσιμον, τέκνα πολυτέκνων. 

  

3. Αι σχολικαί Επιτροπαί και Εφορείαι, αι Ενοριακαί Επιτροπαί και αι Διοικήσεις των 

αυτονόμων Σχολών υποχρεούνται να παρέχωσι δωρεάν βι-βλία και γραφικήν ύλην εις τους 

μαθητάς τέκνα ομολογουμένως απόρων πολυ-τέκνων. Διά τους Δήμους και Κοινότητας η 

προς τούτο δαπάνη είναι υποχρεω-τική.      

  

 4. Εφ’ όσον δε κατά τους κειμένους ή μέλλοντας νόμους παρέχονται δι’ οιανδήποτε Σχολήν 

υπό του Κράτους ή υπό κληροδοτημάτων εις μαθητάς ή φοιτητάς των παντός είδους Σχολών 

και των εν γένει πρακτικών τοιούτων επιχορηγήσεις ή υποτροφίαι, προτιμώνται μεταξύ 

ισοβάθμων τα τέκνα των πολυτέκνων. 

  

Άρθρο 4 

  

1. Εις τα Νοσοκομεία και τα Θεραπευτήρια των Δήμων και Κοινοτήτων, του Δημοσίου ή 

Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Νομικών Προσώπων, εισάγονται κατά προτίμησιν και 

νοσηλεύονται δωρεάν πολύτεκνοι, τέκνα και σύζυγοι πολυτέκνου κρινόμενοι άποροι κατά τα 

δια Β. Διατάγματος οριζόμενα. Οι Δήμοι και Κοινότητες υποχρεούνται εις την καταβολήν των 

νοσηλείων εις Θεραπευτήρια άλλων Δήμων ή Κοινοτήτων ή Οργανισμών δια τους 

νοσηλευομένους εις ταύτα δημότας των απόρους πολυτέκνους ή μέλη των οικογενειών των. 

Επίσης λαϊκά φαρμακεία ή ιατρεία του Δημοσίου ή των Δήμων ή Κοινοτήτων ή 

Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Νομικών Προσώπων παρέχουσιν εις πάσχοντας απόρους 

πολυτέκνους ή μέλη των οικογενειών των δωρεάν ή επί εκπτώσει φάρμακα ή ιατρικήν 

αρωγήν. Ωσαύτως εφ’ όσον προβλέπονται αποστολαί εις παιδικάς εξοχάς πασχό-ντων ή 

ασθενικών παίδων δαπάναις του Δημοσίου ή Φιλανθρωπικών Ιδρυμά-των ή 

Κληροδοτημάτων ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή παροχή συσσιτίων προτιμώνται 

μεταξύ αυτών τέκνα πολυτέκνων κρινομένων ως άνω απόρων. 

  

2. Η εκάστοτε κατά νόμον οριζομένη ιατρική αμοιβή περιορίζεται εις το ήμισυ δια πάσαν 

ιατρικήν επέμβασιν προς άπορον πολύτεκνον ή μέλος της οικογενείας του. Προσέτι οι 

πολύτεκνοι δικαιούνται εις την, υπό των διατιμήσεων, οριζο-μένην ανωτέραν έκπτωσιν τιμής 

φαρμάκων. 

  



3. Τά ορφανά εκ πατρός ή μητρός ή εξ αμφοτέρων απόρων πολυτέκνων προσλαμβάνονται 

υποχρεωτικώς εις τα Οικοτροφεία, εφ’ όσον αιτήσονται του-το και υπάρχει κενή θέσις. 

  

4. Πολύτεκνοι ή μέλη της οικογενείας των στερούνται των, κατά το άρθρον τούτο, 

ευεργετημάτων, εφ’ όσον αποδεδειγμένως δικαιούνται και τυγχάνουσι περιθάλψεως 

ικανοποιητικής παρ’ ετέρων Οργανισμών.                               

  

Άρθρο 5       

  

Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1910/1944, που αναφέρονται στη στράτευση των 

πολυτέκνων έχουν διαφοροποιηθεί.       

  

Ήδη, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α/13-12-2005), 

  

«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις», που έχουν ως κατωτέρω: 

  

Μειωμένη στρατεύσιμή στρατιωτική υποχρέωση 

  

 1. Μεταφέρονται στους υπόχρεους µειωµένης στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης, 

εφόσον επιθυµούν, οι παρακάτω κατηγορίες οπλιτών: α. Εξάµηνης διάρκειας: (1) Όλοι οι 

αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια, καθώς και οι δύο µεγαλύτεροι αδελφοί από 

πέντε ζώντα αδέλφια. (2) Ο µόνος ή µεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι 

ανίκανοι για κάθε εργασία ή έχουν πεθάνει. (3) Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων. (4) Όσοι έχουν 

σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία. (5) Οι µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού. (6) Όσοι υπηρέτησαν 

ενόπλως µε στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάµεις άλλου κράτους, πλην 

συµµαχικού ή µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) 

µηνών. (7) Όσοι, µετά τη συµπλήρωση του τριακοστού πέµπτου έτους της ηλικίας τους, 

αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια µε πολιτογράφηση ή εγγράφονται σε µητρώα αρρένων ως 

αδήλωτοι, επειδή απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω γέννησής τους στο έδαφος της 

Ελληνικής Επικράτειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 

3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α’). β. Εννεάµηνης διάρκειας: (1) Οι δύο µεγαλύτεροι αδελφοί από 

τέσσερα ζώντα αδέλφια. (2) Ο µόνος ή µεγαλύτερος αδελφός από τρία ζώντα αδέλφια.  (3) 

Ο µόνος ή µεγαλύτερος γιος γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει συµπληρώσει 

το εβδοµηκοστό έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία.  (4) Ο µόνος ή µεγαλύτερος γιος 

θανόντος γονέα ή άγαµης µητέρας. (5) Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου. 

  

2. Οι στρατεύσιµοι µεταφέρονται στους υπόχρεους µειωµένης στρατεύσιµης στρατιωτικής 

υποχρέωσης, εφόσον µε τη µεταφορά τους δεν αποµένει υποχρέωση παραπέρα εκπλήρωσης 

στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης και τυχόν πρόσθετης. 



  

3. Όσοι διατελούν σε ανυποταξία, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου µετά τη 

διακοπή της ανυποταξίας και εφόσον µε τη µεταφορά τους δεν αποµένει υποχρέωση 

παραπέρα εκπλήρωσης στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης και τυχόν πρόσθετης 

απολύονται. Οι λιποτάκτες υπάγονται στις ίδιες διατάξεις µετά τη διακοπή της λιποταξίας 

τους. 

  

4. Η µεταφορά στους υπόχρεους µειωµένης στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν 

ανακαλείται, αν µετά την υποβολή του αιτήµατος εκλείψουν οι σχετικοί λόγοι. 

  

5. Στις περιπτώσεις (1) και (2) της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 1 και στις 

περιπτώσεις (1), (2), (3) και (4) της υποπαραγράφου β’ της ίδιας παραγράφου του άρθρου 

αυτού, αν ο περιγραφόµενος ως δικαιούχος είναι ανίκανος για κάθε εργασία, το δικαίωµα 

της µεταφοράς µεταβιβάζεται στον αµέσως επόµενο ικανό για εργασία αδελφό. Δεν είναι 

δυνατή η µεταβίβαση του δικαιώµατος µεταφοράς στους υπόχρεους µειωµένης 

στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχρέωσης, στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι έχουν ασκήσει 

το δικαίωµα αυτό και έχουν ήδη εκπληρώσει µειωµένη στρατεύσιµη στρατιωτική 

υποχρέωση. 

  

6. Οι έφεδροι αξιωµατικοί, οι δόκιµοι έφεδροι αξιωµατικοί και οι επίκουροι αξιωµατικοί δεν 

υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.   

  

Άρθρο 6 

  

1. Πρός ανέγερσιν λαϊκής κατοικίας δια τους απόρους και αστέγους πολυτέκνους παρέχεται 

εκ μέρους του Κράτους ή οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, 

αναλόγως της αρμοδιότητος εκάστου, πάσα σχετική ευκολία, ήτοι ατέλεια υλικών, απαλλαγή 

εκ φόρων. Αι άνω ευκολίαι παρέχονται και εις οικοδομικούς Συνεταιρισμούς πολυτέκνων. 

  

2. Εις λαϊκάς κατοικίας διατεθειμένας υπό του Κράτους, Δήμων, Κοινο-τήτων και εν γένει 

Νομικών Προσώπων προτιμώνται πολύτεκνοι και μεταξύ αυτών οι απορώτεροι και οι έχοντες 

πλείονα τέκνα. 

  

3. Αι οπωσδήποτε αποκτώμεναι ως άνω λαϊκαί κατοικίαι εκ μέρους των πολυτέκνων 

αποπληρώνονται υπ’ αυτών δια μακρών και μακροπροθέσμων χρεωλυτικών δόσεων. 

  

4. Η στέγασις απόρων πολυτέκνων θεωρείται αποτελούσα δημοσίαν ανάγκην και κοινήν 

ωφέλειαν και συντελείται δι’ αλλοτριώσεως εκτάσεων υ-πέρ οικοδομικών Συνεταιρισμών 



Πολυτέκνων κατά τας γενικάς περί απαλλο-τριώσεως δια δημοσίαν ανάγκην και κοινήν 

ωφέλειαν διατάξεις. 

  

 Άρθρο 7 

  

Τά έξοδα και τέλη πάσης διαδικασίας ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου ως και τα τέλη 

εκτελέσεως ως επίσης και αι κατά τον κώδικα περί δικηγόρων καταβλητέαι ή καταψηφιστέαι 

αμοιβαί, τα τέλη και δικαιώματα του επί της εκτελέσεως Συμβολαιογράφου ως και τα του 

Δικαστικού κλητήρος τέλη και δι-καιώματα δια πάσαν σχετικήν προς τας δίκας ταύτας ή την 

εκτέλεσιν ενεργείας τούτου μειούνται εις το ήμισυ του, κατά τας κειμένας διατάξεις, 

καθοριζομένου ποσο εφ’ όσον ταύτα είναι καταβλητέα παρά πολυτέκνων. Πάσαι αι 

ευεργετικαί διατάξεις περί δικαστικών διευκολύνσεων ή απαλλαγών ισχύουσαι δι’ 

οιανδήποτε άλλην κατηγορίαν πολιτών, ισχύουσι και δια τους ομολογουμένως μη ευπόρους 

πολυτέκνους. 

  

Άρθρο 8 

  

1. Οι πολύτεκνοι απαλλάσσονται του φόρου της ιδιοκατοικουμένης μι-κροκατοικίας. 

  

2. Οι πολύτεκνοι δικαιούνται ν’ απαλλάσσωνται του φόρου των, δια τας ιδίας των ανάγκας, 

χρησιμοποιουμένων προϊόντων αυτών κατά τας εκάστοτε εκδιδομένας διαταγάς του 

Υπουργού των Οικονομικών ορίζοντος το εξαιρε-τέον του φόρου ποσόν. 

  

3. Πάντες οι πολύτεκνοι οι φορολογούμενοι εφοδιάζονται δια βιβλίου φορολογικού εν ώ 

αναγράφονται οι προς το Δημόσιον εξ οιασδήποτε αιτίας βεβαιούμενοι φόροι εκάστου των 

φόρων τούτων εξοφλουμένου δι’ οσωνδήποτε δόσεων εντός της χρήσεως του οικονομικού 

έτους από της βεβαιώσεώς των, αναγραφομένων εν τώ βιβλιαρίω τούτω του εκάστοτε 

καταβαλομένου πόσου. 

  

4. Φορολογικαί ελαφρύνσεις κατά ποσοστόν παρέχονται εις τους πολυτέκνους αναλόγως 

των τέκνων των υπό των Δήμων ή Κοινοτήτων δι’ αποφάσεως των οικείων Συμβουλίων και 

υπό του Δημοσίου δι’ αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών. 

  

 Άρθρο 9 

  

Άποροι πολύτεκνοι γεωργοί ακτήμονες ή ανεπαρκώς εγκατεστημένοι προτιμώνται κατ’ 

αναλογίαν των τέκνων εις την απόκτησιν αναλόγου κλήρου γαιών επί των αδιαθέτων 

τοιούτων ως και επί των αποδιδομένων εις την καλλιέργειαν αποξηραινομένων εκτάσεων, 



καθώς και επί των απαλλοτριουμέ-νων Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Μοναστηριακών 

εν γένει δε Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και ιδιωτικών (τσιφλικίων) 

εκτά-σεων. 

  

Άρθρο 10 

  

1. Διά τους πολυτέκνους τους ήδη υπηρετούντας εις Δήμους και Οργανι-σμούς Δημοσίου 

Δικαίου, ισχύουσιν αι διατάξεις του Νόμου 4180 κ. λπ. Οι δε εν Κρήτη πολύτεκνοι υπάγονται 

εις τας ευεργετικάς διατάξεις των Ταμείων Εφέ-δρων. Τά τέκνα απόρων πολυτέκνων 

απολαύουσι των αυτών ευεργετημάτων και πλεονεκτημάτων όσα παρέχονται υφ’ 

οιουδήποτε Νόμου και οπουδήποτε εις τέκνα γονέων άλλων κατηγοριών. 

  

2. Πολύτεκνοι και τέκνα αυτών προτιμώνται επί ίσοις όροις εις κρατι-κάς νομικών προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου υπηρεσίας και κατά τους διαγωνι-σμούς μετά τους αναπήρους και θύματα 

πολέμου. 

  

3. Πολύτεκνοι ή τέκνα αυτών δημόσιοι υπάλληλοι τοποθετούνται εις τον τόπον των 

συμφερόντων αυτών, εφ’ όσον ο Νόμος επιτρέπει τούτο και δεν μετατίθενται παρά μόνον τη 

αιτήσει των ή δια πράξιν μη επιτρέπουσαν την παραμονήν των εις τον τόπον της θέσεώς των. 

«Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για δηµόσιους πολιτικούς διοικητικούς 

υπαλλήλους που είναι γονείς τριών τέκνων ή για ένα τέκνο οικογένειας µε τρία παιδιά, που 

είναι δηµόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι Αν, στην τελευταία περίπτωση, και οι γονείς 

είναι δηµόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται µόνο για 

τους γονείς ή µόνο για ένα τέκνο αυτών. » 

  

(Η παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 1910/1944, προσετέθη με το εδ. γ της παρ. 3 του άρθρου 1 

του Ν. 3454/2006) 

  

4. Πολύτεκνοι ή μέλη της οικογενείας αυτών ταξιδεύοντες δι’ οιονδήποτε λόγον εντός του 

Κράτους τυγχάνουσι εκπτώσεων ναύλων επί των εκάστοτε ισχυόντων τιμολογίων ποσοστο 

τουλάχιστον πεντήκοντα επί τοίς εκατόν (50%) εις πάσας τας συγκοινωνιακάς επιχειρήσεις 

τας τελούσας υπό την άμεσον ή έμμεσον του Κράτους εξάρτησιν. Τής αυτής εκπτώσεως 

τυγχάνουσι και εις τας λοιπάς επιχειρήσεις μεταφορών, εφ’ όσον αύται συνδέονται δι’ 

ειδικών επιχορηγήσεων μετά του Κράτους. 

  

5. Συγκοινωνιακαί επιχειρήσεις τελούσαι υπό την άμεσον ή έμμεσον του Κράτους εξάρτησιν 

νοούνται άπασαι ανεξαιρέτως αι ανά το Κράτος σιδηρο-δρομικαί, ακτοπλοϊκαί, ως και πάσα 

άλλη επιχείρησις συγκοινωνιακή εκμι-σθούμεναι υπό του κράτους, ή οπωσδήποτε 

διευκολυνόμεναι υπ’ αυτού είτε δια προνομίων εκμεταλλεύσεως, είτε δια παραχωρήσεως 

γραμμών ή επιχορηγήσε-ων, είτε ρυθμιζόμεναι υπ’ αυτού. 



Άρθρο 11 

  

 1. Ιδρύεται εν τη έδρα εκάστου Νομού Ταμείον Προνοίας και Προστα-σίας Πολυτέκνων 

αποτελούν Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου εκπροσω-πούμενον, διοικούμενον και 

διαχειριζόμενον κατά τα ανωτέρω και υπαγόμενον δια την ανωτέραν εποπτείαν και τον 

έλεγχον εις το Υπουργείον Εθνικής Προ-νοίας. 

  

2. Έκαστον Ταμείον διοικείται παρά επταμελούς Διοικητικού Συμβου-λίου, ούτινος Πρόεδρος 

είναι ο οικείος Νομάρχης ή ο νόμιμος αυτού εν περι-πτώσει κωλύματος αναπληρωτής του, 

μέλη δε ο οικείος Δήμαρχος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και πέντε μέλη λαμβανόμενα εκ 

των πολυτέκνων της περιφε-ρείας του Ταμείου, οριζόμενα δι’ αποφάσεως του Υπουργού της 

Εθνικής Προ-νοίας. 

  

3. Σκοπός εκάστου Ταμείου είναι: 1) η παροχή χρηματικής βοηθείας εις ομολογουμένως 

απόρους πολυτέκνους και δι’ ενδεδειγμένην στέρησιν επαρκών πόρων ζωής αναλόγως των 

ανηλίκων ή ασθενών τέκνων των, 2) εις τελείως απορφανισθέντα τέκνα στερούμενα παντός 

πόρου ζωής, 3) δια προικοδότησιν απόρων θηλέων τέκνων ομολογουμένως απόρων 

πολυτέκνων ή απορ-φανισθέντων απόρων θηλέων διατηρούντων την πολυτεκνικήν ιδιότητα, 

4) η παροχή φαρμάκων και ιατρικής εν γένει περιθάλψεως εις ομολογουμένως απόρους 

πολυτέκνους και μέλη των οικογενειών αυτών και 5) η παροχή ειδών διατροφής, ιματισμού 

ή υποδήσεως εις ομολογουμένως απόρους πολυτέκνους ή μέλη της οικογενείας των κατόπιν 

πάντοτε πλήρους ητιολογημένης αποφάσεως του Δ. Σ. του Ταμείου. 

  

4. Πόροι εκάστου Ταμείου είναι: α) μηνιαία εισφορά παντός πολυτέκνου οριζομένη παρά του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ταμείου δι’ έκαστον οικονο-μικόν έτος, β) ανάλογος 

επιχορήγησις εκ των κεφαλαίων της Κοινωνικής Προ-νοίας οριζομένη δι’ έκαστον έτος παρά 

του Υπουργού της Εθνικής Προνοίας, γ) ανάλογος επιχορήγησις των Δήμων και Κοινοτήτων 

της περιφερείας του Τα-μείου οριζομένη κατ’ έτος παρά του οικείου Νομάρχου, δ) 1% επί 

του καταβαλ-λομένου παρ’ εκάστου πολυτέκνου αναλυτικού φόρου καθαρών προσόδων συ-

νεισπραττομένου μετά του δημοσίου φόρου και αποδιδομένου εις το Ταμείον Πολυτέκνων 

παρά του εισπράττοντος ταμείου καθ’ εκάστην εξαμηνίαν, ε) πο-σοστόν καταβαλλόμενον 

υποχρεωτικώς επί των ωφελουμένων υπό των πολυτέ-κνων ποσών εκ των δι’ αυτούς 

εφαρμοζομένων ευεργετημάτων του Νόμου, στ) δωρεαί και κληροδοτήματα, ζ) ειδικόν 

ένσημον επικολλούμενον επί παντός εί-δους βεβαιώσεως χορηγουμένης δια πολυτεκνικάς 

οργανώσεις ή υπό πολυτε-κνικών οργανώσεων. 

  

5. Διά Κανονισμού συντασσομένου παρά του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου Ταμείου και 

εγκρινομένου παρά του Υπουργού της Εθνικής Προνοί-ας καθορισθήσεται πάσα 

λεπτομέρεια. 

  

 



 ρθρο 12 

  

Διατηρούνται εν ισχύι αι ευεργετικαί υπέρ των πολυτέκνων διατάξεις των Νόμων. 

  

1. Το εδάφιον 1 του άρθρου 4 ως και η τελευταία παρ. του εδαφ. 1 του άρθρου 6 του Α. Ν. 

του υπ’ αριθ. 1223/1938 περί αποκαταστάσεως κτηνοτρόφων έχοντα ούτω: «Δικαιούνται 

αποκαταστάσεως εις τας κατά τον παρόντα Νόμον παραχωρουμένας εκτάσεις κατά την 

επομένην σειράν προτιμήσεως προτασσο-μένων εν εκάστη σειρά: α) των Μακεδονομάχων, 

β) των κατά τον Νόμον 4042 αναπήρων και θυμάτων πολέμου, γ) των εφέδρων παλαιών 

πολεμιστών και δ) των υπό του Νόμου 5781, χαρακτηριζομένων ως πολυτέκνων». «Η έκτασις 

του ανωτέρω κλήρου θα ποικίλη από περιφερείας εις περιφέ-ρειαν αναλόγως των τοπικών 

γεωργοκτηνοτροφικών συνθηκών, χλωρίδος, αποδοτικότητος του εδάφους κ. λπ. και θα 

προσαυξάνεται κατά τα ποσοστά τα εν εδαφίοις 2 και 3 του άρθρου 30 του Αγροτικού 

Κώδικος οριζόμενα». 

