
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ -j
άπομακρύνσεως

Έπί τού χ/εϊίου Ν. Δ/τος <·περί τροποποιήσεως καί συμπλη- 
σώσεως ϊιατάξεών τινων τού Ν.Δ. 198/197Γ«περί έπανα- 
/.■. ί σεως υποθέσεων Αξιωματικών Χωροφυλακής, Αστυ
νομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού Σώματος. ϊιωχθέντων 
::ά πολιτικούς λόγους κατά τό άπό 21.4.1967 μέχρι; 
23.7.1974 χρονικόν ϊιάστημα καί παροχής ϊικαιώματος 
άσκήσεως αΐτήσεώς άκυρωσεως».
Πυος τ»;>· £' ’.4ναϋεωοηιικήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. Κατά την ϊιάρκειαν τού καθεστώτος τού έπι.βληθέντος
ί!ς την χώραν κατά τό άπό 21.4.1967 μέχρι; 23.7.1974 
χ: ενικόν ϊιάστη-υα. ένας άριθυός άξιωματικών τών Σωμάτων 
Χώροςυλακής. Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού. άπε- 
μακρύνθη τής ενεργού υπηρεσίας. ϊ·ά λόγου; πολιτικής το- 
ποθετήσεως ή λόγω άντιθέσεώς του πρός την κατά την χρο
νικήν τούτην περίοϊον ϊημιουργηθεισαν κατάστασιν ή έξηναγ- 
κάσθη ε!ς πασαίτησιν *;ά τούς ίίίους λόγου;. .

2. Τό Ύπουργείον. μετά την άνάληψιν τής ϊιακυβερνήσεως 
τής χώρας ύπό τής Κυίερνήσεως Εθνικής Ενότητες. έπε- 
ϊιωξε την άποκαταστασιν τών εν λόγω αξιωματικών. Προς 
τούτο;;, κατήρτ'.αε καί προώθησε σχέϊιόν Ν. Δ/τος, αΐ ϊια- 
τάξ·:ς τού όποιου έρρύθμιζον τά ϊιά την άποκατάστασιν τών 
άξ'.ωματίκών τούτων άνακύτοτοντα θέματα. κατά τρόπον ανά
λογου τοΰ ϊιά τον αυτόν σκ.οπόν καταρτισθέντος νομοσχεϊιου 
ύπό τού 'Υπουργείου Εθνικής Άμύνης. ϊ;ά την άποκάτάστα- 
τ;ν τών άξ'.ωματίκών τών Ενοπλων Δυνάμεων.

3. νΗόη τά προχναφερόμ£να νομοσχεϊια κατεστησχ/ Νόμο: 
τής Πολιτείας, ήτοι Ν_Δ. 197/1974 άρμθϊιότητος Υπουρ
γείου Εθνικής Άμύνης καί Ν.Δ. 198/1974 ήμεσέρας· άραο-ϊω- 
τητος._"

4. Έκ τής αντιπαραβολής τών ϊιατάξεών τών Νομοθε
τικών τούτων Διαταγμάτων. ϊιεπιστώθη δτε κατά την τελι- 
κήν προ τής υπογραφής των έπεξεργασίαν έθεσπίσθησαν εΰ- 
νοϊκώτερα: Διατάξεις ϊιά τάς κ.ρίσεις τών άξ'.ωματίκών τών
Ενόπλων Δυνάμεων. Το γεγονός τούτο προκαλεί την ίικαίαν 

Διαμαρτυρίαν τών άξιωματικών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
καί Δημιουργεί την έντύπώσιν, 'ότι ή Πολιτεία, εν τή προσπά
θεια της όπως άποκαταττήτη τούς ϊιωχθέντας κατά την προ- 
χυαοερομένην περίοϊον, προσέβλεψεν εις τούς αξιωματικούς 
τών Σωμάτων ’Ασφαλείας με ήλαττωμένον ενίιαφέρον καί 
στοργήν.

5. Έν δψε: τών ανωτέρω καί έπί τή σκέψει. ότ: ϊίκαιον 
είναι, όπως καί οί άξιωματικοί τών Σωμάτων Ασφαλείας 
κριθούν. έπι τή βάσει ϊιατάξεών αί όποίαι θά ΐσχύσουν κατά 
τας κρίσεις τών αξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυνάμεων καί 
τοΰ Λιμενικού Σώματος, κατηρτίσαμεν τό όποίαλλόμενον σχέ- 
ο:ον νόμου, ώς προς τάς έπί μέρους Διατάξει; τού όποιου πα- 
ρατηρητέα τά κάτωθι:

<α) Διά τού αρθρ:υ 1 αντικαθίσταται ή παράγραφος 1 τοΰ 
άρθρου 1 τού Ν.Δ. 198/1974. ήτις έχε: οΰτω: «Άξιωματι- . 
κοι τών Σωμάτων Χωροφυλακής. ’Αστυνομίας Πόλεων καί 
Πυροσβεστικού, έξελθόντες τής ’Υπηρεσίας κατά τό άπό 
21.4.1967 μέχρι; 23.7.1974 χρονικόν Διάστημα. ϊιά πολίτι
κους λόγους, ϊικαιούνται όπως, εντός 'ανατρεπτικής προθε- 
σμιας 30 ημερών άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τού παρόντος, 
αιτησωνται τήν έπανάκρισίν των ϊι’ αΐτήσεώς των ύποόαλλο- 
μενης εις τό οικείο·; Άρχηγεών». Διά τής τροποποιήσεως 
συμπληρούται ή ίσχύουσα ϊιάταξις κατά τό ότι. Δικαίωμα υπο
βολής αΐτήσεώς έπανσκρίσεως έχουν οι έξελθόντες τής ένερ- 
'.'Ου Υπηρεσίας καθ’ οίονοήποτε τρόπον (π.χ. άπόταξις. άπό-, 
λυσις. σωματική άνικανίτης προελ-3ούσα έκ κακομεταχειρί-

μον. οπως 
-υθ

εις ά·/τί·5εσίν των προς τήν κατά τήν χρονικήν ταύτην περίο-

πρόλητήιν άϊίκων κρίσεων κα·3’ όσον αί π 
τών κρινομένων άξ'.ωματίκών άποφάσεις εχοκιν τυνταχνη κατα 
τοόπον ώστε νά έμφανίζωντα: όυς νομότυποι καί ούτως οι μεν 
κρινόμενοι ουσκόλως 3ά άποοείξουν τήν ϊιά πολιτικούς λόγους 
άπομάκουνσίν των. οί ίέ κριταί ·υά 5υσκολευ3ούν εν τή ά~;α- 
ξητήσει τής ουσιαστικής άλη-ύείας. Ένταύυα κρίνομεν σκόπι- 

παρα-ΰεσωμεν ώς κριτήρια τής ϊιά πολιτικούς λο- 
άπομακρύνσεως έκ τής ένεργού Υπηρεσίας τών κρινο- 

μένων άξ'.ωματίκών, ενοεικτικώς. τακατω-3ι:
1. Τήν σαφή ίιατύπωσιν. εις τό αίτιολογικόν τής άποφά- 

σεως. τής άπομακρύνσεως έκ τής 'Υπηρεσίας, λόγω πολιτι
κής τοποίετήσεως.

2. Τήν άπομάκουνσίν τού κρινομένου κατ’ εφαρμογήν Συν
τακτικών Πράξεων ή Αναγκαστικών Νόμων., ώς είναι ό 
Α.Ν. 34/1967 (κατ’ εξοχήν χρησιμοποιη·5έντα ϊιά τάς έκ- 
κα-3-αρίσεις τής ϊικτατορίας).

_3. Τήν Δυσαρμονίαν τήν παρουσιαζομένην μεταξύ τού αίτιο-
λογικοΰ τής άπομακρύνσεως τού κρινομένου άξιωματικού και 
"ής γενικής εικένος, ήτις αντικειμενικούς προκύπτει έκ τοΰ 
άτομικοΰ φακέλλου καί τών συμπληρωματικώς υποβαλλόμενων 
έγγράφων.

Έξ άλλου, ώς κριτήριου τής ϊι’ εξαναγκασμού εις παραί- 
τησιν -άπομακρύνσεως έκ τής 'Υπηρεσίας, τού κρινομένου 
άξιωματικού ένϊεικτικώς Καφέρεται—ή-περίπτωσις τών-αλ
λεπαλλήλων μετα-3έσεο>ν. . -

6) Διά τού άρ'3ρου % άντικα-ΰόστοτται τό άρ3ρον 2 τού χυ
τού Ν. Δ/τος όπερ εχει οότω: «1. ’Επί τών αιτήσεων έπανα- 
κρίσεως αποφασίζει τό Συμβούλων συγκροτούμενου κατά Σώ
μα it’ άποφάσεως τού Ύπουρ όύ Δτχυο-χίας Τάξεως καί συν- 
τιίέμενον έξ ενός ’Αρεοπαγίτου καί ένός Παρέϊρου τοΰ Συμ
βουλίου τής Επικράτειας, όριζομένων ύπό τού Προιέϊρου τού 
Άρείου Πάγου καί τού Προέϊρου τοΰ Συμβουλίου τής ’Εύπι- 
κρατείας καί ένός Άνωτάτου ’Αξιωματικού τού οικείου Σώ
ματος. 2. Πρόεϊρος τού Συμβουλίου ορίζεται ό Άεροπαγίτης. 
Χρέη γροακματέως. χ^ευ ψήφου έκτελεί αξιωματικός τοΰ οι
κείου Σώματος οριζόμενος ϊιά τής χυτής ώς έν παραγράφω 1 
άποφάσεως». Διά τής νέας ϊιατυπώσεως θεσπίζεται όπως, ορι
στούν άναπληρωτα! τών συγκροτούντων τά Συμβούλιά κρι- 
σεω; μελών, το ίέ, εις τήν συγκρότησιν τούτων, μετέχη άξιω- 
ματικός έν άποστρατεία άρχαιότερος τών κρινομένων’άξιω- 
ματικών.

γ) Διά τού άρ-3ρου 3 χ/τ:κα-5ίσταται ή παράγραφος 1 τού 
χυτού Ν. Δ/τος. ήτις έχει οΰτω: «1. Τό Συμβούλιού, -συνερ
χόμενου έν όλαμελεια, άποφαίνεται κατά πλειοψηφίαν. έπί τή 
βάσει τών παρά τώ οΐκείω Άρχηγείω τηρουμένων άτομικών 
φακέλλων καί έγγράφων τών αίτούντων καί τών ύπ’ τύτών 
ύποβλη-ΰέντων στοιχείων, έά; ή έξοϊος έκ τής Υπηρεσίας, ή 
πειθαρχική ποινή ή ή Δυσμενής κρίσις ύπήρξε συνέπεια αντι
κειμενικής έκτιμήσεως τών στοιχείων τών άτομικών φάκέ/>- 
λων καί έγγράφων τού αίτούντος ή ώφείλετο προϊήλως εις 
πολιτικούς λόγους, ϊεχόμενον ή άπορρίπτον τήν αίτησιν ϊι’ 
ήτιολογτςεενης άποφασεώς του». Διά τής νέας ϊιατυπώσεως 
ϊιασαφηνίζετα*. έπί τή βάσει ποιων ϊιατάξεων θά κρίνη τό 
Συμβούλων κρίσεως ά; ή έξοϊος άξιωματικεύ έκ τής 'Υπη
ρεσίας, ή πειθαρχική ποινή ή ή ϊυσμενής κρίσις ύπήρξε συνέ
πεια ά/τικειμενικής έκτιμήσεως τών στοιχείων τού άτομικοΰ 
φακέλλου καί έγγράφων αυτού. Εις τήν ίπχύουσαν ϊιάταξιν 
ύφίσταται κενόν. Διά τού σχεϊίου ϊιευκρινίζεται έπίσης ότι θά 
έφαρμοσθούν αί ίσχύουσα: κατά τον χρόνον τής κρίσεώς του 
ϊιατάξεις.

ϊ) Διά τού άρθρου 4 άντικαθίσταται τό άρθρον 4 τού χυ
τού Ν. Δ/τος όπερ έχει οΰτω: «1. Προκειμένου περί έξελθόν- 
των τής Υπηρεσίας, ών αΐ αιτήσεις έπανακρίσεως έγένοντο 
ϊεκτχί. τό Συμβούλων ϊι’ άποφάσεώς του άκυροί τάς περί 
έξόϊου χυτών άποφάσεις τών οικείων Συμβουλίων, άκυρουμέ- 
νων έν τχϋτώ καί τών εις έκτέλεσιν τούτων έκϊοθεισών ϊιοι- 
κητικών πράξεων καί έκτιμών τά έκ τών άτομικών φακώλλων 
καί έγγράφων έκάστου προκύπτοντα ουσιαστικά προσόντα, προ
άγει χυτούς κατά ένα. ϊύο ή τρεις βαθμούς ή ϊέν προάγει τού
τους ή άπονέμει αύτοίς μόνον άποστρατευτικόν βαθμόν, ύπό



τούς χεριορισμοός τής έχομένης χαραγράφου 2. Οί έν τή 
χροηγουμένη χαραγράφω διαλαμβανόμενοι δέν έχιτρέχεται να 
ζροαχθούν εις βοθμον άνώτερον έ κείνου ε!ς δν κροηχθη νεω- 
τερός των είτε μέχρι τής καταλήψεως αύτών (άτοχα-$ιπτά
μενων) ύχό τον ορίου ηλικίας, διά τους καταληφθέντας υχό 
τούτου, είτε μέχρι τής χρονολογίας έκδότεως τής άκοφάτεως 
του Συμβουλίου ϊιά τους λοιχούς. Έχίιης οί άζοκαθιττάμενοι 
ϊεν «—ίτρεττεταε νά ζροαχθούν εις βαθμόν άνώτερον τού Συν
ταγματάρχου καί των τούτω άντιττοιχούντων. Προκειμένου 
όμως —ερt έξελθόντων τής Ύζηρετίας μέ τους βαθμούς 
Συνταγματάρχου ή Άττυνομικού 'Διευθυντοΰ Α' καί ανώτε
ρους τούτων, ούτοι δύνανται νά ζροαχθούν μέχρι καί του βα
θμού τοΰ Ύζοστρατήγου ή τοΰ Ύζαρχηγού Άττυνομίας Πό
λεων, ερ- ότον οί βαθμοί ούτοι (Ύζοστρατήγου. Ύταρχηγού) 
ζροείλέζοντο. κατά Σώμα, κατά τον χρόνον καθ δν οί άζοκα- 
θιστάμενοι θεωρούνται, κατά τάς διατάξεις τού παρόντος, 
έξερχόαενοι τής Ύζηρετίας. 3. Εις τούς ζροαγομένους έιτω 
καί κατά ένα βαθμόν δέν άζονέμεται καί βαθμός έν άζοιτρα- 
τεία. 4. Οί κατά τάς διατάξεις τών ζαραγ?άφων-1 καί 2 
τού χαρόντος άρθρου ζροαγόμενοι εις τούς βαθμούς τού Αντι- 
συνταγματάρχου. ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β' τάξεως καί 
Άντιζυράρχου ή άνωτέρους τούτων, ώς καί εκείνοι εις οΰς 
άζενεμήθη μόνον άζοττρατευτικός βαθμός ή ούδείς βαθμός 
άχενεμήθη δεν έχανέρχονται εις την Τχηρετίαν άλλ’ άχο- 
στρατεύονται δι’ άχοφάτεως τού ίδιου Συμβουλίου. Οί ζροτγό- 
μενοε- είς, τούς-βαθμούς--οϋ—Ταγματάρχου. ’Αστυνόμου Α' 
τάξεως καί Έχιχυραγού ή κατωτέρους τούτων έζαναφέρον- 
ται είς την Τχηρετίαν έρ’ όσον έχιθυμούν. κατά τά εΐδικώ- 
τερον όοι-ζόχενα είς τό άρθοον 8 τού χαρόντος». Ή μεταβο
λή τών άνω διατάξεων έκρίθη άναγκαία. ίνα, χαραλληλιζο- 
μένου τού νομοσχεδίου χρος τό Ν.Δ. 197/1974 τών Ένόχλων 
Δυνάμεων χαρασχεθή ή δυνατότης χροαγωγής τών άχοκαθι- 
σταμένων άξιωματικών μέχρι καί τού βαθμού τού Ύζοστρατή- 
γου καί άντιστοιχοΰντος άντί τού Συνταγματάρχου καί άνίπ- 
στοιχοΰντος, ώς καί ή δυνατότης έχαναφοράς εις την. ενεργόν 
Ύζηρεσίαν άξιωματικών μέχρι καί τού βαθμού Συνταγματάρ
χου καί άντιστοιχοΰντος άντί τού Ταγματάρχου καί άντιττοι- 
χούντος. . .

ε) Διά τού άρθρου 3 αντικαθίσταται ή χαράγραρος 1 τού 
άρ,θρου 8 τού χύτου Ν. Δ/τος, ήτις έχει οότω: «1. Οί κοιτά 
τάς διατάξεις τού άρθρου 4 χαρ. 3 τού χαρόντος άχοκαθιττά- 
μενοι έχαναρέρονται είς την 'Τχηρετίαν. έφ’ όσον αίτήτωνται 
τούτο δι3 αίτήτεώς των ύχοβαλλομένης είς τό οίκείον ’Αρχη
γείο ν εντός άνατρεχτικής χροθεσμίας 15 ημερών άχό τής εί; 
τούτους κοινοχοιήτεως τής άχοράτεως τού Συμβουλίου, διά 
Π. Δ/τος έκδιδομένου χροτάτει τού Ύχουργού Δημοτίας. Τά
ξεως, ύχό την χρϋχόθετιν ότι: α) Δεν έχουν καταληρθή 
ύχο τού ορίου ηλικίας, β) Δεν έχουν συμχληρώσει χλήρη τυν- 
τάξιμον ΰχηρετίαν κατά τάς διατάξεις τού Α.Ν. 1854/1951. 
είς ήν ύζολογίζεται καί οίαδήχοτε έτέρα χροϋχηρετία των. 
ήτις κατ’ άλλας διατάξεις λογίζεται ώς τυντάξιμος, ώς καί 
ή τοιαύτη τού Ν.Δ. 142/1974. γ) Δεν έχουν καταδικατθή τε- 
λε-ιδίκως δι’ άξιοχοίνους χράξεις ή έχί ταίς όχοίαις κατα
δίκη κωλύει τήν είς τά Σώματα άρχικήν κατάταξιν, ούδέ διώ
κονται διά τοιαύτας χράξεις. Προς άχόδειξιν τούτου ύχοβαλ- 
λεται ύχό τού αίτούντος τήν έχχνχροράν άντίγραρον Ποινι
κού Μητρώου καί Π ιατοχοιητικόν Είσαγγελικής ’Αρχής, δ) 
Έχουν υγείαν καί άρτιμέλειαν. βείαιουμένην ύχό τριμελούς 
έχιτροχής έξ υγειονομικών άξιωματικών τού Σώαατος. οριζό
μενων κατά Σώμα δι' άχοράτεως τού οικείου 'Αρχηγού. Διά 
τήν διαχίττωτιν τού χρόνου τής χαθήτεως τών κρινομένων 
ώς άνικάνων εφαρμόζονται αί ίτχύούται κατά Σώμα διατά
ξεις. ε) Ή σύζυγός των τυγκεντροί τά ύχό τών οικείων δια
τάξεων χροβλεχόμενα χροτόντα. διά τούς καταττάντας εγγά
μους μετά τήν έξοδόν των. Διά τής νέας διατυχώτεως. θε- 
τχίζεται ότι οί άχοκαθιττάμενοι αξιωματικοί, χερί δν τό άρ- 
θρον 4 χαρ. 5 τού Ν. Δ/τος 198/1974. ώς τροχοχοιείται 
διά τού χαρόντος. έχανέρχονται είς τήν Τχηρετίαν ύχό τήν 
χρούχόθετιν ότι δέν τυνεχλήρωταν 35ετίαν κατά τάς διατά
ξεις τού Ν. Δ/τος 139/1969. άντί χλήρους συνταξίμου ύχη- 

κατά τάς διατάξεις τού Α.Ν. 1854/1951 κλχ., ώς 
ορίζει ή !τχύουτα κατά τά ανωτέρω διάταξις. Τούτο έκρίθη

άναγκαίον, ίνα καί ώς χρος τούς άχοκαθισταμενους άςιωμα- 
τικους έραρμοτθή ή 35ετία, ώς έραρμόζεται καί διά τους έν 
ένεργεία συναδέλφους των.

ζ) Διά τού άρθρου 6 άντικαθίτταται τό άρθρον 9 τού 
αυτού Ν. Δ/τος, όχερ έχει οότω: «Α! χρονολογία! εσόδου εκ 
τής Ύχηρειίας τών μή έχαναρερομένων εις ταύτην καθορί
ζονται ώς άκολούθως: α) Διά τούς άχοκαθιτταμένους καί μή 
έχιθυμούντας νά έχανέλθουν είς τήν Τχηρετίαν (άρθρον 4 
χαρ. 5), ή τοιαύτη τής έκδότεως τής χερί άχοκαταττάιεώς 
των άχοράτεως τού Συμβουλίου, β) Διά τούς μή δυναμένους 
νά έχαναρερθούν κατά τά είδικώτερον διαλαμβανόμενα είς τάς 
χεριχτώτεις α' έως ε' τού άρθρου 8 χαρ. 1 τού χαρόντος 
ή τοιαύτη τής έχελεύτέως τού δημιουργούντος τήν άδυναμίαν 
έχαναροράς λόγου, γ) Διά τούς: 1) Προαγομένους κατά ένα 
δύο ή τρεις βαθμούς. 2) Τούς μή χροαγομένους καί 3) τούς 
λαμβάνοντας άχοττρατευτικόν βαθμόν.· ή τοιαύτη τής έκδό- 
τεως τής χερί άχοκαταττάτεώς των άχοράτεως τού Συμβου
λίου, έξαιρουμένων τών καταληρθέντων ύχό τού ορίου ηλικίας 
χρό τής έκδότεως τής άχοράτεως ταύτης. δι’ οδς έχουν έφαρ- 
μογήν τά έν τφ χροηγουμένω έδαφίω οριζόμενα, δ) Κατά χό
ταν άλλην χερίχτωτιν ή τοιαύτη τής έκδότεως τής άχοράτεως 
τού κατ’ άρθρον 2 τού χαρόντος Συμβουλίου. 2) Ώς χρονο- 
λογίαι χροαγωγής ή άχονομής άχοστρατ'ευτικού βαθμού καθο
ρίζονται αί τοιαύται τής χροαγωγής νεωτέρου τών άχοκαθι- 
τταμένων είς τούς βαθμούς είς οδς ούτοι χροάγονται ή είς 

Τκείνους ο! όχοίοι άχονέμονται είς- αυτούς έν άχοττρατεία. 
3) Χρονολογία έχαναροράς είς τήν Τχηρετίαν τών είς ταύ
την έχαναρερομένων λογίζεται ή τοιαύτη τής δημοτιεύτεως 
τού χερί τής έχαναροράς τ,ων Π. Δ/τος». Ή τροχοχοίηιις 
έκρίθη άναγκαία, χρος διευκρίνιτιν τών χρονολογιών εξόδου 
τών μή έχαναρερομένων είς τήν ένεργόν Τχηρετίαν άξιωμα
τικών. καθ’ ότον έκ τής διατυχώτεως τών ίτχυουτών ώς άνω 
διατάξεων δημιουργούνται άμριβολίαι έν τή έραρμογή αύτών 
(χ.χ. οί λαμβάνοντες άχοττρατευτικόν βαθμόν κατά τό έτος 
1972 έδει, κατά τάς ίτχυούτας διατάξεις νά θεωρηθούν 
έξερχόμενοι τής Ύζηρετίας άχό τής έκδότεως τής χερί άχο
καταττάτεώς των άχοράτεως τού Συμβουλίου, ένφ τό ορθόν 
είναι ή χρονολογία έξόδου νά όρίζηται είς τήν χερί άχοκα
ταττάιεώς των άχόρατιν καί ή όχοία είναι ή ιδία μέ έκεινην 
τών ύχό τάς αύτάς χροϋχοθέιεις έξελθόντων τότε (1972) 
τής ενεργού ύχηρετίας των.

η) Διά τού άρθρου 7 χροττίθενται έν χαραγράφω 2^τού 
άρθρου 11 τού αύτού Ν. Δ/τος έδάρια ύχό στοιχεία δ' καί 
ε'. Ή ύχό ττοιχείον δ' διάταξις έκρίθη άναγκαία. διότι τό- 
τον τό Ν. Δ/γμα 119/1974 ότον καί τό τοιούτον 198/1974 
δέν ρυθμίζουν θέματα τχετιζόμενα μέ τήν άτράλιτιν τών άχο- 
καθισταμένων διοικητικών ύχαλλήλων άρμοδιότητος Άττυνέ- 
μίας Πόλεων. Διά τής ύχό ττοιχείον ε' διατάξεως χροβλέχε- 
ται. ότι οί άττυνομικοί αχάντων τών βαθμών, μέτοχοι τών Με
τοχικού Ταμείου Πολιτικών Ύχαλλήλων καί Ταμείου Πρό
νοιας Δημοσίων Ύχαλλήλων. τυγχάνουν τών αύτών χρονομίων 
μέ τούς άχοκαθιτταμένους δημοτίους ύχαλλήλους. χερί ών τό 
Ν.Δ. 76/1974. οί όχοίοι είναι μέτοχοι τών αύτών Ταμείων. 
Τούτο έκρίθη άναγκαίον διότι τότον τό Ν.Δ. 119/1974 ότον 
καί τό Ν.Δ. 198/1974 δέν χροέβλεψαν τοιαύτην ρΰθμιτιν 
διά τούς άττυνομικούς.

θ) Διά τοΰ άρθρου 8 αντικαθίσταται τό άρθρον 12 τοΰ 
αύτού Ν. Δ/τος. όχερ έχει οότω: «Αξιωματικοί τών Σωμά
των Χωροφυλακής, Άττυνομίας Πόλεων καί Πυροτβεττικού. 
ώς καί κατώτερα όργανα τών Σωμάτων τούτων καί Άνθυ- 
χατχιτταί Χωροφυλακής. Άνθυχαττυνόμοι καί Πυρονόμοι. 
άχοττρατευθέντες ή άχολυθέντες ή κριθέντες δυτμενώς ύχό 
Συμβουλίων κρίτεως ή τιμωρηθέντες χειθαρχικώς, κατά τό 
άχό 21.4.1967 μέχρις 23.7.1974 χρονικόν διάστημα. στερη- 
θέντες δέ τού δικαιώματος άτκήτεως αίτήτεώς· άκυρώτεως 
ένώχιον τού Συμβουλίου τής Έχικρατείας κατ/, εφαρμογήν τών 
ίτχυουτών κατά τήν χρονικήν ταύτην χερίοδον διατάξεων, δύ- 
νανται νά άτκήτουν τό δικαίωμα τούτο έντός 60 ημερών άχό 
τής, ένάρξεως· τής ισχύος τού χαρόντος ύχό τήν χρούχόθετιν 
ότι δέν ύχέβαλον οί μέν άξιωματικοί τήν ύχό τού άρθρου 1 
τοΰ χαρόντος, οί δέ άνθυχατχιτταί καί τούτοις άντιττοιχούντες 
καί οί κατώτεροι αύτών τήν ύχό τού άρθρου 1 τού Ν.Δ. 119/
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1974 προβλεπομένην αίτησιν η ή ύποβληθείσα ύ"-??’·9'ύη»· 
Η τοοποποίησις έκρίθη άναγκ.αία. λόγω των άνακυπτουσών 

αμφισβητήσεων ώς πρός τό δικαίωμα αίτήσεως άκυρώσεως 
ενώπιον τού Συμβουλίου τής Επικράτειας κατά των διοικη
τικών πράξεων. διά των όποιων έξήλθον τής ένεργοϋ Ύπη- 
:ει:ας οι ενδιαφερόμενοι. Atά τών νέων διατάξεων τον σχε- 
>;c-j -ζρέχεται ή δυνατότης εϊς τούς μή άσκήσαντες τό δι
καίωμα άκυρώσεως ενώπιον τον Συμβουλίου τής ’Επικρά
τειας. κατ' εφαρμογήν των ΐσχυουσών τότε διατάξεων, όπως 
άσκήσουν ηδη τούτο εντός προθεσμίας 30 ημερών εισετι απο 
τής ένάρξεως Ισχύος τοϋ παρόντος.

>) Τέλος. διά τοϋ άρθρου 9 του σχεδίου παρατείνεται επ: 
30 εΐσέτι ήμέρας καί ή προθεσμία υποβολής αιτήσεων έπανα
κρίσεως. τόσον των άξιωματικών περί ών τό άρθρον 1 τιϋ 
Χ.Δ. 198/1974. όσον καί των κατωτέρων, περί ών τό άρθρον 
1 τοϋ ΝΑ. 119/1974. καθώς καί ή το •.αυτή παραπομπής 
των αιτήσεων εις τά οικεία Συμβούλια, άπό τής ένάρξεως 
ισχύος τοϋ παρόντος.

Έν Άθήναι; τή 10 Φεβρουάριου 1975

Ό Τπουογός 
ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεών τινων 

τοϋ Ν.Δ. 198/1974 «περί έπανακρίσεως υποθέσεων ’Αξιω
ματικών Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυρο
σβεστικού Σώματος, διωχθέντων διά πολίτικους λόγους 
κατά τό άπό 21.4.1967 μέχρις 23.7.1974 χρονικόν διάστη- 
μα καί παροχής δικαιώματος άσκήσεως αίτήσεως άκυρώ
σεως».

Άρθρον 1.

Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 198/1974 άντι- 
καθίσταται ώς ακολούθως:

«1. ’Αξιωματικοί των Σωμάτων Χωροφυλακής, Άστυν'ο- 
-μίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού, έξελθόντες καθ’ οίον- 
δήποτε τρόπον τής ένεργοϋ υπηρεσίας των άπό 21.4.1967 
μέχρις 23.7.1974. έφ’ όσον ή έξοδός των ώφείλετο εις πολι
τικούς λόγους ή εις άντίθεσίν των προς τήν κατά την χρο
νική-/ ταυτην περίοδον δημιουργηθείσαν κατάττασιν ή εις 
έςαναγκααμόν εις παρ αίτησιν διά τούς ίδιους λόγους δικαιούν
ται όπως, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ήμερων άπό 
τής εναρπεως -τής ισχύος τοϋ παρόντος. αίτήσωνται τήν 
επτ/άκρισίν των δι’ αίτήσεώς των υποβαλλόμενης εις τό 
οικεΐον Άρχηγείον».

Άρθρον 2. -

Το άρθρον 2 τοϋ αύτοϋ Ν· Δ/τος αντικαθίσταται ώς ακο
λούθως:

«Άρθρον 2.
Συγκρότησις Συμβουλίων κρίσεως.

1. ’Επί των αιτήσεων έπανακρίσεως αποφασίζουν ειδικά 
Συμβούλια συγκροτούμενα κατά Σώμα δι’ άποφάσεως τοϋ Τ- 
“ουργοϋ Δημοσίας Τάξεως καί συντιθέμενα έξ ενός Άρεο-

:α- 
:ο-

_ . Συμβουλίου
της Επικράτειας καί ένός άνωτάτου αξιωματικού τού οικείου

στρατεία. έστω καί άν έχουν καταληφθή ύπό τοϋ όριου ηλι
κίας. άπολυάμενοι άμα τή περατώσει τοϋ έργου τοϋ Συμβου
λίου κατά τήν αυτήν διαδικασίαν.

2. Πρόεδρος τοϋ Συμβουλίου ορίζεται ό ’Αρεοπαγίτης. 
Χρέη γραμματέως άνευ ψήφου έκτελεί άξιωματικός τοϋ οι
κείου Σώματος οριζόμενος διά τοϋ άναπληρωτοϋ του δ·.ά τής 
αυτής ώς έν παραγράφω 1 άποφάσεως».

Άρθρον 3. .

Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ αύτοϋ Ν. Δ/τος άντι- 
καθίσταται ώς ακολούθως:

1. «Το Συμβούλιο-/ συνερχόμενο-/ έν ολομέλεια άποφαίνεται 
κατά πλειοψηφίαν. έπί τή βάσει τών παρά τώ οΐκείω Άρχη- 
γείω τηρούμενων άτομικών φακέλλων καί έγγράφων τών αι- 
τούντων καί τών ύπ’ αυτών ύποβληθέντων στοιχείων, εάν η 
έξοδος έκ τής υπηρεσίας, ή πειθαρχική ποινή ή ή δυσμενής 
κρίσις υπήρξε συνέπεια αντικειμενικής έκτιμήσεως τών στοι
χείων τών άτομικών φακέλλων καί έγγράφων τοϋ αίτοϋντος 
κατ’ έφαρμογήν τής ΐσχυούσης κατά τον χρόνον κρίσεώς των 
νομοθεσίας ή ώφείλετο προδήλως εις πολιτικούς λόγους ή 
τοιουτους άντιθέσεώς των προς τήν άπό 21ης ’Απριλίου 
1967 δημιουργηθείσαν κατάστασιν ή εις έξαναγκασμόν εις 
παραίτησιν-διά- τούς ίδιους λόγους"; δεχόμενου~ή άπορρίπτον 
τήν αίτησιν δι’ ήτιολογημένης άποφάσεώς του».

Άρθρον 4.
Τό άρθρον 4 τοϋ αύτοϋ Ν. Δ/τος αντικαθίσταται ώς άκο- 

λούθως: TJ
«Άρθ,-ον 4. . _

Άποκατάστασις έξελθόντών τής 'Γπηρεσίας.
1. Προκειμέ-/ου περί έξελθόντών τής υπηρεσίας. ών αί 

αιτήσεις έπανακρίσεως έγένοντο δεκταί. τό Συμβούλιον δι’ 
άποφάσεώς του άκυροι τάς περί εξόδου αυτών άποφάσεις τών 
οικείων Συμβουλίων, άκυρουμένων έν ταύτώ κ.αί τών εις έκτέ- 
λεσιν πουτων έκδοθεισών διοικητικών πράξεων καί έκ.τιμών 
τά έκ τών άτομικών φακέλλων καί έγγράφων έκάστου προ- 
κυπτοντα οΰσιαστικ,ά προσόντα, προάγει αυτούς κατά ένα, δύο 
ή τρείς βαθμούς ή δεν προάγει τούτους ή άπονέμει αύτοίς μό
νον άποστρατευτικόν βαθμόν, έφαρμόζον τάς, άναλόγως τοϋ 
χρόνου, εις Εν άφορά ή νέα κρίσις. ισχυούσας διατάξεις, ύπό 
τους π:;’.ορισμούς τής έποαμενης παραγράφου.

2. Οί έν τή προηγούμενη παραγράφω διαλαμβανόμενοι δεν 
επιτρέπεται νά προαχθοϋν εις βαθαόν άνώτερον εκείνου, εις 
ον προ όχθη νεώτεοός των, είτε μέχρι τής καταλήψεως αυ
τών (άποκαθισταμένων) ύπό τοϋ ορίου ηλικίας, διά τούς κα- 
ταλτφθόντας ύπό τούτου, είτε μέχρι τής χρονολογίας έκδό- 
σεως τής άποφάσεως τοϋ Συμβουλίου διά τούς λοιπούς. Ο! 
υποκαθιστάμενοι προάγονται μέχρι καί τοϋ βαθμού 'Τποστρσ- 
τήγου καί τούτω αντιστοιχούντος. έφ’ όσο-/ οΐ βαθμοί ουτοι. 
ώς καί οί κατώτεροι τούτων, προεβλεπσντο. κατά Σώμα, κατά 
τον -/φόνον. καθ’ Εν οΐ άποκ.αθιστάμενοι θεωρούνται, κατά 
τάς διατάξεις τοϋ παρόντος, ώς έξερχόμενοι τής 'Γπηρεσίας.

3. Εις τούς ποοαγομένους έστω κ.αί κατά ένα βαθμόν δεν 
άπονέμεται καί βαθμός έν αποστρατεία.

4. Οί κατά τάς διατάξεις τών παραγράφων 1 καί 2 τοϋ 
παρόντος άρθρου προαγόμενοι εις τούς βαθμούς τοϋ Ταξιάρ
χου. Υποστρατήγου καί τών τούτοι ς άν-τιστοιχούντων. ώς καί 
εκείνοι οΰς άτενεμήθη μόνον άποττρατευτικός βαθ-χός ή οΰ- 
δ'.ις βαθμός άπενεμήθτ δεν έπα/έρχοντα: εις τήν Τπηρεσία/. 
άλλ’ άποστρατεύονται δε’ άποφάσεως τοϋ Συμβουλίου.

5. Οί προαγόμενοι εις τούς βαθμούς τοϋ Συνταγματάρχου. 
Άστυνουικοϋ Διευθυντοϋ Α' τάξεως καί Πυράρχου ή κατω
τέρους τούτων έπαναφέσονται εις τήν Υπηρεσίαν έφ’ όσον 
επιθυμούν, κατά τά είδικώτερον οριζόμενα εις τό άρθρον 8 
τοϋ παρόντος».

Άρθρον 5.

Ή παράγσαφος 1 τοϋ άρθρου 8 τοϋ αύτοϋ Ν. Δ/τος αντι
καθίσταται ώς ακολούθως:

«1. Οί κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 4 παράγρ. 5 τοϋ 
παρόντος άποκσθ'ιστάμενοι έπανατίρ-σ/τν- «-Γ- —i.» *ν------


