
’Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί έφαρμογής των διατάξεων 
των Ν.Δ. 119/74 καί 200/74 καί έπί των δυνάμει των Νόμων 
14/1975 καί 81/1975 αποκαθιστώ μένω ν οργάνων 
Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού 
Σώματος».

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
1. Διά τον άποκατάστασιν τών διωχθέντων κατά τήν 

διάοκειαν τής δικτατορίας οργάνων Χωροφυλακής, ’ Αστυ
νομία'- Πόλεων καί Πυροσβεστικού Σώματος έθεσπίσθησαν 
τά νομοθετικά διατάγματα 119/1974, 198/1974 καί 200/ 
1974.“

2. Συγκεκριμένους :
α. Διά τοϋ Ν.Δ. 119/1974 έρρυθμίσθησαν τά τής διοι

κητικής άποκαταστάσεως τών άνθυπασπιστών καί κατωτέ
ρων οργάνων καί τής συνταξιοδοτικής προστασίας αύτών, 
ζό όσον ήθελε κριθή, κατ’ ειδικήν διαδικασίαν, ότι μοναδικός 
λόγος τής άπομακρύνσεως έκ τής υπηρεσίας ή τής μειωτικής 
μεταχειρίσεως αύτών ΰπήρξεν ή άντίθεσίς των προς τό έπι- 
βληθέν δικτατορικόν καθεστώς.

β. Διά τοϋ Ν.Δ. 198/1974, έρρυθμίσθησαν τά άφορώντα 
εις τήν διοικητικήν άποκατάστασιν αξιωματικών έξελθόντων 
ή δυσμενώς κριθέντων διαρκούσης τής δικτατορίας.

γ. Τά συνταξιοδοτικής φύσεως θέματα τών δυνάμει τών 
διατάξεων τοϋ προηγουμένου Ν. Δ/τος άποκατασταθέντων 
άξιωματικών έρρυθμίσθησαν διά τοϋ Ν.Δ. 200/74.

3. Έν τη έφαρμογη τών Ν.Δ. 119/1974 καί 198/1974
διεπιστώθη ότι αί διατάξεις αύτών δέν έκάλυπτον άπάσας 
τάς χρηζούσας άντιμετωπίσεως περιπτώσεις, δΓ δ καί προς 
όλ.οκλήρωσιν τής σκοπηθείσης άποκαταστάσεως τών διω
χθέντων έθεσπίσθησαν οί διοικητικοί νόμοι 14/1975 καί 
81/1975, διά τών οποίων συνεπληρώθησαν, εύθέως ή έμ- 
μέσως, διοικητικής φύσεως διατάξεις τών άνωτέρω Ν.Δ. 
119/1974 καί 198/1974.

4. Ούχ ήττον, όμως, οί δυνάμει τών Νόμων 14/1975 
καί 81/1975 έν συνδυασμό» προς τάς τοιαύτας τών Ν.Δ. 119/ 
1974 καί 198/1974 άποκατασταθέντες δέν υπάγονται εις 
τήν διά τών Ν.Δ. 119/1974 καί 200/1974 θεσπισθεΐσαν 
συνταξιοδοτικήν προστασίαν, έλλείψει ειδικής συνταξιοδο- 
τικής διατάξεως, άπαιτουμένης κατά τό Σύνταγμα.

5. Τήν κάλυψιν τοϋ ώς είρηται κενοϋ σ>:οπεϊ νά άρη τό 
προτεινόμενον σχέδιον Νόμου διά τών διατάξεων τοϋ όποιου 
προβλέπεται ή έφαρμογή τών Ν. Δ/των 119/1974 καί 200/
1974 καί έπί τών ’Αξιωματικών, Άνθυπασπιστών καί κα
τωτέρων οργάνων τών Σωμάτων ’Ασφαλείας καί Πυρο
σβεστικού τών άποκαθισταμένων δυνάμει τών Νόμων 14/
1975 καί 81/1975, ίνα μή ή κατά τάς διατάξεις ταύτας χω- 
ρήσασα άποκατάστασις αύτών άποβή άνευ ούσιαστικών συ
νεπειών.

6. Αύτός είναι ό σκοπός καί τό περιεχόμενον τοϋ προκει- 
μένου νομοσχεδίου, τό όποιον εχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν 
ύπ’ όψιν τής ’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας καί νά παρακαλ,έ- 
σωμεν όπως τύχη τοΰτο τής ψήφου της.

’Εν Άθήναις τη 1 ’Οκτωβρίου 1975 
Ό Υπουργός Οικονομικών

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Ν. Δ/γμα 119/1974 (ΦΕΚ 312/Α')

"Αρθρον 1.
1. Κατώτερα όργανα τών Σωμάτων Χωροφυλακής, ’Α

στυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού ώς καί Άνθυπα- 
σπισταί Χωροφυλακής, Άνθυπαστυνόμοι καί Πυρονόμοι, έ- 
ξελθόντες τής Υπηρεσίας κατά τό άπό 21.4.1967 μέχρι 
23.7.1974 χρονικόν διάστημα διά πολιτικούς λόγους δι 
καιοϋνται, όπως, έντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ήμε- 
ρών άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος, αΐτήσωνται 
τήν άναθεώρησιν τών περί έξόδου των έκ τής Υπηρεσίας 
έκδοθεισών διοικητικών πράξεων, δι’ αίτήσεώς των ύπο-
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βαλλομένης εις τό οίκεΐον ’Αρχηγεϊον. Μετά τής αίτήσεώς 
συνυποβάλλεται δηλωσις περί τοϋ έάν ό αϊτών έπιθυμή νά 
έπανέλθη εις τήν 'Υπηρεσίαν, εις περίπτωσή καθ’ ήν ή 
αίτησις άναθεωρήσεως θά γίνη δεκτή ώς καί άντίγραφον 
ποινικού μητρώου”καί πιστοποιητικόν Εΐσαγγελικής Άρ- 
Χ'7Λ·

2. Τό έν τη προηγουμένη παραγράφω δικαίωμα παρέχεται 
καί εις τούς κατά τό έν αύτη χρονικόν διάστημα :

α) Άποπεμφθέντας έκ παραγωγικής Σχολής διά πολι
τικούς λόγους, έξακολουθοϋντας δέ νά τελούν έν ένεργεία 
κατά τήν έναρξ'.ν τής ισχύος τού παρόντος.

β) Τιμωρηθέντας, τελεσιδίκως ή μή, διά πειθαρχικής 
ποινής ή κριθέντας δυσμενώς υπό Συμβουλίου κρίσεων διά 
πολιτικούς λόγους.

3. Έάν ό δικαιούμενος εις υποβολήν αίτήσεώς άπεβίωσε, 
τό δικαίωμα τούτο περιέρχεται εις τούς νομίμους κληρονό
μους αύτού. Μετά τής αιτήα£ως.υποβάλλεται άντίγραφον λη
ξιαρχικής πράξεως θανάτου καί πιστοποιητικού Δήμου ή 
Κοινότητος άποδεικνϋον ότι ό αϊτών είναι νόμιμος κληρο
νόμος τού θανόντος.

4. Ό αϊτών τήν άναθεώρησιν δύναται, προς ύποστήριξιν
τής ύποθεσεώς του, νά ύποβάλη όμοϋ μετά τής αίτήσεώς 
καί έγγραφον ύπόμνημα, ώς καί παν άλλο έγγραφον στοι- 
χεΐον τεϊνον εις τόν αυτόν σκοπον. ------- — -----------

5. Ό οικείος ’Αρχηγός έντός 30 ημερών άπό τής λή- 
ξεως τής χρονολογίας τής κατά τήν παρ. 1 τού παρόντος 
άρθρου άνατρεπτικής προθεσμίας παραπέμπει τάς ύποβλη- 
θείσας αιτήσεις, μετά τών φακέλων τών υποθέσεων καί 
τών ΰπό τών αίτούντων ύποβληθέντων στοιχείων,εις τό κατά 
τό άρθρον 2 τού παρόντος Συμβούλιον προς λήψιν άποφά- 
σεως.

"Αρθρον 2.
1. Έπί τών αιτήσεων άναθεωρήσεως άποφασίζει Συμ

βούλων συγκροτούμενον δι’ άποφάσεως τού Υπουργού Δη
μοσίας Τάξεως καί συντιθέμενον ώς άκολούθως :

α) Χωροφυλακή : Έξ ενός Συνταγματάρχου, ώς Προέ
δρου, καί δύο Άντισυνταγματαρχών, ώς μελών.

β) ’Αστυνομία Πόλεων : Έξ ένός ’Αστυνομικού Διευ- 
θυντοϋ Α' τάξεως ώς Προέδρου καί δύο ’Αστυνομικών Διευ
θυντών Β' τάξεως, ώς μελών.

γ) Πυροσβεστικόν Σώμα : Έξ ένός Πυράρχου, ώς Προ
έδρου καί δύο Άντιπυράρχων, ώς μελών. Μή ύπάρχοντος 
Πυράρχου τό Συμβούλιον συντίθεται έκ τριών Άντιπυράρ- 
χων, έξ ών ό άρχαιότερος έκτελεΐ καθήκοντα Προέδρου.

2. Χρέη γραμματέως, άνευ ψήφου, έκτελεΐ κατώτερος 
άξιωματικός οριζόμενος διά τής αύτής άποφάσεως.

"Αρθρον 3.
1. Τό Συμβούλιον, συνερχόμενου έν όλομελεία βάσει τών 

παρά τώ οϊκείω Άρχηγείω τηρουμένων άτομικών εγγρά
φων τού αίτοϋντος καί τών ύπ’ αύτού ύποβληθέντων στοι
χείων, άποφασίζει, κατά πλειοψηφίαν, περί τής άποδοχής 
ή άπορρίψεως τής αίτήσεώς, δι’ ήτιολογημένης άποφάσεώς 
του. Τό Συμβούλιον ύποχρεούται νά άποφασίζη τήν άποδο- 
χήν τής αίτήσεώς, έφ’ όσον πείθεται ότι, ή έκ τής 'Υπηρεσίας 
έξοδος, ή έκ τής Σχολής άποπομπή ή πειθαρχική ποινή υ
πήρξε συνέπεια ένεργειών ή έκδηλώσεως φρονημάτων τοϋ 
αίτοϋντος άντιτιθεμένων εις τό καθεστώς τό έπιβληθέν εις 
τήν Χώραν κατά τό άπό 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974 χρο
νικόν διάστημα ή έγένετο δι’ έκδηλώσεις πολιτικών πεποι
θήσεων αύτού (αίτοϋντος) άναγομένας εις τήν προ τής 
21.4.1967 χρονικήν περίοδον. Έάν ή έκ τής Υπηρεσίας έ
ξοδος ή έκ τής Σχολής άποπομπή ή ή πειθαρχική ποινή ή ή 
δυσμενής κρίσις όφείλεται εις λόγους μή πολιτικούς τό 
Συμβούλιον άπορρίπτει τήν αίτησιν, δι’ ήτιολογημένης άπο
φάσεώς του. Αί άποφάσεις τών Συμβουλίων είναι ύποχρεω- 
τικαί διά τήν 'Υπηρεσίαν.

2. Έν περιπτώσει άποδοχής τής αίτήσεώς αί περί έξό
δου έκ τής 'Υπηρεσίας, αποπομπής έκ τής Σχολής , έπιβο- 
λής πειθαρχικής, ποινής ή δυσμενούς κρίσεως άποφάσεις, ώς



καί αί εις έκτέλεσιν τούτων έκδοθεϊσαι διοικητικαί πράξεις 
άκυοοΰνται, θεωρούμεναι ώς μηδέποτε έκδοθεϊσαι.

.. . -- ■ ~ "Αρθρον 4.
1. Έν περιπτώσει άποδοχής της αίτήσεως το κατά τό 

αρθρον 2 τοΰ παρόντος Συμβούλιον ενεργεί περαιτέρω ώς 
ακολούθως :

α) Έπί υποθέσεων έξελθόντων έκ της 'Υπηρεσίας δυνάμει 
άποφάσεως Συμβουλίων κρίσεων ώς καί έπί υποθέσεων κρι- 
θέν των δυσμενώς υπό των ιδίων Συμβουλίων, ένεργεΐ τάς 
έτησίας κρίσεις τόσον τοΰ έτους καθ’ ό έλήφθη ή περί έξό- 
δου τοΰ αίτοϋντος έκ τής 'Υπηρεσίας άπόφχσις ή ή δυσμενής 
περί τούτου κρίσις, όσον καί των επομένων έτών, έφαρμόζον 
τάς κατά τά έτη ταϋτα ίσχυούσχς διατάξεις.

β) Έπί υποθέσεων έξελθόντων τής 'Υπηρεσίας κατ’ έφαρ- 
μογην των διατάξεων τοΰ Α.Ν. 34/1937 «περί έξυγιάνσεως 
τοΰ Σώματος τής ’Αστυνομίας Πόλεων» ένεργεΐ τάς έτη
σίας κρίσεις των άπό τοΰ έτους 1938 καί έφεξής έτών, δι’ ό
σους έκ των έξελθόντων έδει νά ένεργηθοϋν τοιαϋται κρί
σεις, έφαρμόζον τάς κατά τά έτη τχΰτα ίσχυούσχς διατά
ξεις.

