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Επί τού χχεδίου Νόμου «περί εντάςεως τών προσωρινών δη- 
μοτ’.τοων χζι χ^ινοτιχ,ύν εί·ττρχ/-τορων)).

77ρός την Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Αντικείμενου νομοθετικής ρυθμισεως.
Διά τών διατάξεων τού παρόντος νομοσχεοιου αποσκοπει- 

ται ή it’ έντάξεως, εις τακτικάς θέσεις τών δήμων χαί κοι
νοτήτων. τακτόποίησις τών προσωρινών είσπρχ/.τόρων, τών 
υπηρετούν των σήμερον είτε έν άποσπάσει εις τα δημόσια Τα
μεία τού Κράτους είτε εις τά κατά τόπους Ειδικά Τχμεία, 
εις τους όποιους έχε: άνατεθή, κατά τάς διατάξεις τοΰ άρ
θρου ill τοΰ Ν. Δ. 1140/1972, ή εισπραξις τών ίεβαιου- 
μενων καί είσπραττομένων ΪΓ ειδικών χρηματικών καταλόγων 
έσόδων τών ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως.

2. Ίδιότης τών προσωρινών είσπρακτόρων. Καθήκοντα καί 
άποδοχαί αυτών.

Συμφώνως προς τάς -διατάξεις τοϋ άρθρου 111 τοΰ Ν. 
Διατάγματος 1140/1972, περί Κώδικος καταττάσεως δη
μοτικών καί κοινοτικών υπαλλήλων, έν άνεπαρκεία τακτικών 
—μονίμων δημοτικών καί κοινοτικών είσπρακτόρων, ή είσπρα- 
ξις τών κατά την προηγουμένην παράγραφον έσόδων ανατίθε
ται εις προσωρινούς εϊσπράκ.τορας προσλαμδανομένους έπί 
θητεία δε’ άποφάσεως τοϋ Νομάρχου ή τοϋ Δημάρχου (έφ’ 
οσον έν τώ δήμω λειτουργεΐ~ίδία ταμειακή υπηρεσία) έν ή 
καθορίζεται ή κατά τόπον άρμοδιότης, ή κατά νόμον άποζη- 
μίωσις ώς καί ή διάρκεια τής θητείας των, ήτις άνανεού- 
ται μετ’ έκτίμησιν τής έπιδόσεώς των. Κατά τάς διατάξεις 
ταύτας οί προσωρινοί είσπράκτορες έχουν κατά την διάρκειαν 
τής θητείας των, τήν ιδιότητα τοΰ προσωρινού δημοτικού ή 
κοινοτικού υπαλλήλου, κέκτηνται τάς αρμοδιότητας καί υπέ
χουν τάς εύθύνας τών ταμειακών διαχειριστών τού Δημο
σίου καί δίδουν τον όρκον τοΰ υπαλλήλου τών ΟΤΑ προ τής 
άναλήψεως τών καθηκόντων των. 'Γπό τών διατάξεων τοΰ 
άρθρου 112 τοΰ ίδιου ώς άνω ιΝ. Δ/τος καθορίζεται εις 
ποσοσττόν έπί τών πραγματοποιούμενων εισπράξεων (μέχρτ 
10%) ετήσια άποζημίωσις, (μέχρις 60.000 δραχμών), πρόσθε
τος αμοιβή (20% επί τοΰ ποσοΰ τής άποζημιώσεως), τά 
εςοδα κινήσεως (1% έπί τών έκτος γραφείου είσπραττομένων 
εσόδων) καί τά άπιδόματα έορτών καί άδειας. Άπασαι α! έν 
λογω t άποδοχαΐ έχάστου προσωρινού είσπράκτορος βαρύνουν 
τους υπ αυτού έςυπηρετουμενους δήμους ή κοινότητας κατά 
τον λόγον τών είσπραχθέντων έσόδων των.

?· ’Εντάξεις προσωρινών είσπρακτόρων. ’Αριθμός ύπηρε- 
τουντων.

Αι διαταςεις τοΰ ύπ’ όψιν νομοσχεδίου άποτελοΰν κατά 
το μεγαλυτερον μέρος έπανάληψιν τών διατάξεων τών παρα
γράφων 1—5 τοϋ άρθρου 40 τοΰ Ν. Δ. 4541/1966, δι’ ών 
παρεσχεθη τότε εις άπαντας τους ύπηρετούντας κατά τήν 
έναρξή τής ισχύος του (23.9.1966) προσωρινούς είσπρά- 
κτορας δικαίωμα ένταςεως των είς θέσεις τακτικού προσω- 
πικοΰ τών οργανισμών τοπικής αύτοδιοικήσεως.

, Ώι μη ενταγεντες δασει τών εν λόγιρ διατάξεων καί 
οι μετά την 23.9.1966 προσληφθέντες προσωρινοί είσπράκτο
ρες συμπληρωσαντες ηδη 9ετή υπηρεσίαν παραμένουν είσέτι έκ- 
τος Οργανικών θεσεων επιζητοΰντες την μονιμοποίησίν των 
ως και οί προηγούμενοι συνάδελφοί των.

Καθ’ υπολογισμούς τής ύπηρεσίας ό άριθμός τών ύπηρε- 
τουντων σήμερον, καθ’ άπασαν τήν χώραν προσωρινών είσπρα- 
κ.ορων ανέρχεται εις 350 περίπου. Έξ άλλου ώς έχει παρα- 
τηρηθή,^ παρά τήν έπισταμένην παρακολούθησιν τής διοική- 
σεως επί τοϋ θέματος τής είσπράξεως τών δι’ ειδικών χρη- 
χατικών καταλόγων είσπραττομένων έσόδων τών ΟΤΑ, έν 
τουτοις χαταλείπεται κατ’ έτος σοβαρόν χαθυστέρημα. .

Τούτο παρατηρείται κυρίως είς όρεινάς περιοοχάς διά 
:ας οποίας είναι άδύνατος σχεδόν ή άνεύρεσις ύποψηφίων διά 
• ην πρόσληψίν των είς θέσεις προσωρινών είσπρακτόρων.

Η τοιαύτη έλλειψις ενδιαφέροντος καί ή παρατηρουμένη 
ταμψις είσπράξεως τών έν λόγω έσόδων, παρά τήν παρεχο- 
τενην εις τούς προσωρινούς είσπράκτορας ικανοποιητικήν άπο-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ζημίωσιν (άνερχομένη είς τό ύψος τών άποδοχών τοϋ 6ου βα
θμού Είσηγητοΰ) οφείλεται κυρίως Αίς τήν-προσωρινότητα 
τής θέσεως καί τίγν άβεβατότητά Τής υπηρεσιακής καταστά- 
σεως τών έν λόγω υπαλλήλων δι’ ό καί φρονοϋμεν ότι δια 
τής ϋπό τών διατάξεων τοϋ νομοσχεδίου προίλεπομένης έντα- 
ξεως καί μονιμοποιήσεως αυτών είς τακτικάς όργανικάς θέ
σεις τών ΟΤΑ θά έξασφαλισθή ή έπιτάχυνσις τής είσπρά
ξεως τών έσόδων καί θά έκμηδενισθή κατά τό δυνατόν το 
υψηλόν ποσοστόν τών άνεισπρακτων.

4. Αί ύπό τοϋ νομοσχεδίου καθοριζόμεναι προϋποθέσεις και 
διαδικασία; έντάξεως τών προσωρινών είσπρακτόρων.

