
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έτί τού σχεΒίου νόμου «τερί βαθμολογικής έςελίςεως τών 
Αγροφυλάκων ‘/.a! Αρχιφυλακων Αγροφυλακής·».

Προς tj)” Βουλήν τών ΈλλυνΟτν

Διά τού Ν.Δ. 340/1976 οί Αγροφύλακες -/.as Άρχιφύλα- 
κες τής Αγροφυλακής έμον:μοτο'ή-3ησαν είς τους εισαγωγι- 
·/.;ύς βα-5μούς των ΚλάΒωυ ΣΕ καί ΜΕ ( 12ος βα·3μος ο:ά 
τούς ’Αγροφύλακας καί 10ος Β ά τούς Άρχιφΰνακας) εφ 
όσον την 1.1.1977 είχαν —υμτλτρώσε; δετή ΰτηρεσιαν. η ανα
πλήρωναν τήν ύτηρεσίαν τ αυτήν μεταγενεστάρως. Αία τού 
Ισιου νόμου τροείλίφ-3η ότι ούτο; Βέν εΐςελισσοντα: βα-υμολο- 
γικώς τάραν τού βαθμού εις τον ότοίον εντάσσονται άρχικώς.

Ή τσρόβλεύη ::ά την μ ή βαθμολογικήν έίόέλιςιν τούτων 
ώφείλετο άτοκλειστικώς σε οικονομικούς λόγους. (j τοιαυτη 
οέ τροσωρ :νή ρύ-όμισις είχε άτοτελέσε; άν τι κείμενον Βυσμε- 
νών σχολίων καί τοικίλων έτικρίσεων.

Διά τού ύτοβαλλομενου σχεΒίου νόμου τροβλέτοται ή κατα 
ούο βα-υμούς τροαγωγή των ’Αγροφυλάκων καί Αρχ:φυλά
κων, το'.ουτοτρότως Βέ έτιλΰετα· μερικώς ενα τρόβλημα :ο 
ότοίον άτασχολεί την Ύτηρεσίαν άτό μακρού καί Βημιουρ- 
γούν.ται α! τροϋτο·3έσεις βελτιωσεως των ταρεχομενων ύτο 
των οργάνων- τούτων 'Ττηρεσιών.— Ή τροαγωγή αυτών εις 
μεν τον 11 ον ν.αί 9ον ία-3 μ ον ένεργείτα; ά-υίσως μετά τήν 
έναρςιν τής Ισχύος τών ύτο -3·έστ:σιν ϊιατάτεων. ή Βέ τοι- 
αύτη είς τούς ϊα·3μούς ΙΟον καί 8ον μετά τήν συμτληρωσιν 
τού έλ σχιστού χρόνου ταραμονής ατούς ίζ3μούς 11ον καί 9ον, 
ό όττίος άτχιτείτχι γιά τ 1 τροαγωγή τών ΰταλληλων τών 
Κλάοων ME y.ai ΣΕ. -

Ά3ήναι, 2·7 Αύγουστου 1981

Οϊ Ύτουργοί

Ποοεοοίας Κυίεονήσεως
ΚΩΝ/Ν0Σ ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ

Οικονομικών 
ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ

Δημοσίας Τάάεως 
ΛΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.ΑΒΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΙ*
Περί τής βαθμολογικής έξελίςεως τών ’Αγροφυλάκων καί 

Άρχ'.φάλάκων ’Αγροφυλακής.

Άρ-3ρον 1.

1. Αί ·3άτε:ς 10ου ία·3μού τού ΚλάΒου ΜΕ3 Άρχ: φυλά
κων τής Γενικής Δ'ευ-ύύνσεως ’Αγροφυλακής Β:αβα·3μ!ΐοντα: 
καί κα·5ίσταντα·. όργανικώς ενιαία; έτί ίχ5μ··:ς ΙΟω- 8ω.

2. Αί ·3έσεις 12ου ία·3μού τού ΚλάιΒου ΣΕ2 Άγ-.οφυλάκων 
τής Γενικής Διευίύνσεως ’Αγροφυλακής Βιαβα·3μίζοντα: /.at 
καθίστανται όργανικώς ένιαΐαι έτί βα-3μοΤς 12ω—ΙΟω.

Άρ-jpov 2.

Ο! κατά τήν εναρξιν ισχύος τού ταρόντος ύττηρετοϋντες 
’Αγροφύλακες καί Άρχιούλακες ’Αγροφυλακής εντάσαο τα- 
άντιστοίχως είς τούς βαθμούς 11 ον καί 9ον άναλόγως τού 
συνολικού χρόνου ύτηρεσίας αυτών, ό ότοίος αναγνωρίζεται 
ώτ συτ άτιμος κατά τά είοικώτερον οριζόμενα είς τό άρ- 
-3-ον 3 τού Ν. 340/1976. μετά τροηγουμένην άτόφασιν τού 
οικείου ύτκοεσ-ακού συμβουλίου. Ή τεραιτέρω τροαγωγή αυ
τών είς τούς ία·3μούς ΙΟον καί 8ον άντιστοίχως. ένεργείτα: 
μετά τήν συμτλήρωα:ν τού ύτο τών Βιατάτεων τού Ύταλλη- 
λικού ΚώΒικος τών άναφερομενων είς τούς ύταλλήλους τών 
ΚλάΒων ΣΕ καί ΜΕ άταιτουμένου ελάχιστου χρότυου ταραμο- 
νής είς τούς βαθμούς 11 ον καί 9ον.

Άρθρον 3.

Ή ισχύς τού ταρόντος νόμου άρχεταί άτο τής 1ης Ια
νουάριου 1982.

’Αθήνα:, 27 Αύγουστου 1981 

Οί Ύτουργοί
Πτοεί:ίας Κυβεανήσεως Οικονομικών

ΚΩΝΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓΛΟΣ ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ
Δημοσίας Τάσεων 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ

ΕΙΔΠάΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Κατά τό άρ-3ρον 75 ταρ. 3 τού Συντάγματος)

Τών Ύτουργών Οικονομικών καί Δημοσίας Τάςεως. τερ 
τού ττότού καλύ'ύεως τής Βατάνης τού τροκαλεϊτα· άττό τί: 
Β·.ατάμε:·ς τού σχτΒίου νόμου «τερί βα-ύμολο-ρ ν-ής έςελιςεω: 
τών 'Αγροφυλάκων καί Άρχ:φυλάτ/.ων· Άγροουλακής».

1 "Ατό τις ί'.ατάαε'.ς τού ά-νωτερω σχείίου νόμου τοοκα 
λεΤται έτί έτησίας βάσεως Βατάνη έν. Βραχνών 153.500.00l

2. Ή Βατά/η αΰτη -3ά καλυφθεί άττο τις τ'ιττώαε'.ς το 
•Set'εγγράφουν ~το έτος 19δ2Άτον 'Προώτ:\θ"·σλύ“ έςόίώ' 
τού Ύταυργείου Δημοσίας Τάσε ως.

Ά-3ήναί. 27 Αύγούατου 19S1 

Οί Ύτουργοί
Οικονομικών Δημοσίας Τάίάεως

ΜΙΛΤΕΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ ΔΗΑΙΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ

Άσ-3. 72/VI981
ΕΚΘΕΣΙΣ

Γεν.κοΰ Λογιστηρίου τ*οΰ Κράτους (“Α:*·3ρ:·ν 75 ταρ. 1 
τοΰ Συντάτρματος) έτί σχεδίου νόμου τού Ύτ. Δημοσία: 
Τάςεως «τερί βα·3μοίλογ:κής έςελίΗεως τών Άγ,ρο φυλά 
κων καί Άρχ: φυλάκων Άγροφμλακής».

Διά τών Βίατάτεων τοΰ άνω,τάρω. αχε::Ου νό-μΌΐυ τ,ροβλά 
το'/τα; τά κάτω-St:

1. a) Αί -3έσε:·ς 10ου βα*5μού τού ΙΟάΒου ΜΕ3 Άρχ: 
αυλά/υων τής Γεν.κής Αίου-ύύνσεως Άγρο;υλακής Β:αβα 
-3μίζονταί καί καύΐίστοτντα·. έργοτνικώς ένιαίοι έτί βα·3μοΤ: 
ΙΟω - 8ω.

ί) Α! -3έσε:ς 12ου 5α-3μοΰ τού ΚλάίΒ'ου ΣΕ2 ΆγροσυΆ 
κ·ων τής Γενικής Α:ε.υ-3ύνσεως Άγροφυύ α-κής Β'.αβα-ύΓΧίίζον 
τα; καί καδίσταντα; ό.ργ;ν:κώς svtatoi έτί :αΆ!2ω 
ΙΟω (άρΛρ. 1).

2. Ο! κατά τήν εναρςιν ισχύος τού νομοσχεΒ'ου ύτηρε 
τού·/τ€ς ’Αγροφύλακες καί Άρχ'.φύλακες εντάσσονται ά^τ:
. _.ί./ν_ s:t ί~-3μ:ύσ 11 ον ν.α! 9:ν· Μαλόγυ.-.ς τού συνο 
λίκοΰ χρόνου ύτηρεσίας αυτών, ό ότοίος ά'^αγνωρίζεταί w; 
σν/τάς'.αος κατά τά είΒ'.κώτερον όο'.ζάεενα είς τό άρ-3::ο 
3 τού Νόμου 340/1976. Ή τεσαιτάρρ τροαγωγή αυτών εί: 
τούς ϊαύ'χούς ΙΟον καί δον άντ'στοίνωσ. έν'.τγεΐτα: ,υετ. 
τήν συμτλήρωσιν τοΰ ύτο τών Β:ατάτ:ω· τοΰ Ύ_αλλτΓ'.ν/.' 
Κώο'κος τών Καφερυμένων είς τούς ύταλλήλους τών Κλά 
Βων ΣΕ καί ΜΕ άταιτονυάνου έλα/ίστου χρόνου τασαμονή: 
είς τούς βα·3μούς 11 ον y.at 9ον.

Έκ τών τ:στε:νοίυ ένω·; Β’.ατάτεων τροκαλεϊτα;. άτό 1 
1 1982. Βατάνη. τού Κρατικού Προύτολυο'.σμού. το-σού Βρχ 
153.500.000 τερίτου έτησίως. έκ τής βα*3μολογ:κής έτε 
</---'Μ- τών Άγοοφυλάκων καί Ά,ρχιφυλά/.ίον τής Αγροφυ 
λαϊκής.

Έυ Ά-3ήνα:ς τή 12 Αύγουστου 1981
Ό Γενικές Δ;ε1>3ια/τής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΓΟΣ


