
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέϊ:ο νόμου «Αναστολή καταίοίλής τοκοχρε ω λ ο τ: κώ ν 
Δόσεων Δανείων tow έχουν συνάψει ο! Οργανισμοί Τοκικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) .με το Ταμείο Π αρ χεαταθηκών 
κα: Λανείων, χορήγηση Δανείων σε νέους εκ:στήμονες κι: 
ρύθμιση θεμάτων τον Ταμείου Π αρχ/.αταθηκών κι: Δά
νειων».

ίίηος π; Βονλή rror Ελλψ-ojr

I. Η Κυβέρνηση εφαρμόζοντας τις Διατάξεις την καρ. 
β τον άρθρου 102 τον Συντάγματος σύμφωνα με τις οτοίες 
«το Κράτος μεριμνά ου την εξασφάλισιν των αναγκαίων κο
ροον «ρος εκαλήρωσιν της ατε στολής των Οργανισμών Το- 
κικής ΑυτοΔ'.ο'.ν.ήτεως (Ο.Τ.Α.) κ.λ.οτ.» έχει λάβει νκέρ αυ
τών διάφορα μέτρα, μεταξύ των οτχίων κεριλαμβάν-ται και 
η αναστού.ή καταβο/.ής οφειλών κρος το Ταμείο Παρακατα
θηκών καί Δ r/ε ίων οκό τα Δάνεια κου έχουν συνάψει με απ
τό, κατά τη Διάρκεια της Δικτατορίας.

Τα Δάνεια αυτά χορηγήθηκα/ με ,κρ'.τήρ:α ακαοάοεκτα 
κα: ϊεν χρησιμοκοιήθη/.αν κχραγωγικά. Αυτό είχε σαν ακσ- 
τέλετμα να χρεωθούν υκέρμεηρ α ο: Ο.Τ.Α. και να μη μκο- 
ρούν σήμερα να χυτακοκριθούν .στις υτκοχρεώσεις τους για 
την εξυκηρέτηση των Δανείων κα: καράλληλα να εκ.τληρώ-. 
σουν.με ευχέρεια την ακοστολή τους. ..· · ; · . . ...,. ’

>.Η μλοκοίηση τού ανωτέρω μέτρου γίνεται με τις Διατά
ξεις των-άρθρων 1—2 τον υκόψη σχεδίου νόμον με τις οκοίες 
αναστέλλονται γεα μια κενταετία, ακό το έτος 1982. ο: τοκο
χρεωλυτικές Δόσεις Δανείων οτον έχουν στα/άψε: ot Ο.Τ.Α. κα: 
συνΔεσμο: αυτών, με το Ταμείο Π αρακαταθηκών ν .α: Δα-, 
νείων, κατά τη χρονική κερίοϊο 21.4.1967 μέχρε 24.7.1974. .

Οι αναστελλόμενες τοκοχρεωλυτικές οότε:ς -5α κεφαλαιο-' 
κοιηθσΰν κατά τη λή-.η της κεριόδου αναατολής (31.12. · 
1986) και. θα εξοφληθούν μέσα σε Δέκα (10) χρόνια, ακό-; 
U#87 και με :το εκιτάκιο κου-θα; ισχύει κατά την ηιερο
πήν ία λήξίως της αναστολής ;:για χρηματοδοτήσεις των 
O.TiA. ακό το Ταμείο Π αρακαταθηκών και. Δανείων..

-Με τη ρύθμιση αυτή Δεν θα καταβληθούν ακό τους ΟΤΑ 
μέσα .στη/ κενταετία συνολικά κιερέκου. Δρχ. 1^000.000.000 
και έτσι θα ενισχυθούν άμεσα γτα να χυτιμίετωκίσοον με με-' 
γαλατερή ευχέρεια την ακοστολή τους ενώ καράλληλα τους 
καρέχεται άνεση χρόνου για : την εξόφληση των Δανείων σε.·· 
μία Δεκαετία ακό .τη λήξη.της αναστολής.

II. Με το άρθρο 3 του Νομοσχέδιου εκδιώκονται Δύο στό-' 
χο'ώ Αφ’ ενός μεν η υκοβοήθηση, με Δανεισμό, των νέων εκι- 
στηαΒνων ελευθέρων εσαγγελματιών για να ξεκεράτουν το ’ 
στεγαστικό κυρίως κρόΔλημα, as’ ετέρου Δε η καροχή κινή
τρων για την ακοκέντρωση και την κεριφερειακή ανάκτυξη
της χώ?»«. :.·· " · ·' Δ '

Οι νέο: ικιστήμονες ελεύθεροι εκαγγελμιτίες αντιμετω- 
κίζουν σοβαρά κροβλήαζτα, τόσο στεγαστικά όσο και ιξοκλι- 
σμού της εκχργελμχτικτ,ς τονς στέγης, στο ξεκίνημα της' 
σταΔιοΔρομίας τους. · ; .· ' '·.· * .' Τ

