ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
I τοϋ σχεδίου- Νόμου «περί ρυθμίσεως θεμάτων Άξιωαατικών της ’Αστυνομίας Πόλεων έςελθόντων της ύπηεεσίας κατά τά ετη 1969 καί 1970, λόγω μειώσεως τον
όρίον ηλικίας».
Προς την Βουλήν Ίων ’Ελλήνων

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΝ ΣΥΧΕΔΡΙΟΧ

<&-

: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Έκ τών πρακτικών τής 10ης Ειδικής Συνεδριάσεως τής
'Ολομέλειας τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου τής 31ης ’Ιουλίου
1975.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

1. Λιά των διατάξεων τον άρθρου 51 τον ΧΔ 139 1969
καθωοίσθη τό. κατά βαθμούς, όριον ηλικίας των έξιωμχτικών
των Σωμάτων ’Ασφαλείας. Καθ’ όσον άφορα τούς ’Αστυ
νόμου: .V καί Β' τάξεως, καί τούς *Υπαστυνόμονς Α' τάςεω: τής ’Αστυνομίας Πόλεων, ώς καί τούς Έπιπυρχγοΰς
Πυοαγούς καί Ύποπυρχγούς τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος
κχθωρίσθη τό —ρώτον ώς όριον ηλικίας τό 55ον. 54ον καί
53ον έτος, άντιστοίχως, άντί τοϋ μέχρι τότε ΐσχύοντος 56ου,
55ου καί 54ου έτους. 'Ωσαύτως τό όριον ηλικίας των Υγειο
νομικών ’Αξιωματικών ’Αστυνομίας Πόλεων ήτο 8ι’ άπαντας τούς βαθμούς τό 62ον έτος (άρθρον 52 Β.Α. της 3112-195/ 20-1-1958). “Ηδη οί 'Υγειονομικοί ’Αξιωματικοί
ακολουθούν το όριον ηλικίας των όμοιοβάθμων των αξιω
ματικών τών Γενικών 'Υπηρεσιών, ηύξημένον κατά τά δύο
έτη (άρθρον 51 ΧΑ 139/1969).
2. Αιά τών διατάξεων τοϋ άρθρου 60 παρ. 18 τοϋ ίδιου
X. Δ,τος προεβλέφθη ότι τό διά τοϋ άρθρου 51_καθιερωθέν
νέον όριον ηλικίας διά τούς άξιωματικούς τοϋ Πυροσβεστι
κού Σώματος, θά ισχύση μετά διετίαν άπό τής ένάρξεως τής
ισχύος τοϋ Ν. Δ/τος τούτου, εις τήν έξαίρεσιν δέ ταύτην
δεν ύπήχθησαν οί ’Αξιωματικοί Άντυνομίας Πόλεων, καίτοι
διά τούς ’Αξιωματικούς ’Αστυνομίας Πόλεων ώρίσθη τό
πρώτον νέον όριον ηλικίας μικρότερου τοϋ μέχρι τότε ισχύ-

ΜΕΑΗ ; Γεώργιος Κουνουπιώτης, Πρόεδρος, Κων. Σχραντόπουλος, Ήλ. Κάμτσιος, Ίω. Κατσικάς, Γεωργ. Βιτάλης, Βασ. Πχπχστυλιχνός Κων. Χουρδάκης καί Χικ.
Θέμελης, Σύμβουλοι, προσκληθείς δέ ύπό τοϋ Προέδρου
συμμετέσχε καί ό έν διακοπαΐς τελών ’Αντιπρόεδρος Άντ.
Παπαδάτος.
Κων. Σμυρλής, Σύμβουλος άναπληρωτής τοϋ Γεωργ.
Δημοπούλου διαρκούς άναπληρωτοϋ τοϋ Γενικού Επιτρόπου
τής Επικράτειας τελούντων έν διακοπαΐς.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ : Γεράσ. Μπουκογιάννης.
Γ'. Έν συνεχεία ό Πεόεδρος εισάγει εις τήν ’Ολομέλειαν
τό διά τοϋ ύπ’' άριθ.' 84437/1233/Μ 13/1-28/22-7-1975
έγγράφου τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών (Γενικού Λογι
στηρίου τοϋ Κράτους) πρός τόν Γενικόν Επίτροπον τής
Επικράτειας άποσταλέν σχέδιον Νόμου «περί ρυθμίσεων
θεμάτων ’Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων έξελθόντων τής- ύπηρεσίας κατά τά έτη I960 καί 1970, λόγω μειωσεως τοϋ ορίου ήλικίας» όπως προκληθή ή γνώμη ταύτης
συμφώνως πρός, τό άρθρον 73 παρ. 3 τοϋ Συντάγματος,
έχον ώς έξής :

ΣΧΕΔΙΟΝ

GV70C.

ΝΟΜΟΥ

3. Ή τοιαύτη άδικαιολόγητος άνισος μεταχείρισις τών
’Αξιωματικών ’Αστυνομίας πόλεων, έν συγκρίσει πρός τούς
συναδέλ.φους των τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος ειχεν ώς
συνέπειαν σημαντικήν ζημίαν αυτών, καθ’ όσον ούτοι έστερήθησαν τής δυνατότητος προαγωγής ή οποία έν τούτοις
ήτο έξη σφαλισμένη διά τούς ’Αξιωματικούς τοϋ Πυροσβε
στικού Σώματος.

«Περί ρυθμίσεως θεμάτων ’Αξιωματικών τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων έξελθόντων τής ύπηρεσίας κατά τά έτη
1969 καί 1970 λόγω με ιώσεως τοϋ ορίου ήλικίας».

4. Πρός άρσιν όθεν, τής προσγενομένης είς αυτούς άδικίας προσήλθομεν είς τήν κατάρτισιν τοϋ ύποβαλλομένου
σχεδίου Νόμου, διά τοϋ οποίου προβλέπεται ότι οί περί ών
ό λόγος αξιωματικοί ανακαλούνται είς τήν ενέργειαν, προάγονται κατά εν βαθμόν (υπό τήν προϋπόθεσιν ότι εάν εΐχον ύπαχθή εις τήν διά τούς ’Αξιωματικούς Πυροσβεστι
κού Σώματος προβλεφθεΐσαν ρύθμισιν, θά προήγοντο είς
τόν βαθμόν τούτον ότε έτέλουν έν ένεργεία) καί άποστρατεύονται μετά ένα μήνα από τής ήμερομηνίας προαγωγής
των, άνευ δικαιώματος λήψεως άναδρομικώς αποδοχών
ή συντάξεως, ούδέ άπολήψεως συμπληρωματικού έφ’ άπαξ
βοηθήματος καί αναδρομικής λήψεως μερίσματος έκ τών
’Ασφαλιστικών φορέων, είς ούς τυγχάνει ήσφαλισμένον τό
προσωπικόν τής ’Αστυνομίας Πόλεων (Μετοχικόν Ταμεΐον
Δημοσίων ‘Υπαλλήλων, Ταμεΐον Προνοίας Δημοσίων 'Υπαλ
λήλων; ’Επικουρικόν Ταμεΐον 'Υπαλλήλων ’Αστυνομίας
Πόλεων καί Ταμεΐον Ά-:αλίτεως Υπαλλήλων ’Αστυνομίας
Πόλεων).
·

Ψηφισάμενοι όμοφώνως μετά τής Βουλής, άπεφασίσαμεν :

5. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι, ό βαθμός είς όν οί κατά
τ’ άνωτέρω προάγονται, λαμβάνεται ύπ’ δψιν έν τώ κα
νόνισμά) τής συντάξεώς των καί ότι ό χρόνος (1 μήν) άνακλήσεώς των είς τήν ένεργόν υπηρεσίαν λογίζεται ώς κατά
παράτασιν τού ορίου ήλικίας διανυθείς.
6. Ταΰτα έπιδιώκει τό υποβαλλόμενου σχέδιον Νόμου
τό όποιον, έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ οψιν τής ’Εθνι
κής ’Αντιπροσωπείας πρός ψήφισιν.
Έν Άθήναις τή 2 Σεπτεμβρίου 1975.
Οί 'Υπουργοί
’Επί τών Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ

’Επί τής Δημοσίας τάξεως
ΣΟΛΩΝ ΓΚΙΚΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Άρθρον 1.
1. ’Αξιωματικοί τής ’Αστυνομίας Πόλεων έξελθόντες
τής ένεργοϋ ύπηρεσίας κατά τά έτη 1969 καί 1970, λόγω
μειώσεως διά τοϋ Ν.Δ. 139/1969 «περί ιεραρχίας προαγω
γών, άποστρατείας καί μεταθέσεων τών μονίμων άξιωματικών τών Σωμάτων Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων,
Λιμενικού καί Πυροσβεστικού», τοϋ ΐσχύοντος ορίου ήλι
κίας αυτών, άνακαλοϋνται εις τήν ένέργειαν διά Προεδρικού
Διατάγματος, έκδιδομέ/ου προτάσει τοϋ 'Υπουργού Δη
μοσίας Τάξεως ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι θά προήγοντο έν
ένεργεία έάν ειχον ύπαχθή εις τήν ύπό τοϋ άρθρου 60 παρ.
18 τοϋ Ν.Δ. 139/1969" προβλεφθεΐσαν ρύθμισιν τιθέμενοι
έκτος όργασικών θέσεων.
2. Διά τοϋ αυτού Προεδρικού Διατάγματος οί έν τή
προηγουμένη παραγράφω άξιωματικοί προάγονται κατά
ένα βαθμόν, άφ’ ής προήχθησαν οί άμέσως νεώτεροί των
άξιωματικοί έν τή ’Αστυνομία Πόλεων καί άποστρατεύονται μετά ένα μήνα άπό τής ήμερομηνίας προαγωγής των.
3. 'Ο βαθμός είς ον οί κατά τ’ άνωτέρω προάγονται,
λαμβάνεται ύπ’ οψιν καί έν τώ κανονισμώ τής συντάξεώς των.
Άρθρον 2.
Ό χρόνος καθ’ όν οί, έν τώ προηγουμένω άρθρω άναψερόμενοι, διετέλεσαν έκτος ύπηρεσίας μέχρι συμπλ.ηρώσεως τού ορίου ήλικίας τοϋ βαθμού είς ον προάγονται δυ
νάμει τοϋ παρόντος, λογίζεται ώς χρόνος πραγματικής καί
συνταξίμου ύπηρεσίας, άνευ δικαιώματος λήψεως άναδρο
μικώς, άποδοχών ή συντάξεως ούδέ άπολήψεως συμπλη
ρωματικού έφ’ άπαξ βοηθήματος καί άναδρομικής λήψεως

