
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

συνταξ:οδοτουμένους ύπό τού ΙΚΑ κατά τάς -^£pt Δημοσίων 
Υπαλλήλων περί συντάξεων διατάξεις».

Ποόζ τήν Βονλήν τών Ελλήνων

3_ι^_ΐα-
Διά τής παραγράφου 2 τού άρ3ρου 1 σκοπεϊται ή μή απαλ

λαγή τών ώς άνω συνταξιούχων έχ τού φορου μεταδιδχσεως 
ακινήτων καί τού τέλους χαρτοσήμου δανειακής συμδάσεως.

Προς τον σκοπόν τούτο υποβάλλεται καί το παρόν σχέδιον 
Νόμον.

, Έν Α·3ήναις τή 21 Μάρτιον 1977 
Οΐ Υπουργοί

Οικονομικών
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΓΡΑΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

συμπληρώσεως φορολογικών καί άλλων 
χα! γ)' 643/1970«περί έπεκτάσεως τών διατάξεων τού Ν.Λ. 
3783/1957 καί εις άλλας κατηγορίας τακτικών υπαλλήλων 
Ν. Π.Δ Δ. κλπ., τοκοχρεωλυτικά δάνεια τρός άτόκτησιν κα
τοικίας χορηγούνται σήμερον εις rai κάτω-άι κατηγορίας 
υπαλλήλων τού Δημοσίου τομεως:

α) Τούς τακτικούς έν ένεργεια δημοσίους υπαλλήλους

β) Τούς συνταξιούχους δημοσίους ύπαλλήλους καί
γ) τους ταχτικούς υπαλλήλους τών Ν.Π.Δ. Δίκαιου, 

ως καί τούς σμ/ταξ ιούχοτας Ν.ΠσΔ_Δ. τούς συντχξνοδοτουμέ-- 
νους ύπό τού Δημοσίου TajAiiou. ·. ,

Κατά συνέπειαν, ή μόνη, συγγενής κατηγορία προσώπων 
ήτις σήμερον δεν δανειοδοτείται βάσει τών ώς άνω διατάξεων, 
διά την χπόκτηισιν στέγης, είναι ή τών συνταξιούχων Ν.Π.
Δ. Δικαίου, οΐ οποίοι δεν συνταξιοδοτούνται ύπό τού Δημοσίου 
Ταμείου άλλά ύπό άλλων ’Ασφαλιστικών ’Οργανισμών καί 
κυρίως ύπό τού Ι.Κ.Α. · '

Έφ! όσον οί συνταξιούχοι τού Δημοσίου ώς καί οΐ συντα
ξιούχοι τών Ν.Π.Δ.Δ. οί συνταξιοδοτούμενοι ύπό τού Δημο
σίου Ταμείου, έχουν ύταχ-ύή εις. τάς στεγαστικάς τσέρι δ_ημο
σίων υπαλλήλων διατάξεις, επιβάλλεται δεοντολογικώς ότως 
καί οί λοιποί συνταξιούχοι- Ν.Π.Δ.Δ. ύπαχ-3ούν εις τάς ώς 
ύάνω εύεργετικάς στεγαστικάς διατάξεις. έφ’ στον βεβαίως 
πληρούν ώρισμένας προϋποθέσεις. - '

Λαμδανομένου, όμως. ύπ’ οψιν ότι.' ό άρι-$μος τών συντα
ξιούχων Ν.ΠΔ.Δ. οΐ όποιοι συνταξιοδοτούνται άπο πηγάς 
εκτός Δημοσίου Ταμείου είναι σημαντικός, δεν κρίνεται σκόπι
μος επί τού παρόντος ή έπέκτασις τών στεγαστικών περί δη
μόσιων υπαλλήλων διατάξεων και εις την ώς άνω κατηγο
ρίαν προσώπων. ·
‘ Εις τούς ώς άνω συνταξιούχους όμως, περιλαμβάνεται και · ' 
μία. μικρά σχετικώς κατηγορία συνταξιούχων Ν.Π.Δ.Δ., συν- 
ταξιοδοτουμένων μεν ύπό τού ΙΚΑ άλλά κατά τάς Δημοσιο
ϋπαλληλικάς περί συ -/τάξεων ? στάξεις, δάσει τού Ν. 3163/ 
1955, καί τών όποιων αί συντάξεις-έξομοιοϋνεαι προς τάς 
τών δημοσίων υπαλλήλων.

