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■£-) -οΰ σχεδίου Νομού «περί έπεκτάτεως των διατάξεων τοΰ

Ν.Δ- 3783/1957 «περί στέγτ,ς' τών 'Δημοσίων Πολιτιχών
Υπαλλήλων» χαί εις τους υπαλλήλους Ν.ΠΑΑ. τους
σ-,ινταξιοδοτουμένους ύπό τοΰ ΙΚΑ χατά τάς ^πέρι* Δημοσίων
'Υπαλλήλων περί συντάξεων διατάξεις».
Πρύς χηγ Βουλήτ ιώτ Έλλήτω*
ß£-s: των Νομοθετικών Διαταγμάτων: α) 3783/1957
J.J Χτέγης των Δημοσίων Πολιτικών 'Υπαλλήλων.»', β)
4242/1962 (άρθρ. 27 παράγρ. 4) «περί τροποποιήσεις και
συμπληρώεεως φορολογικών‘καί άλλων τινών διατάξεων» χ,«
ν)' 643/1970 «περί έπεχτάσεως τών διατάξεων τοΰ ΝΑ.
3<83/1937 καί εις άλλας κατηγορίας τακτικών υπαλλήλων
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Τούς τακτικούς έν ένεργεια δημόσιό:
β) Τούς συνταξιούχους 2ημοσίους υπαλλήλους καί
γ) τούς τακτικούς υπαλλήλους τών Ν. Π ΑΑ. Δικαίου, ώς
και τούς συνταξιούχους υπαλλήλους Ν.Π .ΔΑ. τούς συνταξιοδοτουμένους ύπό τοΰ Δημοσίου Ταμείου. . .... '

Διά τής παραγρ-άφου 2 τοΰ άρ-υρ-συ 1 σκοπείται ή μη άπαλλαγ-ή τών ώς άνω συνταξιούχων έκ τοΰ φόρου μεταδιίάσεως
ακινήτων καί τοΰ'“τέλους χαρτοσήμου δανειακής συμβάσεως.
'1 Π ρός- τον σκοπόν τούτον υποβάλλεται καί τό παρόν σχέειφν
Κόμου.· · Λ-"/' . *. ·ν·)'·"
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Συντονισμού καί Προγραμματισμού
Οικονομικών
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΓΡΑΣ
Ε. ΔΕΒΛΕΓΓΟΓΛΟΥ
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Περί έπεχτάσεως τών Πατάξεων έσΰ ΝΑ. 3783/1957
«περί στέγης τών Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων» καί
• εις τούς υπαλλήλους Ν. ΠΑΑ.
τούς συνταξιοίοτσυμένους ΰπο τοΰ ΙΚΑ κατά τάς περί Δημοσίων 'Υπαλλήλων
περί συντάξεων διατάξεις.
·
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1. Δικαίωμα άποκπήσεως κατοικίας κατά τάς διατάξεις
τού ΝΑ. 3783/1957 «περί στέγης τών Δημοσίων Πολιτι. χών 'Υπαλλήλων» καί ΰπο τάς έν αύτφ όριζομένας προϋπο
Κατά συνέπειαν,. ή μόνη, συγγενής κατηγορία προσώπων' θέσεις έχουν καί λ! υπάλληλοι τών Νομικών Π ροτώπων Δη/
ήτις σήμερον δεν δανειοδοτείται ίάσει τών ώς άνω διατάξεων,
μοσί«ΓΔικαίου έν γένει, οί σν^τίάξιοδοτούμενοι ΰπο τοΰ ΕΚΑ
ίιά την άπόκτησιν στέγης, είναι. ή τών συνταξιούχων ΰπαλ-’ κάτά .τάς διατάξεις’ τοΰ Ν. 3163/1955 «περί σι*/ταξιοδολήλων Ν.Π.Δ. Δικαίου, οί όποιοι ίέν συνταξιοϊοτοϋντα: ΰπο
τήσεως τοΰ προσωπικού τοΰ ΙΚΑ».
/'■ ,Κ
τοΰ Δημοσίου Ταμείου άλλα ΰπο άλλων ’Ασφαλιστικών ’Οργα
2. ’Επί τών κατά τά ανωτέρω’ χορηγούμενων δανείων ,δέν
νισμών καί κυρίως ΰπο τοΰ ΙΚΑ.
/ '
ν/
Q
έχουν εφαρμογήν α: διατάξεις τοΰ άρθρου 7 τοΰ ΝΑ. 3783/
’Εφ' όσον οί συνταξιούχο: δημόσιοι υπάλληλοι ώς καί οί 1957 κπα αί δίΛτάξετη τοΰ φ^ραυ 27 παρί 1| ,τοΰ ΝΑ.
συνταξιούχοι, υπάλληλοι Ν.ΠΑΑ., '.σι συνταξιοϊοτούμενοι 4242/d962 «περί τρο-ίίόποιήσεως καί σ-μπλτρώσεωή φόρολο*.——ι rr.Αττ!Λτίν> έντ»tv i'rrar/.SVi ρίσ ττ- pT-pp-pK-rrtv άσ πρ.κι .'νικών καί άλλων, πίνων διατάσεων».
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·,',·7. . επεκτάσεως τών'διατάξεων τοΰ ΝΑ. 3783/1957 «περί
συνταξιούχοι
χρινεται
,
, -,- της
- _ κατηγορίας
. ·■ ; - αυτής -,·
. , .κατ
*? «ρτών Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων» καέ εις
χην δίκαιον να υπαχθούν εις, τας^στεγαστικας περί, δηχασιων - '
^^Λλήχ^ Ν.Π ΑΔ. - τίούς' συνταξυοΔοταυμόίυους
υπαΰλ.ηλων διαταςεις, δεδομένου οτ,^υτοι ^ν διαφέρουν^/, ,ή. ^ ^
τάς
Atjooσίια/''Υπαλλήλων περί
ο>σ^αν των λοιπών συνταςιΛυχων των Ν.ΠΑΑ; οι οποία
· κ,,-μπ-,Σ,
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4) „Τους συνταξιούχους ’δη^υοοσίουις υπαλλήλους,"^εαί
-ανειων^δεν πρόκειται να απαίτηση’την εκταμίΓυσιν'σιηεαντ:-7. ·. γ) Τοί)ς τβχαχώς υπαλλήλους τρν Ν.ΠΑΑικαίο;, ώς
κων ποσών. Ες άλλου ή χορηγτησις των εν λογω δανεχων ου■ r.
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στεγαστικών δανείων εις τούς συνταξιούχους τών. Ν·Π ΑΑ.,’/
σι όποιΐοι συνταξιοδοτοΰνται ύπό τοΰ ΙΚΑ, κατά τάς'περί δη- ’ν
μοσίωνυπαλλήλων διατάξεις, επί τη βάσει, τοΰ ΝΑ. 316^^
1955 «περί συνταξιοδοτήτεω; τού προσωπικού τοΰ ΙΚΑ».•1^5

ΰποΰέσεις έχουν καί οί ΰπά)Αηλ« τών Νομικών Προσώόων
Δηιοσίαυ Δικαίου έν γένει, οί συνταξιοδοτούμενοε ΰπο τοΰ'
ΙΚΑ καττά τάς διατάξεις τοΰ Ν. 3163/1955 «sigi συ/τα-,
ξιοδίατήσεως τού προσχοπικοΰ τοΰ ΙΚΑ».;;.·
ι;

