
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

τί τού σχεδίου νόμου «περί τροπο—οιήσεως διατάξεων 
τού Ν. 671/1977 «περί ιεραρχίας, — ροαγωγών. άποστρα- 
τείας καί μεταθέσεων των.μονίμων αξιωματικών των Σω- 
χάτων Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυρυσρε- 
-τικού και άλλιυν τινών διατάξεων».

ΤΙοός την Βον/.ήν των 'Ελλήνων

Γό ύποβαλλόμενον σχέδιον νόμου άποσκοπεΐ εις την 
υθέτησιν ώρισυ,ένων ζητημάτων, τά όποια ανεκυφ αν 
τής έφαρμογ?ς τοΰ νόμου περί ιεραρχίας καί προαγωγών 
) αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας (X. 671,01!·/ / ), 
ός δέ εις τήν ρύθμισιν μερικών έπειγούσης φύσεως θε
τών, ή αναβολή των όποιων δεν ούνατκι νά παρατχθή 
ρίς βλάβην τοΰ γενικωτέεου υπηρεσιακού συμφέροντος^
Ως προς τάς επί μέρους διατάξεις τοΰ σχεδίου πρέπει νά 
σημανθούν’'τ’ 'ακόλουθα :
\ιά τοΰ άρθρου 1 διευρύνονται αί 'Τπηρεσίαι τών Σωμάτων 
τφαλείας. εις τάς οποίας οί αξιωματικοί δύνανται νά άπο- 
σουν τό άπαιτούμενον διά την προαγωγήν αύτών προσόν 
χρόνου διοικήσεως, ένώ διά τοΰ άρθρου 2 έπαναλαμβά- 

αι ή ίσχύουσα διάταξις τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν. 836/1978, 
φορώσα εις τήν σύνθεσιν τού Άνωτάτου. Συμβουλίου^Αστυ- 
ίας Πόλεων, μέ την έξης καινοτομίαν : Με τό άρθρον 
οϋ Ν. 836/1978 προεβλέφθη ότι τό Συμβούλιου τούτο,

) την βασικήν του σύνθεσιν (2 Σύμβουλοι της Έπικρα- 
ας, ένας Νομικός Σύμβουλος τοΰ Κράτους, ένας Άντι- 
άτηγος τ αί ό ’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων) είναι αρμό

ν μόνον .διά την κρίσιν τών Ύπαρχηγών ’Αστυνομίας 
λέων, ένώ υπό ειδικήν σύνθεσιν (ένας ’Αντιπρόεδρος 

Συμβουλίου τής Επικράτειας, 2 Νομικοί Σύμβουλοι 
Κράτους, ένας ’Αντιστράτηγος καί ό ’Αρχηγός τής Ά- 

/νομίχς Πόλεων) είναι αρμόδιον διά την έπχνάκρισιν τών 
ωματικών άπό τοΰ βαθμού τού ’Αστυνόμου Α' τάξεως 
/οι καί τού Ύπαρχηγού. "Ηδη ορίζεται ότι τάς έπανα- 
σεις τών αξιωματικών άπό τού βαθμού τοΰ ’Αστυνόμου 
τάξεως μέχρι καί τοΰ Γενικού ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ 
εγεΐ τό ’Ανώτατου Συμβούλιου υπό την βασικήν του σύν- 
ιν, τοιουτοτρόπως δέ επέρχεται ριζική άποσυμφόρηση 

