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Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «-ίί! ρυθμίσεως μυθολογικών τινων 
•δεμάτων τών κατωτέρων οργάνων τών Σωμάτων Χωροφυ
λακής, "Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού»,
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Σύμσωνα με τά διέποντχ τά; προχγωγάς τών κατωτέρων 
οργάνων τών Σωμάτων "Ασφαλείας. τά όργανα χότά έχουν 
βραδυτάτην βαθμολογικήν εσέλιςιν. με συνέπεια νά λαμβά
νουν τάς κπεδοχάς τού ίδιου βαθμού έττί μακράν σειράν ετών. 
Συγκεκριμένο»; οΐ χωροφύλακες, άστυφύ/,ακες καί πυροσβε- 
σται προάγοντα: εϊ; τούς δύο επομένους βαθμούς όταν συμ-

τόν βαθμόν των ό χρόνος ό διχνυθείς εις τούς βαθμούς τολ 
ύΗχξ:ωμχτ:κοΰ„πέραν τών 9 ετών, τά όποια απαιτούνται διά 
την προαγωγήν τών ύπχξιωμχτικών. εις δέ τούς βαθμούς τοϋ 
ύπαΐςιωματικοϋ ό χρόνος ό διχνυθείς εις τούς βαθμούς τοϋ 
χωροφύν.χκος. άστυφύλακος καί πυροσβέστου. Τοιουτοτρόπως
αίρονται α: ανισότητες. αι οπο'.α: είχαν προκυθει εκ της εφαρ
μογής τού X. 988/1979 επί τών άνθυπασπιστών τών Χωμά
των Λ::αλείας καί αί όποια! όςείλοντα: εις τη·/ μή ομοιό
μορφον προελευσιν τών ύπαίςιωματικών τών Σωμάτων τούτων 
ιέά ιδιωτών καί ύπηρετούντων εις τά Σώματα), ώς καί εις 
την κατά καιρούς μείωσιν τοϋ χρόνου προαγωγής αύτών. ή 
όπο:α είχεν ώς συνέπειαν άλλοι μέν νά προαχθοϋν μετά 13 
έτη υπηρεσίας ύπαςιωματικοϋ. άλλο·, μετά 12 έτη καί άλ
λο: μετά 9 ετη τοιαύτης υπηρεσίας.

Α:ά τοϋ άρθρου 4. τέλος, ρυθμίζεται τό θέμα τής συντχ- 
ίςιοδοτήσεως τών κατωτέρων οργάνων τών Σωμάτων Άσφα- 
λε:χς με ίάσιν τάς εν ένεργεία άποοοχάς των. τάς όποιας θά 
λαμβάνουν κατόπιν τών μυθολογικών προαγωγών καί προσαύ
ξησε ων, χ> όποια: καθιερώνονται διά τού άρθρου 1 τού σχε
δίου νομού. Ή ρύθμισις α-ύτή είναι, άναγκαία. διότι άλλως 
θά παρατηρηθή τό άτοπον τής συνταίςιοδοτήσεώς των με τάς 
άποοοχάς κατωτέρου βαθμού, παρά τό ότ: θά λαμβάνουν έν 
ένεργεία τάς άποοοχάς τοϋ δευτέρου ή τρίτου άνωτέοου εις 
τήν ιεραρχίαν βαθμού. Όμοια ρύθμ:ο:ς έχε: θεσπισθή, καί 
ό:ά τούς άνθυπασπιστάς διά τού Ν."597/1977.
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πληρώνουν, άντιστοίχως. 18 καί Χϊί ετη υπηρεο:ας. ενω ο; 
ύπαξιωματικοί προάγοντα: εις τόν έπόμενον βαθμόν όταν συμ
πληρώσουν 9 έτη άπό τής άποφοιτήσεώς των έκ τής οικείας 
παραγωγικής Σχολής (άρθρ. 3 X. 772/19<8 και άρθρον 22 
παράγρ. 1 Χ.Λ. 974/1971 ). μετά δέ τήν το:χύτην προχγω- 
γήν των ούτ:χοτ:κώς έϊςαντλοϋντχι ο; δυνατότητες περαιτέ
ρω βαθμολογικής έίςελίίςεώς των.

Ή έπί δύο περίπου όεκαετίας καθήλωσες τών χωροφυλά
κων. αστυφυλάκων καί πυροοβεοτών εις τόν αυτόν βαθμόν 
έπιδρά δυσμενώς έπί τής υπηρεσιακής άποδόσεως αύτών. 
πρός δέ αποθαρρύνει τούς νέου άπό τού νά έπιλεξουν προς 
σταδιοδρομίαν τό επάγγελμα τού αστυνομικού.

"Εις άλλου ή κατά ένα μόνον βαθμόν βαθμολογική έξέλι- 
£:ς τών άποφοιτώντων άπό τήν Σχολήν ύπαίςιωματικών δεν 
ανταμείβει τάς προσφερομένας ύπ’ αύτών υπηρεσίας, διότι 
οι βαθμοφόροι αυτοί άτκοϋν ακόμη καί άνακριτικά καθήκον
τα. είδικώς δέ οι τής Χωροφυλακής διοικούν ένα μεγάλον 
άριθμον άττυνομικών υπηρεσιών.

Τά προεκτεθεντα. συνδυάζομε·/χ καί με τό γεγονός ότι. 
τότον όιά τούς πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους, όσον και 
διά τούς άίςιωμχτικούς καί άνθυπασπιστάς τών Ενόπλων Δυ
νάμεων. τών Σωμάτων 'Ατφαλείας καί τοϋ Λιμενικού Σώμα
τος. έχουν θετπιτθή μιτθολογικαί προαγωγαί (Ν. 887/79. 
Ν. 988/1979. Ν.Δ. 445/1974), καθιττοϋν έπιβεβλημένην 
τήν καθιέρωτιν μυθολογικών προαγωγών οιά τά κατώτερα 
όργανα τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, ώττε νά εξουδετερωθούν 
αί έπιπτώτεις εκ τής μή ικανοποιητικής βαθμολογικής έSε
λίτ εώς των. Ή καθιέρωτις μυθολογικών προαγωγών οιά 
τά όργανα τχύτχ έκτιμάται ότι θά άποτρέώη τούς κχτχτχσ- 
τομένους άπό τήν υποβολήν άθρόως αίτήτεων παραιτήτεως 
ευθύς μετά τήν τυμπλήρωτιν τού χρόνου τής αρχικής έθε- 
λουσίας ύποχρεώτεώς των. πρός οέ:

α) Θά άποτελέτη κίνητρον οιά τήν προτέλευτιν νέων πρός 
κατάταξιν. ώττε νά έξαλειφθή ή νά μειωθή κατά πολύ ή 
μονίμως άπό ετών παρατηρουμένη αδυναμία τυμπληρώτεως 
τής οροφής τής Χωροφυλακής, κατά κύριον λόγον καί τής 
’Αστυνομίας Πόλεων οευτερευόντως.

β) Θά ίτχυροποιήτη τούς δεσμούς μεταξύ 'Υπηρεσίας καί 
κατωτέρου προτωπικοΰ καί θά τυντελέτη εις τήν βελτίωτιν 
τοϋ υπηρεσιακού ενδιαφέροντος τού προτωπικοΰ τούτου.

Διά τού ΰποίαλλομένου σχεδίου νόμου είτάγονται α! ακό
λουθοι ρυθμίτεις:

α) Διά τοϋ άρθρου 1 χορηγούνται εις τά κατώτερα όργα
να τών Σωμάτων ’Ασφαλείας μυθολογικά? προαγωγαί καί 
προσαυξήσεις μέχρι καί τού βαθμού τού υπομοιράρχου, διαδο- 
χικώς. άπό τής τυμπληρώτεως ώριτμένου χρόνου πραγματι- 
κής ΰπηρετίας.

β) Διά τοϋ άρθρου 2 ορίζεται ότι αί μιτθολογικαί προα
γωγαί καί προσαυξήσεις ενεργούνται κατόπιν γνωμοδοτήσεως 
υπηρεσιακού συμβουλίου. Ή τοιαύτη διαδικασία κατοχυρώνει 
τό υπηρεσιακόν συμφέρον, διότι ή αυτόματος μυθολογική 
προαγωγή είναι ενδεχόμενον νά άμβλύνη τό ενδιαοέρον τών 
οργάνων, μέ τάς εντεύθεν δυσμενείς συνέπειας.

γ) Διά τοϋ άρθρου 3 προίλέπεται ότι διά τήν εφαρμογήν 
έπί τών άνθυπασπιττών. άνθυπαστυνόμων καί πυρονόμων, ο: 
όποιοι προέρχονται έπ ύπαξιωματικών άποφοίτων τής παρα
γωγικής Σχολής, τών περί τών μυθολογικών προαγωγών 
αύτών διατάσεων τοϋ Ν. 988/1979 προσμετρείται εις μέν
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Περί ρυθμι σεως μυθολογικών τινων θεμάτων τών κατωτέ
ρων οργάνων τών Σωμάτων Χωροφυλακής, Άττυνομίχς 
Πόλεων καί Πυροσβεστικού.

Άρθρον 1.

1. Οι χωροφύλακες, αστυφύλακες καί πυροσβέσται, ώς καί 
ο! ύπααιωματικο! τής Χωροφυλακής, τής "Αστυνομίας Πό
λεων κοί τοϋ Πυροσβεστικού Σώματος ο! μή διαλαμβανόμενοι 
εις τάς παραγράφους 2, 3. 4 καί 5 τοϋ παρόντος άρθρου, 
προάγοντα! μυθολογικούς εις τούς βαθμούς τοϋ υπενωμοτάρ
χου. ενωμοτάρχου, άνθυπασπιστοϋ, ανθυπομοιράρχου καί υπο
μοιράρχου καί τούς άντιστοιχοϋντας πρός αύτούς τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων καί τοϋ Πυροσίεστκοϋ Σώματος, άπό τής 
συμπληρώσεως. άντιστοίχως. τριών (8). δέκα (10), δέκα ές 
(10), είκοσι τεσσάρων (24) καί είκοσι οκτώ (2S) ετών πρα
γματικής υπηρεσίας. Ε.ς τούτους χορηγούνται επίσης καί αί 
ακόλουθοι προσαυξήσεις:

22 έτών πραγματικής όπηρε-α. Άπό τής συμπληρώσεως
τής δια-σιας. προ:αυςησις ιση προς το άθροισμά του ημισεος 

φοράς τοϋ βασικού μισθού τοϋ άνθυπασπιστοϋ μέ τά αύτά έτη 
υπηρεσίας άπό τού βασικού μισθού τού ανθυπομοιράρχου καί1 
τού ήμισεος τής διαφοράς τών επιδομάτων χρόνου υπηρεσίας, 
ειδικών συνθηκών, στολής, τού προσωρινού έπιδόματος και 
τής άποζημιώσεως δι" ύπερωριακήν έργασίαν.

ίό. Αστό τής συμπληρώσεως 26 έτών πραγματικής υπηρε
σίας. προσαύςησις ίση πρός τό άθροισμα τού ήμισεος τής δια- 
οοράς τού βασικού μισθού τοϋ ανθυπομοιράρχου άπό τού βασι
κού μισθού τού ύπομοεράρχου καί τοϋ ήμισεος τής διαφοράς1 
τών επιδομάτων χρόνου υπηρεσίας, ειδικών συνθηκών, στο/.ής. 
τοϋ προσωρινού επιδόματος καί τής άποζημιώσεως δι’ ύπερω- 
ριακήν έργασίαν.

c

3 τοϋ Ν- ι /2/1978. προάγοντα! μισθολογικώς εις τούς βα-


