
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τής προτάσεως νόμου «Περί συμπληρώσεως τοϋ 
άρθρου 2 τοϋ νόμου 340/1976».

Πρός τήν Βουλήν ιών Ελλήνων

Μέ τον Νόμον 340/4-5/6/1976 «περί συμπληρώσεως καί 
τοοτεοποιήσεως των «περί της ’Αγροφυλακής καί των Σω- 
αάτων Ασφαλείας ίσχυουσών Διατάξεων καί Συνταξιοδο- 
τήσεως υπό τοϋ Δημοσίου των οργάνων τής ’Αγροφυλακής», 
άο’ ενός αέν αί υπό τοϋ Νόμου 3030 τοϋ 1954, ώς αύται
μεταγενεστέρως έτροποποιήθησαν καί συνεπληρώθησαν, συν- 
εστημένας 7840 θέσεις ’Αγροφυλάκων καί 330 θέσεις Άρχι- 
φυλάκων κατέστησαν άπό 3-3-1977 θέσεις τακτικών Δημο
σίων υπαλλήλων Γ' καί Β' κατηγορίας άντιστοίχως διά τοϋ 
άρθρου 2 παρ. 1 τοϋ Νόμου τούτου, καί άφ’ ετέρου διά τοϋ 
αύτοΰ άρθρου παρ. 2 τοϋ αύτοϋ Νόμου οί κατά την 1.1.1977 
ύπηρετοϋντες επί θητεία ’Αγροφύλακες καί Άρχιφύλ.ακες 
’Αγροφυλακής έφ’ όσον είχον πενταετή υπηρεσίαν έν τη 
’Αγροφυλακή καί είχον τά ύπό των κειμένων Νόμων τυπικά 
καί ούσιαστικά προσόντα έμονιμοποιήθησαν εις θέσεις τα
κτικών Δημοσίων ύπαλλήλ.ων Τ' καί Β’ κατηγορίας άντι- 
στοίχως. καί εις τούς Εισαγωγικούς Βαθμούς τών κατη
γοριών τούτων, διεπόμενοι έφ’ έξης ύπό τών διατάξεων 
τοΰ.Νόμου 1811 τοϋ 1951 «περί Κώδικος καταστάσεως Δη
μοσίων 'Υπαλλήλ.ων».

Ή παράγραφος 4 τοϋ αύτοϋ άρθρου τοϋ ίδιου Νόμου ώ- 
ριζεν ότι αί διατάξεις τής παραγράφου 2 εφαρμόζονται άνα- 
λόγως καί διά τούς ύπηρετοΓντας την 1.1.1977 καί μή έχοντας 
τό προσόν είτε τοϋ τίτλ.ου σπουδών είτε τοϋ ορίου ηλικίας, 
διά δέ τής παραγράφου 5 τοϋ αύτοΰ άρθρου ώρίσθη ότι οί 
ύπηρετοϋντες τήν 1.1.1977 τακτικοί ’Αγροφύλακες καί 
Άρχιφύλ.ακες καί μή έχοντες συμπληρώσει πενταετή υπη
ρεσίαν, διέπονται ύπό τών διατάξεων τοϋ Ν. 3030 τοϋ 
1954 «περί ’Αγροφυλακής», καί θά διετηροΰντο έν υπηρε
σία έκτος οργανικών θέσεων μέχρι συμπληρώσεως πενταετούς 
υπηρεσίας, μετά τήν οποίαν συμπλήοωσιν έμονιμοποιήθησαν 
κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου τούτου καί τοϋ Νόμου 340 
τοϋ 1976.

Άλλ’ έν’ ώ τοιαύτην πρόνοιαν έλαβε δι’ όλας τάς άνωτέ- 
ρω κατηγορίας καί τών ’Αγροφυλάκων καί τών Άρχιφυλά- 
κων. παρέλ.ειύε-προφανώ: έκ παρ- δρ< αής νά λάβη τήν ιδίαν 
πρόνοιαν καί διά τήν κατηγορίχν τών ύπηρετούτων άναπλη- 
ρωτών ’Αγροφυλάκων, ένώ καί ούτοι είχον διορισθή 
βάσει τοϋ Νόμου 3030 τοϋ ’954 διότι τό άρθρον 21 τοϋ 
Νόμου τούτου είχε καθ-.ενώσει τον θεσμόν τοϋτον, καί 
οί περισσότεροι έξ αύτών καί τότε τήν 1.1.1977 είχον χρόνον 
υπηρεσίας μεγαλύτερον τών 5 ετών, σήμερον δέ όλ.οι έχουν 
χρόνον υπηρεσίας άπό 10—18 ετών, καί ώς έκ τούτου 
έχει δημιουργηθή σήμερον εις τό Σώμα τής ’Αγροφυλακής 
μία όμάς αδικημένων άνθρώπων, ή όμάς τών άναπληρωτών 
’Αγροφυλάκων, πού δεν έμονιμοποιήθησαν μέχρι σήμερον 
καί τών οποίων ό άριθμός εις μέν τον Νομόν 'Ηρακλείου 
Κρήτης άνέρχεται εις 12, εις ολόκληρον δέ τό Κράτος εις 
300. Τήν άρσιν τής μεγάλης αύτής άδικίας επιδιώκει τό 
υποβαλλόμενου ύπό τήν κρίσιν τής Βουλής σχέδιον Νόμου.

’Εν Άθήναις τή 14 ’Ιουνίου 1979 

'Ο προτείνων βουλευτής
Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Εις τό-άρθρον 2 τοϋ νόμου 340/1976 «περί τροποποιή- 
σεως καί συμπληρώσεως τών «περί ’Αγροφυλακής καί Σω
μάτων Ασφαλείας ίσχυουσών διατάξεων», εις τό τέλ.ος τής 
παραγράφου 5 τίθεται ή εξής διάταξις άποτελοϋσα συνέ
χειαν τής παραγράφου 5: «Τό αυτό ισχύει καί διά τούς'ύπη- 
ρετοϋντας άναπληρωτάς άγροφύλακας έφ’ όσον είτε είχον 
συμπληρώσει τήν 1.1.1977 ή έχουν συμπληρώσει μέχρι σή
μερον ύπηρεσίαν έν τή ’Αγροφυλακή άνω τών πέντε έτών. 
καί αυτοί μονιμοποιούνται κατά τον αύτόν τρόπον πού όρί- 
ζουν αί παράγραφοι 2, 3, 4 καί 5 τοϋ νόμου 340/1976, 
έστω καί έάν δέν έχουν τό τυπικόν προσόν τοϋ τίτλ.ου σπου
δών καί τοϋ ορίου ήλικίας».

Έν Άθήναις τή 14 ’Ιουνίου 1979 

Ό ποοτείνων βουλευτής
Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ


