
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΉ ΕΚΘΕΣΙΣ

Ε-'ί τον τχεϊίον νόμον «χερί αύξήτεως τής όργζνιχής ϊννα- 
μεως τών Σωμάτων Χωρορνλαχής n» Αστυνομίας Πό
λεων χζί ρυόμίτεως -υεμάτων άχοίοχών Δεν.ίμω ν Χωρο- 
ρνλάχων Γενιχών 'Τχηρετιών εις 8.026.

Πρός τήν Βουλήν ζών Έλλήνατν

Η οργανική ϊνναμις των Χωροφυλάκων Γενικών Τχηρε- 
τιών άνερχετβ: σήμερον εις 17.459. ή ϊέ τοιαντη τών Αττυ- 
ρνλαχειχλ Γενικών 'Τζηρεσιών εις 8.026.

Η ϊύντ-.ν.ς χύτη, λχτχίχ.εαενων ·νχ’ όψιν των έν γένει άνζγ- 
χών άττν\όμ£νσέως τής Χώρας, ϊέν είναι έχαρχής ϊιά τήν 
άχρότχοχτον έχτέλετιν των άνατι-δεμενων εις τήν Χωρορνλα- 
χήν χζί τήν Αστυνομίαν Πόλεων κζ-δηχέντων, -ΪΓ ό χζι 
χζρίττατζι επιβεβλημένη ή τΰςητις χυτής. Ή ανάγκη τής 
ζύςήτεως τούτης χ.ζδίστατα·. περισσότερον εμφανής έάν λη- 
ρνή ΰπ όψ·.ν ό'.·: έχουν συστζ-δή χλείστζ! αστυνομικοί ύχηρε- 
σ:αι, 2! όπ:ΐαι έπη\·ϊ:ώ·5η·ταν έχ τής όριστσμένης ϊννάμεως 
Χωροφυλάκων χ: t Αστυφυλάκων.

Προήλίτμεν 5-5εν εις τήν χατάρτισιν τον ύχοβζλλομένον 
τχεϊίον νόμον. ώς χρός τάς ϊιατάξεις τον όχοίου χαρατηρη-

Διά τον άρ·5ρον 1 αυξάνεται ή όργχ/ιχή ϊύνζμις τών Χω- 
ρορνλάχων Γενικών 'Τχηρεσιών.χζτά 800..τών ϊέ Άστνφνλά- 
χον Γεν.χών Τχηρεσιών κατά 700.

Δά τον άρίρον 2 χζδσρίζετα: δτ: ο! μετά τήν έκχλήρωσιν 
τών Στρατιωτικών των υποχρεώσεων χζτχτασσόμενοι ώς ϊό- 
χμ:>: Χωροφύλακες χζί Δόχ:·.·.τ·. Αστυφύλακες, λαμβάνουν 
τάς χπτϊοχάς Χωροφύλακος ή Άστνφύλχχος, έφ’ όσον προορί
ζονται ϊιά τήν έχάνϊρωσιν τών Τε-5ωρζχι-σμενων καί ΔΙηχχ.ο- 
χινήτων Μονάδων Χωροφυλακής χζ'. Αστυνομίας Πόλεων. 
Ή ρύ-δμισις χύτη χρίνεται άνζγχαίζ, χροχειμένου νά εξασφα
λιστούν κίνητρα έχουσίχς έντάξεως προσωπικού εις τάς Μο
νάδας τζύτχς. λόγω τής παρατηρούμενης ττρδς τούτο άχρο- 
•δομίχς, έχειϊή αί σον-δήχαι ϊιχβιώσεώς των εις τάς Μονά- 
ϊζς τζντζς είνζ: ϊνσμενής.

Διά τον άρ-5ρον 3 χζταργοϋνται ζί διατάξεις τον άρι&ρου 
38 τον όργχν’.χοΰ νόμον τής Αστυνομίας Πόλεων, χροχει- 
μένζυ νά ϊύνζται ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως νά ρυ-5μ!ζη 
τά άφορώντα εις τήν έχταιΤευτιν τών ϊοχίμων Αστυφυλάκων 
βάζε! τον γενικού περιεχομένου έξουσιοϊοτήσεων άλλων δια
τάξεων τον νόμον τούτον. ϊο-3έντος δτε -ο7.λάχ'.ς χρίνετζι 
ζτύμφορος ή έττ: έςάμηνον, ώς ττρϋόλέζοον .ζί χζτζργούμενζ·. 
ϊ:ζτάςε:ς. έχτεζίόβοζίς τών Δτχίμων Άττνρνλάχων.

Έν Ά·5ήνζ>.ς τή 29 Αϋγούζτζν 1975 

Οί Ττονργοί
. Οίχ'.νομ;χών Δημοσίας Τάςεως

ΕΓΑίΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚ.ΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ '
Α!τ:ολογιχής εχ-ύετεως τχεϊίον νόμον «τερ; ανςήσεως τής 

όρ-γχνίχής ·ΐχν;’αεως τών Σωμάτων Χωρορνλοτχής χζ: 
Άστννομόζς Π όλεων».

ΚΑΤΑΡΓΟΓΜΈΝΑΙ . ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρ-5ρον 88.

ΒΛ. τής 81.12.1957/20.1.1958.
«Περί χωίιχοττοιήτεως ίιατάςεων αρθρωτών το Σώμζ

τής Άττννομίιζς Π όλεων».

Ή έν τή Άττζυζα'.χή Σχολή έχταιιοεντιχή αερίοϊος τών 
ϊοχίμων άττνρνλάχων. χζΐορίζετζ! ό:’ ώτοράτεως τού 'Tcovp-- 
γον τών Έτωτεριχών, ϊννζμχνον νά ζζρ·ατείνη τζύτη-υ χζί 
-έρζν τον έςαμή-ίθν. Δι’ άττοράτεων τον 'Ττχνργον τών Έ- 
τωτερ:χών χχνζνίζοντυκ έτίτης τά τών έςετάτεων τών ίοχά- 
μων άττζυζμιχών χτζλλήλων χζί τον τρόττον τής έξόίον ζντών 
έχ τής Σχολής.

Περί ζνςήτεως τής όργζνιχής ϊννάμεως _τών Σωμάτων 
Χωρορνλζχής χζί Άττννομίζς Πόλεων χζί ρυ-λμίτεως 
-λεμάτων άτοίοχών Δοχίμων Χωρορνλάχοχυ χζί Δοχίμων 
Άττνρνλάχων. '

Άρό-pcv 1.

Ή χζτά τήν ϊημοτίεντ:ν τον -αρόντος νρισταμένη όργζν:χή 
ίύνζμις Γείυνχών 'Ττηρετίών τών Σωμάτων Χωρορνλζχής χζί 
Άττννομίζς Πόλεων ζύξάνετζ'., ΪΊά μεν τήν Χωροφνλζχήν 
χζτά 800 Χωρορόλζχας, ί:ά ϊέ τήν Άττννομίζν Πόλεων 
χζτά 700 Άττνφύλζχζς. ·’ ' ·

Άρ-ύρον 2.

Οί έχ τώτ/ χζ.τ.ζτζττομένων ώς ϊόχ’.μο: Χωροφύλζχες χζί 
οόχιμο! Άττνρύλζχες έχοντες έχτληρώτε: τάς στρζτιωτρχάς 
των ΰττοχρεώτει,ς, έρ’ οτον προορίζονται ίιά τή/ έτά'/όρωσ',ν; 
Τεθωραχατμένων ή Μηχανοχινήτων ΧΙσ/άόων -^εωραΰντζ'., 
ώς —ρος τάς άτοϊοχάς χζ: μόνον, μόνιμο! Χωρορνλχχες—- 
Άστνφνλζχες άζό τής χζτζτάςεώς των.

Άρόρον 3. ' ·.■■■;' ■

Τό ζρόρον 38 τον ΒΆ. τής 31.12.1957/20.1.1958 «ζερί 
χωϊιχστοοίήτεως ίιζτάτεων άρορωτώ·/ το Σώμζ τής Άττννο
μίζς Π όλεων» χζταργεΤτζ:._____ ' ·

Άρ-Spov 4. τ ·. ·.- ■

Ή ίτχνς τοϋ χαρόντος άρχετζι άχο τής ϊημοσιεύτεώς τοο 
ίιά τής Έρημερίϊος τής Κνβερνήσεως. "

ι Έν Άόήνζις τή 29 Αύγουστον 1975

Οί 'Τχονργοί

Οίχοναμιχών Δημοσίας Τάςεως
ETxViT. ΔΕΒΛΒΤΟΓΛΟΓ ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚΑΣ

ΣΧΕΔ-ΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙνθΕΣΙΣ '

(Κατ’ άρ·5ρον 75 τον Συντάγματος)
Τών Ύζονργών Οίχονομιχών χζί Δημυτίζς Τάςεως χερί τοϋ 

τρόχοο χζλνψεως τής όαχά'/ης τής χρ-οχζλονμό/ης έχ τών 
■ίιζτάςεων τον τχεϊίον νόμον «χερί ζνςήσεως τής όργανι- 
κής ϊννάμεως τών Σωμάτων Χωρορνλζχής χζί Άττυνο-, 
μίας Πόλεων χζί ρν-3μίτεως δεμάτων άχοϊοχών ϊοχίμων 
Χωρορνλάχων χζί ϊοχίμων Άττνρνλάχων».

1. Έχ τών ϊιζτάξεων τον ζ-/ωτέρω τχεϊίον νόμου xpcxz-
λείτζι ή άχόλον-3ος ϊαχάνη εις βάρος τοϋ Κρζτιχον Προνχο- 
λογττμοϋ: · ...

α) Δ-ά το έτος 1975 ϊζχά·/η έχ ίραχμών 39.500.000 ίιά 
μισόοϊοτίαν χζί ές’ άχιζξ το^τντη ϊρχ. 25.000.000 ϊίά χρο- 
μή5εεζν άτομιχών είοών.

6) Διά το έτος 1976 έζί έτητίζς βάτεως ίζχάνη έχ ϊρζ- 
χ;υών 163.140.000.

2. Ή ϊζχάνη ζυτη ·3ά χαλνρόή ώς άχολού-νως:

ζ) Διά τό έτος 1975 έχ τών χέριόωρίων τον Κρατιχοϋ 
Προϋχολογιτμοΰ.

β) Διά τό έτος 1976 έχ χιζτώτεως έγγρζςτ/τομενης εές 
τον Π ροϋχολογισμέν τον Ύζσνργείον Δημοσίας Τάξεως.

Έν Ατδήνζις τή 29 Αύγουστον 1975 

Οί ΊΓτκυργοί
■ Οίχονομιχών Δημοσίας Τάξεως

ΕΓΑί'Γ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚΑΣ


