ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Ήχί τοΰ σχεϊίου Νόμου ιιχερί αύξήσεως τών οργανικών ■δέ
σεων ’Αστυφυλάκων».

Προ* την Βουλήν τών 'Ελλήνων
Ή τελευταία αύξηση τής οργανικής ϊυνάμεως τών ’Αστυ
φυλάκων έγινε τό 1975 (Ν. 175/1975), έχτοτε ϊέ ίέν έγινε
καμμία αύξηση, χαρά το οτι, έν τώ μεταξύ, ο! ανάγκες άστυνομεύσεως τού έλεγχομένου ϋτό τής ’Αστυνομίας Π όλεων -χώ
ρου, καί ίϊίως τής Π ρωτευούσης, ηύξήδησαν αϊσδητώς
(χρόληδη χαί χαταστολή τρομοκρατικών ενεργειών, χλοχές,
ληστείες, 'μέτρα ϊιά τήν ϊιευκόλυνση τής χυκλοφορίας οχη
μάτων κλχ.).
Διά τήν άντιμετώχιση τών άναγχών τούτων έτιβάλλεται ή
αύξησις τής ϊυνάμεως τών Αστυφυλάκων, τούτο ϊέ εξασφα
λίζεται χλήν τών άλλων καί ϊιά τού ΰχοβαλλομένου σχεϊίου
Νόμου, μέ το όχοίο αύξά/ονται κατά έξακοσίας (600) οι ορ
γανικές δέσεις τών ’Αστυφυλάκων.

έχ τών οιατάξεων τού σχεϊίου Νόμου «χερί αύξήσεως τής
οργανικής ϊυνάμεως τών ’Αστυφυλάκων».
1. Έκ τών ϊιατάξεων τοΰ ανωτέρω σχεϊίου Νότιου χσοκτλείται έχι ετήσιας βάσεως ϊαχάνη ;κ ϊραχμών 96.636.000,
ή όχοία ϊιά το έτος 1979 χεριορίζεται εις ϊοα-χαάς
37.812.000.
2. Η ϊαχάνη αύτη δά καλυφδή ώς άκολούδως:
α. Διά τό έτος 1979 έκ τών εγγεγραμμένων χιστώσεων
τοΰ Κρατικού Προϋχολογισμού.
β. Διά το έτος 1980 καί εφεξής ϊιά τής έγγραφής σχε
τικής χιστώσεως εις τον Π ροϋχολογισμον τού 'Γχουργείου
Δημοσίας Τάξεως.
Εν Άδήναις τή 13 Φεβρουάριου 1979
Οί 'Γχουργοϊ
Οικονομικών
Α. ΚΑΝΕΛΑΟΠΟΓΛΟΣ

Δημοσίας Τάξεως
Α. ΜΠΑΛΚΟΣ

’Εν Άδήναις τή 27 Φεβρουάριου 1979
'Ο Γτουογός Δημοσίας Τάξεως
ΑΝΑΣ ΤΑΣ ΙΟΣ ΜΠΑΛΚΟΣ

Άριδ. 18/1/79
ΕΚΘΕΣΙΣ

ΣΧ EAIQN ΝΟΜΟΓ
Περί αύξήσεως τών οργανικών δέσεων ’Αστυφυλάκων.
Άρδρον 1.
Αί ΰφιστάμεναι κατά τήν έναρξιν ισχύος τού χορόν το-ς
ίργανικαί δέσεις ’Αστυφυλάκων Γενικών ’Γχηρεσιών αύξάνονται κατά έξακ/οσίας (600).
· "
Άρδρον 2.
'Η ισχύς τοΰ χαρόντος άρχεται άχό τής ϊημοσιεύσεώς του
διά τής Έφημερίϊος τής Κυβερνήσεως.
’Εν Άδήναις τή 27 Φεβρουάριου 1979|
Ό Τχουσγός Δημοσίας Τάξεως
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΚΟΣ

Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρδρον 75 χαραγρ. 1 τού
_ Συντάγματος) έχι. τού σχεδίου Νόμου τού 'Γχουργείου Δη
μοσίας Τάξεως «χερί αύξήσεως τής οργανικής ϊυνάμεως
τών ’Αστυφυλάκων».
Διά τών ϊιατάξεων τού ώς άνω Νομοσχεϊίου αυξάνονται
αί όργανικαί δέσεις ’Αστυφυλάκων Γενικών 'Γχηρεσιών
κατά έξακοσίας (600).
Έκ τών χροτεινομένων ϊιατάξεων χροκαλούνται εις βά
ρος τού Κρατικού Π ροϋχολογισμού αί άκόλουδοι οικονομικά!
συνέχεια!:
_ α. Δαχάνη ϊραχ.· 97.000.000, χερίχου έτησίως, έκ τής
συστάσεως έξακοσίων δέσεων αστυφυλάκων.
β. Έφ’ άχαξ ϊαχάνη ϊραχ. 7.700.000 χερίχου, ϊιά τήν
χρομήδειαν είϊών ατομικού έξοχλισμού τών αστυφυλάκων.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Ή έκ τών χροτεινομένων ϊιατάξεων χροκαλουμένη ϊαχάνη. χεριορίζεται, ϊιά τό έτος 1979 εις ϊραχ. 37.850.000,
καδ' οσον οί ύχοψηφιοι άστυφυλακες ο! όχοίοι δά φοιτήσουν
έχι έξάμηνον εις τήν σχολήν αστυφυλάκων λαμβάνουν άχοϊοχάς μικροτέρας τών άστυφυλάκων.

(Κατ’ άρδρον 75 χαράγρ. 3 τού Συντάγματος)

Έν Άδήναις τή 18 Φεβρουάριου 1979

Τών ‘Γχουργών Οικονομικών καί Δημοσίας Τάξεως, χερί
• τοΰ τρόχου χαλύψεως τής ϊαχάνης, ή όχοία χροκαλείται

Ό Γενικός Διευδυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΓΟΣ

