
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «άποκχτάστχση τοϋ προσωπικού τώ»
Σωμάτων ’Ασφαλείας τού διώχθηκε για ·..·;
λόγους καί ρύθμιση θεμάτων τοΰ προσωπικού τό." Ση
μάτων αύτών πού είναι στην ενέργεια».

/7οός τή Βοΐ'λη του· Έλλφοιν
Με το υποβαλλόμενο σχέδιο νόμου ρυθμίζονται θέματα 

έπανάκριση: των υπΌεσεων του προσωπικού των Σωμάτων 
’Ασφαλείας πού ΎώχΟγ/αν κατα το παρελθόν για πολι
τικούς λόγους ν.αί θεσπίζονται ορισμένες νέες διατάξεις που 
άφοροϋν τις προαγωγές': .αί άλλα επί μέρους ζητήματα τής 
υπηρεσιακής κατάστασης τοϋ προσωπικού των Σωμάτων 
αυτών πού είναι στην ενέργεια.

Είδικώτερα^Γ
Με τό άρθρο 1 δίνεται ευχέρεια επανάκρισης των υπο

θέσεων τοΰ προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας πού 
διώχθηκε γιά πολιτικούς λόγους κατά, τό χρονικό διάστημα 
άπό 15.7.1965 μέχρι 23.7.1974, σύμφωνα μέ τις διατάξεις 
τοϋ λ.Λ. 119/1974 καί 193/1974, ενώ μέ τό άρθρο 2 ρυθμί
ζεται το θέμα τής αποκατάστασης ειδικών κατηγοριών 
διοτχθέντων (φυλακισθέντες, εκτοπισθέντες κ.λπ.).

Μέ τό άρθρο 3 καθορίζεται ή διαδικασία άποκατάστασης 
τών διωχθέντων καί ρυθμίζομαι οί σχέσεις αύτών πού θά 
άποκχτασταθοϋν πρός τούς φορείς ’Ασφάλισης τοϋ προσω
πικού τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, ένΓ1 μέ τό άρθρο 4 συγ
κροτούνται τά συλλογικά όργανα πού θά κρίνουν σε πρώτο 
καί δεύτερο βαθμό τις υποθέσεις αύτών πού θά ζητήσουν 
άτεοκατάσταση.

Μέ τό άρθρο 5 δίνεται ή εύχέρεια επανακατάταξης ορι
σμένων κατηγοριών προσωπικού, ενώ μέ το άρθρο 6 έξα- 
σφαλίζεται ή δυνατότητα απόλυσης τών ύπαξιωματικών, 
χωροφυλάκων, άστυφυλάκων, καί πυροσβεστών πριν λήξει 
ή εθελούσια υποχρέωση πού έχουν άναλάβει, ώστε νά μην 
παρεμποδίζεται ή σταδιοδρομία όσων θέλουν νά αλλάξουν 
επάγγελμα.

Μέ τό άρθρο 7 καθορίζονται τά προσόντα υποψηφίων γιά 
κατάταξη στά Σώματα ’Ασφαλείας καί θεσπίζεται τό μέτρο 
τής πρόσληψης στά Σώματα αύτά τών γυναικών τών ό
ποιων ο σύζυγος άποβίωσε κατά τή διάρκεια τής υπηρε
σίας του, ώττε νά άντιμετωπισθεΐ τό κοινωνικό πρόβλημα 
πού δημιουργεϊται γιά τις οικογένειες όσων πεθαίνουν πριν 
αποκτήσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης.

Μέ τό άρθρο 8 ρυθμίζονται θέματα τών Υγειονομικών 
υπηρεσιών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, ενώ μέ τό άρθρο 9 
εΐσάγεται γιά πρώτη φορά τό μέτρο τής διατήρησης στην 
υπηρεσία γραφείου ή σέ άλλη υπηρεσία τών ύπαξιωματικών, 
Χωροφυλάκων, αστυφυλακών καί πυροσβεστών πού κα
θίστανται ανίκανοι γιά την ενεργό υπηρεσία, ώστε νά μην 
απομακρύνονται πριν συμπληρούσουν συντάξιμο χρόνο αύτοί 
τών όποιων ή ύγεία έγινε έπισφαλής κατά την διάρκεια τής 
υπηρεσίας τους καί λόγω τών κακουχιών τής υπηρεσίας.

