
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Err: τού οχεδίον νόμον «zip: τροποποιήαεω; και τνμπληρώ- 
τεο»; τής αννταςιοδοτική; νομοΑεαία; τών υπαλλήλων τών 
'Οργανισμών Τοπικής Αΰτοδ:ο:κή-εω; καί χορηγία; Αημάρ- 
χων».

ίΐοός rlj>· Βονλ>·ι 'Ελλήνων

Αιά τού ίιποδαλλομένον τχεδίον νόμον προτείνοντα: τροπο
ποιήσεις καί σνμπληρώτει; τής σννταςιοδοτικής νομονεσία; 
τών υπαλλήλων τών Οργανισμών Τοπική; Αντοδιοικήσεω ;. 
πισίνες έχουν ώς σκοπόν την ρν3μ:σ:ν διάφορων -3εμάτων σνν- 
ταπιοδοτικού πεοιεχομένον καί. άποτελούν έν πολλοί;. επέ- 
κτασιν ληρ·3έντων ήδη μέτρων διά τον; νπαγομένον; εις την 
σννταςιοοοτικήν νομοθεσίαν τών πολιτικών δημοσίων υπαλ
λήλων.

Ut σκοποί καί το περιεχόμενο·» τών έπί μέρονς διατάσεων 
τον έν λόγω σχεδίου νόμον άναλύονται ώ; άκολού-3ως:

ν ."V ϊντα; 2~<ίγνω;;τ-5ητχ/ ή ο η ώ; σνντάςιμο
'1Λ .«“«λληλβνς τοϋ Δημοσίου. διά -05 Ν
.1.30/ 19/9 κα: το μετρον επεκτείνεται. διά τον προτεινομένο; 
2ρ-^ρον. κα: εις τον; δημοτικοί»; καί κοινοτικοί»; υπαλλήλου; 
' ■2 ^‘Όυς ίΑ£Τ2χε:ρ:τ£0)ς.

”Ap-Spov 4.

Α:α τον άρ-3ρον τοντον τροποποιούνται καί σναπληρονντα: 
π! διαταςει; τή; παρ. 1 τοϋ np-Spov 1 τοϋ Ν. 1974/1952. 
ο:α τών οποίων ορίζοντα: αί άπαιτούμεναι χρονικά! προνπο-3έ· 
'5;j -'3 ττ.ν υεμε/,ιωσιν δικαιώματος σνντάςεως τών υπαλ
λήλων τών Ο.Τ.Α. κα: εττεκτείνοντα: καί ε:ς αυτοί»; ρν*3μί- 
τε:_; περιπτώσεων γενόμεναι. διά τού άρ-3ρου 1 τον Ν. 955/ 
19ι9. εί; την σννταςιοοοτικήν νομονετ:αν τών υπάλληλων 
τον Δημοσίου.

Σνγκεκpj.μένω; διά τή; παρ. 1 τον έν λόγω άρ-Spov προ- 
ολεπεται. ότι ο: παντελώς τνρλοί υπάλληλοι ·3εμελ:ώνονν δι

"As'Seov 1. τυντάς'.μον ΰ-ηρε:
Τ· ·■■-.> - ■ * * Λ'.ά τής τταρ.

Αιά τοϋ Ν. 292/1976 αί οργανικά:ι -3έτει; Τών Τ27.Τ!;*/.ών τιζτώτεως στ'
γραμματέων, α ί όποια: δεν υπάγονται ~ ' Ό * ^ * TGJ 1974/1952. Το
Α οιόλίον τοϋ Ν.Α. 1140/1972. αί ·3έτεις. τηλα:ή, τών τήν ά“ό*/.ττ.7·.ν $
γραμματέων τών μικρών κοινοτήτων. διεόα-3μίσ-3η72ν ένιαίως 
άπό τον 12ον έως ΙΟον 4α-3μοϋ. Εις τά; -5έσει; ταντα; ένε- 
τ άγη σαν ο: άδιαοάύίμιστο: κοινοτικοί γραμματείς. ο: όποιοι 
υπηρέτου·/. κατά τήν .ενπρςιν ισχύος τον Ανωτέρω -νόμον, ενώ 
δεν ενετάγηταν ότο: είχον άποχωρήσει τή; υπηρεσία; μέχρι 
τή; ένάρςεω; τής ισχνό; τον νόμον τοντον, μέ αποτέλεσμα αϊ 
σνν τάσεις τών τελενταίων να υστερούν κατά πολίι τών συντά
ξεων τών ένταγέντων σνναδελρων των.

ΙΙρός άρσιν τής άνίτον ταντη; μεταχειρίσεως, έςομοιοϋν- 
τα: ο: άδιαόά·3μιστοι κοινοτικοί γραμματείς, οίτ:νες έςήλ-Sov 
τής υπηρεσία; πρό τή; ένάρςεως τή; ισχύος τον Ν. 292/ 
1976, —ρτ; τον; συναδέλφους των. οϊ οποίοι ίιπήχ·3ησαν ε:; 
τον νόμον αυτόν. καί όρίζετα:, ότι, α! συντάξεις αντών άνα- 
τροταρμόζοντα: ίά-ει τον μ:τ3ον τον -ροόλεττομένον ϊ:ά τον; 
έχοντας 1 1 ον οα-5μόν κοινοτικοί»; γοαμματεϊς. τους νααγομέ- 
νονς εις τον Ν. 292/1976.

Το αντό μέτρο λαμόάνετα:. οιά τήν ταυτότητα τον λόγον, 
καί ί:ά τον; ::αοα-3μ:τμένου; κοινοτικοί»; γραμματείς, τών 
ότο ίων ή τέντα;:; ντελογίτΑη οχ: οάτει τον μ:τ·3ον τοϋ 11- 

•νμον των. άλλα όάτε: τον μ:τ·3ον τον ότοίον κατέόαλεν ή 
κ,οινότη; καί ό ότοίος ήτο άνάλογος τρός τήν οικονομικήν ον- 
νατότητα αντή;.

Ά ο·3 ο ον 2.

5CJ τούτον ;χ£'.ούτα'. ά“0 οέν.α εις -έντε ετη ό δεύτερον έδάρ:
ού;;.ενος ό“ό τή; παρ. 2 τοϋ άρθρου 9 του <άρ·3ρον 2 τον
ι8. -:ά τήν “ροσ;χ£τρτ(*7'.ν ώς τοντττ^Ιαων. ::ά μεταίιίααιν τι
: Ιατρούς τών Δτριοτ'.κών •/.αί Κο:νςτ·.7.ών 7.ή?2ί μϊ·2 τι
ττροϋττηρίτ: ών των. τών χ;αοερομένων εις το Αιά τή; π

Α:ά τον

άρνρον 6 τοϋ Ν. 1974/52.

Γο μέτρον τροτείνετα: ::ά λόγον; ίτη; μεταχειρίτεως. οε- 
οομενον. ότ: όμοια ρύ·3μ:τ:; έχε: ·3εττ:τ·3ή ήοη. ϊ:ά τή; ταρ. 
6 τον άρ-3ρον 5 τον Ν.Α. 3913/1958, ::ά τον; ϊημοτ:κον; 
κα: κοινοτικοί»; νταλλήλονς.

Άρ3ρον 3.

Α:ά τον άρ·3ρον τοντον τκοτείτα: ή άναγ-/ώρ:τ:; ώ; τνν- 
τα;:μων κα: ή τροτμέτρητι; εί; τήν λοιττήν τνντά;:μον ί»τη- 

:αν τών δημοτικών καί κοινοτικών ίιταλλήλων τών

ρονμενα ντό τών Ελληνικών Κοινοτήτων ή κληροοοτημάτων 
κα: τή; Kvrpov μέχρι τή; άνε;αρτητία; της καί ο) εί; Αη- 
μοτια Σχο/.εία ναό έκ~α:ίεντ:κών άμειίομένων ΰττο Συλλο
γών Γονέων καί Κηδεμόνων.

:καυ:-τατα: το τρίτον εοαοιον τή; αε-

έ;εοηλώ·3ηταν έντό; τρ:ετ:α; άττό τον 2:ορ:αμον τον ό-αλλή- 
λον to; τακτνκον. “Ηοη. όρίζετα:. ότ:. διά τον ττροτοιορ:τμόν 
τής τριετίας, τντνττολ^ογίζετα: καί ή σνντάςιμό; νττηρε-ία τον 
ττα·3οντο;. ω; εκτάκτου ή έτ: τνμίάτε:. έ;! όαον όμως αντη 
είνα: τννεχή; καί προηγείται άμέτω; τή; νττηρετία; τον τα
κτικόν. Ή τροττοττοίη-ι; αυτή κρίνεται άναγκαία διά τον 
λογον, ότι :έν είναι δίκαιον νά άττοκλ&ιτ-3οΰν τής τνντάςεως 
πα-3όντο; ές αιτία; τής νττηρετία;. οι τακτικοί υπάλληλοι, 
τών όποιων τό πά-3ημα εςεδηλώ-3η μέν προ τή; παρελεν- 
τεω; τριετον; νπηρετία; εί; ·3έτιν τακτικόν, άλλά οί όποιοι 
είχον. άμέτω; προ τον διοριτμον των ώς τακτικών, ονντάςι- 
μον νπηρετίαν εκτάκτου ή έπ: τνμόάτει, ή όποια, προττι-3εμέ- 
νη εί; τήν νπηρετίαν τον τακτικόν, καλύπτει τό έν λόγω 
χρονικόν διάττημα. πέραν τον όποιου ή έκδήλωτις τον νοτή- 
ματος. ήτι; προήλ-3εν έ; αιτία; τής νπηρετίας. δημιουργεί 
δικαίωμα τννταςιοδοτήτεω; πα-3όντο; ές αιτίας τή; ύπη- 
ρετίας.

”Αρ·3ρον 5.

Αιά τον άρ-3ρον τούτον επιδιώκεται ή όελτίωτι; τών 
προνπο-5έτεων τννταςιοδοτήτεω; τών οικογενειών τών άπο- 
όιούντων υπαλλήλων ή τννταςιούχων. Κα! τνγκεκριμένω;:

Αιά τή; παραγράρον 1. διά τή; όποιας άντικα·3:τταται τό

Ρν·3μίτε:ς όμοια: πρός τάς άνωτέρω. έχουν ήδη -3ετπιτ3ή 
εις τήν τννταςιοδοτικήν νομο-3ετίαν τών νπαλϋ.ήλων τον Δη- 
μοτίον διά τον άρ·3ρον 2 τον Ν. 955/1979.

Άρ-3ρον 6.

Αιά τον ά?-3ρον τούτον έπεκτείνοντα: καί εί; τήν τνντα- 
ςιοδοτικήν νομού»ετίαν τών δημοτικών καί κοινοτικών νπα/.- 
λήλων ρν·3μίτε:;. αί όποια: έχουν ήδη -3ετπ:τ-3ή εις τήν σνν- 
ταΞιοδοτικήν νομο-3ετ!αν τών υπαλλήλων τον Αημοτίον, δια
τον’Ν.Α. 149/1973 καί τών άρ·3ρων 3 καί 4 τοϋ Ν. 955/ 
1979. Καί τνγκεκριμένω;:

Αιά τή; πρώτη; παραγράρον άντ:κα-3ίτταται ή διάταςις 
τή; περιπτώτεω; 4' τή; παραγράρον 1 τον άρ·3ρον 2 τον



X. 1974/1952 xat eta τού πρώτου εδαφίου αυτής άναγνωρί- 
ζεται δικαίωμα- συντάξεως υπέρ τών νετών τέκνων τών άπο- 
βιούντων υπαλλήλων ή συνταΐροίχων.

Αία τοΰ δευτέρου εδαφίου ορίζεται, ότι τά φοιτώντα εις 
Άνωτάτας ή Ανωτέρως Σχολάς άρμενα τέκνα. έφ’ όσον 
είναι άγαμα. δικαιούνται συντάξεως μέχρι πέρατος τών σπου
δών των -/.ai. πάντως. όχι τέραν τοϋ 25ου έτους τής ηλικίας 
των. Η διάταξις κρίνεται δίκαια. διότι επιτρέπει ε!ς τά 
άρρενα ορφανά τέκνα νά ολοκληρώνουν τάς σπουδάς των. πα- 
ρέχουσα εις αυτά τούς αναγκαίους πρός τοΰτο οικονομικούς 
πόρους.

Διά τοΰ τρίτου εδαφίου ορίζεται. ότι τά θετά τέκνα δι- 
καιοΰνται συντάξεως. έφ όσον κατά τόν χρόνον τής υιοθε
σίας. δεν είχον ϋπερίή το 12ον έτος τής ηλικίας των.

Περαιτέρω, λαμβάνεται ειδική ττρόνοια διά τά υίοθετηθέν- 
τα τέκνα στρατιωτικών φονευθέντων ή θσνόντων έκ πολεμι
κών γεγονότων, καθώς καί διά τά θετά τέκνα, τά οποία κα
τέστησαν άνίκανα πρός ασκησιν οιουδήποτε βιοποριστικού 
επαγγέλματος.
<·Διά τής δευτέρας παραγράφου προστίθεται νέα παράγρα- 

ρος είς τό άρθρο·/ 12 τοϋ X. 1974/1952. όιά τής όποιας 
προσδιορίζεται τό δικαιούμενο·/ ποσόν συντάξεως τών ενηλί
κων ανικάνων τέκνων, αναλογως τών οικογενειακών των 
συνθηκών, τοϋ ποσοστού άνικανότητος αυτών και τής προσω
πικής των άσραλιστικής καταστάσεενς.

— Άρθρον 7. -----------------

Διά τής παραγράρου 1 προστίθεται εις τό άρθρον 1 τοΰ 
X. 91/1943 παράγραφος ύπ’ άριθ. 9. διά τής οποίας ορίζε
ται, ότι ή προγενεστέρα υπηρεσία Δημάρχου ώς Προέδρου 
Κοινότητος. ή οποία άνυψώθη είς Δήμον, συνυπολογίζεται 
τόσον διά την θεμελίωσιν. όσον καί διά τόν καθορισμόν τής 
χορηγίας τοΰ Δημάρχου. Σημειοϋται. ότι ή ρύθμισις αύτή 
περιλαμβάνεται. μέ διάφορον διατΰπωσιν. εις τό Ν.Δ. 3777/ 
1957 (άρθρον 21 παρ. 31 «περί τροποποιήσεως καί συμ
πληρώσεως διατάξεων τής νομοθεσίας «περί τών προσόδων 
τών Δήμων καί Κοινοτήτων καί τοΰ δημοτιθοΰ καί κοινοτι
κού κωδικός κλπ.». πλήν. όμως, ή διάταξις αΰτη. δεν έφηρ- 
μόσθη. διότι δεν είχε τύχει τής επεξεργασίας τοΰ Ελεγκτι
κού Συνεδρίου, ή'τις προεβλέπετο υπό τοΰ άρθρυ 57 τοΰ τότε 
ίσχύοντος Συντάγματος τοΰ 1952.

"Αρθρον S.

Διά τοΰ άρθρου τούτου λαμβάνο/τα: ώρισμένα μέτρα, σχέ- 
σιν έχοντα με τό ΰθος τής χορηγίας Δημάρχου. Είδικώτερον. 
δ:’ αυτής αυξάνεται τό άνώτατον όσιον τής χορηγίας άπό 
15.000 δρχ. εις 25.000. ορίζεται ότι ή χορηγία δεν κατα
βάλλεται άν ό δικαιούχος λαμβάνη καί σύνταξιν ή άποδοχάς 
έξ έτέρας πηγής, ών τό άθροισμα υπερβαίνει τόν έκάστοτε 
δασικόν μισθόν τών υπαλλήλων έπι βαθμώ 2ω μεθ ολοκλή
ρου τοΰ επιδόματος χρόνου υπηρεσίας καί. τέλος, ή κράτησις 
πρός άντιμετωπισιν τών δαπανών τών Δήμων δια την κατα
βολήν τής χορηγίας αυξάνεται άπό S'/ είς 10/ί.

"Αρθρον 9.

Διά τοϋ άρθρου τούτου προσδίζεται άναδρομικότης είς την 
εφαρμογήν τών διατάξεων τών άρθρων 2 έως καί .8. Συγ
κεκριμένος. άρίζεται. ότι 2: διατάξεις τών άρθρων αυτών 
έχουν έφαρμογήν καί δι’ όσους εξήλθον τής υπηρεσίας πρό 
τής ένάρξεως τής ισχύος τού ύπο ύήφισιν νόμου, καθώς καί 
διά τάς οικογένειας τών έκ τούτων άποβιωσάντων.

Επίσης, διά τού ίδιου άρθρου, ρυθμίζονται διαδικαστικά 
θέματα αναγόμενα εις τήν άνωτέρω άναδρομικήν έοαρμογήν 
τών έν λόγιο διατάξεων.

“Αρθρον 10.

Διά τοϋ άρθρου τούτου τέλος, όρίζεται ή έναρξις ισχύος 
τοΰ νόμου, ήτις είναι ή τής δημοσιεύσεώς του διά τής Εφη- 
μερίδος τής Κυβερνήσεως.

Αύτός είναι ο σκοπός καί τό περιεχόμενον τοΰ νομοσχεδίου 
καί έν όψει αυτών παρακαλοΰμεν διά τήν έπιψήφισίν του.

Έν Άθήναις τή 8 Αύγουστου 1980

ΟΙ Υπουργοί
Εσωτερικών

ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ.
Οικονομικών 
Μ. ΕΒΕΡΤ

Κοιν. Υπηρεσιών
ΣΠ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

Π ΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τηχ αι .ιο/.ο ;ικητ -κθεσ»ως επι του σχεοιου νομού «περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως τής συνταξιοδοτικής νο
μοθεσίας τών υπαλλήλων τών Οργανισμών Τοπικής Αύτο-
διοικήσεως».

Είς το όποιον έμςαίνονται

Αί τροποποιούμενα!, συμπληρούμεναι. αντικαθιστάμενα: καί 
εν γενε: ·σχετιζομενα: προς τό άνωτέρω σχέδιο·/ νόμου δια
τάξεις.

Μέ τό άρθρον 1.

"Αρθρα 1 καί 5 X. 292/76.

Αρθρον 1. «1. Αί οργανικά·, θέσεις τών κοινοτικών 
γραμματέων τών μή ύπαγομένων είς τάς διατάξεις τοΰ Α' 
Βιβλίου τοϋ Χ.Δ. 4140/72. περί καταστάσεως δημοτικών* 
καί κοινοτικών υπαλλήλων, διαβαθμίζονται ένιαίως έπί 
βαθμοίς 12ω έως 1 Οω.

2. Ειδικόν τυπικόν προσον διορισμού είς τόν εισαγωγικήν 
βαθμόν 12ον ορίζεται τό απολυτήριον έξαταξίου γυμνασίου ή 
έ*. Ίρας ισοτίμου σχολής μέσης έκπαιδεύσεως. έν ελλείψει δέ 
ϋπ ψηφίων κεκτημένων τά ώς άνω προσόντα ενδεικτικόν 
τουλάχιστον^τρίτης τάξεως έξαταξίου γυμνασίου ή ισοτίμου τοι- 
ουτου προτιμωμένων τών έχόντων πλείονα τυπικά προσόντα».

"Αρθρον 5. «1. Οι κατά τήν έναρξιν τής ισχύος τοΰ πα
ρόντος ύπηρετεϋντες ώς τακτικοί άδιαβάθμιστοι κοινοτικοί 
γραμματείς έντάσσονται εις τάς περί ών τό άρθρο 1 θέσεις 
κατά τά έν τοίς έπομένοις παραγράφεις οριζόμενα.

2. Η ένταξις ένεργείτα: άνεξαρτήτως ηλικίας καί τυπι
κών προσόντων έπί τή βάσει τοΰ χρόνου υπηρεσίας κατόπιν 
αίτήσεως τοΰ ενδιαφερομένου, ύποβαλλομένης εντός εξαμήνου 
άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τοΰ παρόντος. δι! άποφάσεως τοϋ 
οικείου κοινοτικού συμβουλίου έκδιδομένης μετά σύμφωνον 
γνωμοδότησιν τοΰ κατά τό άρθρο 63 τού Χ.Δ. 1140/72 υπη
ρεσιακού συμβουλίου.

3. Η ένταξις γίνεται είς τόν εισαγωγικόν βαθμόν τής θέ- 
σεως ή καί είς τόν άνώτερον τούτου, καί π όντως σύχί πέρα·/ 
τοΰ 11ου βαθμού, έφ' όσον ό έντασσάμενος έχει χρόνον υπηρεσίας 
ίσον ή άνώτερον τοΰ άπαιτουμένου κατά τάς έν παρ. 2 τού 
άρθρου 3. περί προαγωγών, διατάξεις τοΰ παρόντος.

4. Διά τήν κατά τ άνωτέφω ένταξιν υπολογίζεται και 
άπασα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον έπί σχέσε: δημοσίου ή ιδιω
τικού δικαίου προσοερθεισα πρός τό Δημόσιον, τά ΝΠΔΔ και 
τούς Οργανισμούς Τοπικής Αύτοδιοικήσεως συντάξιμος προϋ
πηρεσία. έο’ όσον αΰτη έχε: διανυθή μετά τών τυπικών προσόν
των τής θέσεως είς ή·/ ούτος έχει διορισθή».

Μέ τό άρθρον 2.

"Αρθρον 9 παρ. 2 Χ.Δ. 3896/58.
«Αί έν άρθρο 6 τοϋ νόμου 1974/52 υπηρεσία: δέν δύναντα: 

νά λογισθώσιν ώς συντάξιμο: πρό τής συμπληρώσεως πλήρους 
δεκαετούς πραγματικής υπηρεσίας ιατρού έπί θητεία έν δη
μοτικοί; καί κοινοτικοίς ίδρύμασι. συνυπολογιζομένης προς 
τούτο καί τής προ τής ισχύος τοϋ Χόμου τούτου διανυθείσης 
υπηρεσίας έπί θητεία».

Μέ τό άρθρον 3.

1. Άρθρον 6 παρ. 1 X. 1974/52 όπως μεταγενεστέρως 
έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη.