0! συνταξιούχοι τής κατηγορίας αυτής κρίνεται κάτ’ αρ
χήν δίκαιον νά ύπαχ·5ούν εις τάς στεγαστικάς περί δηχοσίων ' 
υπαλλήλων διατάξεις, δεδομένου ότι ούτοι δεν διαφόρου; κατ’ 
ουσίαν τών λοιπών συνταξιούχων τών Ν.Π.Δ.Δ., οί όποιοι 
συνταξιοδοτούνται ύπό τού Δημοσίου Ταμείου. Πέραν τούτου' 
αί συντάξεις τών έν λόγω συνταξιούχων ανέρχονται εις επί
πεδα έπιτρέποντα τήν σχετικώς άνετα; έξόφλησιν τών τοκο
χο εωλυτικών δόσεων, ό δε άρι·3μός τών άνηκόντων εις τή; έν 
λόγω κατηγορίαν προσώπων είναι μικρός καί. κατά συνέπειαν, 
ή τυχόν έπέκτασις καί εις αυτούς τών στεγαστικών δανείων 
δέν πρόκειται νά απαίτηση τήν έκταμίευσιν σημαντικών πο
σών. Έξ άλλου ή χορήγητις τών έν λόγω δανείων ο-ύδ-εμίαν 
έπιδάρυνσιν ·3ά έπιφέρη επί τού' Κρατικού Προϋπολογισμού.

Έν -υαπεράσματι, προτείνεται ή έπέκτασις τών διατάξεων 
τού Ν.Δ. 3783/1957 «περί στέγης τών δημοσίων πολιτικών 
υπαλλήλων» προκειμένου νά καταστή δυνατή ή χορήγησις 
στεγαστικών δανείων εις τούς συνταξιούχους τών Ν.Π.Δ.Δ., : 
οί όποιοι συνταξιοδοτούνται ύπό τού ΙΚΑ, κατά τάς περί δη- ■ 
μοσιων υπαλλήλων διατάξεις, επί τή δάσει τού Ν.Δ. 3163/ . 
1955 «περί συνταξ: οίοτήσεως τού χροσωπικοϋ τού ΙΚΑ».

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί έπεν.τάσεως τών διατάξεων τού Ν.Δ. 3783/1957 

«περί στέγης τών Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων» καί 
εις τούς συνταξιούχους Ν.Π.Δ.Δ. τούς συ.· τα ξ: οί ο τουμ έ - 
νους ύπό τού ΙΚΑ κατά τάς «περί Δημοσίων 'Υπαλλήλων 
περί συντάξεων διατάξεις». -

"Ap-Spov 1.
1. Δικαίωμα άποκτήσεως κατοικίας κατά τάς διατάξεις 

τοΰ-Ν.Δ. 3783/1957 «περί στέγης τών Δημοσίων Πολιτικών 
Υπαλλήλων» καί ύπό τάς έν αύτώ όριζομένας προϋποθέσεις 
έχουν.καί οί συνταξιούχοι τών Νομικών Προσώπων Δημο
σίου Δικαίου έν γένει, οι συνταξιοδοτούμενοι ύπό τού ΙΚΑ 
κατά τάς διατάξεις τού Ν. 3163/1955 «περί συνταξιοδο- 
τήσεως τού προσωπικού τού ΙΚΑ».

2. ’Βει τών κατά τά ανωτέρω χορηγούμενων δανείων δέν 
έχουν εφαρμογήν αί διατάξεις τού άρθρου 7 τού Ν.Δ. 3783/ 
1957 και αί διατάξεις τού άρ-3ρου 27 πάρ. Ττού Ν.Δ. 4242/ 
1962 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως φορολογικών 
και άλλων τινών διατάξεων», έκτος εάν ή εφαρμογή τούτων
προδλεπεται ύπό ετέρου Νόμου. , . · . -

• /
• . 'Ajf-Sjpov 2..

, Ή ισχύς τού παρόντος άσχετα: άπό τής δημοσιεύσεώς/σου 
διά τής Έφημερίδος τής Κυδερνήσεως.

Έν Ά-ύήναις τή 21 Μαρτίου 1977

Οί Υπουργοί ,
Συντονισμού

Π. Π Α Π ΑΛΠΓΟΓΡ ΑΣ
Οικονομικών 

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ

. ΕΚΘΕΣΙΣ.
. ' . ' ’Αρι3. 47/6/1977

Τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρ-3ρον 75—παράγρ. 
1 τού Συντάγματος) έπί τού σχεδίου Νόμου τού Υπουργείου 
Συντονισμού «περί έπεκτάτεως τών διατάξεων τού ΝΑ. 

• 3783/1957 «περί στέγης τών Δημοσίων Πολιτικών Ύ- 
-· παλλήλων» καί εις τούς -υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. τούς συν- 

ταξιουδοτουμέναυς ύπό τού LK.A_ κατά τάς περί Δημοσίων 
Υπαλλήλων περί συντάξεων διατάξεις».

Διά τών διατάξεων τού Ν.Δ. 3783/1957 ώς έτροττοποιήύη 
καί συνεπληρώ-3η μεταγενεστέρως, προίλέπεται ή χορήγησις 
τοκοχρεωλυτικών δίανιείων προς χπότκτησιν κπτοικέας εις τάς 
κάτω-3-ι κτηγορίας υπαλλήλων:

α) Τους ταχτικούς έν ένεργεια δημοσίους υπαλλήλους, 
β) Τούς συνταξιούχους δημοσίους ύπαλλήλους καί
γ) τούς τακτικούς υπαλλήλους τών Ν.Π.Δ. Δικαίου ώς 

καί εις τούς συνταξιούχους τούς συνταξ ιοί οτουμένοφς ύπό τού 
■Δημοσίου Ταμείου.'