Μέ τό άρθρο 10 προβλέπεται ή έξομοίωση τοΰ ’Αρχηγού 
καί Ύπαρχηγού τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος προς τον 
Αρχηγό καί Ύπαρχηγό -.ής ’Αστυνομίας Πόλεων καί ρυ
θμίζεται το θέμα τής συγκρότησης καί λειτουργίας τού 
Άνωτάτου καί Άνωτέρου συμβουλίου τού Πυροσβεστικού 
Σούματος.

Μέ τό άρθρο 11 προβλέπεται ή χορήγηση μισθολογικών 
πρ"αγωγών ή προσαυξήσεων \ά γίνεται ύστερα άπό άπό- 
φχση τού αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Μέ τό άρθρο 12. ρυθμίζονται θέματα πού άφοροϋν πει-' 
θαρχικες ποινές τού προσωπικού καί καθιερώνονται, γιά 
πρώτη φορά ποινές προστίμου γιά τά πειθαρχικά παρα
πτώματα τού προσωπικού τής Χωροφυλακής, ώστε νά 
—χύσει εφαρμοζόμενο τό ΐσχϋον αναχρονιστικό μέτρο τής 
τιμωρίας τώ»ν παραπτωμάτων αύτών μέ ποινές στερητικές 
τής ελευθερίας (φυλάκιση, κράτηση ).

Μέ τό άρθρο 13 τό θέμα τής προέλευσης καί έξέλιξ 
τών γυναικών άξιωματικών τής Χωροφυλακής καί Άστ 
νομίας Πόλεων ρυθμίζεται σέ ενιαία μέ τούς άνδρες όμο 
βαθμούς τους βάση καί διευθετούνται ορισμένα άλλα μικ; 
τερης σημασίας ζητήματα προαγωγών τοϋ προσωπικ<

Μέ τύ άρθρο 14 δίνεται δικαίωμα προσφυγής σέ δευτερ 
βάθμιο συμβούλιο ορισμένων κατηγοριών δυσμενώς κ: 
νο μενών γιά τις όποιες οί ΐσχύουσες διατάξεις είτε δέν δι 
λαμβάνουν τίποτε είτε δέν ρυθμίζουν τό θέμα σωστά 
συνέπεια νά προκαλοΰνται διτφιρα προβλήματα κατά τ 
έφαρμογή αύτών καί διευαρι ιζ .νται ορισμένες διχτάξ: 
πού άφοροϋν θέματα προαγωγών, ένω μέ τό άρθρο 15 ρ 
Ομίζετχι τό θέμα τής εξέλιξη; τών ά//υπασπιστών, άνθ 
παστυνόμων καί πυρονόμων. Συγκεκριμένα ορίζεται ί 
οί βαθμοφόροι αύτοί γίνονται αξιωματικοί μετά προηγουμέ 
μετεκπαίδευσή τους, ή εισαγωγή τους δέ σι ή Σχολή Μετ 
κπαίδευσης γίνεται μέ έξετάσεις καί κατά σειρά άρχαι 
τητάς τους, ενώ οί διατάξεις πού ισχύουν προβλέπουν τι 
εισαγωγή τους στη Σχολή μόνο κατά τή σειρά άρχαιότητ: 
αύτών. * Η διαφοροποίηση τού συστήματος έξέλιξης αύτ< 
κρίθηκε άναγκαία γιά νά παρασχεθεί δυνατότητα εΐσχγωγ 
στη Σχολή καί νεωτέρων στήν ηλικία, ώστε νά άξιοποιηθο- 
καλύτερα όσοι"έχουν έφεση γιά μάθηση καί πρόοδοΓ

Μέ τό άρθρο 16 καταργεϊται ή κατάσταση τής διαθεσ 
μότητας στην όποια τίθενται οί άξιωματικοί, άνθυπασπιστέ 
άνθυπαστυνόμοι καί πυοονόμοι τών Σωμάτων Άσφαλεί. 
πού προσφεύγουν ενώπιον τού οικείου Δικαστηρίου και 
πράξεως επιβολής ποινής άποτάξεως ή αργίας δι’ άπολύσεο 
ώστε νά έκτιλοϋντ-,ι αμέσως οί επιβαλλόμενες ποινές, έν 
στό άρθρο 17 άπαριθμοϋνται οί καταργούμενες διατάξει

’Αθήνα, 17 Ίανουαρίιυ 19S3 
Οί 'Τπουργοί
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Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΛΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στην Εισηγητική έκθεση τού Σχεδίου Νόμου «Άποκατ: 
στάση τοΰ προσωπικού τών Σωμάτων ’Ασφαλείας nc 
διώχθηκε γιά πολιτικούς λόγους, ρύθμιση θεμάτων tc 
προσωπικού τών Σοομάτων αύτών πού είναι στην ένέ: 
γεια». ·
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ — ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 

; ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 5 παρ. 3 τού Ν. 1167/1981 (άρθρ. 3 παο. 6 το 

σχεδίου νόμου).
3. Οί περί ών ή προηγούμενη παράγραφος μέτοχοι λαμ 

βάνουν έφ’ άπαξ, τό όριζόμενον υπό τών διατάξειυν της νομέ 
θεσίας κατά τόν χρόνον τής νέας όρισε ι τής διαγραφής τω 
έκ τού Ταμείου.

Έκ τού βοηθήματος αύτοΰ έκπίπτεται ποσόν βοηθήματε 
αντιστοιχούν :ί; τά έτη συμμετοχής τών μετόχων τούτω 
εις τό Ταμεϊον καί τον βαθμό ή τήν μυθολογικήν των ε< 
βαθμόν άντιστειχίαν, τά όποια έλήφθησαν κατά τόν ύπο 
λογισμόν τού προηγουμένως ληφ θέντος έφάπαξ βοηθή 
ματός των άλλα μέ μισθόν βοηθήματος τόν ΐσχύοντα κατ 
την ημερομηνίαν τής νέας οριστικής διαγραφής των έκ το 
Ταμείου.
Άρθρο 7 παρ. 3 τού Ν. 671/1977 (άρθρ. 9 τού σχεδίο 

νόμ ου). . · . ·'



2 __

βιωματικοί, τιθέμενοι είς κατάστασιν υπηρεσίας 
·, προάγονται οΐ μέν κατώτεροι κατά τρέΐς (3) 

οί δέ ανώτεροι κατά δύο (2) βαθμούς άφ’ ής 
εις την κατάστασιν ταύτην, πάντως ούχϊ_ πέραν 

ιού τού Συνταγματάρχου, Αστυνομικού Διευθυ'ν- 
άΐεως καί Πυοάρχου. —

. παρ. 6 τού .Ν’.Δ. 1234/1982 (ίρΟρ. 10 παρ. 9 
Νόμου). . .
>! ϋπαξίωματ’.αΛί των Σωμάτων ’Ασφάλειας, 
ακες, άστυφύλακεε, καί πυροσβέστες πού_άπο- 
η άποτώχθηκαν γιά τέλ:ση γάμου χωρίς άδεια της 
; έπαναφέρονται στην ενέργεια μέ τό βαθμα^τςού 
τά την Ιξοδό τους, ύστερα από αίτηση τους” άν 
ύπερβεϊ το 35ο έτος της ήλικίας τους καί δέν-εχει 

5ετία άπό την έξοδόν τους άπό την υπηρεσία,.
:5 τού Ν.Δ. 4101/1960 (άρθρ. 10 παρ. 10.τού 
Νόμου).
έκαστη ’.Ανωτέρα Διοικήσει Χωροφυλακής συνι- 
ϋυμβούλιο ’Επιλογής άποτελούμενοι έκ α) τού 
ητού τής Άνωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακή?'- β) 
τόπον αρμοδίου 'Τποδιοικητού Διοικήσεως Χωρο
γ) τού έκτελούντος την υγειονομική υπηρεσίαν 

.φυλακής ιατρού, δ) τού Τμηματάρχου Στρατολο- 
" ’Ανωτέρας Διοικήσεως, είς ό παραπέμπονται,'διά 

τοϋ Αρχηγού Χωροφυλακής, προς επιλογήν 
ούντες νά καταταγώσι εις την Χωροφυλακήν ΐ-

,ταγής τού οικείου Άνωτέρου Διοικητού Χωρ/κής 
διά την περίτττωσιν κωλύματος των ανωτέρω^ ώς 
ταί αυτών, οί αμέσως μετ’ αυτούς άρχαιόχρμοι 
ικοί.
τομέρειαι εφαρμογής τού παρόντος άρθρου καθο- 
!ιά τού οικείου Κανονισμού τού Σώματος.

παρ. 2 Ν. 1145/1931 (άρθρ. 10 παρ.-ΙΓΣχ.'
J)·, ' _ „ ' : _ ■ _ . Λ 
τερίπτωσις τού άρθρου 23 τού Ν. 671/1977 άντι-
:ι ώς άκολούθως :
ύτερον Συμβούλιου Πυροσβεστικού Σώματος : 
κά μέν μέλη ορίζονται ό εις τό 'Υπουργείου Δημο
σίες Νομικές Σύμβουλος τού Κράτους, ό όπ>ιϊος 
αθήκοντα Προέδρου, ό ’Αρχηγός Πυρ/κού Σώ- 
ς 'Υποστράτηγος τής Χωροφυλακής, ένας Ύπαρ- 

■τυνομίας Πόλεων καί ό Άρχιπύραρχος - Ύπαρ- 
Πυροσβεστικού Σώματος, ό όποιος έκτελεΐ καθή- 

ηγητού, ώς αναπληρωματικά δέ μέλη ορίζονται 
ς είς Νομικός Σύμβουλος τού Κράτους, εις 
ηγος Χωροφυλακής καί εις Ύπαρχηγός Άστυ- 
,λεων ή Γεν. Άστυν. Δ/ντής.
ίπτωσιν μή ύπάρξεο ς κωλύματος ή άπουείας τού 
:χου ούτος αντικαθίσταται ύπό τού Γενικού Ά- 

7 Διευθυντού, καθήκοντα δέ είσηγητού έκτελεΐ ό

παρ. 5 καί G Ν. 671/1977 (άρθρ. 10 παρ. 12 και 
ιοίου Νόμου).
Ανώτατον Συμβούλιων Πυροσβεστικού Σώματος
ί'.ον :
τάς κρίσεις τού Άρχ 

■'.κοΰ Σώματος.
ιπυράρχου - ' Υ παρχηγού

την έπανάκρισιν των Άξιωαατι κών Γ1 υοοσβε-
υατος άπό τού βαθμού τού Έπιπυραγού καί τού
.'/ου.
Ανώτερο Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος

Ν ».(.ν :
τάς κτίσεις των άξιωματικών Πυροσβεστικού 
ίπό τού βαθμού τού Έπιπυραγού μέχρι καί τού

'ήν έπανάκρισιν των αξιωματικών Πυροσβεστικού 
ίπό τού βαθμού τού Άνθυποπυραγοϋ μέχρι καί 
ού. ·>

γ) Διά την κατάρτισιν των εις τό) άρθρο 21 παρ. 3 τού 
παρόντος πίνακος.
Άρθρο 4 παρ. 1 περιπτ. γ' τού Ν. 343/1969 (άρθρ. 16 τού 

Σχ. Νόμου).
γ) Είς διαθεσιμότητα τίθενται άξιωματικοί, οίουδήποτε 

βαθμού, καθ’ ών υπάρχει άπόφασις άνακριτικοΰ συμβουλίου, 
άποφαινομένη υπέρ τής εις άπόταζιν ή αργίαν δΓ άπολύσεως 
μεταθεσεώς των, οριστική καταστάσα συμφώνως προς τάς 
διατάξεις τού παρόντος νόμου καί ήτις προσεβλήθη έπί 
άκυρότητι ενώπιον τού Συμβουλίου τής ’Επικράτειας. Ή 
διαθεσιμότης τούτουν διαρκεϊ μέχρι τής χρονολογίας κοινο- 
ποιήσεως είς τον 'Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως, τής άποη 
φάσεως τού Συμβουλίου τής ’Επικράτειας. Ουτοι μέχρι 
οριστικής ρυθμίσεως τής έν τώ σούματι Οέσεώς τιον, δέν 
προάγονται εις τον άνώτερον βαθμόν.
Άρθρα 222, 223 τού Ν. 3365/1955 (αο. 12 Σχ. Νόμου).

Άρθρον 222.

Αί έπιβαλλόμεναι είς τούς ’Αξιωματικούς καί Άνθ/στάς 
πειθαρχικαί ποιναί είναι :

α) Έπίπληξις μή έγγραπτέα (παρατήρησις).
β) Έπίπληξις έγγραπτέα.

. γ) Απλή κράτησις άπό 2 μέχρι 60 ημερών.
δ) Αυστηρά κράτησις άπό 3 μέχρις 60 ήμερων. ’
ε) ’Αργία διά πρόσκαιρου παύσεως.
στ) ’Αργία δΓ άπολύσεως.
ζ) Άπόταξις διά τούς αξιωματικούς καί απολύσεις δια 

τούς Άνθ/στάς. '

Ποιναί 'Οπλιτών.

Άρθρον 223.
Αί εις τούς όπλίτας έπιβαλλόμεναι πειθαρχικαί παναί 

είναι :
α) Παρατήρησις (μή έγγραπτέα).
β) Περιορισμός μέχρις 60 ημερών.
γ) 'Απλή φυλάκισις άπό 2 μέχρις 00 ήμερων.
δ) Αυστηρά φυλάκισις άπό 3 μέχρις 60 ήμερων.
ε) Έκπτοσις διά τούς Ύπαξιωματικούς καί αποβολή 

διά τούς Χωρ/κας.
Άρθρο 2 παρ. 4 τού Ν. 10C9/19S0 (άρθρ. 13 τού Σχ.

Νόμου).
Λί γυναίκες ’Ανθυπομοίραρχοι καί αί γυναίκες Ί'πα- 

στυνόμοι 13'. Τάξεως προέρχονται, άντιστοίχως, έξ Έ\ωμ/ 
ρχών καί Άρχιφυλάκων άποφοίτων τής παραγωγικής Σχο
λής Ύπαξιωματτ/ών έχουσών 5/ετή τουλάχιστον ύπηιεσίαν 
είς τόν βαθμόν των, ώς καί έξ Άνθυπασπιστών καί’Ανθυ- 
παστυνόριων ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας, προαγομένων 
κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων. ΔΓ άποφάσεως τού 'Υ
πουργού Δημοσίας Τάξεως. έκδιδομένης μετά πρότασιν 
τού οικείου ’Αρχηγού καθορίζονται τά εξεταζόμενα μαθή
ματα καί αί λοιπαι άφορώσκι τήν εφαρμογήν τής παρούσης 
παραγράφου >επτομέρε·.αι. Συμμετοχή είε τάς εξετάσεις 
μετά τήν συμπλήρωσιν τού 35ου έτους τής ηλικίας των ύπο- 
ψηφίων απαγορεύεται.

Αί ττοατωναΐ των γυναικών Αξιωματικών Χωροφυλα
κής καί ’Αστυνομίας Πόλεων ένεργούνται μόνον προς πλή- 
ρωσιν >ε ών θέσεων, εφαρμοζόμενων κατά τά λοιπά των 
διατάξεων αί όποϊαι δ'.έπουν τάς προαγωγάς των ανδρών 
αξιωματικών.

Άθήναι, .17 ’Ιανουάριου 19S3
Ό ' Γπουργός Δηαοσίαε Τάξεωε 

ΠΑΝ.ΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ.


