
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Έπίτοϋ σχεδίου Νόμου «περί άνασυγκροτήσεως υπηρεσιακών

-τινων συμβουλίων της ’Αστυνομίας Πόλεων καί της ’Α
γροφυλακής».

Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων
Μέ τό άρθρον 23 τοϋ Ν. 671/1977 καθωρίσθη, μεταξύ 

των άλλων καί ή σύνθεση τοϋ Άνωτάτου καί ’Ανώτερου 
συμβουλίου κρίσεως άξ'.ωματικών ’Αστυνομίας Πόλεων, 
χωρίς νά περιληφθοϋν εις αυτήν καί άναπληρωματικά μέλη 
εις έπαρκή άριθμόν, ώστε νά είναι δυνατή ή λειτουργία 
των συμβουλίων εις περίπτωσιν κωλύματος περισσοτέρων 
τοϋ ένος τακτικών μελών.

’Επίσης αί διατάξεις τοϋ άρθρου 27 τοϋ Π.Δ. 543/1977 
«περί όργανισμοϋ της Γενικής Διευθύνσεως ’Αγροφυλακής», 
αί όποϊαι άναφέρονται εις την σύνθεσιν καί τάς αρμοδιότητας 
τοϋ'εποπτικού συμβουλίου ’Αγροφυλακής δεν πρόέβλεψαν τήν 
άναπλήρωσιν τοϋ Εΐσαγγελέως υπό τοϋ νομίμου άναπληρω- 
τοϋ του, προς δέ, δεν έρρύθμισαν σαφώς το θέμα τών άρμο- 
διοτήτων τοϋ συμβουλίου.

Τάς ελλείψεις τών άνωτέρω διατάξεων συμπληρώνουν 
αί διατάξεις τών άρθρων 1 καί 2 τοϋ ύποβαλλομένου σχεδίου 
νόμου, ένώ διά τών άρθρων 3 καί 4 αύτοΰ :

α) Θεωρούνται ώς νομίμως έκδοθεϊσαι αί άποφάσεις τοϋ 
Άνωτάτου καί Άνωτέρου Συμβουλίου κρίσεως αξιωματικών 
’Αστυνομίας Πόλεων, αί όποϊαι έλήφθησαν ύπο τήν σύν- 
θεσιν ή οποία καθορίζεται άπο τά άρθρα 1 καί 2 τοϋ σχεδίου. 
Τοΰτο είναι άναγκαϊον διά τήν άποφυγήν άκυροτήτων αί 
όποϊαι ενδέχεται νά άνακύψουν, διότι εις ώρισμένας περι
πτώσεις, κατά τάς τακτικάς κρίσεις τοϋ έτους 1978, τά συμ
βούλια αύτά έλειτούργησαν ύπο τήν σύνθεσιν ή όποια προ- 
βλέπεται άπο τά άρθρα 1 καί. 2 τοϋ σχεδίου, λόγω άδυναμίας 
συγκροτησεως κατά τά όριζουιενα ύπο τοϋ άοθρου 23 τοϋ Ν. 
671/1977.

β) Καταργεϊται ό διά τοϋ Ν.Δ. 627/1970 θεσπισθείς 
περιορισμός «περί μή διορισμού γυναικών ώς ’Αγρονό
μων», προς έναρμόνισιν τής έπί τοϋ θέματος τούτου νομοθε
σίας προς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 4 παράγρ. 2 τοϋ Συν
τάγματος.

Αί διατάξεις αί όποϊαι αντικαθίστανται διά τών άρθρων 
1 καί 2 τοϋ σχεδίου νόμου έχουν ώς εξής :

Άρθρον 23 παράγρ. 1 περιπτώσεις δ’ καί ζ Ν. 671/1977.
«δ) Άνώτατον Συμβούλιον Αστυνομίας Πόλεων: Ώς 

τακτικά μέν μέλη ορίζονται δύο (2) Σύμβουλοι τοϋ Συμβου
λίου τής ’Επικράτειας, ό εις τό Ύπουργεΐον Δημοσίας 
Τάξεως Νομικός Σύμβουλος τοϋ Κράτους εις (1) Αντιστρά
τηγος τοϋ Στρατού Ξηράς καί ό Αρχηγός Αστυνομίας 
Πόλεων, ώς άναπληρωματικά δέ μέλη, εις (1) Αντιστρά
τηγος τοϋ Στρατού Ξηράς. Ό αρχαιότερος τών Συμβού
λων τής ’Επικράτειας έκτελεΐ καθήκοντα Προέδρου, ό δέ 
Αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων τοιαϋτα εΐσηγητοΰ. 'Τπό τήν 
σύνθεσιν ταύτην τό Συμβούλιον λειτουργεί ώς Πρωτοβάθμιον 
διά τήν κρίσιν τών Ύπαρχηγών Αστυνομίας Πόλεων. 
Προκειμένης τής λειτουργίας αυτού ώς Δευτεροβαθμίου διά 
τήν έπανάκρισιν τών έξιωματικών άπο τοϋ βαθμού τοϋ Α
στυνόμου Α' τάξεως μέχρι καί τοϋ Ύπαρχηγοϋ, τό Συμβού-, 
λιον συντίθεται έξ ενός Αντιπροέδρου τοϋ Συμβουλίου τής 
’Επικράτειας, ώς Προέδρου, έκ τών εις τά 'Υπουργεία 
’Εθνικής Άμύνης καί Δικαιοσύνης Νομικών Συμβούλων 
τοϋ Κράτους, έξ ενός Αντιστράτηγου τοϋ Στρατού Ξηράς 
καί έκ τοϋ Αρχηγού Αστυνομίας Πόλεων, ό όποιος έκτε
λεΐ καθήκοντα εΐσηγητοΰ.

ε) Άνώτερον Συμβούλιον Αστυνομίας Πόλεων : Ώς 
τακτικά μέν μέλη ορίζονται ό Αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων, 
δύο (2). Ύπαρχηγοί Αστυνομίας Πόλεων καί δύο (2) 
Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυνταί, ώς άναπληρωματικά δέ 
μέλη, δύο (2) Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυνταί. 'Ο Αρχηγός 
έκτελεΐ καθήκοντα Προέδρου, τό δέ νεώτερον τών μελών 
τοιαϋτα εΐσηγητοΰ. Προκειμένης κρίσεως Γενικών Α

στυνομικών Διευθυντών τοϋ Συμβουλίου μετέχουν ώς 
τακτικά μέλη άντί Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών, εις 
(1) 'Υποστράτηγος τοϋ Στατοϋ Ξηρας καί ό παρά τώ Γρα
φεία) Νομικού Συμβούλου τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τά
ξεως Σύμβουλος. Εις περίπτωσιν μή ύπάρξεως 'Υπαρχηγών, 
ούτοι άναπληροϋνται διά Νομικών Συμβούλων"τοϋ Κράτους».

Άρθρον 27 Π.Δ. 543/1977 :
Εποπτικόν Συμβούλ.ιον Αγροφυλακής (Σύνθεσις-Άρ- 

μοδιότης).
1. Σύνθεσις : Τό ’Εποπτικόν Συμβούλιον Αγροφυλακής 

είναι τριμελές καί συντίθεται :
α) ’Εκ τοϋ Εΐσαγγελέως τών έν τη έδρα της Διοική- 

σεως Άγροφυλ.ακής Πρωτοδικών, ώς Προέδρου: ’Εάν δέν 
λειτουργή Πρωτοδικεΐον έν τη έδρα τής Διοικήσεως, τό 
Συμβούλιον συντίθεται έκ τοϋ Διευθυντοϋ τήςΤΔιευθύνσεως 
Εσωτερικών τής Νομαρχίας ή τοϋ Νομαρχιακού. Διαμερί
σματος, ώς Προέδρου.

β) Έκ τοϋ Διοικητοΰ Αγροφυλακής ή τοϋ νομίμου άνα- 
πληρωτοΰ αύτοϋ. Καί

γ) έκ τοϋ Διευθυντοϋ τής Διευθύνσεως Γεωργίας τοϋ 
Νομού ή τοϋ νομίμου άναπληρωτοϋ αύτοϋ^__. -i.

2. Άρμοδιότης : Εις τήν αρμοδιότητα τόΰ Χΐιμβουλίου 
άνήκει ή κατά τάς κειμένοις-δι·«τάξ8*ς^= · p' ^

α) Έκδοσις άγρονομικών διατάξεων. ---------- Τ
β) Έγκρισις άγρονομικών διατάξεων. '
γ) Έκδίκασις προσφυγών κατά τών υπό τοϋ Άγρονονμι- 

κοϋ Συμβουλίου έκδιδομένων άγρονομικών διατάξεων.
δ) Πάσα έτέρα άρμοδιότης προβλεπομένη _ υπό τής 

ίσχυούσης νομοθεσίας. . ι ■
Έν Άθήναις τη 11 Σεπτεμβρίου 1978 

Οί 'Υπουργοί
Προεδρίοις Κυβερνήσεως Δημοσίας Τάξεως
ΚΏΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΜΠΑΛΚΟΣ

ΣΧΕΆΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί άνασυγκροτήσεως ύπηρεσιοκών τινων συμβουλίων τής 
’Αστυνομίας Πόλεων καί τής ’Αγροφυλακής.

Άρθρον 1.

Ή περίπτωσις 2' τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 23 τοϋ 
Ν. 671/1977 «περί ιεραρχίας, προαγωγών, αποστρατείας κα- 
μεταθέσεων τών μονίμων αξιωματικών τών Σωμάτων Χωρο- 
ρ υλακής, ’Αστυνομίας Πόλ.εων καί Πυροσβεστικού», ά. τι κα
θίστανται ώς άκολούθ

«ϊ. Άνώτατον Συμβούλιον ’Αστυνομίας Πόλεων; Ώς τα
κτικά μέν μέλη ορίζονται: δύο (2) Σύμβουλοι τον Συμβουλίου 
τής ’Επικράτειας, ό εις τό Ύπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως 
Νομικός Σύμβουλος τοϋ Κράτους, εις (1) Αντιστράτηγος τοϋ 
Στρατού Ξηράς καί ό ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων, ώς 
αναπληρωματικά δέ μέλη είς (1) Σύμβουλος ’Επικράτειας, 
είς (1) Νομικός Σύμβουλος τού Κράτους καί είς (1) ’Αν
τιστράτηγος τοϋ Στρατού Ξηράς. Ό άρχαιότερος τών Συμ
βούλων τής ’Επικράτειας έκτελεΐ καθήκοντα Προέδρου, ό 
δέ ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων τοιαϋτα εΐσηγητοΰ. Ύπό 
τήν σύνθεσιν ταύτην τό Συμβούλιον λειτουργεί ώς Πρωτο
βάθμιον διά τήν κρίσιν τών Ύπαρχηγών ’Αστυνομίας Πό
λεων. Προκειμένης τής λειτουργίας αύτοϋ ώς Δευτεροβα
θμίου διά τήν έπανάκρισιν τών αξιωματικών άπό τοϋ βαθμού 
τοϋ ’Αστυνόμου Α' τάξεως μέχρι καί τοϋ Ύπαρχηγοϋ, τό 
Συμβούλιον συντίθεται έξ ενός ’Αντιπροέδρου τοϋ Συμβου
λίου τής ’Επικράτειας, ώς Προέδρου, έκ τών εις τά Υ
πουργεία ’Εθνικής Άμύνης καί Δικαιοσύνης Νομικών Συμ
βούλων τοϋ Κράτους, έξ ενός Αντιστράτηγου τοϋ Στρατού 
Ξηράς καί τοϋ ’Αρχηγού Αστυνομίας Πόλεων, ό όποιος 
έκτελεΐ καθήκοντα εΐσηγητοΰ. Ώς αναπληρωματικά μέλη


