
Έπί τοϋ Σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως διατάξεων 
τινων τοϋ Ν.Δ. 974/1971 «περί ιεραρχίας, προαγωγών, 
απολύσεων καί μεταθέσεων των κατωτέρων οργάνων 
των Σωμάτων Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων καί 
Πυροσβεστικού καί μεταθέσεων των Άνθυπασπιστών, 
Άνθυπαστυνόμων καί Πυρονόμων».

Προς την Βουλήν των 'Ελλήνων

1. 'Υπό των διατάξεων τής παραγρ. 4 τοϋ άρθρου 36. τοϋ 
Ν.Δ. 974/1971, προστεθείσης διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ. 
146/1974, προβλέπεται ότι οί κατά τάς διατάξεις τοϋ 
άρδρου 35 τοϋ αύτοϋ ώς άνω· Νομο-S. Διατάγματος κατα
λαμβανόμενοι υπό ορίου ηλικίας Ένωμοτάρχαι, Άρχιφύλα- 
κες καί Άρχιπυροσβέσται, προερχόμενοι έκ τής οικείας 
Σχολής 'ΐπαξιωματικών τοϋ Σώματος εις ό ανήκουν προά- 
γονται ώς υπεράριθμοι καί έκτος οργανικών θέσεων εις τούς 
άμέσως άνωτέρους βαθμούς άντιστοίχως, ένα (1) μήνα προ 
τής καταλήψεώς των υπό τοϋ ορίου ηλικίας.

2. Τής κατά τά ανωτέρω προαγωγής εξαιρούνται οί μή 
προερχόμενοι έκ παραγωγικής Σχολής Ένωμοτάρχαι, Άρ- 
χιφύλακες καί Άρνιπυροσβέσται. 'Η τοιαύτη, όμως, ρύθμι- 
σΐς7 ττέραν τοϋ έμφανίζεπτην- Πολιτείαν ώς στέργουσαν 
όλιγώτερον τήΧκατηγορίαν τών μή προερχομένων έκ παρα
γωγικής Σώ^λής Ενωμοταρχών καί άντιστοιχούντων, προ- 
καλεϊ .ήίε,ί-αύτούς πικρίαν, δοθέντος ότι ούτοι αποστερούν
ται τήςτσυντάξεως τοϋ άνωτέρου βαθμού.

3. Έν δψει τών ά ώτέρω κατηρτίσθη τό ύποβαλλόμενον 
Σχέδιον Νόμου, διά τού οποίου επιδιώκεται ή προαγωγή τών 
Ενωμοταρχών καί άντιστοιχούντων μή προερχομένων έκ 
παραγωγικής Σχολής εις τον άνώτερον βαθμόν, ένα μήνα 
προ τής καταλήψεώς των υπό τοϋ ορίου ηλικίας.

Έ Άθήναις τή 16 Νοεμβρίου 1976 
*0 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΔΙΑΤΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί τροποποιήσεως ϊιατάξεών τινων τοϋ Ν.Δ. 974/1971 

«περί ιεραρχίας, προαγωγών, απολύσεων καί μεταθέσεων 
τών κατωτέρων οργάνων τών Σωμάτων Χωροφυλακής, 
’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού καί μεταδόσεων 
’Av-Sυπασπιστών, Άνθυπαστυνόμων καί Πυρονόμων».

Άρ-Scov 1.
Ή παράγραφος 4 τοϋ άρ-5ρου 36 τοϋ Ν.Δ- 974/1971, ήτις 

προσετέ-5η ϊΓ άρ-3ρου 3 τοϋ Ν.Δ. 146/1974, αντικαθίσταται 
ώς άκολούδως : ,

«4. Τά έν παραγρ. 1 τοϋ παρόντος άρδρου οριζόμενα εφαρ
μόζονται καί διά τούς Ένωμοτάρχας, Άρχ'.φύλακας καί Άρ- 
χιπυροσίέστας, τούς προερχομένους ή μή έκ παραγωγικής 
Σχολής ανεξαρτήτως χρόνου παραμονής των εις τούς ία- 
δμούς τούτους. Οί κατ’ εφαρμογήν τής παρούσης οιατάπεως 
προαγόμενόι Ένωμοτάρχαι έςακολουδοϋν να είναι μέτοχοι 
τοϋ Τ.Α.Ο.Χ. καί λαμβάνουν τό παρ’ αύτοϋ καδοριζόμενον 
βοήδημα τοϋ Άνδυπασπιστοϋ».

'Ap-Spov 2.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 

ϊιά τής Έφημερίϊος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άδήναις τή 16 Νοεμβρίου 1976

Ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 
• ‘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑ

S-t^
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν.Δ. 974/1971

«Περί ιεραρχίας, προαγωγών, άπολύσεων καί μεταθέσεων 
τών κατωτέρων οργάνων τών Σωμάτων Χωροφυλακής, 
’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού καί μεταθέ
σεων Άνθυπασπιστών Χωροφυλακής, Άνθυπαστυνόμων 
καί Πυρονόμων.

Άρθρον 36.
1............. ...................................................................... ...................

4. Τά έν παραγρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου οριζόμενα 
έφαρμόζονται καί διά τούς Ένωμοτάρχας, Άρχιφύλακας καί 
Άρχιπυροσβέστας τούς προερχομένους έκ τής οικείας παρα
γωγικής. Σχολής τοϋ Σώματος εις δ ανήκουν.

ΕΙΔΠύΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 
(Κατ’ άρθρον 75 τοϋ Συντάγματος)

Τών 'Υπουργών Οικονομικών καί Δημοσίας Τάξεως 
Περί τοϋ τρόπου καλύψεως τής δαπάνης τής προκαλουμένης 

ύπό τοϋ Σχεδίου Νόμου «περί τροποποιήσεως τοϋ Ν.Δ. 
974/1971». *

' Έκ τοΰ'ανωτέρω Σχεδίου Νόμου προκαλεχται νέα δαπάνη,— 
ώς κατωτέρω: α) Έτησία έπιβάρυνσις ένεργείας 2.891.250, 
ήτοι 771 δραχ. έκ διαφοράς αποδοχών Ενωμοτάρχου - Άν- 
θυπασπιστοϋ καί άντιστοιχούντων τής Αστυνομίας Πόλεων 
καί Πυροσβεστικού Σώματος X 750 δύναμις X 5 μήνας = 
2.S91-.250 δραχ.

β) Έτησία συνταξιοδοτική έπιβάρυνσις 5.922.000 δρχ., 
ήτοι 564 δρχ. έκ διαφοράς συντάξεως Ενωμοτάρχου - Άνθυ- 
πασπιστοϋ καί άντιστοιχούντων τής Αστυνομίας Πόλεων ' 
καί Πυροσβεστικού Σώματος X .7501 δύναμις χ 14 μ ή·/ας 
=5.922.000 δραχ. . -

'Η ύπό στοιχεϊον α! έπιβάρυνσις θά έπαναλαμβάνεται 
καθ’ έκαστον έτος.

Διά τό τρέχον έτος δύναται νά άντιμετωπισθή έκ τών έγ- 
γεγραμμένων άντιστοίχων πιστώσεων τού έκτελουμένου Π ροϋ- 

- πολογισμοϋ ημών.
'Η ύπό στοιχεϊον β' δαπάνη θά έπαναλαμβάνεται κατ’ 

έτος θά καλυφθή δέ αΰτη διά τής εγγραφής σχετικής πιστώ- 
σεως εις τον Προϋπολογισμόν τοϋ 'Υπουργείου Οικονο
μικών.

Έν Άθήναις τή 6 Νοεμβρίου 1976 
Οί 'Υπουργοί

Οικονομικών Δημοσίας Τάξεως
. ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ
Ά= ι-3. 177/13/1976

Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρθρον 75. παράγρ.
1 τοϋ Συντάγματος) έπί τού σχεδίου Νόμου τοϋ 'Υπουρ

γείου Δημοσίας Τάξεως «περί τροποποιήσεως διατάξεών 
τινων τοϋ Ν.Δ. 974/71 «περί ιεραρχίας, προαγωγών, 
άπολύσεων καί μεταθέσεων τών κατωτέρων όργάνων τών 
Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων καί Πυ
ροσβεστικού καί μεταθέσεων Άνθυπασπιστών, Άνθυ
παστυνόμων καί Πυρονόμων».
Διά τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 36 τοϋ Ν.Δ. 974/71 ορίζεται 

ότι, οί καταλαμβανόμενοι ύπό τοϋ ορίου ηλικίας 'Υπενωμο- 
τάρχαι καί τούτοις άντιστοιχοΰντες - καί Χωροφύλακες, 
Αστυφύλακες καί Πυροσβέσται προάγονται ώς ύπεράριθμοι 
καί έκτός δργανικών θέσεων είς τούς άμέσως άνωτέρους 
βαϋμούς άντιστοίχως, ένα (1) μήνα προ τής κατάλήφεώς - 
τών ύπό τοϋ ορίου ηλικίας.

Έξ άλλου, διά τής παρ. 4 τοϋ αύτοϋ ώς άνω άρθρου 36 
τού Ν.Δ. 974/71, προστεθείσης διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ν.Δ.