  

Παρατήρηση: Η ανωτέρω αναφερομένη διάταξη, περιληφθείσα εις το άρθρο 11 του Κ. Δ. 28-

30 Οκτωβρίου 1941, περί κωδικοποιήσεως της νομοθεσίας περί αποκαταστάσεως 

κτηνοτρόφων, αντικατεστάθη δια του Ν. Δ. 3621/1956, γενομένης προβλέψεως δια την 

αποκατάσταση πολυτέκνων κτηνοτρόφων. 

  

2. Το άρθρον 1 και το άρθρον 12 εδάφ. 1 και 5 του Α. Ν. 57/1936, έχοντα ούτω: «Εις τους 

ακτήμονας παραχωρείται πλήρης κλήρος, εις δε τους έχοντας ανεπαρκή τοιούτον ο κλήρος 

συμπληρούται και δεν δύναται εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις να υπερβή τα 50 το πολύ 

στρέμματα. Εν περιπτώσει παραχωρή-σεως εκτάσεων δυναμένων να αρδευθώσιν ο κλήρος 

θέλει καθορισθή πάντοτε κατώτερος των 40 στρεμμάτων. Ως κλήρος νοείται ο βιώσιμος 

τοιούτος εκ των αποστραγγισθεισών γαιών, ο αναλογών εις γεωργικήν οικογένειαν 

αποτελουμένην εκ των γονέων και μέχρι 3 αγάμων τέκνων, προσαυξάνεται δε ούτος κατά εν 

πέμπτον κλήρου δια πάν άγαμον τέκνον πέραν των τριών, μη δυναμένης της ούτω 

παραχωρημέ-νης εις εκάστην οικογένειαν εκτάσεως, να υπερβή τον διπλούν βιώσιμον κλή-

ρον». «Οι δικαιούμενοι κλήρου ή συμπληρώματος τοιούτου κατά τας διατάξεις του παρόντος 

ως και των νόμων 5783, του Αναγκ. Νόμου της 5. 6. 1935 «περί τροποποιήσεως και 

συμπηρώσεως των νόμων 5783 και 5800 και του Α. Ν. της 28ης Οκτωβρίου 1935 «περί 

προστασίας εφέδρων παλαιών πολεμιστών», αποκαθίστανται εις τας αποστραγγισθείσας 

γαίας κατά την επομένην σειράν προτιμήσεως: «Μεταξύ των κατά το εδάφιον 1 του παρόντος 

άρθρου δικαιουμένων κλήρου ή συμπληρώματος τούτου προτάσσονται εν εκάστη κατηγορία 

προτιμήσεως και εν εκάστη των υποδιαιρέσεων αυτής κατά σειράν… 33). Οι υπό του Νόμου 

5781 χαρακτηριζόμενοι ως πολύτεκνοι». 

  

Παρατήρηση: Αι ανωτέρω διατάξεις περιελήφθησαν εις τα άρθρα 39 παρ. 1, 66 και 67 του Κ. 

Δ. της 19-24 Μαρτίου 1941, περί κωδικοποιήσεως της νομοθεσίας περί αποστραγγιζομένων 

γαιών. 

  



3. Το εδάφ. 4 του άρθρου 4 του υπ’ αριθ. 583/1937 Α. Ν. έχον ούτω:«Η παράγρ. 1 του άρθρου 

4 της υπ’ αριθ. 2 Υπουργικής Αποφάσεως της 1/5/1937 περί τελωνισμού ειδών ατομικής 

χρήσεως επιβατών κ. λπ. » αντικαθί-σταται ως εξής:«Τά παρά προσώπων διαμενόντων εις 

την αλλοδαπήν αποστελλόμενα εις πρόσωπα διαμένοντα εν τη ημεδαπή δια ταχυδρομικών 

δεμάτων ή δια φορ-τωτικών ή καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπον μεταχειρισμένα είδη ενδύσεως 

ή υποδήσεως, εξαιρέσει των μηλωτών δια την ατομικήν χρήσιν των παραληπτών 

υποβάλλονται κατά την εισαγωγήν των εις τον κατ’ εκτίμησιν τελωνισμόν επί τη καταβολή 

τέλους δέκα τοίς εκατόν (10%) ανεξαρτήτως χώρας προελεύσεως δια τας μέχρι δέκα 

χιλιογράμμων ποσότητας, τριάκοντα δε τοίς εκατόν (30%) δια τας πέραν των δέκα 

χιλιογράμμων. Τά μέχρι των δέκα χιλιογρ. τοιαύτα είδη δύνανται κατ’ απόλυτον κρίσιν του 

Υπουργού των Οικονομικών να παραδίδωνται και άνευ καταβολής του εισαγωγικού δασμού 

επί τη βάσει ειδικής εκάστοτε εγκριτικής διαταγής του Υπουργού των Οικονομικών εις 

περίπτωσιν καθ’ ήν τα παραλαμβάνοντα τα είδη ταύτα πρόσωπα είναι ομολογουμένως 

άπορα ή πολύτεκνοι ή ανάπηροι πολέμου». 

  

Παρατήρηση: Η ανωτέρω διάταξη κατεργήθη δια του άρθρου 21 του Ν. Δ. 2540/1953, 

αντικατασταθείσα δια της διατάξεως του άρθρου 19 του Ν. Δ. τούτου. 

  

4. Το εδάφιον 5 του άρθρου 1 του υπ’ αριθ. 896/1937 Α. Ν. «περί καταργήσεως 

δασμολογικών απαλλαγών» έχον ούτω:«Διά τα είδη ατομικής χρήσεως των επιβατών περί 

ων ειδικαί διατάξεις προβλέπουσιν ως και των καταφυγόντων εις Ελλάδα ομογενών εκ της 

αλλοδαπής κατά τας διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του νόμου 736 του 1917 και του άρθρου 

6 του Α. Νόμου 317 του 1936 ως και των ταχυδρομικών δεμάτων υπέρ απόρων ή πολυτέκνων 

κατά τας διατάξεις του Νόμου 317 του 1936». 

  

5. Το εδάφιον 1 του άρθρου 6 του υπ’ αριθ. 909/1937 Α. Ν. «περί κυρώ-σεως της από 

4/10/1937 συμβάσεως «περί κωδικοποιήσεως κ. λπ. των περί δια-χειρίσεως της εν Ελλάδι 

Μουσουλμανικής Περιουσίας διατάξεων» έχουν ούτω:«α) Επί χρεωμένων αγροτικών 

κτημάτων προς αποκατάστασιν προσφύγων ή γηγενών μέχρι συνολικού ποσού χρεώσεως 

250. 000 και β) επί πωλουμένων αστικών κτημάτων της αυτής ως άνω αξίας εφ’ όσον 

ιδιοχρησιμοποιούνται ταύτα εν όλω ή εν μέρει δι’ οικογενειακήν ή επαγγελματικήν στέγασιν 

και γ) Πολυτέκνους, εκπίπτει ποσοστόν 40% επί του πρώτου τμήματος των 100. 000 δραχμών. 

Η ανωτέρω έκπτωσις δεν παρέχεται επί χρεώσεων εξ αποκαταστά-σεως εις αγροτικά 

κτήματα ων το τίμημα καθωρίσθη δι’ αποφάσεων των Επι-τροπών απαλλοτριώσεων».       

  

 Παρατήρηση: Ανάλογος προς την ανωτέρω διάταξη περιελήφθη εις το άρθρο 16 του Β. Δ. 

της 24-31 Οκτωβρίου 1940, περί διοικήσεως ανταλλαξίμων μουσουλμανικών κτημάτων. 

 

 

 

 



Άρθρο 13 

  

Πάσα λεπτομέρεια απαιτουμένη δια την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου κανονίζεται δια 

Διατάγματος προκαλουμένου υπό του Υπουργού Εθνικής Προνοίας εις ού την δικαιοδοσίαν 

υπάγονται τα πολυτεκνικά ζητήματα. Πάσα διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα Νόμον 

καταργείται. 

  

Άρθρο 14 

  

Η ισχύς του παρόντος Νόμου συντακτικού χαρακτήρος και περιεχομέ-νου άρχεται από της 

δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  

Εν Αθήναις τη 25η Σεπτεμβρίου 1944 

  

Το Υπουργικόν Συμβούλιον 

  

Ο Πρόεδρος 

  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΛΛΗΣ 

  

Τα Μέλη 

  

Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ, Ν. ΛΟΥΒΑΡΗΣ, Λ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ, Ε. ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣ 

  

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς. 

  

Εν Αθήναις τη 30η Σεπτεμβρίου 1944 

  

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός 

  

     Κ. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ 

 


