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Err·. τοϋ <τ/ζ·γ.ου Νόμου <ιπερί Ιεραρχία;, προαγωγών.

άποστρχτείας καί μεταθέσεων των μονίμοΛ αξιωματικών
των Σωμάτων Χωροφυλακής, ’Αστυνομία; ΙΙόλεων καί
1 Ιυροσβεστικοϋ».

Πρός τϊ,ν Βουλήν ιών Ελλήνων

Μέχρι τοϋ 11*61· χί ττροχγωγζί των άξιωματικών των Σω- 
μάτων Χιυροφυλχκής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστι
κού διείποντο ΰττό ίδιου. Si’ έκαστον Σώμα, νομικού κχθε- 
στώτο;, μέ συνέττειαν τήν έπί μή ενιαία; βχσεω; αντιμετω- 
—ισιν Οευάτων χτορώντων το προσωπικόν τού αυτού Κλάδου 
τής Δημοσία; Λιοικήσεω;. Διά τού Ν.Δ. 131). 11*61* τά θέματα 
ταύτα ερρυθμίσθησχν ομοιομόρφους και Six τα τρία Σώματα, 
πλ.ήν αί διατάξεις τού Χ.Δ το; τούτου είναι, εν πολλοί;, 
άτελεί;, αί δέ Six τού X. 21*3/11*<6 είσαχθεΐσαι βελτιώσεις 
αυτών 3έν ήτο δυνατόν να κα/.ύψουν ολα τά συνατη αντικεί
μενα.

Πλέον τούτων, επειδή καί κατά τό παρελθόν, άλλα καί 
προσφάτους (Σ.τ.Ε. 2991 1976) είχε κριθή ότι οί άνήκοντε: 
εί; την ’Αστυνομίαν Πόλεων απολαμβάνουν της διά του; τα
κτικού; δημοσ ρυς υπαλλήλου; ΐσχυούσης μονιμότητος, 
είναι αναγκαίο Ι> νά θεσπισθούν Si’ αυτούς νέαι διατάξεις, 
ώστε νά μή είναι Sυνχτή ή ακύρωσες πράςεων άφορωσών εις 
τά; κρίσεις κ:Α προαγωγάς τούτων S'-ά τυπικούς λόγους 
(π.χ: κακή Γσϊνθεσις συμβουλίων κ.λπ.) μέ τάς εντεύθεν 
συνέπειας. Λ

’Ανεξαρτήτως όμως των λόγων τούτων ή ανάγκη τής 5ιά 
νέων διατάξεουν ρυθμίσει·); των άφορώντων τχς κρίσεις, 
προαγωγάς καί μεταθέσεις των άξιωματικών των Σωμάτων 
Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού 
καθίσταται περισσότερον εμφανής, εάν ληφθή ύπ’ όψιν ότι 
αί διατάξεις τού Ν.Δ. 139/1969 αντικατοπτρίζουν το πνεύμα 
μιας εποχής, μέ την όποιαν τά Σώματα ταύτα επιθυμούν να 
μή έχουν ούτε καί' τον έκ των θεσπισθέντων κατά την διαρ- 
κειαν ταύτης νομοθετημάτων πηγάζοντχ δεσμόν.

Έν οψει των προεκτεθέντων προήλθομεν εις τήν κατάρτισιν 
τού ύποβαλλομένου σχεδίου Νόμου διά των διατάξεων τού 
οποίου, άφ’ ενός μέ') κατοχυρούται τό γενικώτερον υπηρεσια
κόν συμφέρον, άφ’ ετέρου δέ εξασφαλίζεται ή κατά τό δυνατόν 
επί ά μερολήπτου βάσεως ενέργεια των κρίσεων, προαγωγών 
καί μεταθέσεων των άξιωματικών. Ώς προς τάς έπί μέρους 
διατάξεις τού σχεδίου παρατητέα τά άκόλουθα :

Διά των άρθρων 1 έως 6 καθορίζονται τά τής προελεύσεως, 
βαθμών καί άρχαιότητος τών άξιωματικών Χωροφυλακής, 
’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού, διά δέ τού άρθρου 
7 προσδιορίζονται οί βαθμοί μέχρι τών όποιων οί άξιωματικοί 
ούτοι. άνχλόγως τής κατηγορίας εις τήν όποιαν ανήκουν, 
δύνανται νά εξελιχθούν.

Διά τού άρθρου S προσδιορίζονται αί προϋποθέσεις προα
γωγής. Ώς βασική προϋπόθεσις προαγωγής ορίζεται ή 
ΰπαρξις κενής θέσεως, προβλέπεται δέ περαιτέρω ότι δέ'/ 
επιτρέπεται, κατ' αρχήν, ή προαγωγή νεωτέρου, έάν αρχαιό
τερος του δέ'/ έχη συμπληρώσει τά τυπικά πρός προαγωγήν 
προσόντα. ’Αποκλείονται ούτω περιπτώσεις ανατροπής τής 
έπετηρίδος καί προ/.αμβάνονται παραβιάσεις τής σειράς 
άρχαιότητος, αί όποΐαι ήτο ενδεχόμενον νά συμβούν κυρίως 
εις τούς βαθμούς εις τούς οποίους τά γενικά τυπικά πρός 
προαγωγήν προσόντα δεν συναρτώνται μόνον πρός τόν χρό
νον, παραμονής εις τόν βαθμόν, άλλά καί πρός τόν τοιούτον

Διά τού άρθρου 9 άπαριθμούντχι περιοριστικούς αί περι
πτώσεις κατά τάς όποιας οί άξιωματικοί δέν κρίνοντχι κατά 
τάς τακτικά; έτησίχς κρίσεις.

Πρόκειται περί εξαιρετικών περιπτώσεων (καταδίκη, 
διαθεσιμότης κλπ.), ή έξαίρεσις δέ άπό τής κρίσεως τών δια- 
τελούντων εις τάς καταστάσεις ταύτα; άξιωματικών κρί- 
νεται αναγκαία καθ’ όσον είναι άδύνατος άντικειμενική 
κρίσις. όταν ύτίσταται έκκοειιόττς τοιχύτης τύσεω;. Πεεαι-

τέ;ω εξουσιοδοτείται ό .-'Υπουργός Δημοσίας 1 χςεως, όπως 
δι’ άποφάσεώς του άναστέλλη τήν εφαρμογήν τών διατάξεων 
τού άρθρου τούτου, ή σκοπιμότης. δέ τής το'.αύτης εξουσιο
δοτήσει·): εέυαΓ-Ηροφανής,λχμβχνομένου ύπ’ οψιν ότι είναι 
ενδεχόμενον νά επιβάλλεται ή κρίσις αξιωματικού τίνος άδια- 
τότω; τής καταστάσεως εις τήν όποιαν τε>.εϊ.

Διά τών άρθρων 10 έως 19 καθορίζονται τά τυπικά καί 
ούσιασττκά προσόντα προαγωγής, προσδιορίζονται αί βάσει 
τών ουσιαστικών προσόντων διαβαθμίσεις τών κρίσεων καί 
ρυθμίζονται τά άφορώντα εις τήν σύνταξιν τών εκθέσεων 
ίκχνότητυς καί εκθέσεων αποστρατείας τών έξιωματικών. 
Σημαντικήν καινοτομίαν εν σχεσει προ; τά; επι των ιδίων 
αντικειμένων διατάξεις τού Χ.Δ. 139/11*69 εισάγουν αί 
διατάξεις τών άρθρων 11 καί 16 παράγρ. 8 καί 10, καθ’ 
όσον : .

α) Διά τού άρθρου 11 προσδιορίζονται περιοριστικούς αί 
Υπηρεσία·, καί θέσεις εί: τά; όποια; πρέπει νά υπηρετήσουν 
οί άξιωματικοί ώρισμένων βαθμών, προκειμένου νά αποκτή
σουν δικαίωμα προαγωγής. * Η εις τάς 'Υπηρεσία: καί θέσεις 
ταύτας δοκιμασία τών άξιωματικών τών βαθμών τούτων 
κρίνεται άπαραίτητος πρός άπόκτησιν τής άπαιτουμένης 
εμπειρίας διά τήν άσκησιν καθηκόντων τού άνωτέρω βαθμού. 
Αί διατάξεις τού Χ.Δ. 139/1969 προέβλεπον ότι αί 'Υπηρε
σία·. καί θέσεις χύται ορίζονται δι’ άποφάσεώς τοϋ 'Υπουργού 
Δημοσίας Τάξεως. πλήν ή ρύθμισις αύτη έκρίθη ασύμφορος, 
λόγω τής έλ.χστικότητο: αυτής.

β) Διά τοϋ άρθρου 16 παράγρ. 8 καί 10 ορίζεται ότι ή 
περί προαγωγής τών άξιωματικών κρίσις δύνχτχι νά αΐτιο- 
λογήται καί βάσει τής προσωπικής γυουμης τών μελών τοϋ 
Συμβουλίου Κρίσεως, έφ’ όσον παρατίθενται τά συγκεκρι 1 
μένα στοιχεία εκ τών όποιων εξάγεται ή γνώμη αύτη, —pic· 
δέ τΆ.ήται συγκεκριμένοι περιορισμοί διά τήν χΐτιολόγησιν 
τών δυσμενών κρίσεων διά τούς άξ'.ιαματικούς μέχρι τοϋ 
βαθμού τού Άντισυντχγμχτάρχου, ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ 
Β' τάξεως καί Άντιπυράρχου. ' Η τοιχύτη αΐτιολόγησις τής 
κρίσεως τών αξιωματικών προφυλάσσει αύτούς άπό at0at- 
ρέτους αποφάσεις τών Συμβουλίων Κρίσεως, ένώ τό τοιούτον 
δέ') ήδύνατο νά άποκλεισθή ύπό τό προϊσχΰσαν δίκαιον, τό 
όποιον δέν άπήτει ρητώς τήν έπί συγκεκριμένων σγοιχείων 
αΐτιολ.όγησιν τής προσωπικής γυώμης τών μελών τών Συμ- 
βουλ.ίων Κρίσεως. ούτε έθετε άλλον τινά περιορισμόν διά τήν 
έν γένει αιτιολογίαν τών κρίσεων.

Διά τών άρθρων 20 έως 32 ρυθμίζονται θέματα διαδικα
σίας τών κρίσεων (καθορισμός άριθμοϋ κρινομένων, σύνθεσις- 
άρμοδιότητες καί έργασίαι Συμβουλίων Κρίσεων, διαδικχ- > 
σία προαγωγών), είσαγομένων τών άκολ.ο'ύθων καινοτομιών : /

α) Διά τοϋ άρθρου 23 καθορίζεται ότι τά Συμβούλ.ια της ’· 
’Αστυνομίας Πόλεων συντίθενται κατά τά 2/3 έκ μονίμων ' 
δημοσίων ύπαλλ.ήλ,ων. ώς έπττάσσει τό άρθρον 103 τοΰη 
Συντάγματος διά τούς άπολ,χμβάνοντχς της συνταγματικούς 
κχτωχυρωμένης μονιμότητος!

β) Διά τοϋ άρθρου 26 προβλέπεται ότι οί Συνταγματάρχαι, 
’Αστυνομικοί Διευθυνταί .V τάξεως καί Πύραρχοι, κρίνοντχι 
ώς εύδοκίμως τερματίσαντες τήν σταδιοδρομίαν των, άντί 
τοϋ ίσχύοντος παραμένοντες εις τόν αυτόν βαθμόν, πρός τόν 
σκοπόν μή διατηρήσεως εις τήν 'Υπηρεσίαν τών έκ τούτων 
μή κρινομένων ικανών διά τήν κατάλ.ηψιν θέσεως άνωτάτου 
άξιωμχτικοϋ.

γ) Διά τοϋ άρθρου 31 ρυθμίζονται τά. τής εξόδου έκ τής 
Υπηρεσίας τών συμπλ.ηρούντων 35ετή πραγματικήν υπη
ρεσίαν άξιωματικών. όοιζομέ)ου ότι εις τήν κρίσιν ταύτην 
υπάγονται καί οί 'Υποστράτηγοι καί οί Ύπαρχηγοί ’Αστυ
νομίας Πόλεων, ενώ αί ίσχύουσαι διατάξεις προβλέπουν εις 
ταύτην υπαγωγήν μόνον τών μέχρι τοϋ βαθμού τοϋ Ταξιάρ
χου. Γενικού ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ καί Άρχιπυοάρχου 
άξιωματικών. 'Η τοιαύτη ρύθμισις κρίνεται πλέον δικαία, 
διότι τό μέτρον τής άποχωρήσεως έκ τής Υπηρεσίας λόγω 
35ετίας πρέπει νά έχη καθολικήν εφαρμογήν.



Διά τών άρθρων 33 έως 35_ καθορίζονται τά της διαδικα
σίας επιλογής Αρχηγών και κρίσεως των άνωτάτων αξιω
ματικών και των τριών Σωμάτων. Καθ’ όσον αφόρα εις την 
επιλογήν ’Αρχηγού - Χωροφυλακής προβλέπεται δηι: ουτος 
επιλέγεται μόνον μεταξύ τών 'Υποστρατήγων, ένώ κατά τάς 
διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 23/1974 επιλέγεται μεταξύ τών 'Υπο
στρατήγων και Ταςιάρχων, διότι κρινεται η δη οτι οι πεντε 
Υποστράτηγοι άρκοϋν διά την έξασφά/.ισιν τοϋ καταλλήλου 
διά την π/.ήρωσιν τής θεσεως τοϋ Αρχηγού προσουπου. _

Διά τών άρθρων 36.37,3S.40 καί 41 προβλέπονται τά τών
έπανακρίσεων· καί άποστρατειών λόγω ορίου ηλικίας καί 
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τής Διοικήσεως. Άναλόγως τής ίέσεώς των.εις τήν ιεραρ
χίαν τών βα&μών οι αξιωματικοί έχουν τήν ιδιότητα τοϋ ανώ
τερου ή κατωτέρου, άναλόγως δε τής ·5ετέώς των εις τήν ιε
ραρχίαν τών κα-ληα.όντων έχουν τήν ιδιότητα τοΰ διοικητοΰ 
ι προϊσταμένου) ή υφισταμένου. ..

2. Ο: όμο'όί α-όμοι αξιωματικοί, άναλόγως τής άρχαιότη- 
ων έχουν τήν ιδιότητα τοΰ αρχαιότερου ή νεωτέρου. έάν 

ε ούτοι τυνοίωνται διά σχέσεως διοικητικής υπαγωγής ή 
έξαρτήτεως. ή άρχαιότης έπέχει τήν αυτήν ίσχύν. τήν όποιαν 
και ή διαοορα τοΰ 1 αύυοΰ.

ϊέ

3. Μεταξύ τώων ττιων _ι·.υ.ατο5ν r

ακυρωσεω
κρίσεως, προαγωγών κλπ, προς διασάφισιν τυχόν δυναμένι 
νά άνακύψουν εις τήν πραξιν αμφιβολιών.

• Διά τών άρθρων 42 έως 45 ρυθμίζονται τά τών μεταθέσεων 
τών αξιωματικών, όριζομένου ότι ή αποφασιστική έπί τοϋ 
θέματος τούτου άρμοδιότης άνήκει εις τά Υπηρεσιακά 
Συμβούλια, εις τά όποια δύναται νά παραπέμπη υποθέσεις 
καί ό Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, ένώ ή ίσχύουσα διάτοιξις 
έστέρει τούτον τοιαύτης άρμοδιοτητος.

Διά τών άρθρων 46 καί 47, τέλος, θεσπίζονται Οετικαί καί 
μεταβατικαί τινες διατάξεις, έκ τών οποίων σημαντικω- 
τέρα είναι ή τοϋ άρθρου 46 παράγρ. 1, καθ’ ήν λογίζονται ώς 
μηδέποτε άπονεμηθεΐσαι αΐ βάσει τοϋ Χ.Δ. 139/1969 άπο- 
νεμηθεϊσαΐ τιμητικαί διακρίσεις εις ’Αρχηγούς καί Ύπαρ-' 
χηγούς τών Σωμάτων Χωροφυλακής. ’Αστυνομίας Πόλεων 
καί Πυροσβεστικού, καθ’ όσον τό μέτρον τούτο είχε προκα- 
λέσει ουσιαστικά ζητήματα, ιδία έπί θεμάτων εθιμοτυπίας, 
μέ συνέπειαν τήν δημιουργίαν μή ευχάριστων καταστάσεων.

Έν Λθήναις τή 20 ’Ιουλίου 1977
Ό 'Υπουργός.Δημοσίας Τάξεως 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί ιεραρχίας, προαγωγών, αποστρατείας καί μεταόέσεων 
.·· τών γονίμων αξιωματικών τών Σωμάτων Χωροφυλακής. 

’Αστυνομίας Πόλεων καί Π υρεσβεστικοΰ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΧ Α'.
ΙΕΡΑΡΧΙΑ — ΒΑΘΜΟΙ — ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ 

- Άρ-Spcv 1.
Ιεραρχία.

1. Ή ιεραρχία, περιλαμβάνει τήν ιεραρχίαν τών ίαύμών 
κ.αϊ την ιεραρχίαν τών καθηκόντων. Ιεραρχία τών βαόμών 
εΤναι ή σεισά αυτών, ιεραρχία δε τών καθηκόντων ή Κλίμαξ

Χωροφυλακή προβαδί
ζει τών δύο ά/.λων, ή δέ "Αστυνομία Πόλεων τοΰ Πυροσβε- 
ττικοΰ.

“Ap-Spov 2.

Προέλευσις άξιωμ.ατικών.

1. Ο! μόνιμοι αξιωματικό’. Γενικών Υπηρεσιών σών Σω- 
μασων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστι- 
κοΰ προέρχονται έξ αποφοίτων τών παραγωγικών Σχολών ’Α
ξιωματικών τών Σωμάτων τούτων, ώς και έκ μονίμων ’Av-Su- 
πασπιστών. Αν-όυπ αστυνόμων και Πυρονόμων, π:;αγόμενων 
κατά τά εΐδ κώτερο'/ ύπο τών οίκ,είων διατάξεων οριζόμενα.

2. Οΐ μόνιμοι αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών, ώς καί 
αί γυναίκες αξιωματικό': τών Σωμάτων Χωροφυλακή; καί ’Α
στυνομίας Πόλεων, προέρχονται, κατά τά ειδικώτερον έκά- 
στοτε οριζόμενα ύπο τών οικείων διατάξεων τών οργανικών 
"σύτών 'νόμων.-οί δέ μόνιμο: αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών 
τοΰ Πυρεσβεστικοΰ Σώματος ώς ά/.ολούνως:

α. Οΐ οδηγοί έκ Πυρονόμων οδηγών, προ αγόμενων κατά 
τα ειδικώτερον ΰπό τών οικείων .διατάξεων οριζόμενα.

ό. ΟΪ τεχνικοί έκ τεχνικών Πυρονόμων και Αρ-χιπυροσόε- 
στών. κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων κατά τά ειδικώτερον 
διά Προεδσιν.οΰ Διατάγματος οριζόμενα.

γ. Οί πλοηγοί ίι άπ’ εΰίείας διορισμού, έφ" όσον πρόκειται 
περί κυβερνητών πυροσβεστικών πλοιαρίων, έκ. πυρονόυων δέ 
έφ’ όσον πρόκειται περί μηχανικών πυροσβεστικών πλοιαρίων, 
κατά τά ειδικώτερον ύπό τών οικείων διατάξεων οριζόμενα.

δ. Οΐ υγειονομικοί δι άπ εύυεία; διορισμού ιδιωτών, κατά 
τά ειδικώτερον έκάστοτε οριζόμενα ύπό τών οικείων διατάξεων.

ε. Οί μουσικοί κατά τά ειδικώτερον ύπό τών οικείων διατά
ξεων οριζόμενα.

'Ap-Spov 3.

Βαόμοί αξιωματικών.
1. Ο βα-ύμός καν ιεροί τήν ικανότητα πρός άσκησιν (ορισμέ

νων r/.αίηκόντων. παρέχει δέ δικαιώματα και έπ:βάλλε: ύπο- 
χρεώσεις. _

2. Ο! βαίμοί τών αξιωματικών τών γιομάτων Χωροφυλα
κής. Αστυνομίας Πόλεων και ΠυροσβεσΧγοϋ και ή μεταξύ 
τούτων ά/Τίστοιχία, έχει ώς άκολούόως: \

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

α. ’Ανώτατοι αξιωματικοί 
’Αντιστράτηγος 
Υποστράτηγος 
Ταξίαρχος

β. ’Ανώτερο: αξιωματικοί: 
Συνταγματάρχης 
Α ν τισυν τ αγματ άρ χη ς 
Ταγματ άρχης

γ. Κατώτεροι αξιωματικοί 
Μοίραρχος 
’Υπομοίραρχος 
"Αν-όυπομοίϊαρχο ς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

Αρχηγός
Τπαρχηγός
Γεν. Αστυν. Δ/ντής

Π ΓΡΟΣΒΕΣΤ1ΚΟΧ ΣΩΜΑ

] Αρχηγός
Άρχιπύρ αρχο ς—"Υπ αρχηγό ς

Άστυν. Δ/ντής Α’ " τάξεως Π ύραρχος 
Αστυν. Δ/ντής Β' τάξεως Άντιπύραρχος 
’Αστυνόμος" Α' τάξεως Έπιπυραγός

’Αστυνόμος Β' τάξεως 
Ύπαστυνόμος Α' τάξεως 
Ύπαστυνόυος Β' τάξεως

Π υρ αγός 
Ύποπυραγός 
Αννυποπυραγύς


