
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Εχί τού ΣχεΒίον Νόμον «χερ: αύςήτεως τής είτςοράς νχερ 

τού λογαριατμού τνντάςεων κοινοτικών νχαλλήλων».

77«<κ "/>’ Βουλήν τού» Ελλήνων

Λύνανε: των Β:ατάςεων τον άρύρον 2 τού Ν.Α. 38%. 
1958 «χεοί τροχοχοιήτεως καί tvjχληρώτεως τών χερ: τνν
τάςεων τών ΒηιΟΤ’.κών καί κονοτικών νχαλλήλων Β:ατάςεων» 
τννέττή-ύη χαρά τή Έυν.κή Τραχέζη τής ΈλλάΒος λογαρ·.α- 
TU.5; ντε τέν τίτλον «Λογατ’.ατμός τνντάςεων κοινοτικών 
νχαλλήλων». χαρ * εν καταί άλλον τα: αί τνντάςε:ς τών κεί
νο τ: 7. ώ v τνν τ α ς: ο νχων.

Εις χίττωτ’.ν τού λογαρ:ατμόν τούτον ν.ατα ·:υεν ·α:.

1. Ή είτςοτά -ών κοινοτήτων ες οκτώ -ε:τ εκατόν^ 8ΓΝ
J7TCAOv,.1C'JL£VT? £77! τώ'/ 27.2'S 25 !~“(OV y.TV! 2'.(i)V 2..C^/<L / .Cj

T^y.T'.y.cS “po3(or’7.r/3 tmv - “-?· 2 Χ.Λ.
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2. "Η έτητία είτεοεκ τών 7.ο·νοττ,των εεο τοτ ε7.2τον 
(2%ό έ-· τών χ:αγν7Τθτο:οννένων κατά τό χτοη-Άιε-ο·, /-
7.ενον’ν.ν'‘ ΐ'ζζζ — ~ιί~·■*εεεειον των κ.Ο’.νοτητων {α ρυρ ο ν Ι.ο
Τ20. 3 Ν'.Λ. 4239/19625.

Τα χ;α-'7.ατοτο·.ο'ν.ενα έτοΒα το", εν λό-'ω λογα:·2τ·υού έ/. 
τών άνωτέτω χηγών κατέττηταν άνετα:7.ή Β:ά την χλητω- 
υ rv
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λων μη χροττε:·5ε:τών εις τα: κθ:νότττ-ς καί r) τή: ανχή- 
τεω: τον κατοΐτάτον ορίου τών τν-τάτ«ων τών vs'v—κ··-ν 
νχαλλήλων ά-ο έκ2τον εΐκοτ: χέντε (1:25) Βραχνάς εί: τεν-
τακο/ας (5001. μτν.αίως.

Οντως, ό εΐρηκένος λογαριασμός κατέλ’.χε κατά το τέλος 
τοϋ οΐκονον.κον έτους 1974 χρεωττ'κον νχόλοιτον εκ. ίοαγοιών 
22.009.'000. το ότοΐεν Βατίνως χτοίλέτ.-τα: νά ανςη'ΐή μέγτ: 
τέλους τον τρέχοντος οίκονοανκού έ’τονς εις το τετον 
40.000.009 Βραχνών λόγω αΰςήτεως ήΒη κατά 10% τών τνν
τάςεων.

Κατότιν τών ανωτέρω, εχιβάλλετα: ότως Β'.ά την άντ:με- 
τωτ:τ:ν τών Βατανών τλτεωνης ςνντάςεων τών τνντας’.ον- 
χων τών κοινοτήτων. ανςη-ύή ή ναό τον αρ-υρον 15 χαρ. 
3 τον Ν.Λ. 4239/6.2 χροίλεχομένη νχοχρεωτ-.κή είτςοοά τών 
κοινοτήτων άχό 2% εις 5% υή Βενανενων τών Βατανών τού
των νά άντ··υ.ετωχ:τ·ύούν είό έτέοων κοινοτικών τόοων.

Την άνάγκ.ην ταντην έχ:Β:ώκε: νά -ύεραχούτη τό ντ’ 5ψ:ν 
τχέΒ’.ον Νάιον.

Ex: τών έχί μέρους Β’.ατάςεων τον τχείίον τημειούντ:: τά 
άκόλον-5 2:

α) Η χρώτη ταράγραςος είνα: όνοία νε τήν άντίςτοιχον 
τής άνΤ:7.2·5·.ττωνένης. τλήν τον ότ: Β:’· αντής τροίλέτετα: ή 
αϋςηϊΐς τον τοτοττον τής είαοορίς άτό 25c εις 554.

ί) Ή Βεντέρα ταράγραςος τροόλετε: τήν Β·’ άτοςάτεως 
τον 'Ττονργον Ετωτε::κών Β'.ά·5ε7'ν ντεο τον λογαοιαςκον τον- 
τον Β:ά τό έτος 1975 τοτον μ,έχρ: 40.000.000 Β ραγκών 
εκ τών Βημοτικών καί κοινοτικών έτόΒων τον Ν.Α. 31*7/1969. 
Β:ά τήν κάλνφιν τον. άταιτονκένον τετον τληρωμής τών τνν- 
ταςεων τών κοινοτικών τννταςιονχων κατά τό τρέχον έτος, 
καί ότον ό εΐρημένος λογαριατμός τροίλέτετα: ά·/εν τής έν>- 
τχντεως ταντης νά ταροντ-.άτη έλλειμμα νφονς 40.000.000

αχμών τερ'.τον. μή Βννάμενον νά καλνςφή ές έτέρο>ν κοινο
τικών τ όρων.