Η αδυναμία Δχ/εοψού των νέων εκ:στηχό·/ων γία την εγ- 
κατχττασνή τους στη/ τκαρχόα. έχει σαν συνίκεια να συγκεν
τρώνονται στις μεγάλεις κόλεις, ζητώντας τη συνεργασία 
κάκοιου κετυχηχένου συναίελφαυ 'τους. Η Βανειαίοτηση τους 
με ευνοϊκούς όρσυς θα τα/ς βοηθήσει τηιαντικά να κάοσ
με ί'Λουν ή να μττχ/.ινηθούν στην Βκαρχία. -

Ε'.Δικώτερα κροβλόκεται η· Δανειοδότηση ακό το Τχχείο 
Πρακατα-θηκών και Δχ/εόω,ν των νέων εκισττμόνων κου Δεν 
έχουν υκερθεί το 35ο έτος της-ηλικίας τους και ασκούν εΓ 
λεύ-θερο εκάγγελ;χα στις κκριοχές Β', Γ' και Δ', όκως αυ
τός κεριγράςοντα: στη/ καρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 1262/ . 
1982, γνα τη/ ακόκτητη κρώτης κατοοκίας, εκαγγκλχατίκής 

■/-5Γ! εξοκλισμοΰ στις ανωτέρω κεριοχές. Το ύψος των 
Δανείων, οι όροι χορήγησης, η κερίοόος χάριτος και κά-θε. 
άλλο σχετεκό θέμα θα καθορίζονται με οτκόσζση τοσ Αιοικη-c

τικού Συμβουλίου του Ταμείου μέσα «τα κλαίσυ των ακορά- 
σευν της αρμόϊιας .ν&μίτμστικής · αρχής. .- ; ' ζ'ζ

ΕΠ. ΔΙε τα -άρθρα 4 και ο, τροκοκοιούντχ. ή συμκληρώ- 
νονται οι ισχύουσες Διατάξεις για να οιευ/.ο/χν-θεί η οκό-’ 
κτηση κρώτης κατοικίας ακό τους Δημόσιους υκαλλήλους 
κα: να : αρασχεθεί το Δικαίωμα αυτό κα: στους συνταξιού
χους της Δηυόσ:ας Εκτχείρησης Ηλεκτρισμού ίΔ.Ε.Η.).

ΕίΔικωτερα:
α) Σίμιςωνα μ: τις Διατάξεις κου ισχύουν σήμερα (ΝΑ. 

3783/1957 άρθρο 2 καρ. 1) ο: ϊημόσίοε υκάν.ληλοο Δικατούν- . 
ται στεγαστικό Δάνειο . εφόσον έχο/υν ο: μεν έγγαμο: κάνω , 
οκό Δέκα χρόνια, οι Δε άγαμο: κάνω ακό Δεκακέντε χρόνια 
μό/ι η υκηρεσία. ... · ... -

ΔΙε το εΔάφιο α της καρ. 1 του άρθρου 4 του Νομοσχέ
διου μειώνεται ο ελάχιστος χρόνος υκηρεσιας, για μεν -τους 
έγγαμους σε τέσσερα χρόνια για Δε τους "άγαμους σε Δέκα 
χρόνια. Έτσι Διευκολύνονται τα νέα ζευγάρια Δημόσιοι υκτολ- 
ληλοι να ακοκτήσου·/ στέγη στην ιστρίοΔο κου έχουν κερισσό- 
τερη ανάγκη.

Σημειώνεται ότι με τις μέχρι τώρα ισχύουσες Διατάξεις, 
οι Δημόσιο: υκά'/.ληλοι βρίσκονται πε μειονεκτική θέσή σε 
σχέση με τους.Δικαιούχους.στεγαστικού ϊανείο-j του ιΔιωτικου 
τομέα κου Δανέ οΔοτούνται ακό την Κτηματική Τροτκεζα, για 
την οκοία Δεν ισχύουν οι Δεσμευτικές Διατάξεις των Δημοσίων 
υκαλλήλων. Έτσι, καράτηρείτα: το φαινόμενο, Δημόσιοι οκάλ-’ 
/ήλοι κου Δεν κληρουν τις κροϋκοθέσεις του χεόνου υκηρεσίας, · 
να κροτφέγουν για Δανεισμό, κρος κάλσίη των στεγοκττίκων 
αναγκών τους, σε άλλους κεστωττ/.ούς σοσείς-μέ Δυσμενέστε
ρους όραυς... ή < · χ ...... ι r
..Με το εΔάφιο β' ορίζεται, .ανεξάρτητα ακό το βαθμό κά< · 

τ:τ. ακοΔοχές του οκαλ/,ήύ.ου. -ένα κατώτερο όριο κοσοό Δα- , 
νείου κου θα ειναί ίσο με το μισό του ανώτατου όριοΐ>, 'κου 
ισχύει κάθ-ε οορά για τα στεγαστικά Δάνεια των Δημοσίων .· 
υκαλλήλων. Έτσι Δίνεται η Δυνατότητα και στους .χαμήλόμι- 
σθ

μέρος του τιμήματος αγοράς ή της Δακάνης ανέγερσης κα-- 
τοικίας. -κρίνεται αναγκαίο, στην κχρίκτουση κου και οι Δύο 
σύζυγοι -είναι Δημόσιο: υκάλληλοι, το κοσό του Δανείου να υκο- ; 
λογίζεται με βάσή τις .ακοΔοχές κα: τω« Δύο υκαλλάρΛίν. Τη . 
ρύι?μι:τ, αυτή κςοόλέκει το εδάφιο γ',-'Δτο οκοίο ορίζεται εκί-: 
σης και τό ανώτατο όρτο Δανοίαυ .κου Δεκαιοόντα: κα: ο: Δΰο- 
συζυγο: ακό κοινού. · χ; ■ . )'>■■!}!

• -Τέλος με το εΔάφιο Δ', τίθεται ο περιορισμός ότι το Δά-' 
νειο.κου θα χορηγείτο» στους Δύο συζύγους θία χρηπμοκοιείται 
για φην αγορά ή ανέγερση μιας κατοικίας. · ίτν

Η καρ. 2 του ανωτέρω άρθρου ορίζει ότι οί τροκολογίές ή " 
συμκληρωσει-ς ταου γίνονται χτφοροόν μόνο τα Δόντια κου χορτχ 1 
γαίνται ,άκό το Ταμείο Hap/κών κα: Δανείων και 'το Ταχύ- ' 
Δρομικό Ταμιευτήριο. Έκομένως Δεν Ισχύουν για τα δά/ε’.α-κου * 
χορηγούνται ■ ακό άλλους κιστωτικούς φτιρείς. ζ .?.γ

_β) Μ'ε ’τη Διάταξη της καρ. ,1 του -άρθρου 5 του .Νομοσχέ
διου έκεκτείνετα: το Δικαίωμα ακόκτησής κατοικία κα: στους 
συνταξιούχους της Δημόσιας Βκιχείρητης Ηλεκτρισμού. ;Ση-. 
μειώνεται ότι ύστερα ακό τη/ εκέκταση κ-ου έγινε στους εν . 
ενεργεία υκάλληλους της ΔΈ-Η. με το Ν,Δ. 643/1970, κα-_ 
ρατηρήθηκε το φαινόμενο, σε κόλλες κερικτώσετς, να εγκρί- 
ν ον ται αιτήματα Δανείων όταν οι -αιτουντες' είχαν -συντα'ξ^ο- 
Δοτηθεί κα: έτσι Δε ακοροόσαν να κάνουν χρήση Του Δανείου! '

ΕκειΔή σε όλες σχεδόν τις κερ'.κτώσεις Δανειοδότησης του _ 
Ταμείου, οι σχετικές Διατάξεις έχουν εκεκταθεί κα: στρυς - 
συνταξιούχους, είναι' λογικό η εκέκταση' αυτή να(γίν-ε. ~'κά:~ 
για τους συνταξιούχους της' ΔάΕΣϊ.γξ. .1·

®ξ άλλου, στην καρ άγραφο 2 γίνε_ται(άναφορα_’ σε εεΔικές J 
φορολογικές Διατάξεις, κου Δεν ισχυουχ για τις ανωτέρω .Δα·;, 
νειοδοτήσεις, όκως Δεν' ισχύουν και για τους εν ενεργεία οκαλ-' " 
λήλους της Δ.Β.Η. "όϊ ϊσΟίχτκττκ »ν cx.~ ·;τ :ττ;/:Λ
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IV. Με τα> άρ-δφοι CT- 10 του Νομοσχεδίου τροποποιούνται 
διατάξεις τηρς ·νομο-δ«σί*ς του Ταμείο» κατ φυδμίζονται διά
φορα λειτουργικά δέματα. ·.···.'. .·.;·',· „·.*·

- ^ ·* -7 ν·-*: ··y *■ ·;* ~ - **·.-,%··· φίικωτερβ: ·· ·· . ' ........ ; .
*)■· Με το άρδρο 6 επέρχονται ορισμένες μεταβολές στη 

δια&κασία -οο ισ/όε: σήμε;·2 για τι; χορήγηση δανείων έξω 
από το πλχ'ΐτιο των σπεγαστικών. Πιο συγκεκριμένα, με τη 
διαδικασία που ισχύει, για τη χορήγηη δανείων που δεν εμπί
πτουν στις δ'ιατάξεις για τη στέγαση των δημόσιων υπαλλή-' 
λων, απαιτείται όπως το ακίνητο που πρεσφέρεται για υποδή- 
κη να είναι τριπλάσιας αξίας του δανείου και να βρίσκεται" 
σε πρωτεύουσα νομού ή σε ' -όλη με πληδ υσμό από 20.000 
κατοίκους κατ πάνω- η να απέχει δέκα χιλιόμετρα από τις 
πόλεις αυτός. Επί -πλέον δεν γίνονται δεκτά για ασφάλεια- 
ακίνητα με δαύτερη νποδήκη, πχρ’ όλο raj η αξία τους εναι 
κ,ατά πολύ μεγαλύτερη ατό. την απαιτούμενη. Οι περιορισμοί 
αυτοί δεν εξυπηρετούν.τους στόχους του Ταμείου και δημιουρ
γούν τολλά προβλήματα στη δανειοδότηση των Ο.Τ..Α. και" 
άλλων Ν.Π.ΔΛ. καε 1-4.

.’Έτσι με το άρ-δ-ρο 6 του νομοσχέδιου τροποποιούν τα* οι σχε- · 
τικες διατάξεις και ορίζεται ότι για τα τοκοχρεωλυτικά δά-' 
vita row χορηγεί το Τ.Π. και Δανείων εγγρ άφεται πρώτη η 
δεύτερη υποδήκη σε ακίνητα του 'βρίσκονται στην Ελληνική 
Επικράτεια'αρκεί να έχουν αξία τουλάχιστον ίση με το ποσό 
του δανείου .και των τυχόν άλλων βαρών,ττροσαυξημένη κατά 
ποσοστό πενήντα στα εκατό (50ί&) και. οαυ είναι οικόπεδα, να1 
είναι'οικοδομήσιμα.'- ϊ.·.·\ τε,ττ τ* : τ.·. .· ι: ΐν.: . ■'.■·*

σε^ σαΛαλλαγμα παρακαταδήκες σε έντοκο λογαριασμό συναλ-σ 
λάγματος της Τράπεζας. της Ελλάδας και στα; .δικαιουχιΓ 
το δικαίωμα ατόδίσης .της ,παρχκαΥαδήκη; είτε σε συτού- 
515 συνάλλαγμα, είτε το. ισόποσο. του .σε δραχμές.· , » fy· 

Με την χ/ωιέρω ρύόμιση που ε-χειρείτα: με το άρδρο 8 
του Νομοσχέδιου, χωρίς να -δίγοντα: καδόλου τα δικαιώμ^ά " 
του δικαιούχου της παρακαταδήκης, δα προκόψει ωφέλεια 
για το Ταμείο και την ΕΨ.ική Οικονομία γενικότερα, ατό 
την αξιοποίηση του ξένου συναλλάγματος του παραμένει έ 
αδρανές και ανεκμετάλλευτο στις αυτούσιες πκρχκασαδήκ'ε'.ο'
* _ δ) Με τις διατάξει; του άρδρου 0 του Νομοσχέδιου iTtr Τ 
κτείνοντάι τα δικαστικά προνόμια τον απολαμβάνει το Δη- 
μοσιο και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Κυρίως.’ 
όμως καδιερωνεςχ; η εφαρμογή των διατάξεων του. Κώδικα.

Κεντρική Τττη ρεσία και τα Υποκαταστήματα προβλέπετα: η 
δημιουργία δικής’ του Ταμειακής Υπηρεσίας. που δα επιμε- 
λείτα; την είσπραξη,1 για'δε τις τεριοχές εκτός Αδηνών 
τόυ δε’ν λειτουργούν Υποκαταστήματα η επιμέλεια αφήνεται 
στα Δημόσια Ταμεία/ ' , \ V ".

Οι παραπάνω ρυδμίσεις κρίδηκαν τ>χγκ.χίες για να τρί- ’ 
στατευδοόν τα συκρερσ/τα του Οργανισμού ατό την ύτταρξη 
του κενού στην είστραξή των'κάδε'μορφής αταιτήσεων του-. 
Ταμείου: •-‘"λ ' ,τ.-ςύ .τ ύτν .t.-rr. * - τ ν'. .·. -:ι .τ

........... .................." ................................'\·

σού^δρχ. 100.00 εττησίώς ντέρ δαπανών Κοινωνικής’ Προ-’ 'γι'3’ ι3ιόγρα<ρη δεώρηση ετί’των αντιγράφων των δικαστί^ 
••ί,.τ —ΓΑ.;;-; ™■ · κών ατοράσεων ή των βόυλεηκάτων, ότι ελεγχδηκαν τα τρω-!

Η διάταξή’αυτή τροτοτοιήδηκιε με την παρ. 2 του άρδ:ου4. τοτυτα. γιατί είναι αναχρονιστική και δημιουργεί σοβαρα τρο- ■,Ηδοαταξή’αυτή τροτοτε'ΐήδήκιε με ~ψ πχρ. 2 του άρδρου 4 . 
του Ν.Λ. 4206/1961 και το τιροδλετόμενο τοσό ανατροσαρμό- 
στηκε σε 200'.0(Κ) δρχ. το χρόνο. Το τοσό αυτό με τα σημερινά 
δεδομένα, κρίνεται ανεπαρκές. Για το λόγο' αυτό μιε το άρδρο 
7 του νομοσχέδιου το ύδυς του τοσου που μπορεί να διαδέσει το 
Τεταείο’ για δστάνες κ,οινωνικής πρόνοιας καδορίζεται σε
500.000 δρχ. και παρέχεται -ευχέρεια αναπροσαρμογής του. 
με απόσαπη του Υπουργού Οικονομικαόν, υστέρα από γνώμη 
τοο Διόικητικιού Γυυ.βουλίου του Ταμείου. Παράλληλα κ.α- 
ταργοαίτά'. όι διατάξεις' ’ του Ν. 899/1943 και· του Ν.Δ.' 
4206/1961. Κ ...' r- c:·. :·.

γ) Το άρδ'ρό 1 τοο Π. Δ/τος της 30.12.1926 ύ 3.1.1927 
(Φ.ΕΚ 1/27 Α) «πε-ρ.ί συστάσεω-ς και αποδόσεως παρακατα- 
δηκών και καταδόσεων παρά του Ταμείου Παρακσταδηκών 
και Δανείων «προβλέπει μεταξύ των άλλων σκοπών του Τα
μείου τη φύλαξη και διαχείριση των παντός είδους παράκα- 
ταδήκών π:υ. είτε προς φύλαξη, είτε προς τοκισμό, συνι- 
στώνται τσο Τα^ιεΓο οπό φυσικά ή νομικά πρόσωπα. ■ ■ '

Στο άρδρο 2 του ίδιου Διατάγματος γίνεται διάκριση των 
καταδόσεων σε μετρητά, σε ω;ισμένους τίτλους, σε έγγραφα 
δή).ωτικά αξίας, σε τιμαλφή κ.λπ. Ειδική κατηγορία απο
τελούν οι αυτούσιες παρακαταδήκες (IN SPiEGIE), στις 
οποίες η απόδοση ενεργείται με τα ίδια αντικείμενα ή αξίες 
που κατατέδηκαν στο Ταμείο·Παρατ/.αταδηκών και Δανείων.

Σύμφωνα με το άρδρο 824 του Α.Κ. απαγορεύεται στο 
δεματοφύλακα να μεταχειρίζεται το πράγμα (δηλαδή την 
παρακαταδήν.η). χωρίς την άδεια του παρακατάδετη ή να 
το καταδέσει σε τρίτο πρόσωπο. Η εφαρμογή των ανωτέρω, 
διατάξεων έχε: σαν αποτέλεσμα τη συγκέντρωση στο Κεντρι
κό Κατάστημα του Ταμείου Παρακατα-δηκών και Δανείων . 
όπως και στα υπακαταστήματά του και τα γραφεία παρακα- 
ταδηκών αυτούσιων ταρακαταδηκών από ξένα νομίσματα ή 
τραπεζογραμμάτια που δεν αξτοποιούνταε.

Κρίνεται σκόπιμο ν^ι παρασχε·δεί δυνατοτήτα στο Ταμείο 
Παφακαταδηκών και Δανείων να κατα-δετει τις ανιούσιες

βλήματα στις σ>/αλδ.αγέ; του Ταμείου με το κοινό. ·

Πέρα δε απ’ αυτό είναι και χωρίς αιτικείμενό γιατί ,^ε
τά σ ύγχ50V2 'ACT 2 της φω τ ο αν τ ιγ ραφησ η ς οι πε ρισσοτε ?ε;
από τις δικαστικές one οάσεις στέλνονται σε φωτοτυπίες r.2*.

έτσι δεν υπάρχει κ.ίνδυνος αλδ,οίωση; του κε‘μενού τους. ■
2-rue:<ώνετ 2*. ό-:·. υ.ε την τροποποίηση των διατάσεων 2>

τών δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα του Ταμείου".

Αδήνα. 16 Απριλίου 1984
• ’ ‘ ν ’

Λ V ·Γ . ·.'.»*· ;··£ 0: Υπουργοί ,. ....

Εδνικής Οικονομίας 
ΓΕΡ. ΑΡΣΕΙΝΗΣ 

Οικονοαυκών " * 
ΓΕΡ. ΑΡΣ0ΝΗΣ

··■■ Εσωτερικών 
ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΟΡΓΑΣ 

Συγκοινωνιών·
Ν. ΛΚΡΙΤΙΔΗΣ ’

• - Π I Ν Α Κ Α Σ
Τροποποιούμενων, αντικαδιστώοε-ιον και καταργούυενων δια

τάξεων σ.οο σχέδιο νόμου «Αναστολή καταβολής τοκοχρεω
λυτικών δόσεων δανείων που έχουν συνάψει ο: Οργανισμοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ_Δ.) με το Ταμείο Παρακα- 
ταδηκών και Δανείων, χορήγηση δανείων σε νέου; επι
στήμονες και ρύδμιση δεμάτων τον Ταμείου Παρα/.ατα- 
δηκών και Λάιε ίων». -

1. ΝΟΜ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ 3783/1957 (201 Α)
Περί στέγης των Δημοσίων Πολιτικών Υπα7.7.ήλων. 

Άρδρον 2.
1. Δικαίωμα ατοκτήσεως κατοικία; κατά τα; διατάξει; 

του παρόντος νόμου έχουν π άντε; ο: ισόβιοι ή μόνιμο: πολι
τικοί υπάλληλο: του Κράτους, συμπεριλαμβανομένων των Σω- 
υάτων Δημοσίας Ασφαλείας, της Πυροσβεστικής 1 πηρε- 
σίας, του Λιμενικού Σώματος και των Ανάκτορων ως ν.α: οι
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μον.μο: υστάλληλοώ των Νομικών Προσώττων Δημοσίου Δ:- 
κχίου. ο: έχοντε; την Ε η μ ο τ:οϋττχλληλ:ν.ή ν :2:·ότητχ, χυντχ- 
ξ::ίοτούμενο: άμα εκ τον Δημοσίου Τχμείου. ως -/.a: ο:
εοημέρ-.ο: της ορύοίόξο- εκκλησίχ; της Ελλά1-ος. ερ’ όσον, 
άττχ,τες. κέκτηντχι. έγγαμο: λεν ή άγχμυ: νάνι: ττρ&στχτχ: 
μη εχο.σών τσίρους συντηρήσεως ·3ηλέων χγχ;ω·, χΒελρών ή 
χττόρο·; χν:κάνου ττρος εργχσίχν τατρός ή χττάρου χήρχς μή
τρας. άντε; -/.a: έχοντας υχερΒεκχετή μόνιμον ττχρά τω Δη- 
μυσίω. τω Ν.Π.Δ.Δ. ή τη Εκκλησίχ υστηρεσίχν. άγχμο: :ε 
-ττεροτκχττεντχΕτή το:χύτην ·αχ: Βεν τυΐγχχνουν. τόσον χυτοί 
όσον κχ: α: σύζυγο:. κύρτο: κατά ττλήρες Βικαίωμχ ιϊ'.οκτη- 
σίχς. ή ’.τοπίου εττ:κχρττ:χς ή ο:κήτεως. ετέρχς οτ/.ίας ή Β:χ- 
μερ-ίσμχτος εν Ελλά.:: αχ: ε:ς ττίλ:ν άνω των 5.000 κχτοί- 
κων ή ττροκο: μόνου ττερί εγγάμων ερηκερίων, όττου χτΆούν κο- 
νίμως τχ ερημ-ερ:χκά των κχ3ήκοντχ. r.-εξχρτήιτως ττλη- 
3υσμού. -

Ά:-5:ον

Λ: ά:·9::υ ο _ ου Ν.Δ. 2000/1954 ττεο:
τροττοττο-.ή-σεως κχ: συμττληρώσεως του Α.Ν. 15G3/1950 «ττερ: 
τορύτεως χυτό νότιου ο:κο£οκ:κού Οργανισμού Αξιωματικών 
του Στρχτοά-Ξηράς. Θχλάτσης y.a: Αέρες» -έχο·.σ:ν . ανάλο
γων ερ αρμογήν αχ: εττ! των σχετικών συκΕάτεμν, χορηγήσεω; 
οχνε:ου. εξοφλήσεων χυτών y.a: τοιν εξ χυτών τόκων, εξα- 
λε:ψεως υττείηαων. αγοράς ακινήτων κλττ. των ττερί ων το 
-ap-Spo*. 2 του τχεόντος ττροσώττων κι: του Τχυ.ε'ου Πχρχ- 
ν τχ3ηκών y.a: Δχνείων κχ: του Τχχυίρομτκου Τχκιευτη- 
ρ·νυ.
/ · 2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

- ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 4242/62 (135Α) λ: · -

·"*·- Πε·ρ: τρο·ττοττο:ήσεως κι: συκττλτ-ρώτεως ρορολογ:κών λ 
‘”:λ· ν■:Γ »·· κχ· άλλων τ:νών ϊιχτάξεων. ■ ·

-ri or ::τ. τ:; τ
ν' . ...• * . . . - ν , , - ι «ι 'Ao-Soov 27. :.· -

ου
2TTC-

'■■'.■.Ι. Ο: κχτχ τχς ϊ:χτχξε:ς της ττχο.,1 ‘του άχυρου 2 τ 
- Ν:Δ. 3783/1957 Β:κχ:ούμενο: στεγάσεως ‘-υττάλληλο:, χτ 
λχυουσ:' τω·/ οττύ του Ν-Δ. τούτου ττρόβ-λοττομιένών ρορολογ:- 
κων · χ συλλογών κχ: Βτευκολύνσεων κχτχ ττν τ·-’ χυτών 
χνοράν κχτο:κ(χς εν τη χε;::ερε:χ της τέως Δ:ο:κη·τεως 
ΓΓρωτευούσης, ερ’ όσον η χξίχ του χγοραζομένου ο:κοχέ:ου 
Εεν. υττερόχίν.ε: τχς 100.000 Ερχ-χυάς. της ϊε ο:κ:χς υετχ 
του' οοκοχεϊου τχς 300.000 ϊρχχαάς. της τυχόν ετί κλόον 
των ττοσων τούτων' χξίχς υττοκεηχένης ε:ς ρόρον γ.χτά τχς 
γεντλάς Ε*.χτά=ε:ς. .· " :·τ- : - ".τ· ε· :.··* >

Ε’.Εικω; τ:οκε:υ ε-ου ττερ: υτχλλ.ηλων <χη ε/όετων μόνι
μον ττν ε?ΓΓ/ χυτών εν τη :τε::ίερε?2 ττς τέως Δεοικη- 
σεως ΤΤρο)τε;:όστς (ττερ:ρερε:χκο<: ντάλληλοι) τ; υττό τχς 
ως χ·/ω χροϋττο-όε'τε-.ς χτχλλχγή τούτων, εκ του ρόρον μετχ- 
ό'-όχτεω; χκν.Γττίνν. 2νχτρεχε: χττύ του χρόνου της ισχύος 
του Ν.Δ. 3783/.'957. ο ?ε τυχόν κχτχίλτ·3είς ρόρος εττ:- 
στρερετχ: τη χ’.ττσε: του εν::χρερον.ενου.

3. Β. ΥΤΛΤΑΓΜ\ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 721/05 0178Α)
Περ: τυυττληρώσεως των ϊίχτάξεων ττερ: χορτγησεως Iχ- 

νείων υτό του Τχμε'ου Πχρχκχτχίην.ών κχ: Δχ-ε'ων.

Άρ-Spov νάνον.

Το Ττιν.ΖΊ Π χρχκχτχ-3τκών κχ: Δχνείων ούνχτχ: νχ 
χοοηγή :χ.ε:χ τοκοχρεωλυτικά ττρχλ:τχενχ ·:χ -ρώτη: ντο- 
-3ηκτς εχ: χκ.'νττων κττν.άτων εν •'ε-.·ε:. κεχυόνων ε:; Πρω- 
τευούτχς νομών η ε:ς τόλε:ς ουχ: κάτω των 20.000 κα
τοίκων κχ: χντ: ;ρ οσ·ω ττευό ν τω ν χγοοχ'χν κχτ’ εκτίντπ:ν
actxv τουλάχιστον -ο:τλχσ:χ/ του το τού του ϊχ/ε:ου. Ετ:: 
των ουτεο νοοηγουυενων Iτη'<·η ένουε εσχϊ-ιοττ.ν χ: ϊιχτχ- 
;ε:ς του ά:·3οου 3 του χττά 23/30 Ιουνίου 1-946 Β. Δ:χ- 
τά-ρμχτος «ττερί εττεκτάσεως των εργχτ:ώ·; του Ταμείου Π χ-

ρχκχτχ'ύη/.ών κχ: Δχνείων·). ως ετρο·χ;ρθ:τύητχ< μετχγε- 
•.εστέρως, ϊ:χ του χττό 31 Οκτωίρίου — Ν'Ο/εμίρίσυ 1953 
ΰ. Λ/τος «ττερ: εττεκτχτεως των εογχτιώ·/ του Ττμείου Π χ- 
ρχκχτχότκών κχ: Δχνείων)).

Ετς τον χυτόν εττ: των Οικονομικών Τοτουργό·/ χνχτί-Sεμεν 
την ϊημοσίευσ:ν κχ: εκτάλεσ:/ του τχρ-ό/τος Δ:χτάγμχτος.

Εν Αύήνχ:ς τη 28 ΣετττεμΕρίου 1965

4. Β. ΔίΑΤΑΓΜΑ ΪΙΤ ΑΡΙΘ. 132/1966 (31 Α)
ΙΙερί σ.μττληρώτ&ως των ϊ:χτχςεων του υττ’ apt-S. 721/ 

28.9.65 Β. Δ/τος «ττερ! συμττληρώτεως των οιχτάξεων 
ττερί χορηγήτεως οχνείων υττό του Τχμείου Πχρχκχτχ·5η- 
κών κα: Δχνείων».

Άρ·3:·ον μόνον.
Ε:ς το άρ·3ρον μόνον του υτ’ χρ:·3. 721/2S.9.65 Β. Δ/τος 

«σερί συμττληρώσεως των ϊ:χτάςεων ττερ: χορηγήσεως 5χ- 
•.είων υττό του Τχμείου Π a: χκ χ τ χ·5 η)κώ ν κχ: Δχνε:ων» κχ: 
μετά την φ·ράσ:ν «ή ε:ς ττόλε:ς ουχί κάτω των 20.000 κχ- 
τοίκοκ/» ττρτττίνετχ: η ρράτ:ς «η ε:ς κώμχς μέχρ:ς χκτινος 
10 χιλιομέτρων χρό των άνω ττόλεων».
Έ:ς τον χυτόν εττ: των Οικονομικών Τττουργόν, χ/ΐχτί·3ε- 

μεν -ττ,ν Βημοσίευχιν κχτ · εκτέλεσον του ττχρόντος Δ/τος.

”■ " V ’δ! Ν. ’899/1943 (373Α)...............V‘ V:
Π:ο·! εςοντιοΒοτήσεως του Τττουογού των Ο:κον<α:κών ττρος 

ρύ-3·υ.:σ:ν των χττοΕοχών των Νο:ι:κών Ποοσώττων Δηυο- 
. . σίου Δ:κχίου κχ: τρόττου χυξήσεως των υττό των Νομ'.κων 

Π ροτώττων Δηκοσίου Δ:κχ:ου τοληρεον-οκό'^ων συντάξεων 
κχ: ενίων εοΒτκών ί:χτάξεων Νομ.κών τ:νών Ποοσώττων 

. χρμβίοδτη-τος Τττουργεί-ου Ο:κον:μ:κών. ,. Λ·

'Ap-Spov 11.

•:. 2. Ε<ττ:τρόττε·τχ: το Δ:ο:κητ:κόν Σ>χιίούλ:ον το-υ Τχ-
μείουϊ Πχρχν.χτχύηκών κχ: Δχνείων' [νχ Btx-5-iir μέχρ:'ττο- 
σού ϊρ·χχκών 1.000.000 ετηπίως υττερ ϊχττχτ,ών Κοινωνικής 
Προ·/ο:χς. . . .·.···:·:.· -.ν

Πεχί
με ίο υ

6. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
• Τ Π’ ΑΡΙΘ. 4206/61 (174Α)

τοοττοττοτήσεως κχ: συμττληρώσεως των ττέρι του Τχ- 
Π χρχν.χ-τχ-3ηκών -/.ι: Δχντίων κβτμένω*/ ϊ’.χτάξεων. .

Ao-Soov

τ 2. Το εν τΛοχγοάγω-2 του άρθοου 14. του νόμου 899/43 
«ττερί εξουσ:οοοτή·τεως του Τσουργού των Ο'.κονο*;.:κων ττρος 
ούόκ:σ:ν των χττοΒοχών τιον Ν.Π.Δ.Δ. κλτΓ.» ττροΕλεττοκε- 
νον σοσόν γ/χττο οσ χ ρ μύζε τ χ: ε:ς 209.000 Βρχχιες εττσίως.

, . 7. Β. Δ/ΓΜΑ 5/19.9.1040 (29SA),
Περί τ:οττοττο:ή(χεως 'κχ: συμττληρώσεως των Βιχτάξεων ττερ: 

τοόσου ίτεξχγωγής τη; υτττ;ρεσίχς Τχμείου Π χρχκχτχ- 
Sr/κών κχ: Δχ·είων κχ: συστάόεως κχ: χττοίοσεως ττχρχ- 
κχτχόητ/.ών.

'AoSpov 1.
,1. Ε:ς το τέλος του apSocv 20 του χτττό 30 Δεκεκί-ρίου 

1926 Δίοττάτ,τκχτος ττερ! συστάσεω; κχ: χττοΒ.όσεως σχρχκχ- 
τχύτκών ττχοά τω Τχκε-ίω Π xpx/.xTxSrr/.ών κχ: Δτι·είων. 
ττροστ:-9ετχ: ττχο-χγρχςος έχουσχ ούτω :

Οτάκ’.ς η χττόΒ:σ:ς ττχρχκχτχόήοοτς ενεογείτχ: τη εγγ?ά- 
οω εντολή, του χομοϊίου Δ:κχστ:κού Γοχκκχτέως. ϊε'ον νχ 
όεόχ:ώτχ: ίΕιογοάσως. στ: ηλέ^9η ττχτ’ χυτού το ττοωτο- 
τυττο·' της ϊηκοσ:ευ5ε:σης χττοσ χτ.'ω; ή βουλεύκχτος. ων 
οιετάχίτ r χττόϊοσ:; κχ: τχ λο:ττά Βτκ,χ:ο7.σγητ:κά της οτττο- 
Βόσεως έγγρχ<?χ.


