
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τού σχεδίου Νόμου «π ερί συστάσεως καί αναδιαρθρώ
σεων θέσεων ύπαλλήλων τού 'Υπουργείου Οικονομικών
καί άλλων τινών συναφών διαταςεων»

Ποός τήν Βουλήν ιών ’Ελλήνων
Γενικά. 'Η εις προσωπικόν οργανική σύνθεσις των 

υπηρεσιών τοΰ 'Υπουργείου Οικονομικών, προβλεφθεΐσα 
διά διατάξεων αίτινες ίσχύουσιν άπό Ιδετίας, δεν άνταπο- 
κρίνονται πλέον προς τάς αύξηθείσας έκτοτε κατά πολύ 
καί όσημέραι αύξανομένας άνάγκας των υπηρεσιών τούτων, 
τάς όποιας ύποχρεούται, ν’ άντιμετωπίζη τό άριθμητικώς 
ανεπαρκές σήμερον προσωπικόν. ’Ανακύπτει όθεν άνάγ. η 
αύξησε ως τών θέσεων υπάλληλων τών Οικονομικών υπη
ρεσιών. 'Η ανάγκη αύτη καθίσταται ετι πλέον επιτακτική 
λόγω : α) της επιβολής τής νέας φορολογίας έπί τής άκι- 
νήτου περιουσίας καί τής μελετωμένης τοιαύτης έπί τής 
προστιθέμενης αξίας, αίτινες δεν θά αποδώσουν τά αναμε
νόμενα διά την στήριξιν τοΰ κρατικού προϋπολογισμού απο
τελέσματα χωρίς τά άπαραίτητα διά την εφαρμογήν των 
φοροτεχνικά όργανα, β) τής εντυπωσιακής διογκώσεως τών 
τελωνειακών εργασιών, συνεπεία τής αλ.ματωδους αυςη- 
σεως τής τουριστικής κινήσεως, τής προσχωρήσεως εις 
πλείστας πολυμερείς καί διμερείς συμβάσεις, τής συνδέ- 
σεως τής Χώρας μετά τής Ε.Ο.Κ., τής ίδρύσεως νέων
τελωνειακών συγκροτημάτων καί κατ’ ανάγκην καί. νέων 
τελωνειακών ~ αρχών καί γ) τής αύξήσεως τοΰ ύψους τών 
έσόδων καί εξόδων τοΰ Κράτους, ένεκεν τοΰ άνοδικοϋ ρυ
θμού άναπτύξεως τής οικονομίας τής Χώρας, τής έκτελέ- 
σεως τακτικών Νομαρχιακών προϋπολογισμών έξόδων ε’κ 
τής εφαρμογής τής προϋπολογιστικής άποκεντρώσεως καί 
τής έπιφορτίσεως τών Δημοσίων Ταμείων καί διά τής έκτε- 
λέσεως Ταμειακής υπηρεσίας ειδικών Ταμείων καί τών’Ορ
γανισμών Τοπικής Αΰτοδιοικήσεως.

Παρίσταται όθεν έπιτακτική άνάγκη άναδιαρθρώσεως τής 
οργανικής συνθέσεως όλων τών Κλάδων τών Οικονομικών 
'Υπηρεσιών διά τής δημιουργίας άναλόγου αριθμού οργανι
κών θέσεων εις τούς άνωτέρους βαθμούς, προς άποκατάστα- 
σιν τής υπηρεσιακής πυραμίδος έπί ορθολογικής βάσεως, 
ούτως ώστε έκτος τής πληρώσεως τών άπό δεκαπενταετίας 
δημιουργηθεισών ύπηρεσιακών άναγκών, νά παρέχωνται 
εις τούς υπαλλήλους εύκαιρίαι άνάλογοι πρός τά προσόντα 
καί ικανότητας αυτών καί τον διανυθέντα συνολικόν χρό
νον υπηρεσίας.

Τούτο θά άποτελέση σοβαρόν κίνητρον διά τήν προσέλκυ- 
σιν εις τούς οικονομικούς κλάδους, ικανών νέων έπιστημό- 
νων καί τήν δημιουργίαν είς τούτους ύγιούς ύπαλληλικής 
συνειδήσεως.

Κατά τήν προσθήκην τών διά τού παρόντος προτεινομένων 
πρός δημιουργίαν θέσεων εις τούς άνωτέρους βαθμούς, 
έλήφθη πρόνοια τηρήσεως κοινού μέτρου άπό πλευράς άνα- 
λογίας άριθμού θέσεων εις τούς άνωτέρους βαθμούς έν σχέ- 
σει πρός τάς θέσεις τών κατωτέρων βαθμών.

Ωσαύτως έλ.ήφθη πρόνοια όπως διά τής προσθήκης τών 
θέσεων τούτων τό ποσοστόν τού συνολικού άριθμού τών 
άνωτέρων θέσεων έν σχέσει πρός τόν συνολ.ικόν άριθμόν 
τών θέσεων προσέγγιση πρός τόν μέσον όρον τών άντι- 
στοίχων ποσοστών τών υπολοίπων 'Υπουργείων εις <I>pt- 
σμένα έκ των όποιων τό ποσοστόν τούτο είναι κατά πολύ 
άνώτερον τών Οικονομικών υπαλλήλων.

Καί είναι μέν γεγονός ότι προ ολίγων έτών έγένετο σχετική 
αύξησις θέσεων άλλά μόνον τών κατωτέρων βαθμών χωρίς 
νά προβλεφθώσι καί άντίστοιχοι θέσεις άνωτέρων ύπαλλήλων. 
Ούτω παρεκτός τού ότι παρεμορφώθη ή πυραμίς έν τη ιε
ραρχία τών Οικονομικών ύπαλλήλων, δέν κατέστη δυνατόν 
να άντιμετωπισθή καί τό χρονίζον θέμα τής στασιμότητος 
τών εΐρημένων ύπαλλήλων, οίτινες παρά πάσαν έννοιαν ί- 
σότητος παραμένουσιν είς τούς αύτούς βαθμούς έπί μακρό- 
τερον κατά πολύ χρόνον έναντι ύπαλλήλων ετέρων 'Υπουρ
γείων.

... : 3.-2.-«
Έξ άλλου ή δημιουργηθεισα κατάστασις είς τάς υπηρεσίας 

τού 'Υπουργείου Οικονομικών έκ τής άλλοπροσάλλου τακτι
κής τής δικτατορικής διακυβερνήσεως τής Χώρας απαιτεί 
τήν λ.ήψιν τών άναγκαίων μέτρων διά τήν άποκατάστασιν 
τάξεως καί εύρυθμίας είς τάς υπηρεσίας ταύτας. Πρός τούτο 
παρίσταται άνάγκη αμέσου επαναφοράς τής-προ τής δικτα
τορίας βασικής διαρθρώσεως τών εΐρημένων ύπηρεσιών εις 
Κεντρικάς-’Επιτελικάς 'Υπηρεσίας, Οίκονομικάς Επιθεω
ρήσεις καί Περιφερειακάς - έκτελεστικάς Υπηρεσίας, μέ 
διακεκριμένους δΓ έκάστην τούτων κλάδους προσωπικού, 
προσαρμοζομένου εις τά σαφώς διάφορα καθήκοντα μιάς 
έκάστης έκ τών τριών άνωτέρω Κατηγοριών Ύπηρεσιών 
τού Υπουργείου Οικονομικών καί σταδιοδρομούντος, κατ’ 
άρχήν, έν τη αύτή Υπηρεσία.

Διά τής έπαναφοράς τής κατά τά άνωτέρω διαρθρώσεως 
έλπίζεται βασίμως ότι θά έκλειψη ή δημιουργηθεισα εις τούς 
οικονομικούς υπαλλήλους φοβία διά τό άσφαλές τής σταδιο
δρομίας των καί θά έπιδοθώσιν άπερίσπαστοι είς τήν έκτέ- 
λεσιν τών καθηκόντων των, θά περιορισθή δέ ή διαρροή ι
κανών στελεχών πρός έτέρας θέσεις τού ιδιωτικού τομέως.

Είς τήν ρύθμισιν τών άνωτέρω θεμάτων άποσκοπεΐ τό 
σχέδιον Νόμου «περί συστάσεως καί άναδιαρθρώσεως θέ
σεων υπάλληλων τού Υπουργείου Οικονομικών καί άλλων 
τινών συναφών διατάξεων» αι έπί μέρους διατάξεις τοΰ ό
ποιου έχουσιν ώς άκολεύθως :

Άρθρον 1.

Αί ύπηρεσίαι τού Υπουργείου Οικονομικών άπό μακροΰ 
άντιμετωπίζουν σοβαρά καί όσημέραι αύξανόμενα προβλήμα
τα εύρύθμου καί άποδοτικής λειτουργίας των, λόγω τής αύ
ξήσεως τού όγκου τών έργασιών των καί της μή άναλόγου 
πρός τήν αόξησιν ταύτην έπανδρώσεώς των, διά τού άναγ- 
καιούντος ύπαλληλικοΰ προσωπικού καί δή είς τούς άνωτέ
ρους βαθμούς.

'Η άνωτέρω κατάστασις έπιτεινομένη καί έκ τής άπρο- 
θυμίας προσελεύσεως υποψηφίων είς τούς διενεργουμένους 
διαγωνισμούς πρός κάλυψιν τών υφισταμένων κενών θέ
σεων, δημιουργεί σοβαράς δυσχερείας μέ έπιπτώσεις, τόσον 
είς τήν έξυπηρέτησιν τών πολιτών, όσον καί τήν περιφρού
ρηση/ τών δημοσιονομικών συμφερόντων.

Διά "τήν άντιμετώπισιν τής άνωτέρω καταστάσεως, έπι- 
διώκεται διά τού παρόντος άρθρου ή αύξησις τού προσωπι
κού τών Κλάδων τής Γενικής Διευθύνσεως Φορολογίας, είς 
άριθμόν δυνάμενον νά καλύψη τάς δημιουργηθείσας άνάγ- 
κας, ώς αύται γενικώς διαγράφονται κατά τά άνωτέρω.

Διά τής αύξήσεως ταύτης τών όργανικών θέσεων τών ά
νωτέρων βαθμών θά καταστή δυνατή ή έπάνδρωσις τών ώς 
άνω Οικονομικών Ύπηρεσιών τού Κράτους δι’ ύπαλλήλων 
άναλόγου βαθμού πρός τήν σοβαρότητα τού άνατιθεμένου αύ- 
τοϊς έργου, θά έπιτευχθή ή δραστηριοποίησις ικανών ύπαλ
λήλων, οί όποιοι κατέστησαν μή άποδοτικοί συνεπεία τής 
βαθμολογικής των καθηλώσεως καί θ’ άντιμετωπισθή ή τά- 
σις φυγής τών νέων Ιδίως ύπαλλήλων, οί όποιοι μή διαβλέ- 
ποντες βαθμολογικήν έξέλιξιν άνάλογον τών προσόντων καί 
τής άποδόσεώς των, παραιτούνται τής υπηρεσίας. Προσέτι 
θ’ άντιμετωπισθή καί ή άπροθυμία προσελεύσεως είς τούς 
διαγωνισμούς πτυχιούχων, ίδια Οικονομικών Σχολών.

Είδικώτερον αί προτεινόμεναι εκατόν (100) νέαι θέσεις 
έπί βαθμοϊς 2ω — 3ω τοΰ Κλάδου ΑΙ ’Εφοριακών θά κατα- 
νεμηθούν ώς κάτωθι :

α) Τριάκοντα μία (31) θέσεις είς τάς ’Επιθεωρήσεις Οι
κονομικών ’Εφοριών, αίτινες μέχρι τούδε κατέχονται ύπό 
’Επιθεωρητών έπί βαθμοϊς 4ω—5ω καί τούτο διότι, ώς εύ- 
νόητον, ό ’Επιθεωρητής πρέπει νά είναι άνωτέρου ή τούλ.ά- 
χιστον ίσου βαθμού, άλλ’ άρχαιότερος έν τή περιπτώσει ταύ- 
τη τού έλεγχομένου Εφόρου, πρός τούτο δέ ή Υπηρεσία έ
χει άνάγκην αύξήσεως τών υφισταμένων όργανικών θέσεων 
κατά τόν έν τώ σχεδίω νόμου άριθμόν.



β) 'Εξήκοντα έννέα (69) θέσεις εις Οίκον. ’Εφορίας Α' 
τάξεως, προς κατάλ.ηψίν -των υπό των εποπτών ελέγχου των 
έν λόγω Οίκον. ’Εφοριών, δεδομένου οτι ώς έλεγκταί, λόγω 
τής σοβαρότητος τών φορολογικών αντικειμένων, . χρησι
μοποιούνται εις εύρεϊαν έκτασιν Τμηματάρχαι Α' τάξεως, 
οίτινες δέον νά έποπτεύωνται υπό Διευθυντών διά την πλέον 
εύρυθμον λειτουργίαν τών υπηρεσιών τούτων.

