ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΒΣΙΣ
’Επί τοΰ τχεοίου νόμου «περί χορηγίας Δημάρχων καί Π ροέίρων Κοινοτήτων, ώς κα: περί τροποπο-.ήτεως καί συμπληρώτεως τής τυνταξιοοοτυκής νομοθεσίας τών ύπαλλήλων
τών Οργανιτμών Τοπικής Αυτοοιοτκήτεως».
Γΐρός τήν Βονλ.ήν τοιν

Ελλήνων

Διά τοΰ ύποβαλλομένου τχεοιου νομού άποτκοπείτα: ή τροποποίητις τής νομοθεσίας ττερ·. χορηγίας Δημάρχων, ή παοοχή χορηγίας εις τούς ΙΙροεορους Κοινοτήτων, ώς και ή τοοποποίητις κα! τυμπλήρωτις τής τονταξιοοοτικής νομοθεσίας
των ύπαλλήλων· τών Αργάνιτμών ί οπική ς Αυτοοιοικήτεως.
Ο: σκοποί καί τό περιεχόμενο·/ τών ίπί μέρους οιαταξεων
τοΰ εν λόγω τχεοίου νόμον αναλύονται ως άκολούθως:

έξής ϊιατελοϋντας προέορους κοινοτήτων, ίτης προς
τότζ
εικοστά πέμπτα τών έκάττοτε καταβαλλόμενων μηνιαίους ΐξδοων παραττάτεως εις τόν έν ένεργεία πρόεορον. ότα είνα: τά
έτη υπηρεσίας τοϋ προέορου. Σημειωτέο·/
τα :::α ακρι
οως με τα ως ανω τροτε:νομενα ιτχυουν ο:α Ρους οημάρχους.
’ Αράρον 4.
Δ:ά τ;ΰ αρϋρου τούτου τροτείνεται οτως ό κα/ον:τμός
τής
λογω χορηγίας ενεργήοαι. ότως καί τής χορηγίας
οημάρχου. άτό τήν Ύτηρετία/ Συντάξεων τοΰ Γεν.κοϋ Λογ:ττηριον τ:υ Λρατους. ή :ε άτονοχή. ,·.α·3ώς κα: ή έκόοτ:ς τοΰ
τχετικοΰ ο-.τλώματος. άτό τόν Ύτουργόν Ίοτωτερικών. Έτίτης. τροτε:-ετα:. οτως ή κατ ΐ::ς άνατροταρμογή τής έν
λόγω χορηγίας ενεργήτα: ύτό τοΰ Κλάοου Συντάξεων Κοι
νοτικών Τταλλήλων. ό ότοίος μετονομάζεται εις Ταμείο-/
Κο:ν οτικών Τταλλήλων.

Άρ-ίοον 1.
Δ:ά τής παραγράοου I προττίθε τα: εις τό άρθρον^Ι τοΰ
Ν. 91/1943 παράγραοος ύπ άριθ. 9. οιά τής οποίας όρίζετα:. ότ: ή προγενεττέρα υπηρεσία Δημάρχου ώς Προεορου
Κοινότητες, ή όποια άνυύώθη εις Δήμον, συνυπολογίζεται τότον οιά τήν θεμελίωτιν. ότον '/.α: ο:ά- τόν καθορισμόν
τής
χορηγίας τοΰ Δημάρχου. Σημειοΰται. ότ: ή ρύθμιτις
αυτή
περιλαμβάνεται. μέ οιάτορον οιατύπωτιν. εις τό Ν.Δ. 377 //
1957 (άρθρο·/ 21 παο. 3) «περί τροποποιήτεως -/.αί τυμπληρώτεως οιατάξεων τής νομοθεσίας «περί τών προτόοων τών
Δήμων /.α: Κθ:νο·τήτων· -/.αί. τοΰ οημοτικοΰ /.α: κοινοτικού κώ«λήν. o jlc j ή '::άταΗ'.ς αυτή.. οέν έρηρμότθη.
ςεργατ!ας ·τ:ΰ Ελεγκτικού Συνε
τύχε: τής
ροεολέ-ετ: Ο-ο τοϋ άρθρου 57 τού τότε ίτχύοντος'Συντάγματος τοΰ 1952.
“Αρθρο·/ 2.
Δ:ά τού άρθρου τούτου λαμβάνον'τα: ώριτμένα μέτρα, τχέτ:ν έχοντα με τό ΰψες τής χορηγίας Δημάρχου. Είοοκώτερον,
ο:’ αυτής αυξάνεται τό άνώτατον όριον τής
χορηγίας άτό
15.000 ορχ. εις τό αετόν τοϋ βασικού μ'τθοΰ τοΰ 2ου βα
θμού τής οημστιοΰπαλληλικής ιεραρχίας, ορίζεται ότ: ή χο
ρηγία οέν καταβάλλεται αν ό οικαιοΰχος λαμβάνη κα! σύντα
ξιν ή άποοοχάς έ£ έτέρας πηγής. ών το άθροισμα ύπερβ-αίνε: τόν έκάττοτε βατ’.κόν μισθόν τών ύπαλλήλων 'εττ: βαθμώ
2ω μεθ’ ολοκλήρου τοΰ επιθέματος χρόνου ύπηρετίας
καί.
τέλος, ή -κράτησις τρός άντιμετώπισιν τών οαπανών τών Δή
μων οιά τήν .καταβολήν τής χορηγίας αύξ άνετα: άτό 5*7 εις
1 Orr. Προσέτι όρίύετα: ότ: ό περιορισμός ·τής περιπτώσεως
ο τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 4 τοΰ ‘X. 4169/1961. τυμρώνως
τρός τον ότοίον ή λήΰις συντάξεως άτό τον Οργανισμόν
Γεωργικών Ασσαλίσεων τελεί ύπό τήν προϋποθεσιν τής μή
λήψεως συντάξεως άτό άλλην τηγήν. -εν ισχύει οιά τους λαμβά-.όντας χορηγία/ ‘οημάρχου.

Αρϋρον 5.
Διά τοΰ άρ-3ρου τούτου, τροτείνεται. ότως ή τ/.ηρωμή 'τής.
τερί ής ό λόγος, χορηγίας άρχετα: άτό τής ετομένης τής
εκ τής ϋτηρετίας άτομακρύντεως τοΰ τροέίρου καί ότως αϋτη
βαρύνη τό Ταμείο·/ Συντάξεων Κοινοτικών Τταλλήλων.
Έτίτης. τροτείνετα:. ότο/ς ή χορηγία αΰτη τροκαταβάλλητα: τήν τρωτήν έκάττου μηνός.
"Αρνρον G.
Δ:ά τοΰ άρϋρου τούτου, τροτείνεται. ότως α: κάτω-3ι ::ατάξεις. αίτ:νες ίτχύουν οιά τήν χορηγίαν οημάρχων καί τήν
ίείαίωτ:·/ τής οιαρκείας τής τυνταξίμου ύτηρετίας τών ύταλλή/.ων τών Ο.Τ.Α.. ίτχύτου ' καί οιά τήν χορηγία; τροέορων
κοινοτήτων:
1. Αί οιατάξεις τών άρ·3ρων 2, 7, 8. 10 καί 18 τοΰ Ν.
91/1943 α! ότοίαι άντιττοίχως άτοροϋν α) εις τήν ά·/αγ'/ώριτιν τροΰτηρετίας ο:ά τέν βιακα/ονισμόν τοϋ τοτοΰ τής χορη
γίας. 'ρ) εις τήν άναττολήν άτκήτεως τοΰ εις άτόληψιν τής
χορηγίας ::κα:ώματος. γ) εις τήν άτώλεια/ τοΰ εις άτόληψ:ν τής χορηγίας ::καιώματος. ο) εις τήν κατάτχετιν καί
έκχώρητ:·/ τής χορηγίας καί ε) εις τά ο:κα:ολογητ:κά, τά
ό.τοία οέον νά τυνο'εεύουν τή-<· αίτητιν κα/ονιτμοΰ χορηγίας.

2. Αί οιατάξεις τοΰ άρ-3ρου 21 τοϋ 'Ν. 4505/19GG' αί
ότοία: άοοροΰν εις τήν μεταβίβατ:·/ τής χορηγίας εις
τήν
χήραν καί τά νόμιμα ή νομιμοποίητα τέκνα τοΰ :ικα:ω'3έντος ή οικαιουμένου χορηγίας.
3. Α! οιατάξεις τής παρ. 3 τού άρ·3ρου 8 τοΰ Χ.Δ. 1827/
1942. αί Οποία: άςοροΰν εις τήν βεβαίωτιν τής οιαρκείας
τής τυνταξίμου ύπηρετίας. ή όποια όέν άποοεικνύεται
άπό
Ίπίτημα ττοιχεία.
4. Α! οιατάξεις τής παρ. 3 τοΰ άρ·3ρου 1 τοΰ Νόμου
293/1976. α: όποια: άοοροΰν εις τήν άναγνώριτ:ν. ώς χρό
νου ύπηρετίας οιά τήν -ίεμελίωτιν οικαιώματος χορηγίας καί
“Αρθρα/ 3.
τήν επαύξητιν τοΰ ποτού ταύτης. τοΰ χρονικού οιαττήματος
"Οπως είνα: γνωστόν. εις τους βιατελέσχ/τας οημάρχους
άπό 21.4Ί967 μέχρι 31.12.1968 τής ύπολοίπου θητείας
παρέχεται άτό πολλών ετών χορηγία, έσ ότον ούτο: έχουν
τών κατά τάς έκλογάς τής 5ης Ιουλίου 1964 ή μεταγενε
οιανύσει οκταετή ύτηρετία/ εις τό άςίωμα τοϋ οημάρχου.
στέρους έκλεγέντων καί άπομ ακρυν-3 έν των ύπό τοΰ βικτατοριΤό γεγονός αΰτό είχεν ώς τυνέτειαν νά έχη. άτό μακροϋ.
κοΰ καθεστώτος μετά τήν 21ην ’Απριλίου 1967. καθώς καί
ο:ατυτω·3ή άτό τούς τροέορους κοινοτήτων αίτημα τερ: τα- ' τοΰ χρονικού ο:αττήυατος τής άτκήτεως καθηκόντων ά-/απληροχής καί εις αϋτοΰς χορηγίας ύτό τούς αυτούς όρους, ύτό
ρωτοΰ άπό 17.9.1974 μέχρι τής έ-ρκαταττάσεως τών έκ τών
τούς ότοίους ταρέχετα: τΟ'.αΰτη εις τούς οημάρχους. αίτημα
οημοτικών καί κοί'/ο-τικών εκλογών τοΰ έτους 1975 προελοηλαοή τερ: ίτης με τούς οημάρχους μεταχειρίτεως.
θόντο/ν αίτετών όο*'άνουν. ύπό τών άποκατατ:αθέντων ουναμε: τοΰ Ν.Δ. 51/1974.
Τό εν λόγω αίτημα έχει κατ’ έτα. άλη·ύ:ν έςετατυή άτό
5. Α! οιατάξεις τής παραγράρου 4 τοΰ αύτοΰ ώς όε-ω
τό Ύτουργείον Έτωτερ:κών κα: έχει κρ:·3ή οίκαιον οεοομέάρθρου κα! νόμου (οηλαοή τοΰ άρθρου 1 τοΰ X. 293/76),
νου ότι οί τρό-εόρο: κοινοτήτων, όντες. ώς καί ο! οήμαρχοι.
α! οποία: άοοροΰν εις τήν μή άναγνώριτιν οιά θεμελίωτιν
έτί κεοαλής αΰτοόιοο/.ουμένων όργαν.τυών. άτκοΰν τό ίοιον
καιώματος χορηγίας ή οι’ έπαύξητιν ταύτης τοΰ χρόνου 'άτκή
μέ τούτους 0:ο:κητ:κόν έργον καί. ώς έκ τουτου. ε:να: εύλο
τεως καθηκόντων ύπό μή αιρετών οργάνων ϊιά τό χρονικόν
γον νά ζητούν ίτήν μεταχε!ρ:τ:ν.
οιάττηκα 'άπό 21ης Άποιλίου 1967 μέχρι 16ης Σεπτεμβρίου
Καί εις 'αυτήν άκριβώς -τήν ίτην μεταχείριτιν τκοτεί τό
1974.'
άρ·3ρον 3 τοϋ ύτοίαλλομένου τχεοίου νόμου.
6. Αί οιατάξεις τής παραγράρου 1 τοΰ άρθρου 2 τοϋ
αύτοΰ ώ: άνω νόμου —τοΰ νόμου οηλαοή 293/<6— αί οποία:
Οΰτω. ο:ά τοΰ άρ·3ρου αύτοϋ. τροτείνεται ή ταροχή χορη
ορίζουν ότ: οιά τή; θεμελίωτιν τοΰ ϊικαιώματος χορηγίας
γίας εις τούς έτί οκταετία; τουλάχιττον ο:ατελέτα/τας ή ές’

—

apy.ii επταετής χπηρεπία και τετραετής το'.αύ-τη έημοτικού
συμβούλου ή προέέρου κοινότητος καί έν προκειμένω κοινοτι
κού συμβούλου.
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—

Άρ-Spov 10.

Α:ά τού ap-Spox τούτον έπ'.ειώκεταί ή όελτίωτ:ς τών προχπονετεων τχνταπ·.οέοτήτεως τών οικογενειών τών άποόίούν7.
At έν γένε>. έιατάπεις a! όποια: οιέπουν την καταβο των υπαλλήλων ή τχνταπίούχων. Καί τχγκεκρ:μένως:
λήν χορηγίας έημάρχευ είς έικαιούχεν. όπτι; λαμβάνει τύνΔ:ά τής παραγραροχ 1. eta τής όποιας ά-/τ:κα-5ίττατα·.
ταπιν ή χΟίηγίαν ή άπεέοχάς εκ τεύ έημοτίου ταμείου ή τα
το εεύτερεν εέάς:ον τής περιπτώτεως α' τής παραγραοοχ 1
μείου νομικοϋ nporton-.j έημοτίου έικαίου. κα-3ώ ς καί αί οιατεύ άρ-Spox 2 τεύ X. 1974/1952. μειούτα·. ή άπα:τεχμένη
τάπεις πού ορίζουν το άνώτατον καί κατώτατον όρε-ον χορη
ε:ά τήν μεταείεατιν τχντάπεως ε:άρκε:α έγγαμον
τχμί:ώγία; έημάρχου.
τεως τής χήρας μετά τεύ -ύανόντες τνζύγον της 'άπό τρία
"Ap-Spcv 7.
Αιά τού ap-Speu τούτου. προτείνεται. όπως κά-So αίτητις.
άρορώαα εις 'άναγνώριπν έικαιώματος χορηγίας προέέρου ή
εις αϋπησιν αυτής. ύπεβάλλητα’.. 'επί ποινή -έκπτώτεως ατό
toy σχετικού έικαιώματος εντός έτους. άρ' ής γεννάτα: τεύτο και όπως έιά τούς επελ·3όντας ήέη τής υπηρεσίας. ώς
•/.a* έιά τάς οικογένειας των 'ένε τούτων άποβιωσάντων ή ανω
τέρω προ3ε-μ?α άρχηται άπό τής 'ενάρπεως ισχύος τού νόμον
αυτού καί ή πληρωμή τής χορηγίας των άρχηται ατό τής
πρώτης τού μηνός τού επομένου τής υποβολής τής αίτήτεως
και πά-/τως ούχ: πέραν τεύ έτους από τής χρονολογίας εκεέτειος τής σχετικής πράπεως ή άποράσεως.
Επίσης. έιά τού ιέίου άρ-Spox. ορίζεται ή έιαέικασία υπο
βολής τής αίτήτεως έ:' άναγνώρισιν 'έικαιώματος χορηγίας.
“Αρ·5ρον 8.
Ata τού ap-Spox τούτου προτείνεται. όπως, οιά την ·ά·.·τιμετώπισιν ύπό τού Ταμείου Σχντάπεων Κοινοτικών 'Επαλλή
λων τής άπα'.τοχχενης έιά την παροχήν τής ώς άνω χορη
γίας έαπάνης. έπιβλη-Si, Χπερ τού Ταμείου αυτού κράτησις
J0% -επί τών έπόέων παραστάσεως των έν ενεργεί α προέορων -/.α! όπως ή Ιέπ: πλέον έαπάνη καλύπτεται 'εκ τού Κρα
τικού Π ρούπολογισμού.
'Ap-Spov 9.
■ Αιά τού αρ-Spox- τούτου τροποποιούνται y.at συμπληρούνται
α! έιατάπεις τής nap. 1 τού άρ-Spox 1 τού X. 1974/195-,
ειά τών όποιων ορίζοντα· α! 'απαιτούμενα: χρονικά: προύπθ-5έσεις έ·α -την ·3εμελίωσ:ν έικαιώματος συντάαεως τών υπαλ
λήλων τών O.T.A. y.at επεκτείνονται ‘/.at είς αυτούς ρυ·5μίσεις περιπτώσεων γενόμεναι. έιά τού αρ·5ροχ 1 τού
Νόμον
955/1979. είς ·τήν συνταπιο'έοτικήν νομο-λετίαν τών υπαλλή
λων τού Αημοσίου.
'Συγκεκριμένως έιά τής παρ. 1 τού έν 7.όγω αρ·5ρου προβλέπεται. ότι ο! παντελώς τυρλοί υπάλληλο·. -5εμελίώνθχν έι•/.αίωχα τχντάΞεως. μετά εε/.απενταετή πλήρη πραγματικήν
τχνταπ:χον χπηεεαίαν.
Λ:ά τής παρ. 2 ά.τικανίΓτατα: ττ» τρίτον i: ά ς: ον τής
”ερ:τττώτΐίος ττ’ τής παραγράροχ 1 τον apvpoj 1 TCj X.
1974/1952. Τό άντικα-ύιετάμενον £020'.Ον ώρίζίν. ί τι. 012
τήν ά-όν.τηΓ!ιν έικαιώματες πανόντ ος £2 2ΐτΐ2ς τής ^“τ4ρετ·.ας. εεν /.αμεανεντα: π ού:ν χρονιά νοτηματα. τα οποία
έπεεηλώ-ληταν εντός τριετίας απο τον ε·.ερ:τμθχ τον χπα/>λήλοχ ώς ται/.Τί·/.ού. "Ηεη. ορίζεται, ότι. ειά τον πρετε'.ορ’.τμόν τής τριετίας. Γχνχπελογίζετα: νεα: ή τχντάΞιμες όπηρεαία τού πα-άόντες. ώς έ/.τά/.τοχ ή έπΐ τχμεάτε·.. έο ότον
όμως αχτη εεν α: τχνεχής -/.α·. πρεηγείτα·. άχέεως τής έπηρι
τιάς τού τακτικού. Ή τρεπεπείητ-.ς αχτή κρίνεται αναγκαία
ειά τον λόγον, οτε εεν είνα: είκα:ον να αποκλειαύούν
τής
τχντααεως παχόντε; εΞ αίτιας τής χπηρετίας. ο!
τακτικοί
υπάλληλο·., τών όποιων τό πά-ύηχα επεεηλώ-ύη μεν προ τής
παρελεχτεως τρ’.ετούς χπηρετίας είς -Sot-.v τακτικού,
άλλα
ο! όποιο·, είχον. άμέτως πρό τού έ:ορ:τκεύ των ώς τακτ·.κών, τχντάς:χον ϋπηρετίαν έκτακτον ή έπ: τχχεατε:. η οπο·.α.
πρ'ο-Τί-ύέμενη είς τήν ϋπηρετίαν τού τακτικού, καλύπτει το
έν λόγω χρονικόν οιάττημα.-πέραν τού όποιον ή εκεηλωτ:ς
τού νοτήματος. ήτις προήλ-λεν έπ αίτιας τής χπηρετίας. εημιοχργε· ε'.καίωχα τχνταπιεοοτήτεοχς παχόντες επ αίτ-.ας τής
χ,.ηρε^ ta,.

είς έχε έτη.
Δ·ά τής παραγράροχ 2 άναγνωρίζετα:, χρ" ώρ:τμένας πεοχπε·5έτε:ς. οικαίωμα τχντάςεως είς τον έπ:ζώντα
τύζχγεν
γυναίκες χπαλλήλοχ καί τχνταπ:ούχευ. κατ' έπεμοίωτ'.ν πεός
τήν χήρα-/. Α! προϋποθέτεις, αί οποία: ορίζοντα: έ·ά τήν >άναγ-/ώρ:τ·.ν τοϋ ϊ:κα:ώματος τούτον, είναι ή απορία καί ή αν·. κανότης έ:' άτκηα:ν οίεχέήποτε ε:θπερ;ΓΤ·.κεύ έπαγγέλματες.
Ρχ-5μ:πε:ς ό·;.ο·.αι πρός τάς ά-/ωτέρω, έχουν ήέη ύετπ·.τ-χή
είς τήν οχνταπ’.οέοτ'.κήν voxo-SOstov τών ύπαλ/.ήλων τεύ Αημο-ίεχ έ:ά τεύ ap-Spox 2 τεύ X. 955/1979.
"Ap-Spov 11.
Α:ά τεύ ap-Spox τούτον έπεκτείνονται καί είς τήν τχνταπιεέετ:κην voxc-SiT'.a, τών οημετικών καί κθ!νετ·κών υπαλ
λήλων ρχ6μιαε:ς. αί έπεία; έχουν ήέη -λεεπ-.ενή είς τήν πυν—ταπτεέεττκήν voxcSrnfa/ τών ΰπαλύ.ήλων τού Αημοτίοχ. έ:ά
τον Χ.Α. 149/1973 καί τών άp-Sρων 3 καί 4 τού Χόμεχ
955/1979. Καί αχγκεκρ:χένως:
Α·.ά τής πρώτης παραγράροχ 'αντ:κα·5ίατατα·. ή έ:άταπ·.ς
τής περιπτώτεως ρ' τής παραγράροχ I τού ap-Spox 2 τεύ
X. 1974/1952 καί έ:ά τού πρώτον έ έαρ ίου αύτής α-/αγνωρίζετα: έικαίωμα τχντάπεως υπέρ τών ·5ετών τέκνων
τών
άποόιούντων υπαλλήλων ή τχνταπίούχων.
Α:ά τού 'έεντέροχ εέαρίοχ όριζε τα:. ότ·. τά ροττώντα είς
Άνωτάτας Σχολάς ή Ανωτέρας άρρενα τέκνα. έρ: ότν/ εί
ναι άγαμα. έ:κα·.ούντα·. τχντάπεως μέχρι πέρατες τών απον
ιών των καί. πάντως, όχ: πέραν τού 25ου έτους τής ηλικίας
των. Η έ:άταπ:ς κρίνε τα; έ’.καία. έ:ότ· έπττρέπε: είς τά άρ
ρενα όρρανά τέκνα νά όλοκληρώτοχν τάς απουέάς των. παρέχεχτα είς αυτά τους άναγκαίοχς πρός τούτο
οικονομικούς
πόρους.
Α:ά τεύ τρίτου έεαείεχ όριζε τα·., ότι τά -S ε τά τέκνα έ:καίούντα: τχντάπεως. έρ’ ότον. κατά τον χρόνε*, τής x ·. o-S ε ■τίας. έεν είχον ϋπερόή τό 12ον έτος τής ηλικίας των.
Π εραιτέρω. λαμόάνεΤα: είέ-.κή πρόνοια έ:ά τά χ·.ο-5ετη-5έντα
τέκνα ττρατ·.ωτ·.ι/.ών εονιχ-χέντων ή -ύανόντων έκ πολεμικών
γεγονότων, κα-λώς καί έιά τά -3ετά τέκνα, τά όποια κατέττητχ/ άνίκανα πρός άτκητιν οίεχέήπετε ειεπεριττικεύ επα*,'γέλματος.
Αιά τής έεχτέρας παραγράροχ πρεττί-ύετα: νέα παράγ:2ρος είς τό άρ-Spov 12 τεύ X. 1974/1952’ έιά τής όποιας
προτέιερίζετα: τό έικαιεύμενον πετόν τχντάπεως τών ένηλίκων άνικάνων τέκνων, άναλόγως τών οικογενειακών των τχν•ύη/.ών. τεύ πετεττεύ ά.ικανότητες αυτών και τής πρετωπικής τω·. άτραλιττικής καταττάτεως.
"Ap-Spov 12.
Αιά τού άρ-Spox τούτου τκεπεϊτα: ή 'άναγνώριτις ώς τχνταπίμων καί ή πρεταέτρητις είς τήν λοιπήν τχντάπιμον χπητετία·/ τών έημετικών καί κοινοτικών υπαλλήλων τών πρεχπηρετιών αυτών, α! όποια: έ:α<ύ·3ηταν ai εις τους All All
καί τούς Σιέηρεέρόμεχς Θετταλίας. ,ίΐ εις τήν Ανώνυαεν
Εταιρείαν Γενικών Άπ:3ηκών Ελλάέες. γ <’ος ιατρών εις
Χοτηλεχτικά Ιέρύματα καί Xετε/.εμεια τής Αιγύπτεχ τυ —
τητούαενα υπό. τών Έλληνικώ·· 'Κοινοτήτων ή κληρεέοτηματων
καί τής Κύπρον μέχρι τής ά-.επαρτητίας της καί έ είς Αημότια Σχολεία υπό έκπαιέεντικών άμοιόεμένων υπό Συλλόγων
Γονέων καί 'Κηέεμόνων.
Λ: πρεύπηρεαία: αύτα: άνεγνωρίϊχηαα-/ ήέη ώς τχντάπιυε:
έιά τούς πολιτικούς υπαλλήλους τεύ Αημετίου. έιά του X.

3
9δ3 1979 ααί το μετρον έπεατείνετα:. ό:ά τον προτεΓνομενον άρ·3ρον. 72: ε:ς τονς όημοτιαονς -/.αί αΟ'.νοτιαονς υπάλλη
λο, ς ::α λογονς :της μεςαχε:ρ!τεως.
Αρνί ον Ιο.

Ως γνωττόν. μέ το άρ·3ρον t τον X. Α.'το; 3896/1958
νπήχνητζν είς τάς περί τνντάςεως των όημοτιαών υπαλλή
λων ;:2τ22·:; ο: τ:/.τ:2θ: υπάλληλο: όλων έν γόνε: των αο:νοτήτων τον Κ:ζτον:.
■'τ,
_ην.ε:ωτεον
οτ: μεχρ:
νπηγοντο. οατε: των
ο:αταςεων τού άρ-3ρον 15 τον Α.Χ. 796/1948" είς τάς ττερI
τνντάςεως τών όημοτ:αών υπαλλήλων 0:20225:; μόνον
ο:
υπάλληλο: τών αΟ'.νοτήτων 2: onoiz: είχον πρα'ΌΐατοπΟ'.ητε:
α.ζτ:: τάς χρήτε:; 1937—1938. 1938—1939
1939—
1940 57002 ϋπερόαίνοντα το ποτόν τών έ·/.2τό χ:λ:άόων όραχμών.
Γό X. Λ/γμ.2 3896/Ί958 ίτχντε. όπως ρητώς ορίζεται εν
αντω. 220 τής όημοτεύτεώς τον. ε:; τήν Εοηιερίόα τής Ιννόερνήτεως. -ητο: άπό τής llr,; Χοεμόρίον 1958 ΨΙόΚ 194/
1958 . 1\ α τά τννεπε:αν. ή 0275: τών ό:ατάςεων τον άρ·3ρον
1 τον Χομο·3ετ:·/.ον αϋτον Α'.ατάγματος υπαγωγή είς
τάς
τών
περ: τνντάςεως τών όημοτ:αών υπαλλήλων ό:ατάςε:ς
υπαλλήλων όλων έν γόνε: τών ζο:νοτήτων τον Κράτους τνμπερ:ελαόεν αν τους ο: οποίο: έςήλ-3ον -/.αί έςερχοντα·- τής
νπηρετίας άπό 'τής όημοτ:εύτεως τον εν λόγω ΧΤ. Α'.ατάγματος —όηλαόή άπό 11ης Χοεμόρίον 1958— ααί
έντ:ν·3εν.
'Λεν τνμπερ'.έλαόε. όμως, τονς οτρό τής ημερομηνίας
αυτής
έςελ3όντας τής νπηρετίας /.οινοτι/.όνς υπαλλήλους.

y.V:

Συνεπείς τον γεγονότος -τούτον, ο! οτρό τής έν λόγω ημε
ρομηνίας έςελ-5όντες τής νοτηρετίζς αοτνο'τ'.αοί
υπάλληλοι,
ο! όποιοι όέν είχαν τάς προνπο-δετεις τάς όττο!ας ώριζον αί
προϊτ/ύτατα: τον X. Λ/τος 3890/58 ό:ατάςε:ς τον άρ-3ρον
15 τον Α.Χ. 796/1948. οί όποιοι όηλαίή είχον νπηρετήτε:
εί; 7θ:νότητας αί όποια: όέν είχον πραγματοποιήτε:
να τα
τάς χρήτεος 1937—1938. 1938— 1939 -/.αί 1939—1940
έτοόα ϋπερόαίνοντα τό το τον τών" εαατό χ:λ:άόων όραχμών.
όέν εό:*/.α:ώ·3η:7αν τνντάςεως.
Οντως. έόημ:ονργή-3η άνετος μεταχείρ:τ:ς μεταςν τών οτρο
τής όημοτ'.εντεως τον X. Α/τος 3896/Ί958 7α: τών μετά
τζντην έςελνόντων τής νπηρετίας αθ:νοτ:αών υπαλλήλων.
Και 2-/.0:όώς είς τήν αρτ:ν τής άνίτον ζντής μεταχε:::τεως τ/.οπεί τό άρ·5ρον 13 τον νποόχλλον,ένον Γχεόίον νόμον
ό:ά τον οποίον αρ·3ρου έπεατείνετα: ή ίτχνς τών ό'.ατάςεων
τον 5ρ·5ρον 1 τον X. Α/τος 3896/1958 ααί είς τονς οορό
τής ένάρςεως ίτχύος αυτών έςελθόντας τής νπηρετίας αοινοτο.'.ονς υπαλλήλους -/.α: οντω ·3ά ό:αα:ω·3ονν -/.αί οντο: τννταςεως. πράγμα τό οποίον είνα: -/.αί όίζα-.ον 7α: ή·3:αόν.
"Λ ο-3 ο ο

μ.

Αοά τον ά'ο-3ρον τούτο ν μειοντα: απο οε72 ε:ς πεντε ετη
ο χρόνος, ό άπα:τονν.ενος νπό τής παρ. 2 τον ζρ·3ρον 9 τον
Χ.Α. 3896/1958. ό:ά τήν προτμετρητ:ν ώς τνντας ίμων. ό:ά
τονς έπί -3ητεία ίατρον; τών Αημοτπ/.ών 7α: Κο:νοτοτών ‘Iόοννάτων. τών ποονπηο£7:ών των. τών ά-^αςερονένων είς τό
αρ·3οον 6 τον X. 1*974/52.
Τό μέτρο·, πρ-οτείνετζ: ό:ά λόγον ς Ττης μεταχε:ρί?εως. όε,οομένον. ότ: όμοίζ ρό·3;:7:ς έχε: '3ε7π:7·5ή ήόη. ό:ά τής παρ.
6 τον αρ·5ρον 5 τον Χ.Α. 3913/1958 ό:ά τονς όη^νο'τ·.·/.ονς
7αί 7θ:νοτ;·/.ονς νπαν.λήλονς.
Άρ·3ρον 15.
Α:ά τον αρ·3ρον τοντον ποοτείνετα: όπως ή τόνταςις τών
όημοτ:-/.ών αα: 7θ:νοτ:7ων είοπραν-τόριον ο: οποίο: άτχολονντα: μέ τήν είτπρ ας:ν τών έτόόων π/.ε:όνων όήν.ων ή όήμων
7αί -/.οονοτητων έπομερίζετα: είς όάρος τών οΐ7£?ων ονντας-.οόοτ-.ζών ςορεων "'άνα/.όγεος ττρός τήν τνμνετοχήν
τήν
έττοίαν εχονν -/.ατά τόν μήνα τής εςόόον των 57. τής νπηρετίας ο! Ο.Τ.Α. είς τονς όποίονς άτχο/.ονντα:.
Ό ώς άνω έπομεροτεός /.ρίνεταο ό?7α:ος όιά τονς εςής
λόγονς: ίΣομοώνως πρός τά ννν ίτχνοντζ. ή τννταςις έ'/.α<ττον τών ώς άνω ε:7πρα·/.τόρων όαρννε: τόν όήμον είς
τον

οπο:ον εααττος ρερεταο εντετζγμενος -/.ατα την εςοοο τον ε7
τής όπηρεοίας ενώ είνζ: γεγονός ότ: -/.ατά τήν ό:άρ·/.ε:ζν τής
νπηρεοίζς τον άοχολείτα: οχ: μονον μέ την είζπρας:·.
τών
εοοόίον τον όήμον αντον αλλά αα: με τήν είοπρας:·/ τών ίτάόων τών γε:τον:-/.ών -/.ο:νοτητων η /.ζ: ετερων όημων αα: είς
τάς πλείατζς τών οχετπ/.ών περ:πτώ7εων ή άτχο/.ία τον είς
τον όήμον είς τόν οποίον είνζ: ε.τεταγμένος είνζ: ελαχίττη
εν τχετε: μέ τήν άτχολίαν τον είς τάς γεοτον.αας 7θ:νοτητζς
ή :ίς έτέρονς όην.ονς.
(.'οτω. νπο τάς ανωτέρω τν.νήαας, είνα: άό:αον ή τνντας:ς εααττον τών ώς ε:ρητα: είτπρζατόρων να όζρννη μόνον
τον όήμον είς τον όποιον ρερετα: εντεταγμένος.
Κζ: ά/.ροόώς είς τήν ζρτ:·/ τής ώς άνω άό’.αίζς 77-θπεί
τό άρ-3 ρ ον τοντο ό ο ά τον όποιον ποοτείνετα: όπως 72·3:ερω-3ή ίνζ ή τνντζς:ς τών περί ών ό λόγος είτπρζατόρων έπ:μερ:*έτζ: είς όάρος όλων τών οίαείων τνντας:οόοτ:·/.ών ςορεων.
Έπίτης μέ τό ά’ρ·3ρον τοντο ποοτείνετα: όπως ό άνωτέρω
επ:μ:ρ:τμός τής τνντάςεως ίτχντε: -/.α: ό:ά τονς
όοη-3ονς
τα-μείον.
Ά;·3ρον 16.
Α:ά τών Χ.Α! 829/1971. 1165/1972. 1317/72.132/
1973. 278/1974. 67/1974 -/.αί τον X. 32/J975 έχορηγή-3ήταν άπό τον ετονς 1971 μέχρι τον 1975 ό'.άοορο: ποτοττ:2ίζ: ανςήτε:; επ: τών τνντάςεων -/.ζ: όοη-3ημάτων· τον
Αηνοτίον τών μή 7α-3ορ:ζομένων έπ: τ”: όάτε: μ:τ-3ον ενέρ
γειας. ώς -/.αί έπί τών πάτης οντεως έ.':όομάτων 'άν.αανότητος. Βάτε:. μάλ'.ττζ. ε!ό:·/.ής ό:ατάςεως τών έν λόγω νομό■3ετηχάτων. αί ανςήτεις ζντζ: έχορηγή·3ητζν. αα: επ: τών
τνντάςεων τών μή αατζοαλλομενων εα τον Αημοτίον. άλν.ά
ό'.επομενων νπό τών αντών ό:ατάςεων. είτε αατά παραπομ
πήν προς τά ίτχνοντζ έπ! τών τνντάςεων τον Άημοτ:ον. ε:τε
ό:'" ίόίων νθμθ·3ετημάτων έπζ.αλαμίζνόντων τάς τχετιαάς ΐ:αΉ άνωτέρω ε!ό:ν.ή (έπεατατια.ή) ό:άτας:ς έοηρμότ-νη αα:
έπ: τών τνντάςεων τών άό:202·3μίττων νπαλληλων τών Όργχ.:τμών Τοππ/.ής Αντοό:ο:-/.ήτεως. αίτ:νες ηνςή·3ηταν ·/.ζ-3
όλας τάς χορηγη·3ε:72ς -/.ατά τό ::άττημα 1971 —1975 ποτοττ:αίας ανςήτε:ς έπί τών τνντάςεων τον Αημοτίον τών μή
7α-3ορ:ζθμενων έπί τή όάτε: μ:τ·3ον ένεργείας. Μεταγ'ενεττέρως. όμως, έαρί-3η νπό τή; άρμοόίζς Α:εν-3νντεως τής Ύπηρετίας Σνντάςεων τον Τεν.αον Λογ'-.ττηρίον τον 'Κράτονς. ότι
αί προμνητΑείτα: ό:ατάςε:ς όέν άοεώρων είς τάς τνντάςεις
τών τνντας:ονχων τούτων -/.αί όντως. έγεννή-3η -3έμα μή τνννόμον /.ατζόολής τών έν λόγω ανςήτεων.
Τό. οντω. γεννη-3έν ·3εμ2 μή τνννό-μον αζταόο/.ής τών περί
ών ό λόγο; ανςήτεων είς τονς τνντζς-.ονχονς τονς προερχομένονς έα. τών άό:αϊα-3μίττων υπαλλήλων τών Οργαν.τμών
Τοπ:αής Αντοόιοο/.ήτεως ταοπεί νά ρν-νμίτη τό άρ·3ρον τον
το ό:ά τών ό:ατάςεων τον όποιον ορίζοντα: τά έςής:
1)
Α! πεοί ανςήτεως τών τνντάςεων τον Αηχοτίον. τών· μή αα-3οριζο'χενων ίάτΐ». του μ:τ·3ον ένεργείας. ό'.ατάςε :ς τών ετών
1971 —1975 έχουν έο αρμογήν 'άπό τής ίτχύος των 7.2’ ετ:
-τών τυντάτεων τών ά ό: αό α·3 μί ττων ν παλλήλων τών Όργα7.2:
ν»τυ.ών· Τοτ'.ν.ίς Αΰ το'ό:ο:αήτεως. 2* Τό αύτό Ιτχυε*.
επ: των ο:αταςεων περ: ανςήτεως των οοη-3ηματων -/.ζ: επιόομάτων ά'.π/.ανότητος. 31 Αί χορηγηνείτα:. ήόη. ανςήτεις
αατ’ έ:αρμογήν τών ό’ατάςεων τούτων ·3εωροννται ώς νομ:μως χορηγ'η-3είτα:. 4ί Είς άς περ:πτώτε:ς αί ανςήτε:; αντα: όέν έχορηγή·3ηταΛ χορηγούν τα: ννν είς τονς ό:αα:ούχονς.
άναόρον.'.αώς.
Άρ·3ρον 17.
Α:ά τον άί-3ρον τούτον προτόίόετα: άναόρ&μτ/.ότης είς τήν
έςαρμογήν τών ό'.ατάςεων τών άρ-5ρων 1. 2. 9. 10. 11. 12
αα: 14. Ενγαε··αρ:μένως. ορίζεται, ότ: α! ό:ατάςε:ς
τών
άρ·3ρων αύτών· έχονν έοαρμογήν ααί ό;" ότονς έςήλ-3ον τής
νπηρετίας προ τής ένάρςεως τής ίτχύος τον νπό ·ΰής:τ:ν νό
μον. 7α-3ώς ααί ό:ά τάς οίαογενείας τών έα τούτων άπο-όιωτά·^των.

Έζίτης. ota τού ίόίον άρ-Spov. ρνίμίζοντα:
ό:άό:κζτ·τ:ν.α
•άέματζ «νζγόμ.ενα εις τήν άνωτέρω άνζ;ρομ:κήν έραρμογήν
των «ν λόγω όιατάίεεων.

4. Ή χορηγία ζρ οκ ζ τ a £ άλλετ a:. άζο 1 lav. 1942,
ττ,ν
ζρώτην έκάττον μηνός, νζό τον Δήμον _ε:ς ον ό:ηνύ-3η ό
μείζων χρόνος νζηρετίζς.

'Ap-Sp ον 18.

5. At ό:ζτά;ε:ς τής zap. 1 τον ap-Spov 2 τον νζ' ap:-S.
811 Ν.Α. τής 14 Νοεμ. 1931/10 'lav. 1942 «ζερ: τοώ v.a•Sop :τμού τον χρόνον κζτζόολή; τών άζοόοχών τών δημοτι
κών y.a: κοινοτικών
νζαλλήλων
ώς y.a: τών όημθτ:κών
τνντάςεων y.a: ζερ': τής ζζροχής έκτάκτον έζ:όόμζτος εϊς
τούς όημοτ:ονς ;νντζ·Ε:θύχονς». ώς τούτο ετροζοζοιήΑη ό:ά
τον ap-Sp. 5 zap. 2 τού νζ' άρ:·3. 1534 Ν..Α τής 22/23
Ιον/.. 1942 έζεν.τε:νοντζ:. azo 1 lav. 1942. y.a: έζ: τής
•/.2Τ3οζλλομένης ε:ς οιζτε/.έτζντζς Αημάρχονς χορηγίας.

έν
Δ:ά τού ap-Spov αντ-οο εζ'.όιώκετα: ή ζαράταζις. έζ:
έτος, όλων τών ζρο-3ετμ:ών. a! όζοέα: έχουν τχέτ:ν μέ τό
δικαίωμα τνντάςεως τών όημοτ:κών y.a: //.ο:νοτ:-/.ών νζαλλήλων. τών -χετ:κών μέ'τό όίκαίωμα χορηγίας Δημάρχων ό:ζτάζεων. κζ-3ώς ν. ζ: τών ζρο·3ετμ:ών άζκήζεως ενοίκων με των
ί —* τών τχετ:ν.ών ζρός τά ·3έμζτα αύτά ύζοΑέτεων.
Έζίτης. μέ τό ζύτό ap-Spov, κα-ύορίζετζ: ό χρόνος ένάρςεως τών ο:κονομ:κών άζοτε-λετμάτων τά ο το: a ·ύά ζροκύψονν
άζο τήν ζαρζτατ:-/ τών άνωτέρω ζρο·3ετμ:ών.
'Ap-Spov 19.
Δ:ά τον ap-Spov τούτον, τέλος, όρίζετα: ή ενζρΞ’.ς ίτχύος
τον νόμον. ήτ:ς είνα: ή τής οημοτιεύτεώς τον ::ζ τής Ερημερίόος τής ΙννΑερνήοεως.
Αύτός ε:νζ: ό οι/.οζός ν.ζ: τό ζεριεχόμενο τον νομοτχεόίον
y.a! έν όψε: ζντών ζζρακζλονμεν ό:ά τήν ε;:·ύήρ:ο:ν τον.
Εν A-S τήν a: ς τή 27-Μζ'ίον 1981
Ο: Ί’ζονργο:
Ο'.’/.ονοζιν.ών
'Μ. ΕΒΕΡΤ

Εοωτεοικών
ΧΡΙΣ'Γ. ' ΣΤΡΑΤΌΣ
'Κο-.νων.κών 'Γζηρεζ:ών
ΙΣΠ. ΑΌΞΙΑΑΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τής ζ:τ:ο7.ογ·.κής έκνέτεως έζ· τού οχεοίον νόμον «ζερ: χορηγίζς Δημάρχων y.a’: Προέορων Κο:νοτήτων. ώς y.a: ζερ:
τροζοζο’.ήοεοος -/.at -νμζληρώ'εως τής τνντζς :οοθτ:ν.ής νομο·ύετ:2ς τών 'Γζζλλήλων τώ-ν Όργ2ν:τμών Τοζ’.κής Αύτοο:ο:-/.ήίεως.
Ε:ς τό όζοίον εμρ3ν:νοντ2: a: τροζοζοιονμενζ:, -νμζ/.ηρονμενζ:, άντ:-/.a-S:ττάμενa: y.a: έν γένε: τχετιζόμ.ενζ: ζρός
τό
άνωτέρω οχέό:Ον νόμον ;:2τάςε:ς.
Μέ τό ap-Spov 1.

6. Α:ά τήν ζροτζρμογήν τών οζτ:'/.ών χΟρηγ'.ών τών ο:ζτελετά'/των Δημάρχων ζρός τάς έ-ζ.άττοτε όιοτ'.κάς άνάγ•/.2ς. ζζό 1 Σεζτ. 1942. έο2:ν.όζετ2; τό aa-Sp. 1 τού νζ'
ά::0. 1829 Ν.Α. τής 28 Σεζτ’/Τ Ό/.τ. 1942.
7. Α:ά τήν */.ζτζοολήν χορηγ:ών ε:ς ζρώην Ατ^,άρχονς άργονντων Δήμων, έν Ανζτο/.'.ν.ή Μζ/.εοονίζ y.a': Αντ;·/.ή Θρά
κη. έχε: ερζρμογήν τό ap-Sp. 4 τού νζ’ ip:·!/. 1 407 Ν.Α τής
11 Maiov/13 Ίονν. 1942 < ζερ': ρν-ύμίοεως ζητημάτων άρορώντων ε:ς άργούντζς Αήμονς y.a': Κοινότητζς y.a: vza/.λήλονς ζντών, τής Ανζτολ'.κής Μζκεοονίζς y.a: Θράκης».
άνωτέρω χοτηV ί2 ς ό:·/.ζ::ο·}ντ»ι */.α: ο: όίατελέιαν • ” Τ
. Ρ'ί
ή £9εί ής ·0!3τελο·ύντες Δήμαρχο ** ε*/εν τες i:ζταετή νζηρε- ίαν
Δημάρχον κaί τετρ ζετή τρρζύτην Δη; λΟΤΓΛ ού. Σνμόούλο-j
ή
Ιΐροέό ρον Κο:νότητος. TO‘J tt&toj τής μην:a.ί ζ ς όζ;:κή; χο ?ηγίζς ύζο/.ογ:ζομένθν έν τή -ερι:ττώτει τ2υ τη εις 8/25 ο:ών
εχάστο τε */.2Τ20α/νΛομενο>ν μην*.»!ίως ές έόων ζζραττάτεως
τόν έν ενεργεί»
ρχον τού Δήμον. OJT·.;; νζοχρεούτα: ~C #· τ-®τήν y.2 ταόολήν τής */ορ ηγ-.ζς.
8. ο Τής άνωτέρω '/&FV.':a; ε·*/.α::οΰντ2: y.a: οί ό:ατε λετζντε; ή έςετής Β’.ζτε ΛΟΰντες εηα»ρνο·. - ί·/.- ντες έζτζετή ν ζηρετίαν Εημάρχου
τετραετή το'.χύ” ην ό ημθτ:κον Σνμό ούXcj ή -pczzpcj y.civcT ητος, τού TTCTO'J τής μην-.αίας όαζ:κ•ήϊ
‘/ορηγί:2ς. υτολογιζομέ νον έν τή -ερ*7Γ*τώζε: τζύτη εις 8/25
τών εκαττοτε κζτζοζ/./.ομενων μην:ζ:ων εςοοων ζζρζττατεως
ε:ς τόν έν ένεργεία Βήμζρχον τού οήμον. όττ’.ς νζοχρεούτ»:
εις-τήν κζτζόολήν τής χορηγίζ;».
Μέ τό ap-Spov 2
"Αρ-Spov 3'ζζρ. 3 Ν. 91/43. όζω; ήοη ίτχνε: κζτόζ:·/ τού
ap-Spov 3 τού X*. 293/70.

1.
“Ap-Spov 1 Ν. 91/43. όζως έτροζοζο:ή·3η κζ- τννεζλη« Εν ζάτη ζερ:ζτώτε: τό ζοτόν τής £ζτ:κής χορηγίας οεν
ρώ·ύη μετζγενεϊτέρως.
οννζτζ: va o:va: ν.2τώτερον τών χ:λ:ων. ονοέ άτ/ώτερον τών
1.
«Οί ζζό τής Ιης lav. 1925 ο:ζτελέτ2.ντες ή
έρ' όέ/.a ζέντε χ:λ:άοων ορζχμών.
εςής ό'.ζτελούντες ίήμζρχο:. έχοντες οκταετή ζρζγματ'.κήν
“At-Stov 0 Ν. 91/43. όζω; ή:τ. ίτχνε: κζτόζ:·/ τού apνζηρετίζν έημάρχον άζομζκρννόμενο: όζωτοήζοτε τής νζηρεSpov 4 τού Ν. 293/70»!
τ-.ζς ί:κ2:ούντζ:. ίτοόίως. μην: a: a ς χο ρηγίζς».
«1. II χορηγία οέν κζταεάλλετζ: εις ήν ζερίζτωτ:·/ ό ό:-τ η
κα’.ούχος λζμόάνε: τνντζ;:ν ή χορηγίαν ή άζοοοχάς εν γένε:
εκ τού οημοτίον ταμείον ή ταμείον νομικού ζροτώζον Οημοτ:θν ::-/.a:ov. ων νζολογ:ζομένων κατά τά 02τ:κά ζοτά. τό
τννολον νζερόα:νε: τάς ε:κοτ: όνο χ:λ:άόας όραχμάς μην:ζερζν τής ζεντζετίζς. -ννεχ:;3ε:τ2ν όε. μετά τήν κατοχήν
2: to ς. Εάν το όττ’.κον ζοτον τής έκ τών ζηγών τούτων ζροτων. ϋζό τό κράτος ζερό ό:ο:·/.ή;εως τών οτρ 2τ:ωτ:κώς y.aτοόον ,ε:να: έλζττον τών εέκοτ: όνο χ:λ:άόων οραχμών μην:τεχομένων χωρών όιατάςεων y.a: μέχρ: τής έρ2ρμθγής
έν
a-top. ό ο:κα:ούχος λζμόάνε: ολόκληρον τήν όζτν/.ήν χορη2ντο:ς τών ό:2τά;εων τον Νόμον 1 Οο 1 τον έτονς 1917 «ζερ:
*".άν εαν ζντη τνν τή εκ τών ζηγών τούτων ζροτόόω όέν
τνττζτεως y.a: ό:ο:κή:εως όήμων y.a! -/.ο'.νοτήτων έν τζ:ς
ύζερόζίνη τάς εέκοτ: όνο χ:λ:ά;2ς όραχμάς. άλλως λαμόάνε:
Νέα:ς Χώρ2:ς.ι. « Η άλη-ύή; εννο:ζ τής zap. 2 τον ap-Sp.
μονον τήν μεχρ: τνμζληρώτειυς τών εέκοτ: όύο χ:λ:άόων όρα1 τον Νόμ. 91/48 ε-va: οτ: 2ντη άρορά Δήμαρχον. ζννεχίτανχμών ;·.2ροράν.
τζ τήν νζηρετίζν τον y.a: μετά τήν έραρμογήν τού Νόμ. 1051/
Κατ ε;2:ρετ:ν όεν '/.ζμόά-ετζ: νζ' ό-S'.v ;:ά τόν κατά τ'
1917. έττω y.a: av όέν ό:ετέλε;εν το-.οντος ζετά τήν 1 ην
άνοιτερω νζολογ:τμον ή έκ νομικού ζροτώζον
οημοτίον ό:Ίζν. 1920,'.
/.2:ον λαμόζνΟμόνη τύντατ:ς. έρ' οτον όέν εχορηγή-άη ό:ά zapa8.
Ρζηρε'ία Αημάρχον ό:ζννΟε':;ζ. ζρό τής 1ης 'lav. 1925. τχε·ύε:τ2ν ε:ς τούτο εμμ:τ·ύον νζηεετίζν».
όήμον άνζγνωριτύέντζ. tv; το'.οντον -/.ζτά τό-, Νόμ. ΑΝΖ'
2.
II ε ρ: τής μη τννόρομής τών ζρούζούέτεων τής ζρΟηγΟνη μετζγενεοτερζς όίατάζε:;. τνννζολογίζετζ: ό:ά τήν όημιονρμένης ζαραγράρον ό ό:-.·.ζ:ούχος νζοόάλλε: εις τόν οίκεέον
γ:ζν τον ό:·/.2:ωματος y.a’: τον κ2>ον:ομόν τον ζοτον τής χοόήμον τχετ:κήν νζεύ-Swov όήλωτ:ν κατά τήν ζρώτην έκτέλεοηγίας. Σημε:ω;:ς: Ή ζζράγρζρο; ζντη όέν ίτχνε: ό:ότ:
τ:ν τής ζερ: άζονομής ή ζνςήτεως τής χορηγίζ; άζοράτεως
:εν έτνχε τής έζε-όεργζτίζς τον Έλεγκτ'.κού Σννεόρίον).
to; y.a: κατά τον ζρωτον μήνα εκάττον έζομένον οίκον, έτονς.

