
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως τών διατά

ξεων, «περί συνταξιοδοτήσεως των δημοτικών υπαλλήλων».

Πρός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων 
X ΓΕΝΙΚΏΤΕΡΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το συνταξ'.οδοτ'.κόν δίκαιον των τακτικών δημοτικών 
υπαλλήλων, αί διατάξεις τών οποίων εφαρμόζονται κατ’ 
αναλογίαν καί έπί τοϋ κρατικού προσωπικού πασών τών 
Κοινοτήτων τοϋ Κράτους, άκολουθεΐ κατά βάσει τό συντα- 
ξιοδοτικόν δίκαιον τών Δημοσίων Πολιτικών 'Υπαλλήλων 
πεός τό όποιον καί προσαρμόζεται έκάστοτε.

’Επειδή λίαν προσφάτως έπενέχθησαν, διά νόμων, εις 
τό συνταξιοδοτικόν δίκαιον τών Δημοσίων Πολιτικών 'Τ - 
παλλήλων μεταβολαι, έχουσαι ώς περιεχόμενον την Οέσπι- 
σιν ευεργετικών διατάξεων καί έπειδή έκ της έρεύνης διε- 
κριβώθη ή ΰπαρξις καί ετέρων τινών ευεργετικών διατά
ξεων υπέρ τών αύτών υπάλληλων επιβάλλεται, δπως, δια 
λ.όγους ίσης μεταχειρίσεως, θεσπισθοϋν διά νόμου όμοιαι 
διατάξεις καί διά τούς Δημοτικούς 'Υπαλλήλους καί διά 
τούς κατά τάς διατάξεις τούτων συνταξιοδοτουμένους ύπαλ.- 
λ.ήλ,ους, ήτοι τούς Κοινοτικούς καί τούς υπαλλήλους τών 'Ι
δρυμάτων, ΝΠΔΔ καί Συνδέσμων τών Δήμων καί Κοινο
τήτων καί τούς ύπαλλήλους τών οικείων ’Ασφαλιστικών 
Ταμείων αύτών. (Ταμείου Άσφαλ.ίσεως Δημοτικών καί 
Κοινοτικών Υπαλλήλων, Κλάδου Συντάξεων Κοινοτικών 
'Υπαλλήλων καί Κλάδου Άσφαλίσεως Δημοτικών καί Κοινο
τικών 'Υπαλλήλων).

Β' ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
--j Άρθρον 1.

Διά τοϋ άρθρου 1 :οΰ Ν. 329/24-29/5/1976 «περί άντι- 
καταστάσεως καί καταργήσεως διατάξεων τινων τοϋ Α.Ν. 
1854/1951 «περί απονομής τών πολιτικών καί στρατιωτι
κών συντάξεων» άντικατεστάθη ή περίπτωσις στ' της παρ. 
1 τοϋ άρθρου 12 τοϋ Α.Ν. 1854/1951 καί έλογίσθη ώς συν
τάξιμος καί ή έν τω Στρατώ της Ξηράς ή τής Θαλάσσης ή 
τής Χωροφυλακής ή τής ’Αεροπορίας υπηρεσία, ώς καί ή 
ύπηρεσία έν τώ Μακεδονικώ ή Βορειοηπειρωτικώ άγώνι, 
ώς στρατιωτικού ή ιδιώτου τών δημοσίων υπαλλήλων καί 
στρατιωτικών, έφ’ όσον αΰτη δεν συμπίπτει προς άλλην 
συντάξιμον τοιαύτην ('Υπηρεσία τοϋ Κλ,ηρωτοϋ), ώς καί ό 
χρόνος υπηρεσίας εις τήν Πυροσβεστικήν 'Υπηρεσία.

'Ομοια πρός τήν άντικατασταθεΐσαν διάταξιν τής περι- 
πτώσεως στ' τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 12 τοϋ Α.Ν. 1854/1951 
είναι ή περίπτωσις ε έδαφ. α' τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 6 Ν. 
1974/1952 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών 
ίσχυουσών διατάξεων «περί απονομής συντάξεων εις τούς 
ύπαλλήλους τών δήμων καί κοινοτήτων κ.λπ.», ήτις δέον νά 
άντικατασταθή δι’ όμοιας, κατά τ’ άνωτέρω διά τούς πολι
τικούς ύπαλλήλους θεσπισθείσης διατάξεως.

Οΰτω διά τοϋ άρθρου 1 θεσπίζονται διά τούς ύπαγομέ- 
νους εις τό συνταξιοδοτικόν δίκαιον τών δημοτικών ύπαλ- 
λ.ήλ.ων όμοιαι διατάξεις ΐσχύουσαι κατά τούς πολιτικούς δη
μοσίους ύπαλλήλους. ’Επίσης διά τούτου όρίζεται ότι αί 
διατάξεις αύται ισχύουν καί διά τούς συνταξιούχους ύπαλλή- 
λ,ους έν οψει όμοιας ρυθμίσεως γενομένης καί διά τούς πολι
τικούς συνταξιούχους τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν. 550/1977 «περί 
αύςήτεως τοϋ μιτδοΰ τών δικαστικών λειτουργών, τών δτΓ 
μοσίων υπαλλήλων, πολ.ιτικών καί στρατιωτικών, τών ύπαλ- 
λ.ήλων τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τών 
συντάξεων τοϋ Δημοσίου καί ρυθμίσεως συναφών τινων 
θεμάτων».

Άρθρον 2.
Διά τοϋ άρθρου 2 έπιδιώκεται ή θέσπισις όμοιων διατά

ξεων πρός τάς έν άρθρω 6 τοϋ Ν. 550/1977, διαλ,αμβανομέ- 
νας δυνάμει τών οποίων οί συντοιξιοϋχοι τοϋ Δημοσίου δι
καιούνται τών Δώρων Χριστουγέννων καί Πάσχα έκ δύο

πηγών καί δι’ ών ορίζεται ή 1η ’Ιουλίου έκάστου έτους, ώς 
ημερομηνία καταβολής τής προσθέτου ήμισείας συντάξεως.

Άρθρον 3.
Διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ νομοσχεδίου έπιδιώκεται ή θέσπι- 

σις όμοιων διατάξεων πρός τάς έν άρθρω 7 τοϋ αύτοϋ νόμου 
διαλαμβανομένας, δυνάμει τών όποιων παρέχεται εις τούς 
συνταξιούχους τοϋ Δημοσίου έπίδομα, λόγω οικογενειακών 
βαρών. Σημειοϋται ότι τό επίδομα τοϋτο δεν θά λάβουν μό
νον οί συνταξιούχοι Κοινοτικοί ύπάλληλ.οι οίτινες προ τής 
εξόδου των έκ τής ύπηρεσίας ήσαν άδιαβάθμιστοι ή άνήκον 
εις κατηγορίαν ειδικής περιωρισμένης διαβαθμίσεως ύπαλ- 
λήλων (Ν. 292/1976) δοθέντος ότι εις τούς έν ένεργεία ύπαλ- 
λ,ήλους τής Κατηγορίας αύτής δεν έχει χορηγηθή τό έπί
δομα τοϋτο, διά λ.όγους οικονομικών δυσχερειών τών οικεί
ων οργανισμών.

•Άρθρον 4.
Διά τοϋ άρθρου 4 τοϋ νομοσχεδίου έπιδιώκεται ή άπαλ- 

λαγή ένίων δήμων τοϋ Κράτους έκ τής ύποχρεώσεως κατα
βολής-ολοκλήρου τής συντάξεως έξελ.θόντων έκ τούτων τέως 
ύπαλλήλων ύπηρετησάντων εις αυτούς έπί ολίγα έτη. Οΰτω 
κατά τήν διάρκειαν τής δικτατορικής περιόδου έγένοντο μετα
θέσεις δημοτικών ύπαλλήλ.ων άπό Δήμου εις Δήμον, έπί τή 
βάσει τής 1/1967 Συντακτικής Πράξεως, «περί έξυγιάν- 
σεως τών Δημοσίων καί άλλων τινών Υπηρεσιών» καί ούχί 
έπί τή βάσει τών οικείων διατάξεων τοϋ 406/28.6.1963 
Β.Δ/τος, «περί-κωδικοποιήσεως εις ένιαϊσν κείμενον νόμου 
τών διατάξεων τοϋ Νόμου 1726/1951 «περί Κώδικος Κατα- 
στάσεως τών Δημοτικών καί Κοινοτικών Ύπαλλήλ.ων». 
Ένιοι έκ τών ύπαλλήλ.ων τούτων έξήλ,θον τής ύπηρεσίας 
προ τής 22ας Σεπτεμβρίου 1973 άκριβοϋς χρονολογίας 
ένάρξεως ισχύος τοϋ Ν.Δ. 164/1973, δι’ ού καθιερώθη ό έπι- 
μερισμός τοϋ ποσού τής καταβλητέας συντάξεως εις βάρος 
τών άσφαλιστικών φορέων, κατ’ άναλογίαν τοϋ παρ’ έκάστω 
τούτων άναγνωριζομένου χρόνου συνταξίμου ύπηρεσίας, 
με άποτέλ,εσμα τήν έπιβάρυνσιν άνευ δικαιολογητικής τίνος 
βάσεως τών Δήμων, έκ τής ύπηρεσίας τών οποίων έξήλθον 
οί έπί τή βάσει τής προμνησθείσης Συντακτικής Πράξεως 
μετατεθέντες υπάλληλοι, δι’ όλοκλ.ήρου τοϋ ποσοΰ τής συν
τάξεως των, παρ’ 6λον ότι οί μετατεθέντες ύπάλληλοι υπη
ρέτησαν παρ’ αύτοϊς έν ή καί δύο έτη μόνον.

’Εν ’Αθήναις τή 31 Αύγούστου 1978 
Οί Υπουργοί

Κοινωνικών Υπηρεσιών Οικονομικών
Σ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ I. ΜΠΟΥΤΟΣ

’Εσωτερικών
ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Άνήκον εις τήν εισηγητικήν έκθεσιν έπί τοϋ σχεδίου Νόμου 

«περί τροποποιήσεως τών διατάξεων «περί συντάξεως τών 
δημοτικών ύπαλλήλων».

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εις τό άρθρον 1
A'. Ν. 329/1976 «περί άντικαταστάσεως καί καταργήσεως 

διατάξεών τινων τοϋ Α.Ν. 1854/1951 «περί άπονομής 
τών πολ.ιτικών καί στρατιωτικών συντάξεων» (ΦΕΚ 128).

Άρθρον 1.
Ή περίπτωσις στ' τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 12 τοϋ Α.Ν. 

1854/1951, ώς αύθεντικώς ήρμηνεύθη διά τής διατάξεως 
τής παρ. 7 τοϋ άρθρου 13 τοϋ Ν.Δ. 3768/1957 «περί τρο
ποποιήσεως τών «περί ορίου ήλ.ικίας τών πολιτικών ύπαλ
λήλων διατάξεων καί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 
συνταξιοδοτικών τινων διατάξεων» αντικαθίσταται ώς εξής :
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«στ. Ή έν-τώ στρατώ τής ξηρός ή τής θαλάσσης ή τής 
Χωροφυλακής ή τής άεροπορίας υπηρεσία, ώς καί ή υπηρεσία 
έν τώ Μακεδονικώ ή Βορειοηπειρωτικώ άγώνι, ώς στρατιω
τικού ή ιδιώτου, έφ’ δσον δεν συμπίπτει προς άλλην συντά
ξιμον τοιαύτην, τοΰ υπολογισμού καί τής άποδείξεως ταυτης 
γενομένης κατά τάς «περί στρατιωτικών συντάξεων» νόμους.

'0 κατά τ’ ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας, ώς καί ό χρόνος 
υπηρεσίας έν τή Πυροσβεστική Υπηρεσία, έφ’ όσον διηνύθη 
πράγματι υπό τάς έν τω άρθρω 40 προϋποθέσεις υπολογίζε
ται έν προσαυξήσει κατά τά έν τω άρθρω τούτω οριζόμενα.

'< 
ξεις 
τοΰ
συνταξίμου
Β'. Ν. 1974/1952 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ- 

σεως των ΐσχυουσών διατάξεων «περί απονομής συντά
ξεων εις τοΰ: υπαλλήλους των Δήμων, Κοινοτήτων κ.λπ.
(ΦΕΚ 3).

"Αρθρον 6.
1. Συντάξιμος επίσης λογίζεται προσμετρουμένη εις τάς 

κατά τό προηγούμενον άρθρον υπηρεσίας :
α................................................
-β) Ή έν τώ-στρατώ τής ξηρας ή τής.θαλάσσης ή τής Χω

ροφυλακής ή τής άεροπορίας υπηρεσία, πλήν τοΰ κληρωτού, 
ώς καί ή υπηρεσία έν τώ Μακεδονικώ ή Βορειοηπειρωτικώ 
άγώνι, ώς στρατιωτικού ή ιδιώτου, έφόσον δεν συμπίπτει 
προς άλλην συντάξιμον τοιαύτην καί έφ’ όσον βεβαιοΰται ότι 
αΰτη δεν προσεμετρήθη προς άπόληψιν συντάξεως έκ τοΰ 
Δημοσίου ή καί έξ άλλου Ταμείου, τοΰ υπολογισμού καί τής 
άποδείξεως ταύτης γινομένου κατά τούς περί στρατιωτικών 
συντάξεων Νόμους.
Γ'. Ν' Δ/γμα 3913/1958 «περί τροποποιήσεως τών «περί 

ορίου διατάξεων τών υπαλλήλων τών ’Οργανισμών Τοπι
κής Αύτοδιοικήσεως καί τροποποιήσεως καί συμπληρώ - 
σεως συνταξισδοτικών τινων διατάξεων καί άλλων τινών 
διατάξεων». (ΦΕΚ 199).

"Αρθρον 5.
1............................................
2........................................
3............................................
4. 'Η άληθής έννοια τής ώς άνω περιπτώσεως είναι ότι 

ό χρόνος τής υπηρεσίας δημοτικού υπαλλήλου ό διανυθείς 
εις τάς τάξεις τοΰ στρατεύματος προς έκπλήρωσιν τής ΰπο- 
χρεώσεως τοΰ κληρωτού θεωρείται οός χρόνος πραγματικής 
συνταξίμου υπηρεσίας.
Δ'. Α.Ν. 1854/1951 «περί απονομής τών Πολιτικών καί 

Στρατιωτικών συντάξεων». ,

"Αρθρον 40.
1. Ό χρόνος υπηρεσίας τών κατά το άρθρ. 25 έδ. 2 καί 3 

στρατιωτικών, ώς καί τών έν άρθρ. 27 περιπτ. β' αδελφών 
νοσοκόμων υπολογίζεται διπλάσιος διαρκούσης τής έμπο- 
λέμου καταστάσεως τοΰ Κράτους, έφ’ όσον διηνύθη εις τήν 
ζώνην τών έπιχειρήσεων, ώς αΰτη θά καθορίζηται υπό τοΰ 
’Αρχιστρατήγου συμφώνως πρός τάς άπαιτήσεις τοΰ πολέμου

'Ομοίως λογίζεται διπλάσιος ό χρόνος υπηρεσίας τών ανω
τέρω ό διανυθείς έν Κορέα.

«Έξαιρετικώς προκειμένου περί τών ύπηρετησάντων εις 
τό Στράτευμα κατά τούς μέχρι σήμερον πολέμους, ό χρό
νος τής εμπολέμου στρατιωτικής υπηρεσίας ό μή συμπίπτουν 
πρός διαθεσιμότητα ή αργίαν διά πρόσκαιρου παύσεως λογί
ζεται ηύξημένος εις τό διπλάσιαν οπουδήποτε καί άν διηνύθη 
ούτος».

'Η έμπόλεμος κατάστασις ή άρξαμένη τήν 28 ’Οκτωβρίου 
1940 θεωρείται ώς λήξασα, διά την εφαρμογήν τοΰ παρόντος 
τήν Ιην Μαΐου 1941.

