
ΕΙΣΙΙΓΗΤΙ-ΚΙΙ εκθεςις

ΈπΙ τοΰ σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπλη- 
ρώσεως = τών «περί Αγροφυλακής ίσχυουσών διατάξεων 
καί συντχξιοδοτήσεως ύπό τοΰ Δημοσίου των οργάνων 
της ’Αγροφυλακής».

ΙΙρΰς ι η ·■■ >' .1OJV )·ω»’ /

Ή εύρυθμος λειτουργία των ύττηρεσιών τής Άγροφυλα-

τχι ό Κλάδος Συντάξεων τοΰ άνωτερω Φορεως Ασφχ/.ι- 
σεως, διατηρούμενου μόνον τοΰ Κλάδου Επικουρικής Άσφα-_. 
λίσειυς αύτοϋ. · 3’·—

Διά τοΰ άρθρου 4 προβλέπεται ή ύπό τοΰ Δημοσίου 
μείου καταβολή των συντάξεων των ύττό τοΰ Ταμείου Συν
τάξεως καί ’Αρωγής ’Οργάνων ’Αγροφυλακής συντχξιο- 
δοτουμένων Άρχιφυλάκων καί ’Αγροφυλάκων, διά δέ τοΰ 
άρθρου 5 καταργεΐται ό Κλάδος συντάξεων τοΰ Ταμείου 
Συνταξιοδοτήσεως καί ’Αρωγής ’Οργάνων ’Αγροφυλακής. 
Τούτο καθίσταται άναγκαϊον κατόπιν τής μονιμοποιήσεως 
ώς τακτικών δημοσίων ύπα/Δήλων των ’Αγροφυλάκων καί

μέτρα ικανά νά βοηθήσουν αποτελεσματικός εις την επι- 
τευξιν τοΰ σκοπού τουτου, με συνέπειαν να πκρκτηρητχι 
άπό ετών αδυναμία συμπ/.ηρωσεως των Οεσεων τών Αγρο
νόμων καί τών κατωτέρων οργάνων τής Αγροφυλακής, 
επί ζημία τοΰ άνατεθέντος εις αυτά έργου. Προβάλλει, όθεν 
έπιτακτική ή άνάγκη τής έν τώ μέτρω δυνατού αντιμετω- 
πίσεως τοΰ θέματος, προς έςασφαλισιν τών προϋποθέσεων 
βελτιώσεως του έργου των ύττηρεσιών της Αγροφυλακής 
καί ίκανοποιήσεως έκκρεμούντων άπό μακροϋ χρόνου αιτη
μάτων αυτής.

’Εν δύει τούτου προήλθομεν ε’ς τήν κατάρτισιν τοΰ υπο- 
ραλλομένου Σχεδίου Νόμου", ωη προς τάς έπί μέρους δια
τάξεις τοΰ οποίου πχρατηρητέα τ’ υιόλου’.’α :

Διά τοΰ άρθρου 1 αυξάνονται αί θέσεις τών Διοικητών 
Αγροφυλακής καί |Αγρονόμων κατά 17, προς τον σκοπού 
διευρύνσεως τών θέσεων άνωτερων βαθμών διά τήν ετελι- 
ξιν τών κατωτέρου βαθμοΰ Άγρονόμοιν, προς δέ συνιοπών- 
ται 3 θέσεις δα/τμλογράφων, Διά τής διευρύνσεως τών θέ
σεων τών ύπα/Δήλων Λ' Κατηγορίας άνωτέρων βαθμών, 
προβλέπεται Ατι θά έξασφαλισθοϋν τά άπαραίτητα κίνητρα 
διά την προ ϊλευσιν πτυχιοΰχων προς-πλήρωσιν τών_εκά- 
στότε κενουμένων θέσεων ’Αγρονόμων εις τον εισαγωγικόν 
βαθμόν, δοθέντος οτΓ παρατηρεϊται άδυναμία συμπληρό)- 
σεως τής οργανικής δυνάμεςος τών ’Αγρονόμων, είτε λόγο)

Διά τοΰ άρθρου 2 καθορίζεται ότι αί θέτεις τών Άρχι- 
' φυλάκων καί ’Αγροφυλάκων καθίστανται άπό 1.1.1977 
^θέσεις τακτικών δημοσίων υπαλλήλων Β' και Γ' Κατηγο
ρίας, άντιστοίχως, μονιμοποιούνται δέ εις τούς εισαγωγι
κούς /βαθμούς τών Κατηγοριών τούτων, άνςυ περαιτέρο) 
βαθμολογικής εξελίξει·; ς, οί συμπληροΰντες πενταετή προϋ
πηρεσίαν εις τήν ’Αγροφυλακήν. Ή άναγκαιότης τής ρυθμί- 
σεως ταύτής, ή όποια θά έχη ώς συνέπειαν βελτίωσιν τής 
οικονομικής Οέσεο)ς τών Άρχιφυλάκων κγί ’Αγροφυλάκων 
είναι εμφανής, δοθέντος δε ι ούτοι·είναι οί μόνοι έκ τών όργά- 
νων τής Δημοσίας Διοικήσει ς οί όποιοι,καίτοι κατ’ ουσίαν 
είναι δημόσιοι ύπάλληλοι, δέν διέπονται ύπό τής διά τούς 
δημοσίους ύπαλά.ήλους ίσχυούσης νομοθεσίας. Είδικώτερον; 
καθ’ όσον άφορα τάς διατάξεις τής παραγράφου 7 τοΰ άρθρου 
τούτου, διευκρινίζεται ότι διά τής παρεχόμενης έξουσιοδο- 
ίησεως δύνανται νά ρυθμίζονται μόνον θέματα μή άντι- 
μετωπιζόμενα ύπό τοΰ Σχεδίου, πάντοτε δέ, εί δυνατόν, 
έντός τών πλαισίων τής έκάστοτε ίσχυούσης διά τούς δη
μοσίους' ύπαλλήλονς Γ' καί Β' Κατηγορίας νομοθεσίας.
' Διά τοΰ άρθρου 3 προβλέπεται ή ύπό τοΰ Δημοσίου συν- 
ταξιοδότησις τών ’Αγροφυλάκων καί Άρχιφυλάκων,ώς 
καί τών μελών οικογένειας αυτών καί προσδιορίζονται αί 
ύπηρεσίαι αί όποϊαι λογίζονται ώς συντάξιμοι, διά τόν κα
θορισμόν τοΰ συνολικού συνταξίμου χρόνου. Μέχρι τοΰδε 
ούτοι έσυνταξιοδοτοΰντο ύπό τοΰ Ταμείου Συντάξεων καί 
Αρωγής ’Οργάνων ’Αγροφυλακής, τό όποιον διά τήν άντι- 
μετώπισιν τών έκ τής αιτίας ταύτης δαπανών επιχορηγείτο 
κατ’ έτος ύπό τοΰ δημοσίου διά ποσοΰ 23.000.000 δραχμών 
περίπου. Ή ύπό τοΰ Δημοσίου συνταςιοδότησις τών. έν 
λόγω οργάνων ’Αγροφυλακής είναι αναγκαία, κατόπιν τής 
μονιμοποιήσεως των εις θέσεις τακτικών δημοσίων ύπαλ- 
λήλων, διό καί διά. τών διατάξεων τοΰ άρθρου 5 καταργεΐ-

- (άρθρον 8 περιπτώσεις α' καί δ').
Διά τοΰ άρθρου 6 ρυθμίζονται τά τής άπό άπόψεως ύγειο- 

νομικής περιθαλφεως τών Αγροφυλάκων καί Άρχιφυλάκων 
άσφαλίσεως αύτών εις τόν ’Οργανισμόν Γεωργικών ’Ασφα
λίσεων, διά δέ τοΰ άρθρου 7 ορίζεται είς 4 % ή προς τδ Τα- 
μεΐον Αρωγής ’Οργάνων ’Αγροφυλακής εισφορά τών ήσφα- 
λισμένων, άντί τής σήμερον καταβαλλοωένης τοιαύτης έκ 
3 % (άρθρον 9 -α?. 1 Ν.Δ.4523/1966).

Σινολογία ένάρξεως ισχύος τών διατάξεων τών άφο- 
ρωσών.εί; τήν μονιμοποίησιν τών Άρχιφυλάκων καί ’Αγρο
φυλάκων καί τήν σϋνταξιοδότησιν αυτών ύπό τοΰ Δημοσίου 
ορίζεται ή 1.1.1977 πρός τόν σκοπόν μειώσεως τών έκ τών 
διατάξεώ'λ'τΐιϋ Σχεδίου επιπτώσεων έπί'τοΰ έκτελουμένου 
Προϋπολογισμού. ·,

Έκ τούτου όμως δέν ανακύπτουν ζητήματα διά τούς μέχρι 
τής 31.12.1976 μέλλοντας νά έξέλθουν τής υπηρεσίας Άρχι- ’ 
φύλακας καί Αγροφύλακας, καθ’ όσον διά τήν συνταξιο
δότησα αυτών θά έφαρμοσθοϋν αί ήδη ίσχύουσαι. έπί τοΰ 
αντικειμένου τούτου διατάξεις.

Έν Άθήναις τή 10 ’Απριλίου 1976 
ν Οί Υπουργοί ^ ·’

Προεδρίας Κυβεονήσεω: ’ · . . ."τ Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΑ.ΛΗΣ ·’ ΕΥΑΓΓ." ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

, Δημοσίας Τάξεωε ’ Κοινωνικών 'Υπηρεσιών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ· Κ.' ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΤΑΟΣ'

ΚΑΥΑΡΓΟΥΜΕΝΑ1 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ν.Δ. 3030/1954 «περί Αγροφυλακής».

, - ι « ■ * * . · ‘ *■ ι .
, · ' Άρθρον 143.

1. Άπό τοΰ Οικονομικού έτους 1954 καί εφεξής υπό
χρεος πρός καταβολήν τής κατά τό 'άρθρον 4 παρ. 1 στοιχ. 
β' τοΰ 1900/1951 εισφοράς πρός τό Τ.Α.Ο.Α. είναι ό κατά 

. τό άρθρον 82 λογαριασμός ’Αγροφυλακής, ορίζεται δέ ή 
εισφορά αότη δι’ έκαστον Οικονομικόν έτος, άρχήε γενροιέ- 
νης άπό τοΰ εϊρημένου Οικονομικού έτους, είς 5.75% τοΰ 

( είς τά όργανικάς θέσεις τών άρθρων 9 π'αρ. 1 καί 23 παρ. 2 
τοΰ παρόντος διά 12 μήνας άναλογοϋντος μηνιαίου μισθού. .

Περαιτέρω ώς πρός τήν εισφοράν ταύτην εφαρμόζονται 
τά έν τώ άρθρω 28 παρ. 3 τοΰ παρόντος οριζόμενα.

: ' ’ -· Άρθρον" 18. ν.
Νοσ-ηλεία - Άναρρωτικαί άδειαι.

Διά διατάγματος, τή προτάσέι τών ‘Υπουργών Εσωτε
ρικών, Οικονομικών καί Κοινωνικής Προνοίας, όρισθήσον- 
ται τά τής ιατρικής, φαρμακευτικής καί νοσοκομειακής 
περιθάλψεως, τών άναρρωτικών άδειων, τής παρατάσεως 

: τής θητείας, τής άπολύσεως κ.λ,π. τών άσθενούντων άγρο- 
φυλάκων, ούς καί τά τών εξόδων κηδείας. Μέχρις έκδόσεως 

; τοΰ Διατάγματος τούτου Εσχύουσι τά μέχοι τοΰδε έφάόυ,ο- 
ζομενα.
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ TIT ΑΡΙΘ. 4523/1966
«Περί συντχξιοδοτήσεως τών οργάνων τής ’Αγροφυλακής».

