ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Erl τοϋ Σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεών τινων των οργανικών νόμων Υπηρε
σιών τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.
Πρός
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βουλήν τών Έ/.λφων

Τό σύνολον των διατάξεων των οργανικών νόμων τών 'Υ
πηρεσιών τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάςεως καί δή τών
τοιούτων τών οργανικών νόμων της Χωροφυλακής, τής ’Α
στυνομίας Πόλεων καί τοϋ Πυροσβεστικοϋ Σώματος (ΝΔ.
3365/1955, κωδικοποιητικόν Β.Δ. τής 31.12.1957/20.1.1958
Ν. 4661/1930), δύνανται νά χαρακτηρισθοϋν ώς άτελεϊς καί
μή προσαρμοζόμεναι εις τό πνεϋμα τό διέπον σήμερον την
όργάνωσιν καί λειτουργίαν τών 'Υπηρεσιών τούτων. Έξ άλ
λου σημαντικόν μέρος τούτων έχει τροποποιηθή εύθέως ή
εμμέσως, διά σειράς νομοθετημάτων, εις τρόπον ώστε νά
καθίσταται δυσχερής ή έπισήμανσις τών επί έκάστου θέματος
ΐσχυόντων.
Ώς έκ τούτου παρίσταται επιβεβλημένη ή έπί συγχρόνου
βάσεως άνασύνταξις τών οργανισμών τούτων, ήρξατο δέ ήδη
ή σχετική διαδικασία. Ή όλοκλήρωσις όμως αυτής προβλέπεται ότι θά βραδύνη, ώς συμβαίνει μέ τά καθ’ έκαστον έκτεταμένα νομοθετηματα. Έν όψει τούτου προήλθομεν εις τήν
κατάρτισιν τοϋ ύποβαλλομένου σχεδίου νόμου, διά τοϋ όποί-ου ρυθμίζονται_τά πλέον έπείγοντα έκ τών μελλόντων νά περιληφθοϋν εις τούς όργα'ησμούς θεμάτων, έπί τώ'λόγμτδτι ή
μή άντιμετώπισις αυτών εντός τοϋ συντομωτέρου χρόνου θά
άποβή έπί ζημία τοϋ γενικωτέρου υπηρεσιακού συμφέροντος.
'Ως προς τάς έπί μέρους διατάξεις τοϋ σχεδίου παρατηρητέα τ’ άκόλουθα :
Διά τοϋ άρθρου 1 συνιστάται εις τήν ’Αστυνομίαν Πόλεων
βαθμός Γενικού ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ, άντιστοιχοϋντος
προς Ταςίαρχον Χωροφυλακής, προς $έ καθορίζεται ότι ώς
Διοικηταί τών Διευθύνσεων Αστυνομίας, Χωροφυλακής καί
’Αστυνομικών Διευθύνσεων ’Αστυνομίας Πόλεων, ώς και
«νίων μείζονος σπουόαιότητος υπηρεσιών Χωροφυλακής καί
’Αστυνομίας Πόλεων, τοποθετούνται Ταξίαρχοι καί Γενικοί
’Αστυνομικοί Διευύυνταί, άντιστοίχως, τών δε μείζονος σπου
δαιότατος Διοικήσεων Χωροφυλακής Συνταγματάρχαι. Διοικηταί τών 'Υπηρεσιών τούτων ορίζονται σήμερον Συνταγμα
τάρχαι, ’Αστυνομικοί Διευύυνταί Α' καί Άντισυνταγματάρχαι άντιστοίχως, κατ’ εφαρμογήν διατάξεων -3εσπ!σ-3εισών προ
εικοσαετίας καί πλέον, μέ συνέπειαν ν’ αντιμετωπίζονται ϊυσχέρειαι εις τήν λειτουργίαν τών Υπηρεσιών καί τήν άσκησιν τών αρμοδιοτήτων αυτών.
Διά τού άρθρου 2 ορίζεται ή κατά βαθμούς αΰξησις της
δυνάμεως τών Σωμάτων Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πό
λεων καί Πυροσβεστικού, πρός δέ συνιστώνται θέσεις τινές
Γενικών ’Αστυνομικών Διευθυντών, Έπιπυραγών Πλοηγών
καί Πυρονόμων Πλοηγών-Μηχανικών. 'Η αυξησις τής δυνά
μεως θά καλύψη άνάγκας ύφισταμένας ή μελλούσας νά προκό
ψουν έκ τής μελετωμένης άναδιαρθρώσεως υπηρεσιών τών
Σωμάτων ’Ασφαλείας, ή δέ σύστασις τών νέων θέσεων θά έξυπηρετήση λειουργικάς άνάγκας τών ύπηρεσιών τούτων.
Διά τοϋ άρθρου 3 επέρχονται ώρισμέναι καινοτομίαι είς
την σύνθεσιν τών Συμβουλίων Κρίσεως ’Αξιωματικών Χω
ροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων, ώς π.χ. καθιεροϋται ή
συμμετοχή τών μέν ’Αρχηγού Χωροφυλακής καί ’Αστυνο
μίας Πόλεων εις τό Άνώτατον Συμβούλιον τοϋ έτέρου Σώμα
τος, έξασφαλιζομένης οΰτω τής μεγαλυτέρας δυνατής συμ
μετοχής υπηρεσιακών παραγόντων τοϋ 'Υπουργείου Δημο
σίας Τάςεως είς τά Συμβούλια ταϋτα, τών δέ Γενικών ’Α
στυνομικών Διευθυντών είς τά Συμβούλια Κρίσεως άνωτέρων
ή κατωτέρων ’Αξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων, διά
την άμιγη έξ άξιωματικών τοϋ Σώματος συγκρότησιν τών
Συμβουλίων τούτων.
Διά τοϋ άρθρου 4 καθιεροϋνται τά ποσοστά τής υποχρεω
τικής κατ’ έτος άποστρατείας τών άνωτάτων άξιωματικών
Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων, πρός άνανέωσιν τών
στελεχών τών Σωμάτων, πρός δέ καθορίζεται ή είς τον άμέσως άνώτερον βαθμόν προαγωγή τών Ταξιάρχων καί τών
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Γενικών ’Αστυνομικών Διευθυντών οί όποιοι παραλείπονται
κατά τήν έπιλογήν τοϋ ’Αρχηγού ή άποστρατεύονται ύποχρεωτικώς. Ή τοιαύτη προαγωγή δέν εισάγει ευνοϊκήν μεταχείρισιν. άλλ’ άπλώς άνταμείβει τό έργον άνωτάτων άξιωμα
τικών υποκειμένων είς υποχρεωτικήν άποστρατείαν ούχί
διά τήν έλλειψιν ουσιαστικών προσόντων, άλλά διά τήν κά
πως ταχυτέραν άνέλιξιν άξιωματικών κατωτέρων βαθμών είς
τούς οποίους ούτοι, ελλείψει θέσεων, έπί πολλά έτη παραμέ
νουν.
Διά τοϋ άρθρου 5 εναρμονίζονται αΐ διατάξεις τής ίσχυούσης περί κρίσεων καί προαγωγών αξιωματικών τής’Αστυ
νομίας Πόλεων νομοθεσίας προς τήν κατάστασιν τήνπροκύπτουσαν έκ τής διά τοϋ σχεδίου καθιερώσεως τοϋ βαθμού τοϋ
Γενικού ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ.
Διά τών άρθρων 6 καί 7 παρέχεται έξουσιοδότησις ρυθμίσεως διά Δ. Π/των ή 'Υπουργικών άποφάσεων θεμάτων έκπαιδεύσεως καί έντοπιότητος τών οργάνων τών Σωμάτων ’Α
σφαλείας, ένώ διά τοϋ άρθρου 8 ιδρύεται Πολυιατρεϊον Χω
ροφυλακής έν Άθήναις, πρός άξιοποίησιν τοϋ είς 'Υγειονο
μικούς άξιωματικούς δυναμικού τής Χωροφυλακής καί έξασφάλισιν πληρεστέρας υγειονομικής περιθάλψεως είς τό προ
σωπικόν ταύτης.
Διά τοϋ άρθρου 9 αύξάνονται αί θέσεις τοϋ έκ τακτικών υ
παλλήλων προσωπικού Β' κατηγορίας τών Σωμάτων Χω
ροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων, πρός δέ συνιστώνται
4 θέσεις ειδικών έπιστημονικών συμβούλων δυναμένων νά
πληροϋνται διά προσωπικού' προσλαμβανομένου έπί συμβάσει ’Ιδιωτικού Δικαίου καί 3 θέσεις υπαλλήλων Α' κατηγορίας
Κλάδου Α1 Διοικητικού πρός κάλυψιν ΰττηρεσιακών άναγκών.
Διά τών άρθρων ,10 καί 11 τέλος, θεσπίζονται μεταβατικαί
καί τελικαί διατάξεις, πρός ρύθμισιν θεμάτων άνακυπτόντων
έξ ένίων διατάξεων τοϋ Σχεδίου.
Έν Άθήναις τή 16 Μαρτίου 1976
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΑΛΗΣ

Δημοσίαή Τάξεωξ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΚΑΤΑΡ ΓΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
A. Ν. 208/1967
«Περί τροποποιήσεως, συμπληρώ σε ως καί άντικαταστάσεως
διατάξεών τινων τοϋ Ν.Δ. 3365/1955 «περί Κώδικος
τοϋ Σώματος τής Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής».
Άρθρον 1 παράγρ. 3
3.
Τά έδάφια γ' καί δ' τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν.Δ. 3365/1955
άντικαθίστανται ώς άκολούθως :
«Οί ταξίαρχοι τοποθετούνται είς όργανικάς θέσεις ώς
καθορίζεται υπό τοϋ έκάστοτε ίσχύοντος πίνακος οργανικής
δυνάμεως τής Βασιλικής Χωροφυλακής».
Ν. Δ. 136/1974
«Περί προσλήψεως τεχνικού προσωπικού διά τάς άνάγκας
τοϋ Σώματος τής Χωροφυλακής».
Άρθρον 1.
1. Διά τάς τεχνικάς άνάγκας τοϋ Σώματος τής Χωρο
φυλακής δύναται δι’ άποφάσεως τού Υπουργού Δημοσίας
Τάξεως, νά προσλαμβάνωνται έπί συμβάσει διάρκειας 6
μέχρι 12 μηνών, δυναμένης νά άνανεοϋται, τέσσαρες μηχα
νικοί πτυχιοϋχοι Άνωτάτων Σχολών, έξ ών είς μηχανο
λόγος ή μηχανολόγος ήλεκτρολόγος, είς μηχανικός ήλεκτρονικός, είς πολιτικός μηχανικός καί εις τοπογράφος
μηχανικός.
2. Ή άντιμισθία καί τά λοιπά έπιδόματα τών κατά τήν
προηγουμένην παράγραφον προσλαμβανομένων καθορίζονται
έκάστοτε διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών Οικονομικών
καί Δημοσίας Τάξεως.
3. Τά δικαιολογητικά προσλήψεως, αί υποχρεώσεις καί
τά καθήκοντα τών προσλαμβανομένων, αί Ύπηρεσίαι Χω
ροφυλακής παρ’ αΐς θά προσφέρουν τάς υπηρεσίας τών,

