
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμ- 
—ληρώσεως των —ερί χορηγίας Δημάρχων διατάξεων.

Προς τήν Βουλήν ιών ’Ελλήνων 

Α'. Γενικά :
Ή Κυβέρνησές διά τοϋ Ν. Διατάγματος 51/1974, προήλ- 

0εν εις άποκατάστασιν των αιρετών διοικήσεων των οργα
νισμών τοπικής αύτοδιοικήσεως.

Κατόπιν τούτου κρίνεται αναγκαία καί ή άντιμετώπισις

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

σεως τών καθηκόντων των ΰπό τοϋ καταλυθέντος καθεστώ
τος.

Διά τοϋ ώς άνω σχεδίου Νόμου επιδιώκεται ή ρύθμισις 
ζητημάτων, άφορώντων εις θέματα χορηγίας δημάρχων, 
άνακυψάντων συνεπεία άπομακρύνσεως αυτών μετά την 
21.4.1967 καί προ τοϋ χρόνου λήξεως τής θητείας αυτών, 
ώς καί δΓ άλλους λόγους νομικούς τε καί πραγματικούς, 
ώς κατωτέρω :

Β'. Εΐδικώτερον :

“Αρθρον 1.

1. Διά τής παραγράφου 1 άντικαθίστανται αί διατάξεις 
τοϋ άρθρου 1 τοϋ Νόμου 91/1943 αίτινες ειχον έκδοθή υπό 
τό νομικόν καθεστώς τοϋ Ποινικού Νόμου, έπί σκοπώ 
προσαρμογής τούτων προς τάς διατάξεις τοϋ Ποινικού Κώ- 
δικος καί με άναδρομικήν ίσχύν άπό τής ισχύος τούτου 
(1.1.1951). Ή τοιαύτη προσαρμογή έκρίθη επιβεβλημένη 
έπί τώ λόγω ότι αί διατάξεις αύται έκδόθεϊσαι υπό τό 
νομικόν καθεστώς τοϋ Ποινικού Νόμου έχουν διατυπωθή 
έπί τώ αύστηρότερον καί προβλέπουσι την στέρησιν τοϋ δι
καιώματος χορηγίας τοϋ δημάρχου έφ’ δσον ούτος κατα- 
δικασθή δΓ οίονδήποτε άδίκημα στρεφόμενου κατά τής περι
ουσίας τού δήμου καί τών δημοτικών αγαθοεργών ιδρυμά
των, έδιαφόρως τοϋ μεγέθους τής έπιβληθείσης αύτώ διά 
την τοιαύτην πράξιν ποινής (έστω καί δι’ ολιγοήμερον φυ- 
λάκισιν), ένώ διά τοϋ Ποινικού Κώδικος, προς τάς διατάξεις 
τοϋ οποίου σημειωτέου έχουν προσαρμοσθή ήδη τά νομο- 
θετήματα τά άναφερόμενα εις συνταξιοδότησα δημοσίων, 
δημοτικών καί στρατιωτικών υπαλλήλων, έρρυθμίσθησαν 
άλλως αί συνέπειαι καί παρεπόμεναι ποιναί. Ούτως είς τον 
Ποινικόν Κώδικα, ίσχύοντα* άπό 1.1.1951 δεν περιλαμβά
νεται πλέον κατηγορία συγκεκριμένων άδικημάτων διά 
φυλακίσεως τιμωρουμένων, συνεπαγομένων αύτοδικαίως 
παρεπομένην ποινήν.

Ή άντικαθισταμένη διάταξις έχει ώς εξής :
«1. Οί άπό τής 1ης Ίανουαρίου 1925 διατελέσαντες ή 

εφεξής διατελοΰντες δήμαρχοι, έχοντες οκταετή πραγμα
τικήν ύπηρεσίαν δημάρχου απομακρυνόμενοι, οπωσδήποτε, 
τής υπηρεσίας, έφ’ όσον δεν κατεδικάσθησαν δΓ άδίκημα 
στρεφόμενου κατά τής περιουσίας τοϋ Δήμου καί τών δημο
τικών άγαθοεργών ιδρυμάτων, δικαιούνται, ίσοβίως, μη
νιαίας χορηγίας».

2. Διά τής παραγράφου 2 καθορίζεται ή διαδικασία τής 
ασκήσεως τοϋ δικαιώματος τής χορηγίας καί ό χρόνος 
ένάρξεως καταβολής αυτής είς τούς δικαιούχους.

3. Διά τής παραγράφου 3 άναγνωρίζεται ώς χρόνος 
υπηρεσίας, διά τήν θεμελίωσιν τοϋ έπί τής χορηγίας δι
καιώματος καί τήν έπαύξησιν τοϋ ποσού ταύτης α) ό άπό 
21.4.1967 μέχρι 31.12.1968 χρόνος, υπολοίπου θητείας 
τών κατά τάς έκλογάς τής 5ης Ιουλίου 1964 ή μεταγενε
στέρους έκλεγέντων δημάρχων, δοθέντος OTt τήν 31.12.1968 
έληξεν ή δημοτική περίοπος τών έκλογών τής 5ης ’Ιουλίου 
1964 καί β) ό χρόνος άπό 17.9.1974 μέχρι 31.5.1975 καθ’
ον προσέφερον υπηρεσίαν ώς άναπληρωταί δήμαρχοι οί 
άποκατασταθέντες διά τοϋ Ν. Διατάγματος 51/1974, αι
ρετοί δήμαρχοι τών έκλογών τής 5ης ’Ιουλίου 1964.

’Επίσης ό αυτός χρόνος έκρίθη ότι πρέπει νά άναγνωρισθή 
καί δι’ εκείνους οίτινες άποκατασταθέντες δεν ήδυνήθησαν 
νά άσκήσωσι καθήκοντα άναπληρωτού Δημάρχου έπί τώ 
λόγω ότι κατά τον κρίσιμου χρόνον τοϋ διορισμού των ειχεν 
άνατεθή είς αυτούς ύπό τής Κυβερνήσεως Εθνικής Ένότητος 
άσκησις ετέρου δημοσίου λειτουργήματος άσυμβιβάστου 
προς τό ώς άνω λειτούργημα τοϋ άναπληρωτοΰ Δημάρχου.

4. Διά τής παραγράφου 4 τοϋ αύτοϋ άρθρου δεν άνα- 
γνωρίζεται διά τήν θεμελίωσιν δικαιώματος λήψεως χορη
γίας ή διά τήν έπαύξησιν ταύτης ό χρόνος άσκήσεως κα
θηκόντων δημάρχου, άναπληρωτοΰ δημάρχου, δημοτικού 
συμβούλου καί προέδρου κοινότητος ύπό μή αιρετών ορ
γάνων διά τό άπό 21.4.1967 μέχρι 31.12.68 χρονικόν διά
στημα. Επίσης ό χρόνος άσκήσεως τών αυτών ώς άνω 
καθηκόντων διά τό άπό 1.1.1969 μέχρι 16 Σεπτεμβρίου 1974 
χρονικόν διάστημα, διότι θά άντέκειτο προς τό δημόσιον 
αίσθημα πρόσωπα ύποβοηθήσαντα τό καταλυθέν άνελεύ- 
θερον καθεστώς είς καίριους τομείς τής διοικήσεως νά άπο- 
λαύσωσιν οίουδήποτε ώφελήματος. Έκρίθη όμως σκόπιμον 
νά άναγνωρισθή διά τήν θεμελίωσιν δικαιώματος χορη
γίας ή διά τήν έπαύξησιν ταύτης ό χρόνος άσκήσεως καθη
κόντων δημάρχου, άπό 1.1.1969 μέχρι 23.7.1974, καθ’ 
ο χρονικόν διάστημα δεν θεωρούνται υπάρχοντα αιρετά 
όργανα, ύπό πρότερον αιρετών δημάρχων οίτινες έτυχον 
άποκαταστάσεως μετά τήν κατάλυσ.ν τοϋ δικτατορικοϋ κα
θεστώτος.

5. Διά τής παραγράφου 5 τοϋ αύτοϋ άρθρου ορίζεται ότι 
διακόπτονται ή μειοϋνται, άναλόγως, αί χορηγηθεΐσαι χο- 
ρηγίαι, έφ’ όσον δεν θά γίνεται υπολογισμός τών ώς άνω 
χρονικών διαστημάτων κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων τής 
παραγράφου 4.

Αρθρον 2.

1. Διά τής παραγράφου 1 τού άρθρου 2 έπαναφέρεται είς 
ίσχύν τό άρθρον 20 τοϋ Ν. 4505/1966, δπερ άδικαιολογήτως 
κατηργήθη ΰπό τοϋ δικτατορικοϋ άναγκαστικοϋ Νόμου 509/ 
1968. Διά τής παραγράφου 2 θεσπίζεται ότι δίακοπεΐσαι ή 
μειωθεΐσαι χορηγίαι άναβιοϋν αυτοδικαίως άνευ έτέρας 
διαδικασίας καί άνευ δικαιώματος λήψεως τών μή κατα- 
βληθέντων ποσών χορηγιών.

Ούτως άποκαθίσταται ή διασαλευθεϊσα νομιμότης είς τό 
θέμα τών διακοπεισών ή μειωθεισών χορηγιών έκ τής ώς 
άνω αίτιας χωρίς όμως καί νά διαταραχθή ή οικονομική κατά- 
στασις τών δήμων, διά τής καταβολής τοιούτων χορηγιών 
άναδρομικώς, όπου συντρέχει περίπτωσις.

2. Διά τής παραγράφου 3 τοϋ αύτοϋ άρθρου όρίζεται 0-1 
αί μή καταβληθεϊσαι χορηγίαι κατ’ έφαρμογήν τοϋ άρθρου 
3 τοϋ Α.Ν) 509/68 καταβάλλονται άναδρομικώς έστω καί 
έάν ύπέκυψαν είς παραγραφήν δοθέντος ότι ή προυπόθεσις 
τής νομιμοφροσύνης^ διά καταβολήν τής χορηγίας κατηρ
γήθη μετά τήν ίσχύν τοϋ Ν.Δ. 1048/1971, άνευ όμως άνα- 
δρομικής, έπί τοϋ προκειμένου, έφαρμογής, ώς έδει.

Έπί τούτοις ή άναδρομική καταβολή τών χορηγιών υπα
γορεύεται καί έκ τοϋ λόγου ότι ή άσκησις τοϋ δημοσίου τού
του δικαιώματος λήψεως τής χορηγίας δεν παρημελήθη 
έκ μέρους τών δικαιούχων άλλά τούναντίον παρημποδίσθη 
ή άσκησις του δι’ άναγκαστικοϋ Νόμου τοϋ δικτατορικοϋ 
καθεστώτος, έπέχοντος θέσιν οίονεί άνασταλτικοϋ γε
γονότος. “Αλλωστε έχομεν καί τό πρόσφατον γεγονός τής 
άναδρομικής καταβολής άποδοχών είς τούς άπολυθέντας 
δικαστικούς λειτουργούς.

'Αρθρον 3.

Διά τοϋ άρθρου 3 σκοπεϊται ή αΰξησις τοϋ έπιτρεπο- 
μένου άνωτέρου ποσού χορηγίας άπό 8.500 δραχ. είς 12.000. 
Ή τοιαύτη αΰξησις έκρίθη άναγκαία λόγω έπελθουσών σο
βαρών άνατιμήσεων είς όλα τά είδη βιωτικών άναγκών.

Ή άντικαθισταμένη διάταξις έχει ώς εξής :
«3. Έν πάση περιπτώσει τό ποσόν τής βασικής χορη

γίας δεν δύναται νά είναι κατώτερον τών χιλίων ούδέ άνώ- 
τερον τών οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δραχμών μηνιαίως»,
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Άρθρον 4. Άρθρον 6.

Διά "του άοθρου 4 άντικαθίστανται αί παράγραφοι 1 καί 
2 τού άρθρου 6 του Ν. 91/1943.

Διά των νέων διατάξεων σκοπεΐται Γ

. ' α) Ή αΰξησις διά τούς έν τη προηγούμενη παραγράφω 
λόγους, τοΰ άνωτέρου έπιτρεπομένου χρηματικού ορίου 
ά-δ 13.500 εί; 17.000, εις περίπτωσιν καθ’ ήν ό δικαιούχος 
χορηγίας λαμβάνει έτέραν χορηγίαν ή άποδοχάς έν γένει έκ 
τοΰ δημοσίου ταμείου ή έξ άλλου νομικού προσώπου δημο
σίου δικαίου ή σύνταξιν έκ δημοσίου ταμείου καί ό συνυπο- 
λογισμδς καί της συντάξεως τής καταβαλλομένης έκ Ν.Π.Δ.Δ. 
διά τον καθορισμόν τοΰ έπιτρεπομένου άνωτάτου ορίου χορη
γία ς, έπί σκοπώ ΐσης μεταχειρίσεως.

β) Ή θέσπισις ύποχρεώσεως, κατόπιν καταργησεως τών 
πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων, καταθέσεως ύπό 
τών δικαιούχων λήψεως χορηγίας μόνον υπευθύνου δηλώ- 
σεως ότι δεν υπερβαίνει το χρηματικόν —οσόν τών 17.000 
τό σύνολον τών παρ’ αυτών λαμβανομένων χορηγίας ή 
άποδοχών ή συντάξεως ΰπολογιζομένων κατά τά βασικά · 
ποσά..

Αί άντικαθιστάμεναι διατάξεις-τού άρθρου 6 τοΰ 91 /_
1943 έχουν ώς έξης: «Άρθρον 6. 1. Ή χορηγία δεν καταβάλ
λεται εις ήν περίπτωσιν ό δικαιούχος :

' α·) «Λαμβάνει χορηγίαν ή άποδοχάς έν γένει έκ τού δημο
σίου ταμείου ή έξ άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δι
καίου, ή σύνταξιν έκ τού δημοσίου ταμείου, ών ύπολογιζό- 
•μένων κατά τά βασικά ποσά, τό σύνολον υπερβαίνει τάς δέκα , 
τρεις χιλιάδας πεντακοσίας δραχμάς μηνιαίως. Έάν τό· 
βασικόν ποσόν της έκ τών πηγών τούτων προσόδου, είναι 
έλασσον τών δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων δραχμών 
μηνιαίως, ό δικαιούχος λαμβάνει ολόκληρον την βασικήν 
χορηγίαν έάν αΰτη, σΰν τη έκ τών πηγών τούτων προσόδω, 
δέν ύπερβαίνη τάς δέκα τρεις χιλιάδας πεντακοσίας δρα
χμάς, άλλως λαμβάνει μόνον την μέχρι συμπληρώσεως 
των-δέκα τριών χιλιάδων πεντακοσίων δραχμών διαφοράν».

Διά τού άρθρου τούτου καταργοΰντάι αί διατάξεις : α) 
τοΰ άρθρου 1 τού Α.Ν. 509/1968, έφ’ όσον έπανεφέρθησαν 
εις ίσχύν, διά τού άρθρου 2 τού σχεδίου, αί διά τού ’Αναγκα
στικού τούτου Νόμου, καταργηθεισαι διατάςεις τού άρθρου 
20 τού Ν. 4505/1966 καί β) τού άρθρου 3 τοΰ Α.Ν. 509/ 
1968, αίτινες ποιούμεναι άδικαιολόγητον διάκρισιν τών Ελ
λήνων πολιτών, μέχρι της ένάρξεως της ισχύος τού Ν. Δια
τάγματος 1048/1971, έθέσπιζον, τήν ύποχρέωσιν προσκο- 
μίσεως πιστοποιητικού της άμμοδίας ’Αστυνομικής ’Αρχής, 
περί τής νομιμοφροσύνης τών δικαιοόχων χορηγίας, προ- 
κειμένου νά καταβληθή εις τούτους ή χορηγία.

Αί καταργούμεναι διατάξεις τού Α.Ν. 509/1968 έχουν 
ώς έξής:

«Άρθρον 1. 1. Αί διατάξεις τοΰ άρθρου 20 τού Ν. 4505/ 
1966 καταργούνται άφ’ ής ΐσχυσαν, τά δέ έπί τή βάσει τών 
διατάξεων τούτων καταβληθέντα χρηματικά ποσά δέν άνα- 
ζητούνται.

2. 'Η διά τής καταργησεως τών ώς άνω διατάξεων έπερ- 
χομένη διακόπτη τής χορηγίας άρχεται άπό τής πρώτης τού 
έπομένου_ μηνός τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος καί ένερ- 
γεϊται.δι’ άποφάσεως τού ’Υπουργού ’Εσωτερικών».

«Άρθρον 3. Ή χορηγία δέν καταβάλλεται άνευ προσκο- 
μίσεως πιστοποιητικού ·. τής άρμοδίας άστυνομικής αρχής 
περί τής νομιμοφροσύνης τοΰ αρχικού δικαιούχου-καί έν 
θανάτω αύτού περί τνί νομιμοφροσύνης των κατ’ άρθρον 21 
παράγραφος 1 τοΰ % 4505/1966 δικαιούχων μελών τής 
οικογένειας του, τόσον κατά τήν έκτέλεσιν τής περί άπονομής 
τής χορηγίας άποφάσεως όσον καί κατά τον πρώτον μήνα 
έκάστου οικονομικού έτους». ·

Γ. Δαπάνη :
Ύπό τών διατάξεων τού έν λόγω σχεδίου Νόμου ούδεμία 

δαπάνη προκαλεϊται. ·
. Έν Άθήναις τή 1η Μαίου 1975

β) Δέν προσαγάγει πιστοποιητικόν τής άρμοδίας άρχής,· 
,διαλαμβάνον ότι δέν έχει άντίθετα προς τήν άστικήν. τάξιν. 
φρονήματα. , .. γ

■ * ι« ,_ Γ *
Ή μή συνδρομή τής ύπό στοιχεϊον α' προϋποθέσεώς; τής 

προηγουμένης παραγράφου άποδεικνύεται διά προσαγωγής 
εις τον οΐκεΐον Δήμον σχετικής υπευθύνου δηλώσεωξ' τού; 
-δικαιούχου. Ή δήλωσις αύτη, ώς καί τό περί κοινωνικών 
φρονημάτων πιστοποιητικόν προσάγονται κατά ‘τήν πρώτην 
έκτέ>.εσιν τής περί άπονομής χορηγίας άποφάσεως, _ άνα- 
νεουμενα , κατά τον πρώτον μήνα έκάστου επομένου οικο
νομικού έτους.

Άρθρον 5.

Διά τού ώς άνω άρθρου αντικαθίσταται τό έδάφιον β' 
τοΰ άρθρου 8 τού Ν. 91/1943 όπερ άφορά εις παρεπομένας 
ποινάς άπωλείας τής άπονεμηθείσης χορηγίας. ’Η τοιαύτη 
άντικατάστασις ύπηγορεύθη έκ τής ανάγκης προσαρμογής 
τούτων προς τάς σχετικάς διατάξεις τού Ποινικού Κω
δικός.

Ή άντικάθισταμένη διάταξις τού έδαφίου β' τού άρθρου 
8 τού Ν. 91/1943 έχει ώς -έξής : «άρθρον 8. Τό εις τήν 
χορηγίαν δικαίωμα άπόλλυται έάν ό δικαιούχος : α)...........

Οι Υπουργοί 
’Εσωτερικών Οικονομικών

·: , Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

' . . ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ-

Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών περί χορηγίας 
δημάρχων διατάξεων»

Άρ-Spov 1.
1. Ή παράγραφος 1 τοΰ ap-Seου 1 τοΰ Νόμου 91/1943’ 

«περί κωδικοποιήσεως πασών τών περί χορηγίας εις διατε- 
λέσαντας δημάρχους ίσχυουσών διατάξεων καί περί τροπο* 
ποιήσεως καί συμπληρώσεως αυτών», ώς έτροποποιήόη διά τοΰ 
άρ-άρου 1 τοΰ Νόμου 1770 τοΰ 1944 αντικαθίσταται άπό 
•τής ισχύος τοΰ νέου Ποινικοΰ Κώδικος (1.1.1951) ώς άκο^ 
λού-όως: «Οί άπό τής 1ης ’Ιανουάριου 1925 διατελέσαντες 
ή έφ’ έξής ίιατελόΰντες δήμαρχοι, έχοντες οκταετή πραγμα
τικήν υπηρεσίαν δημάρχου απομακρυνόμενο: οπωσδήποτε τής 
υπηρεσίας δικαιούνται, ίσοίίως, μηνιαίας χορηγίας».

β) Καταδικασθή έπί κακουργήματι ή πλημμελήματ: έκ 
τών άναφερομένων εις τά άρθρα 22 - 24 τού Ποινικού Νόμου, 
ή ένεκα πράξεων προβλεπομένων ύπό τοΰ νόμου 4229 
«περί τών μέτρων ασφαλείας τού κοινωνικού καθεστώτος 
καί προστασίας τών έλευθεριών τών πολιτών» τού νόμου 
117/1936 «περί μέτρων πρός καταπολέμησή τού κομ
μουνισμού καί τών έκ τούτου συνεπειών», καί τού νόμου 
1075/1938 «περί μέτρων ασφαλείας τού Κοινωνικού καθε
στώτος καί προστασίας τών πολιτών». Παρεχομένης χά- 
ριτος μετ’ άρσεως συνεπειών ή έπερχομένης άποκαταστά- 
σεως, τό δικαίωμα ανακτάται ύπό τούς όρους τής παραγρά
φου 1 τού πεοτνουμένου άπθοου.

2. Οί δυνάμει τών άντικα-άιπταμένων διατάξεων στερη-Sev- 
τες τοΰ δικαιώματος χορηγίας, συνεπεία καταδικαστικής εις1 
βάρος των άποφάσεως όι’ άδικημα στρεφόμενον κατά τής περι
ουσίας τοΰ δήμου καί τών δημοτικών αγαθοεργών ιδρυμάτων, 
ώς καί τά δικαιοΰχα χορηγίας μέλη τών οικογενειών τών έκ 
τούτων όανόντων δικαιούνται νά άτκήσωσι τούτο έντός έτους 
άπό τής ένάρξεως ισχύος, τοΰ παρόντος, δι! ύπαέολής αίτή- 
σεως εις τόν κατά τήν παράγραφον 4 τοΰ άρ-όρου 1 τοΰ Νό
μου 91/1943 δήμον, συνοδευομένης ύπό τών αποδεικτικών τοΰ 
δικαιώματος εγγράφων, ή δέ πληρωμή τής χορηγίας, μή 
έχουσα αναδρομικήν ίσχύν. άρχεται .άπό τής ημέρας τής ύπό- 
όολής τής αιτήσεως περί άπονομής της.