Άρθρον 9.
Εΐσφορχί.

I ....................... ......................................... ...........................
2. Το Δημόσιον επιχορηγεί το I .Α.Ο.Α. μέ ποσον όραχ- 

μών· 5.000.000 έτησίως, προς κάλυψιν της δαπάνης συν- 
τχξιοδοτήσεως τών οργάνων αγροφυλακής δυνάμενον νά 
άύξάνηται δΓ άποφάσεως των 'Υπουργών ’Εσωτερικών 
καί Οικονομικών., - , , ,
Ν.Δ: 3768/1957 «περί τροποποιήσεως τών περί ορίου ηλι
κίας τών Πολιτικών 'Υπαλλήλων διατάξεων καί τροποποιη- 
σεως καί συμπληρώσεως συντχξιοδοτικών τινων διατάςεων».

A * -4 ; .

‘ ' Άρθρον 13.
1. ....................... .................... .......................... ..................
2. 'Ομοίως λογίζεται ώς συντάξιμος προσμετρούμενος 

εις την λοιπήν συντάξιμον υπηρεσίαν ΰπο τάς προϋποθέσεις 
τών άρθρων 13 καί 38 τοϋ Α.Ν. 1854/τοϋ 1951 ως αυται 
έτροποποιήθησχν μεταγενεστέρως καί διά. τοϋ παρόντος 
καί ό χρόνος τών κάτωθι προϋπηρεσιών τών Δημοσίων ύπαλ.- 
λήλών καί στρατιωτικών : α). . .. β) 'Η προγενεστέρα υπη
ρεσία ώς Άρχιφυλακων άγροτικής ασφαλείας.

Β.Δ. τής 8.5.1958 (Α. 67) «περί τής νοσηλ-είας καί τών 
άναρρωτικών αδειών τών οργάνων ’Αγροφυλακής».

^ . . Άρθρον 1.
1. α) Οί άσθενοϋντες τακτικοί ’Αγροφύλακες ή Άρχι- 

’φύλακες Αγροφυλακής δύνανται τή αιτήσει των νά νοση- 
λεύωνται είς τα δημόσια, τά δημοτικά ή κοινοτικά καί τά 
ιδιωτικής αγαθοεργού πρωτοβουλίας νοσοκομεία ή άλλα 
νοσηλευτικά ιδρύματα έντός τού Κράτους. . '

β) Αί.δχπάνχι τής νοσηλείας βαρύνουσι τον Λογαριασμόν. 
’Αγροφυλακής.' Καταβάλλονται δέ αυται διά χρηματικών 
ενταλμάτων, άτινα έκδίδονται- έπί τή βάσει καταστάσεων 
τοϋ νοσηλευτικού ιδρύματος διαλαμβάνούσών τον χρόνον 
νοσηλείας τοϋ οργάνου καί άνάλύσιν τών πληρωτέων πο
σών. -
. 2. Ή έν ΐδιωτικαΐ: κλ.ινικαϊς νοσηλεία, τών έν τή παρ’. 
1 έδαφ. α' άναφερομένων όργάνων επιτρέπεται ωσαύτως, 
αλλά μόνον έν περιπτώσει έπειγούσης ανάγκης, διαπιστου- 
μένης υπό τής οικείας κατά τόπον πρωτοβαθμίου υγειονο
μικής ’Επιτροπής τοϋ Νόμου 1S11/51. At δαπάναι νοση
λείας βαρύνουσι τον .λογαριασμόν Αγροφυλακής, ώς εΐδι- 
κώτερον έν τή παρ. 1 έδαφ. β', άπαιτουμένης προσέτι καί 
σχετικής ένορκου βεβαιώσεως τοϋ Διευθυντοϋ τής κλινικής.

3. Διά τήν νοση/χίαν. ή τις κατά πάσαν περίπτωσιν ένερ-
γεΐται είς κλίνας τής Γ' Οέσεως. απαιτείται γνωμάτευσις 
τής οικείας κατά τρόπον πρωτοβαθμίου υγειονομικής ’Επι
τροπής τοϋ Νόμου 1811/51, περί τής σοβαρύτητος τής νό
σου καί τής ανάγκης τής νοσηλείας, καί έγκριτική άπόφασις 
τοϋ αρμοδίου Διοικητοϋ.’Αγροφυλακής. ..

Προκειμένου περί νοσηλείας έν τοΐς νοσηλευτικοί: ίδρύ- 
μασι τής πρωτευούσης καί τών πέριξ, τήν άπόφασιν δύναται 
νά έκδίδη ό Υπουργός τών Εσωτερικών, άπαιτουμένης 
έν τή περιπτώσει ταύτη γνωματεύσεως τής πρωτοβαθμίου 
'Υγειονομικής ’Επιτροπής ’Αθηνών.

4. 'Η νοσηλεία, έν ή καί ή κατ’ οίκον, δεν δύναται νά 
ύπερβή τούς δύο μήνας. Μέ νέαν έκάστοτε γνωμάτευσιν 
καί έγκρισιν, ώς έν παρ. 3, δύναται ή νοσηλεία νά παρατεί- 
νεται κατά δίμηνον. μέχρις έξαντλήσεως τοϋ χρόνου τής 
ής δικαιούται ό νοσηλευόμενος κατά τό άρθρον 3 άναρρωτι- 
κής άδειας.

Άρθρον 2.
• 1. Οί τακτικοί ’Αγροφύλακες καί οί ’Λρχιφύλακες ’Αγρο

φυλακής δύναται νά τύχωσι νοσηλείας κατ’ οίκον, μετά

προηγουμένην γνωμάτευσιν τής οικείας κατά τόπον πρω
τοβαθμίου υγειονομικής ’Επιτροπής τοϋ Ν. 1811/51 καί 
έγκρισιν τοϋ αρμοδίου Διοικητοϋ ’Αγροφυλακής, τής ιατρι
κής ή καί φαρμακευτικής περιθάλψεως παρεχομένης αΰτοϊς 
είς βάρος τοϋ Λογαριασμού ’Αγροφυλακής.

2. 'Η δαπάνη άναγνωρίζεται καί καταβάλλεται μόνον
έφ’ όσον : α) ή περίπτωσις τής νόσου ή τοϋ τραύματος είναι 
σοβαρά, έχορηγήθη άναρρωτική άδεια καί ή δαπάνη έπρα- 
γματοποιήθη διαρκούσης τής άναρρωτικής άδειας καί β) 
υπάρχει βεβαίωσις τοϋ ’Αγρονόμου, έν ή βεβαιοϋται ύπευ- 
θύνως καί έξ ιδίας άντιλήψεως ή κατ’ οίκον νοσηλεία καί 
ή χρονική διάρκεια αυτής ήμερολογιακώς. - ·

3. Περαιτέρω, ώς προς τήν άνχγνώρισιν καί τήν κατα
βολήν τής δαπάνης ταύτης, εφαρμόζεται ό,τ. καί έπί τών 
δημοσίων υπαλλήλων, τών διεπομένων ύπό τοϋ κωδικός 
καταστάσεως τών δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων, ή .

4. 'Η κατά τό άρθρον τοϋτο έτησία δαπάνη τοϋ Λογα- 
ριχσμοϋ ’Αγροφυλακής δεν δύναται νά ύπερβαίνη τάς δρα- 
χμάς 200.000.

Άρθρον 3.
1. Είς τούς τακτικούς ’Αγροφύλακας καί Αρχιφύλακας 

;τής Αγροφυλακής τούς άτ-ύενοΰντας ή χρήζόντας άναρρώ-
σεως, χορηγείτάι έπί τή αιτήσει των ύπό τού -προϊσταμένου 
των, Διοικητοϋ άναρρωτική άϊεια άπόϋσίας μετά πληρών 
άποϊοχων. * - ·

2. Ή ώς άνω άδεια δέν δύναται νά ύπερβή τον αριθμόν 
τόσων μηνών, όσα τά έτη τής πραγματικής καί συνεχούς 
τοϋ όργάνου υπηρεσίας, καί πάντως τούς δέκα μήνας, άφαι- 
ρουμένης έκάστοτε τής έντός τής προγενεστέρας διετίας 
χορηγηθείσης τυχόν τοιαύτης, έν συνεχεία δέ χορηγουμένη

■ δέν δύναται νά ύπερβή τούς πέντε μήνας. Χρόνος υπηρεσίας 
έξ τούλάχιστον μηνών θεωρείται ώς πλήρες έτος. Κατά τά 
τρία πρώτα τής ύπηρεσίας τοϋ όργάνου έτη έπιτρέπεται !ή 
χορήγησις αύτώ άναρρωτικής. άδειας διάρκειας τριών τό 
πολύ μηνών έν συνόλω. . ·

3. Εΐδικώς όσον αφορά τούς προσβαλ,λομένους ύπό πνευ-
μονικής φυματιώσεως, ύπό φυματιώσεως τής σπονδυλικής 
στήλης καί τών μεγάλ.ων αρθρώσεων τών κάτω άκρων, 
αιτινες απαιτούν μακροχρόνιον έν ακινησία θεραπείαν, τούς 
πάσχοντας έκ καρκίνου ή έκ νευροψυχικών παθήσεων μα
κροχρονίου ίάσεως, ώς καί τούς παθύντας έκ τραύματος ή 
άλλης αιτίας - πλήν νόσου - έν υπηρεσία, έξ αιτίας δέ τής 
ύπηρεσίας,' κατά τήν κρίσιν τοϋ Ε.Σ.Α., χορηγούνται αύτοΐς, 
ασχέτως τοϋ χρόνου υπηρεσίας των, άναρρωτικαί άδεια', 
άναλόγου διάρκειας μετά πλήρων αποδοχών, πάντως ούχί 
πλέον τών 18 μηνών έν συνόλω ή μή. ,

4. Πλήν τής μετ’ αποδοχών άναρρωτικής άδειας, δύ- 
ναίαι νά χορηγήται καί τοιαύτη άνευ αποδοχών, διάρκειας 
δύο το πολύ μηνών είς τάς περιπτώσεις τής παρ. 2. έξ δέ τό 
πολύ μηνών είς τάς περιπτώσεις τής παρ. 3.

5. Εις τον χρόνον τής άναρρωτικής άδειας συνυπολογί
ζεται καί ό χρόνος νοσηλείας.

6. α) Ή άναρρωτική αδεια χορηγείται άνά δίμηνον τό 
πολύ.

β) Αί άναρρωτικαί άδεια*, χορηγούνται μετά προηγουμέ
νην γνωμάτευσιν τής πρωτοβαθμίου υγειονομικής Επιτρο
πής.

Άρθρον 4.
1. Παρατεινομένης τής νόσου πέραν τών ορίων τοϋ προη

γουμένου άρθρου, το όργανον άπολύεται τής υπηρεσίας δΓ 
άποφάσεως τοϋ Ε.Σ.Α., κρίνοντος έπί τή βάσει τών χορη- 
γηΟεισών άναρρωτικών άδειών, άφ’ ενός καί ιατρικής γνο.- 
μ.χτεύσεως περί τής πχρχτάσεως τής νόσου, άφ’ ετέρου.

2. ’Εάν ή νόσος δέν είναι δεκτική ίάσεως. τό όργανον 
απολύεται τής ύπηρεσίας δΓ άποφάσεως τοϋ Ε.Σ.Λ.. καθ’ 
άς διατάξεις καί οι λοιποί δημόσιοι ύπάλληλοι (άρθρ. 2U 
παρ. 6 Ν.Δ. 3030/54) καί προ πάσης έτι χορηγήσεως άναρ
ρωτικής άδειας ή λήξεως τής χορηγηθείσης τοιαύτης.
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1. α) Έχν ή θητεία τοϋ ΰργάά^λήγη προ τηςάξαντλή- 
σεως των κατά τδ άρθρον 3 ορίων άναρρωτικής άδειας 
παρατείνεται αΰτη - ύποχρεωτικώς - 5·.’ άποφάσεως το ν 
Νομάρχου μέχρι της έξαντλήσεως των ορίων τούτων, πλήν 
έχν έπέλ.θη ίασις έν τώ μεταξύ, δτε παρατείνεται μέχρι της 
ημέρας καθ’ ήν περιήλθεν εις τον Νομάρχην ή περί τής ίά- 
σεως ιατρική γνωμάτευσις.

β) ’Εάν ή νόσος ο έν είνα.ι δεκτική ΐάσεως, ή θητεία παρα- 
τείνετχι μέχρι τής άπολύσεως τοϋ οργάνου κατά τδ ά.ρθρον 
4 παρ. 2.

2. Έν περιπτώσει άνχνεώσεως τής θητείας, ή νέα θη
τεία άρχεται άπδ τής λ.ήξεως τής προηγουμένης καί άν αΰτη 
παρετάθη κατά τδ έδαφ. α/ της παρ. 1.

Άρθρον 6.
1. *0 Λογαριασμός ’Αγροφυλακής ύποχρεοϋται εις την 

καταβολήν των εξόδων κηδείας των άποθνησκόντων τα
κτικών ’Αγροφυλάκων ή Άρχιφυλάκων.

2. Τά έξοδα ταΰτα, ούχί ανώτερα των δύο μηνιαίων βα
σικών μισθών τοϋ θανόντος, καταβάλλονται βάσει σχετικού 
λογαριασμού, τεθεωρημένου ύπό τοϋ ’Αγρονόμου, καί αντι
γράφου τής ληξιαρχικής πράξεως τοϋ θανάτου, ύποβαλ-· 
λομένων διά τοϋ Αγρονόμου. »'

3. Ή δαπάνη τοϋ παρόντος άρθρου δεν δύναται νά ύπερ- 
βαινη τάς δρχ. 40.000 έν συνόλω έτησιως.

ψΆρθρον 5. 2. Μέλη τής οικογένειας τοϋ οργάνου πάσχοντα έκ πνευ- 
μοντκής φυματιώσεως, έκ φυματιώσεως τής σπονδυλικής 
στήλης καί τών μεγάλων άρθρώσεονν τών κάτω άκρων, έκ 
καρκίνου ή έκ νευροψυχικών παθήσεων μακροχρονίου ίά- 
σεως. δύνχντχι νά νοσηλευθώσι καί πέρα τοϋ κατά τήν προη- 
γουμένην παράγραφον όριζομένου χρόνου,ασχέτως τοϋ χρό
νου υπηρεσίας τοϋ προστάτου, άλλ’ ούχί πέραν τών δώδεκα 
(12) μηνών έν συνόλω, έν συνεχεία ή μή.

Άρθρον 2.
1. α) Ή άνάγκη τής νοσηλείας διαπιστοϋται μετ’ αίτη- 

σιν τοϋ προστάτου πρδς τδν αγρονόμον, διά γνωματεύσεως 
τής οικείας πρωτοβαθμίου υπηρεσιακής ύγιεινομικής ’Επι
τροπής τοϋ Νόμου 1811/51, περί τοϋ είδους τής πχθήσεως 
καί τοϋ πιθανώς άπαιτουμένου πρδς θεραπείαν χρόνου.

β) Η έν ίημοαίω Νοαηλευτί'/.ώ Ιδρύμχτι εισαγωγή ένερ- 
γείτχι ϊι άποράσεως τον οικείου Αιοικητον Αγροφυλακής. 
Προκειμένον περί νοσηλείας έν οημοσίω νοσηλεντικώ ϊορύματι 

τής Πρωτευούσης καί τών πέριξ, την άπόφασιν δύναται νά 
εκόιδη ό 'Υπουργός τών ’Εσωτερικών άπαιτουμένης έν τή 
περιπτοδσει ταύτη γνωματεύσεονς τής Πρωτοβαθμίου ' Υ- 
γιειονομίκής ’Επιτροπής ’Αθηνών.

γ) ' Η νοσηλεία δεν δύναται νά ύπερβή τούς δύο μήνας 
κατ’ άπόφασιν. Μετά νέαν δι’ έκάστοτε γνωμάτευσιν δύνα- 

—τάι νά-παρατείνεται αΰτη- άνά δίμηνον, μέχρις έςαντλήσεως . 
τοϋ χρόνου τής ής δικαιούται, ό νοσηλευόμενος, κατά τδ 
άρθρον 1 τοϋ παρόντος. '

Γ Άρθρον 7.
Αί διατάξεις, τοϋ παρόντος Διατάγματος δεν εφαρμόζον

ται ώς πρδς τούς άναπληρωτάς ’Αγροφύλακας.
Εις τούς αύτούς 'Υπουργούς άνατίθεμεν την δημοσίευσιν 

και εκτελεσιν τοΰ παρόντος Διατάγματος.
-· Έν Άθήναις τή 24 Απριλίου 195S

.δ . παυαος ' '' ώ ..· : ' -
Β. ■** · * , ' - ‘ *. * Λ '

'· λ ," .. or υπουργοί \ · y -y ; :
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

.··«■

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΓΓ ΑΡΙΘ. 136/1967 . ·
Περί τής νοσοκομειακής περιθάλψεως τών μελών τών οΐκο- 
,-_νειών τών δργάνων ’Αγροφυλακής.

ΛΑ' : '·· ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
-,- ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
",τΈχοντες ύπ’ όψιν : α) τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 3 τοϋ 
Ν.Δ.4522/1966 «περί σν μ πλη ρ ιό σε ώ ς διατάξεων τινων 
~ΞΡί_Άγροφυλακήςι>, β) τήν ύπ’ άριθ. 75 τής 1 Φεβρουάριου 
1967 γνωμοδότησιν τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτειας, 
προτασει τών ΊΙμετέρων έπί τών Εσωτερικών καί Οικο
νομικών 'Υπουργών, άπεφχσίσχμεν καί διατάσσομεν :

, ' ι
. Άρθρον 1. ,, '

‘‘Γ ' ’ ' ’ J ' Ά
‘-■Ι. α) 'Η έν δημοσίω νοσηλευτικού ίδρύματι νοσηλεία 
τών μελών τής οικογένειας τών τακτικών ’Αγροφυλάκων 
καί τών Άρχιφυλάκων ’Αγροφυλακής, δεν δύναται νά ύπερ- 

δι’ έκαστον, τδν αριθμόν τόσων μηνών, όση. τά έτη —
στα,του κο

και
βή δι1 έκαστον
πραγματικής καί συνεχούς υπηρεσίας τοϋ προστά,τι 
πάντως τους έξ (6) μήνας, άφαιρουμένου έκάστοτε του χρό
νου τής τυχόν έγκριθείσης έντδς .τής προγενεστέρας διετίας 
τοιαυτης, έν συνεχεία δέ έγκρινομένη ή νοσηλεία δεν δύναται 
νά ύπερβή τούς τρεις ' μήνας. - ; -
' β) Κατά τά τρία πρώτα έτη τής υπηρεσίας τοϋ προστάτου, 
επιτρέπεται η νοσηλ.είχ μέχρι τριών μηνών έν συνόλκρ.

Υ) Χρόνος υπηρεσίας έξ τουλάχιστον μηνών θεωρείται 
ως πλήρες έτος. . , . - * .
■·ψ_δ) Εις περίπτωσιν έξόδούέκ τής υπηρεσίας τοϋ προστά
του ή έγκεκριμένη νοσηλεία συνεχίζεται μέχρις έξαντλ.ή-
σεώς της. *
.·> - ■. * " ·

"Αρθρον 3.
Αί κατά τά προηγούμενα άρθρα δαπάναι νοσηλείας κατα

βάλλονται διά χρηματικών ένταλ.μάτων, έκδιδομένων εις 
βάρος τοϋ Λογαριασμού ’Αγροφυλακής, έπί τή βάσει κατα
στάσεων τοϋ νοσηλ.ευτικοΰ ιδρύματος, διαλ.αμβανουσών 
τον χρόνον νοσηλ.είας τδ είδος καί την αξίαν τών κχτχνχλω- 
θέντων φαρμάκων, τών παρακλ.ινικών έξετάσεων καί λοι
πών απαραιτήτων διά την νοσηλείαν ειδών, ώς καί τδ κατα- 
βλητέον χρηματικόν ποσόν. '. ’

Εις τδν Ήμέτερον έπί τών Εσωτερικών 'Υπουργόν 
άνατίθεμεν την δημοσίευσιν καί έκτέλ,εσιν τοϋ παρόντος 
Διατάγματος. —

Έν Άθήναις τή 25η Φεβρουάριου 1967 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ' . . :■

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ '
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

.»· X. ΣΤΡΑΤΟΣ Π. ΣΤΕΡΙΩΤΙΙΣ

Ν.Δ. 4522/1966 «περί συμπλ.ηρώσεως διατάξεων τινων 
περί ’Αγροφυλακής».

Άρθρον 3. - ' -
1. Τά μέλη τής οικογένειας τών οργάνων ’Αγροφυλακής 

νοσηλεύονται είς βάρος λογαριασμού Άγροφυλ.ακής εις την 
Γ' θέσιν τών Δημοσίων Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων.

2. 'Ως μέλη τής οικογένειας νοϋνται :
, α) ή σύζυγος καί * . γ

β) τά άγαμα άρρενα τέκνα μέχρις ήλ.ικίας 18 έτών καί 
τά άγαμα θήλεα.
Τά έκ τών άρρένων τέκνων φοιτώντα εις Μέσας ή Άνωτά- 
τας Σχολάς δικαιούνται νοσοκομειακής περιθάλ.ψεως μέχρι 
τής ένηλικιούσεώς των.
. 3. Διά τήν άντιμετούπισιν τών Δαπανών περιθάλ.ψεως τών 
ώς άνω μελών τής οικογένειας τών οργάνων ’Αγροφυλακής 
έπιβάλλεται κράτησις ίση πρδς τά 0,50 % τών πάσης' φύ- 
σειυς αποδοχών αυτών.' ■ . ·..

4.· Διά Βασιλικών Διαταγμάτων έκδιδομένων τή ,προ- 
τάσει τών Υπουργών Εσωτερικών καί Οικονομικών όρι- 
σθήσοντχι : · - -

r· ι
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.· α·) ή διάρκεια τής νοσηλεία; των έν παραγράφω 2 τοϋ.
" παρόντος άρθρου μελών της οικογένειας των οργάνων ’Αγρο
φυλακής, ’

β) ό τρόπος'διαπιστώσεως τής ανάγκης τής νοσοκομεια
κής περιθάλψεως καί .