έργου τού ειδικής συνθέσεως Άνωτάτου Συμβουλίου 
ευνομίας Πόλ.εων. Διά τού ίδιου άρθρου ορίζεται ότι 
Συμβούλιου, τό όποιον ενεργεί τάς κρίσεις τών Γενικών 
τυνομικών Διευθυντών (’Αρχηγός ’Αστυνομίας Πόλεων, 
Γπαρχηγοί ’Αστυνομίας Πόλεων, ό εις τό Ύπουργεΐον 
ιοσίας Τάξεως Νομικός Σύμβουλ.ος τού Κράτους καί 
Γποστράτηγος τού Στρατού Ξηράς) ενεργεί καί τάς 
σεις τών ’Αστυνομικών Διευθυντών Α' τάξεως, προς 
τφάλισιν ηύξημένων έγγυήσεο/ν κατά την πλήρωσιν τών 
εο/ν τών Γενικών ’Αστυνομικών Διευθυντών. Τό Συμ- 
λιον τό όποιον κατά την ΐσχύουσαν διάταξιν κρίνει τούς 
τυνομικούς Διευθυντάς Α' τάξεως απαρτίζεται έκ τού 
χηγού ’Αστυνομίας Πόλεων, έκ τών 2 Ύπαρχηγών 
ής καί έκ 2 Γενικών ’Αστυνομικών Διευθυντών.
\ιά τού άρθρου 3 ή σύνθεσις τοΰ Άνωτάτου Συμβουλίου 
εοσβεστικού Σώματος εναρμονίζεται προς τά διά τού 
ρου 2 τού σχεδίου καθιερούμενα διά τό άντίστοιχον 
ιβούλιον τής ’Αστυνομίας Πόλ,εων. Ό έναρμονισμος αύ- 
είναι άναγκαΐος, διότι, λ.όγω τού μή στρατιωτικού χαρχ- 
ρος τού Πυροσβεστικού, ή υπό τής ίσχυούσης διπτάξεως 
βλ,επομένη συγκρότησις τού Συμβουλίου αυτού κατά 
ιοψηφίαν έκ στρατιωτικών είναι άντίθετος πρός τάς 
ταγάς τού άρθρου 103 τού Συντάγματος. Διά τού ίδιου 
ρου συμπλ.ηρούνονται αΐ διατάξεις τού άρθρου 28 τού 
671/1977, προς τον σκοπόν όπως οί άξιωμχτικοί, οί 
ϊοι χάνουν αρχαιότητα (π.χ. λόγω πειθαρχικής ποινής) 
μη δύναται νά προαχθούν. εάν οί άρχαιότεροί των δεν 
πληρώσουν τόν άπαιτούμενο πρός προαγωγήν χρόνον, 
ς δέ μειώνεται ό χρόνος προαγωγής τών Άντιπυράρχων, 
κειμένου νά καταστή δυνατή ή πλ.ήρωσις τών 9 θέσεων 
ιάρχων, αί όποΐαι παραμέ/ουν κεναί άπό έτους καί πλέον.

Διά τοΰ άρθρου 4 θεσπίζεται νέα διαδικασία διά τάς προ- 
αγωγάς τών άξιωματικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων, καί 
τού Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου νά άρθούν αί 
δυσχέρειαι, αί όποιοι ανακύπτουν έπί τού θέματος αυτού, 
μετά τήν ύπ’ άριθ. 1552/1980 άπόφασιν τού Συμβουλίου 
τής ’Επικράτειας, διά τής όποιας έκρίθη ότι ώρισμέναι άπό 
τάς διατάξεις αί όποΐαι διέπουν τάς προαγωγάς τών άξιω
ματικών τής ’Αστυνομίας Πόλεων είναι άντίθετοι πρός τάς 
περί μονιμότητος τών δημοσίων υπαλλήλων διατάξεις τού 
Συντάγματος. Διά τής εΐσαγομένης ρυθμίσεως προβλέπεται, 
ότι οί άξιωμχτικοί, οί όποιοι παραλείπονται κατά τάς προ- 
αγιογάς, κρίνονται ώς «παραμένοντες» ή «άνεπαεκεΐς» 
εξακολουθούν δέ νά ασκούν τά καθήκοντά των, κατέχοντες 
όργανικάς θέσεις, ένώ κατά τον Ν. 772/1978- ετίθεντο εις 
διαθεσιμότητα εκτός οργανικών θέσεων. Οί έξ αύτών*όμως 
κρινόμενοι ώς παραμένοντες ή ανεπαρκείς δίς ή τρις, άνα- 
λόγως τού βαθμού των, πχρχπέμπονται πρός κρίσιν δΓ 
άποστρατΗανμ-διότι ήύπότάς τοιαύτας προϋποθέσεις συνέ- 
χισις έκτελ,έσεως τών καθηκόντων των κρίνεται επιζήμια 
διά τό υπηρεσιακόν συμφέρον. ’Επειδή τό είσαγόμενον σύ
στημα προαγωγής δυσχεραίνει τήν έξέλιξιν τών άξιωματικών, 
καθιερώνεται τό μέτρον τής προαγωγής κατά ένα"βαθμόν 
τών παραιτουμένων άξιωματικών, έστω καί αν έχουν κρι- 
Οεΐ ώς παραμένοντες, ώστε νά έξασφαλισθούν κίνητρα έθε- 

.-λ.ουσίας εξόδου,_διά τήν άποσυμφόρησιν-τής έπετηρίδος κυ
ρίως εις τούς άνωτάτους βαθμούς τής ιεραρχίας.

Διά τού άρθρου 5 έξασφαλίζεται ή δυνατότητα άνακατα- 
νομής τής δυνάμεοις τοΰ Πυροσβεστικού Σώματος εις τάς 
Υπηρεσίας αυτού, διά τήν καλυτέραν άξιοποίησιν τού άν- 
θρωπίνου δυναμικού τού Σώματος τούτου, πρός δέ ορίζεται 
ότι ή άπόσπασις προσωπικού τών Σωμάτων ’Ασφαλείας 
εις 'Υπηρεσίας έκτος τών Σωμάτων τούτων γίνεται δΓ 
άποφάσεως μόνον τού 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, προ
κειμένου αί σχετικαί διαδικασία', νά όλοκλ.ηρώνωνται 
συντομώτερα καί ή έπιλογή τών άποσπωμένων νά μήν συναρ- 
τάται πρός την βούλησιν περισσοτέρων φορέων. Διά τού 
ίδιου άρθρου :

α) Προβλέπεται ότι ώς Προϊστάμενος τού Συντονιστι
κού Επιτελείου τού 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως δύ- 
ναται νά τοποθετήται καί άξιωματικός τών Σωμάτων ’Α
σφαλείας, κατά τά ίσχύοντα διά την Υπηρεσίαν ’Εθνικής 
’Ασφαλείας, ένώ ή ίσχύουσα διάταξις. προβλέπει ότι εις 
τήν θέσιν αυτήν τοποθετείται μόνον ό άξιωματικός τών ’Ε
νόπλων Δυνάμεων (παράγρ. 3).

β) Παρέχεται δυνατότης μετατάξεως ύπαξιωματικών 
μή προερχομένων έκ τής Παραγωγικής Σχολής είς τάς Εί- 
δικάς 'Υπηρεσίας τών Σωμάτων ’Ασφαλείας (παράγρ. 4).

γ) Καταργούνται αί διατάξεις ειδικών νομοθετημάτων, 
αί όποΐαι προβλέπουν την υποχρεωτικήν παραπομπήν είς 
τά άνακριτικά (πειθαρχικά) Συμβούλια τών οργάνων τών 
Σωμάτων ’Ασφαλείας, προκειμένου τά παραπτώματα διά 
τά όποια έχει καθιερωθεί ή υποχρεωτική παραπομπή νά 
άξιολογούνται έφεξής σύμφωνα μέ τάς γενικάς διατάξεις 
τού πειθαρχιοΰ δικαίου τού Σωμάτων τούτων.

δ) ’Εξασφαλίζεται ευχέρεια μεταβιβάσεως άρμοδιοτήτων 
τού ’Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος σέ υφιστάμενα αυ
τού όργανα, διά τήν άποσυμφόρησιν τού έργου τού ’Αρχη
γού άπό δευτερευούσης φύσεως αρμοδιότητας, κατά τά 
ίσχύοντα διά τούς ’Αρχηγούς Χωροφυλακής (άρθρ. 24 
Α.Ν. 322/196S) καί ’Αστυνομίας Πόλεων (άρθρ. 6 Α.Ν. 
31S/1968).

4. Διά τού άρθρου 6 καθιερώνεται τό μέτρον τής θέσεως 
έκτος υπηρεσίας τών κατωτέρων οργάνων τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας, είς τάς περιπτώσεις έκδόσεως κατ’ αύτών 
άποφάσεως περί έξόδου το/ν έκ τής 'Υπηρεσίας, λόγω πει
θαρχικής ποινής ή άκχταλληλ.ότητος πρός μονιμοποίησιν. 
Τό μέτρον αύτό έξυπηρετεΐ σοβαράν υπηρεσιακήν άνάγκην, 
διότι τά όργανα αυτά, έν δψει τής κατ’ ούσίαν διακοπής 
τής υπηρεσιακής των έξαρτήσεως, έκτιμάται οτι είναι δυ
νατόν νά άσκήσουν τά καθήκοντά των κατά τρόπον αύθαί- 
ρετον, μέ τάς έντεύθεν συνέπειας διά τούς πολίτας.
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Διά τοϋ άρθρου 7 καθιερώνεται ή δυνατότης έξελίξεως 
των μεν 'Υγειονομικών έξιωματικών μέχρι καί τοϋ Ταξιάρ
χου (αντί τοϋ Συνταγματάρχου), των δέ άξιωματικών 
των προερχόμενων έξ Άνθϋπασπιστών μέχρι τοϋ Ταγμα
τάρχου (αντί τοϋ Μοιράρχου), διά τής συστάσεως αντιστοί
χων θέσεων. Τοϋτο κρίνεται άναγκαΐον, διότι ή ίσχύουσα 
βαθμολογική έξέλιξις αυτών δεν ανταμείβει έπαρκώς 
τάς ύπηρεσίας τάς οποίας παρέχουν.

Διά τοϋ άρθρου 8 αί υφιστάμενα', εις τήν 'Υπηρεσίαν 
Εθνικής ’Ασφαλείας τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως 
30 θέσεις χειριστών διατρητικών καί επαληθευτικών μη
χανών, επί συμβάσει εργασίας ΐδιωτικοϋ δικαίου, καθί
στανται θέσεις μονίμων υπαλλήλων προς δέ συνιστώνται εις 
τό Ύπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως δύο θέσεις είδικοϋ επι
στημονικού προσωπικού, μέ σχέσιν εργασίας ιδιωτικού δι
καίου, διά τήν άντιμετώπισιν τών άναγκών, αί όποιοι άνα- 
κύπτουν διά τό Ύπουργεΐον τοϋτο, έκ τής συνδέσεως τής 
Χώρας μέ τάς Εύρωπαϊκάς Κοινότητας.

Διά τοϋ άρθρου 9, τέλος, παρέχεται ευχέρεια διαμονής 
τών μελών τών οικογενειών τών ύπαξιωματικών καί χωρο
φυλάκων εις τά οικήματα εις τά όποια στεγάζονται μικράς 
σπουδαιότητος Σταθμοί Χωροφυλακής, _ υπό τήν προϋπό- 
Οεσιν ότι εις τάς Υπηρεσίας αύτάς θά υπηρέτη μόνον ένα 
άστυνομικόν δργανον. Ή ρύθμισις αυτή είναι αναγκαία, 
διότι άλλως αί Ύπηρεσίαι αύταί διά πολλ.άς ώρας τοϋ 24ώ- 
ρου θά παραμένουν κεναί ένοικων, τό τοιοϋτον δέ θά έχη 
δυσμενείς συνέπειας διά τήν έν γένει λειτουργίαν καί τήν 
άσφάλειαν αυτών.

Ά&ήναι, 1Τ Νοεμβρίου 1980 
Οΐ Υπουργοί

Προεδρίας Κυβερνήσεως Οικονομικών
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ

Δημοσίας Τάξεως 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Συνημμένου εις τήν αίτιολ,ογικήν έκθεσιν τοϋ σχεδίου νόμου 

«περί τροποποιήσεως διατάξεων τοϋ Ν. 671/1977 «περί 
Ιεραρχίας, προαγωγών, απολαύσεων και μεταθέσεων τών 
μονίμων άξιωματικών τών Σωμάτων Χωροφυλακής, 
’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού καί άλλων 
τινών διατάξεων».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑΙ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΧΑΙ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

X. 671/1977 “Αρθρον 7.
Οί έξ Άνθϋπασπιστών - άνθυπαστυνόμων καί πυρονόμων 

προερχόμενοι αξιωματικοί Γενικών Υπηρεσιών, δύνανται 
νά προαχθοϋν μέχρι καί τοϋ βαθμού τοϋ Μοιράρχου, ’Αστυ
νόμου Β' Τάξεως καί Πυραγοϋ.

Οί ’Αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών, τών Σωμάτων Χω- 
ροφυλ.ακής, ’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού, δύ-
νανται νά προαχθοϋν ώς ακολούθως : ......Οί 'Υγειονομικοί
μέχρι καί τοϋ βαθμού τοϋ Συνταγματάρχου, Άστυν. Δ/ντοϋ 
Α' τάξεως καί ΓΙυράρχου.

X. 671/1977 - “Αρθρον 11. πραγρ. 1 περ. α) (1) έδάφ.
τελευταίου.

Διά τούς ανήκοντας εις τήν Χωροφυλ.ακήν καί τό Πυρο
σβεστικόν Σώμα ό χρόνος ούτος πρέπει απαραιτήτους νά έχη 
διανυθή εις 'Υπηρεσίας έκτος τοϋ Λεκανοπεδίου ’Αττικής 
καί τής Πόλ.εως Θεσσαλονίκης μετά τών προαστίων αυτής.

X. 671/1977 - “Αρθρον 11 παράγρ. 1. περ. β' έδάφ. 
τελευταίου.

Διά τους ανήκοντας εις τήν Χωροφυλακήν ό χρόνος όϋ- 
τος πρέπει απαραιτήτους νά έχη διανυθή εις Υπηρεσίας 
έκτος τοϋ Λεκανοπεδίου ’Αττικής καί τής πόλ.εως Θεσσα
λονίκης μετά τών προαστίων αυτής.

Ν. 683/1977 - Αρθρον 14 παρ. 1.
Προϊστάμενος τών Υπηρεσιών.,του Συντονιστικού Επιτε

λείου τοϋ Ύπουργ. Δημ. Τάξεως, περί ου το Π .Δ. 540/77 
«περί ’Οργανισμού τοϋ Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως». 
τοποθετείται ’Αντιστράτηγος ή Υποστράτηγος τοϋ Στρα
τού Ξηράς, έν ένεργεία ή αποστρατεία. Ό έν άποστρατεία 
άνακσλ.εΐται εις τήν ενεργόν υπηρεσίαν βάσει τών κειμένων 
διατάξεων. Ή έπιλογή καί ό διορισμός εις τήν Οέσιν τοϋ 
Προϊσταμένου τούτου ένεργεΐται διά κοινής άποφάσεως τών 
'Υπουργών ’Εθνικής Άμύνης καί Δημοσίας Τάξεως. Κατά, 
τήν ίδιαν διαδικασίαν καί συμφώνως προς τάς κειμένας 
διατάξεις ό Προϊστάμενος άπαλλάσσεται τών καθηκόντων 
του.

Ν. Π.Δ. 3/1973 - “Αρθρον 4. ώε έτροποποιήθη υιέ τό 
Χ.Δ. 60/1974.

Τής Υπηρεσίας ’Εθνικής ’Ασφαλείας προίσταται ανώ
τατος έν ένεργεία. ή άποστρατεία άξιωματικός τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων ή τών Σωμάτων Ασφαλείας φέρων τον τίτλ.ον 
τοϋ ’Αρχηγού. 'Ο έν άποστρατεία άνακαλεΐται εις τήν ένερ- 
γόν υπηρεσίαν βάσει τών κειμένων διατάξεων. Δύναται νά 
έπιλεγή καί Συν/ρχης έν άποστρατεία οστις άνακαλ,ούμενος 
προάγεται εις Ταξίαρχον διά Π.Δ/τος προκαλουμένου ύπό 
τοϋ Υπουργού. 'Η έπιλογή καί ό διορισμός εις τήν θέσιν 
τοϋ Προϊσταμένου τής ΥΠ.Ε.Α. ένεργεΐται διά κοινής άπο
φάσεως τών Υπουργών ’Εθνικής Άμύνης "καί Δημοσίας 
Τάξεως προκειμένου περί άξιωματικοϋ τών Ένόπλ.ων 
Δυνάμεων δι’ άποφάσεως δέ τοϋ Υπουργού Δημοσίας Τά
ξεως προκειμένου περί άξιωματικοϋ τών Σωμάτων Άσφα- 
λ.είας. Κατά τήν αυτήν διαδικασίαν ό ’Αρχηγός άπολ.ύεται 
άπό τής θέσεώς του.

Άρθρου 3 Χ.Δ: 1029/1971.
'Ο χρόνος υπηρεσίας τών παρά τη Κ.Υ.Π. ύπηρετούντων 

άξιωματικών, άνθϋπασπιστών καί μονίμων ύπαξιωματικών 
τών Ένοπλων Δυνάμεων, τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί 
τοϋ Λιμενικού Σώματος λ.ογίζεται διά πάσαν συνέπειαν 
ώς χρόνος πραγματικής υπηρεσίας διανυθείς έν τώ Κλ.άδω, 
όπλ.ω ή Σώματι εις ό άνήκουν, άμα δέ καί ώς χρόνος διοι- 
κήσεως ή ειδικής υπηρεσίας, έν τώ ύπ’ αυτών κατεχομένω 
βαθμώ.

X. 671/1977 - Άρθρου 23 παρ. 1 περ. δ’, ώς άντικατε- 
στάθη μέ τό αρθρον 1 τοϋ X. 836/197S.

Ανώτατου Συμβούλιου Αστυνομίας Πόλεων : Ώς τα
κτικά μέν μέλη ορίζονται δύο (2) Σύμβουλοι τοϋ Συμβουλίου 
τής Επικράτειας, ό εις τό Ύπουργεΐον Δημοσίας Τάξεως 
Χομικός Σύμβουλος τοϋ Κράτους, εις (1) Αντιστράτηγος 
τοϋ Στρατού Ξηράς καί ό Αρχηγός Αστυνομίας Πόλ,εων. 
ώς άναπληρωματικά δέ μέλ.η εις (1) Αντιστράτηγος τοϋ 
Στρατού Ξηράς. 'Ο άρχαιότερος τών Συμβούλιων τής ’Ε
πικράτειας έκτελεΐ καθήκοντα Προέδρου, ό δέ Αρχηγός 
Αστυνομίας Πόδεων τοιαϋτα εΐσηγητοϋ. Ύπό τήν σύνθεσιν 
ταύτην τό Συμβούλιου λειτουργεί ώς Πρωτοβάθμιον διά 
τήν κρίσιν τών Ύπαρχηγών Αστυνομίας Πόλεων.
Προκειμένη; τής λειτουργίας αυτού ώς Δευτεροβαθμίου 
διά τήν έπανάκρισιν τών άξιωματικών άπό τοϋ βαθμού τοϋ 
Αστυνόμου Α’ τάξεως μέχρι καί τοϋ Ύπαρχηγοϋ, τό Συμ- 
βούλ.ιον συντίθεται έξ ένός Αντιπροέδρου τοϋ Συμβουλίου 
’Επικράτειας ώς Προέδρου, έκ τών εις τά. Υπουργεία ’Ε
θνικής Άμύνης καί Δικαιοσύνης Χομικών Συμβούλ.ων τοϋ 
Κράτους, έξ ένός Αντιστράτηγου τοϋ Στρατού Ξηράς καί 
έκ τοϋ Αρχηγού Αστυνομίας Πό/.εων. ύ όποιος έκτελεΐ 
καθήκοντα εΐσηγητοϋ. Ώς άναπληρωματικά μέλ.η ορίζονται 
εις (1) Αντιπρόεδρος τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας, 
δύο (2) Χομικοί Σύμβουλοι καί εις (1) Αντιστράτηγος 
τοϋ Στρατού Ξηράς. Ή άναπλήρωσις κωλυομένου τακτι
κού μέλ.ους γίνεται ώς άκολούθως : Ό Αντιπρόεδρος καί 
οί Σύμβουλ.οι τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας άνχπλ.ηροϋν- 
ται ύπό Αντιπροέδρου καί Συμβούλων τής Επικράτειας, άντι- 
στοίχως. Οί Χομικοί Σύμβουλ.οι άναπλ.ηροϋνται ύπό Χομι
κών Συμβούλων, ό δέ Αντιστράτηγος ύπό Αντιστράτηγου.
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X. 671/1977 - Άρθρον 23 π*?. Υπέρ. ζ'.
Άνώτατον Συ μ βούλιον Πυροσβεστικού Σώματος : Ώς 

ικτικά μεν μέλη ορίζονται δύο (2) ’Αντιστράτηγοι και δύο 
;) 'Υποστράτηγοι . τοϋ Στρατού Ξηρας και ό Αρχηγός 
υροσβεστικού Σώματος, ώς αναπληρωματικά δέ μέλη 
ο (2) Υποστράτηγοι τού Στρατού Ξηρας. Ό άρχαιότε- 
ς των Αντιστράτηγων έκτελεΐ καθήκοντα Προέόρου, ο 

; Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος τοιαύτα εισηγητού.

Ν. 671/1977 - "Αρθρον 23 παράγρ. 2.
’Η σύνθεσις τού Άνωτάτου Συμβουλίου Χωροφυλακής 
ί Πυροσβεστικού Σώματος, οσάκις τούτο λειτουργεί ώς 
υτεροβάθμιον διά την έπανάκρισιν των Υποστρατήγων 
ί τού Άρχιπυράρχου. ορίζεται ώς ακολούθως : α) Πρό- 
;ος ό ’Αρχηγός τού Στρατού Ξηρας, β) μέλη ό ’Αρχηγός 
ϋ οικείου Σώματος, οστις καί έκτελεΐ καθήκοντα είσηγη- 
ϋ, ό ’Αναθεωρητής Α' τάςεως Πρόεδρος τού Άναθεωρη- 
ιού Δικαστηρίου, έν ελλείψει δέ τούτου εις (1) Άντι- 
ράτηγος τού Στρατού Ξηρας, καί δύο (2) ’Αντιστράτηγοι 
1 Στρατού Ξηρας.

X. 671/1977 - "Αρθρον 47 παράγρ. 5 περ. β'. 
Αντιπύραρχος 4 έπη εις τον βαθμόν, ή 16 έτη συνολικής 

ηρεσίας άςιωματικού έκπής όποιας 1 έτος εις τον βαθμόν 
10 έτη υπηρεσίας εις τό Σώμα έκ τής οποίας 2 έτη εις 
' βαθμόν.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ -

ερί τροποποιήσει»; διατάσεων τού Ν. 671/1977 «περί ιε
ραρχίας, προαγωγών, αποστρατείας ααί μεταθέσεων των 
μονίμων άςιωματικών τών Σωμάτων Χωροφυλακής, Α
στυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού καί άλλων τινών 
διατάξεων».

Άρθρον 1.

Διά τήν άπόκτησιν τού ύπό τού άρθρου 11 τού Ν. 671/ 
77 «περί ιεραρχίας, προαγωγών, αποστρατείας καί μετα- 
εων τών μονίμων άςιωματικών τών Σωμάτων Χωροφυ- 
ής, ’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού», ώς έκά- 
τε ισχύει προβλεπομέ-/ου ειδικού τυπικού πρός προαγωγήν 
σόντος χρόνου υπηρεσίας, προσμετρείται, ύπό τάς εις αύ- 
όριζομένας προϋποθέσεις, καί ό χρόνος υπηρεσίας ό 3ια-
*"9 ·

. Εις τάς θέσεις Ύποδιοικητού Άνωτέρας Διοικήσεως 
εοςυλακής ή Ύποδιευθυντού Αστυνομικής Διευθύνσεως.
. Ε ς τάς θέσεις ’Αναλυτών καί Προγραμματιστών τών 
νανογραφικών Υπηρεσιών. '
. Εις τάς Σχολάς τών Σωμάτων ’Ασφαλείας.

2. Εις τάς Υπηρεσίας Μεταγωγών κρατουμένων καί 
Φρουρών έν γένει.

ε. Εις τάς Υπηρεσίας Τουρισμού καί ’Αλλοδαπών.
στ. Εις τάς Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πό

λεων.
Άρθρο-/ 2.

1. Ή περίπτωσις δ' τής παραγράφου 1 τού άρθρου 23 
τού Ν. 671/1977. ώς άντικατεστάθη διά τού άρθρου 1 τού 
X. 836/1978. αντικαθίσταται ώς έςής:

«δ. Άνώτατον Συμβούλιον ’Αστυνομίας Πόλεων: Ώς τα
κτικά μεν μέλη ορίζονται δύο (2) Σύμβουλοι τού Συμβουλίου 
τής Επικσατειασ. ό εις τό Υπουργείον Δημοσίας Τάξεως 
Νομικός Σύμβουλος τού Κράτους, είς (1) ’Αντιστράτηγος 
τού Στρατού Ξηράς καί ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας Πόι- 
λεων. ώς αναπληρωματικά δέ μέλη είς (1) Σύμβουλος τοΰ 
Συμβουλίου τής Έπικρατεείας. εις (1) Νομικός Σύμβουλος 
τού Κράτους καί είς (1) ’Αντιστράτηγος τού Στρατού Ξη
ράς. Ό αρχαιότερος τών Συμβούλων τής Επικράτειας έκτε- 
λεί καθήκοντα Προέδρου, ό δέ ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας 
Πόλεων τοιαύτα εείσηγητού. ’Υπό τήν σύνθεσιν ταύτην τό 
Συμβούλιον λειτουργεί ώς Πρωτοβάθμιον μέν διά τήν κρίσιν 
τών Ύπαρχηγών ’Αστυνομίας Πόλεων, ώς Δευτεροβάθμιον 
δέ- 3τά τήν -έπανάκρισιν' τών~άςιωματικών άπό τού" βαθμού" 
τού ’Αστυνόμου Α/ τάςεως μέχρι καί τού Γενικού ’Αστυνο
μικού Διευθυντού. Προκειμένης λειτουργίας αυτού ώς Δευτε
ροβαθμίου διά τήν έπανάκρισιν τών Ύπαρχηγών τό Συμβού
λιον συντίθεται έξ ενός (Ί) ’Αντιπροέδρου τού Συμβουλίου 
τής Επικράτειας, ώς Προέδρου, έκ. δύο (2) Νομικών Συμ
βούλων τού «Κράτους, ές ενός (1) ’Αντιστράτηγου τού Στρα
τού Ξηράς καί έκ τού Αρχηγού τής ’Αστυνομίας Πόλεων, 
ό όποιος έκτελεΐ καθήκοντα Εισηγητού. Ώς αναπληρωματι
κά μέλη ορίζονται είς (1) ’Αντιπρόεδρος τού Συμβουλίου τής 
’Επικράτειας, δύο (2) Νομικοί Σύμβουλοι τού Κράτους καί 
είς (1) Αντιστράτηγος τού Στρατού Ξηράς. Ή άναπλήρω- 
σις κωλυόμενου τακτικού μέλους γίνεται ώς ακολούθως: Ό 
’Αντιπρόεδρος καί οΐ Σύμβουλοι τού Συμβουλίου τής Επικρά
τειας άναπληρούνται ύπό Αντιπροέδρου καί Συμβούλων τής 
'Επικράτειας, άντιστοίχως. Οι Νομικοί Σύμβουλοι τοΰ Κρά
τους άναπληρούνται υπό Νομικών Συμβούλων τοΰ Κράτους, 
ό δέ ’Αντιστράτηγο; υπό Αντιστράτηγου».

2. Αί κρίσε'ς προς προαγωγήν τών ’Αστυνομικών Διευθυν
τών Α.' τάςεως ένεργούνται ύπό τού Συμβουλίου, τό όποιον 
είναι αρμόδιον διά τάς κρίσεις τών Γενικών ’Αστυνομικών 
Διευθυντών.

Άρθρον 3.

1. Η περίπτωσις ζ' τής παραγράφου 1 τού άρθρου 23 
τού Ν. 671/1977 αντικαθίσταται ώς ακολούθως:

«ζ. Άνώτατον Συμβούλιον Πυροσβεστικού Σώματος: Ώς 
τακτικά μέν μέλη ορίζονται δύο (2) Σύμβουλοι τού Συμβου-