'Τπό τών διατάξεων τών άρθρων 1 και 2 τοϋ Νομοσχέδιου 
προσδιορίζονται κατά περίπτωσιν οί οικείοι όργανισμοί τοπι
κής αύτοδιοικήσεως είς τάς θέσεις τών όποιων θά ενταχθοΰν 
οί ύπηρετοΰντες προσωρινοί είσπράκτορες τόσον οί συμπλη- 
ρώσαντες τήν 31 /Δεκεμβρίου 1974 τριετή υπηρεσίαν όσον 
καί οί μεταγενεστέρους συμπληροΰντες τήν προϋπόθεσήν τχυτην, 
διά δέ τής παρ. 3 τών άρθρων 1 καί 2 παρέχεται ή ευχέρεια 
όπως, προς συμπλήρωσιν τοϋ χρόνου τής έν λόγω τριετίας 
ύπολογισθή καί προσμετρηθή είς τήν ένταξιν καί πάσα ύφ 
οίαδήποτε σχέσει προϋπηρεσία ή ύπηρεσία προσφερθείσα 
είς τό Δημόσιον τά Ν.Π.ΔΑ. καί τους Ο.Τ.Α. καί διανυ- 
θεϊσα μετά τοΰ τυπικού προσόντος τής, είς ήν ή ενταςις θε- 
σεως. είς τρόπον ώστε, άφ' ένός νά έπιταχυνθή ή ένταξις 
τών έν λόγω υπαλλήλων άφ’-έτέρου δέ νάάποφευχθή ή υπο των 
διατάξεων τοϋ άρθρου 10 τοϋ Ν. Δ. 287/1974 προσβλεπο- 
μένη, κατά τρόπον πάγιον, έτέρα ένταξις αύτών, ώς έχόν- 
των τοιαύτας προϋπηρεσίας.

Ή διαδικασία τής έντάξεως ώς καί τά αρμόδια προς 
τούτο όργανα, καθορίζονται σαφώς ύπό τών διαταςεων τής 
παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 2 ήτις άποτελεί έπανάληψιν τών 
αντιστοίχων διατάξεων τοϋ δευτέρου έδαφιου τής παραγρά
φου 2 τοΰ άρθρου 40 τοΰ Ν.Δ. 4541/66. Άναλόγως πρός 
τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 10 τοϋ ώς άνω Ν. Δ. 287/1974 
καί τών όμοιων τοϋ άρθρου 5 '(παρ. 2 περ. γ') τοϋ Ν. Δ. 
4541/66 ρυθμίζεται τόσον ή άρχαιότης τών ένταχθησομένων 
όσον καί ό είς όν ή ένταξις βαθμόν πλεονάζων χρονος ύπηρε
σίας. ■

Τέλος ,πρός τον σκοπόν τής ταχείας περαιώσεως τής δια
δικασίας έντάξεως τών προσωρινών δημοτικών καί .κοινοτικών 
είσπρακτόρων ύπό τών διατάξεων τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 2 
τοϋ Νομοσχεδίου, έπιβάλλεται ή ύποχρέωσις τών ΟΤΑ όπως 
κατόπιν προσκλήσεως τοϋ νομάρχου καί έντός προθεσμίας έξ 
(6)· μηνών, τροποποιήσουν τούς ’Οργανισμούς ’Εσωτερικής 
’Τπηρεσίας έπί τψ τέλει συστάσεως τών είς έκάστην περί- 
πτωσιν άναγκαίων ένιαίων θέσεων έπί δαθμοίς 10ω—6ω τοΰ 
οικείου Κλάδου.

’Εν Άθήναις τή 16 ’Ιουνίου 1975 .
Ό 'Τπουργός τών Εσωτερικών 

Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓΔ.ΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί έντάξεως τών προσωρινών δημοτικών καί κοινοτικών 

είσπρακτόρων.

Άρθρον 1.
1. Οί, κατά τήν έναρξιν τής ισχύος τοϋ παρόντος ύπηρε- 

τοϋντες ώς προσωρινοί δημοτικοί καί κοινοτικοί είσπράκτορες, 
συμπληρωσαντες μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1974 τριετή υπηρε
σίαν, έντάσσονται είς τάς κατά τό άρθρον 2 τοΰ παρόντος συν- 
ιστωμένας τακτικάς θέσεις τών οργανισμών τοπικής αύτοδιοι- 
κήσεως ώς άκολούθως:

α) Οί άσχολούμενοι μέ τήν είσπραξιν τών έσόδων ώρι- 
σμένου δήμου ή ώρισμένης κοινότητος είς τον οίκείον όργα- 
νισμόν τοπικής αύτοδιοικήσεως.

β) Οί άσχολούμενοι μέ τήν είσπραξιν τών έσόδων πλειόνων 
δήμων ή δήμων καί κοινοτήτων είς τόν πολυπληθέστερου 
δήμον, καί