γ) ό τρόπος δικαιολογήσει»; των δαπανών περιθάλφεως.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ• / .. »

Τής 5ης Ειδικής Συνεδριάσεως τής ολομέλειας τοϋ Έλεγ-γ 
.-. κτικοϋ Συνεδρίου τής 17ης Μαρτίου 1976.

ΜΕΛΗ : Γεώργ. Κουνουπιώτης, Πρόεδρος, Αντ. Παπα- 
δάτος, ’Αντιπρόεδρος, Κων. Χουρδάκης, Πέτο. Πετριδης,· 
Νικ. Σπυράκος, Κων. Σαραντύπουλος, Κων. Παρασκευό- 
πουλος, Δημ. Καμβύσης, Ήλ. Κάμτσιοζ, Γεωργ. Βιταλης 
καί Κων. Σμυρλής, Σύμβουλοι. ■

Οί Νικ. Θέμελης, Γεώργ. Λημόπουλος, Δημ. Μαμαλης 
καί Ίίοάν. Κατσίκας, Σύμβουλοι, κωλυόμενοι δεν παρέ-. 
στησαν.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ j 
Βασ. Παπαστυλιανός, νόμιμος άναπληρωτής τοϋ Γενικού 

. ’Επιτρόπου τής ’Επικράτειας Παν. Φωτοπούλου, κω/.υο-

·: ΓΡΑΜΜΑΤΕΤΣ : Γεράσ. Μπουκογιάννης.
Άρχομένης- τής συνεδριάσεως ό Πρόεδρος εισάγει εις 

τήν 'Ολομέλειαν το διά ροΰ ύπ’ άρ. 36371/439/Μ 13/2.-64/ 
12.3.1976 εγγράφου τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών (Γενικόν 
Λογιστήριον τοϋ Κράτους—'Υπηρεσία Συντάξεων), προς 
τόν Γενικόν ’Επίτροπον τής ’Επικράτειας άποσταλέν σχέ- 
διον Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ σε ως τών 

“περίΆγροφυλοίκής ΐσχυούσών διατάξεων καί συνταξιοδο
τώ σε ως υπό τοϋ Δημοσίου^ τών ’Οργάνων τής ’Αγροφυλα

κής», όπως προκληθή ή γνώμη- ταύτης, συ'μφώνως προς 
το άρθρον 73-παράγραφος 2 τοϋ Συντάγματος, έχον ώς εξής :

' ’'Αρθρον 1'- '
1. Αί κατά τήν εναρξιν τής ισχύος τοϋ παρόντος υφιστά

μενα1. θέσεις υπαλλήλων Α' Κατηγορίας τής Γενικής Διευ- 
Ούνσεως ’Αγροφυλακής Κλάδου Αί Διοικητικού καί Β1 
Διοικητικού, προσαυξανόμενα.’, κατά 17, άναδιαρθροϋνται 
ώς άκολούθως : Α'· Κατηγορίας, Κλάδος ΑΙ Διοικητικός : 
1 Οέσις επί βαθμώ 1ω, 3 θέσεις επιθεωρητών έπί βαθμοΐς

·3ω - 2ω, 20 θέσεις Διοικητών έπί βαθμοΐς 3ω - 2ιο, 36 
θέσεις Διοικητών έπί βαθμοΐς 5ω - 4ω, 75 θέσεις. Άγρο- 
νόμιον έπί βαθμοΐς 5ω - 4ω καί 164 θέσεις ’Αγρονόμων έπί 
βαθμοΐς 8ω - 6ω.

2. Συν.στώνται παρά τή Γενική ΔιευΟύνσει ’Αγροφυλακής 
τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων Β' Κατηγορίας Κλάδου Π2 
Δακτυλογ'ράφων έπί βαθμοΐς 30ω εως 6ω.

3. Εισαγωγικός βαθμός τών ’Αγρονόμων ορίζεται ό 7ος. 
Οί κατά τήν εναρξιν τής ισχύος τοϋ παρόντος ύπηρετοϋντες 
εις τόν 8ον βαθμόν ’Αγρονόμοι έντάσσονται εις τόν 7ον, ό 
υπό τούτων δέ διανυθείς εις τόν Sov βαθμόν χρόνος δεν λακ- · 
βανεται ύπ’ όψιν διά περαιτέρω προαγω-γήν ή διά τήν απο
νομήν επιδόματος εύδοκίμου παραμονής έν τώ αύτώ βαθμώ 
(τριετιών).

- "Αρθρον 2
1. At ύπο τών διατάξεων τών άρθρων 9 καί 23 τοϋ Χ.Δ. 

3030 τοϋ 1954 «περί ’Αγροφυλακής», ώς αύτάι έτροποποιή- 
θησαν καί συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρως. συνεστημέναι 
7.840 θέσεις ’Αγροφυλάκων καί 330 θέσεις ’Λρχιφυλάκων, 
καθίστανται άπό 1.1.1977 θέσεις τακτικών δημοσίων ύπαλ- 
λήλων Γ' καί Β' Κατηγορίας, άντιστοίχως.

2. Οί κατά τήν 1.1.1977 ύπηρετοϋντες τακτικοί, έπί 
θητεία, ’Αγροφύλακες, καί Άρχιφύλακες ’Αγροφυλακής, 
έχοντες πενταετή εύδόκιμον υπηρεσίαν έν τή ’Αγροφυλακή 
και κεκτημένοι τά ύπο τών κειμένων διατάξεων άπάιτού- 
μενα ουσιαστικά καί τυπικά προσόντα, εξαιρέσει τοϋ ορίου

ηλικίας, μονιμοποιούνται διά διορισμού είς τακτικούς δη μ. ο
σίους υπαλλήλους τής Γ' καί Β' Κατηγορίας, άντιστοίχως, 
καί εις τούς εισαγωγικούς βαθμούς τών κατηγοριών τούτων, 
διεπόμενοι έφ’ εξής ύπο τών διατάξεων τοϋ Ν. 1811/1951 
«περί κωδικός καταστάσεως τών δημοσίων διοικητικών 
ύπαλλήλων», ώς αύται έτροποποιήθησαν καί συνεπληρώ- 
Οησαν μεταγενεστέρως καί καθ’ ό μέρος αύται δεν άντίκεινται 
εις τάς διατάξεις τοϋ παρόντος, ή δέ θητεία τούτων άπό καί 
διά τοϋ διορισμού των θεωρείται λήξασα, μή απαιτούμε υης 
άλλης περί άπολύσεως πράξεως. '

3. Τό, κατά τήν προηγουμένην παράγραφον, εύδόκιμον
ή μή τής ύπηρεσίας καί τά λοιπά τυπικά καί ουσιαστικά 
προσόντα, κρίνονται ύπο τοϋ οικείου ’Εποπτικού Συμβουλίου 
’Αγροφυλακής. . .

4. Αί διατάξεις τών προηγουμένων παραγράφων, τοϋ
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται άναλόγως καί διά τούς ύπη- 
τοϋντας καί μή έχοντας, κατά τήν 1.1.1977, τό τυπικόν 
προσόν τοϋ τίτλου σπουδών καί ορίου ηλικίας. /

5. Οί ύπηρετοϋντες κατά τήν 1.1.1977 τακτικοί ’Αγρο
φύλακες καί Άρχιφύλακες καί μή συμπληρώσαντες πενταετή

_ εύδόκιμον υπηρεσίαν, διέπονται ύπό τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 
3030/1954 «περί Άγ'ροφυλακής»* ώς αύται συνεπληρώθησαν 
καί έτροποποιήθησαν. ΟύτοΥ—διατηρούνται έκτος οργανικών 
θέσεων, μετά δέ τήν συμπλήρωσιν πενταετούς εύδοκίμου 
ύπηρεσίας έν τή ’Αγροφυλακή, μονιμοποιούνται διά διορι
σμού κατά τάς διατάξεις τών προηγουμένων παραγράφων 
τοϋ παρόντος, άρθρου, άλλως απολύονται.

6. Οί κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου μονιμο
ποιούμενοι ’Αγροφύλακες καί Άρχιφύλακες.

α) Δεν εξελίσσονται πέραν τοϋ βαθμοΰ εις όν άρχικώς. 
εντάσσονται. , . ..·

β) Προσμετρούν, διά τήν απονομήν τών έπιδομάτών 
εύδοκίμου παραμονής έν τώ αύτώ βαθμώ (τριετιών) καί 
πολυετούς ύπηρεσίας καί τόν χρόνον ύπηρεσίας αύτών προ 
τής μονιμοποιήσεούς των.

γ) Λαμβάνουν τό ύπό τοϋ Ν.Δ. 91/1974 «περί χορη- 
γήσεως προσωρινού επιδόματος εις τά όργ'ανα Αγροφυλα
κής» προβλεπόμενον έπίδομα. Προσωρινά έπιδόματα χορη- 
Υ'ούμενα εις τούς λοιπούς υπαλλήλους Αγροφυλακής ύπό 

. ετέρων ϊιατάεεων ίέν χορηγούνται εις τούτους.
7. Διά Π.Δ/των, έκδιδομένων προτάσει τών 'Υπουργών 

-Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών καί Δημοσίας 'Γά- 
ξεως, ορίζονται τά τοϋ τρόπου καί προσόντων διορισμού 
τών προσλαμβανόμενων κατωτέρων όργάνουν Αγροφυλακής- 
(Άρχιφυλάκων-Άγροφυλάκων), ώς καί παν θέμα συναφές 
προς τήν έν γ·ένει ύπηρεσιακήν κατάστασιν τών διά τοϋ 
παρόντος, μονιμοποιουμένων διά διορισμού ■ κατιοτέρων 
όρ','άνων τής Αγροφυλακής, τά τής ’Επικουρικής άσφαλί- 
σεως αύτών, ώς καί παν άλλο θέμα άναγκαΐον διά τήν έφαρ- 
μογήν τοϋ παρόντος άρθρου. Τά άφορώντα .είς τήν άσφά- 
λισιν Προεδρικά Διατάγματα έκδίδονται προτάσει καί τοϋ 
Ύπουργ'οϋ Κοινοινικών 'Υπηρεσιών. . ·

Άρθρον 3
1. Οί Άρχιφύλακες Αγροφυλακής καί οί τακτικοί 

Αγροφύλακες, ώς καί τά μέλη τών οικογενειών αύτών, 
δικαιούνται συντάξεως έκ τοϋ Δημοσίου- Ταμείου, έφαρμο- 
ζομένων πασών τών έκάστοτε ίσχυουσών διατάξεων περί 
απονομής συντάξεως είς τούς δημοσίους πολιτικούς ύπαλ- 
λήλους, πλήν αν άλλως ορίζεται διά τοϋ παρόντος Νόμου.

2. Άπό 1.1.1977 διακόπτεται ή παρά τώ Κλάδω Συν
τάξεων τοϋ Ταμείου Συντάξεων καί Αρωγής Όργ'άιων 
’Αγροφυλακής άσφάλισις τών περί ών ή πρ .ηγουμένη παρά- 
Υ'ραφος προσώπων, ό δέ κλάδος ούτος καταργ'εΐται.

