
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 

νόμου «περί προποποιήσεως, άντικαταστάσε- 
:ομ-λη:ώοεως._οή; περί Ταμείου Αρωγή; Όργά- 

~ -,ων Αγροφυλακής :r/jooor,; νομοθεσίας».

//,,ύς i/yr Βονλφ· 7 0/)· 'Ελλήνων

| Τό Ταμείο Αρωγή; Όργά/ων Αγροφυλακή; συνεστή- 
^r ;ν ,αυε: τού X. 1900/1951 μ* σκοπό τήν παροχήν of άπαξ 
ν-ω··ώ·- εί: τούς ήσφαλισμένους αύτοϋ αγροφυλακές, άρχιφύ- 
λάκε; ϊγροτ κή; ασφαλείας καί ειδικού; είσπράκτορες άγρο- 
·. υλακή;.

*2. ι >· πόσο·. τού Ταμείου προέρχονται αποκλειστικέ»; ατό 
ιιστοοάς τών ήσφαλ'.σμενων του.

Ή τακτική εισφορά τών ήσφαλισμένων μέχρ; σήμερον άνήρ- 
/ετο σέ τοτοττόν 4Τ έπί τών τάσης φύσεως αποδοχών των.

3. Ενώ όμως ο: εισφορές ϋπελογίζοντο έπί τού :υνόλου 
-ών αποδοχών καί γιά ολόκληρη τήν υπηρεσία των, 35 έτη, 
- έτ’ άπαξ αρωγή ύτελογίζετο βάσει ενός πλασματικού μι-
υοϋ. ό οποίο; άνήρχετο εί; το ποσόν τών δρχ. 2.000 διά τού; 

ισχισύλακε; καί δρχ. 1.700 διά τους αγροφυλακές καί τοϋ 
/;όνου άσφαλίσιω;. ό όποιο; όμως δεν ήδύνατο νά ΰπερ'βεί τά 
J4 έτη. ' ------------------ —■ ----------

4. Έπειδι ό ανωτέρω τράτο; υπολογισμού τών εισφορών 
αί παροχών τού Ταμείου ήτο ά/τί-άετος τράς τάς υγιείς άσφα- 
ιοτικά; άρχάς. τ:ότ; έτί άλλων αποδοχών ύπελογίζοντο α! 
•σφοραί καί έτί άλλων αί παροχαί, άπέβαινον δε εις βάρο; 
ών ήσφαλισμένων του ταρέμε:ναν ες τήν υπηρεσία/ τέραν 
ών 24 ετών. κκ-S’ όσον κατέόα/.ον εισφοράς αν ευ ούδεμιάς 
-/τιπαροχής καί έτε:δή έτί παρομοίου -υέματος τοϋ Ταμείου 
Ιοονοία; Δημοσίων 'Επαλλήλων ό Άρειος Πάγος με τήν 
277/1077 απόφασή του έκρινε τήν σχετική διάταξη ά-υτ:- 
υνταγματική. κατηρτίσ-όη τό ΰτό κρίσιν σχέδιον νόμου, τό 
ποιον αποβλέπει βασικέ»; εί; τήν αλλαγήν τοϋ τρόπου ύπο- 
ογισμοϋ τών κρατήσεων καί τήν δικαιωτέρχυ ρύ-3μισ:ν τών 
ίκονομ:κών άρωγών τοΰ Ταμείου βάσει τοϋ συνο/.’.κοΰ χρόνου 
σφαλίσει»; καί τήν ρύ-5μισιν διαφόρων ετέρων όεμάτων βά- 
'-·. τών ίσχυουσών σήμερον ύγ:ών άσφαλιστι/.ών αρχών.

Εϊδικώσερον:

Λ:α του αο-ϋρου 1 έπαναλανίάνοντα: βασικέ»; αί άντίστοι- 
ι διατάξεις τοϋ Ν. 1900/1951. «περί Τ.Α.Ο.Α.» προσηρ- 
σμενε; τρό; τά ίσχύοντα σήμερον καί καταργείτα; ή διά- 
τ:ς διά τής όποια; παρέχεται ή ουνατότη; εις τό Ταμείον 
; συστάσεω; Κλάδου Πρόνοιας παρ’ αΰτώ προς τόν σκο- 
ί παροχής τερ:-3άλ·!/εως εις άνα:'θτα-3οϋντας μετόχου; του. 
Λ:α τοϋ άρ-υρου 2 ρυθμίζονται τά τή; διαβ/έσεως τών -/.ε
λαίων τοϋ Ταμείου, τά τής χορηγήσει»; δχ/είων στους ήσφα- 
ομενους του. ώς καί τά τοϋ καταμερισμού τών ϊαπα/ών δι- 
•ησεως αύτοϋ μετά τοϋ παρ’ αύτώ λε:τουργοϋντος Λογα- 
υσμοϋ Αυτασφαλίσεως Επαλλήλων Αγροφυλακής (ΛΑΕΑ) 
αλόγω; τοϋ άρ;·5μοϋ τών ήσφαλισμένων έκαστου.

Λ:α τοϋ άρόρου 3 ορίζοντα· λεπτομερώς καί μέ σαφήνειαν 
ποροι τοϋ Ταμείου εις τρόπον ώστε αί εισφορά·, νά ϋπολογί- 
τα: έπί τών αυτών άποοοχών πού υπολογίζονται καί αί πα- 
;α: τού Ταμείου, σύμφωνα προς τις ΰγ’.είς άσφαλ·.στ:κές άρ
ε. κα: με τά ίσχύοντα στά λο:πά Ταμεία Αρωγή; Δημοσίων 
ταλ/.ή/.ων.

Δ:ά τοϋ άρ·5ρου 4 κα·2ορ·ίζετα: ό τρόπο; τή; παρακρατήτεω;
η άπόδοσις τών εισφορών. ή βεβαίωσις καί είσπραξις αύ- 

• ϊ’.ς περ·.πτωσ·.ν μή παρακρατήσεως ώ; καί τά τής κατα
πώς τών εσόδων τοϋ Ταμείου. ;sjf

4:α τού άρόρου 5 σκοπείτα: ό σαφέστερος προσδιορισμός τών 
γομενων εις τήν άσφάν.:σ:ν τού Ταμείου προσώπων ώς καί 
π αγωγή εις αυτή τών ήδη ύπηρε τού/των αναπληρωτών 

: ο φυλάκων δ:ά τήν παροχήν έφ' άπας αρωγής οί όποιο: μέ- 
σήμερον δεν δικαιούνται ταύτης ά-; καί καταβάλλουν είσφο- 

■ έκτος τών περιπτώσεων ίανάτου έν τή υπηρεσία καί ένε- 
*αύτης.

ποτέ /.ογον. χωρίς να ·>εμελ·.ωνουν δικαίωμα διά avyv άπό- 
λη.'όι-ν τή; έφ' άπας άρωγή;.

Διά τοϋ άρθρου 8 καθορίζεται τό ποσόν τή; ύπό τοϋ Τα
μείου χορηγούμενης άρωγή; εί; του; δικαιύχους. άνερχομέ- 
νης εις το γινόμενόν τοϋ ο0% τών μηνιαίων άποδο·χών τοϋ 
όαόμού εςοοου εκ τή; υπηρεσία; έπί τά έτη άσφαλίσεως.

Διά τού άρ-όρου 0 προσδιορίζο,τα: τά τή; άναγνωρίσεω;. 
κα: έςαγορά; προϋπηρεσία;, ώ; καί ό τρόπο; ές*:φλήσεω; 
τής^ προς τό Τα-μείον οφειλής εκ τής αίτιας τχΰτζς_”κατά 
τά ίσχύοντα στά Ταμεία Αρωγής Δημοσίων 'Επαλλήλων.

Διά τοΰ αρ-όρου 10 ορίζεται ότι διά διοικ.ητικώ'/ πράςεων 
ρυθμίζονται τά τής οτν-υέσεως καί λο-.τουργίσς τοϋ Δκχκη- 
τικοϋ Συμβουλίου, ώ; καί τά τής τροποποιήοεω; τόνζ μή οΰ- 
σιωδώ-υ διατά;εω·) τοϋ Ταμείου.

Έν Α-υήναις τή 2 Άπρι/.ίου 1980 

Οί Έπουργοί

Συ/τν/ίσχού
Κ.ΜΗΤΣΟΊΆΚΗΣ

Οικονουιναώ·/·
ΑΘ. ΚΑΧΕΑΛΟ Π ΟΕΑΟΣ

Π ροεδσίας Κυίερνήσεως 
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΕΛΟΣ..

Κοινωνικών Έπηρεσιών
ΣΠ.ΔΟΖΙΑΔΗΣ

Δημοσία; Τάίόεως
ΑΝ. ΜΠΑΛΚΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΕ

Περί τροποποιήσεω;. άντικ,αταστάσεως καί συμπληρώσεως
τής περί Ταμείου Αρωγής Οργά/ων Αγροφυλακής ίσχυού-
σης ·τομο-5εσίας.

’ Αρύρον 1. :
Σύστασις — 'Εδρα — Σκοπός.

1. Τό συστα-όέν δυνάμει τοϋ Ν. 1900/1951 «περί ίδρύ- 
σεως τού Ταμείου Αρωγής ’Οργά/ων Αγροφυλακής» Τα
μείον, μετονομασ-ΐέεν διά τοϋ άρ·5ρου 1 4 παρ. 2 τοϋ Ν.Δ. 4523/ 
18G6 «περί -συ/ταςιδδοτήσεως τών όργά/ων τής ’Αγροφυλα
κής» εές Ταμείον Συντάξεων καί 'Αρωγής "Οργά/ων Άγρο-' 
φυλακής, ονομάζεται «φεςής Τχχείον 'Αρωγής Όργά/ω·/ ’Α
γροφυλακής (Τ.Α.Ο.Α.) To Τ.Α.Ο.Α. άποτεϋ^ί νομικό·/- πρό- 
σωπον δτχχοσόου δικαίου, έχει έδραν τάς Ά-5-ήνας καί τελεί 
ύπό τήν έποπτείχ/ τοϋ 'Επουργοϋ Κοινω-ζ-κώ·/ Έπηρβτιών.

2. Σκοπός τοϋ Ταμείου είναι ή, ύπό· τάς προϋποθέσεις τοϋ 
παρόντος, χορήγησις έφ" άπας οικονομικής αρωγής εις τούς 
έςερχομένου; τής υπηρεσία; ήσφαλισμένους, ή. έν περιπτώσει 
•Sx/άτου χυτών, εις τάς οτκογενείας των. κατά τά έν ίρ-$ρω 6 
παρ. 2 οριζόμενα.

■ 3. Παρά τή Κεντρική Έπηρεσία τής Γενικής Διευ-όύν- 
σεω; Άγροφυλχ/.ής λειτουργεί κατά τάς περί αυτής κειμένας 
διατάξεις καί ή 'Επηρεσία τοϋ Τ.Α.Ο.Α.. δι’ υπαλλήλων τής 
Γενικής Δ:ευ-5ύνσεως ταύτης. λαμβανομένων έκ τής δυνάμεως 
τής Κεντρικής Έπηρεσίας.

Άρ*?ον 2.
Διαχείσισις κεφαλαίων.

1. Τά κεφάλαια τοΰ Ταμείου κατατί-5-ενται έπί τόκω εις
τήν Τράπεζχ/ τής Έ).7.άδος, δύναται δέ καί νά επενδύωντα: 
καί άλλως κατά τάς έκάστοτε ίσχυούσας διατάξεις περί τρό
που δια-όέσεως κεφαλαίων Ν.Π.Δ.Δ. . ε..'. ·

2. Έκ τών διαθεσίμων κεφαλαίων τοϋ Ταμείου καί τοϋ 
παρ’ χύτώ λειτουργοϋντος Λογαριασμού Αυτασφαλίσεως Έ- 
ππλλήλων 'Αγροφυλακής (ΛΑΕΑ), κατόπιν άποφάσεως τοϋ 
Διοικητικού Συμδουϋ.ίου δύναται νά χορηγούνται δάνεια εις


