
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Πρός τήν Ε' Αναθεωρητικήν Βουλήν ιών Ελλήνων

1. Διά τ'ον επί έπισ'τημονικής βάσεωηκαί έν προσαρμογή 
πρός τάς συγχρόνους τεχνολογικάς εξελίξεις όργάνωσιν ιών 
τεχνικών υπηρεσιών τού Σώματος Αστυνομίας Πόλεων, *ην 
άξιοποίησιν των τεχνικών μέσον κινήσεως και επικοινωνίας 
αύτοΰ καί την πρόκρισιν των προσιδιαζόντων εις τήν άποστο- 
λήν τούτου τεχνικών μέσων. καδίσταται ά.αγκαια η επι συμ- 
βάσει πρόσληψις ένός Μηχανολόγου— Ηλεκτρολόγου, πτυ- 
χιούχου ’Ανώτατης Σχολής.

2. ΕΞ άλλου διά την μελέτην καί παρουκολούδησιν των 
ϊ'.ά λογαριασμόν τής 'Αστυνομίας Πόλεων έκτελουμένων οικο
δομικών εργασιών, ώς καί πρός τον σκοπόν άναπτύξεως προ
γραμμάτων, απαιτείται ή πρόσληψις, έπί συμβάσει έπίσης. 
ένός Πολιτικού Μηχανικού καί ενός Άρχιτέκτονος.

3. Αί προα,αφερόμεναι άνάγκα: εις προσωπικόν έξ
επιστημόνων τεχνικών καθίστανται περισσότερον έκδηλοι, αν 

-ληφδή_ύπ' δψ:ν. ότι, σήμερον εις .την/Αστυνομίαν..Πόλεων. _ε β
ρίσκονται έν έξελίξει πλέον τών δέκα (10) στεγαστικών έρ
γων", αξίας πολλών εκατομμυρίων δραχμών καί ότ> ή έπ’ αυ
τών έπίβλεψις καί πα::κολούδησις είναι ανεπαρκής, διά τον 
λόγον ότι πέραν τής κατ’ οικονομίαν παρεχομένης ύπό τού 
'Υπουργείου Δημοσίων "Εργων έπιβλέψεως, τό ’Αστυνομικόν 
προσωπικήν -θεωρείται σχεδόν ακατάλληλον διά την τοιαύτην 
έπίβλεψιν καί παρακολούδησιν, δοδέντος ότι μερικώς ή ουδό
λως εχει έκπαιδευSr έπ! τεχνικών -δεμάτων.

4. Πρός τον σκοπόν τούτον καταρτήσαμεν τό ύποβαλλόμενον 
Σχέδιον .Νόμου, αί διατάσεις τού όποιου αναλύονται ώς άκο- 
λύδως: ι . ·

α) Έν άρδρω 1 προδλέπεται ή έπί συμβάσει βιαστικού 
δικαίου διάρκειας 6 μέχρι 12 μηνών πρόσληψις τριών (3) 
επιστημόνων τεχνικών, ήτοι ένος Μηχανολόγου—’Ηλεκτρολό
γου, ένος Πολιτικού Μηχανικού καί ένος Άρχιτέκτονος. Προ- 
βλέπεται έπίσης ή Ικδοσις αποφάσεων, ΪΓ ών δά καδοριζων- 
ται ή άντιμισδίαΐ μετά τών λοιπών έπιδμάτων, τά δικαιολο- 
γητικά προσλήψεως, α! υποχρεώσεις καί τά καδήκοντα ώς 
κσί αί υπηρεσία: ‘Αστυνομίας Πόλεων, παρ' αίς οί προσλαμ
βανόμενο: δά προσφέρουν τάς υπηρεσίας των. Διά τού ίδιου 
άρ·5ρου προίλέπετα: έπίσης ή μείωσις τού ύπό τών κειμένων 
διατάξεων (ΰπ' άριδ. 46687/1994 άπό 20.5.1974 κοινή άπό- 
φασις Υπουργών Οικονομικών κσ! Δημοσίας Τάξεως) καδο- 
ριζομενου προσωπικού ’Αστυνομίας Πόλεων ές ήμερομισδίων 
εργατών κατά έπτά (7) δέσεις, πρός τόν σκοπόν άφ" ενός μέν 
άντιμετωπίσεως τής έκ τών διατάσεων τού σχεδίου προβλε- 
πομένης δαπά,ης. άφ’ έτέρου δε περιορισμού τού ημερομισθίου 
προσωπικού Αστυνομίας Πόλεων έντός τού πλαισίου τών 
πραγματικών άναγκών αυτής.

β) Έν άρδρω 2 προίλέπετσ: ή σύστασις δύο (2) δέ
σεων Άνδυπαστυνόμων Γενικών Υπηρεσιών, βοηδών τού κατά 
τάς διατάσεις τού νομοσχεδίου προβλεπομένου τεχνικού προ
σωπικού, ώς καί ή σύστασις τεσσάρων (4) δέσεων Άνυπασπι- 
χτών Χωροφυλακής Γενικών 'Υπηρεσιών, βοηδών τού κατά 
τάς διατάσεις τού νομοσχεδίου- προβλεπομένου τεχνικού προ
σωπικού, ώς καί ή σύστασις τεσσάρων (4) δέσεων Άνδυπα- 
σπιστών Χωροφυλακής Γενικών 'Υπηρεσιών βοηδών τού, διά 
τού Ν. Δ/τος 136/1974 προίλεφδέντος τεχνικού προσωπι
κού. Αί άνωτέρω δέσεις κατά την πρώτην εφαρμογήν . τού 
νομοσχεδίου δά πληρωδούν διά προαγωγής ’Αρχιφυλάκων, 
’Ενωμοταρχών, άντιστοίχως, έχόντων είδικάς γνώσεις. Τούτο 
έκρίδη άναγκαίον διά την καλλιτέραν έπάνδρωσιν τής υπη
ρεσίας τεχνικού προσωπικού.

Αύται είναι έν γενικαις γραμμαίς, αί διάτας 
βαλλομένου Σχεδίου Νόμου, όπερ παρακαλούμεν 
τής ύμετέρας έγκρίσεως. ίνα ίδη το φώς τής 
ώς Νόμος τού Κράτους.

Εν Αδήναις τή 28 Μαΐου 1975

Ό "Υπουργός 
Δημοσίας Τάσεως 

ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚΑΣ

σεις τού ύπο- 
, όπως τύχη 
δημοσιότητος

-ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί προσλήψεως τεχνικού προσωπικού διά τάς άνάγκας τού 
Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων, συστάσεως δέσεων βοηδών 
τεχνικού προσωπικού Αστυνομίας Πόλεων καί Χωροφυλα
κής καί άλλων συναφών διατάσεων.

-..— Άρδρον 1.

1. Διά τάς τεχνικάς άνάγκας τού Σώματος τής Αστυνο
μίας Πόλεων δύναται, δι’ άποφάσεως τού Υπουργού Δημο
σίας Τάσεως νά διορίζονται άνευ διαγωνισμού επί συμβάσει 
ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 6 μέχρι 12 μηνών, τρεις (3) 
τεχνικοί πτυχιούχο: τού Έδνικού Μετσοϊίου Πολυτεχνείου ή 
άλλης ισοτίμου ημεδαπής ή -αλλοδαπής Σχολής, ές ών εις 
(1) Αρχιτέκτων. εΤς (1) Πολιτικός Μηχανικός καί είς(1) 
Ηλεκτρολόγος—Μηχανολόγος. Ή διάρκεια τής έν λόγψ

συμβάσεως δύναται νά άνανεούτα:, δι’ ισόχρονον διάστημα, 
ούχί όμως πέραν τής λήςεως τών έργασιών, δι’ άς οί ώς 
άνω τεχνικοί προσελήφδησαν. - ·ι

2. Ή άντιμισδία καί λοιπά επιδόματα τών, κατά την
προηγουμένην παράγραφον προσλαμβανομένων καδορίζοντάι·' 
εκάστοτε διά κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Οικονομικών 
καί Δημοσίας Τάσεως. " ' ~ * 'ή

3. Τά δικαιολογητικά προσλήψεως. οί! υποχρεώσεις καί τά 
καδήκοντα τών προσλαμβανομένων, αί Ύπηρεσίαι Αστυνο
μίας Πόλεων παρ’ αίς δά προσφέρουν τάς υπηρεσίας τών, 
ώς καί πάσα έν γένει λεπτομέρεια άφορώσα εις τήν έφαρ-, 
μογήν τού παρόντος, καδορίζονται δι’ .άποφάσεως τού Υπουρ
γού Δημοσίας Τάξεως, τή προτάσει τού Αρχηγού ’Αστυνο
μίας Πόλεων.

4. ’Από τής ένάρςεως ιτής ισχύος τού παρόντος αί ύπό 
τών διατάσεων τής ύπ' άριδ. 46687/1994 άπό 20.5.1974 
κοινής άποφάσεως'τών Υπουργών Οικονομικών καί Δημοσίας 
Τάξεως πρσβλεπόμεναι ενδ-εκα (11) δέσεις ήμερομισδίων 
έργατών διά τάς άνάγκας τού Αστυνομικού Σώματος, περιο
ρίζονται εις τέσσαρας (4).

Άρδρον 2.

1. Συνιστώνται δύο (2) δέσεις Άνδυπαστυνόμων Γενικών 
Υπηρεσιών, βοηδών τού κατά τάς διατάσεις τού παρόντος 
Νόμου προβλεπομένου τεχνικού προσωπικού.

2. Συνιστώνται 4 δέσεις Άνδυπασπιστών Χωροφυλακής 
•Γενικών 'Υπηρεσιών, βοηδών τού διά τού ΝΑ. 136/1974 
«περί προσλήψεως τεχνικού προσωπικού διά τάς άνάγκας τού 
Σώματος τής Χωροφυλακής» προίλεφδέντος τεχνικού προσω
πικού. '

3. Κατά τήν πρώτη έφαρμογήν τού παρόντος αί δέσεις 
περί ών αί παράγραφοι 1 καί 2 τού παρόντος, δύναται νά 
πληρωδούν διά προαγωγής Αρχιφυλάκων—Ενωμοταρχών, 
ά/τιστοίχως, Γενικών 'Υπηρεσιών, έχόντων είδικάς γνώσεις, 
ώς καί τά ύπό τών διατάξεων τού άρδρου 22 παίράγρ. 1 
τού J7A. 97141/1971 «περί,.ιεραρχίας, προαγωγών, απολύσεων 
καί μεταδόσεων τών κατωτέρων οργάνων τών Σωμάτων Χω
ροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού καί με
ταδόσεων ’Ανδυπασπιστών Χωροφ/κής. Άνδυπαστυνόμων καί 
Πυρονόμων», ώς έτροποποιήδησαν διά τού Ν.Δ. 146/1974,