3. Άπό τής κατά τήν προηγουμένην παράγραφον χρονο
λογίας τό Ταμεΐον Συντάξεων καί Αρωγής ’Οργάνων Άγ·ρο- 
φυλακής. μετονομάζεται εις Ταμεΐον Αρωγής “Οργάνων Α
γροφυλακής. έςακολουύεϊ οέ τούτο οιεπόμενον ύπό τών ειατά- 
Ξεων τού Νόμου 1900/1951 «περί ίερύσεως Ταμείου Αρω
γής “Οργάνων Αγροφυλακής», ώς αυτ-αι έκάστοτε ισχύουν.
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4. To Τχμεΐον Αρωγής 'Οργάνων Αγροφυλακής υπει
σέρχεται ώς καθολικός διάδοχος εις το σύνολον-τών — άσης 
φύσεως δικαιωμάτων, —όρων καί ύποχρεώσεων του Ταμείου- 
Συντάξεων καί Αρωγής ’Οργάνων ’Λγροουλακής, — λήν των 
•υποχρεώσεων των αφορώ σο>·Λ_είς τήν συνταξιοδότησαν τών 
οργάνων της ’Αγροφυλακής, άς αναλαμβάνει τό Δημόσιον. 
"Απαντα τα περιουσιακά στοιχεία (άκίνητα. καταθέσεις, 
χρηματόγραφα κ.λπ.) τοϋ Ταμείου, ώς καί αί υποχρεώσεις 
αύτοΰ αί άφορώσαι εις τήν κατά τάς διατάξεις τοϋ Νόμου 
1900/1951 χορήγησιν εφ’ άπαξ οικονομικής αρωγής, περι
έρχονται εις τό Ταμείον ’Αρωγής ’Οργάνων ’Αγροφυλακής.
. 5. Παρά τώ Ταμείω Αρωγής ’Οργάνων ’Αγροφυλακής 
έξακουλουθεϊ λειτουργών καί ό δυνάμει τών διατάξεων τοϋ 
Β.Δ’τος τής 18/28.6.1952 «περί συστάσεως Αογαριασμοΰ 
Αύτασφαλίσεως 'Υπαλλήλων ’Αγροτικής ’Ασφαλείας» ευ
σταθείς Λογαριασμός Αύτασφαλίσεως ' Υπαλλήλων ’Αγρο
τικής ’Ασφαλείας, διεπόμενος 'υπό τών περί αΰτοϋ κειμενιον 
διατάξεων. ι

"Αρθρον 4.
1. Ώς συντάξιμος πραγματική υπηρεσία τών έν άρθρω 3

τοϋ παρόντος άναφερομένων προσώπων, λογίζεται άπας ό 
χρόνος ό ιιανυύ-είς εις τήν άτράλίΤ’.ν τοϋ Ταμείου Συντάξεων 
καί Αρωγής Όργά/ων ’Αγροφυλακής (Τ.Σ.Α.Ο.Α.) 
άπό τής ισχύος τοϋ Ν. Δ. 4523/1966 «περί συνταξιοδότησε ως 
τών οργάνων τής ’Αγροφυλακής» καί εφεξής. ./ . :

2. Ώς συντάξιμος πραγματική υπηρεσία, ποοσμετρουμένη 
εις τήν κατά τήν προηγουμένην παράγραφον τοιαύτην, λογί
ζεται :

α) "Απασα ή πράγματι παρασχεθεϊσα έν τή Αγροφυλακή 
προ τής υπαγωγής εις τήν άσφάλισιν τοϋ Ταμείου, υπό τήν 
ιδιότητα τοϋ Άρχιφύλακος καί τακτικού Άγροφύλακος, 
έφ’ όσον ή ύττηρεσία αύτη δικνύθη ύπό τό Κράτος τοϋ Ν.Δ. 
3030/1954 «περί ’Αγροφυλακής»' ή τών προϊσχυσάντων 
άύτοϋ Νόμων 3394/1927 «περί αγροτικής ασφαλείας καί 

’■ αγροφυλακής Κρήτης», 4491/1929 «περί κυρούσεως τοϋ 
άπό 15/22/10/1929 Ν.Δ/τος «περί άσφαλείας τών άγροτικών 

; κτημάτων καί όργανώσεως τών υπηρεσιών αγροτικής ασφα
λείας», 5274/1931 «περί κώδτκος αγροτικής άσφαλείας καί 

. Αγροφυλακής Κρήτης» καί Α.Ν. 1010/1937 «περί Κώδικος 
’Αγροτικής Άσφαλείας». > ' ,

β) Ή ύπό τήν ιδιότητα τοϋ προσωρινοϋ ή άναπληρωτοϋ 
Άγροφύλακος ή είδικοϋ είσπράκτορος ’Αγροφυλακής παρα- 
σχεθεϊσα ύπό τό κράτος τών ύπό τής προηγουμένης περι- 
πτωσεως α όριζομένων Νομοθετημάτων, έφ’ όσον το όργανον 
τής Αγροφυλακής συνεπλήρωσε τριετή πλήρη πραγματικήν 
υπηρεσίαν. Εκ τοϋ χρόνου ύπηρεσίας ώς είδικοϋ είσπράκτορος 
προσμετρεΐται χρόνος μιας μόνον πενταετίας.

γ) Ή πραγματική δημοσία ύπηρεσία έν γένει ή παρασχε- 
θεισα εις τό Δημόσιον προ τής ύπαγωγής εις τήν Άσφάλισιν 
τοϋ Ταμείου Συντάξεων καί ’Αρωγής ’Οργάνων ’.Αγροφυλα
κής. ;

δ) Πάσα έτέρα προϋπηρεσία ήτις αναγνώριζεται ιός τοι- 
αυτη, κατά τάς περί πολιτικών συντάξεων διατάξεις, ύπό τάς 
εν αυταΐς προϋποθέσεις καί περιορισμούς.

Άρθρον 5.
1. Άπό 1.1.1977 τό Δημόσιον βαρύνετάι μέ τήν καταβολή7 

τών συντάξεων τών συνταξιούχων τοϋ Κλάδου Συντάξεω7 
τοϋ Ταμείου Συντάξεων καί ’Αρωγής ’Οργάνων Άγροφυ' 
λακής, καθώς καί τών δικαιουμένων συντάξεως καττ’ έφαρ~ 
μογήν τοϋ άρθρου 3 τοϋ Νόμου 269/1976 «περί τροποποιή* 
σεως καί συμπληρώσεως τοϋ Ν.Δ. 4523/1966 «περί συντα" 
ξιοδοτησεως τών οργάνων τής Αγροφυλακής», θεωρουμένω7 
διά πάσαν περιπτωσιν ώς συνταξιούχων τοϋ δημοσίου. '

Η διά τοϋ άρθρου 4 τοϋ Νόμου 269/1976 παραταθεϊσα 
προθεσμία τοϋ άρθρου 11 τοϋ Ν.Δ. 4523/1966 έφαρμόζεται 
και επι του παρόντος Νόμου, τά δέ ύπό τό κράτος τών διατά
ξεων τοϋ Ν.Δ. 4523/1966, ώς έτροποποιήθησαν καί συνε- 
πληρωθησαν δια τοϋ Νόμου 269/1976, γεννηθέντα ή γεν- .

νηθησόμενα δικαιώματα εις σύνταξιν μέχρι 31.12.1976 εξα
κολουθούν 'υπαγόμενα εις τήν ύπό--τών διατάξεων τούτων 

— πρσβλεπομένην ρύθμισιν. ·

2. Αί συντάξεις τώννπτρί ών ή προηγούμενη παράγραφος 
συνταξιούχων, ώς καί τών έφ’ έςής συνταςιοδοτουμένων 
έκ τών περί ών ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ παρόντος 
προσώπων, αύξάνονται κατά τάς εκάστοτε χορηγουμένας εις 
τάς συντάξεις τών δημοσίων υπαλλήλων αύςησεις.

Άρθρου 6.
«

1. Οί κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 2 τοϋ παρόύτος 
μονιμοποιούμενοι Αγροφύλακες καί Άρχιφύλακες, ώ; καί 
οί έν ένεργεία Άρχιφύλακες καί οί επί θητεία Αγροφύλακες 
περί ών ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου S τοϋ Ν.Δ. 3933/1954 
«περί Αγροφυλακής» δικαιούνται τών παροχών τοϋ Κλάδου 
Άσθενείας τοϋ Ο.Γ.Α. Τών αύτών πχροχών δικαιούνται 
καί οί συνταξιοδοτούμενοι Αγροφύλακες καί Άρχιφύλακες.

2. Τά μέλη οικογένειας τών ύπό τής προηγούμενης παρα
γράφου άναφερομένων οργάνων Αγροφυλακής δικαιούνται 
τής ύπό τοϋ ΟΤΑ παρεχόμενης νοσοκομειακής περιθάλψεως 
εις τούς ήσφαλισμένους1 αύτοΰ.

3. Αί διατάξεις τής παραγράφου 8 τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν.Δ.
1390/1973 αιπερί έπεκτάσεως τής άσφαλίσεοος- τοϋ Ο.ΡιΑ. 
καί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τής περί αύτοΰ Νομο
θεσίας» διατηρούνται έν ΐσχύι. ’ ' '

4. Τών παροχών τοϋ Κλάδου Άσύενείας τού Ο.Γ.Α., 2ι- 
καιοϋνται ωσαύτως καί τά συνταςιοεοτούμενα- ΐκ τοϋ Τ.Σ.Α. 
Ο.Α. μέλη οικογένειας (σύζυγος, ανήλικα τι να) -3ανοντων 
Άρχιφυλάκων Αγροφυλακής καί ’Αγροφυλάκων.

5. Αί κατ’ εφαρμογήν τοϋ παρόντος άρ·3ρου προκαλούμεναι 
ϊαπάναι ϊιά τον Ο.Γ.Α.. καλύπτονται έκ τού Κρατικού Προ
ϋπολογισμού. · νς

Άρ·3ρον 7.
1 Λ \ — * / *» · » - * * · '«'ΙΑττΟχτης εναρςεως ιτ/^ος του.-αροντος η ειτφορα ησ<?α- 

λισμένου τοϋ Ταμείου ’Αρωγής ’Οργάνων ’Αγροφυλακής, κα
θορίζεται εις 4% υπολογιζόμενη έπί τών πάσης φύσεοις απο
δοχών τών ήσφαλισμένων.

Άρ3ρον 8.

- Επί τυχόν συνταξιούχων τοϋ Ταμείου Συντάξεων καί "Α
ρωγής ’Οργάνων ’Αγροφυλακής καί τοϋ Δημοσίου, καταίάλ- 
λεται μόνον μία σύνταξις, κατ’ επιλογήν τοϋ ενδιαφερομένου, 
ίυναμένου νά αίτήσηται τον άνακαόαρισμόν τής συντάξεως 

'του ϊιά· συνυπολογισμοϋ καί τοϋ χρόνου, όστις έλήφ·3η ύπ’ 
οψιν οιά τήν χορήγησιν τής μή λαμίανομένης συντάξεως, ύπό 
τούς περιοοισμοϋς τής παεαγράσου 6 τοϋ άούεου 11 τοϋ Α.Ν.
1834/1951. - - ’ . .

• ’ * ί - * · ✓ ί* . /, Λ
Άρθρον 9. ' ‘

V .
Άπό 1.1.1977 καταργοϋνται αί διχτάξεις : χ) .τοϋ άρθρου 

143 παράγραφος 1 τοϋ Ν.Δ. 3030/1954 «περί Αγροφυλακής» 
β) τοϋ άρθρου 18 τοϋ Ν.Δ/τος 3030/1954 «περί Αγροφυ
λακής» καί τοϋ από 24.4.1958/8.5.1958 Β.Δ/τος «περί τής
νοσηλείχς κχί τών άνχρρωτικών αδειών τών οργάνων τής 
’Αγροφυλακής». κα·3’ ό μέρος αφορούν αύται εις τά τής υγειο
νομικής περιθάλψεως τών οργάνων Αγροφυλακής καί τών. 
μελών οικογένειας αύτών, γ) τοϋ Β.Δ. 136/1967 «περί τής 
Νοσοκομειακής περιθάλψεως τών μελών τών οικογενειών 
τών ’Οργάνων Αγροφυλακής», δ) τοϋ άρθρου 9 παράγραφος 
2 τοϋ Ν.Δ. 4523/1966 «περί συνταξιοδοτήσεως τών όργάνοιν 
τής Αγροφυλακής» καί ε) πάσα άλλη διάτχξις ρυθμίζουσα 
άλλως θέματα /Αγροφυλακής ρυθμιζόμενχ ύπό τοϋ παρόντος.
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Αρθρον 10.

'|1 ισχύς τον μέ» άρθρου 1 τοΰ παρόντος άρχεται άπό της 
δημοσιεύσεούς του διά της Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, 
των δέ λοιπών διατάξεων αυτοΰ άπό 1ης ’Ιανουάριου 1977.

* Έν Άθήναις τη 
01

Ποοεδρίαε Κυβερνήσεως 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
Δημοσίας Τάξεως
Γ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

... Μαρτίου 1076 
'Υπουργοί

Οικονομικών
ΕΓΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΊΌΓΛΟΥ

\Koiv. 'Υπηρεσιών
Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ!!ΟΤΑΟΣ

Καί έφ’ ·ου ό Γενικός Επίτροπος της Επικράτειας έχει 
την γνώμην ότι αί διατάξεις αΰτοΰ είναι δεδικαιολογημεναι, 
κατά τά έν τη αΐτιολογική εκθέσει αύτοϋ είδικώτερον εκτι
θέμενα. ·'

• Ό εισηγητής Πρόεδρος τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου Γεο,ργ’ 
Κουνουπιώτης εΐσηγεϊται ώς ακολούθως :

’Εν τώ υπό έξέτασιν νομοσχεδίω μετά των συνταξιοδοτικών 
διατάξεων περιελήφθησαν καί θέματα διοικητικής «ρύσεως 
παρά τους ορισμούς τοΰ ανωτέρω άρθρου τοΰ Συντάγματος 
παρά ταϋτα όμως ώς έχει παγίως δεχθή ή 'Ολομέλεια τοΰ 
’Ελεγκτικού Συνεδρίου ή περί εΐδικότητος των συνταξιοδο- 
τικών διατάξεων ανωτέρω συνταγματική έπιταγή δεν παρα- 
βιάζεται όταν λόγω τής φύσεώς των αί διοικητικά! διατάξεις 
δεν είναι δυνατόν νά άποχωρισθώσι το>ν συνταξιοδοτικών 
τοιούτων άνευ βλάβης περί/τήν αρτιότητα τοΰ Νόμου, περί 
πτωσις ητις καί έν προκειμένω συντρέχει.

'Ως προς τό ρυθμιζόμενον διά των έν λόγω διατάξεων δι
καίωμα συντάξεως δεδικαιολογημέναι αύτ-.ι τυγχάνουν διότι 
τά όργανα τής ’Αγροφυλακής είναι δημόσιοι ύπηρέται έκτε- 
λοΰντες καθήκοντα διοικητικής καί δικαστικής αστυνομίας 
καί τό μόνον θέμα όπερ ήδη δημιουργεϊται είναι ή έπερ- 
χομένη έπιβάρυνσις τοΰ δημοσίου προϋπολογισμού* αλλά 
Toy το έκφεύγει τής άρμοδιότητος τού ’Ελεγκτικού Συνέ
δριου άναγόμενον εις τήν κοινωνικήν καί οικονομικήν πολι
τικήν τής Κυβερνήσεως.

Ή ’Αγροτική ’Ασφάλεια είναι δημοσία υπηρεσία κατά τά 
άρθρα 1 τού Α.Ν. 1017 τού 1937 «περί Κωδικός Αγροτικής 
’Ασφαλείας» καί 1 τού έπακολουθήσαντος Ν.Δ/τος 3030/19ΰ4 
«περί ’Αγροφυλακής (Φ.Ε.Κ. 244), ασκεί δέ τάς άρμοδιό- 
τητάς της διά των όργάνων της, άγροφύλάκωνκάί άρχιφυλά- 
κων, άτινα κατά τό άρθρον 12 τοΰ Α.Ν. 1017/1937 καί 8 τοΰ 
Ν.Δ.3030/1954 είναι δημ. ύπηρέται προσλαμβανόμενοι έπί 
θητεία κατά τήν διάρκειαν τής οποίας απολαύουν μονιμότητος 
μισθοδοτούμενοι άρ/ικώς έκ των Περιφερειακών Ταμείων 
Άγρ· φυλακής καί κατόπιν τοΰ Ν.Δ/τος 3030 1954 έκ τοΰ 
συστα Ιέντος διά τοΰ άρθρου 82 αύτοΰ ειδικού λογαριασμού 
παρά τη Δημοσία διαχειρίσει υπό τον τίτλον «Λογαριασμός 

γ ’Αγροφυλακής». , ·
/ ή Τά έν λόγω όργανα άτινα είναι όργανα δημοσίας υπηρεσίας 

? ύπέχοντα· τάς αύτάς υποχρεώσεις καί εύθύνας πρός 
τούς λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους δεν ύπήγοντο ώς μή 
μισθοδοτούμενα έκ τοΰ Δημοσίου Ταμείου ή έξ άλλων ειδικών 

’ πόρων, έκ τοΰ λόγου τούτου εις τάς περί συντάξεων τών δη
μοσίων υπαλλήλων διατάξεις, τούτο δέ ορίζεται καί έν άρθροις 
12 παράγραφος 2 τού Α.Ν. 1010/1937 καί 8 παράγραφοί 2 
τοΰ Ν.Δ/τος 3030/1954.

'Η συνταξιοδότησις τούτων έρρυθμίσθη διά τού Ν.Δ/τος 
4523 τοΰ 1966 ώς έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη διά τού 
Νόμου 269 τοΰ 1976, αί διατάξεις τών οποίων κατά βάσιν 
ακολουθούν τό συνταξιοδοτικόν καθεστώς τών δημοσίων 
υπαλλήλων πρός άς διαφέρουν μόνον ώς πρός τήν έκτασιν τοΰ 
δικαιώματος των εις σύνταξιν όπερ είναι περιωρισμένον ώς 
πρός τάς προϋποθέσεις κτήσεως τούτου ώς καί τον καθορισμόν

’ Ηδη διά τών διατάξεων τοΰ ύπό γνωμοδότησιν νομοσχε
δίου προβλέπεται ή άναδιάρθρωσις τών θέσεων τής Γενικής 
Διευθύνσεως ’Αγροφυλακής καί είδικώτερον τών θέσεων 
αγροφυλάκων καί άρχιφυλάκων αιτινες κατά τάς διατάξεις 
ταύτας καθίστανται θέσεις τακτικών δημοσίων υπαλλήλων 
καί ή συνταξιοδότησις των κατά τάς διεπούσας τούτους 
περί συντάξεων διατάξεις εις βάρος τοΰ Δημοσίου Ταμείου 
μέ ώρισμένας παρεκκλίσεις έπιβαλλομένας λόγω τών κατά 
τήν συγκρότησιν τής ’Αγροφυλακής αναγκών έν τη «τυνθέσε. 
τών υπηρεσιών της. ·

Διά τοΰ άρθρου 79 παράγραφος 2 τοΰ ΐσχύοντος Συντά
γματος, έπαναλαμβάνοντος διάταξιν τό πρώτον Οεσπισθεΐσα 
διά τοΰ άρθρου 49 τοΰ Συντάγματος τοΰ 1927 προκειμένου 
περί διατάξεων συνταξιοδοτικόν περιεχόμενον έχουσών, 
υποβάλλονται ύπό τοΰ Υπουργού τών Οικονομικών μετά 
προηγουμένην γνωμοδότησιν τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου 
πρέπει δέ νά είναι είδικαί, μή έπιτρεπομένης τής άναγραφής 
διατάξεων περί συντάξεων εις Νόμους σκοποΰντας τήν ρύ- 
θμισιν άλλων θεμάτων.

Έπί τών διατάξεων τούτων, έφ’ ών μόνον έχει αρμοδιό
τητα νά έκφέρη γνώμην ή 'Ολομέλεια τοΰ ’Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, παρατηρούμεν τ’ άκόλουθα :

____Κατ’ - αρχήν _έν__ τελεί τοΰ- άρθρου 2 ρυθμίζοντος θέματα
διοικητικής φύσεως αναγράφεται «ότι τά άφορώντα εις τήν 
άσφάλισιν Προεδρικά Δ/γματάι έκδίδονται κ.λ.π.». Ή φράσις 
αΰτη προδήλως άναφέρεται είς τήν έπικουρικήν τών όργάνων 
τής ’Αγροφυλακής άσφάλισιν, τήν άναφερομένην έν τώ αμέσως 
προηγουμένω στίχω πρός σαφεστέραν όμο,ις διατύπωσιν 
ταύτης όρθότερον είναι νά συμπληρωΟή ώς ακολούθως : 
«Τά άφορώντα εις τήν άσφάλισιν ταύτην Προεδρικά Δια
τάγματα...........τοΰτο δέ πρός άρσιν πάσης άμφιβολίας ότι.
ή παρεχομένη έξουσιοδότησις δέν περιλαμβάνει καί θέματα 
κυρίας άσφαλίσεως τουτέστιν συντάξεως, ήτις θά προσέκρουεν 
εις τήν διάταξιν τής παραγράφου 4 τοΰ άρθρου 78 τοΰ Συν
τάγματος καθ’ ήν ή άπονομή συντάξεως δέν δύναται ν’ 
‘άποτελέση άντικείμενον νομοθετικής έξουσιοδοτήσεως ής ή 
παραβίασις έπάγεται άκυρότητα τών σχετικών διατάξεων.

"Αρθρον 3.

Συνταξιοδοτικοΰ περιεχομένου είναι μόνον ή διάταξις τής 
παραγράφου 1 ήτις όρθώς έχει διατυπωθή, ένώ πάσαι αί λοι- 
παί τοΰ άρθρου τούτου διατάξεις είναι διοικητικής φύσεως, 
έφ’ών κατ’ άκολουθίαν δεν έχει αρμοδιότητα ή 'Ολομέλεια, 
νά έκφέρη γνώμην.

"Αρθρον 4.

Έν τώ άρθρω τούτω καθορίζεται ό λογιζό μένος ιός συν
τάξιμος χρόνος υπηρεσίας όστις διαχωρίζεται έν μέντή παρα
γράφω 1 είς τόν διάνυθέντα έν τη ’Αγροφυλακή άπό τής ισχύ ο 
τοΰ Ν.Δ/τος 4523 τοΰ 1966, άφ’ ής δηλονότι κατόπιν τοΰ 
Ν.Δ/τος τούτου οί άρχιφύλακες καί άγροφύλακες δικαιούνται 
συντάξεως έκ τοΰ Ταμείου ’Αρωγής Όργάνων ’Αγροφυλακής, 
έν δέ τη παραγράφω 2 είς τάς είς ταύτην προσμετρητέας προ
ϋπηρεσίας διά τάς οποίας όμως δέν ορίζεται ό τρόπος ύπολο-' 
γισμοΰ των ώς συνταξίμων, ώς τούτο προβλέπεται διά τάς 
προϋπηρεσίας τών δημοσίων έν γένει υπαλλήλων διά τών 
διατάξεων τού άρθρου 13 τού Α.Ν. 1854 τοΰ 1951, ώς άντι- 
κατεστάθη διά τοΰ άοθοου 7 παέάγεαοοί 5 τού Ν.Δ/τος 
376S τού 1957. ' ''

Κατά τάς διατάξεις ταύτας άπαιτεϊται ή συμπλήρωσις 
πενταετούς πλήρους πραγματικής ύπηρεσίας τακτικού δημο
σίου υπαλλήλου διά τήν προσμέτρησιν είς ταύτην προϋπη
ρεσιών.

Έν προκειμένω τήν τοιαύτην ύπηρεσίαν άντικαθιστα ή 
διάνυσις ύπηρεσίας άπό τής ισχύος τοΰ Ν.Δ/τος 4ο23 τού 
1966, ήτις θά πρέπει νά είναι πενταετής, πλήρης καί πρα
γματική ίνα χωρήση ή προσμέτρησις ώς συνταξίμων τών 
διαφόρων προϋπηρεσιών περί ών ή παράγραφος 2, συμπλη- 
ρουμένων άναλόγως τών διατάξεων τού άρθρου τούτου οπότε
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ij εν περιπτώσει β’ τη; παραγράφου 2 προϋπόθεσις τής συμ- 
εληρώσεωςτριετοϋς υπηρεσίας Six τον ύπολ.ογισμόν ώς συ/τχ- 

τών εν τη περιπτώσει ταύτη — ροϋπηρεσιών θά πρέπει
εληρώσεως τριετο
ίίμων -:ων εν τη τ
/ά δια** 'ζν.ζ>  η.

Έν -ερ:~τώσζ'
ιυνταΞ![μου τής

προβλεπούση τήν προσμέτρηστ/ ώς 
τίας υπηρεσίας τίθεται δτι χύτη θά 

τρέπει νά διηνύβη ττρο τη; ισχύος τοϋ λ.Λ. 4523 τοϋ 196ο.
Δέν άντλ.αμβανόμεθχ διά — οΐον σκοπόν έτέθη ό περιορι- 

τμός ούτος φρονοϋντες ότι οποτεδήποτε καί αν διηνύθη 
/πτοεσίχ χύτη θά πρέπει νά λογίζεται ώ; συντάξιμο: αρκεί

φυλακή.
Άρθρον 5.

Διά τοϋ άρθρου τούτου προβλέπετχι ότι χί συντάξεις των

χρονολογίας κατά τό άρθρον 3 παράγραφος 2 διακόπτεται 
ή παρά τώ Κλάδω Συντάξεων τοϋ Ταμείου Συντάςεων και 
’Αρωγής ’Οργάνων ’Αγροφυλακής άσφάλισις τούτων.

'Ως προκύπτει έκ των διχτάξεο/ν των άρθρων 3, 4 και 5 
τοϋ Νομοσχεδίου έν αύτοϊς αΐ διοικητικής φύσεως διαταςεις 
είναι άναμεμιγμέναι μετά των συνταξιοδοτικών τοιουτων 
αΐτινες διά την όρθοτέραν νομοτεχνικήν έμφάνισίν των θά 
πρέπει νά διαχωρισθώσιν ώς άκολούθως : · ■

Έν άρθρω 3 μετά -τήν παράγραφον 1 νά τεθώσιν ώς παρά
γραφοι 2 καί 3 αί έν άρθρω :4 διατάξεις.

Έν άρθρω 4 νά τεθή ή διάταξις τοϋ άρθρου 5.
Και έν άρθρω 5 νά τεθώσιν xl διοικητικής φύσεως διατάξεις 

των παραγράφων 2,3.4 και 5 τοϋ άρθρου 3.
' Έπί τούτοις έχω την γνώμην ότι αΐ διατάξεις των άρθρων 

3,4 καί 5 ορθότερου είναι νά διχτυπωθώσιν ώς εξής :

·. Άρθρον 3. . ·■ · · ··.
>ι.1. Οί. Άρχιφύλχκες.’Αγροφυλακής καί οι τακτικοί ’Αγρό- 
φύλακες ώς καί τά μέλη των οικογενειών αυτών, δικαιούνται 
συντάξεως έκ τοϋ Δημοσίου Ταμείου, εφαρμοζόμενων πασών 
τών έκάστοτε ΐσχυουσών διατάξεων περί άπονομής συντάξεως 
εις τούς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους, πλήν άν άλλως 
ορίζεται διά τοϋ παρόντος Νόμου. .

2. 'Ως συντάξιμος πραγματική υπηρεσία' τών έν παρα
γράφω 1 άναφερομένων, λ.ογίζετχι ό διχνυθείς χρόνος άπό τής 
ισχύος τοϋ Ν.Δ. 4523/1966 «περί σ/νταξιοδοτήσεως τών 
οργάνων τής ’Αγροφυλακής» καί έφεξής.
. 3. Ώς συντάξιμος πραγματική υπηρεσία, προσμετρου- 
μέ'/η εις τήν κατά τ’ ανωτέρω υπηρεσίαν έφ’ όσον συνεπλ.ηρώ- 
Οη πενταετής πλήρης, πραγματική τοιαύτη, λ.ογίζετχι
- α) Ή πράγματι παρασχεθεϊσα έν τή ’Αγροφυλακή υπη

ρεσία προ τής ισχύος τοϋ Ν.Δ/τος 4523 τοϋ 1966, υπό τήν 
ιδιότητα τοϋ Άρχιφύλ.ακος καί τακτικού Άγροφύλ.ακος, 
ή-διανυθεϊσα υπό τό Κράτος τοϋ Ν.Δ. 3030/1954 «περί 
’Αγροφυλακής» ή τών προΐσχυσάντών' αύτοϋ Νόμων 3394/ 
1927 «περί άγροτικής άσφαλ.είας καί άγροφυλ.ακής Κρήτης», 
4491/1929 «περί κυρώσεως τοϋ άπό 15/22/10/1929 Ν.Δ/τος 
«περί άσφαλ.είας τών άγροτικών κτημάτων καί όργανώσεως 
υπηρεσιών άγροτικής άσφαλ.είας», 5274/1931 «περί Κωδικός 
άγροτικής άσφαλ.είας καί ’Αγροφυλακής Κρήτης» καί Α.Ν. 
1010/1937 «περί Κωδικός Άγροτικής Άσφαλ.είας».

β) *Η ώς προσωρινού ή άναπληρωτοϋ Άγροφύλ.ακος ή 
ειδικού εΐσπράκτορος Άγροφυλ.ακής παρασχεθεϊσα ύπό τό 
Κράτος τών ύπό τής προηγρυμένης περιπτώοεως α' οριζόμε
νων Νομοθετημάτων, έκ τοϋ χρόνου υπηρεσίας ώς ειδικού εΐσ
πράκτορος προσμετρεΐται χρόνος μιας μόνον πενταετίας.

γ) 'Η πραγματική δημοσία υπηρεσία.
■. δ) Πάσα έτέρα προϋπηρεσία ήτις άναγνωρίζεται ώς 
τοιαύτη, κατά τάς περί πολιτικών συντάξεων διατάξεις, 
ύπό τούς έν αύταΐς περιορισμούς.

Άρθρον 4.
1. Άπό 1.1.1977 τό Δημόσιον βαρύνεται μέ τήν κατα

βολήν τών συντάξεων τών συνταξιούχων τοϋ Κλάδου Συν
τάξεων τοϋ Ταμείου .Συντάξεων καί Αρωγής ’Οργάνων 
Αγροφυλακής, ώς καί τών δικαιουμένων συντάξεως κατ 
έταρμογήν τοϋ άρθρου 3 τοϋ Νόμου 269 19/6 «περί τροπο- 
ποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ Ν.Δ. 4523/1966 «περί 
συνταξιοδοτήσεως τών οργάνων τής ’Αγροφυλακής», θεω- 
ρουμένων. διά πάσαν περίπτωσιν ώς συνταξιούχων τοϋ δημο
σίου. 'Η διά τοϋ άρθρου 4 τοϋ Νόμου 269 19/6 παραταΟεϊσα 
προθεσμία τοϋ άρθρου 11 τοϋ Ν.Δ. 4523 1966 εφαρμόζεται 
καί έπί τοϋ παρόντος νόμου, τά δέ ύπό τό κράτος τών διατά
ξει·/·/ τοϋ Ν.Δ. 4523/1966, ώς έτροποποιήθησαν καί συνε- 
πληρώθησαν διά τοϋ Νόμου 269/1976, γεννηθέντχ ή γεν- 
νηθησόμενα δικαιώματα εις σύνταξιν μέχρι 31.12.1976 έξκ- 
κολουθοϋν υπαγόμενα εις τήν ύπό τών διατάξεων τούτων 
προβλ,επομένην ρύθμισιν.

2. Αί συντάξεις τών, περί ών ή προηγουμένη παράγραφος 
συνταξιούχων, ώς καί τών έφ’ έξής συνταξιοδοτουμένων 
έκ τών περί ών ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ παρόντος 
προσώπων, αυξάνονται κατά τάς έκάστοτε χορηγουμένας 
εις τάς συντάξεις τών δημοσίων ύπαλ.λ.ήλ.ων αυξήσεις.

Άρθρον 5.
1. Άπό 1.1.1977 διακόπτεται ή παρά τώ Κλάδω Συντά

ξεων τοϋ Ταμείου Συντάξεων καί Αρωγής ’Οργάνο/ν Αγρο
φυλακής άσφάλ.ισις τών περί ών τό άρθρον 3 προσώπων,

2. Άπό τής άνωτέρω χρονολογίας τό Ταμεΐον Συντάξεων 
καί Άροζγής ’Οργάνων Αγροφυλακής μετονομάζεται εις 
Ταμεΐον Αρωγής-’Οργάνων Αγροφυλακής, έξακολουθεΐ δέ 
τοϋτο διεπόμενον ύπό τών διατάξεων τοϋ Νόμου 1900/1951 
«περί ίδρύσεως Ταμείου Αρωγής ’Οργάνων Άγροφυλ.ακής», 
ώς αϋται έκάστοτε ισχύουν.

■ · 3. Τό Ταμεΐον Αρωγής ’Οργάνων Άγροφυλ.ακής υπει
σέρχεται ώς καθολικός διάδοχος εις τό σΰνολον τών πάσης 
φύσεως δικαιωμάτων, πόρων καί υποχρεώσεων τοϋ Ταμείου 
Συντάξεων .καί Αρωγής ’Οργάνων Αγροφυλακής, πλήν τών 
υποχρεώσει·/·/ των άφορωσών εις τήν συνταξιοδότησιν τών 
οργάνων τής Άγροφυλ.ακής, άς αναλαμβάνει τό Δημόσιόν. 
Άπαντα τά περιουσιακά . στοιχεία (άκίνητα καταθέσεις 
χρηματόγραφα κ.λ.π.) τοϋ Ταμείου, ό/ς καί αί υποχρεώσεις, 
αύτοϋ αί άφορώσαι εις τήν κατά τάς διατάξεις τοϋ Νόμου 
1900/1951 χορήγησιν έφ’ άπαξ οικονομικής αρωγής, περι
έρχονται εις τό Ταμεΐον Αρωγής ’Οργάνων ’Αγροφυλακής.

4. Παρά τώ Ταμείω Άροζγής ’Οργάνων Αγροφυλακής 
έξακολ.ουθεΐ λειτουργών καί ό δυνάμει τών διατάξεων τοϋ 
Β.Δ/τος τής 1 S/28.6,1952 «περί. συστάσεως Λογαριχσμόϋ 
Αύτχσφαλίσεως 'Υπαλλήλων Άγροτικής Άσφαλ.είας» σ/- 
σταθείς .λογαριασμός Αύτασφαλ,ίσεο/ς 'Υπαλλήλων Άγρο
τικής Άσφαλ.είας, διεπόμενος ύπό τών περί αύτοϋ κειμένοζν 
διατάξεων. ' .

Διά τοϋ άρθρου 8 προβλέπετχι εις. τήν περίπτωσιν καθ’ ήν 
συνταξιοϋχος τοϋ Ταμείου Συντάξεων καί Άρώγής ’Οργάνων 
Αγροφυλακής λαμβάνει καί έτέραν σύνταξιν εις βάρος τοϋ 
Δημοσίου, ή καταβολή τής μιαξ έκ τούτων καθ’ έπληγη·/ 
τοϋ δικαιούχου άναπροσαρμοζομένης διά τοϋ σ/νυπολο- 
γισμοϋ ώς συνταξίμου καί τοϋ χρόνου υπηρεσίας βάσει τής 
οποίας έθεμελιώθη ή σύνταξις ήτις δέν θά καταβάλλεται.

Ή τοιαύτη ρύθμισις ήτις τό πρώτον θεσπίζεται δέν δύναται 
νά θεωρηθή άπολ.ύτως δικχιολογημέ'/η θ’ άποτελ.έση δέ 
άπαρχήν όπως τήν έπέκτασιν τοϋ μέτρου τούτου ζητήσωσι 

,καί άλλ.αι κατηγορία', συνταξιούχων.
Δικαιολογημένη θά ήδύνατο να θεωρηθή μόνον ή περίπτω- 

σις προσμετρήσεως εις τήν 
χώρησιν τοϋ συνταξιούχου
βάσει τής όποιας είχε τύχει έτέρας συντάξεως.

. ( Διά τοϋ άρθρου 10 ορίζεται ή ισχύς τών συνταξιοδοτικών 
διατάξεων τοϋ έκδοθησομένου Νόμου άπό τής.1 Ιανουάριου 
1977. Συνέπεια τούτου είναι ότι αί διατάξεις αυται, δι’ ών 
προβλέπεται μεταβολή τών όρων συνταξιοδοτήσεως, θά

ε/.ευταιαν εκ της υπηρεσίας απο- 
ής προγενεστέρας υπηρεσίας του
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έφαρμοσΟοΰν αποκλειστικούς ;:*ί μόνον διά τού; μετά.. την 
χρονολογίαν τούτην άποχωροΰντας της υπηρεσίας μή καλύ-

■χομενους.
ήδη ΐσχυουσών διατάξεων.

Ή 'Ολομέλεια, μετά συζήτησιν, άπεδόχΟη όμοφώνως
ανωτέρω εισήγησιν. - ,

Έφ’ ω συνετάγη το παρόν πρακτικόν, όπερ θεωρηΟέν καί 
έγκριθέν υπό τοΰ Π ροέδρου, υπογράφεται ύπο τούτου καί τοΰ 
Γ ραμματέως.
Ο ΓΙρόεδεος *0 Γραμματεΰς
Γ. ΚΟΓΧΟ ΤΙ 11ΩΤ ί IΣ ' Γ. ΜΠΟΤΚΟΓΙΑΝ.ΝΙΙΣ< ' > 

ν ’Ακριβές Άντίγραφον
Έν ΆΟήναις τη 1S Μαρτίου 1076

Ό Γραμματεΰς'
(υπογραφή)

.·■ : ΣΧΕΛΙ ΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί τροποπο ιήσεως καί,συμπλ.ηρώσεως των περί ’λγροφυλα- 
- κής ΐσχυουσών διατάξεων καί συνταξ-ιοδντήσεως ύπο τοΰ- 

Δημοσίαυ τών οργνάνων τής ‘Αγροφυλακής.

• ■ Άρίρον 1.
1. At ύπό τών διατάξεων τών άρθρων 9 καί 23 τοΰ Ν.Δ. 

Γενικής Διευ

ίφ,.τ ----- . .
Διοικητών έπί δαίμοίς 3ω-—2ω, 36 δέσεις Διοικητών 
δαίμοίς 5ω—4ω, 75 δέσεις ’Αγρονόμων έπ: δαίμοίς δω— 
4ω καί 164 ίέσεις ’Αγρονόμων· έπί δαίμοϊς 8ω:—6ω. ’ ,,

2. .Συνιστώνται παρά τή Γενική Διευίύνσει ’Αγροφυλακής 
τρεις (3) ίέσεις ύπαλ.λ.ήλ.ων Β' Κατηγορίας Κλ.άδου Β2 
Δάκτυλογράφων έπί δαίμοϊς ΙΟω—6ω.

Άρ·3ρον 2.
1. Αί ύπό τών διατάξεων τών άρθρων 9 και 23 του Ν.Δ·

5. 0ί ΰπηρετοΰντες κατά την 1.1.1977 τακτ κοί Άγρο- 
-φύλακες καί Άρχιφΰλ.ακες καί μή ρτυμπλ.ηρώσαντες πενταετή 
εύϊόκμον υπηρεσίαν, διέπονται ύπό τών ουαπάπειεν τοΰ Ν.Δ. 
3030/1954 «περί Άγροφυλ.ακής», ώς αυΤτι συνεπλ.ηρώίησαν 
καί έ τρ ο non ο: ή-5 ησαν. Οϋτοι διατηρούνται έκτος οργανικών 
ίέσεων. μετά δέ τήν συμπλ.ήρωσιν πενταετούς ευδόκιμου ύπη- 
ρεσίας έν τή Αγροφυ/.ακή. μονιμοποιούνται διά δ-ορισμοΰ κατά 
τάς διατάξεις τών προηγουμένων παραγράφων τού παρόντος 
χοίρου, άλλως άπο/.ύονται.

6. ο: ας οιαταπεις του παρόντος, αρίριυ μον,μο
ποιούμενοι Αγροφύλακες καί Άρχιφΰλ.ακες:

α. Δεν εξελ.ίσσονται πέραν τού ίκίμοϋ εΐ; ον άρχικώς έν- 
τάστοτ/ται.

νιμοποιηαεως των.
γ. Λαμβάνουν τέ ύπό τοΰ Ν.Δ. 91/1974 «περί χερηγήσεω;

του τροπου και προσόντων διορισμού αλτών εις τάς έκαστο τε 
κενάς ,ίέ-εις. τά τών υπηρεσιακών συμδουλ.ιων καί τά τί-
έπικουρικής άσφα/.ίσεώς των. Τά άφορών.τα εις τήν άτφάλ,ι- 
σιν, τούτων Π. Δ/γματα έκδίδονται προτάσει καί τοΰ Τπουρ- - 
γοΰ Κοινωνικών Υπηρεσιών.'

καί Β' κατηγορίας, άντιστοίχως
2. Οΐ κατά τήν 1.1.1977 ΰπηρετοΰντες έπί ίητεία Αγρο-

2. Ώς συντάξιμος πραγματική ύπηρεσία τών έν παραγρά
φω 1 άναφερομένων. ‘Λογίζεται ό ουανυίείς χρόνος άπύ τής 
ισχύος τού Ν.Δ. 4523/1966 «περί συνταξιοδοτήσεως τών 
όργά/ων ‘Αγροφυλακής» καί έοεξής. ■'

3. Τις συντάξιμος πραγματική υπηρεσία, προσμετρουμένη 
εις τήν κατά τ’ άνωτέρω υπηρεσίαν έφ’ όσον συνεπ/.ηρώίη 
πενταετής πλ.ήρης πραγματική τοιαύτη, λογίζεται:

των κε·μενων
προσόντα, εξαιρέσει τοΰ ορίου ηλικίας, μονιμοποιούνται, οια 
διορισμού εις ίέσεις τακτικών- δημοσίων ύπαλλή/.ων τής Γ' 
καί Β' Κατηγορίας, άντιστοίχως καί εις τους εισαγωγικούς 
δαίμούς τών κατηγοριών τούτων, οιεπόμενοι έφ’ έξης ΰπο τών 
διατάξεων τού Ν. 1811/1951 «περί Κωδικός καταστάσεως 
τών δημοσίων διοικητικών ύπαλλ.ήλ.ων». ώς αΰται έτροποποιή- 
ίησαν καί συνεπλ.ηρώ-Sηταν μεταγενεστέρως καί καί’ ό μέρος 
αΰται δεν άντίκειντα: εις τάς διατάξεις τοΰ παρόντος, ή δε 
•ύητεία τούτων από καί διά τοΰ διορισμού των ίεωρεϊτα: λ.ή- 
ξασα. μή άπαιτουμένης άλλης περί άπο/.ύσεως πράξεως.

3. Τ·6. κ.ατά ,τήν προηγουμένητ/ παράγραφο;, εϋτόκιμον ή μή 
τής υπηρεσίας κ.αϊ τά λ.οιπά τυπικά καί ουσιαστικά προσό'^τα. 
κρινονται υπό τοΰ οίκ.είου Εποπτικού Συμόου/.ίου Άγροφυ/.α-
*ής· ^ ‘ ·

4. Α! διατάξεις τών προηγουμένων παφοτρράφων τοΰ παρόν
τος άρίρου έφαρ-μόζονται ά-να/.όγως καί δ-.ά τούς ΰπηρετοΰν- 
τας καί μή έχοντας, κατά τήν 1.1.1977. τό τυπικόν προσόν 
τοΰ τίτλου σπουδών καί ορίου ήλ,ικιας.

φυλακής» η των ^προϊσχυσάντων αύτοΰ νόμων 3394/1927 
«περί αγροτικής άσοαλ.είας καί ά-'ρ ο φυλακής Κρήτης». 
4491/1929 «περί κυρώσεως τοΰ ά^> 15/22/10/1929 Ν! 
Δ/τος «περί άσφαλ.είας τών αγροτικών κτημάτων καί όργα- 
νώσεως τών υπηρεσιών αγροτικής άσφα/,είας», 5274.·'1931 
<(περΐ κωδικός αγροτικής άσφαλ.είας καί Άγροφυλ.ακής Κρή
της» ν.αί Α.Ν. 1010/1937 «περί Κωδικός "Αγροτικής Α
σφαλείας».

νομο-ΰετηματων. Εακ τοΰ χρόνου υπηρεσίας ώς ειδικού είσπρά- 
κτορος προσμετρείται χρόνος μιας μόνον πενταετίας.

γ. Ή πραγματική δημοσία υπηρεσία.
δ. 11 όσα έτέρα προϋπηρεσία ήτις αναγνωρίζεται ώς τοι- 

αΰτη κατά τάς περί πολιτικών συντάξεων διατάξεις, ύπο 
τούς έν αύταϊς περιορισμούς.


