
Στην σρόταση Νόμου «Περί επεκτάσεως του Νόμου 1375/83
ΐ'.ς το προσωπικόν των σωμάτων Χωροφυλακής — Αστυ
νομίας Πόλεων να: Π υροσβεστιχ.ού».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Ο: λόγο: -ου επέβαλαν την ψήφιση του υπ’ σρ-.θμ. 1375/ 
1973 νόμου σχετικά με την προαγωγική εξέλιξη των μονί
μων υπαξ κυματικών των Ενόπλων Δυνάμεων -βιαζόντως 
ισχύουν για τα τώματα ασφαλείας και πλέον συγκεκριμένως 
για την Χωροφυλακή, την Αστυνομία Πόλεων χα: το Πυρο
σβεστικό, αφού από το 1950 περίπου οι άυεσες και επ:ταχτ:χές 
ανάγκες στην αστυνόμευση τη-/ αντιμετώπιση της εγκλημα
τικότητας, την πυρόσβεση χ.λ.π. επέβαλαν στην πράξη μια 
μαζικήν παραγωγή μονίμων υπαξιωματίχών στα Σώματα 
αυτά, η εξέλιξη 3ε αυτών παρουσίαζε την συμφόρησιν οροφής, 
η οποία οροφή χατά την ισχύ ου σαν νομοθεσία/ 8 εν παρείχε 
την ΐυνατότητα βαθμολογικής τούτων ϊξελίξεως, χα: παρα- 
τηρείτα: το φαινόμενον χα: σήμερον αχόμη να παραμένουν 
στο βαθμό του ανθυπασπιστού, υπαστυνόμου, πυρονόμου χα: 
υπαξιωματικού χα: μετά τη·/ συμπλήρωσήν 21 χρόνων πραγμα
τικής τους υπηρεσίας, αχόμη Ϊε χα: ότχ/ προάγοντα: φυτιο- 
λογ:χά για.να μεταπέσουχ ο: ανωτέρω στην_ χατηγορ_ία_ του 
αξ:ωματ:χοό θα πρέπει να Βιαζόσουν χαι 28 χρόνια υπηρεσίας 
χα: πλέον.

Όλα 3ε αυτά ΐιότι η μεγάλη παραγωγή υπαξιωματίχών 
8εν είχε συνοΒευθεί από σχετική μελέτη για να υπάρχει ομαλή 
βαθμολογική εξέλιξη του προσωπιχοΰ της κατηγορίας αυτής, 
η έλλειψις 3ε αυτή συνοΒευομένη χα: από τον πολύ περιορι- 
σμένον αριθμόν των οργχ/:κών θέτεων Αξιωματικών ε3η- 
μιούργησε από πολλά χρόνια σοβαρό πρόβλημα εξελίξεως, 
που σχ/ συνέπεια είχε επανειλημένες χα: έντονες Βιχμαρτυ- 
ρίες του προσωπικού που ίσως κάποτε να απετέλε: και περιορι
σμό των ηθικών κινήτρων όσον και της άμιλλας.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το προσωπικό της κατη
γορίας αυτής στο συντριπτικό ποσοστό του απετελείτο από 
κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου —παλαιού τύπου— σημαν
τικό 3ε ποσοστό και από πτυχιούχους ανωτάτων σχολών με 
σπουοές αποκτηθείσεις κατά την Σ'ιάρκειαν και παραλλήλους 
προς την άσκηση της προσωπικής εκάστου υπηρεσίας.

Κατά την ισ/ύουσα Νομοθεσία και με εξάντληση του ορίου 
ηλικίας στον Δημόσιον Τομέα τα πρόσωπα αυτά 3εν προλα
βαίνουν να εξελιχθούν ούτε ακόμα μέχρι του βαθμόύ εξελί- 
ξεώς των, παρατηρείται 3ε το φαινόμενον της βαθμολογικής 
τους χαθηλώσεως, αφού παρά την 3ιάνυση μακρόχρονης υπη
ρεσίας παραμένουν Τπαξιωματικοί, χωρίς εις τον ορίζοντα 
να προδιαγράφεται προαγωγή τους ελλείψει θέσεων οργανι
κών, μετά 3ε την εξά/τληση 21 ετών υπηρεσίας, και να με
ταπέσουν εις τον βαθμό του Αξιωματικού, τους απομένει υπό
λοιπον 14 ετών, μέχρι συμπληρώσεως 35 ετών υπηρεσίας, 
για να εξελιχθούν εις τους υπολοίπους βαθμούς Αξιωμα
τικού.

Αυτή η καθυστέρηση μεταππώσεως εις τον βαθμόν του Α
ξιωματικού, εφ' εξής, αν 3εν αλλάξει η νομοθεσία, θα αποτε
λεί συνηθισμένο φαινόμενο, με αποτέλεσμα η μεγάλη μάζα 
των Ανθυπασπιστών, Τπαξ κυματικών χ_λ.π., να φθά/ουν 
μέχρι του βαθμού του Μοιράρχου, του Αστυνόμου Β' και του 
Πυραγού, ανάλογα με το Σώμα Ασφαλείας, και έτσι με την

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Διαμόρφωση της εξελικτικής καταστάσεως αυτών, είναι ολο
φάνερο ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα που καθημερινά οξύ- 
νεται.

Το προσωπικό αυτό των Σωμάτων Ασφαλείας, που ση α- 
ντική υπηρεσία προσφέρει στο Έθνος λόγω των βαθμολο
γικοί)'/ καθυστερήσεων είναι χαμηλόμισθο- ένα/τ- των αλλω·' 
κατηγοριών Αξιωματικών, γι’ αυτό θα πρέπει να γίνε: ηθι
κή τους αποκατάστασις, παίρνοντας ωρισμένους βαθιούς, 
όσο χρόνο υπηρετεί, και υλικά με την έξοοό του από το Σώ
μα Ασφαλείας παίρνοντας σύνταξη -ικανοποιητική για μια 
αξιοπρεπή 3ιαβ!ωση. που σαν τέτοια με τα σημεσινά 3ε3ο- 
μένα κρίνε τα: η σύνταξη του Αντισυν ταγματάρχου, του Αστυ
νομικού Διευθυντού Β’ και του Αντιπυράρχου.

Για να υλοποιηθούν αυτά πρέπει να γίνε* νομοθετική σύθ- 
μηση του θέματος με την ψήφιση της παρτύσης προτάσεως 
νόμου την οποίαν έχουμε την τιμήν να εισηγηθοάμε στη Βου
λή.

Με τις ρυθμίσεις αυτές θα αυξηθή ο αριθμός των Α
ξιωματικών της κατηγορίας αυτής και κυρίως στους κα
τώτερους βαθμούς, τους οποίους τα σώματα Ασφαλείας θα 
συνεχίζουν να χρησιμοποιούν σε παραγωγικό έργο.

Η αύξηση αυτή ταυ αριθμού των Αξιωματικών 3εν γίνε
ται για να καλυφθούν οργανικές και λειτουργικές σ/άγχες 
αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να λυθή κυσίως για λόγους 
κοινωνικής βιχαιοσύνης ένα μακροχρόνιο πρόβλημα μιας πο
λυάριθμης ομολογουμένως ομάβος ατόμων.

Έτσι με την πρόταση νόμου προβλέπεται η ανάλογη 
εφαρμ -ή των ό^τάξεων του νόμου 1375/,1ΐ983 και στα 
Σώματα Ασφαλείας, την .Χωοοφυλακή, την Αστυνομία Πό
λεων και το Πυροσβεστικό Σώμα.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΣ
Περί επεκτάσεως του νόμου 1375/1983 εις το προσωπικόν 

των Σωμάτων Χωροφυλακής, της Αστυνομίας Πόλεων 
και Πυροσβεστικού. ■ ;

Άρθρον πρώτον.
Αι 3ιατάξε:ς του νόμου 1375/1983 (ΦΕΚ A 96) εφαρ

μόζονται αναλογικώς και εις τους υπηρετούντας Ανθυπασπι- 
στάς, Ανθυπαστυνόαους, Πυρονόμους, Ενωμοτάρχας, Αρνι- 
ούλακας και Αρχιπυροσβέστας εις τα Σώματα της Χωρο
φυλακής, της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού, 
εις τρόπον ώστε η βαθμολογική τούτων εξέλιξις να φθά- 
νη μέχρι και του βαθμού του Αντισυνταγματάρχου 3ια την 
Χωροφυλακή, του Αστυνομικού Διευθυντού Β' βια την 
Αστυνουία Πόλεων χα: του Αντιπυράρχου 3ια το Πυροσβε
στικό Σώμα.

Άρθρον βεύτερον.
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της 1ης Ια·>ουα- 

ρ ίου 1984.
Αθήναι τη 10 Νοεμβρίου 1983 

Οι προτείνοντες Βουλευτα:
Παν. Κούτρας, Ηλ. Βουγιουχλάκης. Α. Κρίκος, Γ. Μα/ί- 

κας, Γ. Μπουγάς, Χ2ρ. ΕρμείΒης, Θεο3. ΠαπαΒόπυυ- 
λος.


