
Έ"ί τ:ΰ σχεδίου Νόχου «περί χαταργησεως τού Λογαριασμού 
- " · ’ Αγρ οφυλ ακής». ----- .

Προς την Βουλήν τών ^Ελλήνων

Λ- ΓΕΝΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ - ·

1 τ03 ΰποβαλλομένου σχεδίου Νόμου χαταργείται ό

γασ:ατμού ’Αγροφυλακής είναι άφ’ενος η επιταγή τοΰ άρθρου 
79 παο. 2 τοΰ Συντάγματος. η όποια όρίζ^ οτι ό Προύπολο- 
ν.,συός πσέπει νά παρουσιάζω καί νά έμφανίζη κατά τρόπον 
ένιαίον όλα- τά-έσοδα καί εξοία τοΰ Κράτους χαί άφ’ έτερον

υπάλληλων βάσει τοΰ Ν. 340/1976-αί-άποδοχαί τούτων κα
ταβάλλονται εις βάρος τοΰ Κρατικού Προϋπολογισμού.

EIAIKGN ΜΕΡΟΣ-
3. Τό όλον σχέδιον Νόμου «περί χαταργησεως τόΰ Λογα

ριασμού ’Αγροφυλακής» άποτελεΠαι^Ηυ 4 άρθρα.
Διά τού άρθρου 1 χατάργείται ^—λογαριασμός Αγροφυ

λακή ς. - — .
Τό άρθρον 2 όριζε: ότι. άπατα: α! δαπάνάι τού Λογαριασμού 

’Αγροφυλακής πραγματοποιούνται ςίς τό μέλλον διά τοΰ Κρα
τικού- Προϋπολογισμού.. __„.Λ·

Αί άναληφθείσαι υποχρεώσεις τού Λογαριασμού ’Αγροφυ
λακή:. μέχρι 31.12.1978. καταβάλλονται' ΰπ’ αυτού και μέ
χρι λήξεως τής παραιτάσεως τού οικονομικού έτους, αΐ δε μή 
έξοφληθείσαι υποχρεώσεις αναλαμβάνονται εις τό εξής άπό 
τό Δημόσιον. —

Τό τυχόν Ταμειακόν υπόλοιπον τοΰ Λογαριασμού Αγροφυ
λακής. μετά την 31.12.1978, αποτελεί εσσΐον τού Δημοσίου.

Τό άρθρον 3 ορίζει ότι τά θέματα, τά όποια θά άνακύ- 
όουν έκ τής εφαρμογής τού Νόμου θά ρυθμίζωνται διά κοι
νών αποφάσεων των, Υπουργών Οικονομικών καί. Δημοσίας 
Τάσεως. . - - -

Τέλος τό άρθρον 4 όριζε: τόν χρόνον ένάρξεως τής ισχύος 
τού Νόμου.

’Εν Άθ'ήναις τή 23 Σεπτεμβρίου 1978 '~γ

Οι Τπουργοί

Δηκοσιας Τάξεως Οίχονοαικών
ΑΧΑΣΤ. ΜΠΑΛΚΟΣ ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΓΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Π::: χαταργησεως τού άρθρου 82 τού Ν.Δ. 3030/1954 

«περί ’Αγροφυλακής» καί ρύθμισε ως συναφών θεμάτων.

Άρθρον 1.
Το άρθρον 82 τού Ν.Δ. 3030/1954 «περί Αγροφυλακής» 

όιά τού όποιου συνέ στήθη ειδικός λογαριασμός ’Αγροφυλακής 
χαταργείται. .

_ Άρθρον 2.
1. Απασαι αί υποχρεώσεις καί τά ϊικαιώματα τού καταρ- 

γουμενου Λογαριασμού ’Αγροφυλακής άναλαμϊάνονται υπό τού 
Δημοσίου.

2. Αί καταβαλλόμενοι ΰπό τοΰ Λογαριασμού Αγροφυλακή^
δαπάναι πραγματοποιούνται εφεξής μέσω τού Κρατικού Προ
ϋπολογισμού κατά τάς ιτχυούσσς έκάστοτε ϊημοσιΰλογιστικάς 
διατάξεις. " - , ^

3. Αί άναληφθείσαι υποχρεώσεις εις βάρος τού καταργου
μένου Λογαριασμού ’Αγροφυλακής μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1978 
εξοφλούνται ΰπό τούτου μέχρι λήξεως τής παρατάσεως τού 
έν λόγω οικονομικού έτους. Αί τυχόν μή έξοφληθείσαι υπο
χρεώσεις αναλαμβάνονται ΰπό τού Δημοσίου.

4. Τό μετά-τό κλείσιμον τής διαχειρίσεως τοΰ οικονομικού 
έτους 1978 άπομένον τυχόν ταμειακόν υπόλοιπον τού καταρ
γουμένου Λογαριασμού 'Αγροφυλακής αποτελεί έσοίον τού Δ if 
μοσίου.

Άρθρον 3.

Τυχόν άναγκαίαι λεπτομέρεια! ώς πρός την εφαρμογήν των 
ϊιαταξεων τού παρόντος νόμου καθορίζονται διά κοινών απο
φάσεων τών Τπουργών Οικονομικών καί Δημοσίας Τάξεως.

■ Ά i-S ο ον 4.
Ή ισχύς τού παρόντος νόμου άσχετα: άπό 1ης Ίανόυαοίου 

1979. _ · V /
Έν Ά-3ήνα:ς τή 3_ Νοεμβρίου 1978
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ΑΝΑΣΤ. ΜΠΑΛΚΟΣ ΑΘ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΣ

Άριθ. 111/40/1978 
ΕΚ θ Ε Σ I Σ’ · :

Τοΰ Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρθρου 75 παρ.’ 1 τού 
• Συντάγματος) έπί τού σχεϊίου Νόμου τού Τπουργείου Οί- 

κονσμικών «περί· χαταργησεως τού άρθρου 82 τού Ν.Δ. 
3029/1954 «περί ’Αγροφυλακής» καί ρυθμίσεως συνα
φών θεμάτων». . ί V \ - ' :
Διά τών διατάξεων τού ώς ανωτέρω σχεδίου νόμου θεσπί

ζονται τά κάτωθι: . - . . -.-Γ: ·,·' -
1. Τό άρθρον 82 τού Ν.Δ. 3030/1954 «περί ’Αγροφυλα

κής» διά τού όποιου συνεστήθη ειδικός λογαριασμός ’Αγροφυ
λακής χαταργείται (άρθρον 1). · ■

2. α) Άπαται α! υποχρεώσεις καί τά δικαιώματα τού 
καταργουμένου Λογαριασμού αναλαμβάνονται ΰπό τού Δημο
σίου, α! δέ καταβαλλόμενοι ΰπ’ αυτού δαπάναι πραγματοποι
ούνται έφεξής μέσω τού Κρατικού Προϋπολογισμού.

β) Αί άναληφθείσαι ΰποχρεώσεις εις βάρος τού καταρ-’ 
γουμένου Λογαριασμού ’Αγροφυλακής μέχρι 31.12.1978 έξο- 
φλοΰνται ΰπό τούτου μέχρι λήξεως τής παρατάσεως τού έν 
λόγφ οίκον, έτους. ; τ. ··

Τό κατά τό κλείσικον τής διαχειρίσεως τόύ οίκον, έτους 
1978 άπομήμον τυχόν ταμειακόν υπόλοιπο·/ τού καταργουμένου 
Λογαριασμού άποτελεί έσοδον τού Δημοσίου κλ*π. (άρθρα 2,
3 καί 4). · ■ / Λ-η. .

.“Εκ τών προτεινομένων ώς άνω διατάξεων δεν προκαλοϋν- 
ται οικονομικά! τινες έπιπτώσεις έπί τού Κρατικού Προϋπο
λογισμού.

Έν ’Αθήναις τή 1 Νοεμβρίου 1978 
Ό Γενικός Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΓΟΣ . : ' Τ


