
Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «π ερί τροποποιήσεως καί συμπλη- 
ρώσεως της διεπούσης τό Ταμεϊον Άσφαλίσεως Δημο- 
τικών-καί Κοινοτικών Ύπχλλήλων (ΤΑΛΚΤ) νομοθε
σίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

1. Διά τοϋ ώς άνω σχεδίου Νόμου σκο-εΐται.ή ρύθμισις 
ένίων θεμάτων τοϋ Ταμείου Άσφαλίσεως Δημοτικών και 
Κοινοτικών 'Υπαλλήλων τοϋ ΚΛΔΚΥ καί τών Παραρτη
μάτων ΚΑΔΚΥ άναφερομένων εις την άσφάλισιν τών Δη
μάρχων καί εις τό ύψος τοϋ —αρεχομένου βοηθήματος ως 
καί την υγειονομικήν περίθαλψιν τέως Δημάρχων στερου- 
μένων τοιαύτης.

ΕΙΣΗΠΙΤΙΚΙΙ· ΕΚΘΕΣΙΣ

2. Εΐδικώτερον επί τών έπί μέρους διατάξεων έπαγόμεθα
=ξής

α) Έπί τοϋ άρθρου 1.
Δυνάμει τών διατάξεων της παρ. 1 τοϋ άρθρου 33 τοϋ Ν. 

Δ. .4541/66 ύπήχθησαν εις την "άσφάλισιν τοϋ ΤΑΔΚΥ 
καί οΐ διατελέσαντες ή διατελοϋντες δήμαρχοι, καί ώρίσθη 
ότι οϋτοι δικαιούνται βοηθήματος παρά τοϋ Ταμείου μετά 
την συμπλήρωση/, χρόνου άσφαλίσεως-έπτά ετών πρό της 
άπομακρύνσεώς των έκ της υπηρεσίας.

Ένώ όμως ή άνωτέρω άσφάλισις φαίνεται έκ πρώης 
δψεως ώς αύτοτελής, ύφίσταται εν τούτοις εις την νομοθε
σίαν τοϋ Ταμείου καί ή διάταξις τής παρ. 2 άρθρου 10 τοϋ 
Ν. 1726/44, καθ’ ήν διακόπτεται ή καταβολή τοϋ μηνιαίου 
βοηθήματος εάν ό δικαιούχος καταστή ήσφαλισμένος τοϋ 
Ταμείου καί έφ’ όσον διαρκεϊ ή τοιαύτη συμμέτοχη.

'Ωσαύτως εις την παρ. 1 τοϋ αΰτοΰ άρθρου ορίζεται ότι
εις ούδένα καταβάλλεται πλ.έον τοϋ ενός βοήθήματος.

\ · - “
• Οδτω εάν συνταξιούχος τοϋ Ταμείου έκλεγή δήμαρχος 
καί ύπαχθή εις την άσφάλισιν τοϋ Ταμείου, άφ’ ενός μεν 
διακόπτεται τό μηνιαΐον βοήθημα άφ’ ετέρου δέ κατά την 
νέαν άποχώρησίν του έκ της υπηρεσίας δεν συνυπολογίζεται 
ολόκληρος ό χρόνος της άσφαλίσεώς του εις τό Ταμεϊον 
διά τον καθορισμόν τοϋ βοηθήματος, άλλά ή θά λάβη βοή
θημα βάσει τών έτών άσφαλίσεως ώς Δημάρχου, έφ’ όσον 
συμπληρώνη τάς προϋποθέσεις, ή, εάν δεν συμπληρώνη τάς 
προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως ώς Δημάρχου, έπανα- 
χορηγεΐται τό παλαιόν βοήθημα, χωρίς νά δικαιούται οϋτε 
έπιστροφής τών καταβληθεισών άσφαλιστικών εισφορών.

’Επειδή ή τοιαύτη κατάστασις πλήττει άνεπανορθώτως 
τούς έκ της τάξεως τών βοηθηματούχων τοϋ Ταμείου έκλε- 
γομένους Δημάρχους, διά τοϋτο προτείνεται ή θέσπισις τοϋ 
άρθρου 1 τοϋ σχεδίου διά τοϋ οποίου άφ’ ενός μέν ορίζεται 
ότι, αί διατάξεις τοϋ έδαφ. α' της παραγρ. 2 τοϋ άρθρου 10 
τοϋ Ν. 1726/44 περί άναστόλής τοϋ βοηθήματος δεν έχουν 
εφαρμογήν έπί τών βοηθηματούχων τοϋ Ταμείου τών έκλε- 
γομένων ώς Δημάρχων (παρ. 1) άφ’ ετέρου* δέ παρέχεται 
εύχέρεια εις τούς έκλεγομένους Δημάρχους έξαιρέσεώς των 
"έκ της υποχρεωτικής άσφαλίσεως τοϋ Ταμείου έφ’ όσον ήθελον 
Αποβάλλει σχετικήν αϊτησιν έντός τριών μηνών άπό της 
έκλογής -των. 'Η τοιαύτη ευχέρεια ένδείκνυται καθ’ όσον 
δεν έξαρτάται έκ τής βουλήσεώς των έξ άντικειμένου ή 
διατήρησις τής ΐδιότητός των ώς Δημάρχων καί ή συμπλή- 
ρωσις τών άπαιτουμένων χρονικών προϋποθέσεων προς 
θεμελ.ίωσιν δικαιώματος συντάξεως.

β) Έπί τοϋ άρθρου 2.

'Υπό τών διατάξεων τοϋ άρθρου 6 παρ. 3 τοϋ Ν.1726/1944, 
ώς αϋτη άντικατεστάθη διά τοϋ άρθρου 14 παρ. 1 περιπτ. 
3 τοϋ Ν.Δ. 3894/58 ορίζεται ότι τό ποσοστόν καθορισμοϋ 
τοϋ παρεχομένου ύπό τοϋ Ταμείου Άσφαλίσεως Δημοτικών 
καί Κοινοτικών 'Υπαλλήλων μηνιαίου βοηθήματος δύναται 
νά αύξομειοΰται δι’ άποφάσεως τοϋ Διοικητικοϋ Συμβου
λίου, έγκρινομένης διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών 
Συντονισμοϋ, Οικονομικών καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.

Χρήσις; τής διά τής διατάξεως ταύτης. παρεχομένης 
έξουσιοδοτήσεως μεταβολής τοϋ ποσοστοϋ, έγένετο οσάκις 
τό Ταμεϊον δεν ήδύνατο νά άνταπεξέλθη εις τήν πληρωμήν 
ηύξημένων βοηθημάτων έξ αιτίας γενικής αύξήσεως τών 
άποδοχών τών ήσφαλισμένων εις αύτό ύπαλλήλων καί διά 
νά διαφυλ.αχθή ή έξ άπόψεως παροχών, άσφαλιστική ίσότης 
τών ύπό τάς αύτάς άσφαλιστικάς προϋποθέσεις όμοιοβά- 
θμων ήσφαλισμένων.

Επειδή άπό τής χρονολογίας τής διά νόμου γενικής αύ
ξήσεως τών άποδοχών τών ύπαλλήλων, συχνάκις άναδεο- 
μικώς, μέχρι τής δημοσιεύσεως εις τήν έφημερίδα τής Κυ- 
βερνήσεως τής ώς άνω κοινής ' Υπουργικής άποφάσεως τής 
έγκρίσεως δηλ. τής μεταβολής τοϋ ποσοστοϋ καθορισμοϋ 
τοϋ βοηθήματος, μεσολαβεί εύλογον χρονικόν διάστημα, 
Διότι άπαιτεϊται σύγκλησις τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου 
τοϋ Ταμείου, ύποβολή τής άποφάσεώς του, διά τοϋ 'Υπουρ
γείου εις τήν "Επιτροπήν Τιμών καί Εισοδημάτων, προς 
γνωμοδότησιν, κατάρτισις τής άποφάσεως τών τριών 
'Υπουργών, ύπογραφή ταύτης ύπό τών υπηρεσιακών παρα
γόντων τριών 'Υπουργείων, ύπογραφή τών τριών 'Υπουρ
γών καί δημοσίευσις εις τήν Έφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Επειδή τό ώς άνω μεσολαβούν χρονικόν διάστημα, κατά 
τήν νομολογίαν τών δικαστηρίων, είναι άκάλυπτον διά τήν 
μεταβολήν τοϋ ποσοστοϋ, καίτοι ή κοινή Υπουργική άπό- 
φασις ορίζει τήν ήμερομηνίχν μεταβολής τοϋ ποσοστοϋ.

Επειδή έκ τοϋ γεγονότος τούτου δημιουργεΐται άνισότης 
ώς προς τό ύψος τών παρεχόμενων ύπό τοϋ Ταμείου βοη
θημάτων δι’ ήσφαλισμέν υς τών αύτών άσφαλιστικών προ
ϋποθέσεων, άναλόγως τον χρόνου έξόδου έκάστου, παρα- 
βιάζεται ούτως ή άρχή τής άσφαλιστικής ίσότητος, δημιουρ- 
γοϋνται εύλογα" παράπονα δι’ άνισον μεταχείρισιν κ.λπ.
- Καθίσταται έπείγουσα ή νομοθετική κάλυψις τής περι- 
πτώσεως ταύτης. Εΐδικώτερον διά τοϋ άρθρου 2 ρυθμίζονται 
τά κάτωθι θέματα :
1 —Επαναλαμβάνονται αί μέχρι τοϋδε έκδοθεϊσαι κοιναί 
'Υπουργικαί άποφάσεις περί καθορισμού τοϋ ύψους τοϋ βοη
θήματος (παρ. 1).

— 'Ορίζεται ή έννοια τών άποδοχών, έφ’ ών ύπολ.ογίζεται 
τό βοήθημα, καθοριζομένων τούτων έκ τοϋ βασικού μισθοΰ 
καί τών έπιδομάτων τριετιών καί πολυετίας τών ΐσχυουσών 
κατά τον χρόνον άποχωρήσεως έκ τής ύπηρεσίας (παρ. 2).

—/Ορίζεται ότι έν ούδεμιά περιπτώσει τό, έκ τής έφαρ- 
μογής τής παρ. 1, προκϋπτον ποσόν μηνιαίου βοηθήματος 
δύναται- νά είναι κατώτερον τοϋ ήδη καταβληθέντος τοιού1- 
του (παρ. 3). -

— Προβλέπεται ή παραγραφή τών χρηματικών άπαιτή- 
σεων κατά τοϋ Ταμείου καθ’ ύπέρβασιν τών θεσπιζόμενων 
διατάξεων, έφ’ όσον δεν έχουν άνχγνωρισθή δι’ άμετχκλή- 
των δικαστικών άποφάσεων, ώς καί κατάργησις τών έκκρε- 
μουσών δικών περί τοιούτων άπαιτήσεων κατά τοϋ Ταμείου 
(παρ. 4).
. — Τέλος ορίζεται ρητώς διά τό μέλλον ότι,ή ισχύς τών 
έκδοθησομένων κοινών άποφάσεων διά τήν μταβολήν τοϋ 
ύψους τοϋ βοηθήματος θύ ΐσχύη άφ’ ής ήμερομηνίας θά ορί
ζεται εΐ τήν άπόφασιν τοϋ Δ.Σ. τοϋ Ταμείου.

γ) ’Επί τοϋ άρθρου 3.
Διά τοϋ άρθρου 3 σκοπεϊται ή έπέκτασις τών διατάξεων 

τών παραγράφων 3, 4 καί 5 τοϋ άρθρου 1 τοϋ'Ν. 293/1976 
καί εις τό ΤΑΔΚΥ. Εΐδικώτερον διά τών ώς άνω διατάξεων 
ορίζεται ότι :

(1) υπολογίζεται διά τήν χορηγίαν έκλεγέντος δημάρχου
ό άπό 21/4/1967 έως 31/12/1968 διαδραμών χρόνος.

(2) δεν άναγνωρίζεται διά την χορηγίαν μή αιρετού δη
μάρχου ό χρόνος άπό 21/4/1967 έως 16/9/1974 καί ύπό 
αιρετού άπό 1/1/1969 έως 16/9/1974.

(3) διακόπτονται ή μειοϋνται άναλόγως αί άπονεμηθεϊσαι 
ή αύξηθεϊσαι χορηγίαι δι’ υπηρεσίαν δημάρχου κατά τό 
χρονικόν διάστημα^ άπό 21/4/1967 έως 16/9/1974.



’Επειδή ύφίσταται ταυτότης νομικού λόγου δι’ άνάλογον 
εφαρμογήν των διατάξεων τούτων.καί διά τήν απονομήν 
των βοηθημάτων ύπό τοΰ ΤΑΔΚΥ προτείνεται ή Οέσπισις 
των διατάξεων' τοΰ άρθρου 3. ' ' '

δ) ’Επί τοΰ άρθρου 4.'
Διά τοΰ άρθρου 4 τοΰ νομοσχεδίου ρυθμίζονται θέματα 

σχέσιν έχοντα μέ τήν υγειονομικήν περιθαλψιν των τέως 
Δημάρχων καί των μελών τής οικογένειας αύτων.

*0 Κλάδος Άσφαλίσεως κατά της ’Ασθένειας των Δη
μοτικών καί Κοινοτικών ‘Υπαλλήλων (ΚΑΔΚΊ ) και τα 
Παραρτήματα ΚΑΔΚΥ τυγχάνουν ’Οργανισμοί Κοινωνικής 
Άσφαλίσεως καί παρέχουν άπό τής συστάσεως των υγειο
νομικήν περιθαλψιν εις τούς ήσφαλισμένους παρ αυτοί ς 
υπαλλήλους καί συνταξιούχους (καί εις τά μέλη τών οικο
γενειών αυτών), τών ’Οργανισμών Τοπικής Αΰτοδιοικήσεως^
'‘Υφίσταται μικρός άριθμός τέως Δημάρχων άναλωσαντων 

τήν ζωήν των εις τά κοινά οι όποιοι παρά ταΰτα στερούνται 
παντελώς υγειονομικής περιθάλψεως ώς επίσης καί τα μέλη 
οικογένειας των.

Είς τά πλαίσια τής ύπό τής Πολιτείας, άκολουθουμένης 
πολιτικής, περί καλύψεως, απάντων τών προσώπων, τών 
στερουμένων! περιθάλψεως, εντάσσεται καί ή’ ρύθμισις διά 
την κάλυψιν τών προσώπων τούτων.
- Κατά ταΰτα, φρονοΰμεν ότι, οί ώς εΐρηται, τέως Δήμαρχοι, 
οι λαμβάνοντες παροχήν τύπου συντάξεως (χορηγία) καί 
μή υπαγόμενοι εις τήν υγειονομικήν περιθαλψιν ετέρου φο- 
ρέως, θά πρέπει, ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις (‘Υπηρεσίας, 
ηλικία κ.λπ.), νά υπαχθούν είς τήν άσφάλισιν τού Κλάδου 
Άσφαλίσεως κατά.τής Άσθενείας τών Δημοτικών καί Κοι
νοτικών Υπαλλήλων καί τών Παραρτημάτων ΚΑΔΚΥ, 
καταβάλλοντες τάς άναλόγούς εισφοράς,' τάς όποιας κατα
βάλλουν, οί έκ τής κατηγορίας τών συνταξιούχων, ήσφαλι- 
σμένοι τοΰ Κλάδου, τέως υπάλληλοι Όργανισμώγ Τοπικής 
Αύτοδιοικήσεως. ' .' . ·· ·· ·

4. Τήν ρύθμισιν τών ανωτέρω, θεμάτων ή όποια ικανο
ποιεί καί σχετικόν αίτημα τών είρημένων προσώπων, σκο
πεί, τό ύπό κρίσιν, σχέδιον διατάξεων καί παρακαλοΰμεν 
όπως περιβάλητε τούτο, διά τής ‘Υμετέρας έγκρίσεως.

Έν Άθήναις τή 29 ’Ιουνίου 1977 

Οί Υπουργοί
Συντονισμού, · Οικονομικών,

Π. ΠΑΠΆΛ.ΗΓΟΥΡΛΣ ΕΥΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ

2. Βοη3ηματοΰχο< τοΰ Ταμείου εκλεγόμενοι Δήμαρχο· δύ- 
νανται κατόπιν αίτήσεώς των, υποβαλλόμενης εντός ανατρε
πτικής προ&ετμίας τριών (3) μηνών άπό τή; εκλογής των 
καί μή υποκείμενης εις άνάκλησιν, νά εξαιρεθούν τής υπο
χρεωτικής άσφαλίσεως αύτού.

Άρίρον 2.
1; Τό, ύπό τού Ταμείου Άσφαλίσεως Δημοτικών καί Κοι

νοτικών ‘Υπαλλήλων, παρεχόμενον μηνιαίον δοήόημα, καθορί
ζεται έκ τοΰ γινομένου τών κατωτέρω ποσοστών τοΰ μισ·$οΰ
έξόδου έκ τής υπηρεσίας έπί τά έτη άσφαλίσεως:

, . . ( 
α) Διά τό άπό 1ης ’Ιανουάριου 1969 μέχρι 31ης Δεκεμ

βρίου 1969 χρονικόν διάστημα 9,5ο/οο.
β) Διά τό άπό 1ης ’Ιανουάριου 1970 μέχρι 31ης Δεκεμ

βρίου 1970 χρονικόν διάστημα 9,06ο/οο.
γ) Διά τό άπό 1ης ’Ιανουάριου 1971 μέχρι 31ης Δεκεμ

βρίου 1971 χρονικόν διάστημα 8,63ο/οο.
δ) Διά τό άπό 1ης ’Ιανουάριου 1972 μέχρι 31ης Δεκεμ

βρίου 1972 χρονικόν ίιάστημα 8,21ο/οο.
ε) Διά τό άπό 1ης ’Ιανουάριου 1973 μέχρι 31ης ’Ιουλίου

1973 χρονικόν διάστημα 7,82ο/οο.
- στ) Διά τό άπό 1ης Αύγουστου 1973 μέχρι 31ης Δεκεμ
βρίου 1973 χρονικόν διάστημα 6,81ο/οο. ■

ζ) Διά τό άπό 1ης ’Ιανουάριου 1974 μέχρι 14ης Μαρτίου
1974 χρονικόν διάστημα 6,47ο/οο.

η) Διά τό άπό 15ης Μαρτίου 1974 μέχρι-3ίης Αύγουστου
1974 χρονικόν διάστημα 6,07ο/οο.

-S·) Διά τό άπό 1ης Σεπτεμβρίου 1974 μέχρις 28ης Φε
βρουάριου 1975 χρονικόν διάστημα 5,51ο/οο.

ι) Διά τό άπό 1ης Μαρτίου 1975 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου
1975 χρονικόν διάστημα 5,01ο/οο.

2. Διά τήν εφαρμογήν τής προηγούμενης παραγράφου ώς 
μισΔός έξόίου νοείται ό, ύπό τών έκάστοτε ισχυουσών δια
τάξεων, οριζόμενος βασικός μηνιαίος μισθός ένεργείας, ό 
άνήκων εις τον βα-3μόν ον έφερεν άμα ίέ καί ύφ’ όν έμισύο- 
δοτείτο ό ήσφαλισμένος κατά τήν έξοδόν· του έκ τής υπηρε
σίας μετά τών προσαυξήσεων λόγω παραμονής έν τψ αύτώ 
βα-3μφ (τριετιών) καί πολυετούς υπηρεσίας.

3. ’Ey ούδεμιφ περατώσει τό έκ τής εφαρμογής τής ποφ-α- 
γραφου 1 ποσόν μηνιαίου βοηθήματος δύναται νά είναι κατώ
τερον τού ήδη καταβληόέντος τοιούτου, κατά τά ώς άνω 
χρονικά διαστήματα..

’Εσωτερικών, Κοιν. ‘Υπηοεσιών
ΙΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής διεπούσης τό 

Ταμείον Άσφαλίσεως Δημοτικών καί Κοινοτικών Ύπαλλή- 
λων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) νομοθεσίας καί ρυ-όμίσεως συναφών γε
μάτων.

Άρ3 ρον 1.
1. Ή ύπό τής παραγρ. 1 τού άρ-5ρου 10 Ν. 1726/ 

1944 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως καί κωδικοποιή- 
σεως τών «περί τού Ταμείου Άσφαλίσεως Δημοτικών καί 
Κοινοτικών ‘Υπαλλήλων ισχυουσών διατάξεων» κα·3ιερουμένη 
άπαγέρευσις τής καταβολής πλέον τού ένός βοηόήματος, ώς 
καί ή κατά τάς διατάξεις τής παρ. 2 περίπτωσις α τού 
αύτού άρ-όρου έπερχΟμένη διακοπή τής καταβολής τοΰ μη
νιαίου βοηθήματος, δεν ισχύουν επί τών δυνάμει τών διατά
ξεων τής παρ. 1 τοΰ άρ-όρου 33 τού Ν.Δ. 4541/1966 «περί 
τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τού Κώδικοςκαταστάσεως 
δημοτικών καί κοινοτικών υπαλλήλων, κα-όορισμοϋ τρόπου 
πληρωμής τών αποδοχών των κοινοτικών υπαλλήλων καί άλ
λων τινών διατάξεων», υπαγόμενων είς τήν άσφάλισιν τού 
Ταμείου Δημάρχων.

4. Χρηματικαί απαιτήσεις κατά τού Ταμείου, κα-3’ ύπέρ- 
βασιν τών διατάξεων τού παρόντος άρ-3ρου, αίτινες δεν έχουν 
άναγνωρισ-$ή δι’ άμετακλήτων δικαστικών αποφάσεων, κη
ρύσσονται παραγεγραμμέναι άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόν
τος, αί δέ τυχόν περί τοιούτων απαιτήσεων εκκρεμείς δίκαι 
καταργοΰνται.

5. Ή κατ’ άρίρον 6 παρ. 3 τού Ν. 1726/1944, ώς αύτη 
άντικατεστά·5η διά τού άρ-3ρου 14 παρ. 1 τού Ν. Δ/τος 
3894/1958 «περί όργανώσεως τής ‘Υπηρεσίας τού Ταμείου 
Άσφαλίσεως Δημοτικών καί Κοινοτικών Υπαλλήλων κλπ.», 
μεταβολή τού ποσοστού καθορισμού τού μηνιαίου βοηθήματος 
ισχύει άφ’ ής χρονολογίας ορίζεται ή μεταβολή αΰτη έν "ή 
άποφάσει τού Δ.Σ. τού Ταμείου.

Άρ-όρον 3.
1. Αί διατάξεις τών παραγράφων 3, 4 καί 5 τού άρ-όρου 

1 τού Ν. 293/1976 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 
τών «περί χορηγίας Δημάρχων διατάξεων» εφαρμόζονται άνα- 
λόγως διά τήν Δεμελίωσιν δικαιώματος καί τόν υπολογισμόν 
τού καταβαλλόμενου είς τούς Δημάρχους έφ’ άπαξ ή περιο
δικού μηνιαίου βοηόήματος ύπό τού Τ.Α.Δ.Κ.Υ.

2. Καταβλη3έντα μέχρι τής ισχύος τού παρόντος ποσά 
ύπό τού Τ.Α-Δ.Κ.Υ. δι’ έφ’ άπαξ ή περιοδικά; παροχάς, 
κα-3’ όπέρβασιν τών διατάξεων τής προηγούμενης παραγράφου 
δεν άναζητούνται.