2. «'Ωσαύτως λογίζεται ηύξημένος εις τό διπλάσιον ό χρό
νος υπηρεσίας τών ώς άνω άναφερομένων έφ’ όσον ούτοι

α) Μετέσχον τοΰ κατά τών κομμουνιστοσυμμοριτών- άγώ- 
νος καί δι’ δσον χρόνον διετέλεσαν έν τή ζώνη τών έπιχειρή
σεων.

'Ο χρόνος υπηρεσίας ενός έκάστου έν τή ζώνη τών έπιχει
ρήσεων βεβαιοΰται παρά τής αρμόδιας Διευθύνσεως τοΰ οι
κείου Γενικοΰ ’Επιτελείου ή τοΰ ’Αρχηγείου τής Χωροφυ
λακής, τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τοΰ Πυροσβεστικοΰ 
Σώματος. 'Η διάρκεια τοΰ άγώνος κατά τών κομμουνιστο- 
συμμοριτών ορίζεται άπό 1 ’Απριλίου 1946 μέχρι 31 ’Οκτω
βρίου 1949 διατηρουμένης τής ισχύος τοΰ έδαφ. 1 τοΰ άρθρ. 
2 τοΰ Ν.Δ. 2704 τοΰ 1953.

β) Διετέλεσαν έν αιχμαλωσία έκ πολεμικών έπιχειρήσεων 
έάν δεν ΰπάρχουσι στοιχεία ότι ούτοι δέν έξεπλήρωσαν τό 
καθήκον των.

γ) Μετέσχον τοΰ Μακεδονικού ή Βορειοηπειρωτικοΰ άγώ
νος ή τών Σωμάτων περί ών ή περιπτ. ια' τοΰ έδαφ. 1 τοΰ 
άρθρου 37.

δ) Διετέλεσαν υπό τάς διαταγάς τής έν Θεσσαλονίκη ποτέ 
προσωρινής Κυβερνήσεως, καθ’ δ διάστημα υπηρέτησαν έν 
τώ Στρατώ ’Εθνικής Άμύνης.

ε) Μετέσχον τής μάχης τής Κρήτης κατά μήνα Μάιον 
1941 ή στρατιωτικών μονάδων καί υπηρεσιών συγκροτηθει- 
σών έν Μέση ’Ανατολή διά τον μέχρι τής 12 ’Οκτωβρίου
1944 χρόνον ή άνεγνωρισμένων ’Εθνικών ’Αντάρτικών 'Ομά
δων ’Αντιστάσεως κατά τήν διάρκειαν τής υπό τοΰ έχθροΰ 
Κατοχής τής Χώρας, ώς ένοπλα μέλη τών ομάδων τούτων 
περιλαμβανομένων εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν. καί 
τών τακτικών δημοσίων υπαλλήλων τών άπολυθέντων τής 
υπηρεσίας λόγω τής έντάξεώς των εις άνεγνωρισμένας Έθνι- 
κάς Άνταρτικάς 'Ομάδας καί έπανελθόντων είτα εις τήν δη
μοσίαν υπηρεσίαν μετά λογισμού τοΰ έκτος υπηρεσίας δια- 
νυθέντος χρόνου ώς χρόνου πραγματικής συνταξίμου υπηρε
σίας.

«στ. Υπηρέτησαν εις τά Σώματα ’Ασφαλείας έν Έλλάδι, 
συμπεριλαμβανομένου τοΰ Πυροσβεστικού ώς καί τοΰ Λι- 
μενικοΰ Σώματος, άπό 2 Μαίου 1941 μέχρι 31 Δεκεμ3είου 
1944».

ζ) Διετέλεσαν έν φυλακίσει, αιχμαλωσία ή όμηρία, συλ- 
ληφθέντες υπό τών ’Αρχών Κατοχής κατά τήν περίοδον 1941-
1945 λόγω τής ’Εθνικής των δράσεως ή τής ιδιότητάς των 
ώς στρατιωτικών. Τά αίτια τής συλλήψεώς των άποδει- 
κνύονται κατά τά όοιζόμενα έν έδαο. 2 καί 3 τοΰ άοθρου 2 
τοΰ Α.Ν. 1119 τοΰ 1946».

3. Ό κατά τ’ άνωτέρω έν προσαυξήσει υπολογιζόμενος 
χρόνος υπηρεσίας λογίζεται ώς χρόνος πραγματικής συν
ταξίμου τοιαύτης.

Ε'. Ν. 550/1977 «περί αύξήσεως τοΰ μισύοΰ τών δικα
στικών λειτουργών, τών δημοσίων υπαλλήλων, πολιτικών 
καί στρατιωτικών, τών υπαλλήλων τών Νομικών Προσώ
πων Δημοσίου Δικαίου, τών συντάξεων τοΰ Δημοσίου 
καί ρυθμίσεως συναφών τινων θεμάτων (ΦΕΚ 57).

"Αρθρον 5.

At διατάξεις τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν. 329/1976 «περί άντικα- 
ταστάσεως καί καταργήσεως διατάξεών τινων τοΰ Α.Ν. 
1854/1951 «πιρί άπονομής τών πολιτικών καί στρατιωτικών 
συντάξεων» έχουν έφαρμογήν καί έπί τών προ τής ένάρξεως 
τής ισχύος αύτοΰ έξελθόντων τής υπηρεσίας καί τών οικογε
νειών των. Ή σχετική πρός τοΰτο αίτησις δέον νά ύποβληθή 
έντός άνατρεπτικής προθεσμίας ένός έτους άπό τής δημοσιεύ- 
σεως τοΰ παρόντος νόμου, ή δέ άναγνωριζομένη σύνταξις 
ή αΰξησις τής συντάξεως αυτών ορίζεται πληρωτέα άπό 1ης 
’Ιανουάριου 1977.
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Εις τό άρθρον 2.
Ν. 550/1977.

"Αρθρον 6.
1. "Εμμισθοι έν γένει ύπάλληλοι ή συνταξιούχοι ή βοηΟη- 

αατοϋχοι τού Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι
καίου καί Ταμείων, έπί συρροής άξιώσεώς των προς λήψ'.ν 
-ών κατά τάς κειμένας διατάξεις επιδομάτων άδειας, προσ
θέτου ήμισείας συντάξεως ως καί δώρων έπί ταϊς έορταϊς. 
Πάσχα καί Χριστουγέννων, έκ πλειόνων πηγών, δικαιούνται 
αυτών έξ όλων τών πηγών.

2. Τό αυτό ισχύει καί διά τούς λαμβάνοντας καί δεύτερον 
ιχισθόν ή σύνταξιν ή μισθόν καί σύνταξιν έκ τοϋ Δημοσίου Τα
μείου ή έτέρου Ταμείου εις τάς ΰπό της κειμένης νομοθεσίας 
έπιτρεπομένχς περιπτώσεις.

3. Ώς χρόνος πληρωμής τοϋ κατά τάς διατάξεις τοϋ ύπ’ 
expιθ. 551/1963 Β. Δ/τος «περί Οέσεως έν ίσχύι καί τροπο- 
ποιήσεως τών διατάξεων τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 74 τοϋ Ν. 
1811/1951 «περί Κώδικος Καταστάσεως τών Δημοσίων Διοι
κητικών Υπαλλήλων», έπιδόματος κανονικής άδειας, ώς καί 
τής κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν. 4340/1964 
«περί έπανακτήσεως παροχών ών άπηγγέλθη στέρησις κατα 
τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 617/1948 καί τοϋ ΝΑ' τοϋ 1948 Ψη
φίσματος τής Βουλής καί άλλων τινών διατάξεων» προσθέ
του ήμισείας συντάξεως ή βοηθήματος, ορίζεται ή 1η ’Ιου
λίου έκάστου έτους.

4. Δι’ άποφάσεων τοϋ Ύπουργοΰ Οικονομικών καθορί
ζεται ό τρόπος πληρωμής γοϋ έπιδόματος άδειας, προσθέτου 
ήμισείας συντάξεως καί δο. ίων έπί ταϊς έορταϊς Πάσχα καί 
Χριστουγέννων. Διά τών αυτών άποφάσεων δύναται νά ορι- 
ζηται καί διάφορος ήμερομηνία πληρωμής τών παροχών 
τής προηγουμένης παραγράφου τοϋ παρόντος άρθρου.

Εις τό άρθρον 3.
Ν. 550/1977.

"Αρθρον 7.
1. Τό ύπό τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν. 2S3/1976 «περί αύξήσεως 

τοϋ μισθοϋ τών δικαστικών λειτουργών, τών δημοσίων υπαλ
λήλων κ.λπ.» παρεχόμενου έπίδομα, λόγω οικογενειακών βα
ρών, εις τούς δικαστικούς λειτουργούς, τούς τακτικούς δη
μοσίους υπαλλήλους πολ.ιτικούς καί στρατιωτικούς καί τούς 
τακτικούς ύπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. παρέχεται καί εις τούς έξ 
αυτών καθισταμένους ή καταστάντας ήδη συνταξιούχους.

2. ’Εν περιπτώσει θανάτου έν ένεργεία υπαλλήλου ή συν
ταξιούχου, έκ τών περί ών ή προηγουμένη παράγραφος, τό 
έν λόγω έπίδομα παρέχεται εις την τυγχάνουσαν ή καθιστα- 
μένην συνταξιούχον τοϋ Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. χήραν σύζυ
γον άΰτοϋ, καταβαλλόμενου αυτή έκ τοϋ φορέως έξ ού καί 
ή σύνταξίς της.

3. Τό κατά τά άνωτέρω έπίδομα παρέχεται ύπό τάς διά 
τούς έν ένεργεία ύπαλλήλους όριζομένας προϋποθέσεις. Κατ’ 
έξαίρεσιν ή διάταξις τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν. 283/ 
1976 δέν έχει έφαρμογήν, ώς προς τό έν αυτή εισόδημα τών 
τέκνων, εις άς περιπτώσεις τοϋτο προέρχεται έκ συντάξεως, 
κυρίας καί έπικουρικής, καταβαλλομένης εις αύτά καί τήν 
μητέραν των, λόγω θανάτου τοϋ πατρός των, οστις έτύγχανεν 
ύπάλληλ.ο: ή συνταξιούχος τοϋ Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.

4. Ή άνικανότης τών σωματικώς ή πνευματικώς άνικά- 
νων τέκνων, περί ών ή παρ. 2 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν. 2S3/1976, 
διαπιστοϋται διά γνωματεύσεως τοϋ ύπό τής οικείας συντα- 
ξιοδοτικής νομοθεσίας προβλ.επομένου άρμοδίου ύγειονομι- 
κοϋ οργάνου. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν ή άνικανότης αΰτη έχει 
διαπιστωθή κατά τήν διάρκειαν τής ένεργοΰ ύττηρεσίας τοϋ 
ύπαλλ.ήλου, χορηγηθέντος εις αυτόν τοϋ έν λόγω έπιδόματος, 
δέν άπαιτεϊται νέα γνωμοδότησις.

5. Τό περί ού τό παρόν άρθρον έπίδομα χορηγείται ύπό τοϋ 
κατά περίπτωσιν ύποχρέου φορέως, αιτήσει τοϋ δικαιούχου 
συνοδευομένη ύπό τών άπαιτουμένων δικαιολ.ογητικών, βά

σει φύλλου μεταβολής, μή άπαιτουμένης έκδόσεως πράξεως 
τών δικαιοδοτούντων έπί τών συντάξεων οργάνων. Ή αίτη- 
σις έκ μέρους τών έξελ.θόντων ήδη τής ύττηρεσίας δέον νά 
ύποβληθή εντός άνατρεπτικής προθεσμίας εντός έτους, άπό 
τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος.

6. Κατά τής άρνήσεως τής ύττηρεσίας πρός χορήγησιν 
τοϋ έν λόγω έπιδόματος άσκοϋνται, προκειμένου μέν περί 
συνταξιούχων τών όποιων ή σύνταξις κανονίζεται παρά τής 
'Υπηρεσίας Συντάξεων Γ.Α.Κ., τά ύπό τοϋ άρθρου 5 τοϋ 
Ν. 4448/1964 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής 
κειμένης συνταξιοδοτικής νομοθεσίας» προβλ.επόμενα ένδικα 
μέσα, προκειμένου δε περί τών λ.οιπών τά ύπό τών οικείων 
διατάξεων προβλ.επόμενα τοιαϋτα.

7. Τά πρός άπόδειξιν τοϋ δικαιώματος δικαιολογητικά 
καθορίζονται δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού τών Οικονομι
κών, δημοσιευομένης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

S. Πάσα μεταβολή τών προϋποθέσεων, είτε διά τήν χορή- 
γησιν, είτε διά τήν διακοπήν τοϋ έπιδόματος, δέον νά άνα- 
κοινοϋται εις τον χορηγοϋντα τό έπίδομα φορέα έντός έξ 
μηνών άπό τής μεταβολής. 'Ο άχρεωστήτως εισπράττουν τό 
έπίδομα συνταξιούχος ύποχρεοϋται εις άπόδοσιν αύτοΰ, ύπο- 
κείμενος παραλλήλως εις πρόστιμου μέχρι τοϋ ποσού τής 
συντάξεως τριών μηνών τούτων εισπραττομέναυν κατά τάς 
διατάξεις τοϋ Κώδικος Εισπράξεων Δημοσίων ’Εσόδων.

9. Αί διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου έχουν έφαρμογήν καί 
έπί τών συνταξιοδοτουμένων κατά τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ.874/ 
1971 «περί συμπληρώσεως διατάξεων τής κειμένης νομοθε
σίας «περί άπονομής τών πολιτικών καί στρατιωτικών συν
τάξεων» ώς καί έπί τών πολεμικών συνταξιούχων, συμπερι
λαμβανομένων καί τών τοιούτων τοϋ άμαχου πληθυσμού καί 
τής ειρηνικής περιόδου άποκλειομένης εις πάσαν περίπτωσιν 
τής καταβολής εις τό αυτό πρόσωπον δύο έπιδομάτων.

Εις τό άρθρον 4.
A'. 1/1967 Συντακτική Πράξις «περί έξυγιάνσεως τών δη

μοσίων καί άλλων τινών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 149Α').
"Αρθρον 3.

Οί αρμόδιοι Υπουργοί δύνανται πάντοτε νά μεταθέτωσιν 
τούς ύπαλλήλους τής άρμοδιότητος αύτών ή τών ύπό την 
έποπτείαν των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καί 
’Οργανισμών, άνευ γνώμης τών υπηρεσιακών συμβουλίων 
καί άν έτι δέν διήνυσαν τόν κατά Νόμον οριζόμενου χρόνον 
παραμονής έν τη αυτή θέσει.
Β'. Β. Δ/γμα 406/1963 «περί Κωδικοποιήσεως εις ένιαΐον 

κείμενον νόμου τών διατάξεων τοϋ Ν. 1726/1951 «περί 
Κώδικος καταστάσεως τών δημοτικών καί κοινοτικών 
υπαλλήλων, ώς έτροποποιήθησαν καί συνεπλ.ηρώθησαν»
(ΦΕΚ 115).

"Αρθρον 90.
Μετάθεσις — Τοποθέτησις.

1..............................................
2. Δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού τών ’Εσωτερικών, δη- 

μοσιευομένης εις τήν ’Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έπι- 
τρέπεται ή άπό δήμου εις έτερον δήμον μετάθεσις υπαλλήλου, 
κατ’ αίτησιν αυτού, εις ΐσόβαθμον κενήν όργανικήν θέσιν, 
μετά σύμφωνον γνώμην τών δημάρχων άμφοτέρων τών δή
μων καί τοϋ κατά τά άρθρα 120—122 τοϋ παρόντος άρμο
δίου ύπηρεσιακοϋ συμβουλίου τοϋ δήμου είς όν μετατίθεται.
Γ'. Ν.Δ. 164/21.9.1973 «περί άναγνωρίσεως διαδοχικών

προϋπηρεσιών δημοσίων ύπαλλήλ.ων καί υπαλλήλων Ν. Π.
Δ.Δ ώς συνταξίαων καί άλλ.ων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ
223/29.9.1973).'

"Αρθρον 1.

1................................................
2. "Απασα ή προϋπηρεσία υπαλλήλου τών περί ών ή προ

ηγουμένη παράγραφος Ν.Π.Δ.Δ., παρά τινι τούτων ή παρά
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τώ Δημοσίω, αναγνωρίζεται ώς συντάξιμος, έκ των Ν.Π. 
ΔΙΑ., τά όποια βαρύνονται κατά νόμον μέ την συνταξιοδό- 
τησιν των έν λόγω ύπαλλήλων, τόσον διά τήν θεμελίωσιν, 
όσον καί διά τον καθορισμόν τοϋ ττοσοϋ της συντάξεως.

Άρθρον 2.

1............................................
2.......................................
3. Έν τη άποφάσει τοϋ κατά την παράγραφον 1 τοϋ πα

ρόντος άρθρου άποφασίζοντος ή δικαιοδοτοϋντος ^έ-ί των 
συντάξεων οργάνου καθορίζεται έν ταυτω καί ή αναλογία, 
η τις βαρύνει τον ύπόχρεον εις καταβολήν της συντάξεως^φο- 
ρέα, τού υπολοίπου μέρους καταλογιζομένου διά τής αύτής 
πράξεως εις τούς λοιπούς υπόχρεους φορείς.

'Ο κατά τό προηγούμενον έδάφιον καταλογισμός της συν
τάξεως μεταξύ των πλειόνων ύποχρέων φορέων χωρεΐ κατ’ 
αναλογίαν τοϋ παρ’ έκάστω φορεϊ άναγνωριζομένου χρόνου 
συνταξίμου υπηρεσίας.

Άρθρον 3.
1. Τά κατά τάς διατάξεις τοϋ προηγουμένου άρθρου κατα- 

λογιζόμενα διά των πράξεων κανονισμού συντάξεως ποσά 
αποδίδονται ύπό τοϋ κατά περίπτωσιν ύποχρέου, συμψηφι- 
στικώς ή αύτουσίως, τό βραδύτερον μέχρι της 31 Μαρτίου 
έκάστου έτους, διά τάς καταβληθείσας συντάξεις προηγου
μένου έτους.

Άρθρον 4. ^

1............................................
2........................................
3. Διά τήν έφαρμογήν των διατάξεων τοϋ παρόντος εν 

τώ όρω Ν.Π.Δ.Δ. περιλαμβάνονται καί οί ’Οργανισμοί Το
πικής Αΰτοδιοικήσεως.

Άρθρον 6.
'Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό της δημοσιευσεως 

του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, πλήν άν άλλως 
ορίζεται εν αυτω.

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ*
Περί τροποποιήσει»; των διατάξεων «περί συντάξεως των 

δημοτικών υπαλλήλων».
Άρθρον 1.

1. Το πρώτον έδάφιον τής περιπτώσεως ε τής παραγρά
φου 1 τοϋ άρθρου C τοϋ τοϋ Ν.Δ. 1827/1942 «περί συντά
ξεως τών Δημοτικών καί Κοινοτικών Υπαλλήλων», ώς άν- 
τικατεστάθη διά τοϋ άρθρου 6 τοϋ X. 1974/1952, «περί 
τροποποιήσει»; καί συμπληρώσεως τών ίσχυουσών διατάξεων 
«περί απονομής συντάξεως εις τούς υπαλλήλους τών Δήμων, 
Κοινοτήτων κλπ.» καί αύθεντικώς ήρμηνεύθη διά τής δια- 
τάξεως τής παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν.Δ. 3913/ 
1958 «περί τροποποιήσεως τών «περί ορίου ηλικίας διατά
ξεων τών υπαλλήλων τών ’Οργανισμών Τοπικής Αύτ/σεως 
κλπ.», αντικαθίσταται ώς εξής:

«Ή έν τώ Στρατώ τής Ξηράς ή τής Θαλάσσης ή τής 
Χωροφυλακής ή τής ’Αεροπορίας υπηρεσία, ώς καί ή υπηρε
σία έν τώ Μακεδονικό) ή Βορειοηπειρωτικώ Άγώνι, ώς στρα- 
τιωτικοϋ ή ιδιώτου, έφ’ όσον δεν συμπίπτει προς άλλην συντά
ξιμον τοιαύτην. τοϋ υπολογισμού καί τής άποδείξεως ταΰτης 
γενομενης κατά τους περί στρατιωτικών συντάξεων, νόμους.

Ό κατά τ’ ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας, ώς καί ό χρόνο; 
υπηρεσίας έν τή Πυροσβεστική Υπηρεσία, έφ’ όσον διηνύ- 
θη πράγματι ύπό τά; έν τώ άρθρω 40 τοϋ Α.Ν. 1845/1951 
«περί απονομή;, τών Πολιτικών καί Στρατιωτικών συντά
ξεων» προϋποθέσεις, υπολογίζεται έν προσαυξήσει κατά τσ 
έν τώ άρθρω τούτι» οριζόμενα.

Ό χρόνος τής δημοτικής υπηρεσίας, ό διανυθείς εις τάς 
τάξεις τοϋ Στρατεύματος πρός έκπλήρωσιν τής ύποχρεώ- 
σεως τοϋ κληρωτού ή έφεδρου, θεωρείται ώς χρόνος πραγμα
τικής συνταξίμου δημοτικής υπηρεσίας».

2. At διατάζεις τής προηγούμενης παραγράφου έχουν 
έφαρμογήν καί έπί τών προ τής έναρξεως τής ισχύος τοϋ 
παρόντος έξελθόντων τής υπηρεσίας καί τών οικογενειών 
των. Ή σχετική πρύς τοΰτο αίτησις, δέον νά ύποβληθή έντός 
ανατρεπτικής προθεσμίας δύο (2) έτών άπό τής δημοσιεύ- 
σεως τοϋ παρόντος νόμου, ή δέ άναγνωριζομένη σύνταξις ί 
αϋξησις τής συντάξεως αυτών ορίζεται πληρωτέα άπό 1ης 
’Ιανουάριου 1977.

Άρθρον 2.

1. Συνταξιούχοι ή δοηθηματοϋχοι, υπαγόμενοι εις τάς 
συνταξιοδοτικάς .διατάξεις τών δημοτικών υπαλλήλων, έπί 
συρροή; άξιώσεών των προς λήψιν τών κατά τάς κειμένας 
δι-ττάξεις, προσθέτου ήμισειας συντάξεως, ώς καί δώρων 
έπί ταίς έορταίς Πάσχα καί Χριστουγέννων, έκ πλειόνων 
πηγών, δικαιούνται αυτών έξ όλων τών πηγών.

2. Τό αυτό ισχύει καί διά τούς λαμβάνοντας καί δευτέραν 
(σύνταξιν ή σύνταξιν καί μισθόν έκ τοϋ Δημοτικοϋ Ταμείου 
ή έτέρου Ταμείου εις τάς ύπό τής κειμένης νομοθεσίας-έπε- 
τρεπομένας περιπτώσεις.

3. Ώς χρόνος πληρωμής τής κατά τάς κειμένας διατά
ξεις, προσθέτου ήμισείας συντάξεως ή βοηθήματος, ορίζε
ται ή 1η ’Ιουλίου έκάστου έτους.

1 4. Δι’ άποφάσεως τοΰ Υπουργού Εσωτερικών, δύναται νά 
όριζηται καί διάφορος ημερομηνία πληρωμής τών. παροχών 
τοϋ παρόντος. - -

5. Αί διατάσεις τοϋ παοόντος ισχύουν άπό 1ης Ίανουαοίου
1977.

νΑρθρον 3.

1. Εις τους δημοτικούς συνταξιούχους καί τούς συντα
ξιούχους τούς ύπαγομένους εις τάς συνταξιοδοτικάς διατά
ξεις τών δημοτικών ύπαλλήλων, παρέχεται άπό 1ης ’Ια
νουάριου 1977 έπίδομα λόγω οικογενειακών βαρών ύπό τήν 
προϋποθεσιν, ότι τούτο έχει ή θέλει έπεκταθή καί εις τήν 
κατηγορίαν εις ήν άνήκον οϋτοι προ τής έξέδου των έκ τή; 
ύπηρεσίας, όριζόμενον ώς άκολούθως:

α. Διά τούς έχοντας τρία (3) τέκνα καί άνω δραχμαί 
πεντακόσιαι (500) μηνιαίως.

6. Διά τούς έχοντας δύο (2) τέκνα δοαχυαί τσιακόσια· 
(300) μην ιζίως.

2. Το κατά τήν προηγουμένην παράγραφον έπίδομα παρέ
χεται διά τά έκ νομίμου γάμου ή φυσικά ή θετά ή νόμιμό- 
ποιηθέντα τέκνα, έφ’ όσον ταϋτα είναι άγαμα καί ηλικίας 
μέχρι 18 έτών ή καί πέραν τών 18 έτών, έφ’ όσον τυγχάνουν 
ανίκανα σωματικώς ή πνευματικώς πρός άσκησιν παντός 
βιοποριστικού έπαγγέλματος.

3. Εις τον κατά τά άνωτέρω άριθμόν τέκνων περιλαμβά
νονται καί τά φοιτώντα εις άνωτάτας ή άνωτέρας σχολάς 
διά τον χρόνον τής φοιτήσεώς των, ώς ουτος προβλέπεται 
ύπο τοϋ οργανισμού τής οικείας σχολής καί πάντως , οΰχί 
πέραν τοϋ εικοστού τρίτου (23) έτους τής ηλικίας των.

4. Εις τον έν παραγράφω 1 τοϋ παρόντος άρθρου άναφε-
ρομενον, κατα περίπτωσιν. άριθμόν τέκνων, δεν περιλαμβά
νονται τά κατέχοντα ©ίανδήποτε έμμισθον θέσιν. τά άσκοϋν- 
τα οΐοδήποτε έπάγγελμα. τά λαμβάνοντα σύνταξιν καί μέρι
σμα άνώτερον τών δραχμών δύο χιλιάδων (2.000) μηνιαίως, 
ώς καί τά έχοντα εισοδήματα έξ ίδια; περιουσίας άνώτερα 
τών δραχμών δύο (2.000) χιλιάδων μηνιαίως.

5. Έν περιπτώσει θανάτου έν ένεργεία υπαλλήλου ή συν
ταξιούχου, τό έν λόγω έπίδομα παρέχεται εί; τήν τυγχάνσυ-


