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•οΰ σχεδίου Νόμου << ..ερί τροποποιήσεως καί συμπλη- 
εως τού Ν.Δ τος 4523'1966 «περί συνταξιοδοτήσεως

Έπί τοΰ σχέδιο' 
,ρώσ: 
των οογανων. . Λ Αγροφυλακής)). - -

Ποας 71/ι· BovAi/r τών ’Ελλήνων 
Οί ήσφαλισμένοι -τοΰ Ταμείου Συντάξεων και, _ . ’Αρωγής

Οργάνων Αγροφυλακής Άρχιφύλακες ’Αγροφυλακής καί 
τακτικοί Αγροφύλακες τυγχάνουν ούσιαστικώς δημόσιοι 
ύπάλληλοι καί διείποντο συνταξιοδοτικώς ύπό των διεπου- 
σών τούς δημοσίους ύπαλλ.ήλους διατάξεων.

Απο της θεσπισεως όμως της διεπούσης τό ΤΣΑΟΑ 
Νομοθεσίας επή/.θε διαφοροποίησις εις την διέπουσαν τούς 
δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικήν νομοθεσίαν προς την 
οποίαν διαφοροποίησιν δεν προσηρμόσθη μέχρι σήμερον ή 
νομοθεσία τοϋ Ταμείου.

Την πλήρη προσαρμογήν της διεπούσης το ΤΣΑΟΑ νομο
θεσίας προς την τοιαύτην των δημοσίων ύπαλλήλων έπιδιώ- 
κει το ύπό κρίσιν σχέδιον Νόμου. .

Είδικώτερον έπί των κατ’ ίδιαν διατάξεων τοϋ νομοσχε
δίου σημειοΰμεν τ’ άκόλουθα :

1
1. ’Επί τοϋ άρθρου 1 περ. γ’.

Διά της τροποποιήσεως τής περ. γ’. τοϋ άρθρου 1 του 
Ν.Δ/τος 4523/66, έπιδιώκεται ή παροχή δυνατότητος θε- 
μελιώσεως δικαιώματος συντάξεως καί εις τούς ήσφαλισμέ- 
νους τοΰ Ταμείου τούς απολυόμενους λόγώ σωματικής ή 
διανοητικής άνικανότητος μετά συμπλήρωσιν δεκαετούς 
ύπηρεσίας. · * · ·

Αί νΰν ίσχύουσαι διατάξεις ορίζουν ότι διά τήν θεμελ.ίωσιν' 
δικαιώματος συντάξεως λόγω άνικανότητος άπαιτεΐται 
δεκαπενταετής ύττηρεσία. . , -

Διά τής άνωτέρω ρυθμίσεως έπιδιώκεται ή έναρμόνισις 
των διατάξεων τής νομοθεσίας τοϋ Ταμείου προς τάς τοιαύ- 
τας της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας των δημοσίων υπαλ
λήλων, αί όποϊαι τροποποιηθεϊσαι προσφάτως διά τοΰ 
Ν.Δ/τος 208/74, θέτουν ώς προϋπόθεσιν συνταξιοδοτήσεως

υπάλληλων εΰεσπίσθησαν αί διατάξεις τοΰ άρθρου 4 τοϋ 
Ν.Δ. 78/73,- το όποιον έπανελάμβανε τάς διατάξεις τοΰ ώε 
άνω Ν.Δ. 702/70. J

δ) Τό Γενικόν Αογιστήριονποΰ Κράτους (Ύττηρεσία Συν
τάξεων) αρμόδιον κατά νόμον διά τήν άπονομήν των συντά
ξεων εις τά όργανα τής ’Αγροφυλακής, άπέρριψεν ύποβλη- 
θείσας αύτώ αιτήσεις συνταξιοδοτήσεως ή σφαλισμένων τοΰ 
Ταμείου, θεμελιούντων δικαίωμα βάσει των ρηθεισών 
διατάξεων τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ/τος 78/73, έπί τή αιτιο
λογία ότι αί διατάξεις τοΰ Νόμου τούτου δεν είναι διατάξεις 
συνταξιοδοτικοΰ περιεχομένου λόγω μή τηρήσεως κατά τήν. 
θέσπισίν των, τής υπό τοΰ άρθρου 79 τοΰ Συντάγματος 
προβλεπομένης διαδικασίας ώς περιληφθεΐσαι εις νόμον σκο- 
ποΰντα τήν ρύθμισιν ετέρων θεμάτων καί ούχί εις συνταξιο- 
δοτικόν τοιοΰτον.

Ήδη διά των διατάξεων τοϋ άρθρου 1 περ. ε', τοΰ υπό 
κρίσιν σχεδίου Νόμου έπιδιώκεται ούσιαστικώς ή έπανά- 
ληψις των διατάξεων τοΰ άρθρου 4 τοΰ Ν.Δ. 78/73, κατά 
τήν ΰπό τοΰ Συντάγματος προβλεπομένην διαδικασίαν ώστε 
να δικαιοΰνται συντάξεως οί ήσφαλισμένοι τοΰ Ταμείου οί 
άπομακρυνθέντες τής υπηρεσίας λόγω ορίου ηλικίας έφ’ όσον 
έχουν δεκαπενταετή τουλάχιστον πραγματικήν συντάξιμον 
υπηρεσίαν έν τή ’Αγροφυλακή.

3. Έπί τοΰ άρθρου 2.
Διά τής τροποποιήσεως τοΰ άρθρου 2 τοΰ Ν.Δ. 4523/66 

έπιδιώκεται. ή παροχή δυνατότητος θεμελιώσεως .δικαιώ
ματος συντάξεως καί εις τά μέλη οικογένειας των θανόντων 
ήσφαλισμένων των κεκτημένων δεκαετή συντάξιμον ΰπη- · 
ρεσίαν ώς καί των συνταξιούχων τοΰ Ταμείου.

Αί νΰν ίσχύουσαι διατάξεις ορίζουν ότι διά τήν θεμελίωσιν 
δικαιώματος συντάξεως -J λόγω θανάτου δέον όπως ό θανών 
ήσφαλισμένος έχη πραγματοποιήσει δεκαπενταετή συντά
ξιμον υπηρεσίαν. - ' . ,

Διά τής άνωτέρω ρυθμίσεως επιδιώκεται ή έναρμόνισις . 
των διατάξεων τής νομοθεσίας τοΰ Ταμείου προς τάς τοιαύ-

λόγω αναπηρίας τήν πραγματοποίήσιν δεκαετοΰς ύφηρεσίας '.τας της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας των δημοσίων ύπαλ· 
άντί τής δεκαπεν,ταετοΰς ήτις προεβλέπετο προγενέστερον. λήλων, αί όποϊαι τροποποιηθεϊσαι προσφάτως διά τοΰ

Ν.Δ/τος 208/74, θέτουν ώς προΟπόθεσιν συνταξιοδοτήσεως 
λόγω θανάτου τήν πραγματοποίήσιν δεκαετούς υπηρεσίας 
άντί τής δεκαπενταετοΰς ήτις προεβλέπετο προγενέστερον.

2. Έπί τοΰ άρθρου 1 περ. ε'. - . .■
. α) Ύπό τών διατάξεων τοΰ/άρθρου 1 περ. ε'. τοΰ Ν.Δ/τος 
4523/1966 «περί συνταξιοδοτήσεως των ’Οργάνων' τής 
’Αγροφυλακής», ορίζεται ότι «Άρχκρύλαξ ’Αγροφυλακής 
καί τακτικός Άγροφύλαξ δικαιοΰται εις ισόβιον σύνταξιν 
έκ τοϋ Ταμείου Συντάξεων καί ’Αρωγής ’Οργάνων ’Αγρο
φυλακής (ΤΣΑΟΑ), έάν άπομακρυνθή τής υπηρεσίας λόγω 
δρίου ηλικίας ’ καί έχη δεκαπενταετή τούλάχιστόν πλήρη 
πραγματικήν συντάξιμον, υπηρεσίαν έν τη. ’Αγροφυλακή, 
έφ’ όσον άμέσως πρό τής άπόμακρύνσεώς του κέκτηται 
συνεχή δεκαετή- πραγματικήν υπηρεσίαν. '

Ή διάταξις αδτη ήτο όμοια πρός τήν τοιαύτην τής περ. 
ε'. τοΰ άρθρου 1 τοΰ Α.Ν. 1854/51 τήν άφορώσαν τήν συν-, 
ταξιοδότησιν των δημοσίων υπαλλήλων ήτις ΐσχυε μέχρι 
τής 15.10.1970 ότε άντικατεστάθη διά τοΰ Ν.Δ. 702/1970.

β) Κατ’, έφαρμσγήν τής ώς άνω διατάξεως τοΰ Ι^.Δ/τος 
4523/1966 άπεκλείσθησαν τόΰ δικαιώματος έπί τής συν
τάξεως όργανα ’Αγροφυλακής έξελθόντα τής υπηρεσίας, 
λόγω όρ.ίου· ήλικίας καίτόι εϊχον συμπληρώσει όχι μόνον 
15ετή άλλα 2δετή πραγματικήν συντάξιμον υπηρεσίαν έκ 
μόνου τοΰ λ.όγου, ότι δεν εϊχον άμέσως πρό τής άπομακρύν- 
σεώς των ΙΟετή πραγματικήν συνεχή συντάξιμον 'υπηρεσίαν.

γ) ·Ή προϋπόθεσις όμως αυτή τής δεκαετοΰς συνεχούς 
ύπηρεσίας πρό τής άπόμακρύνσεώς δεν άπαιτεΐται πλ.έον 
διά τούς δημοσίους υπαλλήλους καθ’ όσον διά τοΰ άρθρου 
1 τοΰ Ν.Δ. 702/70 έτροποποιήθη ή ώς άνω.περ. ε'. τοΰ 
άρθρου 1 τοΰ Α.Ν. 1854/51 καί άπηλείφθη έκ ταύτης ή 
προϋπόθεσις τής δεκαετοΰς συνεχούς ύπηρεσίας.

Κατόπιν τούτου καί πρός εύθυγράμμισιν τής διεπούσης 
ΤΟ ΤΣΑΟΑ νομοθεσίας πρός τήν τοιαύτην των δημοσίων

4. Έπί τοΰ άρθρου 3. ,·.·.’.
α) Δυνάμει των διατάξεων τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 10 

τοΰ Ν.Δ/τος 4523/1966, έδικαιώθησαν συντάξεως παρά τοΰ 
Ταμείου οι άρχιφύλακες άγροφυλακής οί άπομακρυνθέντες 
έκ τής ύπηρεσίας άπό τής 1ης ’Ιανουάριού 1955 καί έφεξής. 
Ύπό των άνωτέρω διατάξεων δέν καλύπτονται οί άρχιφύ
λακες οί καταληφθέντες ύπό τοΰ ορίου ήλικίας τήν 31ην 
Δεκεμβρίου 1954 ώς καί οί τακτικοί άγροφύλακες οί άπο
μακρυνθέντες έκ τής υπηρεσίας άπό τής 1ης ’Ιανουάριου 
1955 καί έφεξής.

β) Σημειοΰται ότι οί ήσφαλ.ισμένοι των έν λόγω κατη
γοριών ούτε εις τόν ΟΓΑ είναι δυνατόν νά θεμελιώσουν δι
καίωμα συντάξεως λόγω μή πληρώσεως τών ύπό τοΰ νόμου 
άπαιτουμένων προϋποθέσεων (20ετής κυρία άπασχόλησις 
εις γεωργικάς έργασίας καί συνεχής τοιαύτη κατά τά τε
λευταία δέκα έτη). - ' . . 1

■' Ό διά τών ρηθεισών διατάξεων διαχωρισμός τών όργά- 
νων τής άγροφυλακής όσον άφορα τόν χρόνον ένάρξεως τής 
συνταξιοδοτήσεώς των, έλαβε χώραν πρός άποφυγήν οίκο- ’.· 
νομικής έπιβαρύνσεως τοΰ Ταμείου κατά τό πρώτον στά- 
διον τής λειτουργίας του. Διά λόγους όμως ήθικής τάξεως 
θά έδει καί οι ήσφαλισμένοι ούτοι νά τύχουν συντάξεως 
άπό τής Ισχύος τοΰ νόμου τούτου έφ’ όσον βεβαίως εϊχον 
χρόνον ύπηρεσίας διά τήν θεμελίωσιν τοΰ συνταξιοδοτικοΰ 
δικαιώματος. „ ' 1

γ) Ήδη καμπρός ίκανοποίησιν τών δικαίων αιτημάτων · 
τών ενδιαφερομένων, συμφωνοΰντος καί τοΰ Υπουργείου