Αί προτεινόμεναι διακόσιαι (200) νεχι θεσεις επι βαθμοΐς 
4ω-5ω τοϋ Κλάδου Α1 Εφοριακών θά κατανεμηθοϋν ώς 
άκολούθως :

α) Όγδοήκοντα (δ0) θεσεις εις Οικον. Εφορίας Α Τα- 
ξεως, προς έπαύξησιν τών ήδη υφισταμένων Τμημάτων, λαμ- 
βανομένου ύπ’ δψιν ότι αί Οίκον. Έφορίαι Ά Τάξεως έχουσι 
πολυάριθμον προσωπικόν φθανον πολλ.ακις τον αριθμόν τών 
180-200 καί υποδιαιρούνται εις 6-10 Τμήματα άναλόγως 
τοϋ φορολογικού άντικειμένου. Λόγω δε της σημερινής εκ- 
τάσεως τών φορολογικών αντικειμένων και της προσθήκης 
καί νέων φορολογιών, ώς τής φορολογίας έπί τής ακινήτου 
περιουσίας ώς καί τής προγραμματιζομένης σημαντικωτάτης 
φορολογίας έπί τής προστιθεμένης άξίας είναι άπόλυτος 
ανάγκη νά αυξηθούν τόσον αί όργανικαί θέσεις τών Διευ
θυντών, ώς άνωτέρω, ώς καί τών Τμηματαρχών. Προς τού- 
τοις δέον νά ληφθή ύπ’ δψιν ότι ή μέν οργανική σύνθεσις τών 
Οίκον. ’Εφοριών έχει παραμείνει ή αυτή άπό τοϋ έτους 1961 
οπότε τό σύνολον τών φορολ. δηλώσεων άνήρχετο' εις 286.000 
ένω ό άριθμός τούτων κατά τό έτος 1975 έχει άνέλθει είς 
975.000 χωρίς’ είς τόν άριθμό τούτον νά ύπολογίζηται ό άρι
θμός τών φορολογικών δηλώσεων αίτινες θά υποβληθούν 
υπό τών έφοπλίστών δυνάμει τοϋ Νόμου 27/1975 ούτε δέ 
καί τών φορολογουμένων υπό τοϋ Ν. 11/1975 περί φορολο
γίας έπί τής ακινήτου περιουσίας.

β) Εκατόν είκοσι (120) θέσει είς Οίκονομικάς ’Εφο
ρίας Α' τάξεως, καταληφθησομένας υπό υπαλλήλων, οί
τινες άσχολοϋνται είς τόν έλεγχον σοβαρών βιομηχανικών, 
βιοτεχνικών, ξενοδοχειακών κ.λ.π. έπιχειρήσεων.

Καθ’ όσον άφορα είς τάς Τελωνειακάς Άρχάς ή αύξησις 
τών θέσεων καθίσταται έπιβεβλημένη λόγω τής άντυπωσια- 
κής αύξήσεως τοϋ όγκου τών έργασιών τών Τελωνειακών 
'Τπηρεσιών ένεκα τής δημιουργίας νέων Τελωνειακών ’Αρ
χών καί Συγκροτημάτων, τής παρακολουθήσεως έλεγχομέ- 
νων βιομηχανιών, τής προσχωρήσεως, ώς έλέγχθη τής Χώ
ρας, είς πλείστας πολυμερείς καί διμερείς διεθνείς συμβά
σεις κ.λ.π., δι’ ήν χαρακτηριστικούς παρέχεται ή έπί τούτων 
συγκριτική είκών τών έτών 1961 καί 1973 μόνον ώς πρός 
τάς τελωνειακάς άρχάς τής περιοχής τής τέως Διοικήσεως 
Πρωτευούσης.

α) Τελωνειακαί πράξεις 
έτους 1961 
έτους 1973 
ήτοι αύξησις 100 % 
β) Έπιστροφαί δασμών 
έτους 1961 δρχ. 
έτους 1973 δρχ.
ήτοι αύξησις πεντηκονταπενταπλ.ασία 
γ) Τελωνειακαί εισπράξεις 
έτους 1961 δρχ. 
έτους 1973 δρχ.

456.000
907.000

10.396.000
550.214.000

4:425.279.000 
1S.215.171.000

Ταϋτα ανεξαρτήτως τής έν τώ μεταξύ τούτω έπελθούσης 
άπλουστεύσεως τής τελωνειακής διαδικασίας έπί πλείστων 
αντικειμένων τής άρμοδιότητός της καί τής εισαγωγής είς 
τά Τελωνεία συστημάτων μηχανοργανώσεως.

Δεν είναι έξ έτέρου ασκοπον νά τονισθή ή κατά τό αύτό ώς 
άνω χρονικόν διάστημα σημειωθεΐσα αύξησις τού άριθμοϋ 
τών έπιβατών έξωτερικοΰ δι’ ολόκληρον, βεβαίως, τήν Χώ
ραν :

1961 έπιβάται 333.000
1973 έπιβάται 1.62S.000
Διά τής αύξήσεως τών έπί 3ω καί 2ω βαθμώ θέσεων έπι- 

διώκεται ή έξασφάλισις τής ομαλής λειτουργίας τών Τελω
νειακών ’Αρχών, ιδία τών μεγάλης κινήσεως τοιούτων, είς

τάς οποίας σήμερον ή άντιμετώπισις τών συναφών ύπηρε- 
σιακών αναγκών ένεργεϊται έκ τών ένόντων, διά τής χρησι- 
μοποιήσεως Τμηματαρχών — ’Ελεγκτών έπί προφανεΐ μει
ώσει τοϋ Ελεγκτικού δυναμικού μέ τάς έντεϋθεν δυσμενείς 
έπιπτώσεις έπί τοϋ έργου τής βεβαιώσεως καί είσπράξεως 
τών οικείων έσόδων.

Τούτο θά έπιτευχθή διά τής τοποθετήσεως 'Υποδιευθυν- 
τοϋ μέν είς ώρισμένας Τελωνειακάς Άρχάς, (’Αθηνών, Θεσ
σαλονίκης, 'Υπηρεσίας Τελωνειακών Ερευνών καί 'Υπηρε
σίας ’Αξιών), ’Εποπτών δέ είς τάς πλείστας έκ τών ύφιστα- 
μένων σήμερον 41 ’Αρχών έπί βαθμώ Διευθύνσεως Α' ή Β' 
τάξεως Six τάς περισσοτέρας τών οποίων, σημειωθήτω, προ- 
εβλέπετο ή ΰπαρξις θέσεως έπόπτου, κχταργηθείσα όμως 
προκειμένου τοϋ καθορισμού τής οργανικής συνθέσεως έτέ- 
ρων, μεταγενεστέρως συστχθεισών, Τελωνειακών ’Αρχών.

Έξ άλλου τό έργον τής Έπιθεωρήσεως Τελωνείων συνέ
πεια άνεπαρκείας τοϋ έπί βαθμοΐς 3ω-2ω προσωπικού έχει 
άνατεθή καί διεξάγεται'καί ύπό ένδεκα (11) ύπαλλήλων έπί 
βαθμοΐς 5ω—4ω ένώ κρίνεται απαραίτητον, πρός έξασφάλισιν 
τής ίεραρχικής τάξεως μεταξύ ’Επιθεωρητών καί έπιθεω- 
ρουμένων, όπως, τό έργον τούτο άσκήται ύπό ύπαλλήλων έπί 
3ω ή 2ω βαθμώ.

Ώς πρός τό Ελεγκτικόν προσωπικόν (Τμηματαρχών Α' 
ή Β' τάξεως) έχει διαπιστωθή άπό πολλών έτών, ότι ό έλεγ
χος τών ύποκειμένων είς δασμούς καί φόρους ειδών είτε διε
ξάγεται είς τελωνειχκά έ/χγκτήριχ είτε έπί τόπου είς εργο
στάσια ή άλλους χώρους τελωνειακώς έλεγχομένους είτε είς 
τά συνοριακά σημεία εισόδου των, καθίσταται έκ τών πρα
γμάτων βεβιασμένος, σύντομος ή καί δοκιμαστικός έτι, έπί 
ζημία τών δημοσιονομικών συμφερόντων τοϋ κράτους καί 
τούτο έκ τής άριθμητικής άνεπαρκείας τού έλεγκτικοϋ προ
σωπικού, τιθεμένου κατά κανόνα προ τού διλήμματος τής έν 
σπουδή διεξαγωγής προχείρου έλέγχου, ίνα άνταποκριθή 
είς τάς, έξ άπόψεως ποσοτικής άποδόσεως, ύπηρεσιακάς ά- 
παιτήσεις άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου τάς συναφείς πρός τάς 
καθυστερήσεις, έν περιπτώσει έπιμεμελημένου έλέγχου, δια
μαρτυρίας τών συνχλλασσομένων.

Πέραν τούτων, δέον νά τονισθή ότι ό σύννομος τελωνισμός 
προϋποθέτει έλέγχοϋς έπί θεμάτων δασμολογητέας άξίας, 
συναλλάγματος, άτελειών, μειωμένων δασμών, προσωρινών 
άτελ,ειών, περιορισμών ή άπαγορεύσεων εισαγωγής κ.λ.π., 
οίτινες έλεγχοι σήμερον είναι άνατεθειμένοι, συνεπεία, τής 
ώς έλέχθη, άριθμητικής άνεπαρκείας τοϋ Έ/.εγκτικοϋ προ
σωπικού (Τμηματαρχών — ’Ελεγκτών) είς τελωνειακά όρ
γανα κατωτέρου βαθμού, στερούμενα τής ώλοκληρωμένης 
κατ’ άντικείμενον έπαγγελματικής συγκροτήσεως.

Μία όθεν όρθολογική οργανική σύνθεσις τών τελωνειακών 
άρχών έπιβάλλει τήν είς τά κατά τά άνωτέρω τμήματα τών 
Τελωνειακών Διευθύνσεων, πρόστησιν Έλεγκτοϋ καί τούτο 
έπιδιώκεται διά τής προτεινομένης αύξήσεως τών θέσεων Α' 
Κατηγορίας έπί βαθμοΐς 5ω-4ω.

Καθ’ όσον άφορα είς τόν τομέα τής διώξεως καί καταστο
λής τών τελωνειακών παραβάσεων, ύπό τήν γενικωτέραν 
αύτών μορφήν (λαθρεμπορία Τελωνειακού Κώδικος, ναρ
κωτικών κ.λ..π.) συνετελέσθη καί συντελεϊται ό έφοδιασμος 
τών Τελωνειακών ’Αρχών διά συγχρόνων πλωτών (δώδεκα 
(12) νέων σκαφών παρακτίων καί άνοικτής θαλάσσης) καί 
χερσαίων μέσων κινήσεως, ή χρησιμοποίησις τών οποίων 
καθίσταται άδύνατος άνευ τής προσλήψεως τοϋ άπαραιτήτως 
άναγκαίου προσωπικού, άνεξαρτήτως τοϋ γεγονότος ότι διά 
τήν έπιτυχεστέραν άντιμετώπισιν τής όσημέραι αύξανομένης 
λαθρεμπορικής δραστηριότητος, είναι έπιβεβλημένη καί έπι- 
διώκεται ή άναδιοργάνωσις τών διωκτικών τοϋ λαθρεμπο
ρίου ύπηρεσιών έπί νέων συγχρόνων βάσεων.

παράγρ. 2.
Διά τής δευτέρας παραγράφου τοϋ παρόντος άρθρου ρυ

θμίζονται τά τής οργανικής συνθέσεως τοϋ Κλάδου Β11 Τε
λωνοφυλάκων, έν οψει τής διά τοϋ άρθρου 2 παρ. 3 τοϋ αύτοϋ 
νόμου έπιδιωκομένης αύξήσεως τών ύφισταμένων θέσεων
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έπί βαθμοϊς 5ω καί 4ω εις ποσοστόν 8 % τοϋ συνόλου των 
θέσεων τοϋ Κλάδου τουτου.

Συγκεκριμένων, δεδομένης τής προσθήκης των άνωτέρω 
θέσεων, άνέκυψεν ανάγκη διαμορφώσεως της λογικής σχέ- 
σεως τούτων προς τάς αμέσως κατωτερας θεσεις, ινχ μη εμ- 
φανισθή μεϊζον αριθμός θέσεων εις την κορυφήν της πυρα- 
μίδος καί έλάσσων εις τό μέσον η την βασιν αυτής.

Χοϋτο επιτυγχάνεται νυν δι αυςησεως και των επι 6ω και 
/ω βαθμω, μή ενιαίων θέσεων τοϋ ως ειρηται Κλάδου, επι 
μειώσει, κατ’ ίσον άριθμόν, των ενιαίων θεσεων επι βα- 
θμοΐς 10ω-8ω τοϋ Κλάδου τούτου, δοθέντος ότι οΰτω πως, 
εξασφαλίζεται ή ίεραρχική διάταξις, έν πυραμίδι τοϋ συνό
λου των θέσεων τοϋ Κλάδου.

"Αρθρον 2.
—αράγρ. 1.

Διά τής πρώτης παραγράφου προβλέπεται ή βαθμολογική 
άνύψωσις μιας θέσεως τοϋ κλάδου Α4 Μεταφραστών, δύο 
θέσεων τοϋ Κλάδου Α6 Πολιτικών — Τοπογράφων Μηχανι
κών εις τούς 3ον καί 2ον βαθμούς ίνα παρασχεθή ή δυνατότης 
προαγωγικής έςελίξεως εις υπαλλήλους τών Κλάδων τού- 

~'των,-οίτινες,~παρ’ ότι έπί σειράν έτών έργάζοντάι λίαν άπό- 
δοτικώς, δεν δύνανται νά προαχθώσιν εις άνώτερον βαθμόν, 
λόγω έξαντλήσεως τής ιεραρχίας τών κατεχομένων ύπ’ αύ- 
τών θέσεων εις τον 4ον βαθμόνν

παράγρ. 2.
Διά τών διατάξεων τής παραγράφου ταύτης προβλέπεται 

επίσης άνύψωσις θέσεων μονίμων τεχνιτών, έχόντων μακράν 
υπηρεσίαν, διά τούς αυτούς ώς έν παραγράφω 1 λόγους.

παράγρ. 3.
Εις τον Κλάδον Β11 Τελωνοφυλάκων της Γενικής Διευ- 

θύνσεως Φορολογίας, δεν έφηρμόσθη, μέχρι τοΰδε, ή έπι- 
τρέψασα την αύξησιν τών έπί 5ω καί 4ω βαθμοϊς θέσεων, τών 
Κλάδων Β' Κατηγορίας όλων τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών, 
διάταξις τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. 4464/1963, τοϋτο δέ, διότι, 
λαμβανομένων ύπ’ όψιν τών αναγκών τής 'Υπηρεσίας εις 
Τελωνοφύλακας ώς καί τών καθηκόντων άτινα άνατίθενται 
εις τους βαθμοφόρους τοΰ κλάδου τούτου, έκρίθη άσύμφορος 
ή δημιουργία νέων θέσεων βαθμοφόρων τοϋ εΐδικώς (οργα
νωμένου κλάδου τούτου καί δη είς τό ύπό τοΰ ρηθέντος Νό
μου όριζόμενον ποσοστόν 8 %, ή δ’ αύξάνουσα τό ποσοστόν 
τούτου είς 12%, γενική διάταξις τής παραγράφου 1 τοΰ άρ
θρου 43 τοϋ Νόμου 22/1975, διά τούς αύτούς ώς άνω λό
γους, υφισταμένους καί σήμερον, έφ’ όσον θά έφηρμόζετο καί 
είς τον ώς είρηται Κλάδον, θά καθίστα έτι περισσότερον 
προβληματικήν την ομαλήν λειτουργίαν τής 'Υπηρεσίας. "Η
δη διά τής τρίτης παραγράφου τοϋ παρόντος άρθρου έπι- 
διωκεται ή αύξησις τών θέσεων αυτών τοϋ Κλάδου τών Τε
λωνοφυλάκων , εις ποσοστόν όμως, ούχί δώδεκα έπί τοΐς ε
κατόν (12%), άλλ’ είς όκτώ έπί τοΐς εκατόν (8%), τοϋθ’ 
οπερ κρίνεται άναγκαΐον καί επαρκές διά την έξασφάλισιν 
ευρύθμου λειτουργίας τής 'Υπηρεσίας.

παράγρ. 4.
'Ομοίως, διά τούς αυτούς ώς έν παραγράφω 1 λόγους, 

προβλέπεται διά τών διατάξεων τής παρούσης παραγράφου 
ή άνύψωσις τών θέσεων Ναυτών καί Ναυτομηχανικών τών 
Κλάδων Β16 καί Β17, άντιστοίχως, τών Πλοίων Διώξεως 
Λαθρεμπορίου έπί βαθμοϊς 10ω-6ω.

παράγρ. 5.
Διά τής παραγράφου 5 έπιδιώκεται ή ούσιαστική έφαρ- 

μογή^ τοΰ διά τής παραγρ. 1 τοϋ άρθρου 33 τοϋ Ν. 22/1975 
«περί ρυθμίσεως θεμάτων καταστάσεως τών δημοσίων διοι
κητικών ύπαλλ.ήλων κ.λ.π.» θεσπισθεντός εύεργετικοϋ μέ
τρου τής παροχής τοϋ βασικοϋ μισθοΰ τοΰ αμέσως έπομένου 
βαθμοΰ καί είς τον Κλάδον τής Τελωνοφυλακής, καθ’ όσον, 
εις τον Κλάδον τοϋτον, λόγω τής ειδικής μορφικής του συν- 
θεσεως, δέν έπέρχεται τό σκοπούμενον αποτέλεσμα, τούτέ-

στιν τής μισθολογικής άποκαθηλώσεως τών ύπαλλήλων τοΰ 
τελευταίου έν έκάστω Κλάδω ενιαίου βαθμοΰ.

Συγκεκριμένως, έπειδή είς τόν Κλάδον τής Τελωνοφυλα
κής, ή έξέλιξις τών ύπαλλήλων είς ενιαίους βαθμούς τερμα
τίζεται ούχί είς τόν 6ον, ώς συμβαίνει είς τούς λ.οιπούς Κλά
δους τής Β' Κατηγορίας, άλλ’ είς τόν δον βαθμόν, οί δέ βα
θμοί 7ος καί 6ος είναι ώς έκ τούτου οργανικοί, τό ληφθέν 
εύεργετικόν μέτρον περιορίζεται μόνον είς 43 υπαλλήλους τοϋ 
Κλάδου τούτου, άριθμοϋντος 1500 ύπαλλήλους, δοθέντος ότι 
αί έπί βαθμω 6ω θέσεις αύτοϋ άνέρχονται είς 100, αί δέ έπί 
5ω - 4ω είς 57.

Προς έξασφάλισιν, όθεν, ίσης μεταχειρίσεως καί είς τούς 
ύπαλλήλ.ους τοϋ Κλάδου τούτου, οίτινες συνεπεία ακριβώς 
τής καθηλώσεώς των ταύτης είς τόν 8ον βαθμόν, έτυχον από 
τοϋ έτους 1965 (άρθρον 17 παρ. 1 Ν. 4464/65) μισθολογικής 
άνελίξεως μέχρι τοΰ μισθοΰ τοϋ 6ου βαθμοΰ, έπιδιώκεται νΰν, 
ή, ύπό τάς αύτάς πάντοτε προϋποθέσεις έφαρμογή τοϋ μέτρου 
τής είς τόν 5ον βαθμόν μισθολ,ογικής προαγωγής καί διά 
τούς έκ τών ύπαλλήλων τοϋ Κλάδου Τελωνοφυλακής κατέ
χοντας μέν τόν 8ον ή 7ον βαθμόν, άλλά μισθοδοτουμένους μέ 
τόν 6ον βαθμόν, ώς καί ή ένταξις αύτών, έπί τή αποχωρήσει 
των έκ τής ύπηρεσίας καί είς τόν βαθμόν-τοϋ-οποίου ό μι
σθός άπενεμήθη είς αύτούς κατά τ’ άνωτέρω.

• "Αρθρον 3. 
παράγρ. 1.

Έπί τώ τέλει τής ταχείας προωθήσεως τοϋ σοβαρωτάτου 
έργου τής άξιοποιήσεως τών δημοσίων κτημάτων, τής έκ- 
καθαρίσεως τών εκκρεμών κτηματικών ύποθέσεων καί τής 
έν γένει προστασίας τών δημοσίων κτημάτων, διά τών δια
τάξεων τοϋ Ν.Δ. 342/1969, ώς τοϋτο έτροποποιήθη διά τών 
Ν.Δ. 843/1971 καί 1201/1972, παρεσχέθη ή δυνατότης προσ- 
λήψεως έπί σχέσει Εδιωτικοΰ δικαίου προσωπικοϋ, περιλαμ- 
βάνοντος μεταξύ άλλων καί δέκα (10) τοπογράφους μη
χανικούς, επτά (7) βοηθούς τοπογράφους καί πέντε (5) σχε- 
διαστάς.

Βάσει τών άνωτέρω διατάξεων, προσελ.ήφθη καί ύπηρε- 
τεϊ ήδη τό ύπό τών διατάξεων τούτων προβλεπόμενον προ
σωπικόν έκ τεχνικών.

Αί άνάγκαι όμως τής 'Υπηρεσίας είς προσωπικόν Τεχνι
κών διά την όλοκλ.ήρωσιν τοϋ έργου τής κτηματογραφήσεως 
τών δημοσίων κτημάτων καί τής έκκαθαρίσεως τών έκκρε- 
μών σοβαρών κτηματικών ύποθέσεων, προβλέπεται, ότι θά 
εξακολουθήσουν ύφιστάμεναι είσέτι καί δή πλέον έπιτακτι- 
καί κυρίως διά :

α. Την όλοκλήρωσιν τοϋ έργου τής κτηματογραφήσεως 
τών δημοσίων κτημάτων καί

β. Την εφαρμογήν τοϋ άρτι τεθέντος έν ίσχύι ύπ’ άριθ. 
393/1974 Β. Δ/τος, δι-’ ού έπιτάσσεται ή κατεδάφισή πάν
των τών άνευ άδειας άνεγερθέντων ή άνεγερθησομένων πά- 
σης φύσεως κτισμάτων έπί τοϋ αίγιαλοϋ καί τής παραλίας.

Διά πάσας τάς άνωτέρω περιπτώσεις, καθίσταται άπον 
λύτως κατεπείγουσα καί άναγκαία ή πρόσληψις καί έτέρω- 
είσέτι τεχνικών ύπαλλ.ήλων, ήτοι ένός (1) Πολιτικού Μη
χανικού, τεσσάρων (4) τοπογράφων μηχανικών, τεσσάρων 
(4) βοηθών τοπογράφων καί τριών (3) σχεδιαστών.

παράγρ. 2.
Διά τών διατάξεων τής παραγράφου 2 παρέχεται ευχέρεια 

προσλήψεως Ειδικού Συνεργάτου έπί θεμάτων δημοσίων 
κτημάτων έπί συμβάσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου πρός 
έπίτευξιν τοϋ κατά τά έν παραγράφω 1 έπιδιωκομένου σκο
πού.

παράγρ. 3.
Διά τών διατάξεων τής παραγράφου ταύτης προβλέπεται 

αύξησις τών θέσεων Καθαριστριών πρός οριστικήν άντι- 
μετώπισιν τοϋ θέματος καθαρισμού τών γραφείων είς τά ό
ποια στεγάζονται ύπηρεαίαι άρμοδιότητος τής Γενικής Δ/ 
νσεως Φορολογίας (Έφορίαι, Τελωνεία κ.λ.π.) καί τοϋτο 
διότι μέχρι τοϋδε ό καθαρισμός είναι πλημμελής καί διενερ-
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γεΐται έκ τών ένόντων.. 'Ωσαύτως προβλέπεται αΰξησις θέ
σεων εργατών, άναγκαιούντων, ιδία διά φορτώσεις, μετα
φοράς κ.λ.π. ως και διά βοηθητικάς εργασίας τής Διευθύνσεως 
Δημοσίων Κτημάτων καί τής Τεχνικής 'Τττηρεσίας.

"Αρθρον 4.
Ή ττροβολή τοϋ Ιργου τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών άνα- 

τίθε ται εις τδ παρ’ αύτώ λειτουργούν Γραφεΐον Τύπου όπερ 
μετονομάζεται είς Γραφεΐον Τύπου καί Δημοσίων Σχέσεων.

Διά την επιτυχή άντιμετώπισιν τοϋ έργου τούτου δύναται 
νά χρησιμοποιώνται μέχρι δύο δημοσιογράφοι η ετερα πρό
σωπα διαθέτοντα είδικάς γνώσεις, προσλαμβανόμενα δι’ άπο- 
φάσεων τοϋ ’Υπουργού τών Οικονομικών δι’ ών καθορίζεται 
καί ή άμοιβή τούτων, μη δυναμένη νά ύπερβή τάς άποδοχάς 
τοϋ 2ου βαθμού.

"Άρθρον 5.
Διά τού άρθρου τούτου προβλέπεται αϋξησις θέσεων προ

σωπικού άρμοδιότητος Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους 
ώς κάτωθι :

Α. Ή προτεινομένη αΰξησις κατά δώδεκα (12) τών έπί 
βαθμοϊς 3ω-2ω καί κατά τριάκοντα (30) τών έπί βαθμοΐς 
5ω—4ω θέσεων τού Κλάδου Α1 — Δημοσιονομικού, καθί
σταται επιβεβλημένη έκ τής άνάγκης συστάσεως τών κά
τωθι νέων οργανικών μονάδων επιπέδου Δ/νσεως :

1. Δ/νσεως Συνταξιοδοτικών Θεμάτων : άρμοδίας διά
την επεξεργασίαν καί κατάρτισιν συνταξιοδοτικών νομοσχε
δίων, την συγκέντρωσιν καί δημοσίευσιν τής Νομολογίας, 
ίδια τού Ελεγκτικού Συνεδρίου-καί την συγκέντρωσιν, επε
ξεργασίαν αί παρουσίασιν στατιστικών στοιχείων έπί τών έν 
γένει συντάξεων τού Δημοσίου. 5

Αί ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται νΰν υπό τού Τμήμα
τος Μελετών τής 'Υπηρεσίας Συντάξεων, λόγω όμως τής 

. σοβαρότητος τού αντικειμένου, τού όγκου τού προς συγκέν- 
τρωσιν νομολογιακοΰ υλικού καί τής άνάγκης έπεξεργασίας 
καί έμφανίσεως στατιστικών στοιχείων, έπιβάλλεται ή σύ- 
στασις τής προτεινομένης Δ/νσεως διά την συστηματικωτέ- 
ραν καί όρθολογικωτέραν άσκησιν τών ώς άνω άρμοδιοτήτων.

2. Δ/νσεως Γραμματείας καί ’Ενδίκων Μέσων παρά τή 
Υπηρεσία Συντάξεων : άρμοδίας διά τήν έπιμέλειαν τής έκ- 
δικάσεως ένστάσεων καί προσφυγών, κατά πράξεων ή άπο- 
φασεων δικαιοδοτούντων έπί τών συντάξεων, κατά πρώτον 
βαθμόν, διοικητικών οργάνων, ώς καί έκδικάσεως προσφυ
γών Ι.Κ.Α. κλπ. ’Οργανισμών, την διεκπεραίωσιν τής άλ- 
ληλογραφίας καί την ταξινόμησιν καί φύλαξιν τών συντα- 
ξιοδοτικών φακέλλων.

Αί αρμοδιότητες είναι σήμερον κατανεμημέναι καί είς 
τάς τέσσαρας ύφισταμένας Δ/νσεις τής Υπηρεσίας Συντά
ξεων, δι’ δ καί έπιβάλλεται ή συγκέντρωσις τών άρμοδιοτή- 
των τούτων ΰπό μίαν Δ/νσιν, ώστε κατά τρόπον μεθοδολο
γικόν καί έξειδικευμένον άπαντα τά θέματα νά άντιμετωπί- 
ζωνται ένιαίως καί άποτελεσματικώς.

3. Δ/νσεως Μηχανογραφήσεως: άρμοδίας διά τόν έλεγχον 
καί ταξινόμησιν τών παραδιδομένων προς μηχανογράφησιν 
στοιχείων, τούτωντήν διάτρησιν, την έπαλ.ήθευσιν καί μετά- 
φρασιν τών διατρηθέντων δελτίων τούτων την διά τοϋ ήλεκτρο- 
νικοϋ ΰπολογιστού άπεικόνισιν τών μηχανογραφηθέντων στοι
χείων, την έκτύπωσιν καί άποστολήν τών έπιταγών Ν.Δ. 326/ 
69 καί τήν πληρωμήν τών ύπό τοϋ Δημοσίου καταβαλλ.ομέ- 
νων συντάξεων καί βοηθημάτων, ώς καί τήν μελέτην νέων 
μηχανογραφικών έφαρμογών.

Σήμερον ή Μηχανογραφική 'Υπηρεσία λειτουργεί ώς Τμή
μα τής 3ης Δ/νσεως Κεντρικού Λογιστηρίου, μετά δέ τήν 
διά τού παρόντος άρθρου (περίπτ. Δ’) προβλεπομένην αύξη- 
σιν τών θέσεων τού Κλάδου Χειριστών Λογιστικών Μηχανών 
κατά είκοσι πέντε (25) τό προσωπικόν ταύτης θά ύπερβή 
τούς έξήκοντα (60) ύπαλλήλους. Τώ λόγω τούτω καί τών 
ηύξημένων άρμοδιοτήτων, έπιβάλλεται όπως ή ύττηρεσία 
αΰτη άνυψωθή είς έπίπεδον Δ/νσεως, πρός εύρυθμοτέραν 
λειτουργίαν αύτής.

4. Δ/νσεως Έντελλομένων ’Εξόδων Νοσηλειών : άρ 
μοδίας διά τήν έκκαθάρισιν καί έντολήν πληρωμής δαπανώ 
νοσηλειών ύπαλλήλων καί συνταξιούχων τού Δημοσίου.

Ή ύφισταμένη σήμερον 'Υπηρεσία Έντελλομένων Έξό 
δων Νοσηλειών λειτουργεί ώς Τμήμα, απασχολούσα προ 
σωπικόν έκ 50 ύπαλλήλων καί έκδίδουσα κατά μέσον όρο 
60 χιλιάδας χρηματικά έντάλματα έτησίως, προϋπολογισμό· 
τής τάξεως τών 800 εκατομμυρίων περίπου διά τον νομό 
’Αττικής. Προσέτι μεταβιβάζει δι’ έπιτροπικών ένταλμά 
των σχετικάς πιστώσεις συνολ.ικοϋ ποσού 700 εκατομμυρίου 
περίπου είς τάς ύπολ,οίπους Νομαρχίας τού Κράτους.

Έπιβάλλεται δθεν, ή άνύψωσις τού Τμήματος είς Δ/νσιν 
βάσει τών στοιχειωδών κανόνων όργανώσεως τής Διοική 
σεως, ώστε νά καταστή ή λειτουργία ταύτης πλέον άποδο 
τική καί έπιτυχής.

5. Δ/νσεως Έντελλομένων Εξόδων 'Υπουργείου Βορείοι 
Έλλ.άδος : άρμοδίας διά τήν έκκαθάρισιν καί έντολήν πλη 
ρωμής δαπανών τοϋ νεοσυσταθέντος Υπουργείου Βόρειε- 
Έλλ.άδος.

Τοιαϋται Δ/νσεις ύφίστανται είς άπαντα τά 'Υπουργεί: 
διά τήν έκτέλ,εσιν τού έπί μέρους κρατικού προϋπολογισμοί 
αυτών κατά τάς διατάξεις τού περί Δημοσίου -λογιστικοί 
Νόμου (Ν.Δ. 321/1969), κατόπιν δέ τής συστάσεως το· 
νέου 'Υπουργείου Βορείου Έλλ.άδος, έπιβάλλεται ή δημιουρ 
για τής ώς άνω Δ/νσεως.

6. Δ/νσεως Έντελλομένων Εξόδων Διαμερίσματος ’Α
θηνών : άρμοδίας διά τήν έκκαθάρισιν καί έντολ.ήν πληρώ 
μής δαπανών 'Υπηρεσιών Νομαρχιακού Επιπέδου διαμε 
ρίσματος ’Αθηνών.

'Η ύφισταμένη σήμερον 'Υπηρεσία Έντελλομένων Έξό 
δών Διαμερίσματος ’Αθηνών, λ.ειτουργεΐ ώς τμήμα, άπα 
σχολούσα προσωπικόν έκ 15 ύπαλλήλων καί έκδίδουσ: 
5.500 χρηματικά έντάλματα έτησίως, προϋπολογισμού τή< 
τάξεως τών 1.600 έκατομμυρίων περίπου, ύπερβαίνουσε 
έξ άπόψεως άντικειμένων καί φόρτου έργασίας έτέρας 'Υ
πηρεσίας Έντελλομένων Εξόδων παρ’ 'Υπουργείοις.

Ένδείκνυται οθεν, δι’ οΰς λόγους έκτίθενται άμέσωι 
άνωτέρω, ή άνύψωσις της είς Μονάδα έπιπέδου Δ/νσεως

7. Δ/νσεως Έντελλομένων Εξόδων Διαμερίσματος Πει
ραιώς : άρμοδίας διά τήν έκκαθάρισιν καί έντολ.ήν πληρω
μής δαπανών ύπηρεσιών άρμοδιότητος Διαμερίσματος Πει
ραιώς.

Ένδείκνυται διά τούς άνωτέρω έκτιθεμένους λόγους > 
άνύψωσις τής έν λόγω 'Υπηρεσίας, λειτουργούσης ήδπ 
ώς Τμήμα, είς Μονάδα έπιπέδου Δ/νσεως. (’Απασχολεί 
προσωπικόν έκ 12 ύπαλλήλων, έκδίδουσα 4.100 χρημα
τικά έντάλματα έτησίως, προϋπολογισμού 240 έκατομμυ
ρίων δραχμών).

8. Δ/νσεως Γενικής Οικονομικής Έπιθεωρήσεως : άρ
μοδίας διά τήν έποπτείαν καί παροχήν γενικών όδηγιώι 
καί συντονισμόν τοϋ έργου τών Επιθεωρητών διά τή' 
άσκησιν έλ.έγχου τών Δημοσίων Ταμείων καί πάσης άλλη: 
δημοσίας διαχειρίσεως χρηματικού ή ύλικοϋ, παντός δη
μοσίου ύπολ.όγου διαχειριζομένου χρήματα, τίτλους ή ύλ.ι- 
κόν άνήκοντα είς τό Δημόσιον, Ν.Π.Δ.Δ., Δήμους καί Κοι
νότητας, Αυτονόμους ’Οργανισμούς, Ειδικά Ταμεία, ώ; 
καί είς τά Ιδρύματα, Σωματεία κ.λ,.π.

9. Προσέτι καθίσταται έπιβεβλημένη ή σύστασις τεσ
σάρων (4) θέσεων Οικονομικών Έπιθ/τών ύπαγομενων 
είς τήν άνωτέρω Δ/νσιν Γενικής Οίκον. Έπιθεωρήσεω: 
διά τήν άσκησιν διαχειριστικού έλόγχου Ν.Π.Δ.Δ. πάση: 
φύσεως Δημοσίων Διαχειρίσεων, τήν έρευναν τής οικο
νομικής καταστάσεως παντός είδους Κρατικών Επιχειρή
σεων καί παντός είδους αγαθοεργών 'Ιδρυμάτων, Σωμα
τείων, κλ.π. ώς καί τόν έ/,εγχον τών Επιχειρήσεων, μεθ’ 
ών τό Δημόσιον συνδέεται διά συμβάσεως καί καθ’ ό μέ
ρος άφορα τήν έκτέλ,εσιν ταύτης.

10. Αί προτεινόμεναι (30) θέσεις έπί βαθμοΐς 5ω-4ω 
θέλ,ουν καλύψει τήν οργάνωσή τών ώς άνω οκτώ Διευ
θύνσεων, έκάστη τών οποίων διά τήν εύρυθμον λειτουργίαν
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αυτής θά περιλαμβάνη τρία Τμήματα, ήτοι 24 θέσεις,αί 
δέ ύπό/.οιποι 6 θά καλύψουν θέσεις βοηθών Οίκον. ’Επι
θεωρητών προς συνδρομήν αυτών εις τό έργον τοϋ εν γέ- 
νει διαχειριστικού ελέγχου.

Β'. 'Η προτεινομένη αύξησις κατά τριάκοντα (30) θέ
σεις επί βαθμοΐς 3ω-2ω, τριάκοντα έξ^ (36) έπί βαθμοί; 
5ω-4ω καί όγδοήκοντα τέσσαρας (84) έπί βαθμοί; δω-6ω 
τοϋ Κλάδου Α2—Ελεγκτικού, υπαγορεύεται έκ της ανάγ
κης :

α) Έπανδοώσεως τοϋ Κλάδου Οικονομικής Έπιθεωρη- 
σεως διά πεπειραμένων υπαλλήλων άνωτέρων βαθμών.

β) Στελεχώσεως τών Δημοσίων Ταμείων καί ’Ελεγ
κτηρίων αυτών δι’ άναλόγου προσωπικού βαθμών 5ου καί 
άνωτέρων καί

γ) ένισχύσεως τών Δημοσίων Ταμείων δι’ υπαλλήλων 
εισαγωγικού βαθμού, προς κάλυψιν τών ηύξημένων εις προ
σωπικόν Λ' Κατηγορίας άναγκών αύτών, εκ τής άναθέ- 
σεως εις τά Ταμεία τής είσπράξεως τών εσόδων τών Νο
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

δ) Είδικώτερον, λόγω τοϋ ανοδικού ρυθμοϋ άναπτύζεως 
τής οικονομίας τής χώρας καί τής εντεύθεν αύξήσεως τοϋ 
ύψους _τών_ εσόδων καί εξόδων, τοϋ Κράτους, jxt έργασίαι. 
τών Δημοσίων Ταμείων έχουν ύπερμέτρως αύξηθή καί 
καθίσταται επιβεβλημένη ή προαγωγή Ταμείων άπό Β' 
εις Α' τάξεως τής περιοχής ’Αθηνών καί Πρωτευουσών 
νομών προς άντιμετώπισιν;: τής μεγάλης συναλλακτικής 
κινήσεως αυτών.

Γ'. Ή προτεινομένη, ωσαύτως αΰξησις κατά τριάκοντα 
(30) θέσεις έπί βαθμώ 4ω, εξήκοντα (60) έπί βαθμώ 5ω 
καί εκατόν εξήκοντα (160) θέσεις έπί βαθμοΐς ΙΟω—6ω 
τοϋ Κλάδου Β3—Έλεγκτικοϋ, καθίσταται επιβεβλημένη λόγω 
τής φύσεως τοϋ άντικειμένου καί τής λειτουργίας τών Δη
μοσίων Ταμείων, ώς καί τής έν γένει διαρθρώσεως τής 
Ταμειακής 'Υπηρεσίας, προσέτι δέ καί προς ένίσχυσιν τών 
Δημοσίων Ταμείων διά βοηθητικοϋ προσωπικοϋ είσαγω- 
γικοΰ βαθμοϋ προς κάλυψιν ηύξημένων υπηρεσιακών άναγ
κών έκ τής άναθέσεως εις τά Ταμεία καί τής είσπράξεως 
τών εσόδων τών Ν.Π.Δ.Δ.

Δ'. Ή προτεινομένη αύξησις κατά δύο (2) θέσεις έπί 
βαθμώ 4ω, τρεις (3) θέσεις έπί βαθμώ 5ω καί είκοσι 
πέντε (25) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω τοιούτων τοϋ Κλά
δου Β5-Χειριστών Λογιστικών Μηχανών, καθίσταται άναγ- 
καία λόγω τοϋ γεγονότος ότι αί έκτελούμεναι μηχανογρα
φικά! ύπηρεσίαι τοϋ Γενικοϋ Λογιστηρίου τοϋ Κράτους, 
έχουν ύπερδεκαπλασιασθή άνευ άντιστοίχου ένισχύσεως τοϋ 
προσωπικού, ήτοι έπεξεργασία έκτυπώσεως αύτοκολλήτων 
ταινιών περιεχουσών τά στοιχεία τών οορολογουμένων καί 
τών καταβλητέων φόρων πρός έξυπηρέτησιν τής έλεγκτι- 
κής υπηρεσίας τών Δημοσίων Ταμείων, έκδοσιν 200.000 
περίπου έπιταγών πληρωμής συντάξεων τοϋ Δημοσίου, τοϋ 
Ο.Σ.Ε., Λογοτεχνών καί Καλλιτεχνών, βοηθημάτων Τα
μείου ’Αρωγής Οικονομικών 'Υπαλλήλων καί έλεγχος πλη
ρωμής αύτών κ.λ.π.

Ή άνάγκη έξ άλλου τής πλήρους άξιοποιήσεως τών δυνα
τοτήτων τών μισθωμένων μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών 
καί τής περαιτέρω έπεκτάσεως τών εργασιών τής Μηχανο
γραφικής Υπηρεσίας τοϋ Γ ενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους, 
καθιστά τήν πρόσληψιν τοϋ άνωτέρω προσωπικού λίαν άναγ- 
καίαν, έπιτακτικήν καί έπείγουσαν.

Άρθρον 6.
Διά τοϋ άρθρου τούτου, έκ τών υφισταμένων θέσεων έπί 

βαθμοΐς ΙΟω - 7ω, τοϋ Κλάδου Β6 τοϋ Γενικού Λογιστηρίου 
τοϋ Κράτους τρεις διαβαθμίζονται είς θέσεις έπί βαθμοΐς 
ΙΟω - 6ω, έπί τώ τέλει έναρμονίσεως τής έξελίξεως τών υπάλ
ληλων τοϋ Κλάδου τούτου πρός όμοιειδεΐς Κλάδους ετέρων 
'Υπουργείων, δεδομένου άλλωστε ότι ό ΙΟάδος ούτος εΐναΓ 
έντεταγμένος είς την Β' Κατηγορίαν.

Άρθρον 7.
Διά τοϋ έν λόγω άρθρου συνιστώνται δύο (2) θέσεις 

’Αναλυτών Συστημάτων - ΠοοΥοαυπατιστών * Ηλ.εκτοονικών

Υπολογιστών, πλ.ηρούμεναι διά προσωπικού προσλ.αμβα- 
νομένου έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου, δι- οΰς λ.όγους είς 
άνωτέρω άρθρον 5 περίπτωσις Δ' έκτίθενται καί είδικώτερον 
διά τήν πληρεστέραν καί έπί τή βάσει συγχρόνων μεθόδων 
κατάρτισιν καί έφαρμογήν τών σχετικών προγραμμάτων.

"Αρθρον 8.
Τό Γενικόν Χημεΐον τοϋ Κράτους είναι Τεχνική Δημοσία 

'Υπηρεσία, ή δέ συμβολή της είς τήν Οικονομίαν τής Χώρας 
καί είς τήν έξασφάλισιν τής δημοσίας υγείας είναι λίαν συ- 
μαντική.

Ή άρμοδιότης αύτοϋ έκτείνεται είς τον έλεγχον καί τον 
καθορισμόν τής ποιότητος τών τροφίμων, ποτών καί λοιπών 
άντικειμένων κοινής χρήσεως, είς τήν διαδικασίαν τής δασμο
λογικής κατατάξεως τών είσαγομένων καί έξαγομένων προϊ
όντων, είς τον έλεγχον βιομηχανιών, είς τήν διαδικασίαν τών 
Κρατικών καί Στρατιωτικών προμηθειών, είς τήν έφαρμογήν 
φορολογικών καί φοροτεχνικών νόμων, ώς καί είς διάφορα 
άλλα σοβαρά άντικείμενα.

Λόγω τών πολλ,ών καί ποικίλων ώς άνω αρμοδιοτήτων αύτοϋ 
τής άλματώδους βιομηχανικής άναπτύξεως καί τής έν γένει 
τεχνολογικής προόδου τής χώρας, ώς καίτής σημαντικωτάτης. 
κατά τά τελευταία έτη άνόδου τών εισαγωγών καί έξαγωγών, 
έπήλθε τεραστία αύξησις τής δραστηριότητος αύτοϋ.

’Εκ τής έπιδιωκομένης έν γένει περιφερειακής άναπτυ- 
ξεως καί συντελεσθείσης άποκεντρώσεως καί άναδιοργα- 
νώσεως τής 'Υπηρεσίας τοϋ Γενικού Χημείου τοϋ Κράτους 
κατά τρόπον άνταποκρινόμενον πρός τάς τρεχούσας καί μελ
λοντικά; άνάγκας αυτής, ποέκυψεν ή άνάγκη συστάσεως νέων 
Χημικών 'Υπηρεσιών Νομαρχιακού έπιπέδου.

'Η έπάνδρωσις καί λειτουργία τινών έκ τών συσταθεισών 
Χημικών 'Υπηρεσιών συνετελέσθη ήδη, έντός τής άπό δεκα
ετίας καί πλέον ύφισταμένης συνθέσεως τοϋ προσωπικού τοϋ 
Γενικού Χημείου τοϋ Κράτους, πλήν όμως καθίσταται προ
βληματική ή έπάνδρωσις έτέρων, ζωτικών διά τήν οικονο
μίαν τής χώρας, Χημικών 'Υπηρεσιών μέ τό υφιστάμενον νϋν 
προσωπικόν.

. Λόγω τοϋ συνεχούς αυξανόμενου όγκου τών έργασιών τοϋ 
Γ ενικού Χημείου τοϋ Κράτους καί τής καταφανούς έλλεί- 
ψεως προσωπικού παρουσιάζονται καθυστερήσεις περί τήν 
έκτέλ.εσιν τοϋ έργου τής'Υπηρεσίας, παρά την καταβαλλομένην 
συνεχώς φιλ,ότιμον προσπάθειαν τών ύπαλλήλων αυτής, με 
συνέπειαν τήν διαμαρτυρίαν ένίων ώργανωμένων τάξεων τής 
χώρας.

Έκ τών άνωτέρω καί διά νά μη δυνηθή ή 'Υπηρεσία τοϋ 
Γενικού Χημείου τοϋ Κράτους νά έκπληρώση τον προορι
σμόν της, διαφαίνεται ή άμεσος καί κατεπείγουσα αναγκη 
τής αύξήσεως τών θέσεων τοϋ προσωπικού αύτής, ώς δια
γράφεται είς τό ύποβαλλόμενον σχέδιον Νόμου.

"Αρθρον 9.
Διά τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται ή αύξησις κατά δέκα 

(10) τών θέσεων Καθαριστριών διά τόν καθαρισμόν τών 
Ιδρυθέντων ώς καί τών συνιστωμένων νέων Χημικών Παραρ
τημάτων είς έδρας Νομών,ώς καί ή προσθήκη μιας (1) θέσεως 
έργάτου, άναγκαιοϋντος δι’ έκτέλ,εσιν φορτώσεων μεταφορών 
καί λοιπών συναφών έργασιών.

Άρθρον 10.
Διά τοϋ άρθρου τούτου τροποποιείται σχετική διάταςις 

άφορώσα είς τούς τεχνίτας τοϋ Γενικοϋ Χημείου τοϋ Κρά
τους καί ρυθμίζεται τό θέμα τής έξελίξεως καί τών άπαιτου- 
μένων προσόντων τών ύπαλλήλων τούτων. Είδικώτερον 
άποσκοπεΐται ή άνύψωσις κατά ένα είσέτι βαθμόν τών θέσεων 
ήλ.εκτρομηχανικών καί βοηθών ήλ,εκτρομηχανικών ίνα παρα- 
σχεθή εύχέρεια έξελίξεως τών ύπηρετούντων εύδοκίμως, έπί 
σειράν έτών ύπαλλήλων τούτων, οίτινες λόγω έξαντλήσεως 
τής ιεραρχίας τών θέσεών των είς τόν κατεχόμενον σήμερον 
ύπ’ αύτών Βαθαόν δεν δύναται νά πεοαγθώσι πεοαιτέρου
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Άρθρον 11.
Παράγραφος 1.

Τά προσόντα τοϋ διορισμού εις θέσεις συμβούλων τοϋ 
Ελεγκτικού Συνεδρίου καθωρίζοντο διά των διατάξεων τοϋ 
άρθρου 47 τοϋ Β. Δ/τος της 29/31 Δεκεμβρίου 1954 «περί 
κωδικοποιήσεως κ.λπ.», ώς έτροποποιήθησαν μεταγενε
στέρους.

Αί διατάζεις αύται κατόπιν τοϋ άρθρου 101 τοϋ Συντά
γματος τοϋ 1968, δι’ ού έρρυθμίσθη κατά διάφορον τρόπον 
ή πλήρωσις των έν λόγω θέσεων, τοΰτέστιν μόνον διά προα
γωγής των Παρέδρων τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου, έπαυσαν 
ίσχύουσαι, δέν άνεβίωσαν δέ αύται καί μετά την κατάργησιν 
τοϋ εΐρημένου Συντάγματος καί την άνάθεσιν έν ίσχύι τοϋ 
Συντάγματος τοϋ 1952 διά της καταστατικής συντακτικής 
πράξεως τής 1/1 Αΰγούστου 1974 «περί άποκαταστάσεως τής 
δημοκρατικής νομιμότητος καί ρυθμίσεως θεμάτων τοϋ δημο
σίου βίου μέχρι τοϋ οριστικού καθορισμού τοϋ πολιτεύματος 
καί τής καταρτίσεως νέου Συντάγματος τής Χώρας», ώς μη 
προβλεφθείσης ύπό διατάξεώς τίνος τής επαναφοράς έν 
ίσχύι των είρημένων διατάξεων, τής τοιαύτης τοϋ άρθρου 3 
παράγραφος 3 τοϋ Ν. Δ/τος 82/1974 «περί ρυθμίσεως θεμά
των τινών προκυπτόντων έκ τής έφαρμογής τής Συντακτικής 
Πράξεως τής 4/5.9.1974 καί άφορώντων εις τό προσωπικόν 
τοϋ .’Ελεγκτικού Συνεδρίου», ρυθμιζούσης- αποκλειστικούς 
τό θέμα τής πληρώσεως ύπό των έχόντων τά έν τώ ρηθέντι 
Διατάγματι τής 29/31 Δεκεμβρίου 1954 «περί κωδικοποιή- 
σεως κ.λπ.», ώς συνεπληρώθη, καθοριζόμενα προσόντα μό
νον των κατά την δημοσίευσιν τοϋ Δ/τος τούτου κενών καί 
των κατ’ έφαρμογήν τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 12 τής 
Συντακτικής Πράξεως τής 4/5.9. ,974 κενωθεισών θέσεων 
Συμβούλων καί Παρέδρων τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου.'

Συνεπώς ύφίσταται ήδη κενόν έν τή άφορώση τό Ελεγκτι
κόν Συνέδρων νομοθεσία, ώς πρός την πλήρωσιν τών θέσεων 
τών μελών αυτού, έφ’ ώ καί αναγκαία παρίσταται ή θέσπι- 
σις διατάξεώς έπαναφερούσης έν ίσχύι τά ύπό τών προϊσχυ- 
ουσών τοϋ καταργηθέντος Συντάγματος τοϋ 1968 διατάξεων 
τοϋ άρθρου 47 τοϋ Δ/τος τής 29/31 Δεκεμβρίου 1954 «περί 
κωδικοποιήσεως κ.λπ.», ώς συνεπληρώθησαν μεταγενε
στέρους, καθοριζόμενα τυπικά προσόντα, ίνα οΰτω καθίσταται 
δυνατή ή πλήρωσις τών θέσεων συμβούλων καί παρέδρων 
ύφισταμένων καί ήδη 3 καί 5 άντιστοίχως, κενών.

παράγραφος 2.
Ό έλεγχος τών δαπανών τοϋ Κράτους τών ’Οργανισμών 

Τοπικής Αύτοδιοικήσεως καί τών λοιπών ΝομικώνΠροσώπων 
Δημοσίου Δικαίου ένεργεΐται, ήδη, κατόπιν τοϋ άρθρου 30 τού 
Ν. Δ/τος 321 τοϋ 1969 «περί Κώδικος Δημοσίου .λογιστικού» 
καί εις τάς έδρας τών Νομών δι’ ’Επιτρόπων τοϋ ’Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Πρός τόν σκοπόν τούτον ηύξήθησαν αί όργανικαί 
θέσεις Τμηματαρχών τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου έπί βαθμοϊς 
5ω καί 4ω, αΐτινες κατόπιν τούτου άνήλθον εις 110, άνευ 
αντίστοιχου αΰξήσεως καί τών θέσεων τών Διευθυντών 
έπί βαθμοϊς 3ω καί 2ω, αίτινες ανέρχονται εις 9.

Ή τοιαύτη δυσαναλογία μεταξύ τών θέσεων τών ανωτέρω 
βαθμών συντελεί εις την καθήλωσιν τών πτυχιούχων ’Ανω-' 
τατων Σχολών τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου εις τόν βαθμόν τοϋ 
Τμηματάρχου, μή ύφισταμένης εύχερείας έξελίξεως τούτων 
εις άνώτερον βαθμόν, λόγω τοϋ περιορισμένου άριθμοϋ 
τών θέσεων τών Διευθυντών.

Δια τούς άνωτέρω λόγους προτείνεται ή αΰξησις τών οργανι
κών θέσεων Διευθυντών έπί βαθμοϊς 2ω καί 3ω τοϋ ’Ελεγ
κτικού Συνεδρίου κατά 16 καί διά τόν περιορισμόν τής, έκ 
τής προσθήκης ταύτης, δαπάνης εις τό έλάχιστον, ή κατάρ- 
γησις δέκα (10) θέσεων Τμηματαρχών έπί βαθμοϊς 4ω -5ω.

Παράγραφος 3.
Έξ άλλου έκ τής μέχρι τοϋδε έφαρμογής τοϋ άποκεντρω- 

τικοϋ συστήματος έν τή άσκήσει τής έλεγκτικής άρμοδιό- 
τητος τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου, διά τών παρά ταϊς Νο- 
μαρχίας Επιτρόπων αύτοΰ, διεπιστώθη, ότι, διά τήν έπιτυχή 
ασκησιν τοϋ έργου τούτου παρά ταϊς εις τάς μεγάλος πόλεις

Νομαρχίαις, λόγω τοϋ ηύζημένου όγκου έργασίας καί τών 
άνακυπτόντων θεμάτων έν τή διεκπεραιώσεΐ ταύτης, δέον 
εις ταύτας νά τοποθετούνται ’Επίτροποι φέροντες βαθμόν 
Διευθυντοϋ, κεκτημένοι, ώς έκ τής έξελ.ίξεώς των εις τόν 
βαθμόν τούτον, μακράν πείραν καί ίδιάζουσαν ικανότητα.

Άρθρον 12.
Διά την εύρυθμοτέραν λειτουργίαν τής 'Υπηρεσίας τοϋ 

Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, λ.όγω τής ση
μαντικής αύξήσεως τών αντικειμένων αυτής, ιδία τοϋ άρι
θμοϋ τών μερισματούχων καί δανειοδοτουμένων, ώς καί τής 
καταβαλλομένης προσπάθειας άξιοποιήσεως τής άκινήτου 
περιουσίας τοϋ Ταμείου, έτι δέ καί τής συστηματικωτέρας 
παρακολουθήσεως τής είσπράξεως τών πόρων αύτοϋ κρί- 
νεται άναγκαία ή αΰξησις τών θέσεων Τμηματαρχών έπί 
βαθμοϊς 5ω - 4ω κατά έξ (6), πρός έπάνδρωσιν τών ίδρυθέν- 
των ισαρίθμων νέων Τμημάτων.

Άρθρον 13.
Παράγραφος 1.

'Η διά τοϋ άρθρου τούτου προβλεπομένη σύστασις Διευ- 
θύνσεως Περιουσίας καί Προμηθειών παρά τή Κεντρική 
'Υπηρεσία τοϋ Τ.Π. καί Δανείων είναι απαραίτητος, έπιβαλ- 
λομένη έκ τής ανάγκης διαφυλ,άζεως, προστασίας, συντηρή- 

. σεως καί άξιοποιήσεως τής τε κινητής καί άκινήτου περιουσίας 
τοϋ Ταμείου, συνισταμένης :

α) τής μέν άκινήτου περιουσίας έκ : 
ι) δύο πολ,υωρόφων μεγάρων κειμένων έν Άθήναις. 
ιι) ένός οικοπέδου κειμένου έπί τής όδοϋ ’Αμερικής, έφ’ 

ού ήρξατο ή διαδικασία άξιοποιήσεώς του δι’ άνεγέρσεως καί 
έπ’ αύτοϋ πολυωρόφου κτιρίου.

ιιι) δύο έτέρων οικοπέδων μεγάλης στρεμματικής έκτά- 
σεως καί άξίας, κειμένων έν Μελ.ισσίοις καί Άμαρουσίω καί 
τών οποίων προβλέπεται ή άξιοποίησις.

ιυ) ένός κεντρικού πεπαλαιωμένου πολυωρόφου κτιρίου 
κειμένου έν Θεσσαλονίκη, χρήζοντος άξιοποιήσεως.

υ) τών περιερχομένων εις τήν κυριότητά του άκινήτων έκ 
πλ,ειστηριασμών, χρηζόντων ειδικής παρακολ.ουθήσεως πρός 
έκποίησιν έν καιοώ.
Ή άξια τών άνωτέρω άκινήτων άποτιμάται εις πολλάς έκα- 

τοντάδας έκατομμυρίων δραχμών.
β) τής δέ κινητής περιουσίας έκ χρεωγράφων, ήτοι έξ 

όμολ,ογιών ’Εθνικών Δανείων και Δανείων Δημοσίων Επιχει
ρήσεων, ώς καί μετοχών τών Τραπεζών «’Εθνική Τράπεζαι 
τής Ελλάδος» καί «Τράπεζα τής Ελλάδος», ών ή άξια εινα 
τής τάξεως τοϋ 1.000.000.000 περίπου.

Ή μέριμνα καί μόνον διά τήν παρακολ.ούθησιν τής λ.ήξεως 
τών τοκομεριδίων καί τής κλ.ηρώσεως τών όμολ,ογιών δι
καιολογεί τήν σύστασιν τής Υπηρεσίας ταύτης.

Πέραν όμως τών άνωτέρω ή συσταθησομένη Υπηρεσία 
Περιουσίας καί Προμηθειών Οέλ.ει άναλ,άβει καί τήν παρα- 
κολ,ούθησιν τής έπωφελ.οϋς τοποθετήσεως τών άποθεματι- 
κών κεφαλαίων τοϋ Ταμείου, άνερχομένων εις πολλά έκα- 
τομμύρια δραχμών.

Έξ άλλου ή δημιουργία τής Διευθύνσεως Μηχανογραφή- 
σεως παρά τή Κεντρική ώσαύτως 'Υπηρεσία τοϋ Ταμείου, 
έπιβάλλεται έκ τής σημαντικής άναπτύξεως τών έργασιών τοϋ 
Τ.Π. καί Δανείων, ίδια δέ εις τούς τομείς τής συστάσεως καί 
άποδόσεως παρακαταθηκών έξ άπαλλοτριώσεων καί τής 
χορηγήσεως δανείων.

Δι’ αυτής σκοπεΐται ό έκ.συγχρονισμός τών μεθόδων 
έργασίας, ή άμεσος ένημερότης έπί τών πάσης φύσεως 
συναλλαγών τοϋ Ταμείου καί ή έλάφρυνσις τών 246 Γρα
φείων Παρακαταθηκών, άτινα λ.ειτουργοϋν παρά τοϊς Δημο- 
σίοις Ταμείοις καί δι’ ύπαλλήλ.ων αύτών καί τών όποιων 
σημαντικόν μέρος τής έργασίας των θά διεξάγηται μηχανο- 
γραφικώς.

Παράγραφος 2.
Ή σημαντική κίνησις τοϋ Υποκαταστήματος Θεσσαλο

νίκης, ώς καί ή προβλ.επομένη αΰξησις τοϋ όγκου τών έργα-
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α ιών του, έκ τής όσημέραι ανοδικής — ορείας τής οικονομίας 
τής Βορείου Ελλάδος, επιβάλλουν τήν άνύψωσιν τούτου εις 
Διεύθυνσιν.

Παράγραφος 3.
Ή έπάνδρωσις των συνιστωμένων νέων 'Υπηρεσιών καί 

τοϋ άνυψουμένου εις Λιεύθυνσιν 'Υποκαταστήματος Θεσ/ 
νίκης, ώς καί ή πλαισίωσις τής 1 πηρεσίας Επιθεωρησεως 
δι’ ΐκανοϋ άριθμοϋ επιθεωρητών, ώστε νά δυνηθή να άντα- 
ποκριθή αυτή εις τδ έργον τής παρακόλουθήσεως καί τοϋ 
ελέγχου τών 246 έν όλω Γραφείων Παρακαταθηκών, προ- 
βλέπεται ΰπδ τής παραγράφου 3 τής προτεινομένης προσθήκης 
δι’ ής προτείνεται ή αύξησις τών οργανικών θέσεων τοϋ 
προσωπικοϋ τοϋ Τ.Π. καί Δανείων :

α) τής Λ' Κατηγορίας κατά 43 θέσεις
β) τής Β' Κατηγορίας κατά 16 θέσεις καί
γ) τής Γ' Κατηγορίας κατά 5 θέσεις.

Παράγραφος 4.
Έξ άλλου διά τήν πλέον επιτυχή καί έγκαιρον άντιμετώ- 

πισιν θεμάτων τοϋ Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δανείων 
επιβάλλεται ή αύξησις κατά δύο (2) τών θέσεων Δικηγόρων 
καθ’ όσον ό άριθμός τών υφισταμένων τοιούτων θέσεων 
δεν είναι έπαρκής.
___________________ Άρθρον 14.________ ____________

Παράγραφος 1.
Αί Ύπηρεσιαι τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών ήσαν άνέ- 

καθεν διαρθρωμέναι εις τρεις βασικάς κατηγορίας : α) τής 
Κεντρικής - Επιτελικής 'Υπηρεσίας, β) τής Οικονομικής 
Έπιθεωρήσεως καί γ) τών Περιφερειακών 'Υπηρεσιών

'Εκαστη τών 'Υπηρεσιών τούτων είχε πάντοτε ίοιον ν.λάίον 
προσωπικού προσαρμοζομένου εις τά σαφώς διάφορα καθή
κοντα μιας έκάστης έκ τών τριών ανωτέρω Κατηγοριών 
'Υπηρεσιών καί σταδιοδρομούντο?, κατ’ αρχήν, έν τή αύτή 
'Υπηρεσία.

Οΰτω α) Εις την Κεντρικήν 'Υπηρεσίαν ή οποία, ώς 
Έπιτελεΐον, μελετά, οργανώνει, είσηγεΐταε τήν λήψιν νομο
θετικών μέτρων καί εκδίδει τάς διαταγάς διά τήν εφαρμογήν 
τής χαρασσομένης, έκάστοτε, ύπό τής Κυβερνήσεως δημο
σιονομικής πολιτικής, τό προσωπικόν διά τοϋ οποίου αΰτη 
πλαισιοϋται δέον νά κέκτηται ειδικήν νομικήν κατάρτισιν, 
γενικωτέραν οικονομικήν μόρφωσιν καί γλωσσομάθειαν, νά 
ύφίσταται δέ συνεχή έπιμόρφωσιν καί μακράν προπαρασκευήν 
διά τήν έκτέλεσιν τοϋ έργου τό όποιον καλείται νά έπιτελέση. 
’Επί πλέον δέον νά αποκτά διάφορον νοοτροπίαν καί τρόπον 
σκέψεως καί ειδικήν υπηρεσιακήν κατάρτισιν, ώς έκ τούτου 
δέ δέον νά εισέρχηται, κατ’ άρχήν διά διορισμοϋ εις τήν 
Κεντρικήν 'Υπηρεσίαν ή καί διά μετατάξεως έκ τών περιφε
ρειακών υπηρεσιών, άλλ’ είς μικρούς βαθμούς, ούτως ώστε 
νά δίδηται ό άναγκαΐος χρόνος προπαρασκευής καί ειδικής 
προσαρμογής.

Οί υπάλληλοι τοϋ Κλάδου τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας 
έξελισσόμενοι καταλαμβάνουν είτε τάς άνωτέρας θέσεις τής 
δημοσιονομικής διοικήσεως είτε τάς. θέσεις ’Επιθεωρη
τών τών Κλάδων Οικονομικής ’Επιθεωρήσεως. Βεβαίως 
αί θέσεις αύται δύναται νά πληροϋνται καί διά μετατάξεως, 
κατά τάς κειμένας διατάξεις, έκ διακρινομένων υπαλλήλων 
τών Περιφερειακών 'Υπηρεσιών, ύφησταμένης τοιαύτης 
διακριτικής εύχερείας εις τον 'Υπουργόν τών Οικονομικών.

β) Οί υπάλληλοι τών Περιφερειακών 'Υπηρεσιών είναι 
έπιφορτισμένοι μέ σαφώς διάφορα καθήκοντα έκείνων τών 
υπαλλήλων τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας, ήτοι τήν βεβαίωσιν 
καί εΐσπραξιν τών φόρων, δασμών κ.λπ. καί πρός τοϋτο δέον 
νά κέκτηνται κυρίως λογιστικήν κατάρτισιν' καί διά τής 
συνεχοϋς άπασχολήσεώς των διά τήν σύλληψιν τής φορο
λογητέας ύλης δέον νά άποκτώσι τήν άπαιτουμένην πρός 
τοϋτο έλεγκτικήν ικανότητα καί πείραν. Διά τήν δικαι- 
οτεραν δέ κατανομήν τών φορολογικών βαρών δέον νά άσχο- 
λοΰνται διαρκώς διά τήν άνακάλυψιν καί νέων υποκειμένων 
εις την φορολογίαν προσώπων, άτινα διαφεύγουν τής φορο
λογίας, ζημιοϋντα οΰτω τά συμφέροντα τοϋ Δημοσίου,

αλλά καί τών ειλικρινών φορολογουμένων, οίτινες .επωμί
ζονται πάντοτε ολόκληρον τό φορολογικόν βάρος.------— —

Οι υπάλληλοι ούτοι, καλούμενοι νά έκτελέσωσι τά σαφώς 
διάφορα, ώς προεξετέθη, καθήκοντα υπαλλήλων τής Κεντρι
κής 'Υπηρεσίας, δεν δύνανται, ώς είκός, νά άνταποκριθώ- 
σιν ε^ιτυχώζ, εο οσον στερούνται της αναγκαίας τρος 
τούτο προ-αιδεύσεως. Τοΰτ* αύτό συμβαίνει, έξ αντιθέτου 
καί μέ τούς υπαλλήλους τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας, 
οίτινες ήθελον τοποθετηθή είς Περιφερειακάς 'Υπηρεσίας.

γ) Οί Οικονομικοί Έπιθεωρηταί άνήκον άνέκαθεν έπί- 
σης εις ίδιους, διακεκριμένους Κλάδους τών τοιούτων τών 
Περιφερειακών 'Υπηρεσιών, προήρχοντο δέ τόσον έκ προα
γωγής ύπαλλήλων τής Κεντικής 'Υπηρεσίας όσον καί έκ 
μετατάξεως ύπαλλήλων τών Περιφερειακών 'Υπηρεσιών. 
Ή άνάγκη τής ύπάρξεως ύπηρεσιών Έπιθεωρήσεως είναι 
προφανής εις άπάσας τάς ύπηρεσίας. Διά τάς Περιφερεια- 
κάς όμως ύπηρεσίας τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών, αίτινες 
διαχειρίζονται τά δημοσιονομικά συμφέροντα τοϋ Δημοσίου, 
ή άνάγκη αΰτη καθίσταται πλέον έπιτακτική.

Είναι δέ άπολύτως άπαραίτητον όπως οί Οικονομικοί 
Έπιθεωρηταί τυγχάνουν άνεξάρτητοι, διά τήν έκτέλεσιν τοϋ 
έργου των μετά πάσης άκριβείας καί αύστηρότητος, τόσον 
έκ τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας όσον καί κυρίως έκ τής Περι
φερειακής 'Υπηρεσίας, ήτις τελεί ύπό τήν άμεσον έποπτείαν 
των. Θά ήτο άλλωστε άδιανόητος ή χρησιμοποίησις έκά
στοτε, ώς έπιθεωρητών, ύπαλλήλων τής Περιφερειακής 
'Υπηρεσίας, οίτινες, ένδεχομένως, έν περιπτώσει άντικα- 
ταστάσεώς των, θά ήδύνατο νά περιέλθουν είς θέσιν έπιθεω- 
ρουμένου ύπό έποπτευομένου, μέχρι τοϋδε, ύπ’ αύτών 
περιφερειακού συναδέλφου των καί έκ τοϋ τοιούτου ένδεχο- 
μένου προβληματίζονται άν είναι σκόπιμος ή κανονική καί 
μάλιστα μετά τής δεούσης αύστηρότητος άσκησις τών καθη
κόντων των.

'Η δικτατορική διακυβέρνησις τής έπταετίας, παρα-ρ/ω- 
ρίζουσα τάς άνωτέρω άρχάς, προήλθε διά τοϋ Ν.Δ. 533)1970 
εις τήν ένοποίησιν Κεντρικών καί Περιφερειακών 'Υπηρεσι
ών καί Κλάδων Οικονομικής Έπιθεωρήσεως, άποβλέ- 
πουσα διά τοϋ μέτρου τούτου, άφ’ ενός μέν εις τήν τρομο- 
κράτησιν τών υπαλλήλων έν γένει, πρός έκπλήρωσιν οίασ- 
δήποτε έπιθυμίας καί παρανόμου άκόμη τών ιθυνόντων, άφ’ 
ετέρου είς τήν τοποθέτησιν τών άφοσιωμένων είς τό καθε
στώς υπάλληλων είς καίριας θέσεις τών Κεντρικών καί 
Περιφερειακών Υπηρεσιών, ώς καί τής Οικονομικής Έπι
θεωρήσεως., κατά τό δοκοϋν. Έκ τής έφαομογής τοϋ μέτρου 
τούτου έπήλθε πλήρης άποδιοργάνωσις, ιδία τών Κεντρικών 
'Υπηρεσιών, αί όποϊαι άπεψιλώθησαν έκ τών ικανών στε
λεχών των καί -τών όποιων τό φυτώριον τών στελεχών 
έπαυσεν ύςκστάμενον, άντιμετωπίζουσι δέ άνυπερβλήτους 
δυσχερείας διά τήν έκτέλεσιν τοϋ προορισμοϋ των, ιδία είς 
τήν παροΰσαν εύαίσθητον περίοδον τής περισυλλογής καί τής 
άνάγκης ύγιοϋς δημοσιονομικού σχεδιασμοϋ. Παρίσταται 
οθεν άμεσος καί έπιτακτική ή άνάγκη έπανασυστάσεως τών 
Κλάδων τής Κεντρικής Υπηρεσίας καί τής Οικονομικής 
Έπιθεωρήσεως, ώς τοϋτο προβλέπεται ύπό τών διατάξεων 
τοϋ άρθρου 14 τοϋ σχεδίου Νόμου «περί συστάσεως καί 
άναδιαρθρώσεως θέσεων ύπαλλήλων τοϋ 'Υπουργείου Οικο
νομικών καί άλλ.ων τινών συναφών διατάξεων» καί ή πλαι- 
σίωσίς των, κατά τό πρώτον στάδιον, διά μετατάξεως είς 
τάς συσταθησομένας θέσεις τούτων, κατά προτίμησιν, τών 
υπαρχόντων είσέτι έν τή ύπηρεσία ικανών στελεχών τών 
καταργηθέντων έν έτει 1970, διά τοϋ προμνησθέντος Νομο
θετικού Διατάγματος, κλάδων τών Κεντρικών 'Υπηρεσιών 
καί τής Οικονομικής Έπιθεωρήσεως.

Τήν τοιαύτην διάκρισιν τών περιφερειακών όργάνων καί 
τών Κεντρικών ύπηρεσιών καθιεροΐ ήδη διά σαφούς συντα
γματικής έπιταγης ή παράγραφος 3 τοϋ άρθρου 101 τοϋ 
Συντάγματος τοϋ 1975.

Παράγραφος 2.
Διά τών διατάξεων τής παραγράφου ταύτης προβλέπεται 

ό τρόπος πληρώσεως τών θέσεων τών Κεντρικών Ύπηρε-



σιών τής Γενικής Δ/νσεως Φορολογίας καί Γενικού. Λογιστή* 
ρίου τοϋ Κράτους έξ ύπαλλ.ήλων, κατά προτίμησιν των καταρ- 
γηθέντων άπό τοϋ έτους 1970 αντιστοίχων Κλάδων Κεντρικών 
'Υπαλλήλων, τών δύο άνωτέρων βασικών-διοικητικών μο
νάδων τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών.

Παράγραφος 3.
Διά τών διατάξεων τής παραγράφου ταύτης προβλέπεται, 

6τι εις τα Υπηρεσιακά καί Πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουρ
γείου Οικονομικών, οσάκις ταϋτα επλ.αμβανωνται θεμάτων 
προσωπικής καταστάσεως υπαλλήλων άνηκόντων εις τούς 
Περιφερειακούς Κλάδους, θά συμμετέχη καί πρόσθετον 
μέλος μετά ψήφου έκ τών έν τή Περιφέρεια τής_τέως Διοι- 
κήσεως Πρωτευούσης υπηρετουντων επι βαθμοΐς 3ω - 2ω 
ύπαλλ.ήλ.ων έκάστου περιφερειακού κλάδου. ^ >

Τοϋτο έκρίθη άναγκαϊον, άφ’ ένός μέν, ίνα εις τα Συμβού
λια ταϋτα έκπροσωπώνται οΐ περιφερειακοί κλάδοι τών 
όποιων οί υπάλληλοι κρίνονται, δΓ υπαλλήλου προερχομένου 
εκ τοϋ Κλάδου εις δν άνήκουν οί κρινόμενοι, άφΓ έτέρου δέ 
ίνα τό Συμβούλιον διαφωτίζηται πληρέστερον, έν έκάστη4 
περιπτώσει, τόσον περί των γενικών συνθηκών λειτουργίας του 
κλάδου, δσον καί περί τής προσωπικότητας ένός έκάστου τών 
κρινυομένων περιφερειακών υπάλληλων.

Άρθρον 15.
Διά τοϋ άρθρου τούτου ορίζεται δτι δΓ άποφάσεων τοϋ 

Υπουργού τών Οικονομικών ένεργειται ή τροποποίησις τοϋ 
Κανονισμού λειτουργίας τών υπηρεσιών τής—Διευθύνσεως 
Κρατικών Λαχείων.

Άρθρον 16.
Διά τής παραγράφου 11 τοϋ άρθρου 2 του Α.Ν. 281/1936 

ώρίζετο δτι: «εις τάς Διοικούσας Έ~ιτροπάς καί Συμβούλια 
τών εις τάς διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου ΰπαγομένων 
Νομικών Προσώπων, μετέχουσιν ώς μέλη κατά ψήφου υπάλ
ληλοι τής άρμοδιότητος τοϋ Υπουργείου τών Οικονομικών, 
οριζόμενοι υπό τοϋ Υπουργού τών Οικονομικών, προτάσει 
τής Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού.

Ουτοι, άντιπροσωπεύοντες τον 'Υπουργόν τών Οικονομι
κών, ύποβάλλ,ουσιν αύτώ σχετικάς εκθέσεις καί ύποδεικνύ- 
ουσι τά τυχόν προς τό συμφέρον τών Ν.Π.Δ.Δ. λ.ηπτέα μέ
τρα, κατά τά δΓ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού Οικονομικών 
κανονισθησόμενα».

Έξ έτέρου υπό τοϋ Α.Ν. 65)1967 «Περί τροποποήσεως, 
συμπληρώ σε ως καί κωδικοποιήσεως εις ένιαΐον κείμενον τών 
διατάξεων τών Α.Ν. 4)1967, 19)1967 «Περί άποκαταστά- 
σεως εύρυθμίας εις τήμν λειτουργίαν τών Δημοσίων 'Υπη
ρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.» (άρθρον 2 παρ. 3) ώρίσθη, δτι, 
διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών Συντονισμού καί τοϋ
αρμοδίου 'Υπουργού ...........................................................
δύναται νά μεταβάλλ.ηται ή σύνθεσις τών ώς άνω Συμβου
λίων καί νά διευρύνηται ή περιορίζηται ή άρμοδιότης αύτών.

Διά τής διατάξεως ταύτης κατηργήθη εμμέσως ή έκπρο- 
σώπησις τοϋ 'Υπουργού τών Οικονομικών εις τά ώς είρηται 
Διοικητικά Συμβού/.ια ή Διοικούσας Έπιτροπάς, ή θεσπι- 
σθεΐσα διά τής ανωτέρω διατάξεως.

Διά τής έν σχεδίω διατάξεως έπαναθεσπίζεται ή ώς άνω- 
τέρω διάταξις, έπεκτεινομένη εις Δημοσίας ’Επιχειρήσεις 
καί εις Νομικά Πρόσωπα ή ’Οργανισμούς έν γένει ’Ιδιωτικού 
Δικαίου, έπιχορηγουμένους ύπό τοϋ Δημοσίου ή συνδεόμε
νους διά συμβάσεως μετ’ αύτοϋ, ή άπολαύοντας προνομίων 
χορηγηθέντων ύπό τούτου.

'Η θέσπισις τής διατάξεως ταύτης υπαγορεύεται έκ τής 
ανάγκης έκπροσωπήσεως εις τά ώς είρηται Συμβού/.ια, 
τοϋ 'Υπουργού τών Οικονομικών, ίνα διά τών σχετικών 
υποδείξεων τοϋ εκπροσώπου αύτοϋ, έπιτυγχάνηται ορθή 
οικονομική διαχείρισις τών ώς άνω Νομικών Προσώπων, 
’Οργανισμών κ.λ.π., συμβαδίζουσα προς την έν γένει δημοσιονο 
μικήν-πολιτικήν τής Χώρας.

"Αρθρον 17.
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν. 4352) 1964 αί 

θέσεις έπί βαθμω 1ω τών ύπαλλ.ήλ.ων Δημοσίων 'Υπηρεσιών

καί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου έκπλ.ηροϋντο διά 
διορισμού ύπαλλ.ήλ.ων έπί θητεία. Μεταγενεστέρους, δυνάμει 
τοϋ Α.Ν. 4) 1967, αί θέσεις αύται, προκειμένου περί τών δημο
σίων υπηρεσιών, πληροϋνται διά προαγωγής μονίμων ύπαλ.- 
λ,ήλ.ων τών 'Υπηρεσιών τούτων. Ή αύτή ρύθμισις προτεί- 
νεται διά τών διατάξεων τοϋ παρόντος άρθρου καί διά τά 
έποπτευόμενα ύπό τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ώς έπωφελ.εστέρα διά τήν 
όμαλ.ήν λειτουργίαν τούτων.

Άρθρον 18.
Διά τοϋ άρθρου 18 προστίθεται εις τήν παράγραφον 1 τοϋ 

άρθρου 38 τοϋ Ν. 22)1975 έδάφιον, όρίζον, ότι οί 'ύπά?λ,ηλ.οι 
οι ανηκοντες εις τον Κλ.άδον Β11 Τελωνοφυλ.άκων τής Γενικής 
Δ/νσεως Φορολ.ογίας, κατ’ έξαίρεσιν τοϋ διά τοϋ ώς είρηται 
νόμου θεσπισθέντος γενικού ορίου ήλικίας άπολ,ύονται αύτο- 
δικαίως τής ύπηρεσίας, άμα τή συμπληρώσει τοϋ 60οϋ έτους 
τής ήλ.ικίας των, έκτος έάν δεν συνεπλήρωσαν 30ετή πρα
γματικήν δημοσίαν ύπηρεσίαν, οπότε πζραμένουσιν έν ύπη- 
ρεσία μέχρι συμπλ,ηρώσεως ταύτης, πάντως δέ ούχί πέραν 
τοϋ 62ου έτους ήλικίας, έπί τή συμπλ.ηρώσει τοϋ οποίου 
άποχωροϋσιν άνεξαρτήτως τής συμπλ,ηρώσεως 30ετοΰς 
πραγματικής ύπηρεσίας.

Τό όριον τούτο ήλικίας θεσπισθέν, εΐδικώς διά τούς ύπαλ- 
λ.ήλους τής Τελωνοφυλακής, τό πρώτον, δυνάμει τής έν έτει 
1968 καταργηθείσης διατάξεως τής παραγράφου 5 τοϋ 
άρθρου 17 τοϋ .Ν.- 4464/1965, κρίνεταικαί αύθις άναγκαίον,- 
διότι οί ύπάλλ.ηλοι τοϋ Κλ.άδου τούτου, έργαζόμενοι συνε
χώς έν ύπαίθρω καί έντός πλ,οίων καί φορτηγίδων, έκτεθει- 
μένοι εις τά καύματα τοϋ θέρους ή τά ψύχη καί τήν βροχήν 
τοϋ χειμώνος, κάμπτονται φυσιολ,ογικώς ένωρίτερον τών 
λ,οιπών ύπαλλ.ήλ.ων καί ώς έκ τούτου δεν δύνανται ν’ άσκή- 
σουν άποδοτικώς τά ύπηρεσιακά των καθήκοντα, ώς οργάνων 
διώξεως λαθρεμπορίου καί φυλάκων τών τελ,ωνειακών χώρων.

Τό γεγονός τοϋτο, άναγνωρισθέν καί διά τοϋ Α.Ν. 1854/ 
1951 (άρθρον 15 παρ. 3), ΐσχύοντος καί σήμερον, άπετέλεσε 
τον δικαιολ.ογητικόν λ.όγον, χορηγήσεως είς τούς υπαλλήλους 
τοϋ Κλ.άδου τούτου, τούς έπιθυμοϋντας νά άποχωρήσουν τής 
ύπηρεσίας προ τής συμπλ,ηρώσεως 35ετίας ή τοϋ νομίμου 
ορίου ήλ.ικίας, προσαυξήσεως κατά 10/50 τοϋ συνταξίμου 
μισθοΰ των, ύπό τήν προϋπόθεσιν βεβαίως συμπλ,ηρώσεως 
20ετοϋς πραγματικής ύπηρεσίας έν τώ ώς είρηται Κλ.άδω.

Άρθρον 19.
Παράγραφος 1.

Διά τοϋ έδαφίου α τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Α.Ν. 
941/49, τοϋ κυρωθέντος διά τοϋ Ν.Δ. 1305/49, ορίζεται είσ- 
φορά 3 % έκ τών πάσης φύσεως άποδοχών τών τελ,ωνειακών 
ύπαλλ.ήλ.ων ύπέρ τοϋ Ταμείου ’Αρωγής καί ‘Υγείας Τελω
νειακών 'Υπαλλ.ήλ.ων.

Διά τής ύπό κρίσιν διατάξεως τό ποσοστόν τοϋτο αύξάνεται 
είς 4 % τέσσαρα έπί τοΐς έκατόν.

Παράγραφος 2.
'Ομοίως, διά τοϋ έδαφίου β τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 

3 τοϋ ίδιου ώς άνω Άν. Νόμου, προβλχπεται εισφορά έκ 10 % 
ύπέρ τοϋ Ταμείου ’Αρωγής καί 'Υγείας Τελ,ωνειακών Ύπαλ- 
λ.ήλ.ων, έπί τών είσπροττομένων δικαιωμάτων έκτελ,έσεως 
τελωνειακών έργασιών. "Ηδη διά τής ύπό κρίσιν διατάξεως 
ή εισφορά αύτη καθορίζεται είς δέκα πέντε έπί τοΐς έκατόν 
(15%) καί τοϋτο προς ένίσχυσιν τών συνταξιούχων τελω
νειακών ύπαλλ.ήλ.ων. Ή αύξησις αυτή τών πόρων τοϋ Τα
μείου καθίσταται έπιβεβλ.ημένη, ίνα δυνηθή τό έν λ.όγω Τα- 
μεϊον νά άνταποκριθή εύχερέστερον είς τάς υποχρεώσεις του.

Έκ τής αύξήσεως τών ώς άνω εισφορών, ούδεμία έπι- 
βάρυνσις είς τον Δημόσιον Π ροϋπολ.ογισμόν έπέρχεται.

Παράγραφος 3.
Διά τών διατάξεων τής παραγράφου ταύτης προβλ.έπεται 

ότι δΓ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού τών Οικονομικών ορίζεται 
τό ύψος τοϋ έπιδόματος διαχειριστικών λ,αθών τό καταβαλ.-
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λόμενον προς άποκατάστασιν των παρουσιαζομένων εις τούς 
ταμειακούς διαχειριστάς συνήθων ελλειμμάτων τής διαχει- 
ρίσεώς των.

Άρθρον 20.
Διά τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται όπως αί περί ών 

το άρθρον 5 περίπτωσις Γγ τοϋ ύπ’ όψιν σχεδίου Νόμου 
θέσεις επί βαθμοΐς 10ω - 6ω τοϋ Κλάδου Β3 Έλεγκτικοϋ 
τοϋ Γενικοϋ Λογιστηρίου τοϋ Κράτους, πληρωθούν δια μετα
τάξεως βοηθών Ταμείων καί εΐσπρακτόρων εσόδων ’Οργα
νισμών Τοπικής Αύτοδιοικήσεως, ύπηρετούντων έν άπο- 
σπάσει παρά τοϊς Δημοσίοις Ταμειοις τοϋ Κράτους, εκ τοϋ 
οικείου πίνακος τών έπιτυχόντων εις τον ενεργηθεντα υπο τής 
'Υπηρεσίας την 27/1/1974 σχετικόν διαγωνισμόν.· ’Εν προ- 
κειμένω σκοπεϊται ή πλήρωσις τών ως ανω συνιστωμενων 
θέσεων έκ τής άνωτέρω κατηγορίας υπαλλήλων, καθ’ όσον, 
λόγω τής μέχρι τοϋδε άπασχολήσεώς των εις την είσπραξιν 
καί διαχείρισιν τών δημοτικών καί κοινοτικών έσοδων, 
κατέστησαν ούτοι έμπειροι καί ικανοί διά την άμεσον προ
σαρμογήν εις την άσκησιν τών καθηκόντων, τών εις άς πρό
κειται νά μεταταγοϋν θέσεων, τής είσπράξεως, δηλονότι τών 
δημοσίων εσόδων κ.λπ. Άλλωστε ή μέχρι σήμερον ικανο
ποιητική άπόδοσίς των άνταποκρίνεται άπολύτως προς τάς 
προσδοκίας τής Υπηρεσίας. Καί ναι μέν διά τής διατάξεως 
τοϋ άρθρου 64 τοϋ Ν. 12/1975 προεβλέπετο διά τούς ως 
άνω έκτεθέντας λόγους ή τακτοποίησις τής έν λόγω κατη
γορίας υπαλλήλων εις κενάς όμως θέσεις ύφισταμένας 
μετά τον διορισμόν νέων υπαλλήλων έκ τών πινάκων έπι- 
τυχίας τών προκηρυχθέντων προσφάτως διαγωνισμών Β' 
Κατηγορίας, πλήν, έπειδή είναι βέβαιον ότι ή τελική μετάτα- 
ξις τούτων εις τό Γενικόν Λογιστηρίου τοϋ Κράτους θά 
βραδύνη ύπερμέτρως, λόγω τής πρόβλεπομένης μακρας δια
δικασίας διορισμού τών ώς άνω νέων υπαλλήλων, έν δψει 
δέ καί τών άμέσων καί έπιτακτικών εις προσωπικόν αναγ
κών τών δημοσίων ταμείων, έπιβάλλεται ή διά μετατάξεως 
πλήρωσις τών οΰτω συνιστωμένων θέσεων.

Άρθρον 21.
Διά τοϋ άρθρου 21 καταργεϊται ή διάταξις τοϋ άρθρου 

1 τοϋ Ν.Δ. 194) 1973, καθ’ ήν, αί κατά τήν ίσχύν τούτου υφι
στάμενα'. κεναί θέσεις τοϋ Γενικοϋ Λογιστηρίου τοϋ Κράτους 
δύναται νά πληρώνται καί διά μετατάξεως τακτικών υπαλ

λήλων τοϋ ’Οργανισμού Διαχειρίσεως Συμμαχικού 'Υλικού 
(ΟΔ1ΣΥ). Ή κατάργησις τής διατάξεως ταύτης επιβάλ
λεται έκ τοϋ γεγονότος ότι διά τοϋ καταρτισθησομένου 
οργανισμού τοϋ ΟΔΙΣΥ, άποτελοϋντος Νομικόν Πρόσωπον 
Δημοσίου Δικαίου, θέλουν ρυθμισθή καί τά τής τακτοποιή- 
σεως τοϋ προσωπικού αύτοϋ άλλά καί έκ τοϋ ότι, λόγω τής 
ιδιομορφίας, τής άποστολής καί τής σοβαοότητος τοϋ 
άντικειμένου τοϋ ’Οργανισμού, άπαιτεΐται ή παραμονή τών 
υπαλλήλων του, οίτινες, ένεκεν τής μακροχρονίου πείρας 
των, έχουν άποκτήσει τοιαύτην έξειδίκευσιν, ώστε νά δύναν- 
ται νά συμβάλλουν άποτελεσματικώς εις τήν ομαλήν καί 
εύρυθμον διεξαγωγήν τοϋ έργου τοϋ ’Οργανισμού.

'Ωσαύτως καταργεϊται καί ή διάταξις τοϋ άρθρου 64 
τοϋ Ν. 12/1975, καθ’ ήν οί έπιτυχόντες εις τον διαγωνισμόν 
τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών τής 27/. 1.1974, Κλάδου Β3 
Ελεγκτικού τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους, κοινο
τικοί βοηθοί καί κοινοτικοί εΐσπράκτορες ’Οργανισμών Το
πικής Αύτοδιοικήσεως, ύπηρετοϋντες έν άποσπάσει παρά 
τοϊς δημοσίοις ταμείοις τοϋ Κράτους, μετατάσσονται εις 
κενάς όργανικάς θέσεις, αίτινες θά ύφίστανται μετά τήν πλή- 
ρωσιν τούτων έκ τοϋ προκηρυχθέντος διαγωνισμού προς 
πλήρωσιν κενών θέσεων έπιμελητών εισπράξεων δημοσίου 
ταμείου.

'Η κατάργησις τής διατάξεως ταύτης έπιβάλλεται έκ 
τοϋ λόγου, ότι, οί περί ών πρόκειται υπάλληλοι, τακτοποιούν
ται άμέσως καί άσφαλώς διά τής διατάξεως τοϋ άρθρου 20 
τοϋ ΰπ’ όψιν σχεδίου.

Άρθρον 22.
Τέλος διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 22 προβλέπεται ό 
χρόνος ισχύος τών διατάξεων τοϋ Νόμου τούτου.

Έν Άθήναις τή 31 Ιουλίου 1975

Οί 'Υπουργοί

Προεδρίας Κυβερνήσεως Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ ΕΥΛΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ


