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ως και ττασα εν γενει /.επτομερεια αφορωσα εις την εφαρμο _ρϊ»*5 τής Αστυνομίας Πόλεων, τοποθετούνται ΓενικσίΆγήν τοΰ τταρόντος καθορίζονται δι’ άποφάσεως τοΰ Ύπουρ- - στονομικοί ΔιευΔυνταί.
4. Δι' άποφάσεως τού Υπουργοί Δημοσίας Τάξεως, έκδιγοϋ Δημοσίας Τάξεως, τη προτάσει τοΰ Άρχηγοΰ Χωρο
δομένης προτάσει τού οικείου 'Αρχηγού καί δημοσιευόμενης διά
φυλακής.
τής Εφημερίδες τής Ινυίερνήσεως. καθορίζονται αί μείζονος
σπουδαιότητος ύπηρετίαι τών προηγούμενον; παραγράφων καί
Χόμος ύ—’ άριθ. 54/1975
ρυθμίζονται Δέματα μεταβολής τής περιφέρειας ή μεταΔέ«Περί προσλήψεως τεχνικού προσωπικού διά τάς άνάγκας
σεως τής έδρας υπηρεσιών έκαστου τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.
τοΰ Σώματος ’Αστυνομίας Πόλεων, συστάσεως θεσεων
βοηθών τεχνικοΰ προσωπικοΰ ’Αστυνομίας Πόλεων xaj
5. Διά Π. Δ/των προκαλουμένων ύπό τού 'Υπουργού Δτμό
Χωροφυλακής καί άλλων συναφών διατάξεων».
σιας Τάξεως, προτάσει τού οικείου Άρχηγοΰ, ρυΔμίζονται τά
τής όργανώσεως, άναδιοργανώσεως τών έν γένει υπηρεσιών
Άρθρον 1._
(
_
Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων, ώς καί Δέματα
1. Διά τάς τεχνικάς άνάγκας τοΰ Σώματος της Αστυ
ίδρύσεως, καταργήσεως, προαγωγής ά;αδιαρΔρώσεως καί συγνομίας Πόλεων δύναται δι’ άποφάσεως τοΰ 1 πουργοϋ
χωνευσεως υπηρεσιών έκάστου τών Σωμάτων τούτων έφ" όσον
Δημοσίας Τάξεως νά διορίζωνται άνευ διαγωνισμοΰ επι
αύται διοικούνται ύπό ’Αξιωματικού.
συμβάσει ϊδιωτικοΰ δικαίου διάρκειας 6 μέχρι 12 μηνών,
τρεις (3) τεχνικοί πτυχιοΰχοι τοΰ Έθνικοΰ Μετσοβιου
6. Τά τής λειτουργίας τών έν τή προηγουμένη παραγράφω
Πολυτεχνείου ή άλλης ισοτίμου ημεδαπής ή άλλοδαπής
υπηρεσιών, ώς καί τής κατανομής ή ανακατανομής τού προ
Σχολής έξ ών εις (1) Άρχιτέκτων, είς (1) Πολιτικός Μη
σωπικού αύτών, ρυΔμίζονται οι' άποφάσεως τού οικείου ’Αρχη
χανικός καί εις (1) ’Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος. Ή
γού, έγκρινομένης ύπό τού 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως.
διάρκεια τής έν λόγω συμβάσεως δύναται νά άνανεοΰται δι’
ΆρΔρον 2.
ισόχρονον διάστημα, οΰχί όμως πέραν τής λήξεως τών
εργασιών, δι’ άς οι ώς ανω τεχνικοί προσελήφθησαν.
1. Αί υφιστάμενα·. έργα;ικαί Δέσεις αξιωματικών καί ύπ α
ξιωματικών Γενικών 'Υπηρεσιών τού Σώματος τής Χωροφυ2. Ή άντιμισθία καί λοιπά επιδόματα τών, κατά την
προηγουμένην παράγραφον προσλαμβανομένων καθορίζονται- /.αγής αυξάνονται κατά-μίαν-(1) Δέσιν 'Υποστρατήγου,~έπτά
(7) Ταξιάρχων, είκοσι τρεις (23) Συνταγματαρχών, δέκα
"διά κοινής άποφάσεως τών Υπουργών Οικονομικών καί
έξ (16) Μοιράρχων, πεντήκοντα επτά (57) Υπομοιράρχων
Δημοσίας Τάξεως.
—ΆνΔυπομοιρ άρχων καί έκατόν πεντήκοντα (150) Ένωμο3. Τά δικαιολογητικά προσλήψεως, αί υποχρεώσεις καί
τ αρχών.
_
#
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τά καθήκοντα τών προσλαμβανομένων, αί Ύπηρεσίαι ’Αστυ
2. Εϊς τάς ύφισταμένας όργανικάς Δέσεις άξι« ύατικών Ει
νομίας Πόλεων παρ’ αίς θά προσφέρουν τάς υπηρεσίας των,
δικών ’Υπηρεσιών τού Σώματος τής Χωροφυλακή, έπέρχονται
ώς καί πασα έν γένει λεπτομέρεια άφορώσα εις την εφαρ
αί άκόλουΔοι μετα&ολαί:
μογήν τοΰ παρόντος καθορίζονται δι’ άποφάσεως τοΰ '1 πουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, τη προτάσει τοΰ Άρχηγοΰ ’Αστυ
α. Αί Δέσεις τών Υγειονομικών ’Αξιωματικών αυξάνον
νομίας Πόλεων.
ται κατά μίαν (1) Γενικού ’Αρχιάτρου (Συνταγματάρχου),
Άρθρον 2.
:δύο (2) ’Αρχιάτρων (Άντισυνταγματαρχών) καί τέσίαρας
(4) ’Επιάτρων (Ταγματαρχών).
1. Συνιστώνται δύο (2) θέσεις Άνθυπαστυνόμων Γενι
κών 'Υπηρεσιών, βοηθών τοΰ κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόν
β. Ή μία (1) Δέσις Μοιράρχου μουσικής καΔίσταται έφετος Νόμου προβλεπομένου τεχνικοΰ προσωπικοΰ.
ξής Δέσις Μοιράρχου ή Ταγματάρχου Μουσικής.
2. Συνιστώνται 4 θέσεις Άνθυπασπιστών Χωροφυλακής
3. Αϊ ύφιστάμεναι όργανικαί Δέσεις αξιωματικών καί ύπαΓενικών 'Υπηρεσιών βοηθών τοΰ διά τοΰ Ν*. Δ. 136/1974
ξιωματικών Γενικών Ύπηοεσιό
Σώματος τής Άστυνο«περί προσλήψεως τεχνικοΰ προσωπικοΰ διά τάς άνάγκας
μίχς Πόλεων αυξάνονται κατά μίαν (1) Δέσιν Ύπαρχηγού,
τοΰ Σώματος τής Χωροφυλακής» προβλεφθέντος τεχνικοΰ
δύο (2) "Αστυνομικών ΔιευΔυντών Α’ τάξεως, πέντε (5)
προσωπικοΰ.
"Αστυνομικών ΔιευΔυντών Β’ τάξεως, δώδεκα (12) "Αστυνό
3. Κατά τήν πρώτην εφαρμογήν τοΰ παρόντος νόμου αί
μων Α' τάξεως, δέκα τέσσαρας (14) ’Αστυνόμων Β' τά
θέσεις περί ών αί παράγραφοι 1 καί 2 τοΰ παρόντος άρθρου,
ξεως, όγδοήκοντα μίαν (81) Ύπαστυνόμων Α' καί Β'-τά
δύναται νά πληρωθούν διά προαγωγής Άρχιουλάκων ξεως καί έκατόν (100) Άρχιφυλάκων.
’Ενωμοταρχών άντιστοίχως Γενικών 'Υπηρεσιών έχόντων
4. Είς τάς ύφισταμένας όργανικάς Δέσεις άξιωματικών
άπολυτήριον γυμνασίου, 15ετή υπηρεσίαν εις τον κατεχόΕιδικών
’Υπηρεσιών τού Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων
μενον καί προηγούμενον βαθμόν καί εΐδικάς γνώσεις προεπέρχονται
αί άκόλουΔοι μεταόολαί:
τιμωμένων τών κατόχων πτυχίου άνεγνωρισμένης κατωτέρας τουλάχιστον τεχνικής Σχολής ή Σχολής Λογιστών.
α. Α! τρεις Δέσεις Χημικών ’Αξιωματικών κατανέμονται
ώς έξής: ’Αστυνομικοί ΔιευΔυνταί Β' ή Α' τάξεως μία (1)
καί ’Αστυνόμοι Β' ή Α' τάξεως δύο (2).
β. Αί Δέσεις τών Υγειονομικών "Αξιωματικών αυξάνονται
ΣΧΕΔΙΟΧ ΝΟΜΟΥ
κατά μίαν (1) Δέσιν ’Αστυνόμου Β' ή Α' τάξεως.
Περί τροποποιήσεως καί σφιπληρώσεως διατάίξεών τινων
5. Συνιστώνται πέντε (5) Δέσεις Γενικών "Αστυνομικών
τών οργανικών νόμων ’Υπηρεσιών τού "Υπουργείου Δημο
ΔιευΔυντών Γενικών 'Υπηρεσιών. Ούτε: έχουν πειΔαρχικήν δι
σίας Τάξεως.
καιοδοσίαν επιβολής προστίμου μέχρι τών 3/5 τού βασικού μιΆρΔρον 1.
σΔού.
1. Εϊς τό Σώμα τής Αστυνομίας Π όλεων συνιστάται δα6. Α! υφιστάμενα·, όργανικαί Δέσεις άξιωματικών Γενικών
Δμος «Γενικού "Αστυνομικού ΔιευΔυντού». άντιστοιχών όαΔμοκαί Ειδικών ’Υπηρεσιών τού Πυροσβεστικού Σώματος, αυξά
λογτκώς καί μισΔολογικώς πρός τό·; οαΔμον τού Ταξιάρχου
νονται κατά τέσσαρας (4) Δέσεις Άντιπυράρχων—ΠυράρΧωροφυλακής.
χων Γενικών 'Υπηρεσιών, πέντε (51 Έπιπυραγών Γενικών
2. Εις ΔιευΔύνσεις "Αστυνομίας τής Χωροφυλακής καί είς
μείζονος σπουοαιότητος Άνωτερας Διοικήσεις Χωροφυλακής
καί τάς πρός ταύτας έξομοιουμένας υπηρεσίας καί επιτελικός
υπηρεσίας, τοποΔετοϋνται Ταξίαρχοι. Εϊς τάς μείζονος σπουδαιοτητος Διοικήσεις Χωροφυλακής καί πρός ταύτας έξομοιουμένας υπηρεσίας. τοποΔετούνται Συνταγματάρχαι.
3. Είς μείζονος σπουοαιότητος "Αστυνομικός ΔιευΔύνσεις
και πρός ταύτας έξομοιουμένας υπηρεσίας καί επιτελικός ύπη-

Υπηρεσιών, έννέα (9) Πυραγών Γενικών 'Υπηρεσιών καί
δύο (2) Πυραγών—Έπιπυραγών οδηγών.
7. Α! δέκα πέντε (15) Δέσεις Άντιπυράρχων—Πυράρχων
Γενικών ’Υπηρεσιών, άναδιαρΔρούμεναι. κατανέμσντσκ είς έξ
(6) Δέσεις Πυράρχων καί όννέα (9) Άντιπυράρχων.
8. Συνιστώνται δυο (2) Δέσεις Έπιπυραγών—Πλοηγών,
έξ ών μία (1) Κυβερνήτου καί έτέρα Μηχανικού, ώς καί
πέντε (5) Δέσεις Πυρονόμων—Πλσηγών—Μηχανικών,

