
και
εσιών τού Ύ-

’Επί τεϋ τχεδίου Νόμου «περ: τροποποιήσεως 
ρώσεως διατάξεων οργανικών Νομών Υπηρ 
πουργείου Λημοσίας Τάςεως».

77οός τί/r Βουλήν τών Ελλήνων
Αί διατάξεις τών οργανικών Νόμων τής Χωροσυλακή; 

Ν.Α. 3365/1955), τής ’Αστυνομίας Πόλεων (Κωδικοποιη- 
τικόν Β.Α. τής 31.12.1957/20.1.1958) καί ττύ Πυροσβε-

- ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΒΚΘΕΣ1Σ'
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως διατάξεων όργαν: 

κών Νόμων Υπηρεσιών τού Υπουργείου Λημοσίας Τά 
Κως.

'Αρ-ύρον 1.

Ο! άπό τής ένάρξεως ισχύος τοΰ παρόντος ::ταγόμενο: εις 
το Τμήμα Αξιωματικών τής Πυροσβεστικής Στολής καί ά 
πεσειτώντε ; υπέχουν ύπεχρέωσιν δεκαετούς παραμονής ε;τ

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

πει αν
-ευεμενων ε:ς τη: 
νά δημιουογού/τα:

.661/1930), δεν Κτιμετωπίζευν ΤΌ τό Σώμα ;χετά τήν
:ς τήν 'Υπηρεσίαν τών

ήμε^α-ήν η άλλεδαπήν. με σ ■JV £-

Zxr/izv.x·. ζ\ ς ττρ/ λ* :τόργιαν των Ι’γειο'.ομικεί ά;
υπηρεσιών, /,ογω της
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ι/πρεβλέπετα:

ττ ρ c ς τ α ς ετ 
άκελευν α:

η υπεχρεωτις εεκαετους 
των άπορειτώντων έκ τεϋ Τμημα-

παραιτησεω; των εκπαιεευεμενων προ 
τής έξαττρ αλίσεως τής δυνατότητες άναπληρώσεως αυτών.

Έν ί'Ιε: τούτου, προήλ-ύομεν εις την κατάρτισιν τού ύπο- 
βα/ελείμενου σχεε:ε'υ Νομού, ως ττρες τα, -μ~ρου, -.ατα- 
ξεις τού σχεδίου -αρτ^ητέα

Αιά τεΰ 
παραμονής
τ:ς ’Αξιωματικών -^ς Πυροσβεστεκής Σχολής. ώς προβλέ- 
ττετα: καί διά τευς^'άττεςοετώντας έκ τών Σ'/ελών Άξιωμα- 
τσ/.ών Χωροφυλακής καί ’Αστυνομίας Πόλεων" ύπό τοΰ' άρ- 
ύρου 5 παράγρ. 1 τού Ν.Α. 1348/1973.

Αιά τοΰ άρθρου 2 πραόλέπεται ή ΰποχρέωσις παραμονής 
εις το Σώμα έττί πέντε έτη τών 'Τγε:ονομ:κών ’Αξιωματικών 
τής Χωροφυλακής τών άπεκτώντων τίτλον είδτ/.ότητος μερί- 
μνη ή δαπάνα:; τής 'Υπηρεσίας.

Αιά τοΰ άρ&ρσυ 3 προβλέπεται ή ΰποχρέωσις πενταετούς 
Tiiaamfr είτ'τό Σώυ,α τών άποοε:

Άρ->ρον 2.

ιατικα. τής Χωροφυλακής, άποκτών- 
τες μερίμνη ή δαπά/αις τής Υπηρεσίας τιτύ.ον ειδικότητες 
υπέχουν πρόσ-ύετον ύποχρέωσ·,·/ παραμονής εις τό Σώμα έπι 
πέντε (5) ετη μιετά τήν άπόκτησιν τεϋ τίτλου»

Άρ-ίρον 3.

Ο: άττο τής ένάρξεως ισχύες τεϋ ταρόντες είτα·;όμενε: εις 
τάς οικεία; Παραγωγικάς Σχολάς τών τρ:ών Σωμάτων κα 
άπορο: τώντες Ένωμετάρχαι, Άρχισύλακες καί Χρχ’πυρο- 
σβέσται, Κεξ αρτήτως προελεύσεως αυτών εκ τεϋ Σώματος ή 
έξ. έδχωτών. υπέχουν ύπεχρέωσιν οε τεϋ ς άπέ τής ένομα-σί α ς 
των παρσμονής εις το οίκείον Σώμα.

Άρ-ύρον 4.

Ο: έκ τοΰ προσωπικού τών Σωμάτων Χωροιυλακής, Αστυ- 
νομίας Πόλεων καί Πυρεσσεστικεϋ έκτα::ευόμενε: άπό τής 
ένάρξεως ίτχϋες τοΰ ταρόντες εις τήν ημεδαπήν ή άλλο 
δαπήν, μερίμνη ή δαπά/αις τοΰ Αημοτίευ. ώ; πρεγραμματι-

χρεωσεως παραμονής ε:ς το ο:κε:ον Λωμα των εκ του 
σωπικού τών Σωμάτων ’Ασοαλείας έκπα:ΐευομόνων εις 
ήμεεατήν ή τήν άλλοίατήν μερίμνη ή οατάνα'.ς τής ύτηρετίας 
ώς τρογραμματ:ττών καί αναλυτών ήλεκτρο·^οκών ΰτολογ:- 
ττών ή εις Σχολάς καί Ίερΰματα έκ τών ότοίων λαμόΚουν 
ττυχίο-/ ή τίτλον είο:κότητος, οεαρόρου οι’ έκάττην τκρίτττω- 
■τ:ν οεαρκείας, ά-/αλόγως τής ττευεαιότητος τής έκτα::εΰ- 
τεως καί τής όλοκληρώτεως ή μή ταύτης.

Α:ά τών αρ-3·ρων 7 καί 8 τροόλέτετα: ή άνάληψ:ς ϋτεχρε- 
ώτεως παραμονής ε:ς το -οίκείον Σώμα τών έκ τοΰ τρε>τωτ:- 
κοΰ τών Σωμάτων Άτςαλε:ας άφ’ ένός μέν τών έκταιεευ- 
•υέντων ή μετεκτα:ϊευ·5έντων εις τήν άλλεοατήν. άε' έτέρου 
3έ τών λαμίανόντων έκτα:εευτ·.κήν άεε:αν 6 μηνών καί Κω 
ϊ:ά τήν ήμεεατήν ή άλλοοατήν.

Α:ά τοΰ άρώρου 9 τροδλέτετάι ότι ή ϋτεχρέωτ:ς ταρα:χο- 
νής ίέν ϊά/ατα: εις πάτον τερίττωτ’.ν νά ΰτερόή τά 25 έτη.
. Α:ά τής -υεττίτεως τών ώς Κω ύτεχ.ρεωτεων τυ>μτληροΰ- 

τα: εν μέχρι τ ήμερον κενόν τών ΰο’.τταμένων όργα/νκών ο:α- 
τάτεων καί οΰτως ή Γτηρετία -5·ά ϊά/ατα: νά άή:οτο:ή Κα
λόγως τους έν.τ α :τε >5- ό-/ τ α ς ή μεττεκτ α: ί ευ-^έντ ζ ; έτ: ώρ:- 
ομενον χρόνον καί νά έκτληρ οϋτα: ώς έκ τούτου ό τ κοπές έ: 
ον πρ αγματοτει-είτα: ή έκάττοτε έκταίεευτ:ς ή μετεκταίίευ- 
τ:ς, πράγμα όπερ εέν εύ/ατα: μέχρ: σήμερον νά συμόή, ές" 
όσον παρέχεται ή ευχέρεια εις τούς έκπ α εε ε νομ έν ου ς τή/ έ- 
πνχένην τής έκπαι-ε-εύσεώς των νά άπερχονυται τής υπηρεσίας 
ανευ συνεπειών τινων καί νά έκμετζλλεύωντα: τάς κτην-είσας 
έ:ά τής έκπαιεεύσεως γ^ώσε:ς των έκτος ταύτης.

Α:ά τού άρύ-ρσυ 10 προόλέποτ/τα: συ.όπεια: έν περιπτώσε: 
μή εκπλτ,ρώτεως τών άχείλτρχμό·Λων κατά τά Κωτέρω λόγω 
έ/.παεϊευσεως ή μετεκπαιε'εύτεως ύποχρεώτεω·., συν.στάμενα: 
κατά βάσιν εις τήν κατα&ολή·/ προς τό Αημότιον χρτηματικής 
άποζηξχιώσεως Κατλόγου πρός το·/ ύπολοιπόμενεν χρό·.ετ/ πα
ραμονής καί τον δασικόν μιτύον τοΰ κατεχεμέ.ευ ίαύμοΰ.

Έν Ά-ύητ/αις τή 21 ’Ιουνίου 1977 

Ό 'Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΊΙΑΜΑΤΗΣ

.\ε!ων Ό-ζτρ/^ μερ'.μνη η
τών. ττζι ή ά*/2λ*νταί
υττο- γρίωζ·// -α,ραμςνή;
-Ρ°- 3ε-τΤίώς των. £ττ: *

» 5, '
τττ/ οι Όΰ-ττερο:.

νΑρ-3:ον 5.
Ο: εκ τοΰ προσωπικού τών Σωμάτων Χώρος υλακής, Αστυ

νομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού έκπάιοευόμενοι άπό τή: 
έναρςεως ισχύες τοΰ παρόντος εις τήν ήμεεατήν. μερίμνη f 
έαπά/αις τεϋ Αημοτίευ, εις Σχολάς ή Ίοσύματα καί λαμβά- 
νοντες πτυχιεν ή τίτλον ειδικότητες, ειά τών όποιων :ύ/αν- 
ται νά ασκήσου·/ αυτί στοίχον έπάγγελμα, ΰποχρε οϋ.τα: νά πα- 
ραμεί·/θυν εις τό Σώμα, μετά τήν λήςιν τής έκπαιόεϋσεώς 
το//, έττί χρόνον 4πλάσ:εν τοΰ συ/ολικού χρόνου έκπαιόεϋσεώς 
των, εις οΰεεμίαν έέ περίπτωτιν έλάσσο·/α τών πέντε (5) 
έτών.

Άρτύρον 6.

Άρ-ύ-ρο·/ 7.
Ο! έκ τού πρεσωπικεϋ τής Χωροευλακής. Αστυνομίας Πό- 

οϋ έκπαιδευό-χενοι ή ιχετεκπαιεευόμενο

τά άρ-Sp2 4 *Λ2: 5 άν
ΤΓΤΛΌν ε! Β'.χέττρΌς 7.7*. γενικώς

.772':ε-ττ:ν τω*/? υ-ΐ'.τιόττ,τί των.
cl·/.!icν Σώμα έ-ί */:ό*

s » /■ . Υ - : EJ τ Τ| Α.υί/υ^ . uJ / .

και Πυροσβεστικ 
τήν άλλοεαπήν της εναρπεως ισχυε του παροντο

περσ/ των ε: μη·/ων υπέχουν υποχρεωσιν παραμονής εις το 
Σώμα έπ: πέντε (5) ετη άπό τής λής-εως τής έκπαεδεύσεως 
ή μετεκπαιεεύσεως. Έά/ ή έκπαιέευσις ή μετεκπαιδεύεις ϊιήρ- 
κεσεν άπό εύο έως έ: μήτ/ας ύπέχευν ύπεχρέωσιν δύο έτών. 
Είδικώς οί ώς έκπαιδευτα: καί ώς χειρισταί - συνοδοί άστυ- 
νεμικών κυ.ώ// έκπανδευόμενοι. υπέχουν ύπεχρέωσιν παραμο
νής εις τό Σώμα έπί οκτώ (8) έτη άπό τής λήσεως τής έκ- 
παιδεύσεώς των. Κεπαρτήτως χρό-.νυ διάρκειας τής εκπαι
δεύσει·) ς. .

Άρ-3'ρον 8.

Οί έκ τοΰ προσωπικού τών ΣωμΚων Χωρος-υλακής, Άστυ- 
νομίζς Πόλεκυ/ καί Πυροσβεστικού λαμτχ/ε·/πες έυ.παιδευτι-


