
Στήν ζρόταση νόμου «ζερί έζεκτάσεως τών διατάξεων τού 
ν.ϊ. 330/Τ.947 «ζερί καταστάσεως μονίμου διαθεσιμότη
τας τών αστυνομικών ϋζαλλήλων» καί στους ύζηρετούν- 
τας στή Χώροφυλακή, στό Λ'.μενικό καί Πυροσβεστικό 
Σώμα».
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Mi τό ν.ϊ. 330/1947 «ζερί καταστάσεως μονίμου δ:αθε- 
σιμότητος των χστυν:μ:κών ύζαλλήλων κλζ.», roi έκδόθηκε 
έζί Κυβερνήσεως Αητ.. Μαξίμου, στήν όζοία συμμετείχαν οι 
Γ. Παζανϊρέου, θ. Σοφοόλης, Ν. Ζέρβας, Σ. Γονατάς 
καί Π. Κανελλόζουλος, καθωρίσθηκε η έννοια τής «μονί
μου δίαθεσίμάτητς» καί ό τροζος μετατάξεως τών αστυνομι
κών ύζαλλήλων στήν υζαλληλική κατάσταση αύτή, καθώς 
καί ci άζοδοχές τών μετατασσόμενων.

Είϊ:κώτε·;α με τό άρθρο 4 τοΰ ν.δ. τούτου, ορίζεται ότ: ή 
«μόνιμος διαθετιμότης» είναι η κατάστασις τού αστυνομικού 
ύζαλλήρ.ου άναμφιτβητήτως ανικάνου διά τήν ύζηρεσίαν συ- 
νεζεία: 1) τραυμάτων ληφθεντων η ληφθφταμένων κατά τήν 
έκτελεσιν τής ΰζηρεσίας ή ένεκα ταότης, 2) ζαθήσεων έχ 
τ;ταμάτων ληφθεντων ή ληφθησοκένων κατά την ϊ/.ζέλετ:·/ 
τής όζηρεσίας ή ένεκα τούτης κατά τήν άζό 28.10.1940 χαί 
εφεξής ζερίοδον, 3) φυματιώσεως ζροελθοόσης ζροδήλως 
χαί άναμφισβητήτως εξαετίας τής'ύζηρεσίαςκλζ.».

Ή κατάστασις τής μονίμου διαθεσιμότητας τών άστυνομι- 
χών ύζαλλήλων ζεριορίσθηκε μέ τό άνω ν.ϊ. μόνο ’ στά μέλη*’ 
τοΰ Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων, λόγω τής τότε αδυ
ναμίας τού ,Κράίτους νά άνταζεξέλθη εις τάς δαζάνας ζού 
ζρούζέθετε ή κάλυδ/η όλων τών αστυνομικών ύζαλλήλων, -·> 
δηλαδή καί ·,ών ύζηοετοόντων στήν Χωροφυλακή, στ; Λιμε
νικό Σώμα καθώς καί ατό Πυροσβεστικό Σώμα. ·. . ;·; .·Λ&

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Έ-ζειδή οι ύζηρετοϋντες στή Χωροφυλακή, στήν Πυρο- 
τσεστική 'Υζτιρεσία καί ττό Λ:μεν:κό Σώμα διατρέχουν ζαρο- 
μοίους ή καί μεγ.αλυζερους κίνδυνους ατό τούς συναϊδ·.φους 
τους ζού ύζηρετοΰν ττήν ’Αστυνομία Πόλεων άφού κατά τήν 
έκτελεσιν τής ύζηρεσίας τους εργάζονται συνήθως μακρυά 
άζό ζόλεις, ύζό καιρικές συνθήκες αντίξοες καί μέ ζρωτο- 
φανή χνασφέλεια.

’Εζειϊή σήμερα τό Κράτος έχε; τή δυνατότητα καί τήν 
ύζο/εεωοη νά άντιμετωζίττ ενιαία κα·. μέ τους ίδιους ότους 
όλους τους ύζηρετοϋντες στά Σώματα Ασφαλείας χωρίς 
εξαιρέσεις καί μζορεϊ νά άρει τήν άδικη καί άνιση μεταχείρι
ση ατή ζερίζτωση αύτή, προτείνουμε:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΊ*
«Οι διατάξεις τών άρθιρων 3 καί έζέκε’.να τοΰ ν.δ. 330/ 

1947 «ζερί καταστάσεως μονίμου ϊιαθεσιμότητος τών άοτυ- 
ν-ομικών ύζαλλήλων κλζ.», ζοό αφορούν τήν ύζαλληλική χα- 
τάστατη τής μονίμου διαθέσιμότητος, όζως αύτή ζρο^λεζεται 
καί purSμίζεται :,τό νομο-3. διάτα*,μα τούτο, έπετκτείνονται χαί 
έφαρμόζοντα: καί ατούς ϋζηρετούντες ττή Χωροφυλακή, ττό 
Λιμενικό Σώμα καί ατό Πυροσβεστικό Σώμα.

Ή ισχύς τού ζαράντος άρχιζε! άζό τήν δημοσίευσή του 
ττήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως».
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