γ) Έπί υποθέσεων έξελθόντων τής 'Υπηρεσίας διά άλ
λους λόγους (αποφάσεις Άνακριτικών ή Πειθαρχικών Συμ
βουλίων, έξαναγκασμός εις παραίτησιν κ.λ.π.) ένεργεΐ τάς 
έτησίας κρίσεις τών μετά τό έτος έξόδου τοΰ αίτοϋντος καί 
έφεξής έτών, δι’-όσους έκ τών έξελθόντων-έδει νά ένεργη
θοϋν τοιαϋται κρίσεις, έφαρμόζον τάς κατά τά έτη ταϋτα ί- 
σχυούσας διατάξεις.

δ) Έπί υποθέσεων άποπεμφθέντων τής παραγωγικής 
Σχολής ένεργεΐ τάς έτησίας κρίσεις τών έτών, καθ’ ά έ- 
νηργήθησαν τοιαϋται διά τούς έκ ·ής Σχολής άποφοιτήσαν- 
τας συμμαθητάς αυτών, έφαρμόζον τάς κατά τά έτηι ταϋτα 
ΐσχυούσας διατάξεις.

2. Αί άποφάσεις τών Συμβουλίων δέον νά είναι ήτιολο- 
γημέναι, είναι δέ υποχρεωτικά5, διά την 'Υπηρεσίαν.

"Αρθρον 5.
1. 'Η αποδοχή τής αίτήσεως άναθεωρήσεως συνεπάγεται 

την εις τήν 'Υπηρεσίαν έπαναφοράν τών έπιθυμούντων, διά 
άποφάσεως τοϋ οικείου ’Αρχηγού, υπό τήν προϋπόθεσιν ότι 
ούτοι :

α) Δεν έχουν καταληφθή υπό τοϋ ορίου ήλικίας.
β) Δεν έχουν συμπληρώσει πλήρη συντάξιμον υπηρεσίαν, 

ύπολογιζομένην κατά τάς διατάξεις τοϋ ΑΝ 1854/1951.
γ) Δεν κρίνονται ώς άποστρατευτέοι ή άπολυτέοι, κατ’ 

έφαρμογήν τών έν άρθρω 4 τοϋ παρόντος διαλαμβανομένων.
δ) Δεν έχουν καταδικασθή τελεσιδίκους δι’ αξιοποίνους 

πράξεις ή έπί ταΐς όποίαις καταδίκη κωλύει τήν εις τά Σώ
ματα άρχικήν κατάταξιν, ούδέ διώκονται διά τοιαύτας πρά
ξεις.

ε) "Εχουν υγείαν καί άρτιμέλειαν βεβαιουμένην υπό τρι
μελούς έπιτροπής έξ υγειονομικών άξιωματικών τοϋ Σώ
ματος όριζομένων κατά Σώμα, δι’ άποφάσεως τοϋ οικείου 
’Αρχηγού.

2. Οί έπαναφερόμενοι έπανέρχονται μέ τόν βαθμόν τον ό
ποιον φέρει ό άμέσως νεώτερός των ή δε προαγωγή τού
των λογίζεται γενομένη άπό τής χρονολογίας προαγωγής 
τοϋ νεωτέρου των, έκδιδομένης προς τούτο καί τής σχετικής 
διοικητικής πράξεως. ’Εάν όμως ή προαγωγή τοϋ νεωτέρου 
έγένετο έπ’ άνδραγαθία ή υπήρξε συνέπεια άποφοιτήσεως έκ 
παραγωγικής Σχολής ή συμμετοχής εις προαγωγικάς έξε- 
τάξεις, ούτοι έπανέρχονται μέ τόν βαθμόν τόν όποιον έφερον 
κατά τόν χρόνον τής έξόδου των έκ τής Υπηρεσίας.

3. 'Ο έκτος 'Υπηρεσίας διανυθείς ύπό τών έπανχφερο- 
μένων χρόνος λογίζεται τοιοϋτος πραγματικής δημοσίας καί 
συνταξίμου υπηρεσίας δι’ άπάσας τάς συνέπειας, έκτος τής 
λήψεως άναδρομικώς άποδοχών.

4. Οί τελέσαντες γάμον μετά τήν έξοδόν των έκ τής 'Υπη
ρεσίας έπαναφέρονται έφ’ όσον ή συζυγές των συγκεντροΐ 
τά ύπό τών οικείων διατάξεων προβλεπόμενα προσόντα.

5. Οί έπαναφερόμενοι καταλαμβάνουν τυχόν ύφισταμένας 
κενάς θέσεις ή διατηρούνται ώς υπεράριθμοι μέχρις άπορ- 
ρεφήσεώς των εις κενάς όργανικάς θέσεις. -

"Αρθρον 6.
'Η άποδοχή τής αίτήσεως άναθεωρήσεως, τών, έν άρθρω 

1 παρ. 2 τοϋ παρόντος άρθρου, διαλαμβανομένων, συνεπάγε
ται τά άκόλουθα : ’

α) Διά τούς άποπεμφθέντας έκ παραγωγικής Σχολής τήν 
ένταξιν αυτών εις τό τέλος τής έπετηρίδος τών άποφοιτησάν- 
των έκ τής Σχολής συμμαθητών των. Ή μεταξύ των άρ- 
χαιότης καθορίζεται βάσει τής σειράς έπιτυχίας αυτών κατά 
τάς έξετάσεις διά τήν είσοδόν των εις τήν Σχολήν. Ούτοι 
προάγονται εις τόν βαθμόν τόν όποιον φέρει ό άμέσως άρ- 
χαιότερός των, ύπό τάς, εις τά άρθρα 4 παρ. 1 περίπτωσις δ' 
καί 5 παρ. 2 τοϋ παρόντος, προϋποθέσεις.

β) Διά τούς συνεπεία πειθαρχικής ποινής ή δυσμενούς 
κρίσεως άποτελέσαντας άρχαιότητα ή βαθμόν τήν άνάκτησιν 
τής άρχχιότητος καί τήν προαγωγήν αυτών εις τόν βαθμόν 
τόν όποιον φέρει ό άμέσως νεώτερός των, ύπό τάς, εις τά άρ
θρα 4 πχρ. 1 καί 5 παρ. 2 τοϋ παρόντος, προϋποθέσεις.

"Αρθρον 7.
1. Οί μή έπαναφερόμενοι εις τήν 'Υπηρεσίαν διά τούς έν 

άρθρω 5 παράγρ. 1 τοϋ πχρόντος λόγους, προάγονται, ύπό 
τάς εις τά άρθρα 4 παρ. 1 καί 5 παρ. 2 τοϋ παρόντος προϋ
ποθέσεις εις τόν βαθμόν είς τόν όποιον προήχθη νεώτερός. 
των μέχρι του χρόνου καθ’ δν έπήλθεν ό δημιουργών τήν 
άδυναμίαν έπαναφοράς λόγος. Τά αυτά έφαρμόζονται καί δι’ 
όσους έγένοντο μεν δεκταί αί ύπό τούτων ύποβληθεΐσαι αι
τήσεις άναθεωρήσεως , δεν έδήλωσαν όμως ότι έπιθυμοϋν 
νά έπαναφερθοϋν εις τήν 'Υπηρεσίαν, κατά τά εις τό αρθρον 
1 παρ. 1 τοΰ παρόντος οριζόμενα.

2. Διά τούς μή έπχναφερομένους εις τήν 'Υπηρεσίαν λογί
ζεται ώς χρόνος πραγματικής συνταξίμου ύπηρεσίας ό χρό
νος ό διαρρεύσας άπό τής έξόδου των έκ τής 'Υπηρεσίας μέ
χρι τής έπελεύσεως τοϋ δημιουργοϋντος τήν άδυναμίαν έπα
ναφοράς λόγου ή τής χρονολογίας τής δεχομένης τήν αΐτησιν 
άναθεωρήσεως άποφάσεως τοΰ Συμβουλίου, δι’ όσους δεν έ
δήλωσαν έγρράφως ότι έπιθυμοϋν νά έπανέλθουν εις τήν έ- 
νεργόν 'Υπηρεσίαν.

"Αρθρον 8.
1. 'Η περί κανονισμού συντάξεως ή αύξήσεως ταύτης αΐ- 

τησις τών μή έπαναφερομένων εις τήν 'Υπηρεσίαν ώς καί 
τών οικογενειών τών έκ τούτων θανόντων δέον νά ύποβληθή 
έντός προθεσμίας ενός έτους άπό τής χρονολογίας κοινοποι- 
ήσεως εις τούτους τής άποφάσεως τοϋ κατά τό άρθρον 2 τοϋ 
παρόντος Συμβουλίου.

2. Ή βάσει τής προηγουμένης παραγράφου άναγνωριζο- 
μένη σύνταξις ή αϋξησις ταύτης είναι πληρωτέα άπό τής 
πρώτης τοϋ μηνός τής χρονολογίας έκδόσεως τής σχετικής 
πράξεως ή άποφάσεως.

3. Αί άποφάσεις τών έν άρθρω 2 τοϋ παρόντος Συμβου
λίου είναι άνέκκλητοι. ’Αγωγή έπί άποζημιώσει ή ήθική 
βλάβη ένώπιον τών τακτικών δικαστηρίων δεν έπιτρέπεται.

4. Αί κατά τών άποφάσεων τών Συμβουλίων αιτήσεις ά- 
κυρώσεως ένώπιον τοϋ Συμβουλίου τής Επικράτειας ά- 
σκοϋνται κατά τάς περί τούτους ΐσχυούσας διατάξεις.

"Αρθρον 9.
1. Αί προς τούς φορείς Άσφαλίσεως τοϋ προσωπικού τών 

Σωμάτων Χωροφυλακής καί Πυροσβεστικού σχέσεις τών 
κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άποκαθισταμένων ρυθμί
ζονται έπί τή βάσει τών διεπουσών τούς οικείους κατά Σώμα 
φορείς Άσφαλίσεως, διατάξεων.

2. Αί προς τούς φορείς Άσφαλίσεως τοϋ προσωπικού τοΰ 
Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων σχέσεις τών κατά τάς 
διατάξεις τοϋ παρόντος άποκαθισταμένων ρυθμίζονται ώς ά- 
κολούθως :

α) Οι άποκαθιστάμενοι καί έπανερχόμενοι εις τήν ένερ- 
γόν 'Υπηρεσίαν συνεχίζουν ύποχρεωτικώς τήν άσφάλισίν των 
εις τό Επικουρικόν Ταμεΐον 'Υπαλλήλων Αστυνομίας Πό-
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λέων (Ε.Τ.Υ.Α.Π.). Ούτοι ύποχρεοϋνται νά έπιστρέψουν, 
έντόκως, προς 8 %, το ληφθέν έφ’ άπαξ βοήθημα έντός τρι
μήνου προθεσμίας άπό της έπανόδου των ή νά διακανονί
σουν τοΰτο, ωσαύτως έντόκως, προς 8 °0, κατά τον χρόνού 
της έξόδου των έκ τοϋ Σώματος. Εις άμφοτέρας τάς περι
πτώσεις οφείλουν νά καταβάλουν διά τον έκτος υπηρεσίας 
χρόνον τά; μή γενομένας εις αυτούς κρατήσεις, αΐτινες υπο
λογίζονται έπί τη βάσει τοϋ μισθού τοϋ βαθμού, ον φέρει ό 
άποκαθιστάμενος καί επανερχόμενος εις την ένεργόν υπη
ρεσίαν κατά τον χρόνον της έπανόδου του εις τό Σώμα. Αϋται 
υπολογίζονται άτόκως, μέν, έάν καταβληθούν έντός τριμήνου 
προθεσμίας άπό της έπανόδου των, έντόκως δέ, προς 8% 
έάν διακανονισθοϋν μετά τοϋ βοηθήματος κατά τον χρόνον 
της έξόδου των έκ τοϋ Σώματος. Οί άποκαθιστάμενοι καί μή 
έπανερχόμενοι εις την ένεργόν υπηρεσίαν δύνανται νά αΐτή- 
σωνται τήν αναπροσαρμογήν τοϋ ληφθέντος έφ’ άπας βοη
θήματος, κατά τον διακανονισμόν, ΰπό τάς έν τοϊς προηγου- 
μένοις έδαφίοις προϋποθέσεις.

β) Οί άποκαθιστάμενοι καί έπανερχόμενοι εις τήν ένεργόν 
υπηρεσίαν συνεχίζουν ύποχρεωτικώς τήν άσφάλισίν των εις 
τό Ταμεΐον ’Αρωγής Υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων 
(Τ.Α.Υ.Α.Π.). Ούτοι ύποχρεοϋνται, όπως έντός διετούς προ
θεσμίας άπό τής έπανόδου των, ή μέχρι τής έξόδου των έκ 

~τοϋ Σώματος διά τούς ένωρίτερον έξερχομένους τούτου δι’- 
οΐονδήποτε λόγον, νά καταβάλουν, έντόκως προς 8 % τό σύ- 
νολον των ληφθέντων μερισμάτων, ώς καί τάς μή γενομένας 
εις αυτούς κρατήσεις, αΐτινες υπολογίζονται άτόκως μέν, 
άλλά έπί τη βάσει τοϋ μισθού τοϋ βαθμού, όν φέρει ό άπο- 
καθιστάμενος καί έπανερχόμενος εις τήν ένεργόν υπηρεσίαν 
κατά τον χρόνον τής έπανόδου του εις τό Σώμα. Οί άποκα- 
θιστάμενοι καί μή έπανερχόμενοι εις τήν ένεργόν υπηρεσίαν 
δύνανται, έντός έξαμήνου προθεσμίας άπό τής άποκαταστά- 
σεώς των, νά αΐτήσωνται τήν άναπροσαρμογήν τοϋ λαμβανο- 
μενου μερίσματος ύπό τάς έν τώ προηγουμένω έδαφίω προ
ϋποθέσεις.

γ) Καθ’ όσον άφορα τήν άσφάλισίν τών άνωτέρω εις τον 
παρά τώ Ε.Τ.Υ.Α.Π. Κλάδον 'Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων 
έφαρμόζονται αί περί τούτου ΐσχύουσαι διατάξεις.

Άρθρον 10.
Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής επομένης τής δη- 

μοσιεύσεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 22 ’Οκτωβρίου 1974

2. Ν. Δ/γμα 198/1974 (ΦΕΚ 361/Α)
Άρθρον 1.

Δικαιούμενοι άποκαταστάσεως.
1. ’Αξιωματικοί τών Σωμάτων Χωροφυλακής, ’Αστυνο

μίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού , έξελθόντες τής Υπηρεσίας 
κατά τό άπό 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974 χρονικόν διάστημα, 
διά πολιτικούς λόγους, δικαιούνται όπως, έντός άνατρεπτι- 
κής προθεσμίας 30 ημερών άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τοϋ 
παρόντος, αΐτήσωνται τήν έπανάκρισίν των δι’ αΐτήσεώς των 
ύποβαλλομένης εις τό οΐκεΐον Άρχηγεΐον.

2. Τό έν τή προηγουμένη παραγράφω δικαίωμα υποβολής 
αιτήσεως έπανακρίσεως παρέχεται καί εις τούς κατά τό έν 
αυτή χρονικόν διάστημα τιμωρηθέντας, τελεσιδίκως ή μή, 
διά πειθαρχικής ποινής ή κριθέντας δυσμενώς ύπό Συμβουλίων 
κρίσεων, διά πολιτικούς λόγους, ύπηρετοϋντας δέ κατά τον 
χρόνον ένάρξεως τής ισχύος τοϋ παρόντος.

3. Έάν ό δικαιούμενος εις υποβολήν αιτήσεως άπεβίωσε, 
το δικαίωμα τούτο περιέρχεται εις τούς νομίμους κληρονό
μους αύτοϋ, παρ’ ών μετά τής αιτήσεως ύποβάλεται άντί- 
γραφον ληξιαρχικής πράξεως θανάτου καί πιστοποιητικόν 
Δήμου ή Κοινότητος, άποδεικνϋον ότι ό αϊτών είναι νόμιμος 
κληρονόμος τοϋ θανόντος.

4. Ό αϊτών τήν άτθ7.ατάστα-:ν ϊύναται προς ύποττήρ:ξ:ν 
τής αϊτή-εώς του. νά ΰποίάλη όμοΰ μετά τής αιτήσεως καί 
εΤ7?2ί6ν υπόμνημα. ώ>ς καί παν άλλο έγγραφον στοιχεΐον 
τείνον εις τόν αυτόν σκοπόν.

5. 'Ο οικείος ’Αρχηγός έντός 30 ήμερών άπό τής λήξεως 
τής κατά τήν παράγραφον 1 τοϋ παρόντος άρθρου άνατρεπτι- 
κής προθεσμίας παραπέμπει τάς ύποβληθείσας αιτήσεις, μετά

τών φάκελων τών υποθέσεων καί τών ύπό τών αΐτούντων 
ύποβληθέντων στοιχείων, εις τό κατά τό άρθρον 2 τοϋ παρόν
τος Συμβούλιου προς λήψιν άποφάσεως.

Άρθρον 2.
Συγκρότησις Συμβουλίων κρίσεως.

]. Έπί τών αιτήσεων έπανακρίσεως άποφασίζει τό Συμ
βούλιου συγκροτούμενου κατά Σώμα δι’ άποοάσεω: 
τού 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως καί συντιθέμενου έϊ ένό; 
’Αρεοπαγίτου καί ένός Παρέδρου τοϋ Συμβουλίου τής Επι
κράτειας, οριζόμενων ύπό τού Προέδρου τοϋ Άρείου Πάγου 
καί τοϋ Προέδρου τοϋ Συμβουλίου τής Έπικσατείας καί 
ένός Άνωτάτου ’Αξιωματικού τοϋ οικείου Σώματος.

2. Πρόεδρος τοϋ Συμβουλίου ορίζεται ό ’Αρεοπαγίτη;. 
Χρέη γραμματέως άνευ ψήφου έκτελεϊ αξιωματικός τον οι
κείου Σώματος οριζόμενος διά τής αύτής ώς έν παραγράφω 
1 άποφάσεως.

Άρθρον 3.
Κρίσις αιτήσεων.

1. Τό Συμβούλιου, συνερχόμενου έν ολομέλεια, άποφαίνε- 
ται κατά πλειοψηφίαν, έπί τή βάσει τών παρά τώ οίκείω Αρ
χηγεία) τηρουμένων ατομικών φακέλων καί έγγράφων τών 
αΐτούντων “καί τών ύπ’ αυτών ύποβληθέντων στοιχείων, έάν 
ή έξοδος έκ τής 'Υπηρεσίας, ή πειθαρχική ποινή ή ή δυ
σμενή; κρίσις υπήρξε συνέπεια άντικειμενικής έκτιμήσεως 
τών στοιχείων τών άτομικών φακέλων καί έγγράφων τοϋ 
αϊτοϋντος ή ώφείλετο προδήλως εις πολιτικούς λόγους, δε
χόμενου ή άπορρϊπτον τήν αΐτησιν δι’ ήτιολογημένης άπο- 
φάσεώς του.

2. Δεν ύπόκεινται εις ουσιαστικήν κρίσιν άπορριπτό- 
μεναι αιτήσεις άξιωματικών άπό τοϋ βαθμοΰ τοϋ Συνταγμα
τάρχου, ’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α’ Τάξεως, Πυράρχου 
καί άνωτέρων τούτων, οί όποιοι μετά τήν έκ τή; 'Υπηρεσίας 
έξοδόν των άνεκλήθησαν εις τήν ένέργειαν ώς μόνιμοι έξ 
έφεδρείας ή κατέλαβον οίανδήποτε δημοσίαν, δημοτικήν ή 
κοινοτικήν θέσιν ή τοιαύτην εις νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου ή οργανισμούς κοινής ώφελείας, ύφ’ οίανδήποτε 
σχέσιν, ώς καί οί διορισθέντες ύπό τής Κυβερνήσεως εις 
οίανδήποτε έτέραν θέσιν άπό 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974. 
Οί αίτοϋντες τήν έπανάκρισίν των άξιωματικοί τών βαθμών 
τούτων ύποβάλλουν καί σχετικήν περί τών άνωτερω υπεύ
θυνον δήλωσιν, κατά τάς διατάξεις τού Ν.Δ. 105/1969.

Άρθρον 4.
Άποκατάστασις έξελθόντων τής 'Υπηρεσίας.

___ ________  . r φακελι
προκύπτοντα ουσιαστικά προσόντα, προάγει αυτους κατα 
ένα, δύο ή τρεις βαθμούς ή δεν προάγει τουτους ή απονέμει 
αύτοΐς μόνον άποστρατευτικόν βαθμόν, ύπό τους περιορισμούς 
τής επομένης παραγράφου.

2. Οί έν τή προηγουμένη παραγράφω διαλαμβανόμενοι 
δεν έπιτρέπεται νά προαχθοϋν εις βαθμόν άνωτερον εκείνου 
εις όν προήχθη νεώτερός των είτε μέχρι τής^ καταλήγω ς

εκόοσεως της άποφάσεως του ε.υμρου/.ιου w.j- ·-'■»
Επίσης οί άποκαθιστάμενοι δεν έπιτρέπεται να --ροαχ 'jji 
εις βαθμόν άνώτερον τού Συνταγματάρχου ·ων
άντιστοιχούντων. Προκειμένου όμως περί έςελυοντω/ .η, 
'Υττηρεσίας μέ τούς βαθμούς Συνταγματάρχου η . σ.ν/ο- 
μικοϋ Διευθυντοϋ Α' καί νεωτέρους τούτων, ου.οι ·<<a·.αι 
νά προαχθοϋν μέχρι καί τοϋ βαθμοΰ τοϋ^ ^Υ’·0<7ξ?*·ό 
ή τοϋ Ύπαρχηγοϋ ’Αστυνομίας Π όλεων, εφ οσον οι^ ^α μοι 
ούτοι ('Υποστρατήγου, 'Υπαρχηγοϋ) προεβλε^οντο κα.α 
Σώμα, κατά τον χρόνον καθ’ όν οί άποκαθιστάμενοι εωρ ^ / 
ται, κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος, έξερχόμε^ι .η, 
πηρεσίας.



3. Εις τούς προαγομένους έστω καί κατά ενα βαθμόν 
δεν άπονέμεται καί βαθμός έν αποστρατεία.

4. Οί κατά τάς διατάξεις των παραγράφων 1 καί 2 τοϋ 
παρόντος άρθρου προαγόμενοι εις τούς βαθμούς τοϋ Άντι- 
συνταγματάρχου, ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Β' τάξεως καί 
Άντιπυράρχου ή ανώτερους τούτων, ώς καί εκείνοι εις 
οΰς άπενεμήθη μόνον άποστρατευτικός βαθμός ή ούδείς 
βαθμός άπενεμήθη δεν επανέρχονται εις την 'Υπηρεσίαν, 
άλλ’ άποστρατεύονται δι’ άποφάσεως τοϋ ίδιου Συμβουλίου.

5. Οί προαγόμενοι εις τούς βαθμούς τοϋ Ταγματάρχου, 
’Αστυνόμου Α' τάξεως καί Έπιπυραγοϋ ή κατωτέρους τούτων 
έπαναφέρονται εις την 'Υπηρεσίαν έφ’ όσον έπιθυμοϋν, 
κατά τά ειδικώτερον οριζόμενα εις τό άρθρον 8 τοϋ παρόντος.

Άρθρον 5.
Άποκατάστασις δυσμενώς κριθέντων.

1. Προκειμένου περί δυσμενώς κριθέντων (άρθρον 1 
παράγρ. 2), ών αί αιτήσεις έπανακρίσεως έγένοντο δεκταί, 
τό Συμβούλιον δι’ άποφάσεως του άκυροι τάς άφορώσας εις 
τήν δυσμενή αύτών κρίσιν άποφάσεις των οικείων Συμβου
λίων, άκυρουμένων έν ταύτώ καί των εις έκτέλεσιν τούτων 
έκδοθεισών διοικητικών πράξεων καί έκτιμών τά έκ τών άτο- 
μικών φακέλων καί έγγραφων έκάστου προκύπτοντα ου
σιαστικά καί τυπικά προσόντα ενεργεί τάς έτησίας κρίσεις 
τών ετών κατά τά όποια έλήφθησαν αί περί δυσμενούς κρί- 
σεως άποφάσεις.

2. Οί έν τη προηγουμένη παραγράφω διαλαμβανόμενοι, 
έφ’ όσον ή άφορώσα εις τήν κρίσιν αύτών άπόφασις τοϋ Συμ
βουλίου είναι ευμενής, άνακτοϋν τήν άρχαιότητα ή τούς 
βαθμούς τούς όποιους συνεπεία της δυσμενούς κρίσεως 
άπώλεσαν.

"Άρθρον 6.
Άποκατάστασις τιμωρηθέντων πειθαρχικώς.

Προκειμένου περί τιμωρηθέντων πειθαρχικώς (άρθρον 1 
παράγρ. 2), ών αί αιτήσεις έπανακρίσεως έγένοντο δεκταί, 
τό Συμβούλιον δι’ άποφάσεως του άκυροι τάς περί έπιβολής 
τής ποινής άποφάσεις ή πράξεις τών οικείων οργάνων άκυ
ρουμένων έν ταύτώ καί τών εις έκτέλεσιν τούτων έκδοθεισών 
διοικητικών πράξεων. Τυχόν άπολεσθεΐσα συνεπεία τής 
ποινής άρχαιότης άνακτάται αύτοδικαίως, έκδιδομένης προς 
τούτο σχετικής πράξεως υπό τοϋ άρμοδίου οργάνου.

Άρθρον 7.
Κοινοποίησις άποφάσεων.

Αί άποφάσεις τών Συμβουλίων κονοποιοϋνται εις τούς 
ένδιαφερομένους μερίμνη τών οικείων ’Αρχηγείων έπί άπο- 
δεικτικώ.

Άρθρον 8.
Προϋποθέσεις-Συνέπειαι έπαναφοράς εις τήν 'Υπηρεσίαν.

1. Οί κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 4 παραγρ. 5 τοϋ 
παρόντος άποκαθιστάμενοι έπαναφέρονται εις τήν 'Υπηρεσίαν, 
έφ’ όσον αίτήσωνται τούτο δι’ αίτήσεώς των ύποβαλλομένης 
εις τό οίκεΐον Άρχηγεΐον έντός άνατρεπτικής προθεσμίας 
15 ήμερών άπό τής εις τούτους κονοποιήσεως τής άπαφάσεως 
τοϋ Συμβουλίου, διά Π.Δ/τος έκδιδομένου προτάσει τοϋ 
'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, ΰπό τήν προϋπόθεσιν ότι :

α) Δεν έχουν καταληφθή υπό τοϋ ορίου ήλικίας.
β) Δεν έχουν συμπληρώσει πλήρη συντάξιμον υπηρεσίαν, 

κατά τάς διατάξεις τοϋ Α.Ν. 1854/1951, εις ήν υπολογί
ζεται καί οίαδήποτε έτέρα προϋπηρεσία των, ήτις κατ’ 
άλλας διατάξεις λογίζεται ώς συντάΐιαος, ώ: καί ή τοιαύτη
τοϋ Ν.Δ. 142/1974.

γ) Δεν έχουν καταδικασθή τελεσιδίκως δι’ άξιοποίνους πρά
ξεις ή έπί ταΐς όποίαις καταδίκη κωλύει τήν εις τά Σώματα 
άρχικήν κατάταξιν, ούδέ διώκονται διά τοιαύτας πράξεις. 
Προς άπόδειξιν τούτου ΰποβάλεται ύπό τοϋ αίτοϋντος τήν 
έπαναφοράν άντίγραφον Ποινικού Μητρώου καί Πιστοποιη
τικού Είσαγγελικής ’Αρχής.

δ) "Εχουν υγείαν καί άρτιμέλειαν, βεβαιουμένην ύπό τρι
μελούς έπιτροπής έξ ύγειονομικών άξιωματικών τοϋ Σώ
ματος, όριζομένων κατά Σώμα δι’ άποφάσεως τοϋ οικείου 
’Αρχηγού.

Διά τήν διαπίστωσιν τοϋ χρόνου ;τής παθήσεως τών κρι- 
νομένων ώς άνικάνων έφαρμόζονται αί ίσχύουσαι κατά 
Σώμα διατάξεις.

ε) 'Η σύζυγός των συγκεντροϊ τά ύπό τών οικείων δια
τάξεων προβλεπόμενα προσόντα, διά τούς καταστάντας έγ- 
γάμους μετά τήν έξοδόν των.

2. Οί μή αίτήσαντες τήν έπαναφοράν των άποστρατεύον- 
ται διά Π. Δ/τος έκδιδομένου προτάσει τοϋ 'Υπουργού 
Δημοσίας Τάξεως.

3. Οί έπαναφερόμενοι εις τήν 'Υπηρεσίαν άνακτοϋν τήν 
κατά τον χρόνον τής έξόδου των άρχαιότητά των, διατηρούν
ται δέ ώς υπεράριθμοι μέχρι τής καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
έξόδου των ή προαγωγής των εις άνώτερον βαθμόν.

4. Οί έπαναφερόμενοι εις τήν 'Υπηρεσίαν, ώς καί οί έκ 
τών ύπηρετούντων άποκαθιστάμενοι (άρθρα 4 παράγρ. 5, 
5 καί 6) δεν δικαιούνται άναδρομικώς άποδοχών, οί δέ μή 
έπαναφερόμενοι (άρθρον 4 παράγρ. 4) δέν δικαιούνται άνα
δρομικώς συντάξεως.

Άρθρον 9.
Καθορισμός χρονολογιών έξόδου προαγωγής, έπαναφοράς.

1. Αί χρονολογίαι έξόδου έκ τής 'Υπηρεσίας τών μή έπα 
ναφερομένων εις ταύτη\Γ καθορίζονται ώς άκόλούθώς :

α) Διά τούς άποκαθισταμένους καί μή έπιθυμοϋντας νά 
έπανέλθουν εις τήν 'Υπηρεσίαν (άρθρον 4 παρ. 5) ή τοιαύτη 
τής έκδόσεως τής περί άποκαταστάσεώς των άποφάσεως 
τοϋ Συμβουλίου.

β) Διά τούς μή -ϋναμένους νά έπαναφερθοΰν κατά τά εί- 
δικώτερον διαλαμβανόμενα εις τάς περιπτώσεις α' έως ε'. 
τοϋ άρθρου 8 παράγρ. 1 τοϋ παρόντος, ή τοιαύτη τής έπε- 
λεύσεως τοϋ δημιουργοϋντος τήν άδυναμίαν έπαναφοράς 
λόγου.

γ) Διά τούς :
1. Προαγομένους κατά ένα, δύο ή τρεις βαθμούς.
2. Τούς μή προαγομένους καί
3. τούς λαμβάνοντας άποστρατευτικόν βαθμόν ή τοιαύτη 

τής έκδόσεως τής περί άποκαταστάσεώς των άποφάσεως 
τοϋ Συμβουλίου, έξαιρουμένων τών καταληθέντων ύπό τοϋ 
ορίου ήλικίας προ τής έκδόσεως τής άποφάσεως ταύτης, δι’ 
οΰς έχουν έφαρμογήν τά έν τώ προηγουμένω άδαφίω ορι
ζόμενα.

δ. Κατά πάσαν άλλην περίπτωσιν ή τοιαύτη τής έκδό
σεως τής άποφάσεως τοϋ κατ’ άρθρον 2 τοϋ παρόντος Συμ
βουλίου.

2. Ώς χρονολογίαι προαγωγής ή άπονομής άποστρατευ- 
τικοϋ βαθμού καθορίζονται αί τοιαϋται τής προαγωγής 
νεωτέρου τών άποκαθιστωμένων εις τούς βαθμούς εις οΰς 
ούτοι προάγονται ή εις έκείνους οί όποιοι άπονέμονται εις 
αυτούς έν άποστρατεία.

3. Χρονολογία έπαναφοράς εις τήν 'Υπηρεσίαν τών εις 
ταύτην έπαναφερομένων λογίζεται ή τοιαύτη τής δημοσιεύ- 
σεως τοϋ περί τής έπαναφοράς των Π.Δ/τος.

Άρθρον 10.
Έκτέλεσις άποφάσεων Συμβουλίων.

1. Αί άποφάσεις τών κατά τό άρθρον 2 τοϋ παρόντος Συμ
βουλίων είναι άνέκκλητοι. Αγωγή έπί άποζημιώσει ή ήθική 
βλάβη ένώπιον τών Τακτικών Δικαστηρίων δέν έπιτρέπεται.

2. Αί άποφάσεις τών Συμβουλίων περί προαγωγής ή 
άπονομής άποστρατευτικοϋ βαθμού, κτελοϋνται διά Π.Δ/των 
έκδιδομένων προτάσει τοϋ Υπουργού Δημοσίας Τάξεως. 
'Η χρονολογία έξόδου έκ τής 'Υπηρεσίας τών άποκαθιστα- 
μένων καί μή έπαναφερομένων εις ταύτην, ώς καί ή τοιαύτη 
προαγωγής ή άπονομής άποστρατευτικοϋ βαθμού, προσδιο- 
ριζομένη κατά τά ειδικώτερον οριζόμενα εις τό άρθρον 9 
τοϋ παρόντος καθορίζεται διά τών ιδίων Π. Δ/των.

3. Αί κατά τών άποφάσεων τών κατ’ άρθρον 2 τοϋ παρόν
τος Συμβουλίων αιτήσεις άκυρώσεως ένώπιον τοϋ Συμβου-



ο

λίου τη; ’Επικράτειας ασκούνται κατά τα; περί τούτου ίσχυ- 
ούσας διατάξει;.

Άρθρον 11.
Άσφάλισις άποκαθισταμένων.

1. Αί ποός τού; Φορείς Άσφαλίσεως τοϋ προσωπικού 
των Σωμάτων Χωροφυλακής καί Πυροσβεστικού σχέσεις 
των κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άποκαθισταμένων 
ρυθμίζονται έπ'ι τη βάσει των διεπουσών τούς οικείους κατά 
Σώμα Φορείς Άσφαλίσεως διατάξεων.

2. Αί προς τούς Φορείς Άσφαλίσεως τοϋ προσωπικού 
τοϋ Σώματος τής Αστυνομίας Πόλεων σχέσεις των κατά 
τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άποκαθισταμένων ρυθμίζονται 
ώς άκολούθως :

α. ΟΙ Υποκαθιστάμενοι καί επανερχόμενοι εις την ένεργον 
Υπηρεσίαν συνεχίζουν ύποχρεωτικώς την άσφάλ.ισίν των 
εις τό Επικουρικόν Ταμείον 'Υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πό
λεων (ΕΤΥΑΠ ). Ούτοι ύποχρεοϋνται νά έπιστρέψουν εντό
κους, πρός 8 %, τό ληφθέν έφ’ άπαξ βοήθημα, έντός τριμήνου 
προθεσμίας άπό τής έπανόδου των ή νά διακανονίσουν τούτο, 
ωσαύτως, έντόκως, πρός 8 % κατά τον χρόνον τής εξόδου 

-των -έκ τοϋ Σώματος.- Είς -άμφοτέρους. τάς. .περιπτώσεις 
οφείλουν νά καταβάλουν διά τον έκτος υπηρεσίας χρόνον 
τάς μή γενομένας εις αύτούς κρατήσεις αίτινες ύπολογίζον- 
ται επί τη βάσει τοϋ μισθού τοϋ βαθμού, όν φέρει ό άποκα- 
θιστάμενος καί επανερχόμενος εις την ένεργον 'Υπηρεσίαν, 
κατά τον χρόνον τής έπανόδου του εις τό Σώμα. Αύται 
υπολογίζονται άτόκως μέν, εάν καταβληθούν έντός τριμήνου 
προθεσμίας άπό της έπανόδου των, έντόκως δέ, πρός 8 % 
έάν διακανονισθοϋν μετά τοϋ βοηθήματος κατά τον χρόνον 
της έξόδου των έκ τοϋ Σώματος. Οί άποκαθιστάμενοι καί 
μή έπανερχόμενοι είς την ένεργον 'Υπηρεσίαν δύνανται νά 
αίτήσωνται την άναπροσαρμογήν τοϋ ληφθέντος έφ’ άπαξ 
βοηθήματος, κατά τον διακανονισμόν, υπό τάς έν τοϊς προη- 
γουμένοις έδαφίοις προϋποθέσεις.

β) Οί Υποκαθιστάμενοι καί έπανερχόμενοι εις τήν ένεργον 
•'Υπηρεσίαν συνεχίζουν ύποχρεωτικώς την άσφάλισίν των είς 
τό Ταμ εΐον ’Αρωγής ' Υπαλλήλων ’Αστυνομίας Πόλεων 
(ΤΑΥΑΠ). Ού τοι ύποχρεοϋνται, όπως έντός διετούς προ
θεσμίας άπό τής έπανόδου των ή μέχρι τής έξόδου των έκ 
τοϋ Σώματος διά τούς ένωρίτερον έξερχομένους δι’ οίονδή- 
ποτε λόγον, νά καταβάλουν, έντόκως πρός 8 %, τό σύνολον 
τών λ.ηφθέντων μερισμάτων, ώς καί τάς μή γενομένας εις 
αυτούς κρατήσεις αίτινες ύπολογίζονται άτόκως μέν άλλ’ 
έπί τη βάσει τοϋ μισθού τοϋ βαθμού, ον φέρει ό άποκαθιστά- 
μενος επανερχόμενος είς τήν ένεργον Υπηρεσίαν κατά τόν 
χρονον τής έπανόδου του είς τό Σώμα. Οί άποκαθιστάμενοι 
και μή έπανερχόμενοι είς τήν ένεργον 'Υπηρεσίαν, δύνανται. 
εντός εξαμήνου προθεσμίας άπό τής άποκαταστάσεώς των, 
νά αίτήσωνται τήν άνχπροσχρμογήν τοϋ λαμβανομένου με
ρίσματος ύπό τάς έν τώ προηγουμένω έδαφίω προϋποθέ
σεις.

γ. Καθ’ όσον άφορχ τήν άσφάλισίν τών άνωτέρω είς τόν 
παρά τό ΕΤΥΑΠ Κλάδον 'Υγείας ’Αστυνομίας Πόλεων 
εφαρμόζονται αί περί τούτου ίσχύουσαι διατάξεις.

Άρθρον 12.
Παροχή δικαιώματος άσκήσεως αίτήσεως άκυρώσεως.

Άςιωματικοί τών Σωμάτων Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας 
Πόλεων καί Πυροσβεστικού, ώς καί κατώτερα όργανα τών 
Σωμάτων τούτων καί Άνθυπασπισταί Χωροφυλακής, Άν- 
θυπαστυνόμοι καί Πυρονόμοι, άποστρατευθέντες ή άπολυ- 
θεντες ή κριθέντες δυσμενώς ύπό Συμβουλίων κρίσεως ή 
τιμωρηθέντες πειθαρχικώς, κατά τό άπό 21.4.1967 μέχρι 
23.7.1974 χρονικόν διάστημα, στερηθέντες δέ τοϋ δικαιώ
ματος άσκήσεως αίτήσεως άκυρώσεως ένώπιον τοϋ Συμβου
λίου τής Επικράτειας κατ’ έφαρμογήν τών ίσχυουσών κατά 
την χρονικήν ταύτην περίοδον διατάξεων, δύνανται νά άσκή- 
σουν τό δικαίωμα τοΰτο έντός 60 ήμερών Υπό τής ένάρξεως 
τής ισχύος τοϋ παρόντος ύπό τήν προϋπόθεσιν ότι δέν ύπέ->** \ - y λ λ — »’ -·+'·^ -πμ 'rrM-o’) ι του τταοοντοc.Ο -Ί ^ *

οί δέ άνθυπασπισταί καί τούτοι; άντιστοιχοϋντες καί οί κα
τώτεροι αύτών τήν ύπό τοϋ άρθρου 1 τοϋ ΧΛ 119/1974 
προβλεπομένην αίτησιν ή ή ύποβληθεΐσχ άπερρίφθη.

Άρθρον 13.

Χρόνος ισχύος.
Ή ισχύς τού παρόντος άρχετχι άπό τής επομένης τής 

δημοσιεύσεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

3. Χ.Α/γμα 200/1974 (ΦΕΚ 362/Α')
"Αρθρον 1.

Ό χρόνος καθ’ όν διετέλεσαν έκτος ύπηρεσίας οί κατά τάς 
διατάξεις τοϋ ύπ’ άριθ. 198/1974 Ν.Δ. έπαναφερόμενοι είς 
τήν ύπηρεσίαν άξιωματικοί Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας 
Πόλεων καί Πυροσβεστικού Σώματος, λογίζεται ώς χρόνος 
πραγματικής δημοσίας καί συνταξίμου ύπηρεσίας.

Άρθρον 2.
1. Οί κατά τάς διατάξεις τών άρθρων 4 παρ. 4 καί 8 παρ. 

1 περιπτ. α' έως ε' τοϋ ύπ’ άριθ. 198/1974 Χ.Δ. μή έπανα- 
φερόμενοι. είς. τήν 'Υπηρεσίαν, ώς καί οί δικαιούμενοι νά 
έπανέλ.θουν άλλά μή αίτήσαντες τούτο, ύπολογίζουν ώς χρό
νον πραγματικής συνταξίμου ύπηρεσίας ολόκληρον τόν 
χρόνον τόν διαρρεύσαντα άπό τής έξόδου των έκ τής 'Υπηρε
σίας μέχρι τής κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 9 τοϋ Ν.Δ. 
19S/1974 χρονολογίας καθ’ήν ούτοι θεωρούνται ήδη έξερχό- 
μενοι τής 'Υπηρεσίας. Αί διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 142/1974 «περί 
λογισμού είς τό διπλάσιον τοϋ χρόνου ύπηρεσίας τοϋ διανυ- 
θέντος είς ένίας ύπηρεσίας ύπό τοϋ προσωπικού τών Σωμά
των Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού» 
έφαρμόζονται καί έπί τούτων, έφ’ όσον κατά τάς διατάξεις 
τοϋ Ν.Δ. 198/1974 θεωρούνται έξερχόμενοι τής ύπηρεσίας 
μετά τήν έναρξιν τής ισχύος αύτοΰ (Ν.Δ. 142/1974).

2. 'Η αΐτησις περί κανονισμού συντάξεως ή αύξήσεως 
ταύτης παρά τών έν τη προηγούμενη παραγράφω άναφερο- 
μένων καί έν περιπτώσει θανάτου τούτων παρά τών οικο
γενειών των δέον νά ύποβληθή έντός άνατρεπτικής προθε
σμίας ενός έτους άπό τής κοινοποιήσει»; τής άποφάσεως τοϋ 
κατ’ άρθρον 2 τοϋ Ν.Δ. 198/1974 συμβουλίου, ή δέ σύνταξίς 
των είναι πληρωτέα άπό τής πρώτης τοϋ μηνός τής χρονο- 
λ.ογίας έκδόσεως τής σχετικής πράξεως ή άποφάσεως.

4) ΝΌΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 14/1975 (ΦΕΚ 40/.V)
Άρθρον 1.

Αί παράγραφοι 1 καί 2 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 198/1974 
άντικαθίστανται ώς άκολούθως :

«1. ’Αξιωματικοί τών Σωμάτων Χωροφυλακής, ’Αστυ
νομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού, έξελθόντες καθ’ οίονδή- 
ποτε τρόπον τής ένεργοΰ ύπηρεσίας των άπό 21.4.1967 μέ
χρι 23.7.1974, έφ’ όσον ή έξοδός των ώφείλετο είς πολιτι
κούς λόγους ή είς άντίθεσίν των πρός τήν κατά τήν χρονικήν 
ταύτην περίοδον δημιουργηθεϊσαν κατάστασιν ή είς έξανχ- 
γκασμόν είς παραίτησιν διά τούς ίδιους λόγους δικαιούνται 
όπως, έντός άνατρεπτικής προθεσμίας 20 ήμερών άπό τής 
ένάρξεως ισχύος τοϋ παρόντος, αίτήσωνται τήν έπανάκρισίν 
των δι’ αίτήσεώς των ύποβαλλομένης είς τό οίκεΐον Άρχη- 
γεϊον».

«2. Τό έν τή προηγουμένη παραγράφω δικαίωμα ύποβολής 
αίτήσεως έπανακρίσεως παρέχεται καί είς τούς κατά τό 
έν αύτή χρονικόν διάστημα τιμωρηθέντας, τελεσιδίκως ή μή, 
διά πειθαρχικής ποινής ή κριθέντας δυσμενώς ύπό Συμβου
λίων κρίσεων, διά πολιτικούς λ.όγους ή λόγω άντιθέσεώς των 
πρός τήν κατά τήν χρονικήν ταύτην περίοδον δημιουργηθεΐ- 
σαν κατάστασιν, ύπηρετοϋντας δέ κατά τόν χρόνον ένάρξεως 
τής ισχύος τοϋ παρόντος».

Άρθρον 2.
Τό άρθρον 2 τοϋ αυτού Ν.Δ/τος άντικαθίσταται ώς άκολού- 

θω; :
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«“Αρθρον 2.
Συγκρότησις Συμβουλίων κρίσεως.

1. ’Επί των αιτήσεων έπανακρίσεως άποφασίζουν Ειδι
κά Συμβούλια συγκροτούμενα κατά Σώμα δι’ άποφάσεως 
τοϋ Ύπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως καί συντιθέμενα έξ ένδς 
’Αρεοπαγίτου καί ένδς Παρέδρου, όριζομένων μετά των 
αναπληρωτών των ΰπδ τοϋ Προέδρου τοϋ Άρείου Πάγου 
καί τοϋ Προέδρου τοϋ Συμβουλίου τής ’Επικράτειας καί 
ένδς άνωτάτου ή άνωτέρου άξιωματικοϋ τοϋ οικείου Σώματος 
έν Αποστρατεία, μή ΰπηρετήσαντος εις τοϋτο μετά την 
21.4.1967 καί έντεϋθεν άνωτέρου ή άρχαιοτέρου τών κρινο- 
μένων καί όριζομένου μετά τοϋ άναπληρωτοϋ του ΰπδ τοϋ 
Ύπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως. Διά τδ Συμβούλιον άρμοδιό- 
τητος Πυροσβεστικού Σώματος δύναται νά όρίζηται, κατά 
την αυτήν διαδικασίαν, άνώτατος ή άνώτερος άξιωματικδς 
Χωροφυλακής ή ’Αστυνομίας Πόλεων έν άποστρατεία 
μετά τοϋ άναπληρωτοϋ του. Διά την κρίσιν ’Αρχηγών ’Α
στυνομίας Πόλεων τοϋ Συμβουλίου μετέχει, αντί άνωτάτου 
άξιωματικοΰ, τοϋ Σώματος, Πάρεδρος οριζόμενος μετά τοϋ 
άναπληρωτοϋ του ΰπδ τοϋ Προέδρου τοϋ Συμβουλ.ίου της 
’Επικράτειας. Οί έν άποστρατεία άνακαλοϋνται, πρδς τδν 
σκοπδν τοΰτον, δι’ άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ Δημοσίας Τά
ξεως εις την ένέργειαν μέ τδν βαθμόν, όν έλ,αβον έν άποστρα
τεία, έστω καί άν έχουν καταλ.ηφθή ΰπδ τοϋ ορίου ήλ,ικίας, 
άπολυόμενοι άμπωτή περατώσει τοϋ έργου τοϋ Συμβουλ.ίου 
κατά την αύτήν διαδικασίαν.

2. Πρόεδρος τοϋ Συμβουλ.ίου ορίζεται δ ’Αρεοπαγίτης. 
Χρέη γραμματέως άνευ ψήφου έκτελ.εΐ άξιωματικδς τοϋ οΐ- 
κείου Σώματος οριζόμενος μετά τοϋ άναπλ,ηρωτοΰ του διά 
τής αυτής ώς έν παραγράφω 1 άποφάσεως».

“Αρθρον 3.
Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ αύτοϋ Ν. Δ/τος άντι- 

καθίσταται ώς άκολούθως :
«1. Τδ Συμβούλιον συνερχόμενον έν όλομελεία άποφαίνε- 

ται, έντδς προθεσμίας τριών μηνών, ήτις, ένεκα άνυπερβλή- 
του κωλ.ύματος, δύναται νά παραταθή κατά την κρίσιν τοϋ 
Ύπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως, οΰχί πέραν τών δύο μηνών 
εισέτι, κατά πλειοψηφίαν εάν ή έξοδος έκ τής ύπηρεσίας, ή 
πειθαρχική ποινή ή ή δυσμενής κρίσις ύπήρξε συνέπεια άντι- 
κειμενικής έκτιμήσεως τών παρά τώ οΐκείω ’Αρχηγεία» τη- 
ρουμένων άτομικών φακέλων καί εγγράφων τών αίτούντων 
ώς καί τών ΰπ’ αυτών ύποβληθέντων στοιχείων ή ώφείλ.ετο 
προδήλ.ως εις πολιτικούς λόγους ή τοιούτους άντιθέσεων 
πρδς τήν άπδ 21.4.1967 δημιουργηθεΐσαν κατάστασιν ή εις 
έξαναγκασμδν εις παραίτησιν διά τούς ίδιους λόγους, δεχό- 
μενον ή άπορρϊπτον τήν αίτησιν δι’ ήτιολογημένης άποφά- 
σεώς του».

“Αρθρον 4.
Τδ άρθρον 4 τοϋ αύτοϋ X. Δ/τος άντικαθίσταται ώς άκο- 

λ.ούθως :
«“Αρθρον 4.

Άποκατάστασις έξελθόντων τής 'Υπηρεσίας.
1. Προκειμένου περί έξελθόντων τής ύπηρεσίας, ών αί 

αιτήσεις έπανακρίσεως έγ'ένοντο δεκταί, τδ Συμβούλ.ιον δι’ 
άποφάσεώς του άκυροι τάς περί έξόδου αύτών άποφάσεις 
τών οικείων Συμβουλίων, άκυρουμένων έν ταύτώ καί τών εις 
εκτελεσιν τούτων έκδοθεισών διοικητικών πράξεων καί 
εκτιμών τά έκ τών άτομικών φακέλ.ων καί έγγράφων έκά- 
στου προκύπτοντα ουσιαστικά προσόντα, προάγει αύτούς 
κατά ένα, δύο ή τρεις βαθμούς ή δεν προάγει τούτους ή άπο- 
νέμει αύτοϊς μόνον άποστρατευτικόν βαθμόν, έφαρμόζον τάς 
αναλογως τοϋ χρόνου εις όν άφορα ή νέα κρίσις, ΐσχυούσας 
διατάςεις ΰπδ τάς προϋποθέσεις καί περιορισμούς τών επο
μένων παραγράφων.

2. Οί έν τή προηγουμένη παραγράφω διαλ.αμβανόμενοι δεν 
επιτρέπεται νά προαχθοϋν εις βαθμόν άνώτερον έκείνου, εις 
όν προήχθη νεώτερό: των, είτε μέχρι τής καταλ,ήψεως αυτών 
(αποκαθιστωμένων) ΰπδ τοϋ ορίου ήλ,ικίας, διά τούς κατα-

ληφθέντας ΰπδ τούτου ε'τώ μέχρι τής συμπλ.ηρώσεως 35ετί 
κατά τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 139/1969 διά τούς συμπληρι 
σαντας ταύτην, είτε -μέχρι τής χρονολογίας έκδόοεως τ 
άποφάσεως τοϋ Συμβουλ.ίου διά τούς λ,οιπούς. Οί άποκαί 
στάμενοΐ-μέχρι καί τοϋ βαθμοϋ τοϋ Υποστρατήγου καί τούτ 
άντιστοιχοϋντος, έφ’ όσον οί βαθμοί οΰτοι, ώς καί οί κάτι 
τεροι τούτων, προβλέποντο κατά Σώμα, κατά τδν χρόνο 
καθ’ όν οί άποκαθιστάμενοι θεωρούνται, κατά τάς διατάξε 
τοϋ παρόντος, ώς έξερχόμενοι τής Ύττηρεσίας.

3. Οί άποκαθιστάμενοι κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντι 
Νόμου, δύνανται νά προαχθοϋν έν άποστρατεία καί μέχ: 
τοϋ βαθμοϋ τοϋ ’Αντιστράτηγου καί τούτα» άντιστοιχοϋι 
τος ΰπδ τάς προϋποθέσεις τοϋ άρθρου 55 τοϋ Ν.Δ. 139/1961

4. Οί κατά τάς διατάξεις τών παραγράφων 1 καί 2 το 
παρόντος άρθρου προαγόμενοι εις τούς βαθμούς τοϋ Ταξιάρ 
χου, Υποστρατήγου καί τών τούτοις άντιστοιχούντων, ώ 
καί έκεΐνοι εις οΰς άπενεμήθη μόνον άποστρατευτικδς βα 
θμδς ή ούδείς βαθμός άπενεμήθη δεν έπανέρχον-.αι εις τή 
Υπηρεσίαν, άλ,λ’ άποστρατεύονται δι’ άποφάσεως το 
Συμβουλίου.

5. Οί προαγόμενοι εις τούς βαθμούς τοϋ Συνταγματάρχου
’Αστυνομικού Διευθυντοϋ Α' τάξεως καί Πυράρχου ή κάτω 
τέρους τούτων, έπαναφέρονται εις τήν Υπηρεσίαν έφ’ όσο' 
έπιθυμοϋν, κατά τά εϊδικώτερον οριζόμενα εις τδ άρθρον 5 
τοϋ παρόντος».--- ----- ----------------  ---- ------------- -- -

“Αρθρον 5.
Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 8 τοϋ αύτοϋ Ν. Δ/τος άντε- 

καθίσταται ώς άκολ,ούθως :
«1. Οί κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 4 παράγρ. 5 τοϋ 

παρόντος άποκαθιστάμενοι έπαναφέρονται εις τήν Υπηρε
σίαν, έφ’ όσον αίτήσωνται τοϋτο δι’ αίτήσεώς των ύποβαλ- 
λομένης εις τδ οΐκεΐον Άρχηγεΐον έντδς άνατρεπτικής προ
θεσμίας 15 ήμερών άπδ τής εις τούτους κοινοποιήσεως τής 
άποφάσεως τοϋ Συμβουλ.ίου, διά Π. Δ/τος έκδιδομένου 
προτάσει τοϋ Ύπουργοϋ Δημοσίας Τάξεως, ΰπδ τήν προϋ- 
πόθεσιν ότι :

α. Δέν έχουν καταλ.ηφθή ΰπδ τοϋ ορίου ήλ,ικίας.
β. Δέν έχουν συμπληρώσει 35ετίαν ύπολογιζομένην κατά 

τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 139/1969.
γ. Δέν έχουν καταδικασθή άμετακλ.ήτως δι’ άξιοποίνους 

πράξεις ή έπί ταις όποίαις καταδίκη κωλ.ύει τήν εις τά Σώ
ματα άρχικήν κατάταξιν, ούδέ διώκονται διά τοιαύτας πρά
ξεις. Πρδς άπόδειξιν τούτου ύποβάλά.εται ΰπδ τοϋ αϊτοϋντος 
τήν έπαναφοράν, άντίγ-ραφον Ποινικού Μητρώου καί Πιστο- 
ποιητικδν Είσαγγελικής ’Αρχής.

δ. “Εχουν ύγείαν καί άρτιμέλ.ειαν, βεβαιουμένην ΰπδ τρι- 
μελ.οϋς έπιτροπής έξ ύγειονομικών άξιωματικών τοϋ Σώμα
τος, όριζομένων κατά Σώμα δι’ άποφάσεως τοϋ οικείου 
’Αρχηγού. Διά τήν διάπίστωσιν τοϋ χρόνου τής παθήσεως 
κρινομένων ώς άνικάνων, έφαρμόζονται αί Εσχύουσαι κατά 
Σώμα διατάξεις.

ε. Ή σύζυγός των συγκεντροΐ τά ΰπδ τών οικείων δια
τάξεων προβλ.επόμενα προσόντα, διά τούς καταστάντας έγ- 
γάμους μετά τήν έξοδόν των».

“Αρθρον 6.
Τδ άρθρον 11 τοϋ αύτοϋ Ν. Δ/τος άντικαθίσταται ώς 

άκολ,ούθως :
«“Αρθρον 11.

•1. Αί πρδς τούς Φορείς Άσφαλ.ίσεως τού προσωπικού 
τών Σωμάτων Χωροφυλ.ακής, ’Αστυνομίας Πόλ.εων καί 
Πυροσβεστικού σχέσεις τών κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόν
τος άποκαθισταμένων ρυθμίζονται ώς άκολούθως :

α. Οί άποκαθιστάμενοι καί έπανερχόμενοι εις τήν ένεργόν 
ύπηρεσίαν συνεχίζουν ύποχρεωτικώς τήν άσφάλ.ισίν των εις 
τά οικεία ’Ασφαλιστικά Ταμεία τών Σωμάτων Χωροφυλ.α
κής, Άστυν. Πόλ.εων καί Πυροσβεστικού. Οΰτοι ύποχεεοϋν- 
ται νά έπιστρέψουν τδ έφ’ άπαξ βοήθημα έντόκως, άπδ τής 
ισχύος τοϋ παρόντος πρδς 6 % έτησίως ή νά διακανονίσουν 
τοϋτο κατά τδν χρόνον τής έξόδου των έκ τοϋ Σώματος.



σχύτως- έντόκως, προς 6 %- έτησίως άπό ._πης ισχύος 
,ϋ παρόντος. ’Επίσης ύποχρεούνται να επιστρέφουν έντό- 
ως άπό της ισχύος τοΰ παρόντος προς 6 °0 έτησίως καί 
έχρις έξοσλήσεως τό σύνολον των ληφθέντων μηνιαίων με- 
σμάτων εντός προθεσμίας 2 έτών άπό της επανόδου των 
μέχρι της έΐόδου των έκ τοΰ Σώματος διά τους ένωρίτερον 

ίερχομένους δι’ οίονδήποτε λογον.
β. Οί άποκαθιστάμενοι καί μή επανερχόμενοι εις την ένερ- 

όν υπηρεσίαν δύνανται νά αίτήσωνται την άναπροσαρμογήν 
ών ληφθέντων έφ’ άπας βοηθημάτων καί μηνιαίων μερισμά- 

•ων υπό τάς έν τω προηγουμένω έδαφίω προϋποθέσεις.
γ. Αί άπχιτήσεις των ’Ασφαλιστικών Ταμείων των Σω- 

-άτων Χωροφυλακής, Άστυν. Πόλεων καί Πυροσβεστικού 
ιά τόν έκτος υπηρεσίας χρόνον των άποκαθισταμένων, έπα- 
ερχομένων καί μή, βαρύνουν τό Δημόσιον καί έξοφλούνται 

·>'.ά λογαριασμόν των παρ’ αΰτοϋ. Αύται υπολογίζονται έπί 
τοΰ βαθμού εις δν θέλει τελικώς άποκατασταθή ό έπανερχό-
χενος.

2. Αί διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου έχουν 
εφαρμογήν καί διά τούς άποκαθισταμένους, έπανερχομένους 
καί μή εις την υπηρεσίαν δυνάμει τού Χ.Δ. 119/1974 (ΦΕΚ 
112/1974 τ. Α') καταργουμένου τού άρθρου 9 τού Ν.Δ. 
τούτου.

3. Αΐ διατάξεις τού παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογήν καί 
έπί των άποκαθισταμένων διοικητικών υπάλληλων τών Σω
μάτων Χωροφυλακής, Άστυν. Πόλεων καί Πυροσβεστικού.

4. Οί άποκαθιστάμενοι τών Σωμάτων Άστυν. Π όλεων 
καί Πυροσβεστικού άπάντων τών βαθμών, τυγχάνουν τών 
αυτών προνομίων μέ τούς άποκαθι -ταμένους δημοσίους 
υπαλλήλους, μετόχους τού Μετοχικού. Ταμείου Πολιτικών 
Υπαλλήλων καί Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, 
όσον άφορα τά Ταμεία ταϋτα»..

Άρθρον 7.
Τό άρθρον 12 τού αύτοΰ Ν. Δ/τος άντικαθίσταται 

ακολούθως :
ως

«Άρθρον 12.
Παροχή δικαιώματος άσκήσεως αίτήσεως άκυρώσεως.
Αξιωματικοί τών Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνο

μίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού, ώς καί κατώτερα όργανα 
τών Σωμάτων τούτων καί Άνθυπασπισταί Χωροφυλακής. 
Άνθυπαστυνόμοι καί Πυρονόμοι, άποστρατευθέντες ή άπο- 
λυθέντες ή άποταχθέντες ή έξαναγκασθέντες εις παραίτησιν 
ή κριθέντες δυσμενώς ΰπό Συμβουλίων κρίσεως ή τιμωρη- 
θέντες πειθαρχικώς, κατά τό άπό 21.4.1967 μέχρι 23.7.74 
χρονικόν διάστημα, μή άσκήσαντες τό δικαίωμα τής αίτή
σεως άκυρώσεως ένώπιον τού Συμβουλίου τής Επικράτειας 
κατ’ έφαρμογήν τών ίσχυουσών κατά τήν χρονικήν ταύτην 
περίοδον διατάξεων ή άσκήσαντες τούτο καί κριθέντος άπα- 
ραδεκτου δύνα·/ται νά άσκήσουν τό δικαίωμα τούτο έντός 
60 ημερών άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τού παρόντος».

Άρθρον 8.
Τελικαί διατάξεις.

1. Αρχηγοί Αστυνομίας Πόλεων, άπομακρυνθέντεε τού 
Σώματος άπό 21.4.67 μέχρι τής ισχύος τού Α.Ν. 318/1968 
καί άποκαθιστάμενοι κατά τάς διατάξεις τού παρόντος νό
μου έξομοιούνται μισθολ,ογικώς καί βαθμολογικώς πρός 
Αρχηγόν Χωροφυλακή: (Αντιστράτηγον) άπό τής ισχύος 
τού Α.Χ. 318/1968. 'Ως χρονολογία έξόδου τούτων έκ τού 
Σώματος λογίζεται ή τοιαύτη καταλήψεώς των υπό τού ορίου 
ήλικιας. 'Η τοιαύτη βαθμολογική καί μισθολογική έξομοίω- 
σις δεν δημιουργεί δικαίωμα λήψεωε άναδρομικώς διαφοράς 
συντάξεως.

2. Αξιωματικοί τών Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνο
μίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού καταδικασθέντες υπό έκτά- 
κτων στρατιωτικών δικαστηρίων, ώς καί υπό διαρκών στρα
τοδικείων άπό 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974 λόγω άντιθέσεώς 
των προς τήν κατά τήν χρονικήν ταύτην περίοδον δημιουργη- 
θεϊσαν κατάστασή, έν ένεργεία ή άποστρατεία ευρισκόμενοι,

άποκαθίστανται. άνευ κρίσεως, δι’ άποφάσεως τού ’ Υπουργού 
Δημοσίας Τάξεως εις τόν βαθμόν, δν κατέχουν νεώτεροί των, 
μή άποκλειομένης τής προαγωγής τούτων εις τόν βαθμόν 
τού Αντιστράτηγου καί τούτω άντιστοιχούντος έν άπο
στρατεία. Περί τής παραμονής τούτων εις τήν ενεργόν υπη
ρεσίαν θά κρίνη τό κατ’ άρθρον 2 τοΰ παρόντος Συμβούλιον 
καί έντός τής κατά τό άρθρον 3 προθεσμίας. Οί διά τής άπο
φάσεως τού Συμβουλίου κρινόμενοι μή παραμένοντες έν 
τή ένεργώ υπηρεσία άποστρατεύονται διά τής αύτής άπο
φάσεως τού Συμβουλίου καί άπό τής έκδόσεως ταύτης.

3. Αί προθεσμίαι αί προβλεπόμεναι ΰπό τών Ν. Δ/των 
198/1974 καί 119/1974 παρατείνονται έπί είκοσιν (20) 
ήμέρας άπό τής ένάρξεως ισχύος τού παρόντος.

4. Ή παράγραφος 1 τοΰ άρθρου 3 τού Χ.Δ. 119/1974 
άντικαθίσταται ώς άκολούθως :

«1. Τό Συμβούλιον συνερχόμενον έν όλομελεία, βάσει τών 
παρά τώ οίκείω Άρχηγείω τηρουμένων άτομικών έγγράφων 
τού αίτούντος καί τών ύπ’ αυτού ΰποβληθέντων στοιχείων, 
άποφασίζει, κατά πλειοψηφίαν, περί τής άποδοχής ή άπορ- 
ρίψεως τής αίτήσεως, δι’ ήτιολογημένης άποφάσεώς του. Τό 
Συμβούλιον ΰποχρεοΰται νά άποφασίζη τήν άποδοχήν τής 
αίτήσεως, έφ’ όσον πείθεται ότι, ή έκ τής υπηρεσίας έξοδος 
ή έκ τής Σχολής άποπομπή ή πειθαρχική ποινή υπήρξε συνέ
πεια ένεργειών ή έκδηλ,ώσεων φρονημάτων τού αίτούντος άντι- 
τιθεμένων εις τό καθεστώς-τό έπιβληθέν είς_τήν Χώραν κατά 
τό άπό 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974 χρονικόν διάστημα ή 
έγένετο δι’ έκδηλώσεις πολιτικών πεποιθήσεων αυτού (αί
τούντος) άναγομένας εις τήν προ τής 21.4.1967 χρονικήν 
περίοδον. Έάν ή έκ τής 'Υπηρεσίας έξοδος ή έκ τής Σχολής 
άποπομπή ή ή πειθαρχική ποινή ή ή δυσμενής κρίσις οφεί
λεται εις λόγους μή πολιτικούς τό Συμβούλιον άπορρίπτει 
τήν αϊτησιν, δι’ ήτιολογημένης άποφάσεώς του. Αί άποφά- 
σεις τών Συμβουλίων είναι ύποχρεωτικαί διά τήν 'Υπηρε
σίαν, έφ’ όσον αύται λαμβάνονται παμψηφεί. Αί κατά πλειο
ψηφίαν λαμβανόμεναι ύπόκεινται εις προσφυγήν, έντός προ
θεσμίας 20 ήμερών άπό τής κοινοποιήσεώς των εις τούς ένδια- 
φερομένους, ένώπιον Δευτεροβαθμίου Συμβουλίου, συγκρο- 
τηθησομένου, κατά Σώμα, δι’ άποφάσεως τού 'Υπουργού 
Δημοσίας Τάξεως».

“Αρθρον 9.
'Η ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

5. Νόμος ύπ’ άριθ. 81/1975 (ΦΕΚ 143/A).
Άρθρον 1.

Τό άρθρον 4 τού Ν.Δ. 198/1974 «περί έπανακρίσεως ύπο- 
θέσεων Αξιωματικών Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων 
καί Πυροσβεστικού Σώματος, διωχθέντων διά πολιτικούς 
λόγους κατά τό άπό 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974 χρονικόν 
διάστημα καί παροχής δικαιώματος άσκήσεως αίτήσεως 
άκυρώσεως», ώς άντικατεστάθη διά τού άρθρου 4 τού Ν. 
14/1975 άντικαθίσταται ώς εξής :

Άρθρον 4.
Άποκατάστασις έξελθόντων τής 'Υπηρεσίας.

1. Προκειμένου περί έξελθόντων τής ύπηρεσίας, ών αί 
αιτήσεις έπανακρίσεως έγένοντο δεκταί, τό Συμβούλιον δι’ 
άποφάσεώς του άκυροι τάς περί έξόδου αυτών άποφάσεις 
τών οικείων Συμβουλίων, άκυρουμένων έν ταύτώ καί 
τών εις έκτέλεσιν τούτων έκδοθεισών διοικητικών πράξεων 
καί έκτιμών τά έκ τών άτομικών φακέλων καί έγγράφων 
έκάστου προκύπτοντα ούσιαστικά προσόντα, προάγει αύτούς 
κατά ένα, δύο ή τρεις βαθμούς ή δεν προάγει τούτους ή άπο- 
νέμει αύτοΐς μόνον άποστρατευτικόν βαθμόν, έφαρμόζον 
τάς άναλόγους τού χρόνου εις όν άφορά ή νέα κρίσις ίσχυού- 
σας διατάξεις, ύπό τάς προϋποθέσεις καί περιορισμούς τών 
έπομένων παραγράφων.

2. Οί, κατά τήν προηγουμένην παράγραφον άποκαθιστά- 
μενοι δύνανται νά προαχθούν μέχρι καί τού βαθμού τού 'Υπο
στρατήγου καί τοΰ εις αύτόν άντιστοιχούντος, έφ’ όσον :



α. Οι μέχρι τού 'Υποστρατήγου βαθμοί προεβλέποντο 
χατά Σώμα, καθ’ δν χρόνον οί άποκαθιστάμενοι θεωρούνται, 
κατά τάς διατάζεις τού παρόντος, έζερχόμενοι τής υπηρεσίας.

β. Εϊχον προαχθή εις τούς βαθμούς τούτους νεώτεροι των 
άποκαθισταμένων είτε μέχρι καταλήψεως τούτωνύπό τού ορίου 
ηλικίας, διά τούς καταληφθέντας ύπό τούτου, είτε μέχρις 
έκδόσεως τής άποφάσεως τού, διά τού παρόντος Νόμου συνι- 
στωμένου Συμβουλίου κρίσεως διά τούς λοιπούς.

3. Οί άποκαθιστάμενοι κατά τάς διατάξεις τού παρόντος 
Νόμου, δύνανται νά προαχθοϋν έν άποστρατεία μέχρι καί 
τού βαθμού τού ’Αντιστράτηγου καί τούτω άντιστοιχούντος, 
ΰπο τάς προϋποθέσεις τού άρθρου δδ τοΰ Ν.Δ. 139/1969.

4. Οί, κατά τάς διατάξεις των παραγράφων 1 καί 2 τού 
παρόντος άρθρου προαγόμενοι εις τούς βαθμούς τοΰ Ταξιάρ
χου, 'Υποστρατήγου καί των τούτοις άντιστοιχούντων, ως 
καί εκείνοι εις οΰς άπενεμήθη μόνον άποστρατευτικός βαθμός 
ή ούδείς βαθμός άπενεμήθη, δεν έπανέρχονται εις την 'Υ
πηρεσίαν, άλλ’ αποστρατεύονται δι’ άποφάσεως τοΰ Συμ
βουλίου.

5. Οί προαγόμενοι είς τούς βαθμούς τού Συνταγματάρ
χου, ’Αστυνομικού Διευθυντοΰ Α' τάζεως καί Πυράρχου 
ή κατωτέρους τούτων έπαναφέρονται εις την Υπηρεσίαν έφ’ 
όσον επιθυμούν, κατά τά ειδικώτερον οριζόμενα είς τό άρ- 
θρον 8 τού παρόντος. Έκ τούτων οί άποκαθιστάμενοι είς 
τον βαθμόν τού Συνταγματάρχου καί τούτω άντιστοιχούντος, 
έάν δηλώσουν ότι δέν επιθυμούν νά έπανέλθουν εις την 'Υπηρε
σίαν, προάγονται είςπόν αμέσως άνώτερον κατά Σώμα βαθμόν 
καί άποστρατεύονται άπό τής έκδόσεως τής άποφάσεως τού 
Συμβουλίου έφ’ όσον εις τον βαθμόν τούτον έχει προαχθή 
νεώτερός των καί τό αρμόδιον Συμβούλιον έχει άποφασίσει 
την μή προαγωγήν των ή την προαγωγήν των μέχρι δύο 
βαθμούς.

6. Άποκαθιστάμενοι αξιωματικοί συμπληροΰντες 3δετή 
πραγματικήν υπηρεσίαν κατά τάς διατάξεις τοΰ Ν.Δ 139/1969 
κρίνονται κατά τάς περί 3δετίας διατάξεις, αί όποϊαι ίσχυον 
περί αυτής κατά τον χρόνον, καθ’ δν θεωρούνται έξερχόμενοι 
τής υπηρεσίας κατά τάς διατάξεις τοΰ παρόντος, έφ’ όσον 
τό Συμβούλιον έχει άποφασίσει περί μή προαγωγής αυτών 
ή περί προαγωγής των κατά ένα ή δύο βαθμούς. 'Υποθέσεις 
μή κριθεΐσαι κατά τήν διάταξιν τής παρούσης παραγράφου 
έπανεξετάζονται ύπό τών Συμβουλίων αύτεπαγγέλτως.

Άρθρον 2.
1. Τό ύπό τού άρθρου 3 παράγρ. 1 τού Ν.Δ. 119/1974 

«περί άναθεωρήσεως υποθέσεων οργάνων Χωροφυλακής, 
’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού Σώματος έξελθόν- 
των τής υπηρεσίας κατά τό άπό 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974 
χρονικόν διάστημα διά πολιτικούς λόγους», ώς άντικατεστάθη 
διά τού άρθρου 8 παράγρ. 4 τού Ν. 14/1976, προβλεπόμενον 
Δευτεροβάθμιον Συμβούλιον, συγκροτούμενον κατά τά έν 
αύτώ οριζόμενα, συντίθεται έξ ενός Προέδρου Έφετών τοΰ 
Έφετείου ’Αθηνών, όριζομένου ύπό τοΰ Προϊσταμένου τοΰ 
Δικαστηρίου τούτου, έξ ένός Παρέδρου τού Συμβουλίου τής 
’Επικράτειας, όριζομένου ύπό τού Προέδρου αύτού καί έξ 
ένός άνωτέρου άξιωματικού τού οικείου Σώματος έν ένερ- 
γεία ή έν άποστρατεία. Πρόεδρος τού Συμβουλίου ορίζεται 
ό Πρόεδρος Έφετών, χρέη γραμματέως δέ έκτελεΐ κατώ
τερος άξιωματικός τού οικείου Σώματοε.

2. Είς τό Συμβούλιον τούτο παραπέμπονται, κατά τάς 
είς τήν έπομένην παράγραφον διακρίσεις, αί ύποθέσεις τών, 
κατά τό άρθρον 1 τού Ν.Δ. 119/1974 αίτησαμένων έπανά- 
κρισιν, έφ’ όσον τό έν άρθρω 2 τού Ν. Δ/τος τούτου Συμβού
λιον άπεφάνθη, παμψηφεί ή κατά πλειοψηοίαν, περί :

α. Άπορρίψεως τής αίτήσεως.
β. Μή προαγωγής είς δν βαθμόν προήχθη νεώτερός τού 

κρινομένου ελλείψει ουσιαστικών προσόντων.
γ. Μή έπαναφοράς είς τήν ύπηρεσίαν λόγω κρίσεώς του 

ώς άποστρατευτέου ή άπολυτέου (άρθρον δ παράγρ. 1 
περίπτωσις γ' Ν.Δ. 119/1974).

3. 'Η κατά τήν προηγοϋμένην παράγραφον παραπομπή 
τών ύποθέσεων ένεργεΐται :

α) Αιτήσει τού ένδιαφερομένου, άνεξαρτήτως έάν ή προ: 
φυγή τούτου ένώπιον τοΰ, κατά τάς διατάξεις τού άρθρου 
παράγρ. 4 τού Ν. 14/1976 προβλεπομένου Δευτεροβαθμύ 
Συμβουλίου, κριθεΐσα ύπ’ αύτού, άπερρίφθη ή μή.

β) Αύτεπαγγέλτως ύπό τής ύπηρεσίας (οικείου Άρχν 
γείου) είς πάσαν άλλην περίπτωσιν.

4. Τά οριζόμενα είς τά άρθρα 3>.αί 4 τού Ν.Δ. 119/197 
έφαρμόζονται καί έπί τών έργασιών τών Δευτεροβάθμιο 
Συμβουλίων ύπό τούς άκολούθους περιορισμούς :

α) Δέν ένεργούνται κρίσεις διά τά έτη κατά τά όποΐ 
ό άποκαθιστάμενος δέν ύπηρέτει, τού Συμβουλίου άποφαι 
νομένου μόνον περί τής προαγωγής ή μή προαγωγής, άπο 
στρατείας ή άπολύσεως αύτού.

β) Κατά τήν έκτίμησιν τών προς προαγωγήν ούσιαστικώ 
προσόντων τοΰ άποκαθισταμένου δέν λαμβάνονται ύπ’ δψι 
τά μετά τήν 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974 χρονικήν περίοδο 
στοιχεία, έκτός έάν αφορούν είς ποινικά άδικήματα μή σχετι 
ζόμενα προς τήν κατά τήν περίοδον ταύτην κρατήσασαν κατά 
στάσιν.

5. Τό έν παραγράφω 1 τοΰ παρόντος άρθρου Δευτερο
βάθμιον Συμβούλιον έπιλαμβανόμενον τής έπανακρίσεω: 
πειθαρχικών ύποθέσεων, αί όποϊαι εϊχον ώς συνέπειαν τή\ 
έξοδον έκ τής ύπηρεσίας, δύναται, έφ’ όσον κρίνει ότι ή έπι- 
βληθεΐσα ποινή δέν ώφείλετο εύθέως είς πολιτικούς λόγους 
νά ύπεισέλθη είς τήν κατ’ ούσίαν έξέτασιν τής ύποθέσεως κα! 
έάν κρίνη ότι ή ποινή ύπήρξεν ύπεράγαν αυστηρά νά άρτ 
ταύτην, δεχόμενον τήν αιτησιν. Έν συνεχεία προβαίνει είς 
τήν άποκατάστασιν τού αίτούντος κατά τά οριζόμενα είς τήν 
προηγοϋμένην παράγραφον.

6. Αί έργασίαι τοΰ Συμβουλίου περατούνται έντός τρι
μήνου άπό τής συγκροτήσεως τούτου, τής προθεσμίας ταύτης 
δυναμένης νά παραταθή δι’ άποφάσεως τού Υπουργού Δη
μοσίας Τάξεως.

7. Αί άποφάσεις τού Συμβουλίου, δέον νά είναι έπαρκώς 
ήτιολο^ημέναι, είναι δέ ύποχρεωτικαί διά τήν ύπηρεσίαν.

8. Οί ύποβάλλοντες ένώπιον τού Δευτεροβαθμίου Συμ
βουλίου αιτησιν δικαιούνται νά προσκομίσουν καί οίονδήποτε 
έγγραφον στοιχεΐον χρήσιμον προς ύποστηριξιν τών ύπο- 
θέσεών των. Προσέτι δέ δύνανται νά αίτήσωνται τήν ύπό 
τού Συμβουλίου άκρόασίν των, οπότε ένημεροΰνται περί τής 
χρονολογίας συζητήσεως μερίμνη τού Προέδρου τοΰ Συμ
βουλίου, πρό πέντε τούλάχιστον ήμερών.

9. Προσφυγή είς Δευτεροβάθμιον Συμβούλων δέν ανα
στέλλει τήν διαδικασίαν άποκαταστάσεως.

Άρθρον 3.
1. Οί, έκ τών, κατά τάς διατάξεις τού Ν.Δ. 119/1974 

άποκαθισταμένων καί έπαναφερομένων είς τήν ύπηρεσίαν 
κεκτημένοι, κατά τον χρόνον έξόδου των τά τυπικά προσόντα 
προς συμμετοχήν είς τούς είσιτηρίους διαγωνισμούς διά τάς 
Σχολάς Αξιωματικών καί 'Υπαξιωματικών τοΰ Σώματός 
των, είσάγονται είς ταύτας καθ’ ύπέρβασιν τού άριθμού 
εισακτέων, έάν είς τον σχετικόν είσιτήριον διαγωνισμόν 
έπιτύχουν είς τά Ελληνικά καί συγκεντρώσουν τήν βάσιν 
είς τό σύνολον τής βαθμολογίας. Τά έν τή παρούση παραγράφω 
οριζόμενα έφαρμόζονται έπί τών εισιτηρίων διαγωνισμών 
τών ένεργηθησομένων κατά τά έτη 1976 εως καί 1981.

2. Οί, κατά τάς κειμένας διατάξεις έπανακατατασσόμενοι, 
δικαιούνται νά συμμετέχουν είς τούς είσιτηρίους διαγωνισμούς 
διά τάς Σχολάς Αξιωματικών καί Υπαξιωματικών τοΰ 
Σώματός των, έφ’ όσον κέκτηνται τάς ύπό τών οικείων διατά
ξεων καθοριζομένας γραμματικάς γνώσεις καί ήλικίαν. Δι’ 
άποφάσεως τού 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως δύνανται νά 
ρυθμίζωνται λεπτομέρειαι έφαρμογής τών είς τάς παραγρά
φους 1 καί 2 τού παρόντος άρθρου διαλαμβανομένων.
- 3. Οί, έκ τών έπαναφερομένων ύπαγόμενοι είς τάς δια
τάξεις τού Ν.Δ. 1348/1973, είσάγονται άνευ έξετάσεων 
είς τάς Σχολάς Αξιωματικών Χωροφυλακής καί ’.Αστυνο
μίας Πόλεων, κατά τήν πρώτην μετά τήν έπαναφοράν των 
περίοδον λειτουργίας αύτών, άποφοιτώντες δέ προάγονται
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εις ον βαθμόν έχουν προαχθή οί άνήκοντες. εις την εκπαι
δευτικήν περίοδον, καθ’ ήν ούτοι εδικαιούντο εισαγωγής, κα
θιστάμενοι νεώτεροι τούτων. _

4. ΟΙ έκ των άπχνχφερομένων εις την ’Αστυνομίαν Πό
λεων κατέχοντες τά τυπικά προσόντα _διά την συμμετοχήν 
εις τον διενεργηθέντα κατά τό έτος 1971 διαγωνισμόν προς 
πλήοωσιν θέσεων βοηθών υγειονομικών ’Αξιωματικών δύ- 
νχντχΐ, δι’ αίτήσεώς των υποβαλλόμενης εις τό οΐκεΐον 
Άρχηγεϊον έντός άνατρεπτικής προθεσμίας 30 ήμερών άπό 
τής ένάρξεως ισχύος τού παρόντος, νά ζητήσουν όπως υπο
βληθούν εις έγγραφον δοκιμασίαν ενεργήθησομένην κατά τάς 
περί τού ϊιαγων.εμοΰ τούτου διατάξεις, εις -ερίπτωτιν 
δέ επιτυχίας των προάγονται ώς υπεράριθμοι εις όν βαθμόν φέ
ρουν οί έπιτυχόντες εις τον ένεργηθέντα κατά τό έτος 1971 
διαγωνισμόν, καθιστάμενοι νεώτεροι τούτων.

Άρθρον 4.
1. Εις τό άρθρον 8 τού Ν. 14/1975 προστίθεται παρά

γραφος 5 έχουσα, ώς άκολούθως :
«5. ’Αξιωματικοί τών Σωμάτων Χωροφυλακής, ’Αστυ

νομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού, παραπεμφθέντες ενώ
πιον τών εκτάκτων στρατοδικείων καί προφυλακισθέντες 
συνεπεία άσκήσεως ποινικής διώξεως έπί παραβάσει τού 
Α.Ν. 509/1947, λόγω άντιθέσεώς των προς την δημιουρ— 
γ-ηθεΐσαν κατάστασιν άπό 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974, 
έν ω χρόνω έτέλουν έν ένεργεία ή άποστρατεία ή ποινική 
δίωξις τών οποίων, άνεστάλη κατ’ έφαρμοιήν τού Α.Ν. 
228/1967, άποκαθίστανται καί προάγονται άνευ κρίσεως. 
δι’ άποφάσεως τού 'Υπουργού Δημοσίας Τάζεως, εις δν 
βαθμόν προήχθησαν νεώτεροι αύτών, ούχί όμως πέραν τών 
τριών βαθμών, άποστρατευόμενοι υποχρεωτικούς δι’ άπο
φάσεως τού αυτού Υπουργού.

2. Αί υπό τού άρθρου 1 τών Ν.Δ. 119/1974 καί 198/1974
προβλεπόμεναι προθεσμίαι, ώς παρετάθησαν διά τού άρθρου 
8 τού Ν. 14/1975, παρατείνονται έπί εικοσιν ήμέρας άπό τής 
ένάρξεως ισχύος τού παρόντος. 'Ωσαύτως παρατείνεται έπί 
(60) εξήκοντα ήμέρας άπό τής ένάρξεως ισχύος τού παρόν
τος ή υπό τού άρθρου 12 τού Ν.Δ. 198/1974, ώς έτροπο- 
ποιήθη ύπό τού άρθρου 7 τού Ν. 14/1975 προβλεπομένην 
προθεσμία προς άσκησιν αΐτήσεως άκυρώσεως ένώπιον τού 
Συμβουλίου ’Επικράτειας.

3. ’Αξιωματικοί άποκαθιστάμενοι κατά τάς διατάξεις 
τού άρθρου 8 παρ. 2 τού Ν. 14/1975 προάγονται μέχρι "τού 
βαθμού τού 'Υποστρατήγου καί τούτω άντιστοιχούντος, 
έστω καί άν ή προαγ ωγή νεωτέρου των έγένετο μετά τήν 
κατάληψιν αύτών (άποκαθισταμένων) ύπό τού ορίου ηλι
κίας. Προαγωγή των πέραν τών τριών (3) βαθμών, ώς καί 
παραμονή εις τήν ένεργόν υπηρεσίαν τών καταληφθέντων 
ύπό τού ορίου ήλ,ικίας, άποκλείεται.

4. ’Αξιωματικοί καί κατώτερα δργανα τών Σωμάτων 
Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού, 
ώς καί Άνθυπασπισταί Χωροφυλακής, Άνθυπχστυνόμοι 
καί Πυρονόμοι, έξελθόντες τής ύπηρεσίας διά λόγους ύγείας 
κατά τό άπό 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974 χρονικόν διάστημά, 
δύνανται δι’ αίτήσεώς των ύποβαλλομένης εις τό οΐκεΐον 
Άρχηγεϊον έντός άνατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών άπό 
τής ένάρξεως ισχύος τού παρόντος νά αίτήσωνται τήν έπανε- 
ξέτασίν των ύπό τής άρμοδίας ύγειονομικής έπιτροπής. Ή 
εις τήν έπιτροπήν ταύτην παραπομπή των ένεργεϊται κατά 
τάς οικείας διατάξεις. Οί έκ τούτων κρινόμενοι ικανοί έπα- 
ναφέρονται εις τήν ύπηρεσίαν ύπό τάς προϋποθέσεις τών Ν.Δ. 
119/19/4 καί 198/1974, ώς τροποποιηθέντα ισχύουν. Αΐ- 
τησιν δικαιούνται νά ύποβάλουν μόνον :

α) Οί παραπεμφθέντες εις τήν ύγειονομικήν έπιτροπήν 
πρός κρίσιν τής σωματικής των ίκανότητος, καθ’ όν χρόνον 
εΐχεν άσκηθή κατ’ αύτών πειθαρχική δίωξις διά πολιτικούς 
λόγους ή δι’ άντίθεσιν πρός τό καθεστώς τής 21ης ’Απριλίου 
1967, προκύπτουσαν έκ στοιχείων κριθησομένων ύπό έπι
τροπής, συγκροτηθησομένης δι’ άποφάσεως τού Υπουργού, 
μετά πρότασιν τού οικείου ’Αρχηγού.

β) Οί προ ή μετά τήν έ> τής ύπηρεσίας έξοδόν των διά 
λόγους ύγείας άναπτύξαντες κατά τού έπιβληθέντος εις τήν

Χώραν κατά τήν ανωτέρω περίοδον καθεστώτος, οίανδήποτε 
δραστηριότητα, προκύπτουσαν έκ προσκομισθησομένων ύπό 
τώιν ένδιαφερομένων στοιχείων, τά όποια θά έκτιμήση 
έπιτροπή συγκροτηθησομένη δι’ άποφάσεως τού 'Υπουργού, 
μετά πρότασιν τού οικείου ’Αρχηγού. 'Η άπόφασις τής επι
τροπής, δέον νά αίτιολοήται έπαρκώς.

“Αρθρον 5.
' Η ισχύς τού παρόντος έρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

ΕΑΕΓΚΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Τής 15ης Ειδικής Συνεδριάσεως τής 'Ολομέλειας τού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου τής 8η; ’Οκτωβρίου 1975.
ΜΕΑΗ : Γεώργ. Κουνουπιώτης, Πρόεδρος, Άντ. Πα- 

παδάτος, ’Αντιπρόεδρος, Βασ. Παπαστυλιανός, Κων. Χουρ- 
δάκης, Πέτρ. Πετρίδης, Νικ. Σπυράκος, Νικ. Θέμελης, 
Κων. Σαραντόπουλος, Κων. Παρασκευόπουλος, Δημ. Καμ- 
βύσης, Δημ. Μάμαλης, Ήλ. Κάμτσιος, Γεώργ. Βιτάλης 
καί Κων. Σμυρλής, Σύμβουλοι.

'Ο ’Ιωάν. Κατσίκας, Σύμβουλος, κωλυόμενος δεν προσήλθε.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ__ΤΗΣΓ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ:

Γεώργ. Δημόπουλος, Σύμβουλος, διαρκής άναπληρωτής 
τού Γενικού ’Επιτρόπου τής ’Επικράτειας, Παν. Φωτο- 
πούλου, κωλυομένου.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ : Γεράσ. Μπουκογιάννης.
Άρχομένης τής ο -νεδριάσεως ό Πρόεδρος εισάγει εις 

τήν 'Ολομέλειαν τό ι .ά τού ύπ’ άριθ. 115241/16S4/NI13/ 
1-38/1.10.1975 έγγράφου τού 'Υπουργείου Οικονομικών 
(Γενικόν Λογιστηριον τού Κράτους) πρός τον Γενικόν ’Επί
τροπον τής ’Επικράτειας άποσταλέν σχέδιον Νόμου «περί 
έφαρμογής τών διατάξεων τών Ν.Δ. 119/1974 καί 200/1974 
καί έπί τών δυνάμει τών Νόμων 14/1975 καί 81/1975 
άποκαθιστωμένων οργάνων Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πό
λεων καί Πυροσβεστικού Σώματος», όπως προκληθή ή 
γνώμη ταύτης συμφώνως πρός τό άρθρον 73 παρ. 2 τού 
Συντάγματος έχον ώς έξής :

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
«Περί έφαρμογής τών διατάξεων τών Ν.Δ. 119/1974 καί

200/1974 καί έπί τών δυνάμει τών Νόμων 14/1975 καί
81/1975 άποκαθιστωμένων οργάνων Χωροφυλακής, ’Α
στυνομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού Σώματος».

Άρθρον 1.
Αί διατάξεις τού Ν.Δ. 119/1974 «περί άναθεωρήσεως 

ύποθέσεων οργάνων Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων 
καί Πυροσβεστικού Σώματος, έξελθόντων τής 'Υπηρεσίας 
κατά τό άπό 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974 χρονικόν διά
στημα διά πολιτικούς λόγους» καί Ν.Δ. 200/1974 «περί 
ρυθμίσεως συνταξιοδοτικών πινών θεμάτων τών δυνάμει 
τού ύπ’ άριθ. 198/1974 Ν. Δ/τος άποκατασταθέντων ’Αξιω
ματικών Χωροφυλακής, ’Αστυνομίας Πόλεων καί Πυρο
σβεστικού Σώματος» έφαρμόζονται καί έπί τών κατά τάς 
διατάξεις τών Νόμων 14/1975 «περί τροποποιήσεως καί 
συμπληρώσεως διατάξεών τινων τού Ν.Δ. 198/1974» καί 
81/1975 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τών Ν.Δ. 198/ 
1974 καί 119/1974 ώς έτροποποιήθησαν καί συνεπληρώ- 
θησαν διά τού Ν. 14/1975 «άποκαθιστωμένων άξιωματικών, 
άνθυπασπιστών, άνθυπαστυνόμων καί πυρονόμων ώς καί 
κατωτέρων οργάνων τών Σωμάτων Χωροφυλακής, ’Αστυ
νομίας Πόλεων καί Πυροσβεστικού».

“Αρθρον 2.
'Η ισχύς τού παρόντος έρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς 

του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 1 ’Οκτωβρίου 1975 
'Ο 'Υπουργός Οικονομικών

Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ


