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ΕΚΘΕΣ1Σ

Έπι του σχεδίου Νόιιου «περί τροποποιτσεως ένιων δια
τάξεων τής διεπούσης. ' Υπηρεσίας τινάς τού Υπουργείου
Δημοσίας Τάξεως. νομοθεσίας».
Προς την Βουλήν τών 'Ελλήνων
Τά τών προαγωγών τών αξιωματικών τής ’Αστυνομίας
Πόλεων καί τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος, διέποντχι ύπο
τών οικείων οργανικών διατάξεων (Ν.671/1977) ύπό των
όποιων — ροβλ.έπεται ή κρίσις αύτών ύπό τών κατά Νόμον
υπηρεσιακοί·' Συ αβουλιών, καί δή αύτοτελώς. πρό: σύντα
ξιν τών —ινάκων προακτέων, άπζιτουμένης, κατά τήν νομο
λογίαν. νομίμου κα. επαρκούς αίτιολ.ογήσεως τής άφορώσης
έκαστον κρίσεωε. κατά τής όποιας τελικώς προβλέπεται καί
δικαστικός έλεγχος κατά τήν ακυρωτικήν ένώπιον τοΰ Συμ
βουλίου τής ’Επικράτειας διαδικασίαν.
Μετά τήν τελικήν, όμως, ψίσιν τής τοιαύτςς διαδικασίας
τών προαγωγών γεννώνται σοβαρά προβλήματα, άφορώντα
τήν θέσιν έν τώ Σώματι τών κρινομένων ώς μή προακτέων
(ύπό τάς έν τώ Νόμω διακρίσεις) ή καί εκείνων έναντι τών
όποιων έκρίΟη ώς προακτέος νεώτερός των. Τοϋτο δέ, διότι
τό Συμβούλιον ’Επικράτειας κατά συνέχισιν τής ύπό τό καθε
στώς τοΰ Συντάγματος τοΰ 1952 Νομολογίας του, έδέχθη
προσφάτως (άπόφασις ύπ’ άριΟ.’ 2284/1977) ότι οΐ άνήκοντες εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων, κατ’ ακολουθίαν δέ καί οΐ
τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος, απολαμβάνουν τής ύπό τοΰ
άρθρου 103 τοΰ Συντάγματος κατοχυρουμένης μονιμότητος
διά τούς πολιτικούς δημοσίους ύπαλλήλους, ώς έκ τούτου,
δέ, δεν είναι δυνατή ή αποστρατεία τών αξιωματικών τών
Σωμάτων τούτων, επί τή συνδρομή μόνον τής προΟποθέσεως προαγωγής νεωτέρου των ή κρίσεώς των ώς μή προα
κτέων, όπως προβλέπεται ύπό ώρισμένων διατάξεων τοΰ Ν.
671/1977 (άρθρα 29 παραγρ. 1 καί 6, 30, 33 καί 34).,Ή
νομολογία αΰτη δέχεται ότι αϊ διέπουσαι τάς προαγωγάς τών
’Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων διατάξεις, παρά
τό ότι διαλαμβάνουν ρητώς ότι ούτοι, ώς πρός τήν προαγωγικήν των έξέλιξιν καί τήν εν γένει ύπηρεσιακήν των κατάστασιν, έξομοιοϋνται πρός στρατιωτικούς (άρθρ. 1 Ν.295/
1976), δέν έπέφερον μεταβολήν είς τον τρόπον όργανώσεως
καί λειτουργίας τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων,
ώστε νά δύναται νά θεωρηθή ότι τοϋτο άπέβαλε τόν χαρα
κτήρα τής πολιτικής διοικητικής ύπηρεσίας. Συνέπεια τού
του είναι, ότι οί κρινόμενοι ώς μή προακτέοι άξιωματικοί
τών περί ών πρόκειται Σωμάτων ’Ασφαλείας, ώς καί έκεΐνοι έναντι τών όποιων έκρίθησαν προακτέοι νεώτεροί των,
πρέπει νά εξακολουθούν νά ανήκουν είς τήν ένεργον υπηρε
σίαν καί μετά τήν προαγωγήν νεωτέρων των είς άνώτερον
βαθμόν, τελοΰντες έφ’ έξης ύπό τάς διαταγάς τών μέχρι τής
προτεραίας τών κρίσεων ύφισταμένων των.
"Ομως ανεξαρτήτως τοΰ ύπό τής νομολογίας διαμορφωθέντος νομικού, ώς άνω, χαρακτηρισμού τής θέσεως τής
’Αστυνομίας Π ό/εων καί τού Π ύροσβεστικού Σώματος, δέν
είναι δυνατόν ν’ άμφισβητηθή ή ιδιομορφία τούτων καί κυ
ρίως τών οργάνων αύτών, έντός τού κύκλου τής δημοσιο
ϋπαλληλικής τάξεως, ούτε νά παρέλθη απαρατήρητος ή σα
φής περί τήν ύπηρεσιακήν κατάστασιν αύτών διάκρισις, τήν
όποιαν όχι μόνον οί κείμενοι Νόμοι, άλλά καί τό Σύνταγμα
ακόμη, έντόνως τονίζει, είς τρόπον ώστε νά γίνεται φανερόν
ότι οί ύπηρετούντες είς τά Σώματα ταύτα διέπονται άπό
ιδιαίτερον καθεστώς πειθαρχίας καί ιεραρχικής τάξεως μή
συναντώμιενον είς τάς αντιστοίχους διατάςεις, αι όποιαι άφοροϋν τούς ύπαλλήλους τών πολιτικών δημοσίων υπηρεσιών.
Οΰτω. πέεαν τού ύπό τοΰ οργανισμού καί τοΰ κανονισμού
τής ’Αστυνομίας Πόλεων καί τού Πυροσβεστικού Σώματος
ιδρυόμενου αυστηρού πειθαρχικού καθεστώτος, πλήρως προσαρμοζομένου πρός τό αντίστοιχον τών ένόπλ,ων δυνάμεων,
πέραν τής πλήρους βαθμολογικής αντιστοιχίας πρός αύτάς
ώς καί πρός τά διακριτικά τής στολής, τό Σύνταγμα ρητώς
~ριλαμβάνον είς τόν συνοπτικόν όρον «Σώματα ’Ασφαλείας»
όλα άδιακρίτως τά όργανα, τά οποία ασκούν κυρίως αστυ

νομικά καθήκοντα (άρθρ. 56 παραγρ. 1, 23 παράγρ. 2),
απαγορεύει είς ταύτα τόν συνδικαλισμόν καί τήν ύφ’ οίανδήπετε μορφήν άπεργίαν. κατ’ άντίθεσιν πρός τά ίσχύοντα
δια τους λ.οιπούς πολ,ιτικούς ύπαλλήλους τοΰ Κράτους. Καί
είναι φανερόν ότι ή τοιαύτη, κατ’ έξαιρεσιν, ειδική μεταχείρισις είς τόν σπουδαϊον τούτον τομέα, στίχοι προς τόν
όλως διάφορον χαρακτήρα τής δημοσιοϋπαλληλικής σχέσεως καί τής φύσεως τοΰ λειτουργήματος τών άστυνου,ικών
έν γένει, τεταγμένων εις τήν τήρησιν τής δημοσίας άσφα>.ιιας καί τάξεως. ’Αλλά πρός έπίτευξιν τοΰ σκοποΰ τούτου
απαιτείται, πρωταρχικώς, ή δημιουργία έντός τών άστυνομικών σωμάτων τοΰ ιδιαίτερου εκείνου πνεύματος τής
στρατιωτικής πειθαρχίας καί τοΰ σεβασμού τής Ιεραρχίας,
τό όποιον είναι όλαος διάφορον τών εις τας λοιπά; διοικητι
κά; ύπηρεσίας κρατουσών άντιστείχ ;ν ’Αρχών. Διότι.μόνον
ύπό τοιαύτην όργάνωσιν είναι δυνατή ή άνταπόκρισις τών
σωμάτων τούτων πρός τό λ.ίαν δυσχερές έργον τής τη ρήσεως
τοΰ Κράτους τοΰ Νόμου καί τής διώξεως τοΰ εγκλήματος,
τό όποιον, ιδία κατά τά τελευταία έτη μαστίζει έξ ίσου, άν
μή καί περισσότερον, τάς κατωκημένας περιοχάς, δι ’όν λό
γον παρέστη άνάγκη- όπως τά αστυνομικά σώματα έξοπλ,ισθοϋν πλήρως, ίνα είναι έτοιμα πρός διεξαγωγήν τοΰ διω
κτικού τών παρανομούντων έργου των, οΰ μόνον είς τήν ύ
παιθρον, άλλά καί έντός τών πυκνοκατοικημένων πόλεων.
Ή ιδιοτυπία αΰτη τής όργανώσεως τών Υπηρεσιών τού
των επιβάλλει τήν λήψιν τών αναγκαίων μέτρων διά την
έξασφάλισιν τής μείζονος δυνατής συνοχής καί ΰψηλού πνεύ
ματος πειθαρχίας κατά τήν δράσιν τών οργάνων αύτών, χάριν τοΰ προεκτεθέντος γενικωτέρου δημοσίου συμφέροντος,
χωρίς έν ταύτώ νά θίγεται και ή κατά κύριον λόγον μονιμότης τών άξιωματικών τών Σωμάτων ’Αστυνομίας Πόλεων
καί Πυροσβεστικού, άποφευγομένης τής προώρου αποστρα
τείας αύτών.
Ό συνδυασμός, όμως, αύτός είναι άδύνατον νά έξασφαλισΟή είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ήθελ.ον συνέχιση άσκούντες τά άσγυνομικά των καθήκοντα αξιωματικοί τών
ήγετικών βαθμών οί όποιοι, είτε κρίνονται ώς ακατάλληλοι
διά περαιτέρω προαγωγήν είτε παραλαίπονται κατά τάς
προαγωγάς λόγω έπιλογής καί προαγωγής νεωτέρου των
(Ν.671/1977 άρθρα 29 παράγρ. 1 καί 6, 30, 33 καί 34).
Καί τούτο διότι άφ’ ενός μέν ουσχεραίνεται ή ύπό τού προαχθέντος νεωτέρου άσκησις έπί άρχαιοτέρων του τών έκ τής
θέσεως του άπορρεουσών άρμοδιοτήτων, άφ’ ετέρου δέ άμβλύνεται ή πρός ύπακοήν διάθεσις τών παραλ,ειφθέντων κατά
τάς προαγωγάς ή κριθέντων ώς μή καταλλήλων διά περαι
τέρω προαγωγήν ένώ συγχρόνως τό κύρος τών τελευταίων
τούτων θά £χη άνεπανορθώτως τρωθή, έπί γενικωτέρα βλάβη
έν τή λειτουργία τού θεσμού.
Κατόπιν τούτων, κρίνεται άναγκαΐον όπως πρός κατοχύρωσιν τού γενικωτέρου δημοσίου συμφέροντος οί έν λ.όγω
άξιωματικοί, έφ’ έξής, χωρίς νά τίθενται είς άποστρατείαν,
απέχουν τής άσκήσεως τών καθηκόντων .των, τιθέμενοι είς
διαθεσιμότητα. Ή τοιαύτη όμως άπομάκρυνσις έκ της άσκή
σεως τών καθηκόντων των δέν έχει τόν χαρακτήρα ποινής,
άλλά διοικητικού μέτρου, έπείγοντος δέ χαρακτήρος, έπιβαλλομένου πρός έξασφάλισ.ν τής ευρύθμου λειτουργίας της
Ύπηρεσίας, 'δι’ αύτό καί δέν προβλέπεται προηγουμένη
άκοόασις τού είς όν άφορα. Ύπό τοιαύτας δέ προϋποθέσεις
λ,αμβανόμενον τέ μέτρον τούτο, ουδόλως άντίκειται είς τήν
Συνταγματικούς προστατευομένην μονιμότητα, αφού πλή
ρως έξασφαλ.ίζεται ή συνέχισις τού ύπαλλ.ηλικού δεσμού τού
αστυνομικού ύπαλλήλ.ου μεθ’ όλ.ων τών οικονομικών π/.εο-^
νεκτημάτων τής θέσεως του.
Πρός τόν σκοπόν τούτον διά τού άρθρου 1 τού σχεδίου
προβλέπεται ότι οί άξιωματικοί ούτοι τίθενται εις αύτεπάγγελ.τον διαθεσιμότητα εκτός όργανικών θέσεων μέχρι τής
κατά τάς οικείας διατάξεις εξόδου των έκ τής 'Υπηρεσίας,
δι’ οίανδήποτε αιτίαν ώς π.χ. λόγοι :
α) Καταλήψεώς των ύπό τού όρίου ήλ.ικιας.
β) Υποβολής αίτήσεως άποστρατείας.

γ) Συμπληρώσεως 35ετοϋς πραγματικής ύπηρεσίας.
δ) -Κρισεώς των ώς ανικάνων διά τήν ενεργόν ύπηρεσίαν
κατά τάς διατάςεις τοϋ Νομού περί καταστάσεως άξιωματικών των Σωμάτων ’Ασφαλείας.
ε) Διαπράξεως πειθαρχικού παραπτώματος.
Διά τής ιδίας διατάξεως προβλέπεται ότι οί έκ τούτων
ύποβάλλοντες αιτησιν αποστρατείας εντός ώρισμένης άνατρεπτικής προθεσμίας προάγονται οί μεν Γενικοί ’Αστυνο
μικοί Διευθυνταί, ’Αστυνομικοί Διευθυνταί Α' καί Β' τάξεως, Πύραρχοι καί Άνππύραρχοι έν ένεργεία εις τον αμέ
σως άνώτερον βαθμόν, προκειμένου ή προαγωγική έξέλιξίς
των νά συμπορεύεται προς τήν διά τοϋ Ν.671/1977 (άρθρ.
29, 33 παράγρ^7 καί 34 παρ. 2) έξασφαλισθ εΐσαν διά τούς
όμοιοβάθμους των τής Χωροφυλακής, τοιαύτην, οί δέ Ύ—αρχηγοί ’Αστυνομίας Πόλεων καί ό Άρχιπύραρχος προάγονται έν άποστρατεία εις τον άνώτερον βαθμόν.- Ούτως εξ
ασφαλίζεται πλήρως καί ή δυνατότης έξελίξεως των κρινομενων ώς μή προακτέων αξιωματικών, παρ’ δλον δτι ή περί
μή προαγωγής κρίσις θά ήτα αρκετή διά νά έμποδισθή ή
περαιτέρω βαθμολογική προώθησις τούτων.
Ώς προς τάς λοιπάς διατάξεις τοϋ σχεδίου
τέα τά άκόλουθα :
^
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Διά τοϋ άρθρου 2 προβλέπεται δτι διά τάς προαγωγάς
τών ’Ενωμοταρχών, Άρχιφυλάκων καί Άρχιπυροσβεστών
.Γενικών καί Ειδικών 'Υπηρεσιών προσμετρεΐται χρόνος
υπηρεσίας μέχρι τριών έτών έκ τοϋ τοιούτου τοϋ διανυθέντος είς τόν προηγούμενον βαθμόν. Έπ’ αύτοϋ διευκρινίζον
ται τά άκόλ.ουθα :
α) Μέχρι τοϋ έτους 1971 αί διέπουσαι τάς προαγωγάς
τών Ενωμοταρχών, Άρχιφυλάκων καί Άρχιπυροσβεστών
διατάξεις, διέφερον κατά Σώμα, έκτοτε δέ τό θέμα έρρυθμίσθη έπί ενιαίας βάσεως (Ν.Δ.974/1971). Επίσης μέχρι
τοϋ έτους τούτου διάφορος ήτο ή προέλ.ευσις τών βαθμοφό
ρων αυτών. Ούτως είς τήν Χωροφυλακήν προήρχοντο έξ
Υπενωμοταρχών, προαγομένων, κατόπιν προαγωγικών έξετάσεων, είς τήν Αστυνομίαν Πόλεων προήρχοντο έξ άποφοίτων έκ τής Σχολής Άρχιφυλάκων, ένώ είς τό Πυροσβεσβεστικόν Σώμα μέχρι μεν τό έτος 1968 διά προαγωγής
'Τπαρχιπυροσβεστών κατόπιν κρίσρως ΰπό συμβουλάου προ
αγωγών, έκτοτε δέ έξ άποφσίτων τής Σχολής Άρχιπυροσβεστών.
β) Διά τοϋ Ν.Δ. 121/1974 κατηργήθησαν τόσον αί διά
τοϋ Ν.Δ.974/1971 συσταθεΐσαι Σχολ.αί 'Τπαρχιφυλάκων
καί 'Τπαρχιπυροσβεστών, όσον καί ή Σχολ.ή 'ΐπενωμοταρχών καί συνεστήθησαν Σχολ.αί ’Ενωμοταρχών, Άρχιφυλάκων καί Άρχιπυροσβεστών.
γ) Τό διά τοϋ άρθρου τούτου λαμβανόμενον μέτρον άποσκοπεΐ είς τήν έξομοίωσιν ώς πρός τάς προαγωγάς τών άποφοίτων τών Σχολών 'Υπενωμοταρχών, 'Τπαρχιφυλάκων,
καί 'Τπαρχιπυροσβεστών πρός τούς άποφοίτους τών Σχο
λών ’Ενωμοταρχών, Άρχιφυλάκων καί Άρχιπυροσβεστών.
Διά τοϋ άρθρου 3 μειοϋται ο ύπο τοϋ άρθρου 22 τοϋ Ν.Δ.
974/1971 προβλεπόμενος χρόνος διά τήν προαγωγήν τών
Χωροφυλάκων, Αστυφυλάκων καί Πυροσβεστών είς τούς
δύο επομένους βαθμούς κατά 4 έτη διά τόν πρώτον βαθμόν
(άντί τών 22 έτών υπηρεσίας ορίζονται 18 έτη) καί κατά
3 έτη διά τόν δεύτερον βαθμόν (άντί 25 έτών υπηρεσίας ορί
ζονται 22 έτη).
'Η άνάγκη τής μειώσεως τοϋ χρόνου διά τάς προαγωγάς
ταύτας είναι προφανής καί δέν απαιτείται είδικωτέρα αίτιολόγησις ταύτης.
Διά τοϋ άρθρου 4 προβλέπεται ή κατά ένα βαθμόν προα
γωγή τών άνθυπασπιστών. άνθυπαστυνόμων καί πυρονό
μων, οί όποιοι εξέρχονται τής υπηρεσίας διά λ,όγους υγείας
ή λόγω καταλ.ήψεώς των ΰπό τοϋ ορίου ήλ.ικίας κατά τά
ίσχύοντα διά τούς Ένωμοτάρχας. Άρχιφύλ.ακας καί Άρχιπυροσβέστας (άρθρον 36 παράγρ. 4 Ν.Δ. 974/1971, ώς έτροποποιήθη διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.488/1976).

Διά τοϋ άρθρου 5 θεσπίζεται ή κατ’ έξαίρεσιν κρισις άξιωματικών, οι όποιοι δέν συνεπλ.ήρωσαν τόν ΰπό τοϋ άρθρου 11
τοϋ Ν.671/1977 προβλεπόμενον χρόνο διοικήσεως διά λό
γους υπηρεσίας, πρός άνηαετώπισιν περιπτώσεων κατά τάς
όποιας ή άπομάκρυνσις αύτών έκ θέσεων άπαιτουσών είδικάς γνώσεις θά προκαλέση βλάβην τοϋ ύπηρεσιακοϋ συμ
φέροντος.
Διά τοϋ άρθρου 6 προβλέπεται, άντί τής ίσχυούσης υπο
χρεωτικής άποστρατείας (άρθρον 31 Ν.671/1977), ή δυνη
τική τοιαύτη τών συμπλ.ηρούντων 35ετή πραγματικήν υπη
ρεσίαν άνωτάτων άξιωματικών τών Σωμάτων Ασφαλείας
διά δέ τοϋ άρθρου 7 ορίζεται ότι τό μέτρον τής δυνητικής
άποστρατείας θά ίσχύση έπί μίαν τριετίαν καί διά τούς συμπληροϋντας 35ετή υπηρεσίαν Πυράρχους. 'Η θέσπισις τοϋ
μέτρου τούτου κρίνεται άναγκαία, διότι λόγω τών μαζικών
άποστρατειών άξιωματικών συμπλ,ηρούντων 35ετή ύπηρεσίαν κατά τά προσεχή δύο εως τρία έτη, θά άντιμετωπισθή
πρόβλημα πληρώσεως τών ήγετικών θέσεων τών Σωμάτων
’Ασφαλείας.
Διά τοϋ άρθρου 8 ορίζεται ή διαδικασία μετακινήσεων
(μεταθέσεων) τών άξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων έντός
τής αύτής Αστυνομικής Διευθύνσεως, ένώ διά τών άρθρων
9 καί 10 διευκρινίζονται θέματα άφορώντα είς τήν διαδικα
σίαν προαγωγών καί κρίσεων τών άνθυπασπιστών, άνθυπ
αστυνόμων καί πυρονόμων πρός άρσιν άμφισβητήσεων, αί
όποίαι είχον προκόψει έν τή έφαρμογή τών οικείων διατά
ξεων.
Διά τοϋ άρθρου 11 ρυθμίζονται τά τοϋ καθορισμοϋ τοϋ
άριθμοϋ εισακτέων είς τήν οίκείαν Σχολήν δοκίμων χωρο
φυλάκων, κατά τρόπον άντίστοιχον πρός τά ίσχύοντα διά
τήν Αστυνομίαν Πόλ.εων (άρθρον 37 παράγρ. 1 Β.Δ. τής
31.12.1957/20.1.1958 ΦΕΚ τ. Α’ 11/1958), διά τήν έπί
τής όρθής βάσεως άντιμετώπισιν τών σχετϊζομένων πρός
τό πρόβλημα τούτο υπηρεσιακών αναγκών.
Διά τοϋ άρθρου 12 παρέχεται δυνατότης συγκροτήσεως
Άνακριτικών (Πειθαρχικών) Συμβουλίων τών κατωτέρων
όργάνων Χωροφυλ.ακής καί Πυροσβεστικοϋ Σώματος καί
είς έπαρχιακάς πόλ,εις, πρός άποφυγήν μετακινήσεως είς
Αθήνας ή Θεσσαλ,ονίκήν όλων τών ένώπιον τών Συμβου
λίων τούτων παραπεμπομένων, διά δέ τοϋ άρθρου 13 ορί
ζεται ότι οί άξιωματικοί υπηρεσίας γραφείου δέν καταλαμ
βάνουν οργανικές θέσεις, διασαφηνιζομένης ούτω τής σχε
τικής διατάξεως τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ.343/1969.
Διά τοϋ άρθρου 14 διευκρινίζεται ή διάταξις τής παραγρ.
3 τοϋ άρθρ. 3 τοϋ Ν.Δ.121/1974, ώς έτροποποιήθη διά τοϋ
άρθρου 12 τοϋ N.6S3/1977. 'Υπό ταύτης προβλέπεται ότι
ό άριθμός εισακτέων είς τήν Σχολήν ’Ενωμοταρχών καλύ
πτεται κατά τά 5/20 έξ ΰπηρετούντων είς τήν Χωροφυλ.ακήν
άποφοίτων Γυμνασίου, κατά τά 3/20 έξ ΰπηρετούντων είς
τήν Χωροφυλακήν μή άποφοίτων Γυμνασίου καί κατά τά
12/20 έξ ιδιωτών άποφοίτων Γυμνασίου χωρίς άλλην διευκρίνησιν. Ήδη εξειδικεύεται έκ ποιου πίνακος έπιτυχόντων συμπλ.ηροϋται ό άριθμός ό άντιστοιχών είς τούς άλλους
πίνακας, έάν ό άριθμός τών είς αυτούς εγγεγραμμένων έπιτυχόντων είναι μικρότερος τοϋ άναλ.ογοϋντος είς τούτους
ποσοστού.
Διά τοϋ άρθρου 15 ορίζεται ότι όπου είς τήν νομοθεσίαν
τών Σωμάτων Ασφαλείας άναφέρεται ώς τίτλ.ος σπουδών
τό άπολ.υτήριον Γυμνασίου νοείται έφεξής τό άπολ.υτήριον
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισοτίμων Σχολών, διά δέ
τοϋ άρθρου 16 καθορίζεται ότι οί έκ τών καθ’ ύπέρβασιν
είσαγομένων είς τήν Σχολήν Αξιωματικών Χωροφυλ.ακής
καί Αστυνομίας Πόλεων (θύματα πολέμου κ.λ.,π.) έπιτυγχάνοντες έντός τοϋ άριθμοϋ εισακτέων, λ.ογίζονται είσαγόμενοι κατά σειράν επιτυχίας, ό δέ άριθμός τών καθ’ ύπέρβασιν λ.αμβάνεται έκ τών έπλαχόντων. ’Επίσης προβλέπεται
ότι έάν οί καθ’ ύπέρβασιν είσαγόμενοι είναι όλ.ιγώτεροι τών
άναλ.ογουσών είς αύτούς θέσεων ό άριθμός τών ύπολ.οιπομένων θέσεων συμπλ.ηροϋται έκ τών έπλαχόντων τοϋ γένι-

jcjj πινχκος err·.τυχόντων. Λί διευκρινησειι αύται είναι άναγκχίαΐ προς άρσ.ν άμφισβητήσεων αΐ όποια'. είχον άνακύψει
έπί τοϋ θέματος τούτου.
Διά τοϋ άρθρου 17 θεσπίζεται τό μέτρον τής διατηρήσεως
εις τήν ενέργειαν των καθιστάμενων ανικάνων διά λόγους
υπηρεσίας κατωτέρων οργάνων των Σωμάτων Χωροφυλα
κής καί Πυροσβεστικού, έφ’ όσον κατά τον χρόνον διαπιστώσεως τής άνικανότττος διά τήν ενεργόν υπηρεσίαν δεν
δικαιούνται πλήρους συντάξεως. Τό μέτρον εξασφαλίζει
στοιχειώδη μέριμναν τής Πολιτείας υπέρ των θυσιαζόντων
τήν σωματικήν των άκερχιότητα ή τήν υγείαν των χάριν τού
κοινωνικού συνόλου οργάνων των Σωμάτων τούτων, τά ό
ποια ούτως έξομοιοϋνται μερικώς προς τούς διά τήν αυτήν
αιτίαν καθισταμένους άνικάνους διά τήν ένεργόν υπηρεσίαν
άνδρας τής ’Αστυνομίας Πόλεων (Ν.Δ.330/1947).
Δια τοϋ άρθρου 18 αυξάνεται κατά δύο εκατοστά τό έλάχιστον ανάστημα των εφεξής κατατασσομένων εις τήν ’Α
στυνομίαν Πόλεων καί τό Πυροσβεστικόν Σώμα, προς δέ
καθορίζονται δι’ αυτούς ηύξημέναι γραμματικοί γνώσεις
(ενδεικτικόν Λ' τάξεως Γυμνασίου, άντί απολυτηρίου Δη
μοτικού Σχολείου). ’Επίσης καθορίζεται ό τρόπος συμπληρώσεως τοϋ άριθμοϋ τών έκάστοτε είσαγομένων εις τήν
Πυροσβεστικήν Σχολήν ιδιωτών προς κάλυψιν τών κατά
κατηγορίας προσωπικού άναγκών.
Διά τοϋ άρθρου 19 παρέχεται έξουσιοδότησις διά τήν διά
Π. Δ/τος, έφ’ άπαξ έκδιδομένου, ρύθμισιν τών θεμάτων όργανώσεως καί λειτουργίας τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας τού
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Τό αντικείμενου τούτο διέπεται ήδη ύπό τών διατάξεων τοϋ Π.Δ.540/1977 «περί ’Ορ
γανισμού τοϋ Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως» (ΦΕΚ τ. Α'
175), τό όποιον έξεδόθη κατ’ έφαρμογήν τού Ν.51/1975,
ώς έτροποποιήθη διά τοϋ άρθρου 36 παράγρ. 2 τού Ν.434/
1976. *Η νέα ρύθμισις τών γης όργανώσεως καί λειτουργίας

τής Κεντρικής 'Υπηρεσίας τσϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τά
ξεως κατέστη επιβεβλημένη μετά τήν ύπό τού άρθρου 14
τού Χ.683 19/7 άνάθεσιν τής Διευθύνσεως τών 'Υπηρεσια
κών μονάδων αυτής εις ’Αντιστράτηγον ή 'Υποστράτηγον
τού Στρατού Ξηράς. προκειμένου νά καθορισθοϋν αί είδικαί
άρμοδιότητες καί εύθύναι αυτού. ’Επιβάλλεται επίσης καί
προς τον σκοπόν προσαρμογής τής όργανώσεως τής 'Υπη
ρεσίας πρός τάς δημιουργηθείσας νέας καταστάσεις καί τήν
συμπλήρωση/ διαπισπωθέντων κενών.
Διά τών άρθρων 20 καί 21 ρυθμίζονται θέματα προαγωγής
πυροσβεστών καί ΰπαξιωματικών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας
προαχθέντων εις τον βαθμόν των πρό τής θεσπίσεως τού Ν.
Δ.974/1971, πρός άρσιν τών δυσμενών έπιπτώσεων, τάς
οποίας αί διατάξεις τοϋ νομοθετήματος τούτου είχον έπ’
αυτών. Αί δυσμενείς αύται επιπτώσεις συνίστανται. .εις τήν
έπιμήκυνσιν τού χρόνου προαγωγής καί τήν μεταβολήν τής
άρχαιότητός των, με συνέπειαν νά μή είναι δυνατή ή προα
γωγή φων,ύπό τό καθεστώς, τό όποιον ίσχυε κατά τον χρό
νον τής κατατάξεώς των.
Διά τοϋ άρθρου 22 τέλος, προβλέπεται ότι ό ’Αρχηγός
τής υπηρεσίας ’Εθνικής ’Ασφαλείας (ΥΠ.Ε.Α.) βοηθεΐται
εις τήν άσκησιν τών καθηκόντων του ύπό ενός ή δύο άνωτάτων
ή άνωτέρων έν ένεργεία αξιωματικών τών Σωμάτων ’Α,σφαλείας, άντί τού προβλεπομένου σήμερον ενός βοηθού (άρ
θρου 5 παράγρ. 2 εως 4 τοϋ Ν.Π.Δ.3/1973, ΦΕΚ τ, Α'294).
'Η πρόβλεψις δυνατότητος διαθέσεως καί δευτέ.ου 'βοηθού
κρίνεται άναγκαία, λαμβανομένων ύπ’ 6ψιν τών αρμοδιοτή
των τής 'Υπηρεσίας ταύτης καί τής εις προσωπικόν συνθέσεως αυτής.
’Εν Άθήναις τή 15 Μαρτίου 1978
'Ο 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΚΟΣ.........
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