ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΉ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί τού σχεδίου νόμου «περί ρυθμίσεως δεμάτων άφορώντων
τό έκ γυναικών αστυνομικόν προσωπικόν τής Χωροφυλακής
καί τής "Αστυνομίας Πόλεων».
Πρυς ιήν Βουλήν ηΰν Ελλήνων
Αί άνάγκαι τής άστυναμεύσεως τής Χώρας έπιβάλλουν
όπως τά έ/.αστοτε προχύπτοντα κενά εις τους βαθμούς τοΰ
Χωροφύλαχος καί Άστυφύλαχος συμπληρώνονται εντός τοΰ
συντομωτέ-ρου δυνατού ypovo-j. διότι άλλως τό άστυνομικον
έ:*Όν δυσχεο αίνεται σοβαρώς με τάς εντεύθεν συνέπειας.
Τελευταίως χαί παρά τάς καταβαλλομένας άπό τά ’Αρχη
γεία των Σωμάτων Ασφαλείας προσπαθείας προσελχύσεως
προσωπικού ττρός χατάταςιν. ή συμπλήρωσις τών χενών αυ
τών δέν επιτυγχάνεται, χυρίως εις τήν Χωροφυλακήν, μέ
συνέπειαν νά προσφεύγωμεν εις τήν χατάταςιν αστράτευτων
εις βάρος τής πολεμικής έτοιμότητος τού στρατεύματος,
παρά-ταύτα εε υπάρχουν σήμερα εις μεν τήν Χωροφυλαχήν
1343 χεναί -5έσεις Χωροφυλάκων εις δέ τήν ’Αστυνομίαν Πό
λεων 421 χεναί -3εσείς ’Αστυφυλάκων.
Σύμφωνα με τάς εισηγήσεις τών ’Αρχηγών τών Σωμάτων
’Ασφαλείας ή συμπλήρωσις μέρους τών κενών τούτων 3εσεων
είναι συμφέρον όπως έπιτευχθή διά τής αύξήσεως τοΰ άρι3μοϋ τών γυναικών Χωροφυλάκων καί τών γυναικών ’Αστυ
φυλάκων. διότι άττό τήν μέχρι τούϊε εμπειρίατν προκύπτει ότι
ό 3εσμος . τών γυναικών
αστυνομικών έπέτυχεν άπολύτως.
Πράγματι ϊέ έχει ποικίλοτρόπως έπιδεβαιωθεί ότι αί γυναί
κες αστυνομικοί κρίνονται πλέον κατάλληλοι τών άνϊρών
αστυνομικών διά τήν έκτέλεσιν ώρισμένων ειδικών καθηκό
ντων (προστασία νεότητος καί ηθών, έλεγχος γυναικών αί
οποία* διακινοΰνται άεροπορικώς, σωματικαί έρευναι γυναι
κών, ϊιαδατηριακος έλεγχος, εφαρμογή τουριστικής νομοθε
σίας κ.λ.π.), ενώ εις άλλα καθήκοντα (ρύθμισις κυκλοφο
ρίας, εφαρμογή
αστυνομικών διατάξεων, ϊίωξις εμπορίας
ναρκωτικών κ.λ.π.) άναϊεικνύονται έξ ίσου επαρκείς προς
τους άνδρας συναδέλφους των.
,
Επειδή λοιπόν ή· πρόσληψις γυναικών αστυνομικών, εάν
δεν ϊύναται νά ικανοποίηση πλήρως τάς άνάγκας άστυνομευσεως αί όττοίαι άνακύπτουν εκ τής ΰπάρξεως κενών εις τήν
οροφήν τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, δόνοτται πάντως νά κάλυ
ψη μεγάλο μέρος τών αναγκών τούτων, κρίνεται απαραίτητος
η αύξησις τής δυνάμεως αυτών κατά τά υπό τοΰ άρθρου 1
τοΰ σχεδίου προβλεπόμενα. Διά τοΰ άρθρου τούτου αντικαθί
στανται αί διατάξεις τοΰ άρθρου 20 τοΰ Ν. 772/1978 κα-σά
τάς όποιας δ ν’ άποφάσεως τοΰ Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως,
μετά πρότασιν τοΰ οικείου Άρχηγοΰ, δύναται νά αυξάνεται ό
αριθμός τών γυναικών Χωροφυλάκων καί τών γυναικών
Ά-Τυφυλχκων άνευ χύξήσεως τής έκάστοτε υφιστάμενης
οργανικής' δυνάμεως Χωροφυλάκων καί ’Αστυφυλάκων Γε
νικών Υπηρεσιών. Εις πάσαν περίπτωσιν ή οργανική ϊύναμις
τών μεν γυναικών Χωροφυλάκων δεν ϊύναται νά ύπερδή τάς
500 ή δέ τοιαύτη τών γυναικών ’Αστυφυλάκων τάς 200.
Πρέπει πάντως νά ληφθή ΰπ’ οψιν ότι ό αριθμός τών γυ
ναικών αστυνομικών (αί όποίαι θά προσληφθοΰν βάσει τής
ανωτέρω ϊιατάξεως, ώς καί αί ήδη ΰπηρετοΰσαι) πόρω άπέ^
χει. απο τής πληρώσεως όλων τών θέσεων, αί οποία: αντι
στοιχούν προς τά καθήκοντα, τά όποια θά ήδύνατο νά τους
άνατε-θούν καί αί όποίαι θέσεις, κατά γενικήν έκτίμησιν υπερ
βαίνουν τό 50% τής δυνάμεως τών δύο Σωμάτων. ..
Καθ’ όσον αφορά τήν περαιτέρω σταδιοδρομίαν τών γυναι
κών αστυνομικών,' δηλ.' τήν βαθμολογικήν έξέλιξιν αυτών
ως αξιωματικών καί ύπαξιωματικών, εις τήν όποιαν άναφέρονται τά'άρθρα 2 καί 3 τοΰ σχεδίου, πρέπει νά έπισημανθοΰν
τά ακόλουθα':
α. Ή ύπό τοΰ άρθρου 4 παρ. 2 τοΰ Συντάγματος καθιερουμένη. ίσότης μεταξύ άνϊρών καί γυναικών, ϊέν ϊύναται νά
"υχη εφαρμογής παρά μόνον εντός τών πλαισίων τής υπό τοΰ
άρθρου 116 παρ. 2 αύτοΰ καθιερουμένης άποκλίσεως. Πράγ
ματι ϊέ συντρέχουν άποχρώντες σχετικοί λόγοι, διότι αί γυ

ναίκες αξιωματικοί καί ΰπαξιωματικοί θά έχουν ώς μονα
δικόν έργον τον χειρισμόν ειδικών θεμάτων τοΰ γυναικείου
προσωπικού καί ϊέν θά εκτελοϋν τά καθήκοντα τών άνϊρών
όμοιοβάθμων των διά τά όποια, ώς έκ τής φύσεώς των, είναι
άκατάλληλοι π.χ. υπηρεσία εις τά Μ.Α.Τ., '·-κτεριν® περιπολίαι. άντιμετώπισις κακοποιών κ.λ.π.
4.
Κατά συνέπειαν ό αριθμός τών γυναικών άξιωματικών
καί ύπαξιωματικών θά είναι μικρός καί αί δυνατότητες έξελίξεως αυτών θά είναι περιωρισμέναι, όπως δηλαδή καθο
ρίζεται άπό τά άρθρα 2 καί 3 τού σχεδίου. ,
γ. "Η εκ τών γυναικών
άξιωματικών άνωτέρα κατά
βαθμό*/ θά τοποθετηθή εις τό "Αρχηγείου τοΰ οικείου Σώμα
τος ώς Προσωπάρχης τού γυναικείου προσωπικού, αί ϊέ λοι
πά! εις μεγάλας ύπηρεσιακάς μονάδας μέ αρμοδιότητα τήν
διεκπεραίωσιν τών θεμάτων τοΰ προσωπικού τούτου.
ϊ. Επειδή αί γυναίκ.ες άξιωματικοί καί ΰπαξιωματικοί
θά εκτελοϋν καθήκοντα τά όποια σήμερον άσκοΰνται άπό
άνδρας όμόιοβάθ.μους των διά τον ύ.όγον αυτόν ϊέν αυξάνονται
α! θέσεις τοΰ αντιστοίχου βαθμού προσωπικού τών Σωμάτων
Ασφαλείας, άλλά μειώνονται κατά τόν άριθμόν τούτων α!
θέσεις τών άνϊρών τών άντιστοίχων βαθμών.
ε. Αί διατάξεις αί διέπουσαι τάς προαγωγάς τών άνϊρών
Χωροφυλακής καί ’Αστυφυλάκων καί τών άνϊρών ύπαξιωματικών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας έφαρμόζρνται καί έπ! τών
γυναικών όμοιοβάθμων των. Δηλαδή αί μέν γυναίκες ’Αστυ
φύλακες καί Χωροφύλακες θά προάγονται εις τους δύο επο
μένους εις τήν ιεραρχία-/ βαθμούς όταν συμπληρώνουν 18 καί
22 έτών υπηρεσίαν, άντιστοίχως (άρθρο*/ 3 Ν. 772/1978),
α! δέ άπόφοιτοι τής παραγωγικής Σχολής γυναίκες Ένωμο
τάρχαι καί Άρχιφύλακες θά προάγονται εις τόν επόμενον
βαθμόν όταν συμπληρώνουν 9 έτη εις τους βαθμούς των
(άρθρον 2 παρ. 1 Ν. Δ. 146/1974 καί άρθρον 3 παρ. 5
σχεδίου).
, ..
Έν Άθήναις τή 22 Νοεμβρίου 1979
Ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΚΟΣ

-

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί ρυθμίσεως θεμάτων άφορώντων τό έκ γυναικών άστυνομικόν προσωπικόν τής Χωροφυλακής καί τής ’Αστυνο
μίας Πό/.εων.
Άρθρον 1.
Τό άρθρον 20 τοΰ Ν. 772/1978 «περί τροποποιήσεις ένίων
διατάξεων τής διεπούσης 'Υπηρεσίας τινάς τοΰ Υπουργείου
Δημοσίας Τάξεως Νομοθεσίας», αντικαθίσταται ώς εξής :
«Άρθρον 20.
1. Δι’ άποφάσεως τοΰ Ύπουργοΰ Δημοσίας Τάξεως, μετά
πρότασιν τού οικείου ’Αρχηγού, ϊύναται νά αυξάνεται ό άριθμός τών γυναικών Χωροφυλάκων καί τών γυναικών ’Αστυ
φυλάκων, άνευ αύξήσεως τής έκάστοτε υφιστάμενης οργανι
κής δυνάμεως Χωροφυλάκων καί ’Αστυφυλάκων Γενικών Υ
πηρεσιών. Εις πάσαν περίπτωσιν ή όργχ/ική ϊύναμις τών μέν
γυναικών Χωροφυλάκων δεν ϊύναται νά ύπερίαίνη τό 7% τού
συνόλου τής όργχ/ικής δυνάμεως τών άνϊρών Χωροφυλάκων
Γενικών Υπηρεσιών, ή δέ τοιχύτη τών γ-α/σικών Άσσυφυθ.άκων ϊέν ϊύναται νά ΰπερβαίνη τό 4% τής οργανικής δυνάμεως
τών άνϊρών ’Αστυφυλάκων Γενικών Υπηρεσιών.
' 2. Τό έκ γυναικών αστυνομικόν προσωπικό*/ τής Χωροφυ
λακής καί τής ’Αστυνομίας Π όλεων έκτελεί βασικώς καθή
κοντα άφορώντα εις τήν εφαρμογήν τής νομοθεσίας περί τών
ηθών και προστασίας τών ανηλίκων, εις τήν εφαρμογήν τών
τουριστικών καί αστυνομικών διατάξεων, τήν σωματική-/ έρευνχ/ γυναικών, τόν διαβατηριχκόν έλεγχον καί τήν ρύθμιση
τής κυκλοφορίας. Δι’ άποφάσεως τοΰ οικείου Άρχηγοΰ είναι
δυνατόν νά ανατίθενται εις τό προσωπικόν τούτο καί άλλα