Εν .4.-5ήν2:ς τή 2ο Όκτωίρίον 1975 
Ο! ΤτονργοΙ

Ετί τον Σ^,ντονιτμον καί
Προγραμματικόν Ετ: τών Ετωτε::κ.ών

Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΓΡΑΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓΛΟΣ
Ετ: τών Οικονομικών Ετί τών Κο:ν. Ττηοεσιών

Ε. ΑΕΒΛΕΤΟΓΑΟΤ Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΤ ΛΟΣ

ΤΡ Ο ΠΌ ΓΓ u ΓΟΓ μεν η ΑΙΑΤΑΖΙΣ
At Β·.ατάςε·.ς τον άρ-νρον 15 τον X. Α τες 4239/1962 

εις άς τεριλαμίάνετα:. 7,:.: ζ_ζ_ ·,',ε.μ:.ον τής άντικαί ττωμε- 
νης Βιατάςεως τής ταραγράςον 3 τον άρνρον τοντον. έχον- 
τ:ν ούτως: _

Άρνρον 15.

1. Τά Βεντερον. τρίτον καί τέταρτον ίοάςια τον άρ-νρον 10 
τον Ν.Α. 3896/1958 άντ:καφ!τταντα·.. άς' ής ίτχντε τό άρ- 
νρον τούτο, ώς άκολοένως: 11 Εν τεριττώτε: καν’ ήν κατά 
τήν ::άρκε:αν τής ντηρετίας των ενηργονντο κροτήτε:: λόγω 
τνντάςεως ντερ Ατςαλ:ττ:κον Όργαν.τμον. αντα: άτοοίΒον- 
τα: εις τον νέον άτςα/.'.ττ'.κόν ςορέα τον νταλλήλον».

2. Εις τό τέλος τής ταρ. 1 τού άρνρον 2 τού Ν. 91/ 
1943 «αερ! κωΒ'.κοαοιήτεως τατών τών τεερί χορηγίας εις 
Βιατελέταντας Βημαρχονς ίτχνοντών Βιατάςεων καί τεερί τρο- 
αοαοιήτεως καί τνμαληρώτεως αντών·» ςροττίάετα; ή άκό- 
λονΑος χερίατωτ-.ς ναό ττοιχείον γ’ έχοντα οντω: «γ) Ή 
τερογενεττέρα νχηρετία ώς Αημοτικον ΣνμΒονλον άναχληρωτον 
εις κενήν ·5έτ:ν Αημάρχον. ίς ότον αντη είνα: τονλαχ:ττον 
έτητ:α καί τννεχής».

3. Ό λογαρ:ατμός τνντάςεων κοινοτικών νχαλλήλων έν:- 
τχνετα: Β:' νχοχρεωτ:κής έτητίας είτςοράς 2% έχί τών χρα- 
γματοχο'.ονμένων κατά τό χροηγονμενον οικονομικόν έτος τα- 
κτχ/.ών έτόΒων τών κοινοτήτων.

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί ανςήτεως είτςοράς νχέρ τον λογαρ:ατμον τνντάςεων 

κ ο: ν ο τ: κ ώ ν νχ α λ λ ή λ ω ν.

Άρ-Spov 1.

Ή χαράγραςος 3 τον αρ-άρον 15 τον Ν. Α/τος 4239/ 
1962 “χερί τνντ2ς:οΒοτήτεως τον τακτικού' χροτωχικού τού 
Ταμείου Ατςαλίτεως Αημοτικών καί Κοινοτικών 'Γχαλλή- 
λων και τροχοχοιήτεως τνντας:ο·Βοτ:κών καί τών χετί μη
τρώου άρρένων Βιατάςεών τ>νων« ά'^τ:κα-5ίττατα: ώς έςής:

3. Ο λογαρ:ατμός τνντάςεων κοινοτικών νχαλλήλων ένι- 
τχνετα: άχό τού οικονομικού έτους 1976 Β:’ νχοχρεωτικής 
έτητίας είτςοράς 5% έχί τών χραγ.ματοχοιονμένων ν.2τά τό 
χροηγονμενον οικονομικόν έτος τακτικών έτόΒων τών κοινοτή
των.

Άρ-ύρον 2.

Α: αχοςατεως τον Υχονργον Ετωτερικ.ών Βννατα: νά Β:α- 
τε·ύή, νχερ τον λογαριατμού τνντάςεων κοινοτικών νχαλλήλων 
Β:ά τό έτος 1975 χοτόν μέχρ: 40.000.009 Βραχνών εκ τον 
ετοΒον τον Ν. Α/τος 317/1969. Β:ά τήν χληρωμήν τών χυν- 
ταςεων τών κοινοτικών τνντας:ονχων.

Εν Α-5ήνα:ς τή 25 Όκτωίρίον 1975

Οί Γχουργοί 
Εχί τού Σνντον:τμού καί

Π οογ:αχυ:2τ:τν.θν Έχί τών Ετωτε;:κών
Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΓΡΑΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓΛΟΣ

Εχ: τών Οικονομικών Έχί τών Κο:ν. Ύχητετιών
.Ε. ΑΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΓΛΟΣ

ΕΙΑΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ίΚατ άρ-ύρον 75. χαρ. 3 τού Συντάγματος) «χερί τρέχον κ,α- 
Λνψεως τών Β αχανών τών χρον.αλονμένων έ/. τού νομοτχε- 
Βΐον «χερί ανςήτεως τής είτςοράς νχέρ τον λογαριατμού 
τνντάςεων κοινοτικών νχαλλήλων».

Ενϋ-οψεί τού χροκε:μένον νομοτχεΒίον. νχολογίζεται ότ: 
-5ά χροκλη-ύούν αί κάτω-St Βαχάνα: εις Βάρος τού χρονχολο- 
γοτμού τών Κοινοτήτων.


