
Στό σχέδιο νόμου «για την ρύθμιση θεμάτων τοϋ προσωπικού 
των Σωμάτων ’Ασφαλείας».
Προς τή Βονλτμιών Ελλήνων

1. Σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 33 τοϋ Ν.671/ 
1977, ή πλήρωση της θέσης τοϋ Άρχηγοϋ Χωροφυλακής 
γίνεται δι’ επιλογής 'Υποστρατήγου Χωροφυλακής άπό τό 
’Ανώτατο Συμβούλιο ’Εθνικής Άμύνης (Α.Σ.Ε.Α.).

Στην ’Αστυνομία Πόλεων ή πλήρωση τής θέσης Άρχη
γοϋ γίνεται δι’ επιλογής άπό τό Α.Σ.Ε.Α. 'Υπαρχηγοϋ ή 
Γενικού ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ καί στο Πυροσβεστικό 
Σώμα δι’ επιλογής άπό τό Α.Σ.Ε.Α. έπίσης τοϋ Ύπαρχη- 
γοϋ - Άρχιπυράρχου ή Πυράρχου (άρθρο 33 Ν.671/1977).

Λόγοι ενιαίας νομικής ρύθμισης είς όλα τά Σώματα ’Ασφα
λείας επιβάλλουν .την τροποποίηση των άνωτέρω διατάξεων, 
ώστε ή πλήρωση καί τής θέσης Τής Άρχηγοϋ Χωροφυλακής 
να γίνεται δι’ επιλογής άπό-τό Ά.Σ.Ε.Α. 'Υποστρατήγου ή 
Ταξιάρχου. Άλλωστε, τούτο' έπιβάλλέται καί για τό λόγο, 
ότι ή πολιτεία θά πρέπει νά έπιλέγειΆόν πλέον κατάλληλο 
Αξιωματικό για τη θέση τοϋ Άρχηγ&ϋ μεταξύ των ύπηρε- 
τούντων Άνωτάτων Αξιωματικών. JQi ίδιοι λόγοι επιβάλ
λουν, όπως οί Συνταγματάρχες Χωροφυλακής προάγονται 
στό βαθμό τοϋ Ταξιάρχου δι’ επιλογής, όπως γίνεται καί για 
τις προαγωγές των Αστυνομικών Διευθυντών Α' καί τών 
Πυράρχων (άρθρο 4 παρ._6 -Νί1145/1981).

2.. ’Εξάλλου ορισμένα άπό τά-ά'ητηϊΓατα πού απασχολούν 
το προσωπικό τών Σωμάτων ’Ασφαλείας κρίνονται ότι έχουν 
επείγοντα χαρακτήρα καί ώς έκ τούτου θά πρέπει νά ρυθμι- 
σθοϋν στό συντομότερο χρονικό διάστημα, διότι ή παράταση 
τής έκκρεμότητάς τους δημιουργεί προβλήματα καί δυσα
ρέσκειες. · :; - ·.'·■·■-τ

Γ-·~ 3. Γιά τούς λόγους αυτούς καταρτίσαμε τό ' συνημμένο 
σχέδιο νόμου, ώς προς τις επί μέρους'διατάξεις τοϋ όποιου 
’πρέπει νά έτασημανθούν τά εξής : ·
.Λ Διά τοϋ άρθρου 1.προβλέπεται ή κατά μήνα Μάρτιο ενέρ
γεια τών τακτικών κρίσεων, αντί τοϋ Μαίου όπως ισχύει σή
μερα, καί τούτο όπως εΰθυγραμμισθοΰν χρονικώς, οί τα
κτικές “κρίσεις' των Αξιωματικών’ τών Σωμάτων ’Ασφα
λείας'μέ τις κρίσεις τών Αξιωματικών τών ’Ενόπλων Δυ
νάμεων,'καθώς καί ή δυνατότητα/ σύγκλησης τών οικείων 
ύττηρεσιακών Συμβουλίων σέ περίπτωση έλλείψεώς ή απου
σίας τοϋ Άρχηγοϋ ’Χωροφυλακής,'Αστυνομίας Πόλεων ή 
Πυροσβεστικού Σώματος. .. ..
'ή Διά τοϋ άρθρου 2 εύθυγραμμίζόνται κατά τρόπο ενιαίο 
οί διατάξεις τοϋ Ν.671/1977 σέό,τι'άφορα την πλήρωσή θέ- ' 
σεων Αρχηγών τών Σωμάτων Ασφαλείας, ένώ διά τοϋ άρ
θρου 3 σκοπεϊται ή άντικατάσταση διά τούς Συνταγματάρ- ' 
χες Χωροφυλακής τών πινάκων «κατ’ εκλογήν» διά τών 
πινάκων «διατηρητέων» καί ή κατάργηση τών πινάκων 
προακτέων Συνταγματαρχών καί Αστυνομικών Διευθυν
τών Β' πού ισχύουν σήμερα, ώστε ή πλήρωση τών κενών 
θέσεων Ταξιάρχων νά γίνει δι’. επιλογής μεταξύ όλων τών 
ύπηρετούντων Συνταγματαρχών, οί δε κενές θέσεις τών Ά- 
στυν. Δ/ντών Α' νά καλυφθούν μετά τις τακτικές κρίσεις. . 
.-. Διά τοϋ άρθρου 4 ρυθμίζονται θέματα πού άφοροϋν στη 
διαδικασία τών μεταθέσεων τών άξιωματικών τών Σωμάτων 
Ασφαλείας καί προβλέπεται ή πλήρωση τών θέσεων τών 
άξιωματικών πού τίθενται σέ διαθεσιμότητα γιά λόγους 
υπηρεσίας, ώστε νά μη δυσχεραίνεται ή λειτουργία τών *Υ- 
μηρεσιών στις περιπτώσεις πού ή διαθεσιμότητα αυτή παρα- 
τείνεται. . .. : . //
- Διά τοϋ άρθρου 5 ρυθμίζεται σέ νέα βάση τό θέμα της 
τέλεσης γάμου άπό τό προσωπικό τών Σωμάτων Ασφα
λείας, διότι οί περιορισμοί πού υπάρχουν σήμερα (όριο, ηλι
κίας, έλεγχος φρονημάτων μελλονύμφου κ.λ,π.) κρίνονται 
άναχρονιστικοί.

Διά τοϋ άρθρου 6 οί ΐσχύουσες γιά τό προσωπικό τής Χω- ' 
ροφυλακής στό θέμα τής έντοπιότητος αυστηρές άπαγορεύ- 
σεις διαφοροποιούνται έτσι ώστε τό κώλυμα τής έντοπιό
τητος νά ισχύει μόνον γιά τις έκτελεστικές υπηρεσίες, πού

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ άσκούν αμέσως αστυνομικές αρμοδιότητες ο- ,ατα-
γωγής τών οργάνων αύτής, εάν ό τόπος αυτ... πόλη
μέ πληθυσμό κάτω τών 20.000 κατοίκων.

Διά τοϋ άρθρου 7 αύξάνεται ή δύναμη τών Χωροφυλάκων, 
Αστυφυλάκων καί Πυροσβεστών Γενικών 'Υπηρεσιών γιά 
τήν ενίσχυση τής δύναμης τών ’Εκτελεστικών 'Υπηρεσιών 
τών Σωμάτων Ασφαλείας. -

Διά τοϋ άρθρου 8, τέλος, ορίζεται ευθέως,ότι γιά τούς άξιω- 
ματικούς τών Σωμάτων Ασφαλείας εξακολουθούν νά ισχύουν 
οί περί 35ετίας διατάξεις πού έχουν θεσπισθεΐ γιαυτούς μέ 
τό άρθρο 31 τοϋ Ν.671/1977, προκειμένου νά άποκλεισθοΰν 
τυχόν άμφισβητήσεις πού είναι δυνατόν νά άνακύψουν μετά 
τόν τελευταίο νόμο πού ρύθμισε τό ίδιο θέμα γιά τούς πολι
τικούς δημοσίους υπαλλήλους.

Αθήνα, 9 Φεβρουάριου 1982 
'Ο 'Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 
ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Γιά τή ρύθαιση θεμάτων τοϋ προσωπικού τών Σωμάτων 

’Ασφαλείας.
■ · ·' - · ;-------  Άρθρο 1. ------ "■ --

1. Ή περίπτωση στ' τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 10
τοϋ Ν. 671/19771 αντικαθίσταται ώς εξής: .. · ;

«στ. Συνταγματάρχης,' ’Αστυνομικός Διευθυντής Α' καί 
Πύραρχος 2 έτη στό βαθμό ή 20 έτη συνολικής υπηρεσίας 
αξιωματικό άπό τήν όποια 6 μήνες στό βαθμό».

2. Ή παράγραφος 1 τοΰ άρθρου 2ΐ0 τοϋ Ν. 671/1977
αντικαθίσταται ώς έξής: .. ... ’ . -
Χ··'ά1.'Οί Αξιωματικοί κρίνονται τακτικά'καί έκτακτα. Ή 
τακτική κρίση ένεργειται τόν Μάρτιο κάθε έτους, ή ϊέ έκτα
κτη όταν συντρέχει μία άπό τις περιπτώσεις ποό ορίζονται 
στα άρθρα 9 παράγρ'. 2 καί 3, 11 παράγρ. 2, 19 παράγρ. 3, 
25 παράγρ. 3, 27 παράγρ. 8, 33, 34 καί 39 τοΰ παρόντος».
• 3. Οι παραγράφοι 1 καί 5 τοΰ άρθρου 25 τοΰ Ν. 671/ 
1977J αντικαθίστανται ώς έξής: .·.· ' : ' ·■ /
.. «1. Τά Συμίούλια στην πρώτη συνεδρίασή τους εϋρίσκον- 
ται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τά μέλη τους. Στις 
επόμενες συνεδριάζουν σέ άπαρτία καί με απουσία ενός μέλους. 
Οί αποφάσεις τους λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. ’Εάν κα
τά τήν ψηοοφορία σχηματισθοΰν περισσότερες άπό δύο γνώ
μες, οί άποτελοΰντες τήν άσθενέστερη μειοψηφία οφείλουν να 
προσχωρήσουν σε μία άπό τις επικρατέστερες γνώμεςΆΟ 
Πρόεδρος τοΰ Συμβουλίου μπορεί κατά τις συνεδριάσεις τοΰ 
Σμ,βουλίου νά καλεΐ όποϊονδήποτε κατά τήν κρίση του αρμό
διο. αξιωματικό γιά τήν παροχή πληροφοριών. Σέ περίπτω
ση έλλειψης ή απουσίας τοΰ μετέχοντος τοΰ Συμ&οιίλίου ’Αρ
χηγού Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων ή Πυροσβεστικού 
τά Συμβούλια συνεδριάζουν μέ παρόντα τέσσερα τουλάχιστον 
μέλη, προεδρεύει δέ τούτών αντί τοΰ ’Αρχηγού τό μόλος αύτοΰ 
πού έχει τό προβάδισμα. Γιά τή λήψη αποφάσεων σε περίπτω^ 
ση ίσοψηφίας επικρατεί ή ψήφος τοΰ. Προέδρου». -

<«5. Οί εργασίες τών Συμβ-ουλίων τελειώνουν'μέσα στον 
μήνα Μάρτιο, παράταση δε αυτών μέχρι ένα μήνα είναι δυ
νατή, έφ’ όσον συντρέχουν ενικοί λόγοι, μέ αιτιολογημένη 
απόφαση τοΰ Υπουργού Δημοσίας Τάξεως καί υστέρα άπό 
γνώμη τοΰ αρμοδίου Αρχηγού. Κατά τόν ίδιο τρόπο μπορεί να 
αναβληθεί ή τακτική σύνοδος τών Συμβουλίων, ή αναβολή 
όμως δεν επιτρέπεται νά παρ’αταθεΐ πέραν τοΰ δεμήνου άπό 
τη χρονολογία έκδοσης τής απόβασης». " .·. ■ ·· >.·.

· · **, ' Άρθρο 2; *’ . *■·■μ- :ο·... .-.-π -··· ΐ>χ . - υ <* : -·:
.-•1. Οί παράγραφοι 2 καί 5 τοϋ άρθρου 33 τοΰ Ν. 671/
1977 «περί ιεραρχίας, προαγωγών, αποστρατείας καί μετά-


