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Γ ρήγορο - γρήγορα ετοιμάσαμε για 
σας ένα κανονικό τεύχος (προσο
χή, με 64 όμως σελίδες, όπως θα 

φτάνει κοντά σας η «Αστυνομική Επιθεώ
ρηση» από τη νέα χρονιά). Έτσι, μας 
μένουν ακόμα μέχρι το τέλος του 1984 
τρία δπιλά τεύχη, που είμαστε σε θέση να 
σας υποσχεθούμε ότι θα είναι το ένα 
καλύτερο από το άλλο...

★  ★  ★

Το πλήρες κείμενο του νόμου για τον 
«Οργανισμό υπουργείου Λημόσιας Τάξης» 
σ’ ένα «δεμένο» 32σέλιδο για να το κρατή
σετε, να το μελετήσετε, με δυο λόγια να 
διαβάσετε ό,τι θα θέλατε για τη νέα Ελλη
νική Αστυνομία. Ακόμα, χρήσιμα στοιχεία 
για το νόμο σε ξεχωριστά ρεπορτάζ...

★  ★  ★

Ποιος είναι νέος Γενικός Γραμματέας 
του Υπ. Λημ. Τάξης Κων. Τσίμας που πήρε 
τη θέση του παραιτηθέντος κ. Παν. Ανα- 
γνωστόπουλου, όπως και η ημερήσια δια
ταγή του αποχωρήσαντος Γεν. Γραμμα
τέα, στη σελ. 5.

Ένα αφιέρωμα στη συμμετοχή της Χω
ροφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώμα
τος στην 49η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί

κης, με φωτογραφίες και ρεπορτάζ από τα 
περίπτερα, ετοιμάσαμε στις σελίδες 8- 
12...

★ ★ ★

Η συνέχεια του ενδιαφέροντος άρθρου 
για τις «Δημόσιες Συναθροίσεις» του μοι
ράρχου ΠΑΝ.ΠΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ, όπως και το 
αφιέρωμα για τους Ολυμπιακούς αγώνας 
του Λος Αντζελες, που σας είχαμε υπο- 
οχεθεί, θα δημοσιευτούν στο επόμενο (δι
πλό) τεύχος μας που θα κυκλοφορήσει σε 
λίγες μέρες. Στη σελίδα 19, όμως, μπορεί
τε να διαβάσετε ένα εμπεριστατωμένο 
άρθρο του Η. VIGNOLA εγκληματολόγου, 
πρώην διευθυντή της Αστυνομικής Δ/σης 
του Μόντρεαλ.

★ ★ ★

Δώδεκα σελίδες «ατζέντα» με την καθιέ
ρωση σελίδας για το σκάκι στην ενότητα 
των επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών θε
μάτων του περιοδικού μας με σπάνιες 
φωτογραφίες από την τελευταία ταινία 
του Μάνου Κατράκη «Ταξίδι στα Κύθη
ρα», αφιέρωμα στο ζωγράφο Γ. Σικελιώτη 
που χάθηκε και ιδέες και προτάσεις που 
σας ενδιαφέρουν ■■■

★  ★  ★

Μαζί, όμως πάλι σε λίγες μέρες μ’ ένα 
δπιλό τεύχος · «έκπληξη.....



Οι οικονομικές και Βαθμολογικές 
βελτιώσεις για το προσωπικό των Σ.Α

ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠ. ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ»

Οι οικονομικές και βαθμολογικές βελτιώσεις που προβλέπονται από 
το νόμο «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» για το προσωπι
κό των Σωμάτων Ασφαλείας είναι:
1. Οι αστυφύλακες και αρχιφύλακες που δεν εξελίσσονται σε 
παραγωγικούς υπαξιωματικούς και αξιωματικούς, προάγονται μισθο- 
λογικά στο βαθμό του αστυνόμου θ', όταν συμπληρώνουν 28 χρόνια 
πραγματικής υπηρεσίας. Στα 26 χρόνια προάγονται μισθολογικά στο 
βαθμό του υπαστυνόμου. Με το προηγούμενο καθεστώς προάγονταν 
μισθολογικά ύστερα από 28 χρόνια, μόνο στο βαθμό του υπαστυ
νόμου.
2. Οι αστυφύλακες που δεν γίνονται αρχιφύλακες με προαγωγικές 
εξετάσεις, προάγονται βαθμολογικά στο βαθμό του αρχιφύλακα 
ύστερα από 18 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας. Προηγούμενα, προά
γονταν βαθμολογικά στο βαθμό του υπαρχιφύλακα ύστερα από 18 
χρόνια και στο βαθμό του αρχιφύλακα στα 22 χρόνια.
3. Οι παραγωγικοί αρχιφύλακες που δεν γίνονται αξιωματικοί προάγο- 
νται ύστερα από 9 χρόνια στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου και 
εξελίσσονται επίσης βαθμολογικά και μισθολογικά σύμφωνα με όσα 
ισχύουν για τους ανθυπαστυνόμους και τους αξιωματικούς που 
προέρχονται από ανθυπαστυνόμους.
4. Οι ανθυπαστυνόμοι στα 28 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας προάγο- 
νται μισθολογικά στο βαθμό του αστυνόμου Α'. Προηγούμενα

» προβλέπονταν οικονομική προαγωγή τους μόνο μέχρι το βαθμό του 
αστυνόμου β'.
5. Οι αξιωματικοί που προέρχονται από ανθυπαστυνόμους προάγο- 
νται μισθολογικά μέχρι το βαθμό του αστυνομικού υποδιευθυντή και 
βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του αστυνόμου α'. Προηγούμενα 
προάγονταν μισθολογικά μέχρι το βαθμό του αστυνόμου α' και 
βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του αστυνόμου β'.
6. Για να μπορέσουν να λάβουν κατά το δυνατόν οι περισσότεροι τις 
μισθολογικές προαγωγές που προβλέπονται με το νέο νόμο, οι 
χωροφύλακες, αστυφύλακες, υπενωμοτάρχες, υπαρχιφύλακες, ενω
μοτάρχες, αρχιφύλακες, ανθυπαστυνόμοι που θα ενταχθούν από τη 
Χωροφυλακή και την Αστυνομία Πόλεων στην Ελληνική Αστυνομία, 
μπορούν να ζητήσουν να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι το 55 
έτος της ηλικίας τους.
7. Με την κατάργηση του βαθμού του υπαστυνόμου β', οι κατέχοντες 
το βαθμό ανθυπομοιράρχου, υπαστυνόμου β', προάγονται αυτομά
τως στο βαθμό του υπαστυνόμου (προηγούμενος υπαστυνόμος α'). 
Επίσης, όσοι εξέρχονται από τη σχολή Αξωματικών ονομάζονται απ' 
ευθείας υπαστυνόμοι, με ανάλογα βαθμολογικά και οικονομικά 
ωφελήματα.

• 8. Με την κατάργηση του βαθμού του ταξιάρχου - γενικού αστυνομι
κού διευθυντή, οι αστυνομικοί διευθυντές προάγονται είτε στην 
ενέργεια είτε αποστρατευόμενοι στο βαθμό του υποστρατήγου, με 
ανάλογα οικονομικά και συνταξιοδοτικά" ωφελήματα.

9. Αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των αστυνομικών διευθυντών κατά 
38, των αστυνομικών υπο/ντών κατά 35, των αστυνόμων α’ κατά 78, 
των αστυνόμων θ' κατά 167 και των ανθυπαστυνόμων - αρχιφυλάκων 
κατά 1.145. Συνέπεια των αυξήσεων αυτών είναι η ανάλογη διευκό
λυνση στη βαθμολογική προαγωγή του προσωπικού στους βαθμούς 
αυτούς.
10. Δίνεται αποζημίωση σε όσους εξέρχονται της υπηρεσίας ύστερα 
από 12 χρόνια, λόγω τραυματισμού ή σοβαρής πάθησης, χωρίς να 
συνταξιοδοτούνται.
11. Το τεχνικό προσωπικό της Χωροφυλακής που θα ενταχθεί στην 
Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να απολαμβάνει των ίδιων βαθμολογι
κών και μισθολογικών εξελίξεων που είχε.
12. Καθιερώνονται υλικές αμοιβές από 2-5 μηνιαίους μισθούς για 
εξαιρετική δραστηριότητα, σοβαρά τραύματα ή βλάβες του αστυνο
μικού προσωπικού κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του.
13. Προβλέπεται βαθμολογική προαγωγή κατά 1 βαθμό όσων αστυνο
μικών ανακηρύσσονται ολυμπιονίκες. 'Οσοι ολυμπιονίκες καταλαμ
βάνουν την πρώτη θέση προάγονται κατά 2 βαθμούς.
14. Επισημαίνεται ότι οι ευνοϊκότερες διατάξεις που προϊσχύουν για 
τη βαθμολογική και μισθολογική προαγωγή του προσωπικού που θα 
ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνομία από τη Χωροφυλακή και Αστυνο
μία Πόλεων παραμένουν σε ισχύ και μετά την εφαρμογή αυτού του 
νόμου. Οι τυχόν διαφορετικές σχετικές ρυθμίσεις αφορούν μόνο το 
νέο προσωπικό που θα καταταγεί στην Ελληνική Αστυνομία.

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Οπως αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο 6:
Ελήφθη μέριμνα για τους χωροφύλακες, αστυφύλακες, υπενωμο

τάρχες, υπαρχιφύλακες, ενωμοτάρχες, αρχιφύλακες, ανθυπασπιστές 
και ανθυπαστυνόμους που θα ενταχθούν στην Ελληνική Αστυνομία 
να μπορούν εάν το επιθυμούν να παραμένουν στην υπηρεσία μέχρι 
να συμπληρώσουν το 55ο έτος της ηλικίας τους, ώστε σε περιπτώσεις 
που δεν προλαβαίνουν, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε πριν να 
πάρουν τις μισθολογικές προαγωγές που προβλέπει ο νέος νόμος να 
τους δίδεται η ευκαιρία να συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο 
υπηρεσίας.

Η δήλωση που προβλέπεται να γίνεται σύμφωνα με το νόμο αυτό 
για την παράταση του ορίου ηλικίας, δεν έχει σαν συνέπεια την 
κατάργηση των διατάξεων που αφορούν το δικαίωμα παραίτησης με 
τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις για όσους υποβάλουν αυτή τη δήλωση. Στη 
χρονική διάρκεια που προηγείται μέχρι να συμπληρώσουν το 55ο 
έτος της ηλικίας τους, οι ενδιαφερόμενοι δεν δεσμεύονται να 
υποβάλουν αίτηση παραίτησης εφόσον το επιθυμούν και δεν χάνουν 
τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας που συμπληρώνουν κατά το χρόνο 
της απόλυσής τους ύστερα από αίτησή τους.
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Αποσπάσματα της ομιλίας
Από την εμπεριστατωμένη και πλούσια σε 
στοιχεία και αποδείξεις ομιλία του υπουργού 
Δημόσιος Τάξης Γιαν. ΣκουλαρΙκη στη Βουλή, 
παραθέτουμε πιο κάτω μερικά σημεία που θα 
σας βοηθήσουν να «διαβάσετε» καλύτερα το 
νόμο και τις επί μέρους διατάξεις του.

Είπε στην αρχή της ομιλίας του ο υπουργός 
Δημ. Τάξης:

«Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι συνάδελ
φοι, θεωρώ φυσικό ένα νομοσχέδιο σαν το 
συζητούμενο να προκαλεί συγκίνηση και να 
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της Κοινής Γνώ- 
μης. Πρόκειται για ένα πραγματικά σημαντικό 
νομοσχέδιο, που επιφέρει ρήξη στο αστυνομι
κό σύστημα της Χώρας μας.

Παράλληλα οι αστυνομικές υπηρεσίες επη
ρεάζουν την κοινωνική, ατομική και δημόσια 
ζωή του πολίτη, ώστε πράγματι να προκαλεί 
τεράστιο ενδιαφέρον, σαν εκείνο το οποίο 
προκάλεσε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

θα τολμήσω να ισχυριστώ, πως το νομοσχέ
διο αυτό συμπληρώνει, ή αν θέλετε ακόμη, 
υλοποιπεί την προσπάθεια, την οποία κατέβα
λε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, για τη δημιουργία 
μια νέας Αστυνομίας, με την ίδρυση, το 1920, 
της Αστυνομίας Πόλεως. Αυτή η προσπάθεια 
του Ελευθέριου Βενιζέλου ουσιαστικά έμεινε 
ημιτελής. Και έμεινε ημιτελής γιατί ενώ στον 
ιδρυτικό νόμο στο άρθρο 1 αναφέρεται, ότι η 
ιδρυόμενη Αστυνομία Πόλεων θα καλύψει την 
Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα και 
όπου ήθελε αλλαχού, δια Προεδρικών Διαταγ
μάτων, επεκταθεί, εν τούτοις όχι μόνο δεν 
υλοποιήθηκε αυτός ο στόχος του Ελευθέριου 
Βενιζέλου, αλλά αντίθετα συρρικνώθηκε. 
Αφαιρέθηκε από τη διακαιοδοσία της η Θεσ
σαλονίκη και σιγά - σιγά περιορίστηκε στα 
κέντρα των αστικών αυτών πόλεων, περικυ
κλωμένη από τη Χωροφυλακή, η οποία λίγο 
κατ' ολίγο αποκτούσε ένα τεράστιο έδαφος 
αστυνόμευσης, γιατί ο κόσμος κάτω από τη 
ζωή η οποία εδημιουργείτο στα κέντρα των 
μεγαλουπόλεων αυτών, έφευγε προς τα έξω.

Έτσι βλέπουμε, ότι η Αστυνομία σήμερα 
καλύπτει 150.000 τετραγωνικό χιλιόμετρα δη
λαδή, το 11 %  της συνολικής εδαφικής εκτά- 
σεως και η Χωροφυλακή 131.794 χιλιάδες 
τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή το 18,81% 
της εδαφικής μας εκτάσεως.

Σήμερα, η Αστυνομία, με δύναμη 11.981 
καλύπτει το 20% του συνολικού πληθυσμού 
της Χώρας και η Χωροφυλακή, με 26.447 το 
80% του πληθυσμού.

Σήμερα η Αστυνομία καλύπτει το 56% του 
πληθυσμιακού συγκροτήματος της Αττικής 
και η Χωροφυλακή το 44%».

Και παρακάτω κάνοντας μια ιστορική ανα- 
φορα για το θέμα της διαμάχης μεταξύ των δύο 
σωμάτων ανέφερε:

«θα πρέπει να τονίσω ότι οι λόγοι που 
σήμερα επικαλούμαστε αναφέρονται στα τότε 
Πρακτικά των συζητήσεων. Και θα περιορισθώ 
στον τότε βουλευτή Κούνδουρο, τέως 
υπουργό Εσωτερικών, στον οποίο υπήγετο η 
Αστυνομία, ο οποίος έλεγε ότι στα δύο Σώμα
τα έχει αναπτυχθεί τόση αντιζηλία, αλληλοα- 
ντίδραση και υπονόμευση, ώστε για τη θερα
πεία προτείνω μια μόνη, μοναδική, λύση, την 
κατάργηση των δύο Σωμάτων και τη δημιουρ
γία ενός ενιαίου Σώματος.

θα πρέπει να τονίσω, ότι ο αείμνηστος 
Παπαναστασίου πήρε την ίδια θέση και επρό- 
τεινε, ότι η μόνη θεραπεία και το μόνο σύστη

μα είναι να γίνει το ενιαίο Σώμα. Και ένα 
πλήθος τότε άλλων αγορητών εξέφρασαν την 
ίδια άποψη στη συζήτηση της Βουλής.

Ο αείμνηστος Γεώργιος Παπανδρέου είχε 
ακριβώς μια τέτοια άποψη, αλλά λόγω του ότι 
είχε θέσει θέμα εμπιστοσύνης η Κυβέρνηση, 
δεν επήρε το λόγο και είπε ότι ‘ είμαι υπο
χρεωμένος να μη μιλήσω και να ψηφίσω το 
νομοσχέδιο*».

Στη συνέχεια αναφερόμενος στη σχέση επι
τελικών - μαχίμων αστυνομικών ο κύριος 
Σκουλαρίκης τόνισε: «Αλλά πέρα από τον 
τομέα αυτό των απαράδεκτων καταστάσεων 
που δημιουργεί η λειτουργία της Αστυνομίας 
κατά τέτοιο τρόπο, θα μου επιτρέψετε να σας 
πω ότι απασχολεί και ένα τεράστιο μέρος του 
προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας σε τρό
πο ώστε να έχουμε σήμερα μια κατάσταση 
Κάθε άλλο παρά ανεκτή, από το σύνολο του 
προσωπικού που υπηρετεί στα δύο Σώματα σε 
επιτελικές μονάδες, υπηρετεί το μεγαλύτερο 
ποσοστό της δυνάμεως. θα  πρέπει να σας πω, 
ότι η σχέση των επιτελικών προς τους μαχί
μους είναι εις μεν τα τμήματα, στις μάχιμες 
υπηρεσίες 12 με 22.

Εμείς με το πρόγραμμα που έχουμε κάνει 
περιορίζουμε το επιτελικό προσωπικό σε 
2,42% και ανεβάζουμε το μάχιμο προσωπικό 
σε 97%. Το ίδιο δε γίνεται και στα επιτελεία 
των μαχίμων υπηρεσιών, δηλαδή βρισκόμαστε

περίπου στο ίδιο ποσοστό. Ουσιαστικά, δηλα
δή, εκμηδενίζουμε τη γραφειοκρατική σύνθε
ση των υπηρεσιών αυτών. Και πραγματικά και 
μόνο από αυτό το-λόγο, θα μπορούσε κανείς 
να πει ότι επιβάλλεται η δημιουργία μιας 
καινούριας Αστυνομίας».

Και για την κατάργηση ορισμένων βαθμών: 
«Σκεφβήκαμε όμως να καταργήσουμε ορισμέ
νους βαθμούς οι οποίοι δεν χρειάζονται. Και 
αυτοί είναι οι βαθμοί του υπενωμοτάρχη του 
υπαρχίφύλακα και του υτιοστυνόμου θ'. 
Βλέπετε ότι έφτιαχναν βαθμούς και έβαζαν Β ' 
και Α ' για να υπάρχει βαθμολογική αντιστοιχία 
μεταξύ Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πό
λεων. Επίσης, καταργούμε τον βαθμό του 
ταξιάρχου. Ο βαθμός αυτός αν θυμάμαι καλά, 
εισήχθη στην Χωροφυλακή και στην Αστυνο
μία Πόλεων το 1967 ή το 1968, χωρίς να 
εξυπηρετεί κανένα διαρθρωτικό ή λειτουργι
κό σκοπό».

Παρακάτω, αναφερόμενος στην οικονομική 
πλευρά του θέματος, ο κ. υπουργός υπογράμ
μισε:

«θα πρέπει να σας πω ότι ο προϋπολογι
σμός του υπουργείου Δημόσιας Τάξης είναι ο 
δεύτερος μετά του υπουργείου Εθνικής Ά μ υ 
νας.

Και θα πρέπει να ομολογηθε! ότι επί των
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ημερών μας σχεδόν διπλασιάσαμε τις πιστώ
σεις υπέρ των Σωμάτων Ασφαλείας. Αλλά 
αυτά δεν έλυσε το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο 
μέρος του προϋπολογισμού μας αναλίσκεται 
σε μισθούς του προσωπικού. Μπορώ να πω άτι 
το 85% - 88% περίπου. Και για να λειτουργή
σουν τα Σώματα Ασφαλείας για να μπορέσουν 
να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες κοινωνικές 
ανάγκες, που δημιουργούνται για περισσάτε-

Ι
ρη αστυνόμευση και για παροχή καλύτερων 
υπηρεσιών, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να 
ζητούμε συνεχώς και νέες κατατάξεις. Το 
1982, μόλις ανέλαθα το υπουργείο, ζήτησα 
από τα δύο Σώματα να μου υποβάλουν το τι 
ανάγκες έχουν για καλύτερη αστυνόμευση. Η 
μεν Χωροφυλακή ζήτησε 12.000 άνδρες, η δε 
Αστυνομία Πόλεων 5.000, δηλαδή το 50% της 
δύναμής τους. Και να είστε βέβαιοι ότι με 
κανένα τρόπο δεν θα λυνόταν το πρόβλημα 

[ παρά την τρομερή αύξηση του προϋπολογι
σμού, γιατί το θέμα δεν είναι ποοοτικό σε 
προσωπικό, αλλά ποιοτικό. Το θέμα είναι η 
δημιουργία ευέλικτων αποτελεσματικών μάχι
μων υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να προσφέ
ρουν έργο και να είναι εφοδιασμένες με τη 
σύγχρονη τεχνολογία, που να μου επιτρέψετε 
να πω, ότι οι κυβερνήσεις του παρελθόντος 
δεν την πρόσεξαν πάρα πολύ».

Για τις ρυθμίσεις του νόμου σχετικά με το 
προσωπικό ο κ. Σκουλαρίκης είπε:

«Στο σημείο αυτό οφείλω να πω ότι επ’ 
ευκαιρία, λύσαμε και μερικά προβλήματα που 
είχαν σχέση με το προσωπικό, και πάντοτε 
προς όφελός του. Κανένας δεν μπορεί να πει 
ότι αδικήθηκε. Μπορεί να πει ότι δεν «πήρε», 
διότι άκουσα από μερικούς να λένε ότι εμείς 
δεν πήραμε, ότι πήραν οι άλλοι, αλλά οι 
βαθμοί οι οποίοι υπάρχουν μέσα και η εξέλιξη, 
θα τους δώσει αύριο. Δεν είναι ανάγκη να 
πάρει στον κατεχόμενο βαθμό οπωσδήποτε. 

-- Το κάναμε και αυτό σε όλους τους βαθμούς 
μειώνοντας τα χρόνια εξέλιξής τους. Η κα
τάργηση των βαθμών ωφέλησε το προσωπικό, 
γιατί αυτοί που ήσαν σ' αυτούς εντάχθησαν

στον ανώτερο με όλες τις μισθολογικές ωφέ
λειες. Έτσι δείξαμε ότι η πρόθεση της κυβέρ
νησης δεν ήταν να θίξει το προσωπικό, αλλά 
αντίθετα να διορθώσει κατά τον καλύτερο 
τρόπο και επ' ωφελεία του προσωπικού, ένα 
σχήμα που να εξυπηρετεί και το ίδιο αλλά και 
προπάντων τις ανάγκες του Ελληνικού Λαού. 
Γιατί ούτε η Αστυνομία, ούτε καμιά άλλη 
Δημόσια Υπηρεσία υπάρχει για να εξυπηρετεί 
το προσωπικό. Οι υπηρεσίες υπάρχοον για να 
εξυπηρετείται ο λαός μέσα στο οποίο εντάσ
σονται και τα συμφέροντα του προσωπικού».

Και για τις βελτιώσεις στις αποδοχές των 
αστυνομικών στα τελευταία τρία χρόνια:

«Το θέμα είναι να λάβουμε υπόψη και τα 
συμφέροντα του προσωπικού. Και τα λαμβά
νουμε. Άλλωστε θα πρέπει να ομολογηθεί απ' 
όλους ότι η κυβέρνση αυτή, δεν εφείσθη 
ευκαιριών, δεν εφείσθη κάποιου νομοθετήμα- 
τος, ώστε να μην κάνει κάτι υπέρ του προσω
πικού των Σωμάτων Ασφαλείας.

Και θα μπορούσε να μην το κάνει για χίλιους 
δύο λόγους. Όμως από την πρώτη μέρα, 
κύριοι συνάδελφος που ανέλαβε η κυβέρνηση 
την εξουσία, κάθε μέρα κάτι κάνει υπέρ του 
προσωπικού, σε σημείο ώστε αυτά που έχουν 
γίνει στο διίάστημα των τριών ετών να μην 
έχουν γίνει στο διάστημα ολόκληρης της ζωής 
των Σωμάτων Ασφαλείας.

θα  πρέπει να σας πω, ότι, κανένας από τους 
προηγούμενους δεν ασχολήθηκε -  λυπούμαι 
που το λέω -  σε βάθος με τα προβλήματα του 
προσωπικού ώστε να υπάρχουν σήμερα κανο
νισμοί που να λένε για έφιππη Αστυνομία, που 
να λένε για πράγματα που δεν ίσχυαν στην 
πράξη, που προβλέπονται δαπάνες για σκε- 
λαίες, για κάλτσες που δεν τα παίρνει σήμερα 
το προσωπικό και θα μπορούσε να τους τα 
δώσει κανείς σε χρήμα, όπως κάναμε εμείς.

θα πρέπει ακόμη να σας πω ότι ανέβηκαν οι 
αποδοχές τους προσωπικού κατά το διάστημα 
που είμαστε κυβέρνηση σε βαθμό απίστευτο. 
Στα τρία αυτά χρόνια αυξήθηκαν οι αποδοχές 
του αντιστράτηγου κατά 26,1%, του υποστρά

τηγου 31,5%, του ταξιάρχου 32,3%, του συν
ταγματάρχη 36%, του αντισυνταγματάρχη 
42%, του ταγματάρχη 45%, του μοίραρχου 
54%, του υπομοίραρχου 59%, του ανθυπομοί
ραρχου 60%, του ανθυπασπιστή 78%, του 
ενωμοτάρχη 82%, λένε, κύριοι, στα Σώματα 
Ασφαλείας, είδαμε λεφτά στην τσέπη μας».

Και λίγο πριν τελειώσει:
«... Εκείνο που θα πρέπει να τονίσω είναι ότι 

μπήκαμε σε μια καινούρια φάση, όπου χρειά
ζεται με γοργά μεγάλα βήματα να προχωρή
σουμε για να καλύψουμε την απόσταση που 
υπάρχει με τους άλλους λαούς. Και το παρόν 
νομοσχέδιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια 
μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση στην κρατι
κή μηχανή.

Η σύγχρονη τεχνολογία, η οποία έχει μπει σ’ 
εφαρμογή μας επιβάλλει να έχουμε μεγάλες 
και ενιαίες διοικητικές μονάδες. Δεν είναι 
δυνατόν, να εξυπηρετούμε τον σκοπό που 
έχουν τα Σώματα Ασφαλείας με εγκατεσπαρ
μένες και μικρές υπηρεσίες. Οφείλω να σας 
πω ότι το πρόβλημα ετέθη όταν θελήσαμε να 
εφαρμόσουμε και τη μηχανοργάνωση στο 
υπουργείο.

Τι θα έπρεπε να κάνουμε; Να κάνουμε δύο 
μηχανοργανώσεις, εφαρμογή της πληροφορι
κής, τους ηλεκτονικούς υπολογιστές και κο- 
μπιούτερς ένα για την Αστυνομία και ένα για 
τη Χωροφυλακή;

Στοχεύουμε να πάρουμε ελικόπτερα. Τι θα 
γίνει; Τι θα γίνει με το ελικόπτερο; θα μπορεί 
να πετάει αν είναι της Χωροφυλακής πάνω 
από την Αθήνα, πάνω από το κέντρο της 
Αθήνας; θα μπορεί να εντοπίζει κάποια παρα
νομία, και σε ποιο θα αναφέρεται; Στο 100 ή 
στο 109; Τι θα γίνει; Το κόστος είναι τεράστιο 
και όπως είπαμε η ζωή όλων αυτών των 
εφαρμογών είναι ζωή 6 με 10 χρόνων.

Κάθε δέκα χρόνια θα έχουμε διπλή δαπάνη, 
διπλά ελικόπτερα, θα έχουμε συγκρούσεις και 
τέτοια διαρροή του χρήματος του Ελληνικού 
Λαού για να ικανοποιούμε διάφορους συναι
σθηματισμούς».

Και ο υπουργός ολοκλήρωσε την ομιλία του 
ως εξής:

«Κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο αυτό 
πιστεύω, ότι έχει βρει το στόχο του, στην 
καρδιά και στο μυαλό της μεγαλύτερης μερί
δας του Ελληνικού Λαού. Και είπε «επιτέλους, 
κάποιοι το τόλμησαν». Διότι νόμιζαν ότι είναι 
δύσκολο, ενώ είναι πολύ απλό μια και είναι 
σωστό. Και δεν μπορεί κανείς να σταματήσει 
τη ροή των γεγονότων, οποιαδήποτε προσωπι
κά του συμφέροντα και αν θίγονται. Και με 
χαρά μου είδα ότι πάρα πολύς κόσμος, με 
όσους μπόρεσα να έχω μία επαφή, που δεν 
ανήκει ούτε πολιτκά, ούτε ιδεολογικά στο 
ΠΑΣΟΚ, αλλά στη Νέα Δημοκρατία, με συνε- 
χάρη γι' αυτήν την πρωτοβουλία που πήρε η 
Κυβέρνηση. Και βεβαίως δεν μπορώ παρά να 
είμαι ευτυχής που βρήκε ανταπόκριση και στα 
άλλα Κόμματα. Λυπούμαι βαθειά που η Νέα 
Δημοκρατία έχασε και πάλι την ευκαιρία, να 
εμφανισθούμε όλοι μαζί σε ένα θεσμικό νομο
σχέδιο, που στοχεύει στην καλύτερη εξυπη
ρέτηση των ίδιων των Σωμάτων Ασφαλείας, 
για να βρίσκονται πιο κοντά στους παλμούς 
του Ελληνικού Λαού.

Κύριοι συνάδελφοι, με αίσθημα θαθειάς 
ευθύνης ζητώ να επιψηφίσετε το παρόν νομο
σχέδιο. Ευχαριστώ».

Λ
7



Λειτουργικοί και οικονομικοί λόγοι
Το σημείωμα αυτό δίνει έμφαση στους λειτουργικούς και οικονομι
κούς λόγους της αναδιοργάνωσης του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 
που είναι εξίσου σημαντικοί με τους γενικότερους λόγους που 
υπαγόρευσαν την εκπόνηση του νέου οργανισμού του υπουργείου.

--------------Του ΝΙΚ. ΝΑΣΟΦΙΔΗ-----------------
Ειδικού Σύμβουλου του Υπ. Δημ.Τάξης τοι

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
Με την αναδιοργάνωση και το νέο νόμο - 
οργανισμό του υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
1) Τερματίζεται η πολυδιάσπαση του αστυνο
μικού έργου σε πολλά Σώματα και Υπηρεσίες 
με τη δημιουργία μιας και ενιαίας Αστυνομίας, 
της οποίας η κάθετη και οριζόντια οργάνωση 
θα καλύπτει όλη τη χώρα.
2) Επιτυγχάνεται ενότητα δράσης κατά τόπο 
και αντικείμενο κυρίως με τη δημιουργία 
ενιαίου κλάδου Ασφάλειας, που συνενώνει τις 
δραστηριότητες των σημερινών αυτοτελών 
και επικαλυπτόμενων Υπηρεσιών (ΥΠΕΑ, ΔΕΥ, 
Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας Σωμάτων) και ενι
αίας Γενικής Διεύθυνσης Αττικής (σήμερα 
υπάρχου'.' 3 Γενικές Δ/νσεις, στο χώρο της 
Αττικής, J Ασφάλειες, 3 Τροχαίες κ.λπ.). _
3) Περιορίζονται οι επιτελικές Υπηρεσίες 
(υποστήριξης) από 242 σε 12 και μειώνονται τα 
ενδιάμεσα κλιμάκια από 3 σε 1.
4) Επιτυγχάνεται ενότητα διοίκησης της 
Αστυνομίας (και μάλιστα κάτω από άμεσο και 
συνεχή πολιτικό έλεγχο) με τη δημιουργία 
ενιαίας ηγεσίας από 1 Αρχηγό και 4 Προϊστα
μένους Κλάδων.
5) Εξασφαλίζεται καλύτερη εποπτεία και έλεγ
χος του αστυνομικού έργου με τη δημιουργία 
9 περιφερειακών Επιθεωρητών (έναντι 3 σή
μερα) και τη θέσπιση συγχρόνων μεθόδων 
σύνταξης των φύλλων ποιότητας του προσω
πικού.
6) Δημιουργείται ενιαία Αστυνομική Ακαδη
μία, που περιλαμβάνει βαθμίδες επαγγελματι
κής και επιστημονικής εκπαίδευσης, μετεκ
παίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης του 
προσωπικού.

Ορίζεται σαν σκοπός της εκπαίδευσης του 
προσωπικού, πέρα από την απόκτηση γνώ
σεων, η καλλιέργεια ανθρωπιστικής, κοινωνι
κής και δημοκρατικής αντίληψης. Σ' αυτό το 
σκοπό προσαρμόζονται οι μέθοδοι και τα 
προγράμματα εκπαίδευσης.

Διορίζονται σαν διδακτικό προσωπικό πανε
πιστημιακοί και επιστήμονες, γνωστοί όχι μό
νο για την επιστημονική τους κατάρτιση, αλλά 
και για τις δημοκρατικές τους αντιλήψεις.
7) Αυξάνεται το πολιτικό προσωπικό, ώστε να 
υποκαταστήσει τους αστυνομικούς στις Υπη
ρεσίες υποστήριξης. Επίσης στελεχώνεται το 
υπουργείο με τον απαραίτητο αριθμό επιστη
μονικού και τεχνικού προσωπικού για τις 
εξειδικευμένες εργασίες. Το πολιτικό προσω
πικό θα φέρει ένα «νέο πνεύμα» μέσα στις 
αστυνομικές Υπηρεσίες.

8) θεσπίζονται σύγχρονα και αυστηρά κριτή
ρια ελέγχου της απόδοσης του προσωπικού.
9) Βελτιώνονται οι συνθήκες εργασίας του
προσωπικού των μαχίμων υπηρεσιών, αφού 
όλες οι δύσκολες και επικίνδυνες εργασίες 
κατανέμονται πλέον μεταξύ περισσοτέρων. 
Σήμερα η σχέση επιτελικού προσωπικού προς 
μάχιμο είναι 1:5, ενώ με την αναδιοργάνωση 
γίνεται 1:40. Ταυτόχρονα ο εξοπλισμός με 
οχήματα και λοιπά μέσα καθιστά τις εργασίες 
λιγότερο κουραστικές για το προσωπικό.
10) Αυξάνονται οι θέσεις αντιστρατήγων εκ 
του σώματος από 2 σε 5 και οι θέσεις υπο

στρατήγων από 7 σε 17, με συνέπεια περισσό
τεροι ανώτεροι αξιωματικοί να εξελίσσονται 
στις ανώτατες θέσεις. Ταυτόχρονα, με την 
κατάργηση των βαθμών του ταξιάρχου, όλοι οι 
συνταγματάρχες θα αποστρατεύονται σαν 
μίνι-υποστράτηγοι.
11) Διευκολύνεται η ταχύτερη εξέλιξη των 
νέων αξιωματικών με την κατάργηση του 
βαθμού του ανθυπομοίραρχου - υπαστυνόμου
Β'.
12) θεσπίζονται σειρά βαθμολογικών και μι- 
σθολογικών ρυθμίσεων που βελτιώνουν το 
καθεστώς των κατωτέρων αστυνομικών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
1. Εξοικονόμηση προσωπικού και πόρων.

α) Από την ενοποίηση των Σωμάτων, την 
κατάργηση των μικτών υπηρεσιών (Σ.Ε., 
ΥΠ.Ε.Α., Π.Σ.Ε.Α., Δ.Ε.Υ.), την κατάργηση εν
διαμέσων κλιμακίων, τον περιορισμό των ειδι
κών τμημάτων εξοικονομούνται περίπου 9.500 
άνδρες, που αποδίδονται σε ουσιαστικά αστυ
νομικά έργα. Η δύναμη αυτή στοίχιζε ετησίως 
περίπου 7 δισεκατομμύρια δραχμές, 
β) Από τον περιορισμό των λειτουργικών δα
πανών, που. προκύπτει από τις προηγούμενες 
αναδιαρθρώσεις, αλλά και τη μείωση των 
μικρών μονάδων (σταθμών) εξοικονομούνται 
ετησίως περίπου 200 εκατομμύρια δραχμές, 
γ) Από την μη εκτέλεση επενδύσεων σε κτίρια 
και εγκαταστάσεις, που υπαγορεύονταν από 
την προηγούμενη διάρθρωση, εξοικονομού-
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ι υπαγορεύουν την αναδιοργάνωση

νται περίπου 4 δισεκατομμύρια δραχμές από 
το Π.Δ.Ε. και τον τακτικό προϋπολογισμό.
2. Αύξηση της παραγωγικότητας και της απο- 
τελεοματικότητας της Αστυνομίας.

Όπως είναι πλέον φανερό οι διαρθρωτικές 
και λειτουργικές αλλαγές θα οδηγήσουν σε 
αύξηση της παραγωγικότητας, αφού ο ίδιος 
αριθμός προσωπικού θα παράγει μεγαλύτερη 
ποσότητα και καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών 
προς το κοινωνικό σύνολο. Αλλά και η αποτε- 
λεσματικότητα της Αστυνομίας θα αυξηθεί 
σημαντικά, αφού οι μάχιμες υπηρεσίες ενι- 

ν σχύονται σε προσωπικό και μέσα. Επομένως οι 
πολίτες θα απολαμβάνουν περισσότερη τάξη 
και ασφάλεια.
3. Οικονομίες κλίμακας.

Με τα δύο προηγούμενα οφέλη συναρτώ- 
νται άμεσα και οι οικονομίες κλίμακας, που θα 
εμφανιστούν, αναπόφευκτα, αφού το κόστος 
ανά μονάδα παραγόμενης υπηρεσίας θα μειω
θεί σημαντικά με την αύξηση του μεγέθους, 
που θα προκύψει από τη συγχώνευση των 
μικρών μεγεθών (ενοποιούμενα Σώματα και 
Υπηρεσίες) σ' ένα μεγάλο μέγεθος (ενιαία 
Αστυνομία).

Με την αύξηση του μεγέθους θα διευκολυν
θούν η εξειδίκευση του προσωπικού, ο ορθο
λογικός καταμερισμός της εργασίας και ο 
εξοπλισμός με προηγμένης τεχνολογίας μέ
σα. Επομένως θα προκύψουν και ο εργασια
κός και ο τεχνολογικός παράγοντας των οικο
νομιών κλίμακας.

Γ. Σκουλαρικης: 
Θα δρομολογήσουμε 

καινούριες 
σχέσεις με τους 

πολίτες...
Με αφορμή την έναρξη ισχύος 
του νόμου για την ενοποίηση των 
Σωμάτων Ασφαλείας μετά τη 
δημοσίευσή του στο Φ.Ε.Κ. στις 
9-10-1984, ο υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως κ. Γ. Σκουλαρικης έκανε 
την ακόλουθη δήλωση:

«Από σήμερα αρχίζει η 
λειτουργία του υπουργείου κάτω 
από νέα μορφή, μέσα στην οποία 
εντάσσεται και η λειτουργία της 
νέας αστυνομίας. Σαν αρμόδιος 
υπουργός αισθάνομαι βαθειά 
ικανοποίηση, γιατί ξεκινάει η 
υλοποίηση μιας από τις 
μεγαλύτερες αλλαγές στη 
Δημόσια Διοίκηση.

Το υπουργείο Δημοσίας Τάξεως 
έχει αρμοδιότητες που 
καλύπτουν όλο το φάσμα της 
Δημόσιας Διοίκησης και συνεπώς 
η λειτουργία του επηρεάζει 
θετικά τη ζωή των πολιτών. Η 
πλήρης ανάπτυξή του, υπό τη νέα 
του μορφή, θα απαιτήσει ένα 
ικανό χρονικό διάστημα, αλλά 
πιστεύουμε ότι από τα πρώτα 
στάδια θα φανεί η ωφελιμότητα 
αυτής της αλλαγής.
Με τη συμπαράσταση του 
ελληνικού λαού, αλλά και όσων 
εντάχθηκαν στη δύναμη του 
υπουργείου και της ελληνικής 
αστυνομίας, πιστεύω πως θα 
πετύχουμε να φέρουμε σε πέρας 
το βαρύ αυτό έργο και να 
δρομολογήσουμε τις καινούριες 
σχέσεις ανάμεσα στους πολίτες, 
στο προσωπικό του υπουργείου 
και την ελληνική αστυνομία, που 
δεν θα σημαίνει τίποτε άλλο, 
παρά την εξυπηρέτηση του ίδιου 
του λαού, για τον οποίο και 
υπάρχουν όλες οι κρατικές 
υπηρεσίες.
Αισθάνομαι βαθειά συγκίνηση και 
αίσθημα ευθύνης που μου 
εμπιστεύτηκε ο πρωθυπουργός 
της Αλλαγής την υλοποίηση 
αυτής της προσπάθειας».
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Ο νέος γενικός γραμματέας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Ο Κων/νος Τσίμας του Δημητρίου, γενικός 
διευθυντής ως τώρα των Ελληνικών Ταχυδρο
μείων (ΕΛ.ΤΑ.) τοποθετήθηκε ως γενικός γραμ
ματέας του Υπουργείου Δημόσιος Τάξης, στη 
θέση του ποροιτηθέντος αντιστράτηγου ε.ο. 
Τάκη Αναγνωστάπουλου.

Ο νέος γενικός γραμματέας γεννήθηκε στο 
χωριό θεολόγος της Θάσου το 1936. Γιός κα
πνεργάτη συνδικαλιστή, σπούδασε Πολιτικές

Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση στο Πανεπι
στήμιο CITY UNIVERCITY Τής Νέος Υόρκης. 
Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά.

Στη διάρκεια της δικτατορίας ήταν ιδρυτικά 
μέλος κοι στέλεχος του Εθνικού Συμβουλίου 
του ΠΑΚ. Με την ιδιότητα του άμεσου συνεργάτη 
του αρχηγού του ΠΑΚ, είχε πάρει μέρος σε άλο 
το συνέδριο της Οργάνωσης στην Ευρώπη και σε 
συνέδριο άλλων Εθνικοοπελευθερωτικών κινη

μάτων.
Υπήρξε ιδρυτικά μέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Στο 

συνέδριο του Κινήματος εκλέχτηκε μέλος της 
Κεντρικής Επιτροπής, ενώ απά το 1930 είναι 
μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Στις 27 Νοεμβρίου 1981, με απόφαση της 
Κυβέρνησης, τοποθετήθηκε γενικός διευθυν
τής των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.).

Στις 8 Οκτωβρίου 1984 ανέλαβε τα 
καθήκοντα του στο Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης.

Στην ημερήσια διαταγή του ο νέος γενι
κός γραμματέας α π ευ χ ό μ εν ο ς  προς το 
προσωπικά των Σωμάτων Ασφαλείας και 
της Αγροφυλακής τόνισε τα εξής:

Είναι μεγάλη τιμή για μένα, που ο πρω
θυπουργός της χώρος κ. Ανδρέας Παπαν- 
δρέου μου ανέθεοε τα καθήκοντα του γε
νικού γραμματέα του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης.

Με την ανάληψη των καθηκόντων μου 
θέλω να επικοινωνήσω μαζί σας, με σας 
τους άμεσους συνεργάτες μου, στο δύσ
κολο έργο που αναλαμβάνω.

Το έργο είναι σοβαρά και δύσκολο, τα 
προβλήματα πολλά και μεγάλα. Πιστεύω 

i όμως άτι με τη δική σας βοήθεια θα τα 
αντιμετωπίσουμε άλα με επιτυχία.

Σας υπόσχομαι, πως θα διαθέσω όλες

τις πνευματικές και φυσικές μου δυνάμεις 
για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί ένα σύγ
χρονο, μοντέρνο και αποδοτικό αστυνο
μικά σώμα, το οποίο θα είναι σε θέση να 
προσφέρει μια καλύτερη προστασία στον 
Ελληνικά λαό.

Ενα Αστυνομικό Σώμα το οποίο θα είναι 
σε θέση ν’ αναλάβει το βαρύ έργο, που 
είναι η προστασία του δημοκρατικού μας 
πολιτεύματος, η τήρηση της δημόσιος τά
ξης και ασφάλειας, η διαφύλαξη της ειρή
νης, ησυχίας και της γαλήνης των πολιτών.

Στο πρόσωπό μου θο βρείτε ένα φίλο 
και συμπαραστάτη για άλα σας τα προβλή
ματα.

Σας καλώ όλους να εντείνετε τις προσ- 
πάθειές σας, για την καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας και ιδιαίτερα την προσ
τασία των νέων μας από τα ναρκωτικά και 
άλλες καταστροφικές επιδράσεις.

Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει όλοι μαζί

συναδελφωμένοι και πειθαρχημένοι να 
δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να 
φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών της Πο
λιτείας και του λαού, που μας έχουν εμπι- 
στευθεί την προστασία των πολυτιμότερων 
αγαθών.

Η Κυβέρνηση της αλλαγής έχει αποδεί
ξει έμπρακτα το αμέριστο ενδιαφέρον για 
την επίλυση των προβλημάτων σας.

Από μας περιμένει την προσφορά των 
υπηρεσιών μας προς το κοινωνικό σύνολο 
με ευσυνειδησία, με ζήλο, με αυταπάρ
νηση, με σύνεση και με υψηλά πάντοτε το 
αίσθημα ευθύνης.

Τελειώνοντας επαναλαμβάνω ότι θα με 
βρείτε κοινωνά και συμπαραστάτη των 
υπηρεσιακών δυσκολιών και προσωπικών 
σας προβλημάτων.

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΜΑΣ
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Ο αποχωρήσας Γ. Γραμματέας 
τον Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

• Ο μέχρι πρότινος γ.γ. του Υ.ΑΤ. Τάκης Αναγνωστόπουλος στη Α Ε Θ  ενώ υπογράφει στο βιβλίο επισκεπτών

Ο οποχωρήσας γενικός γραμματέας Τάκης 
Αναγνωστάπουλος στην αποχαιρετιστήρια ημε
ρήσια διαταγή, της 27ης Σεπτεμβρίου 1984. 
προς όλες τις υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφα
λείας και της Αγροφυλακής, είπε τα εξής:

Αξ/κοί, Οπλίτες και υπάλληλοι των Σωμάτων 
Ασφαλείας και της Αγροφυλακής.

Αποχωρώντας από γενικός γραμματέας του 
Υπουργείου Δημόσιος Τάξης αισθάνομαι την 
υποχρέωση, ύστερα από τρίο χρόνια συνεχούς 
σκληρής δουλειάς, να απευθύνω σ' όλους σας 
τις πιό θερμές μου ευχαριστίες γιο την αγάπη 
και την εμπιστοσύνη με την οποίο με περιβάλ- 
λατε.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου σ' ένα πρα
γματικά νευραλγικά Υπουργείο διαπίστωσα το 
αναπτυγμένο αίσθημα ευθύνης, ζήλου και αφο
σίωσης στο υπηρεσιακά σας καθήκον. Πραγμα

τικά έχετε επωμισθεί ένα πολύ σπουδαίο και 
σοβαρό έργο που απαιτεί πολλές θυσίες από 
μέρους σας. Χάρη όμως, στο υψηλά σας φρό
νημα, στην προσήλωσή σας στο καθήκον, στην 
επαγγελματική σας κατάρτιση, μόρφωση και ερ- 
γατικότητά σας έχετε σίγουρα καταφέρει να πα
γιώσετε την Τάξη και την Ασφάλεια στη Χώρο 
μας. Τους καρπούς αυτούς απολαμβάνει σήμερα 
ο λαός μος που επιδίδεται ήρεμα κοι απρόσκο
πτα στα ειρηνικά του έργο.

Εξάλλου με το ήπιο πολιτικά κλίμα που επι
κροτεί κατορθώσατε να κερδίσετε την αγάπη 
και εκτίμηση του Ελληνικού λαού. Ετσι, σήμερα 
λαός, Κυβέρνηση, Στρατός και Σώματα Ασφα
λείας με πνεύμα θαυμαστής ομοψυχίας εγγυών- 
ται αφενός την εθνική ακεραιότητα και ανεξαρ
τησία της πατρίδας μας και αφετέρου την περι
φρούρηση των ελευθεριών του λαού μας και τη

στήριξη του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.
Αποχωρώντας οπ’ το Υπουργείο με τις καλλί

τερες εντυπώσεις μου για σας, θέλω να σας 
προτρέψω νο συνεχίσατε με τον ίδιο θερμά ζήλο 
να εκπληρώνετε την αποστολή σας. Εχετε να 
επιτελέσετε σοβαρά κοι αξιόλογο έργο κι ο λαός 
περιμένει πολλά από σας. Η επιθυμία μου είναι 
να μαθαίνω άτι κάθε μέρα που περνάει σημειώ
νετε επιτυχίες.

Με τις σκέψεις αυτές σας αποχαιρετώ και 
σας εύχομαι κάθε ατομική και οικογενειακή ευ
τυχία και προκοπή. Να έχετε υπόψη σας άτι αν η 
πατρίδα, θεματοφύλοκες της οποίος είστε, 
ευημερεί τότε ασφαλώς κι ο λαός αλλά και σεις 
σαν άτομο θα ευτυχείτε.

0 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Αντ/γος ε.α.
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Η  Χωροφυλακή και 
το Πυροσβεστικό Σώμα στη 49η 
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η 49η περίοδος της Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εγ
καινιάστηκε το Σάββατο, 1η 

Σεπτέμβρη, απ' τον πρωθυπουργό 
Ανδρέα Παπανδρέου, παρουσία πο
λυμελούς υπουργικού κλιμακίου, 
ξένων υπουργών, πρεσβευτών και 
διπλωματικών εκπροσώπων, βου
λευτών, εκπροσώπων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, οργανισμών, εκθε
τών και πλήθος κόσμου.

Μετά τον αγιασμό μίλησαν, ο 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. 
Παντελεήμων, ο πρόεδρος της 
Δ.Ε.Θ. κ. Αντ. Κούρτης και ο υπουρ
γός Βορ. Ελλάδας κ. Βασ. Ιντζές.

Στις 9 το βράδυ δόθηκε το καθιε
ρωμένο γεύμα απ’ τη διοίκηση της 
Δ.Ε.Θ. και ακολούθησε δεξίωση. 
Προηγουμένως, ο πρωθυπουργός, 
σε βαρυσήμαντη ομιλία του, ανα
φέρθηκε στην οικονομική πολιτική

της κυβέρνησης.
Οι πύλες της έκθεσης άνοιξαν με 

μεγάλη κοσμοσυρροή, το πρωί της 
Κυριακής.

Στους χώρους της περιηγήθηκε 
ο πρωθυπουργός και πολλοί υπουρ
γοί που εξέφρασαν την ικανοποίησή 
τους απ’ τα επιτεύγματα που είχε να 
επιδείξει η φετινή έκθεση, στην 
οποία μετείχαν 3.417 Έλληνες και 
ξένοι εκθέτες.
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Η 49η Διεθνής Έκθεση Θεσσα
λονίκης έκλεισε τις πύλες της 
στις 16 Σεπτέμβρη, προβάλ

λοντας σε εκατοντάδες χιλιάδες 
επισκέπτες τα επιτεύγματα της ελ
ληνικής παραγωγής και την πρόοδο 
που συντελείται στη χώρα μας.

Μέσα στο χώρο της έκθεσης λει
τούργησε, όπως κάθε χρόνο, η Υπο
διεύθυνση Αστυνομίας της Δ.Ε.Θ.

με υφιστάμενες υπηρεσίες που 
πλαισιώθηκαν με κατάλληλο 
προσωπικό για την απρόσκοπτη 
άσκηση της λειτουργίας της.

Η άσκηση εντατικού προληπτικού 
ελέγχου είχε σαν αποτέλεσμα να 
μην παρατηρηθούν αδικήματα, ενώ 
η λήψη άριστων μέτρων τάξης και 
τροχαίας διευκόλυναν αφάνταστα 
τη διακίνηση των επισκεπτών και

συντέλεσαν στο να αποφευχθούν 
ταλαιπωρίες του κοινού.

Ιδιαίτερα απ' την Αγορανομία, 
ασκήθηκε συνεχής έλεγχος ως προς 
τις τιμές και την ποιότητα των 
προσφερόμενων αγαθών που είχε 
σαν στόχο την προστασία του κατα
ναλωτή.

Για μια ακόμα φορά αποδείχτηκε



χος Β  Ήρακλής ξεναγεί τον υπουργό ΕργαοίαςΕ Γιαννόπουλο και τον μέχρι πρότινος γ.γ. τουΥ.ΑΤ. Τάχη 
Αναγνωστόπουλο.

ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης ήταν ο απαραίτητος συν
τελεστής επιτυχίας της έκθεσης, 
αφού με την παρουσία της εξασφά
λισε την εύρυθμη λειτουργία της, 
γεγονός που είχε ιδιαίτερη σημασία 
για τη Δ.Ε.Θ., γιατί είναι απ’ τις λίγες 
εμπορικές συναντήσεις που συγ
κεντρώνει τόσο μεγάλο αριθμό επι
σκεπτών και εκθετών.

Τα συγχαρητήριά του για τη θε
τική παρουσία της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας στο χώρο της έκθεσης, 
εξέφρασε ο πρωθυπουργός Αν- 
δρέας Παπανδρέου.

Τ Ο  Π Ε Ρ ΙΠ Τ Ε Ρ Ο

Όμως η παρουσία της Χωροφυλα
κής δεν περιορίστηκε μόνο στα κα
θαρά αστυνομικά της καθήκοντα. 
Έδωσε το παρόν της στην έκθεση 
με το επιβλητικό πληροφοριακό 
κέντρο του Σώματος. Βασικό σύν
θημα ήταν: Η ΧΩΡΟΦ ΥΛΑΚΗ ΣΤΟ 
Μ Α Κ ΕΔ Ο Ν ΙΚ Ο  ΑΓΩΝΑ.

Ά νδρες  και γυναίκες της Διεύ
θυνσης Αστυνομίας, ξεναγούσαν 
στους χώρους του πληροφοριακού 
κέντρου τους επισκέπτες, απαντών
τας σε κάθε απορία τους σχετικά με 
τη δομή και τη λειτουργία του Σώμα
τος. Ακόμα, διένειμαν έντυπα τρί- 
πτυχα φυλλάδια που αναφέρονταν 
στη συμβολή της Χωροφυλακής στο 
Μακεδονικό αγώνα. Μαζί με τα έν
τυπα αυτά το κείμενο των οποίων 
παρουσιάζουμε στη συνέχεια, δια
νέμονταν και τεύχη απ’ το περιοδικό 
«Αστυνομική Επιθεώρηση».

Γενικά, το πληροφοριακό κέντρο 
εντυπώσιασε τους επισκέπτες που 
εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια. 
Για τον ίδιο λόγο, εξέφρασαν τα 
συγχαρητήριά τους, ο υπουργός 
Εργασίας Ευάγγ. Γιαννόπουλος, ο 
γενικός γραμματέας του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης Τάκης Ανα- 
γνωστόπουλος και ο αρχηγός Χω
ροφυλακής αντιστράτηγος Εμμα
νουήλ Μπριλλάκης.

Τ Α  Ε Γ Κ Α ΙΝ ΙΑ

Τα επίσημα εγκαίνια έγιναν στις 
3-9-84 το μεσημέρι.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο 
υπουργός Εργασίας Ευάγγελος 
Γιαννόπουλος, ο γ.γ. του Υ.Δ.Τ. Τά
κης Αναγνωστόπουλος, ο γ.γ. του 
υπουργείου Βόρειας Ελλάδας Μερ- 
κούρης Κυρατσούς, ο διοικητής του

Γ' Σ.Σ. αντιστράτηγος Νικόλαος Κο- 
λόμβας, βουλευτές του νομού, ο 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης Θεοχ. Μα- 
ναβής και μέλη του Δ.Σ., προξενικές, 
πρυτανικές, δικαστικές και στρατιω
τικές αρχές καθώς και πολλοί άλλοι 
επίσημοι και αντιπροσωπΐες αξιωμα

τικών και οπλιτών Χωροφυλακής εν 
ενεργεία και εν αποστρατεία.

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΚ Ο Σ  Α Γ Ω Ν Α Σ

Το έντυπο που μοίραζε η Χωρο
φυλακή έγραφε:

Η συμμετοχή της Χωροφυλακής 
στο Μακεδονικό Αγώνα, αποτελεί τη 
συνέχεια μιας παράδοσης, που 
ήθελε το Σώμα να πρωτοστατεί σε 
όλους τους μέχρι τότε εθνικούς 
αλυτρωτικούς αγώνες: Τις Ηπειρο- 
θεσσαλικές επαναστάσεις του 1854 
και 1878, τις Κρητικές του 1866 και 
1896 και τον Ελληνοτουρκικό πό
λεμο του 1897.

Στον πόλεμο αυτό, ο μοίραρχος 
Αχιλλέας Βελέντζας, οδηγώντας 
αντάρτικό σώμα, πέρασε τα σύνορα 
και έδρασε στην περιοχή Γρεβενών 
σε συνεργασία με ντόπιους οπλαρ
χηγούς. Έτσι έμεινε στην ιστορία ως 
ο πρώτος αξιωματικός που έδρασε 
στην κατεχόμενη Μακεδονία, 7 χρό
νια πριν από την έναρξη του Μακε
δονικού αγώνα.

Στο ξεκίνημα αυτού του επικού 
αγώνα, ένας άλλος αξιωματικός Χω
ροφυλακής, ο υπομοίραρχος Σπύ- 
ρος Σπυρομίλιος, ήταν ο πρώτος 
αξιωματικός που σε εκτέλεση ειδι
κής κυβερνητικής εντολής, στάλ
θηκε επικεφαλής αποσπάσματος 
Χωροφυλακής στην τότε παραμε
θόρια περιοχή Τρικάλων, όπου στις 7 
Μαρτίου 1903 αιχμαλώτισε τον αρ
χηγό και 33 άνδρες μιας συμμορίας

που προωθούσε λαθραία αγορα
σμένο οπλισμό στο εσωτερικό της 
Μακεδονίας.

Την ίδια εποχή, ο αστυνομικός 
σταθμάρχης Καλαμπάκας ενωμο
τάρχης και αργότερα αξιωματικός 
Χωροφυλακής Γεώργιος Κουτρου- 
βίδας, σε συνεργασία με τους λο
χαγό Α. Οικονομίδη και υπολοχαγό 
Κ. Μαζαράκη, οδήγησε τμηματικά 
από ασφαλή μεθοριακά περάσματα 
το οργανωμένο από τον Παύλο 
Μελά πρώτο ελληνικό αντάρτικο 
σώμα που μπήκε (13 Ιουνίου 1903) 
στη Μακεδονία με τελικό προορισμό 
την περιοχή Καστοριάς.

Στις 28 Φεβρουάριου 1904 όταν ο 
Μακεδονικός αγώνας είχε μπει σε 
νέα δυναμική φάση, αξιωματικοί του 
Στρατού, του Ναυτικού και μαζί τους 
και ο υπομοίραρχος Σπυρομίλιος, 
αποσπάστηκαν στο Υπουργείο Εξ
ωτερικών για να ενημερωθούν εν 
όψει της επικείμενης αποστολής 
τους στη Μακεδονία για ανάληψη 
κατασκοπευτικής δράσης.

Ο Σπυρομίλιος το φθινόπωρο του 
ίδιου χρόνου αποσπάστηκε στο Γε
νικό Ελληνικό Προξενείο Θεσσαλο
νίκης με την ιδιότητα του κλητήρα 
και το ψευδώνυμο «Σουρής». Με 
ορμητήριο τη Θεσσαλονίκη περι
όδευε στις περιοχές Έδεσσας και 
Βέροιας, όπου αλλάζοντας συνέχεια 
μεταμφιέσεις συγκέντρωνε πληρο
φορίες και μυούσε στον αγώνα ντό
πιους πατριώτες.

Την ίδια εποχή ανέπτυξε σπου-
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δαία κατασκοπευτική δράση στο 
εσωτερικό της Μακεδονίας ο τότε 
ενωμοτάρχης και αργότερα αντι
στράτηγος -  αρχηγός Χωροφυλα
κής Δρόσος Δροσόπουλος, εμφανι
ζόμενος άλλοτε ως δημοσιογράφος 
και άλλοτε ως εμπορικός αντιπρό
σωπος.

Η προετοιμασία της Χωροφυλα
κής για ανάληψη ένοπλης δράσης 
στο εσωτερικό της Μακεδονίας, 
ολοκληρώθηκε στις αρχές του 1905 
σε ειδικό κέντρο εκπαίδευσης στη 
Βουλιαγμένη Αττικής.

Τη νύχτα της 27 Απριλίου του 
ίδιου χρόνου αποβιβάστηκαν σε 
ερημική ακτή του Κορινού Πιερίας 
τα Σώματα των λοχαγού Μαζαράκη 
(Ακρίτα) και υπομοίραρχου Σπυρο- 
μίλιου (Αθάλη Μπούα). Τα δύο Σώ- 
μαια έδρασαν με επιτυχία στις περι
οχές Αλιάκμονα και Βερμίου.

Λίγες ημέρες αργότερα (15 
Μαΐου) ο Σπυρομίλιος πότιζε με το 
αίμα του τη σκλαβωμένη μακεδο
νική γη καθώς έπεφτε βαριά τραυ
ματισμένος σε ολοήμερη μάχη με 
τους κομιτατζήδες στην τοποθεσία 
«Μπατατσίνι» Βερμίου. Οι ντόπιοι, 
φροντίζοντας για τη νοσηλεία του 
με αυταπάρνηση, τελικά τον έσωσαν

φυγαδεύοντάς τον διαδοχικά από 
σπίτι σε σπίτι στον Άγρα και στη 
Νάουσα.

Ο ένοπλος αγώνας της Χωροφυ
λακής συνεχίστηκε με μεγαλύτερο 
πείσμα. Άξιοι διάδοχοι του Σπυρο- 
μίλιου αναδείχτηκαν ο ανθυπομοί
ραρχος Ιωάννης Μαρούδας και οι 
τότε υπαξιωματικοί Χωροφυλακής 
και ρργότερα αξιωματικοί Παναγιώ
της Δρακουλάκος, Γεώργιος Κου- 
τρουβίδας, Αθανάσιος Λαμπράκης, 
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Γεώρ
γιος Ποντικάκης, Νικόλαος Χατζη- 
γιάννης και Δημήτριος Ανδροβιτσα- 
νέας. Ο τελευταίος, μετά τον τερμα
τισμό του Μακεδονικού αγώνα, ανέ
λαβε κατασκοπευτική αποστολή 
στην περιοχή Έδεσσας με την ιδιό
τητα του δασκάλου.

Το ίδιο αποφασιστικός και σπου
δαίος ήταν και ο αγώνας των παρα
μεθόριων υπηρεριών Χωροφυλα
κής. Με το πρόσχήμα ότι τηρούν με 
καταδιωκτικά αποσπάσματα τη δη
μόσια τάξη και ασφάλεια, οδηγού
σαν τα ελληνικά σώματα στο εξωτε
ρικό της Μακεδονίας από ασφαλή 
περάσματα, προωθούσαν προς την 
ίδια κατεύθυνση οπλισμό και διά

φορα άλλα εφόδια, μετέφεραν αλ
ληλογραφία με ειδικά εξασκημέ- 
νους άνδρες, και γενικά έκαναν ό,τι 
μπορούσαν για να βοηθούσαν τον 
ιερό εκείνο αγώνα.

Όταν πια ο Μακεδονικός αγώνας 
είχε καταγραφεί στις πιο λαμπρές 
σελίδες της νεότερης Ελληνικής 
Ιστορίας, η Χωροφυλακή συμπαρα
τάχθηκε και πάλι με όλες τις αξιόμα
χες δυνάμεις του Έθνους για να 
γράψει μαζί τους το έπος των εθνι- 
κοαπελευθερωτικών αγώνων του 
1912-1913.

Το περίπτερο του 
Πυροσβεστικού 

Σώματος
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε 

και το περίπτερο του Πυροσβεστι
κού Σώματος που λειτούργησε στο 
χώρο του συγκροτήματος 11 της 
Δ.Ε.Θ. και είχε συνολικό εμβαδόν 
100 τ.μ.

Ο εσωτερικός εκθετήριος χώρος 
του περιπτέρου είχε διαμορφωθεί 
σε πέντε καλαίσθητες προθήκες, 
στις οποίες είχαν εκτεθεί στατιστι
κοί πίνακες, πίνακες με συμβάντα, 
χάρτης της Ελλάδας με φωτεινές 
θέσεις των υπηρεσιών, έγχρωμη τη
λεόραση με προβολή βιντεοκασέ
τας πυροσβεστικού περιεχομένου 
και στο μέσον του περιπτέρου μια 
παλαιά πυροσβεστική αντλία 
(αντίκα).

Πάνω από την πυροσβεστική αν
τλία ήταν τοποθετημένο ένα εξ- 
άγωνο με συνθήματα και φωτογρα
φίες πυροσβεστικού περιεχομένου.

Ακόμη στις πέντε προθήκες 
υπήρχαν πυροσβεστικά εξαρτή
ματα, εργαλεία, διάφορες στολές 
αμμωνίας και αντιπυρικές, πυρο
σβεστήρες καθώς και τηλεπικοινω
νιακό υλικό.

Σκοπός της λειτουργίας του περι
πτέρου ήταν να γίνουν γνωστά στο 
ευρύτερο κοινό:

• Το διασωστικό έργο που πρα
γματοποιείται από το Πυροσβεστικό 
Σώμα.

• Οι δυνατότητες που έχει το Πυ
ροσβεστικό Σώμα ως προς την πα
ροχή ουσιαστικής βοήθειας σε 
περίπτωση ανάγκης, όχι μόνο από 
κίνδυνο πυρκαγιάς αλλά και από 
οποιοδήποτε άλλο ατύχημα αρμο
διότητας και ευθύνης του.

• Η αυτοπροστασία από τους κιν
δύνους της πυρκαγιάς και κάθε άλ
λου ατυχήματος με τα μέτρα, τα 
μέσα και τις γνώσεις που επιβάλλε
ται να αποχτήσει ο καθένας μας και 
που το Πυροσβεστικό Σώμα έχει τη 
δυνατότητα να υποδείξει και να πα
ρέχει.
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο
Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η  —  Δ ΙΑ Ρ Θ Ρ Ω Σ Η  —  Φ ΓΣΗ  —  

Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ  Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΩ Ν

ΤΜ Η Μ Α  Α '.

Γ ε ν ι κ ά .

Άρθρο 1.
Αποστολή Υπουργείου.

Το Υπουργείο Δημόσιας Τ άξη ς, μέσα στ2 -/.αίτια του συν- 
ίγματος και των νόμων, έχει ω ς  αποστολή:

α. Να κατοχυρώνει και ν* διατηρεί τη δημόσια τάξη, 
β. Να προστατεύει τη δημόσια και κρατική ασφάλεια, 
γ. Ν α εξασφαλίζει την πολιτική άμυνα της χώρας.
Ε. Να συμμετέχει στην εξασφάλιση της εθνικής άμυνας 
συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις.

Γενική διάρθρωση.

θ ' υαηρεσ:;: τσ.· Υπο:γν.-Ευ Δημόσια; Τ ά ξη ς ; ιανρίν-υν- 
; σε κεντρικές και περιφερειακές.

1. Κεντρικές υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

α. Τ α  γραφεία του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα. 
Ο Το γραφείο του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, 
γ. Ο κλάίος αστυνομίας τάξης.

Ο κλάδος αστυνομίας ασφάλειας, 
ε. Ο κλάδος πολιτικής άμυνας, 
τ. Ο κλάδος διοικητικής υποστήριξης.
2. Στις κεντρικές υπηρεσίες ανήκουν εζίσης:

α. Το γραφε'ο ζαρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β. Το γραφείο νομικού συμβούλου της Διοίκησης.
if. Η υπηρεσία εντελλομένων εξόδων.
δ. Η  υζηρεσία στατιστικής της Εθνικής Στατιστικής Υπη-
ιίας Ελλάδας (Ε .Σ .Υ .Ε .).

3. Περιφερειακές υζηρεσίες είναι οι αστυνομικές διευθόν- 
ς και οι υπηρεσίες που υπάγονται σ’ αυτές.

4. Αστυνομικές υζηρεσίες ονομάζονται όσες από τις κεντρι- 
; ή ^περιφερειακές υζηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τά- 
ς είναι αρμόδιες για τη γενική αστυνόμευση, την τροχαία, 
δημόσια και την κρατική ασφάλεια και την πολιτική κινη· 
ιοίηση.
5. Το σύνολο των αστυνομικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών 
ικητικης υποστήριξης και το γραφείο του Αρχηγού της Ελ- 
»:κής Αστυνομίας φέρουν τον τίτλο «Ελληνική Αστυνομία».

Ελληνική Αστυνομία είναι Σώμα Ασφάλειας, για το οζοίο 
[ύε: και η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 
ι άρθρου 23 του Συντάγματος. Η τοπική της αρμοδιότητα 
“είνεται σε όλη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους για 
>ς οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα του 
ΐιενικού Σώματος.

Ά ρ θ ρ ο  3.
Χαρακτήρας υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

1. Η  Ελληνική Αστυνομία αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σ ώ - 
’■ λειτουργεί με τους δικούς της οργανικούς νόμους και 
| εφαρμόζονται για το προσωπικό της οι διατάξεις που αφο- 
ν τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους.
Από τη ςόση τκς αποστολής της είναι στρατιωτικά οργα

νωμένη και εφοδιάζεται με τα αναγκαία μέσα και οπλισμο 
για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

Γο αστυνομικό προσωπικό εχει στρατιωτική ιεραρχία και 
πειθαρχία. " '

2. Ό λ ε ς  ο: υπηρεσίες και to προσωπικό του Υπουργείου 
Δημοσίας Τ ά ξη ς 'τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για τη/ πρό
ληψη και καταστολή του εγκλήματος, την περιφρούρηση του 
δημοκρατικού πολιτεύματος και της έννομης τάξη ς και την 
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, πάντοτε ούμφωνα με τους 
νόμους και τις εντολές της εκλεγμένης ατό το λαό κυβέρνη- 
σης. Το προσωπικό θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη 
υπηρεσία σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η πα
ρέμβασή του.

3. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας εκπαιδεύεται 
5" γ! λ τή 'θ  όπλων και ε:δ:κών μέσων κα: μηχανημάτων και 
φερε: κατά την άσκηση των καθηκόντων του σύγχρονο οπλι
σμό.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Ά μυνας 
κα: Δημόσιας Τ ά ξη ς το αστυνομικό προσωπικό εκπαιδεύεται 
κα: στ:ς σχολές κα: τα- κέντρα εκπαίδευσης των ενόπλων δυ
νάμεων.

ΤΜΗΜΑ Β '.
Κ ε ν τ ρ ι κ έ ς  Υ π η ρ ε σ ί ε ς .

Ά ρ θ ρ ο  4.

Κλάδος αστυνομίας τάξης.

ί . Ο κλάδος αστυνομίας τάξη ς έχει ω ς ειδικότερη απο
στολή να εξασφαλίζει τη δημόσια ειρήνη και ευταξία και την 
απρόσκοπτη κοινωνική διαβίωση των πολιτών.

2. Ο1 κλάδος αστυνομίας τάξης περιλαμβάνει τις ακόλου
θες διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση γενικής αστυνόμευσης.
ρ. Διεύθυνση τροχαίας.
3. Στην άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης πε

ριλαμβάνονται :
α. Η προστασία των ατομικών ελευθερίά»/ του πολίτη.

Η τήρηση της τάξης στους δημόσιους χώρους, στις δη
μόσιες συγκεντρώσεις και συναθροίσεις.

γ. Η φροντίδα για την τήρηση των νόμων με τους οποίους 
ανατίθενται στην Ελληνική Αστυνομία καθήκοντα σύμφωνα 
με την αποστολή του Υπουργείου Δημόσιας Τ άξη ς.

ϊ. Ο έλεγχος της λειτουργίας δημόσιων κέντρων, θεαμά
των κα: καταστημάτων.

ε. Η παράσταση στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και 
η εκτέλεση των μεταγωγών των κρατουμένων.

στ. Η μέριμνα για την εφαρμογή της τουριστικής νομο
θεσίας.

ζ. Η φροντίδα για την εφαρμογή των αγορανομικών δια
τάξεων.

η. Ο έλεγχος των τιμών των προϊόντων, της καταλληλό
τητας των τροφίμων και η δίωξη της νοθείας.

θ. Η εξασφάλιση της αγροτικής ασφάλειας και ειδικότε
ρα η φρούρηση των αγροτικών κτημάτων, η προανάκριση για 
τα αγροτικά αδικήματα και η δίωξη και εκδίκαση των αγρο
τικών αδικημάτων σε βαθμό πταίσματος.

4. Στην άσκηση της αστυνομίας τροχαίας περιλαμβάνον
ται :

α. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στους 
δρόμους και στους λοιπούς δημόσιους χώρους.



β. Η φροντίδα για τι?»' εφαρμογή too κώδικα οδικής κυ
κλοφορίας και των λοιπών διατάξεων.

γ. Η διενέργεια προανακρίσεων για τα τροχαία ατυχήματα.

Ά ρ θ ρ ο  5.
Κλάδος αστυνομίας "ασφάλειας.

1. Ο κλάδος της αστυνομίας ασφάλειας έχει ως ειδικότερη 
αποστολή την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και 
την προστασία του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύμα
τος, στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης.

2. Ο κλάδος της αστυνομίας ασφάλειας περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση δημόσιας ασφάλειας, 
β. Διεύθυνση κρατικής ασφάλειας, 
γ. Διεύθυνση διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.

3. Στα πλαίσια του κλάδου ασφάλειας λειτουργούν σύμφωνα 
με τις υφιστάμενες διατάξεις και οι ακόλουθες αυτοτελείς 
υπηρεσίες, υπαγόμενες απευθείας .στον Αρχηγό τη ; Ελληνικής 
Αστυνομίας:

α. Υπηρεσία ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας, 
β. Υπηρεσία ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων, 
γ. Υπηρεσία ασφάλειας Προέδρου της Κυβέρνησης.

4. Στην άσκηση της αστυνομίας δημόσιας ασφάλειας περι
λαμβάνονται :

α. Η φροντίδα για την πρόληψη και την καταστολή του 
κοινού εγκλήματος.

β. Ο έλεγχος και η δίωξη της παράνομης διακίνησης ναρ
κωτικών.

γ. Η δίωξη του λαθρεμπορίου ν.χ. τη ; αρχαιοκαπηλείας. 
δ. Η φροντίδα για την εφαρμογή των διατάξεων περί λε

σχών, παιγνίων και ηθών.
β. Η επιτήρησν και ο έλεγχος των τόπων όπου συχνάζουν 

οι ύποπτοι όιαπραξης κοινών εγκλημάτων.
στ. Η αναζήτηση διωκομένων ή εξαφανισθέντων προσώπων 

και κλευμένων αντικειμένων.
ζ. Η αναζήτηση και σύλληψη των λιποτακτών ή των ανυ

πότακτων.
η. Η αντιμετώπιση των πράξεων βίας και τρομοκρατίας, 
θ- Π ποοστασία του εθνικού ναμίσματοσ κα’ συναλλάγμα-

ι. Η χρησιμοποίηση επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων 
διαλεύκανσης των εγκλημάτων.

ια. Η συνεργασία με διεθνείς αστυνομικούς οργανισμούς και 
τις αστυνομίες ξένων χωρών.

δ. Στην άσκηση της αστυνομίας κρατικής ασφάλειας περι
λαμβάνονται :

α. Η προστασία των επίσημων προσώπων, ελλήνων και αλ
λοδαπών, που διαμένουν στη χώρα.

β. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της διακίνησης, παρα
μονής και εργασίας των αλλοδαπών στη χώρα.

γ. Η προστασία, σύμφωνα με το Σύνταγμα, του Κράτους 
και του δημοκρατικού πολιτεύματος από κάθε υπονομευτική 
ενέργεια.

Ά ρ θ ρ ο  6.
Κλάδος πολιτικής άμυνας.

I . Ο κλάδος πολιτικής άμυνας έχει ω ς ειδικότερη αποστο
λή να αντιμετωπίζει, α  συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές 
και υπηρεσίες, κάθε έκτακτη ανάγκη που προκύπτει από θεο
μηνίες και ατυχήματα ή άλλες καταστροφές σε περίοδο ειρή
νης ή πολέμου.

2. Ο κλάδος πολιτικής άμυνας περιλαμβάνει: 
α. Το Πυροσβεστικό Σώμα.
β. Τη διεύθυνση πολιτικής κινητοποίησης.
3. Η οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Π η 

σβεστικού Σώματος διέπεται από τις διατάξεις που ισχύι 
πριν από την έναρξη εφαρμογής αυτού του νόμου.

4. Στην πολιτική κινητοποίηση περιλαμβάνονται:
α. Η οργάνωση, σε συνεργασία με τους οργανισμούς το 

κής αυτοδιοίκησης, ομάδων αυτοπροστασίας στους δήμους ) 
τις κοινότητες και η εκπαίδευση των ομάδων αυτών στην 
τιμετώπιση πυρκαϊών και λοιπών καταστροφών.

8. Η εγκατάσταση, η συντήρηση και η λειτουργία συστη; 
των έγκαιρης προειδοποίησης (συναγερμού) του πληθυσ; 
σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.

γ. Η τήρηση ενημερωμένων καταλέγουν των μέσων και τ 
υλικών που χρησιμεύουν στην αντιμετώπιση έκτακτων ανι 
κών και η διενέργεια επιτάξεων, όταν προκύπτει ανάγκη.

δ. Η υποβοήθηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη: 
για την εξεύρεση ή κατασκευή κατάλληλων καταφυγίων π 
στασίας του πληθυσμού σε έκτακτες ανάγκες.

ε. Η εκπόνηση σχεδίων εκκένωσης περιοχών και μεταφο; 
πληθυσμού, 'υπηρεσιών και ζωτικής σημασίας αγαθών.

στ. Η κατάρτιση και η εφαρμογή σχεδίων πολιτικής κι 
τοποίησης σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

Ά ρθ ρ ο  7.
Κλάδος διοικητικής υποστήριξης.

ί . Ο κλάδος διοικητικής υποστήριξης περιλαμβάνει 
ακόλουθες διευθύνσεις: 

α. Διεύθυνση προσωπικού.
6. Διεύθυνση μελετών, 
γ. Διεύθυνση πληροφορικής, 
δ. Διεύθυνση εκπαίδευσης, 
ε. Διεύθυνση οικονομικών, 

στ. Διεύθυνση τεχνικών, 
ζ. Διεύθυνση δημόσιων σχέσεων.

2. Ο: ακόλουθες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας 
ξη ς υπάγονται στις παραπάνω διευθύνσεις ω ς ε ξή ς :

α. Η υγειονομική υπηρεσία στη διεύθυνση προσωπικού, 
δ. Η αστυνομική ακαδημία, ο: σχολές εκπαίδευσης του ι 

σωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τ ά ξη ς κα: τα παραρτή 
τά τους, καθώς και το μουσείο στη διεύθυνση εκπαίδευα»] 

γ. Το ελεγκτήριο δαπανών και η υπηρεσία προμηθειών 
διεύθυνση οικονομικών.

δ. Το τυπογραφείο και τα συνεργεία οχημάτων στη διεά! 
ση τεχνικών.

6. Το τμήμα μουσικής στη διεύθυνση δημόσιων σχέσεων

3. Ο κλάδος διοικητικής υποστήριξη; είναι αρμόδιο; 
γ-ια την υποστήριξη του Πυροσβεστικού Σώματος. Στις ιι 
ρεσίες αυτού του κλάδου υπηρετεί και πυροσβεστικό προσο 
κό, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 
του παρόντος.

ΤΜ Η Μ Α  Γ .
Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ έ ς  υ π η ρ ε σ ί ε ς .  

Ά ρθ ρ ο  8.
Αστυνομικές διευθύνσεις.

1. Σε κάθε νομό λειτουργεί μια αστυνομική διεύθυνση, 
έχει ω ς αποστολή να ασκεί μέσα στα όρια του νομού το σύν



των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, δηλαδή τη γενική αστυνό
μευση, την τροχαία, τη δημόσια ασφάλεια, την κρατική ασφά
λεια και την πολιτική κινητοποίηση, όπως προσδιορίζονται 
στα άρθρα 4, 5 και 6. Ειδικά στο νομό Αιτωλοακαρνανίας 

■μπορεί να λειτουργούν δύο αστυνομικές διευθύνσεις.

2. Η αστυνομική διεύθυνση περιλαμβάνει υπηρεσίες, τμή
ματα κα: γραφεία που καθορίζονται με τον εσωτερικό κανο
νισμό. Ό λ ε ς  οι υπηρεσίες, τα τμήματα και γραφεία που λει
τουργούν στην έδρα της αστυνομικής διεύθυνσης αποτελούν 
μια ενιαία υπηρεσία με την αστυνομική διεύθυνση, διοικητής 
της οποίας είναι ο αστυνομικός διευθυντής του νομού.

3. Το έργο των αστυνομικών διευθύνσεων συντονίζεται κα: 
ελέγχεται από εννέα περιφερειακούς επιθεωρητές. Η έδρα 
και η τοπική αρμοδιότητά τους καθορίζονται από τον εσωτε
ρικό κανονισμό.

4. Ειδικά στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης ιδρύον
ται και λειτουργούν από μία γενική αστυνομική διεύθυνση. 
Κάδε γενική αστυνομική διεύθυνση περιλαμβάνει διευθύνσεις 
τάξης, ασφάλειας, τροχαίας, διοικητικής υποστήριξης και 
αστυνομικά τμήματα τάξης, ασφάλειας, τροχαίας και αγορα
νομίας.

5. Ο αριθμό; και η τοπική αρμοδιότητα όλων των αστυνο
μικών υπηρεσιών καθορίζονται από τον πίνακα χωρογραφικής 
κατανομής των υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τ άξης.

, Ά ρ θ ρ ο  9.
Κοινοτικοί φύλακες.

1. Ο: κοινοτικοί φύλακες ανήκουν στη δύναμη της αστυνο
μικής διεύθυνσης του νομού και υπηρετούν σε δήμους και κοινό- 
τητες, σύμφων.* με όσα ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός.

2. Σ τα  όρια του δήμου ή της κοινότητας που υπηρετούν οι 
κοινοτικοί φύλακες έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες ί

α. Ασκούν τα καθήκοντα που ορίζονται ν:α τον ανροφύλακα 
στο Ν .Δ. 3030 /1954  (ΦΕΚ Α  244 ). όπω ; τροποποιήθηκε ή 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Ο τρόπος άσκησης των καθη
κόντων αυτών καθορίζεται με τον εσωτερικό κανονισμό.

6. Τίθενται επικεφαλής των ομάδων αυτοπροστασίας της 
πολίτικης άμυνάς του δήμου ή της κοινότητας, κάτω από τις 
οδηγίες του οιοικητη του οικείου αστυνομικού τμήματος σε συ
νεργασία με τον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας, ο οποίος 
προισταται σε περίπτώση απουσίας του διοικητή.

γ. Εκτελουν κάθε άλλο έργο που τους ανατίθεται με από
φαση του Υπουργού Δημόσιας Τ ά ξη ς  μέσα στα πλαίσια αυτού 
του νόμου.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημό- 
σ!*? Τ ά ξη ς  είναι δυνατή η ανάθεση στους κοινοτικούς φύλα
κες και έργων εξυπηρέτησης των οργανισμών τοπικής αυτο
διοίκησης ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών.

Ά ρ θ ρ ο  10.
Νομαρχιακή αστυνομική επιτροπή.

1. Στην έδρα κάθε νομού, εκτός από το νομό Αττικής, λει
τουργεί νομαρχιακή αστυνομική επιτροπή, που αποτελείται 
από το νομάρχη4ω ς πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο τη-· τοπικής ένω
ση ; δήμων κα: κοινοτήτων, που υποδεικνύει από τα μέλη της 
η δ οικούσα επιτροπή της. τον αστυνομικό διευθυντή και ένα 

_ δικαστή της έδρας του νομού, που ορίζεται από τον οικείο 
Πρόεδρο Πρωτοδικών, ω ς μέλη και σε περίπτωση έλλειψης, 
απουσίας ή κωλύματος από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. 
Επί ισοψησίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου της Επι

τροπής. Ό ταν η επιτροπή επιλαμβάνεται θεμάτων αρμοδιό
τητας Πυροσβεστικού Σώματος, εισηγείται σε αυτή ο προϊ
στάμενος της οικείας πυροσβεστικής υπηρεσίας. Με απόφα
ση του νομάρχη καθορίζονται ο τρόπος λεκυργίας κα: η 
γραμματειακή εξυπηρέτηση της επιτοοπής.

2. Η νομαρχιακή αστυνομική επιτροπή έχε: τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

α. Αποφασίζει για τα μέτρα που ποέπει να ληφθούν σε ιδιαί
τερα σημαντικές περιπτώσεις κινδύνου διατάραξης ή πραγμα
τικής διατάραξης της δημόσιας τάξης από συγκεντρώσεις, 
συναθροίσεις, εξαιρουμένων των αμιγώς πολιτικών συγκεντρώ
σεων αναγνωρισμένων πολιτικών κομμάτων, πυρκαϊές, κατα
στροφές ή άλλες έκτακτες ανάγκες στο νομό της.

β. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα στα πλαίσια αυτού το ο 
νόμου που της ανατίθεται με προεδρικό διάταγμα που εκδί- 
δετα: με πρόταση του Υπουργού 'Δημόσιας Τ άξης.

γ. Εισηγείται στο Υπουργείο Δημόσιας Τ άξη ς τη ‘λήψη 
μέτρων για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των υπη
ρεσιών του στο νομό. Για το σκοπό αυτόν η επιτροπή δέχεται 
και εξετάζει αναφορές από· όλα τα  νομικά πρόσωπα ή άλλους 
αναγνωρισμένους συλλογικούς φορείς του νομού.

Ά ρ θ ρ ο  11.
Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών— Εσωτερικός κανονισμός.

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση 
του Υπουργού Δημόσιας Τ ά ξη ς, ρυθμίζονται μέσα στα πλαί
σια των διατάξεων αυτού του νόμου η οργάνωση, η λε'τουργία, 
η έδρα και οι ειδικότερες αρμοδιότητες των κεντρικών και 
περιφερειακών υπηρεσιών και η αντιστοιχία· μεταξύ αυτών 
των υπηρεσιών. Με όμοια διατάγματα μπορούν να αναδιαρθρώ- 
νονται ή να καταργούν τα ι οι παραπάνω· υπηρεσίες ή να δη- 
μιουργούνται νέες και να αυξάνονται ή να μειώνονται οι οργα
νικές θέσεις όλων των κατηγοριών προσωπικού του Υπουρ
γείου. Ό ταν με τα διατάγματα αυτά συνιστώντα: νέες θέσεις, 
συν αρμόδιος γι·α την πρόταση έκδοσής τους είναι και ο Υπουρ
γός Οικονομικών.

2. Ό ταν ιδρύεται νέα υπηρεσία, αυξάνεται κατά βαθμούς 
το προσωπικό του Υπουργείου σε αριθμό ίσο με την οργανική 
δύναμη της υπηρεσία; που ιδρύεται.

3. Τ *  προεδρικά διατάγματα της προηγούμενης παραγρά
φου κωδικοποιούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδετα: με 
πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τ ά ξη ς , και απαρτίζουν τον 
εσωτερικό κανονισμό του Υπουργείου Δημόσια; Τ άξη ς.

4. Με βάση τη διάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών κα
ταρτίζεται ο πίνακας χωρογραφικής κατανομής τους, ο οποίος 
κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τ άξη ς, που 
δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τ άξη ς, ύστερα από 
πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν συν
τρέχουν σοβαροί λόγοι αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, 
ιδρύονται προσωρινά τμήματα τάξης, χωρίς αντίστοιχη αύξη
ση θέσεων, τα οποία καταργούνται, όταν· εκλείθουν οι λόγοι 
ίδρυσής τους.

ΤΜ Η Μ Α  Δ '.
Ε ι δ ι κ έ ς  α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς .

Ά ρ θ ρ ο  12.
Έκδοση προεδρικών διαταγμάτων και αστυνομικών 

διατάξεων και αδειών.
1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταστΙ



του Υπουργού Δημόσιας Τ ά ξη ς , ρϋδμίζονταΊ -δέματα που αφο
ρούν:

α. Τον έλεγχο της λειτουργίας δημόσιων κέντρων, κέντρων 
παιγνίων, δημόσιων δεαμάτων και καταντημάτων, των οτοίων 
οι άδειες λειτουργίας εκδίδονται από τ ι; αστυνομικές υπηρε
σίες.

6. Τ ις προϋποδεσεις χορήγησης αδειών λειτουργία; ίδιον 
τικών επιχειρήσεων πληροφοριών (ντεντέκτιβ) καδώς και τα 
προσόντα και τις υποχρεώσεις των διευδυντών και των υπάλ
ληλων αυτών των επιχειρήσεων.

γ. Την προστασία των ηδών και των ανηλίκων.
2. Οι παραβάτες των διατάξεων των προεδρικών διαταγ

μάτων της παραγράφου 1 τιμωρούνται με τις ποινές του άρδρου 
458 του Π .Κ ., εάν η παράβαση δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμ- 
φωνα με άλλη διάταξη.

3. Με αστυνομικές διατάξεις μπορεί να ρυθμίζονται τα α- 
κόλοοδα δέματα;

α. Πρόληψη του εγκλήματος.
β. Τήρηση της κοινής ησυχίας.
γ. Π ροστασία των ανηλίκων.
δ. Λήψη μέτρων τουριστικού ενδιαφέροντος.
4. Οι αστυνομικές διατάξεις εκδίδοντα: από τους διευδυν- 

τές των αστυνομικών διευδόνσεων και ισχύουν για όλο το νο
μό ή για ορισμένο τμήμα του.

Οι αστυνομικές διατάξεις εγκρίνονται από τον οικείο νο
μάρχη και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αν διαφωνεί ο νομάρχης, η αστυνομική διάταξη υποβάλλεται 
στον Υπουργό Δημόσιας Τ ά ξη ς , ο οποίος αποφασίζει οριστικά.

5. Ο  Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοαίαφ μπορεί να εκδί
δει αστυνομικές διατάξεις για ένα από τα δέματα της παρα
γράφου 3. που έχουν ισχύ για όλη την επικράτεια ή τμήμα της 
και εγκρίνονται από τον Υπουργό Δημόσιας Τ άξη ς.

6. Οι παραβάτες των αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται 
με κράτηση ή πρόστιμο.

7. Σέ όλες τις περιπτώσεις που χρειάζονται αστυνομικές ά
δειες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, χορηγούνται και 
αφαιρούνται από τους προϊσταμένους αστυνομικών υπηρεσιών, 
όπως ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός.

8. Οι άδειες για την άσκηση υπαίδριων επαγγελμάτων σε 
σταδερά σημεία κοινόχρηστων χώρων χορηγούνται από τους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ύστερα από γνώμη της 
αστυνομικής αρχής, η οποία βεβαιώνει ότι δεν διαταράσσετα: 
η δημόσια τάξη  ή ασφάλεια. Κατά των πράξεων που χορηγούν 
την άδεια ή απορρίπτουν το σχετικό αίτηυα επιτρέπεται η ά
σκηση προσφυγής στην οικεία νομαρχιακή αστυνομική επι
τροπή -από- οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον μέσα σε προδε- 
σμία τριάντα ημερών. Για το νομό Αττικής η προσφυγή ασκεί
ται σε επιτροπή που απαρτίζεται από το νομάρχη Αττ.κής. το 
διευδυντή της διεύδυνσης τάξη ς της γενικής αστυνομικής 
διεύδυνσης Αττικής και τον πρόεδρο τη ; τοπικής ένωσης δή
μων και κοινοτήτων ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Διά
φορες που προκύπτουν από την άσκηση των παραπάνω επαγ
γελμάτων επιλύονται από την οικεία νομαρχιακή αστυνομική 
επιτροπή.

9. Ό λ α  τα καταστήματα και υποκαταστήματα τραπεζών, 
οι δημοσίες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες νομικώα προσώπων δγ;.ο
σίου δίκαιου και ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, που λό
γω της φύσης των δραστηριοτήτων που ασκούν μπορούν να απο
τελόσουν στόχο εγκληματικής ενέργειας, πρέπει να τηρούν 
ορισμένους όρους ασφάλειας.

Οι οροί αυτοί καδορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δη
μοσίας Τ ά ξη ς και τη σχετική άδεια χορηγεί η οικεία αστυνο
μική διεύδυνση.

Π

Ά ρ δ ρ ο  13.

Άσκηση καδηκόντων προανάκρισης και δημόσιου κατήγορου
1. Καδήκοντα γενικών ανακριτικών υπαλλήλων ασκεί τι 

αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα μ,ε το άρδρο 33 του κώδικ: 
ποινικής δικονομίας.

2. Τα καδήκοντα των ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων 
που ασκούσε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν .Δ . 3030/195ι 
το προσωπικό της Αγροφυλακής, ασκούν πολιτικοί υπάλλη 
λο: του Υπουργείου Δημόσιας Τ άξη ς, τουλάχιστον απόφοιτοι 
λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, που ορίζονται για κάδι 
αστυνομ κή διεύδυνση με διαταγή του αστυνομικού διευδυντή

3. Οι κοινοτικοί φύλακες ασκούν καδήκοντα ανακριτικώο 
υπαλλήλων για δέματα που αφορούν τη σύνταξη εκδέσεωι 
προφορικών μηνύσεων ή εκδόσεων εγχείριτης μηνύσεων ή σύν
ταξη  εκδόσεων βεβαίωσης πταισμάτων.

4. Καδήκοντα δημόσιου κατήγορου ασκεί πολιτικό προσω
πικό του Υπουργείου Δημόσια; Τ άξης, που κατέχει πτυχίι 
ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής και αξίωμα 
τικοί από τ  ̂ βαδμό υπαστυνόμου και άνω.

Σε κάδε αστυνομική διεόδυνση ή αστυνομικό τμήμα εκτό; 
της έδρας της, όπου λειτουργεί περιφερειακό πταισματοδικείο 
με απόφαση του αστυνομικού διευνυντή του νομού ορίζεται ένα; 
ή περισσότεροι από τους παραπάνω για την άσκηση των κ» 
δηκόντων του δημόσιου κατήγορου.

Οπου εδρεύουν πταισματοδικεία και στις αστυνομικές υπη 
ρε-ίες δεν υπάρχουν υπάλληλοι A T  κατηγορίας ή αξιωματι 
κοί, καδώς και σε περιοχές που μεταβαίνει περιοδικά ειρη 
νοδίκης ή πταισματοδίκης για εκδίκαση ποινικών υποδέσεων 
καδήκοντα δημόσιου κατήγορου μπορεί να ανατίδενται και σι 
αρχιφύλακες.

5. Τα καδήκοντα δημόσιου κατήγορου για τα αγροτικά αδ: 
κήματα, που ασκούσε σύμφωνα με τις διατάσεις του Ν .Δ 
3030 /1954  το προσωπικό της Αγροφυλακής, ασκούν μόνιμοί 
πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Δημόσια; Τ άξης, πτυ 
χιούχοι ανώτατης σχολής ή βαδμοφόροι της Ελληνικής Α
στυνομίας. που ορίζονται για κάδε αστυνομική διεύδυνση μι 
διαταγή του αστυνομικού διευδυντή.

6. Η εκδίκαση των αγροτικών αδκημάτων σε βαδμό πταί 
σματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοδεσία, γίνεται μετά τηι 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από βαδμοφόρους της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και πολιτικό προσωπικό του αλάδου ΑΤΙ 
Διοικητικού του Υπουργείου Δημόσιας Τ άξης, όπως ειδικό
τερα καδορίζεται από τον εσωτερικό κανονι-μό.

Ά ρ δ ρ ο  14.
Ενέργεια επί πταισματικών παραβάσεων.

Προκειμένου για πταισματικες παραβάσεις που βεβαιώ
νονται από τους υφισταμένους τους, οι διευδυντές ή διοικη 
τές υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από προη
γούμενη ακρόαση του παραβάτη, μπορούν να κάνουν δ-εκτες 
τις αντιρρήσεις του και να δέτουν την υπόδεση στο αρχείο, 
με πράξη που συντάσσουν επί του εγγράφου, με το οποίο έχει 
βεβαιωδεί η παράβαση.

Ά ρ δ ρ ο  15.
Φρούρηση κρατουμένων.

1. Η εξωτερική φρούρηση των φυλακών και σωφρονιστι
κών καταστημάτων και η εκτέλεση από την Ελληνική Αστυ
νομία των λοιπών αποστολών, που διαλαμβάνονται στο Ν .Δ.



1335/1973 (ΦΕΚ A ' 2 2 ). έχε: προσωρινό χαρακτήρα 
»αι διαρκεί έως ότου τα έργα αυτά αναληφθούν αϊτό το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τα καθήκοντα της Χωροφυλακής, 
του προβλέπονται από το Ν .Δ . 1335/1973, αναλαμβάνονται 
*πό τη*/ Ελληνική Αστυνομία. Ο τρόπος ανάληψης των κα
θηκόντων αυτών και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται με 
κοινή απόφαση τουν Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημόσιας 
Γάξης.

2. Σε περίπτωση εκτέλεσης θανατικής ποινής η Ελλη- 
υική Αστυνομ'α ευθύνεται μ/όν© για τη λήψη μέτρων τά5ης 
και μεταγωγής των κρατουμένων στον τόπο της εκτέλεσης. 
Αστυνομικό προσωπικό σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται 
ζα χρησιμοποιείται ως όργανο εκτέλεσης θανατικής ποινής.

Ά ρ θ ρ ο  16.
Δημόσιοι υπόλογοι.

1. Ό σοι από το προσωπικό του Υπουργείου εκτελουν με 
οποιοϊήπ&τε τρόπο καθήκοντα εκκαθαριστή αποδοχών ή δα
πανών ή διαχειριστή χρημάτων ή άλλων αξιών ή1 υλικού 
είναι δημόσιοι υπόλογοι και λογοδοτοόν σύμφωνα με τις' δια
τάξεις του νόμου για το δημόσιο λογιστικό, που διέπουν τους 
δημόσιους υπόλογους.

2. Τ α  ένσημα, χρήματα παρασκευής συσσιτίου, τα είδη 
και υλικά των πρατηρίων και λεσχών και οι εισπράξεις τους 
θεωρούνται κατά τη διαχείρισή τους ότι ανήκουν στο Δη
μόσιο και όσοι τα διαχειρίζονται είναι δημόσιοι υπόλογοι.

Ά ρθ ρ ο  17.
Στρατονομικά αποσπάσματα —  Φρούραρχοι.

1. Στρατονομικά αποσπάσματα είναι δυνατό να συγκρο
τούνται κατά τη διάρκεια πολέμου από αστυνομικό προσω
πικό της Ελληνικής Αστυνομίας, με απόφαση! των Υπουρ
γών Δημόσιας Τ ά ξη ς  και Εθνικής Άμυνας. Με την από
φαση ορίζεται η σύνδεσή τους και η στρατιωτική μονάδα 
υπό την οποία υπάγονται.

2. Τ α  καθήκοντα των στρατονομικών αποσπασμάτων ανά
γονται σε ζητήματα ασφάλειας, τάξης και άσκησης προανα- 
κριτίκών έργων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στην 
απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.

3. Ο: αξιωματικοί των στρατονομικών αποσπασμάτων, 
Wo εκτελούν στρατονομική υπηρεσία, έχουν τη δικαστική 
εξουσία που προβλέπουν για την περίπτωση αυτή οι οικείες 
διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

4. Σε πόλεις όπου δεν εδρεύει μόνιμα στρατιωτική μο
νάδα μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα φρουράρχου σε αξιω 
ματικό της Ελληνικής Αστυνομίας μ.ε κοινή απόφαση των Υ 
πουργών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τ άξης.

ΤΜ Η Μ Α  Ε \
Σ χ έ σ η  μ ε  τ ι ς  δ ι κ α σ τ ι κ έ ς  

κ α ι  ά λ λ ε ς  α ρ χ έ ς .

Ά ρ θ ρ ο  18.
1. Το προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τ ά ξη ς  έχε: 

υποχρέωση να εκτελεί τις δικαστικές αποφάσεις και να συμ
μορφώνεται στις σχετικές εντολές των αρμόδιων δικαστών. 
Οι σχέσεις του προσωπικού του Υπουογείου Δηαέσιας Τά- 
5ης τιί  δικαστικές αρχές, όταν ασκεί κα·5ήκ.οντ·α ανα
ιρετικού υπαλλήλου και δημόσιου κατήγορου, ρυθμίζονται 
»πό τον οργανισμό δικαστηρίων και τον κώδικα ποινικής 
δικονομίας.

2. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τ ά ξη ς εκτε
λούν μόνο τα έργα που σχετίζονται με την αποστολή ;ου, 
όπως την καθορίζει ο νόμος και ο εσωτερικός κανονισμός.

3. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου· Δημόσιας Τ ά ξη ς  δεν 
επιδίδουν δικόγραφα αστικών υποθέσεων. Τ α  έγγραφα ποι
νικής διαδικασίας που αφορούν αστυνομικό ή πυροσβεστικό 
προσωπικό επιδίδονται με διαταγή του διευθυντή της αστυ
νομικής διεύθυνσης ή αντίστοιχης υπηρεσίας στη δύναμη της 
οποίας ανήκει ο κλητευόμενος.

4. Οι σχεσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας 
Τ άξη ς μ® τις υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος ρυθμί
ζονται από το Ν .Δ. 4 4 4 /1 97Ό (ΦΕΚ Α ' 39 ).

5. Μ ε κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τ άξη ς 
και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία άσκη
σης καθΡ ύλην αρμοδιοτήτων τής Ελληνικής Αστυνομίας 
μέσα στα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού 
Σώματος.

6. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας, τα ν.π.δ’.δ. και ο; οργανισμοί τοπικής αυτο
διοίκησης παρέχουν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας 
Τ άξη ς κάθε πληροφορία για ζητήματα δημόσιας και κρατι
κής ασφάλειας.

7. Σχέδια νόμων, προεδρικά διατάγματα ή αποφάσεις με 
τις οποίες ανατίθενται οποιαδήποτε έργα ή καθήκοντα στην 
Ελληνική Αστυνομία, πρέπει να προσυπογράφονται και από 
τον Υπουργό Δημόσιας Τ άξη ς.

8. Οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας μετέχουν ενεργά 
στην εξασφάλιση της εθνικής άμυνας σε συνεργασία με τις 
λοιπές ένοπλες δυνάμεις και σε περίπτωση κήρυξης πολέμου 
το σύνολο ή τμήμα τους τίθεται κάτω από ενιαία διοίκηση με 
το στρατό ξηράς.

9. Σε περίπτωση που η χώρα ή τμήμα της κηρύσσεται σε 
κατάσταση πολιορκίας, όπως ορίζει το Σύνταγμα, οι κατά 
τόπους αστυνομικές υπηρεσίες υπάγονται στους στρατιωτικούς 
διοικητές σύμφωνα με το νόμο για την κατάσταση πολιορκίας.

ΤΜ Η Μ Α  Σ Τ '.
Δ α π ά ν ε ς  κ α ι  μ έ σ α  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς .

Ά ρ θ ρ ο  19.
Οικονομική διαχείριση.

1. Η οικονομική διαχείριση του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξη ς διεξάγεται από τις υπηρεσίες που ορίζει ο εσωτερικός κα
νονισμός και οι δαπάνες πραγματοποιούνται, ελέγχονται και 
δικαιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του δημόσιου λογι
στικού.

2. Οι δαπάνες του Υπουργείου Δημόσιας Τ άξη ς και των 
υπηρεσιών του ελέγχονται και εκκαθαρίζονται από το ελεγκτή
ριο δαπανών της διεύθυνσης οικονομικών του κλάδου διοικη
τικής υποστήριξης. Το ελεγκτήριο δαπανών έχει επίσης και 
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Εκδίδει εντολές πληρωμής των παραπάνω δαπανών.
β. Παρακολουθεί από λογιστική άποψη το υλικό των υπη

ρεσιών του Υπουργείου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εσωτε
ρικό κανονισμό του Υπουργείου.

Ά ρθ ρ ο  20.
Κατηγορίες δαπανών.

1. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τ άξη ς



ΐγγράφσντα! κ»3ε χρόνο πιστώσεις για την αντιμετώπιση των 
αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του.

Ο προϋπολογισμός καλύπτει δαπάνες για:

α. αγορά, μίσ3ωση, επισκευή και συντήρηση υπλσμού, με
ταφορικών, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών μέσων, μη
χανών. οργάνων, εργαλείων, ανταλλακτικών, εφοδίων και ολι
κών και προμήθεια και συντήρηση αστυνομικών σκύλων

6. συντήρηση και επισκευή των οικημάτων του Δημοσίου, 
στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου, και κατα
βολή μισθωμάτων για τα οικήματα που δεν ανήκουν στο Δη
μόσιο"

γ. λειτουργία των σχολών του Υπουργείου Δημόσιας Τ άξης 
και των παραρτημάτων τους για την εκπαίδευση ή μετεκπαί
δευση ή επιμόρφωση του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας 
Τ άξη ς. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και η προμή
θεια εποπτικουν μέσων διδασκαλίας και συγγραμμάτων ή άλ
λων εκπαιδευτικών βοηθημάτων, η προμήθεια ιματισμού, λι
νοστολής και ειδών καθαριότητας των δόκιμων αστυφυλάκων, 
δόκ μων πυροσβεστών και κοινοτικών φυλάκων και η αποζη
μίωση των εκπαιδευομένων, των μετεκπαιδευμένων, των διδα
σκόντων και αυτών που μετέχουν σε εξεταστικές επιτροπές 
γραπτών ή προφορικών δοκιμασιών ή εξετάσεων

δ. εκπαίδευση ή επιμόρφωση του προσωπ'κοϋ στην αλλοδαπή 
ή στην ημεδαπή, εκτός των σχολών του Υπουργείου και των 
παραρτημάτων τους. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται 
και οι δαπάνες εκπαίδευση; των μαθητών της στρατιωτικής 
οχολης σωμάτων, που προορίζονται για την Ελληνική Αστυ
νομία" 

ε. α οχες του ροσωπικου γενικά"

στ. πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών στην αλλοδα
πή ή εκτέλεση Υπηρεσίας στην αλλοδαπή"

ς. τελετες, δεξιώσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια 
3την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, α3λο3έτηιση επάθλων ή βρα- 
δειω' > .« πραγματοποίηση εκδηλώσεων που αφορούν τις δη- 
μόσ "-χάσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τ ά ξη ς  και των υπη
ρεσιών .ον

η. προμήθεια χάρτου για την εκτύπωση βιβλίων ή εντύπων 
--3ε μορφής, κανονισμών, κωδικοποιήσεων της νομοθεσίας, 

εγκυκλίων διαταγών, της έκθεσης πεποαγμενων και του περιο
δικού του Υπουργείου"

3. λειτουργία των κά3ε μορφής συνεργείων και του τυπο- 
γραφειου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης"

ι. προμή3εια συγγραμμάτων και βιβλίων για τ ς βιβλ:ο3ή- 
κες του Υπουργείου και των υπηρεσιών τον

μη·υ
ίο. προμη3ε:α υφάσματος στολών, ραφή υφασμάτων και προ- 

- 1α λοιπών ειδών ιματισμού, κλινοστρωμνής και υπόδησης*

/ :Υ· προμή3ε:α πολιτικών ενδυμασιών, όπως και ειδών και 
μέσων προστασίας ή μεταμφίεσης, για τον εφοδιασμό του προ- 
rwji'.xoj t.O'j ϋττηρετε'. τε ε ί $: /. ε ς UEijpsjts*’

ιδ. 3έρμανση και προμή3εια ειδών κα3αριότητας και γ :α - 
φικής ύλης.

ιε. φορτωση. μεταφορά και εκφόρτωση υλικού"

ιστ. οδοιπορικά έξοδα και άλλες συναφείς αποζημιώσεις

:η. αμοιβές που προκηρύσσονται για τη σύλληψη ή αποκά 
λυψη δραστών αξιόποινων πράξεων.

:3. υγειονομική (νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή) περί 
3αλψη του προσωπικών

κ. έξοδα κηδείας προσωπικού.

~· Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσια 
Τ ά ξη ς είναι δυνατό να εγγράφοντα: στον προϋπολογισμό το; 
Υπουργείου Δημόσιας Τ ά ξη ς δαπάνες πέρα από εκείνες πο 
διαλαμβάνονται στην παράγραφο I του ά:3ρου αυτού, οι οποίε 
είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των υπηρεσιών του.

3. Στον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων προβλέποντα 
οι πιστώ-εις για την ανέγερση κτιρίων και τον εξοπλισμ 
υπηρεσιών του Υπουργείου.

4. Το Υπουργείο Δημόσιας Τ ά ξ η ; μπορεί με δαπάνε; το 
Δημοσίου να εγκαταστήσει δικό του δίκτυο ασύιματης ή ενρματ
συρματη; επικοινωνίας σε ολη τη χώρα ή τμήμα της. ύστερ 
από προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

Ά ρ 3 ρ ο  21.
Λέσχες - -  πρατήρια.

1. Όπου ο; υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, μπορι 
με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας να ιδρί 
ονται λέσχες για το προσωπικό σε οικήματα που μ:σ3ώνοντ: 
από το Δημόσιο για το σκοπό αυτόν ή σε οικήματα στα οποί 
στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου. Η οργάνωση και 
λειτουργία των λεσχών και κά3ε άλλη σχετική λεπτομέρει 
ρυ3μίζονται με την απόφαση ίδρυσής τους. Οι δαπάνες πρί 
μη3ειας των ειδών εξοπλισμού των λεσχών βαρύνουν το δι 
μόσιο.

2. Οι λέσχες χρησιμοποιούνται ως εστιατόρια και κέντρ 
ψυχαγωγίας του προσωπικού, δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρα 
κτήρα και απαλλάσσονται από τους φόρους και τα κά3ε είδου 
τέλη.

3. Σ τις  λέσχες είναι δυνατό να λειτουργεί και πράτήριι 
ειδών— τροφίμων που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες το; 
προσωπικού.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο  
Π Ρ Ο Σ Ω Π ΙΚ Ο

ΤΜ Η Μ Α  Α '
Κ α τ η γ ο ρ ί ε ς  —  β α  3  μ ο ί ■» ε σ  ε ι ς.

Ά ρ 3 ρ ο  22.
Κατηγορίες και κατανομή προσωπικού.

1. Το προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τ ά ξη ς διακρί 
νεται στις εξής κατηγορίες:

α. αστυνομικό προσωπικό,
,β. κοινοτικοί φύλακες, 
γ. πολιτικό προσωπικό, 
δ. πυροσβεστικό προσωπικό.

2. Το αστυνομικό και το πυροσβεστικό προσωπικό διακρί 
νονται σε προσωπικό γενικών κα3ηκόντων και σε προσωπι* 
ειδικών κα3ηκόντων. ανάλογα με την προέλευσή τους.

3. Η κατανομή του αστυνομικού και του πυροσβεστικοί
προσωπικού γενικών και ειδικών κα3ηκόντων στις επιμέρου!



υπηρεσίες γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τ ά 
σης. Η κατανομή του υγειονομικού προσωπικού σε ειδικότη
τες γίνεται με την ίδια απόφαση.

4. Με κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής 'Αμυνας 
και Δημόσιας Τ ά ξη ς μπορεί , διατίθεται προσωπικό των 
ενόπλων δυνάμεων για την επάνδρωση ορισμένων δέσεων του 
κλάδου πολιτικής άμυνας.

Ά ρ δ ρ ο  23.
Οργανικές δέσεις αστυνομικού προσωπικού.

Ά ρ δ ρ ο  24.

Ιεραρχική κλίμακα.
1. Η κλίμακα της ιεραρχίας των βαδμών του αστυνομικού

προσωπικού έχει ως ε ξή ς :
αντιστράτηγος αστυνομίας, υποστράτηγος αστυνομίας, α

στυνομικός διευθυντής, αστυνομικός υποδιευθυντής, αστυνόμος 
α ', αστυνόμος 6 ', υπαστυνόμος, ανδυπ αστυνόμος, αρχιφυλακας, 
αστυφύλακας, δόκιμος αστυφύλακας. Έ νας από τους αντι
στράτηγους είναι Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας.

1. Ο: οργανικές δέσεις του αστυνομικού προσωπικού των 
γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν ως

αντιστράτηγοι 5
υποστράτηγοι 21
αστυνομικοί διευθυντές 125
αστυνομικοί υποδιευθυντές 250
αστυνόμοι α ' 450
αστυνόμοι β ' 802
υπαστυνόμοι 1.623
ανδυπαστυνόμοι —  αρχιφύλακες 6.800
αστυφύλακες 27.966

2. Προσωρινά, κα·. για όσο χρόνο δα  υπηρετούν στην Ελ
ληνική Αστυνομία οι αξιωματικοί που απέκτησαν ή δ α  απο
κτήσουν το βαδμό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν .Δ. 
649 /1970  (ΦΕΚ Α ' 176) συνιστώνται και οι ακόλουθες

’ δέσεις αξιωματικών γενικών καθηκόντων, Οι οποίες μετά 
την αποχώρηση αυτών προστίθενται στις -δέσεις του προσω
πικού των αντίστοιχων βαδμών της προηγούμενης παραγρά
φου:

αστυνόμοι α ' 2
αστυνόμοι (δ' 62
υπαστυνόμοι 376
3. Από τις οργανικές -δέσεις των αστυφυλάκων και αρχι- 

φυλάκων της παραγράφου 1 αυτού του άρ-δρου ποσοστό μέχρι 
10% μπορεί να καταλαμβάνεται από γυναίκες.

Το ποσοστό αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημό
σιας Τ άξης.

4. Οι οργανικές -δέσεις του αστυνομικού προσωπικού των
κών καδηκόντων έχουν ως εξή ς :

υγειονομικοί:
υποστράτηγοι 2
αστυνομικοί διευ-δυντές ή υποδιευθυντές ή αστυνόμοι α ' 54 
αστυνόμοι β ' ή υπαστυνόμοι 19

2. Αξιωματικοί είναι όσοι κατέχουν βαδμό υπαστυνόμου
και άνω.

Ά ρ δρ ο  25.
Ό ριο ηλικίας κατά βαδμούς.

1. Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο το αστυνομικό προσω
πικό επιτρέπεται να υπηρετεί είναι κατά βαδμούς το ε ξή ς :

αντιστράτηγος —  Αρχηγός 62ο έτος
αντιστράτηγος 61ο έτος
υποστράτηγος 60ό έτος
αστυνομικός διευδυντής 58ο έτος
αστυνομικός υ π ο δι - υδυν τ ής 58ο έτος
αστυνόμος α' 57ο έτος
αστυνόμος β ' και κατώτεροί του 
μέχρι και του αστυφύλακα 55ο έτος
2. Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο μπορούν να υπηρετούν 

οι κοινοτικοί φύλακες είναι το 65ο έτος.

3. Προσωρινά και για όσο χρόνο δα  εξακολουδούν να 
υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία όσοι ενταχδούν σε αυτή 
από τη Χωροφυλακή και την Αστυνομία Πόλεων, το όριο 
ηλικίας για τους βαδμούς από αστυνόμο β ' και κάτω καδο
ρίζεται ως ε ξή ς :

αστυνόμος β ' 55ο έτος
υπαστυνόμος 54ο έτος
ανδυπαστυνόμος 52ο έτος
αρχιφύλακας 51ο έτος
αστυφύλακας 51ο έτος

Με τη δήλωση ένταξης στην Ελληνική Αστυνομία οι χωρο
φύλακες, αστυφύλακες, υπενωμοτάρχες, υπαρχιφύλακες. ενω
μοτάρχες, αρχιφύλακες, ανδυπασπιστές και ανδυπαστυνόμοι 
μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους στη ρύδμιση της1 
παραγράφου I αυτού του άρδρου. Η υπαγωγή τους ή όχι απο- 
φασ'ζεται ύστερα από κρίση του συμβουλίου του άοδρου 47, 
που συνεκτιμά και τις προϋποδέσεις της παραγράφου 3 του 
άρδρου 48.

χημικοί:
αστυνομικοί διευδυντές ή υποδιευδυντές 1
αστυνόμοι α ' ή αστυνόμοι β ' ή υπαστυνόμοι 2

αστυκτηνίατροι: 
αστυνομικοί διευδυντές
αστυνομικοί υποδιευδυντές ή αστυνόμοι α' 20
αστυνόμοι β ' ή υπαστυνόμοι 1

ιερείς; _ .
αστυνομικοί υποδιευδυντές ή αστυνόμο; α ' ή αστυνόμοι β' 
ή υπαστυνόμοι 1

μουσικοί:
.̂αστυνομικοί υποδ.ευδυντές ή αστυνόμοι α' 3
αστυνόμοι β ' ή υπαστυνόμοι 3
ανδυπαστυνόμοι —  αρχιφύλακες 45
αστυφύλακες 15

4. Το όριο ηλικίας του αστυνομικού προσωπικού των ειδι
κών καδηκόντων είναι κατά βαδμούς αυξημένο κατά δύο έτη 
από το όριο που ορίζεται στις παραγράφους 1 κ·αι 3 του άρ
δρου αυτού. Ό ριο ηλικίας του υποστρατήγου υγειονομικού: 
ορίζεται το 61ο έτος. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής 
παύουν να ισχύουν, όταν εξέλδουν από την Ελληνική Αστυ
νομία όσοι ενταχδούν σ ’ -αυτή -από τη Χωροφυλακή και την 
Αστυνομία Πόλεων.

5. Το όριο ηλικίας των παραγράφων 1— 4 του άρδρου 
αυτού ισχύει για όλο το αστυνομικό προσωπικό, ανεξάρτητα, 
από την ειδικότερη! υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία δια-
τελεί.

6. 'Οπου απαιτείται προσδιορισμός της ηλικίας του προ
σωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τ ά ξη ς  ή των υποψηφίων 
για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία, ο προσδιορισμός



γίνεται με βάση τη χρονολογία γέννησης. Ειδικά για την 
έξοδο ατό την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ως χρονολογία 
γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου- του έτους γέννησης.

Ά ρ δ ρ ο  26.
Πολιτικό προσωπικέ και κοινοτικοί φυλακές.

1. Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τ ά
ξη ς διακρίνεται σε μόνιμο προσωπικό και προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

2. Ο: δέσεις του μόνιμου πολίτικου προσωπικού του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τ άξη ς διαρθρώνονται κατά κλάδους και βα-
δμούς ως ε£ ή ς ;

Κλάδος Α Τ Ι Διοικητικού;

με βαδμό 3ο— 2ο 45
με βαδμό 5ο— 4ο 105
με βαδμό 8ο— 6ο 270

Κλάδος Α Τ 2 Ιατ ρικού:

με βαδμό 6 ο— 2ο 4

Κλάδος Α Τ3 Τεχνικού:

;υ.ε βαδμό 3ο— 2ο 1
με βαδμό 6ο— 4ο 3

Κλάδος A P I Διοικητικού:

με βαδμό 3ο— 2 ο 2
με βαδμό 5ο— 4ο 6
με βαδμό 9 ο—  6 ο 18

Κλάδος Α Ρ2 Τεχνικού:

με βαδμό 3ο— 2ο 1
με βαδμό 5ο— 4ο 2
με βαδμό 9ο— 6ο 5

Κλάδος ΜΕ1 Δ  ιο.κητικού:
με βαδμό 5ο— 4ο 310
με βαδμό 1Οο~ -6ο 1241

Κλάδος ΜΕ2 Νοσηλευτικού:

με βαδμό 5ο— 4ο 1
με βαδμό 1 Οο— 6ο 2

Κλάδος ΜΕ3 Χε ρυτών Μηχανών
με βαδμό 5ο— 4 ο 6
με βαδμό 9ο— 6ο 26

Κλάδος ΜΕ4 Εμφανιστών 
Ακτινολογικών Μηχανημάτων :

με βαδμό 10ο— 4ο 2

Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων:
με βαδμό 12ο— 7ο 18

3. Οι δέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας .διωτικού 
ικαίου διακρίνονται ω ς ε ξή ς :

α. 8 -δέσεις ειδικών συμβούλων και επιστημονικών συνερ
γατών, σύμφωνα με το Ν. 1320 /1983  (ΦΕΚ Α ' 0 )

β . 1 0  'δέσεις ειδικών συνεργατών του κλάδου ασφάλειας 
εε σύμβαση αορίστου χρόνου, σύμφωνα υ.ε το Ν .Π .Δ . 3 /1973  
ίΦΕΚ Α ' 294).

γ. 4 δέσεις επιστημόνων, που κατέχουν τουλάχιστον πτυχίο 
ανώτατης σχολής, ειδικών στην εσωτερική δομή ηλεκτρονικών 
υπολογιστών ή στα λειτουργικά προγράμματα ηλεκτρονικών

υπολογιστών ή στα δίκτυα επικοινωνιών ηλεκτρονικών υπο
λογιστών ή στην επιχειρησιακή έρευνα με σύμβαση ενός έτους 
που μπορεί να ανανεώνεται.

δ. Θέτεις βοηδητικού προσωπικού.
δα. 32 δέσεις ημερομίσδιων εργατών με σύμβαση αορίστου 

χρόνου.
δβ. 100 δέσεις ημερομίσδιων εργατοτεχνιτών με σύμβαση 

αορίστου χρόνου.
δγ. 207 δέσεις ημερομίσδιων τεχνιτών με σύμβαση αορί

στου χρόνου.
δδ. 50 δέσεις οδηγών αυτοκινήτων με σύμ,βαση ορισμένου 

ή αοριστού χρόνου.
ε. 1043 δέσεις ωρομίσδιων καδαριστριών. Με κοινή από

φαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τ ά ξη ς εί
ναι δυνατό να αυξομειώνονται οι δέσεις καδαριστριών και να 
καδ-ορίζετα: ο χρόνος απασχόλησής τους. Οι καδαρίστριες 
προσλαμβάνονται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας 
υπηρεσίας. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας που διαρκεί 
τουλάχιστον πέντε (5)- ημέρες επιτρέπεται να προσλαμβάνον
ται αναπληρώτριές τους χωρίς καμιά διατύπωση. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν τις καδαρίστρι- 
ες των λοιπών δημόσιων υπηρεσιών.

4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των 
Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τ άξη ς, μπορούν να συ- 
νιστώνται δέσεις μαγείρων και βοηδών μαγείρων, τραπεζο
κόμων και λοιπού -βοηδητικού προσωπικού, με σύμβαση εργα
σίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, για να καλύπτουν τις ανάγ
κες λειτουργίας των μαγειρείων και εστιατορίων των σχολών 
του Υπουργείου και των παραρτημάτων τους, καδώτ και τις 
ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών που έχουν λέσχες ή πα
ρασκευάζουν συσσίτιο. Με τα ίδια διατάγματα είναι δυνατό να 
ιδρύονται και δέσεις κουρεών μα σύμβαση εργασίας ορισμένου 
ή αορίστου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών των λεσχών, 
των σχολών και των παραρτημάτων τους.

5. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδοντα* με πρόταση 
του Υπουργοό Δημόσιας Τ άξη ς, μπορεί να συνιστώνται νέοι 
κλάδοι μόνιμου πολιτικού προσωπικού, να συγχωνεύονται ή να 
κατατέμνοντα: οι υπάρχοντες, να αναδιαρδρώνονται οι δέσεις 
του προσωπικού αυτού κατά κλάδους και βαδμούς και να κα- 
δορίζονται τα ειδικά τυπικά προσόντα που απαιτούνται για διο
ρισμό στους εισαγωγικούς βαδμούς κάδε κλάδου. Με όμοια 
διατάγματα κατανέμονται κατά -ειδικότητα ο: δέσεις του πο
λιτικού προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου και καδορί- 
ζονται τα ειδικά τυπικά προσόντα που απαιτούνται για δια- 
ρισμό στις δέσεις αυτές.

6. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τ ά ξη ς όλες οι δ έ 
σεις του πολιτικού προσωπικού κατανέμονται στις κεντρικέ; 
και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τά-
5ης.

7. Για την άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν το πολιτικό 
προσωπικό, σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα και τους λοι
πούς συναφείς νόμους συνιστώνται τα ακόλουδα υπηρεσιακά 
συμβούλια:

α. Πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο για τους υπαλλήλους 
κε -βαδμό 5ο και άνω, που συγκροτείται από το Γενικό Γραμ
ματέα ως πρόεδρο και μέλη το διευδυντή προσωπικού του 
κλάδου διοικητικής υποστήριξης, ένα νομικό σύμβουλο ή πά- 
ρεδρο διοίκησης και δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Δημό
σιας Τ άξη ς με βαδμό 2ο ή 3ο. κι αν δεν υπάρχουν τέτοιοι με 
βαδμό 4ο ή 5ο.

/
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β. Τριμελές υπηρεσιακό συμβούλιο για τους υπαλλήλους με 
βαθμό 6ο και κάτω -ου συντίθεται από το διευθυντή προ
σωπικού του κλάδου διοικητικής υποστήριξης. έναν ττάρεΕρο ή 
δικαστικό αντιπρόσωπο της διοίκησης και έναν υπάλληλο του 
Υπουργείου Δημόσιας Τ ά ξη ς με βαθμό 2ο ή 3ο ‘/.a:, αν δεν υ- 
υπάρχει. με βαθμό 4ο ή 5ο.

γ. Τριμελές υπηρεσιακό συμβούλιο για τους κοινοτικούς 
φύλακες. που συγκροτείται από έναν αστυνομικό διευθυντή, 
έναν πάρείρο ή εικαστικό αντιπρόσωπο της διοίκησης και έναν 
υπάλληλο του Υπουργείου Δημόσιας Τ άξη ς με βαθμό 2ο ή 
3ο και, αν δεν υπάρχει, με βαθμό 4ο ή 5ο.

Η συγκρότηση των παραπάνω συμβουλίων γίνεται .με από
φαση του Υπουργού Δημόσιας Τ άξη ς. Με την ίδια απόφαση 
καθορίζονται, ύστερα άπό πρόταση του Αρχηγού της Ελληνι
κής Αστυνομίας, εκείνοι που εκτελούν χρέη εισηγητή και γραμ
ματέα των συμβουλίων.

8. Οι τοποθετήσεις, προαγωγές, μεταθέσεις, εντάξε.ς. με
τατάξεις, αποσπάσεις και απολύσεις του μόνιμου πολιτικού προ
σωπικού γίνονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τ άξη ς 
μετά από κρίση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

9. Οι κενές θέσεις του τακτικού πολιτικού προσωπικού 
πληρούνται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τ ά ξη ς, που 
εκδίδετα: μετά από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Α 
στυνομίας. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι θέσεις που 
πρέπει να πληρωθούν, η διαδικασία επιλογής, τα προσόντα 
των υποψηφίων, η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής και 
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

10. Ο κανονισμός προσωπικού μπορεί να Ορίζει για το πο
λιτικό προσωπικό, λόγω της αποστολής που υπηρετεί, υπο
χρεώσεις και περιορισμούς δικαιωμάτων πέραν εκείνων που 
προβλέπει ο υπαλληλικός κώδικας. Οι διατάξεις περί δήμο· 
σίων υπαλλήλων διέπουν το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου 
σ’ όλα τα θέματα, εκτός από εκείνα που ρυθμίζονται διαφορε
τικά στον παρόντα νόμο ή στις πράξεις που εκδίδοντα: για 
την εφαρμογή του.

11. Ό ταν κενώνονται θέσεις υπαλλήλων κλάδου ΜΕ. εί
ναι δυνατό να προσλαμβάνονται στις θέσεις αυτές πτυχιούχοι 
ανώτατων· εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με μεταφορά ισάριθμων 
θέσεων κλάδου Μ Ε στον κλάδο AT.

12. Οι οργανικές θέσεις των κοινοτικών φυλάκων με βαθμό 
12ο— 10ο είναι 7.840. Ω ς κοινοτικοί φύλακες διορίζονται 
έλληνες πολίτες, που έχουν ενδεικτικό τουλάχιστον ττίτης τα 
ξη ς εξατάξιου γυμνασίου ή άλλης αναγνωρισμένης ισότιμης 
σχολής και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που ορίζει ο κα
νονισμός προσωπικού. Για την πλήρωση θέσης κοινοτικού φύ
λακα. σε περίπτωση ίσων όρων, προτιμάται όποιος κατάγεται 
ή διαμένει μόνιμα στην περιφέρεια του δήμου ή της κοινότη
τας. όπου υπάρχει η κενή θέση, ή αν δεν υπάρχει τέτοιος υπο
ψήφιος. προτιμάται όποιος κατάγεται ή διαμένει μόνιμα στην 
περιφέρεια του νομού. Για τα λοιπά θέματα προσωπικού των 
κοινοτικών φυλάκων εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγρά
φων 8. 9 και 10 αυτού του άρθρου.

ΤΜ Η Μ Α  Β .'
Π ρ ο έ λ ε υ σ η  α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ .  

Ά ρ θ ρ ο  27.
■ Προέλευση αστυφυλάκων και αρχιουλάκων.

1. Ω ς δόκιμο: αστυφύλακες γενικών και ειδικών καθη
κόντων κατατάσσονται άνδρες και γυναίκες έλληνες πολί
τες ή ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κύπρο, την

Τουρκία, ηλικίας 18 -26 ετών, απόφοιτοι λυκείου ή εξα 
τάξιου γυμνασίου ή άλλης αναγνωρισμένης ισότιμης σχο
λής. Από τους κατατασσόμενους μέχρι χίλιοι για κάθε χρόνο 
μπορεί να είναι αστράτευτο: και οι υπόλοιπο: να εκπλήρωσαν 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νό
μιμα. Ο παραπάνω αρ θμές μπορεί να αυξάνεται με απόφαση 
του Κ Υ ΣΕ Α .

2. Οι αστυφύλακες μετά την ευδόκιμη αποφοίτησή τους από 
τη σχολή υπηρετούν για δυο χρόνια σε περιφερειακές υπηρε
σίες. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης ο δόκιμος αστυφύλακας 
απολύεται οποτεδήποτε με απόφαση του Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας, αν χάσει κάποιο από τα προς κατάταξη 
προσόντα ή για πειθαρχικούς λόγους. Ο: προϋποθέσεις και 
η διαδικασία απόλυσης καθορίζονται με τον κανονισμό προσω
πικού. Μετά τη συμπλήρωση δύο ετών δοκιμαστικής υπηρεσίας, 
στην οποία δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος φοίτησής τους στη σχο
λή. ο: αστυφύλακες υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις πάνω 
σε πρακτικά θέματα. Στη συνέχεια το αρμόδιο συμβούλιο κρί
νει για την παραμονή τους στην Ελληνική Αστυνομία με το 
βαθμό του αστυφύλακα ή την απόλυσή τους. Η κρίση του 
συμβουλίου βασίζεται στις προτάσεις των προϊσταμένων· το. 
δοκίμου, στην επίδοσή του στη σχολή και στα αποτελέσματα 
των εξετάσεων. Ο  τρόπος διενέργειας των εξετάσεων·, η 
εξεταστέα ύλη, η βαθμολογία, η διαδικασία των κρίσεων 
και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με τον κα
νονισμό προσωπικού. Για. όσους ενταχθούν στην Ελλημική 
Αστυνομία από τη Χωροφυλακή και την Αστυνομία Πόλεων 
εφαρμόζονται ο! διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έναρ
ξης ισχύος του νόμου αυτού.

3. Οι άνδρες και γυναίκες αρχιφύλακες γενικών καθη
κόντων προέρχονται από αστυφύλακες γενικών καθηκόντων, 
ύστερα από προαγωγικές εξετάσεις για κάλυψη υφιστάμενων 
κενών οργανικών θέσεων. Τα λοιπά προσόντα των υποψη
φίων1 και η διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων, τα θέμα- 
τα των εξετάσεων, η βαθμολογία και κάθε ά) λ η σχετική 
λεπτομέρεια ρυθμίζονται από τον κανονισμό προσωπικού. Δι
καίωμα συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις για το 
βαθμό του αρχιφύλακα έχουν οι αστυφύλακες που συμπλη
ρώνουν μέχρι τη χρονολογία προκήρυξης των εξετάσεων τρία 
χρόνια πραγματικής ευδόκιμης υπηρεσίας. Στη-; τριετία αυ
τή δεν υπολογίζεται ο χρόνος της διετούς δοκιμαστικής υπη
ρεσίας. Ο χρονικός αυτός περιορισμός δεν ισχύει για όσους 
εν ταχθούν στην Ελληνική Αστυνομία από τη Χωροφυλακή 
και την Αστυνομία Πόλεων, για τους οποίους εφαρμόζονται 
ο: διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έναρξης εφαρμογής 
του νόμου αυτού. Ο αριθμός των κενών θέσεων για τις , 
οποίες ενεργούνται οι εξετάσεις καθορίζεται με απόφαση του1 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με όσα ορί
ζονται στο άρθρο 41 παράγραφος 8 του νόμου αυτού.

4. Οι αστυφύλακες του τμήματος μουσικής προέρχονται από :
ιδιώτες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο
χρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα και έχουν τα τυπικά 
και ουσιαστικά προσόντα, που ορίζονται στον κανονισμό προ
σωπικού. Οι αρχιφύλακες του τμήματος μουσικής προέρχονται 
:-πό αστυφύλακες του τμήματος μουσικής ύστερα από προα
γωγικές εξετάσεις. Τα προσόντα των υποψηφίων και οι λε
πτομέρειες διεξαγωγής των εξετάσεων ρυθμίζονται με τον 
κανονισμό προσωπικού. ϊ

5. Ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική λστυνομία. για 
όσους κατατάσσονται σε αυτή πριν εκπληρώσουν· τις στρα
τιωτικές τους υποχρεώσεις, θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης 
στρατιωτικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση απόλυσης ή αποβο-■

to



λής «πό την Ελληνική Αστυνομία εκείνων woo δεν έ χ Ο  
συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής υποχρέωσης πριν από την 
παρέλευση οκταετούς πραγματικής υπηρεσίας. η υποχρέω
ση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις ένοπλες δυνάμεις.

Ά ρ δ ρ ο  28.
Προέλευση ανδυπαστυνόμων.

1. Οι άνδρες κα: γυναίκες ανδυπαστυνόμοι γενικών κα
δηκόντων προέρχονται από αρχιφύλακες γενικών καδηκόντων, 
ύστερα από προαγωγικές εξετάσεις. Δικαίωμα συμμετοχής 
στις προαγωγικές εξετάσεις για το βαδμό ταυ ανδυπαστυ
νόμου έχοον οι αρχιφύλαν.ες που συμπληρώνουν, μέχρι τη 
χρονολογία προκήρυξης των εξετάσεων. 5 χρόνια ευδόκιμης 
πραγματικής υπηρεσίας στο βαδμό αρχ'-φύλακα.

2. Για τους ενωμοτάρχες κα: αρχιφύλακες παραγωγικών 
σχολών που δ α  ενταχδούν στη; Ελληνική Αστυνομία ως αρ· 
χιφύλαικες εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από 
την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου. Τ α  ίδια εφαρμό
ζονται και για τους χωροφύλακες και αστυφύλακες που δα  
ενταχδούν στη / Ελληνική Αστυνομία και δ α  εξελιχδούν 
στο βαδμό του αρχιφύλακ.α με προαγωγικές εξετάσεις.

3. Οι ανδυπαστυνόμοι του τμήματος μουσικής προέρχονται 
από αρχιφύλακες του τμήματος μουσικής, ύστερα από προα
γωγικές εξετάσεις.

4. Τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, η διαδικασία 
των προαγωγικών εξετάσεων και κάδε άλλη σχετική λεπτο
μέρεια ρυδμίζοντα: από τον κανονισμό προσωπικού.

Ά ρ δ ρ ο  29.
Βαδμολογική εξέλιξη  ανδυπαστυνόμων.

1. Για τους ανδυπασπιστές και ανδυπαστυνόμους που δα  
ενταχδούν στην Ελληνική Αστυνομία ω ς  ανδυπαστυνόμοι ε
φαρμόζονται οι διατάξεις του Ν .Δ . 049 /1970 , όπως τροπο
ποιήδηκε και συμπληρώδηκε με το άρδρο 15 του Ν . 1339·' 
1983 (ΦΕΚ Α ' 3 5 ), με τις ακόλουδες διαφοροποιήσεις:

α. 'Οσοι αποφοιτούν ευδόκιμα από τη σχολή μετεκπαίδευσης 
ανδυπαστυνόμων προάγονται μετά συμπλήρωση τριών ετών από 
την έξοδό τους από τη σχολή στο -βαδμό του υπαστυνόμου. Με
τά την προαγωγή τους αυτή εφρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 
671 /1977  (ΦΕΚ Α ' 2 3 6 ). όπως τροποποιήδηκε ή συμπλη- 
ρώδηκε μεταγενέστερα.

β. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και για τους ενωμοτάρ
χες, αρχ ιφύλακες, χωροφύλακες και αστυφύλακες που δα  
ενταχδούν στην Ελληνική Αστυνομία και δ α  εξελιχδούν στο 
βαδμό του ανδυπαστυνόμου,

2. Οι ανδυπαστυνόμοι του άρδρου αυτού, που δεν εισέρχον
ται στη σχολή μετεκπαίδευσης ή δεν αποφοιτούν ευδόκιμα από 
αυτή, εξελίσσονται μόνο μισδολογικά.

I Ά ρ δ ρ ο  30
\ Προέλευση αξιωματικών γενικών καδηκόντων.
( Υπαστυνόμοι γενικών καδηκόντων είναι οι άνδρες και οι 
γυναίκες που αποφοιτούν από το τμήμα υπαστυνόμων της σχο
λής αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο τμήμα 
αυτό εισάγονται ύστερα από εξετάσεις:

! 1. Ανδυπαστυνόμοι και αρχιφύλακες γενικών καδηκόντων
ηλικίας μέχρι 35 ετών κατά το χρόνο διενέργεια; των εξετά

σεων. που έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου 
γυμνασίου ή άλλης αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής.

2. Αστυφύλακες ηλικίας μέχρι 35 ετών κατά το· χρόνο διε
νέργειας των εξετάσεων, που είναι πτυχιούχοι οποιουδήσ.οτε 
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, και ιδιώτες ηλικίας μέ
χρι 28 ετών κατά το χρόνο διενέργειας των εξετάσεων, που έ
χουν πτυχίο νομικών ή πολιτικών ή οικονομικών επιστημών ή 
κοινωνιολογίας ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ανώτατου εκ
παιδευτικού ιδρύματος.

Ά ρ δ ρ ο  31.
Προέλευση αξιωματικών ειδικών καδηκόντων.

1. Οι υγειονομικοί αξιωματικοί προέρχονται από ιδιώτες 
που προσλαμβάνονται ύστερα από επιλογή με τον βαδμό του 
υπαστυνόμου υγειονομικού.

Τα προσόντα, η διαδικασία εξετάσεων κα: κάδε άλλη
σχετική λεπτομέρεια ροδίζονται με τον κανονισμό προσωπι
κού. Κ ατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν . 6 7 1 / 
1977. όπως τροποποιήδηκε και τυμπληρώδηκε μεταγενέ
στερα.

2. Η προέλευση του ιερέα υπαστυνόμου, τα ουσιαστικά και 
τυπικά του προσόντα και ο τρόπος επιλογής του καδ ορίζονται 
με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

3. Οι υπ αστυνόμοι του τμήματος μουσικής προέρχονται από 
ανδυπαστυνόμους, ύστερα από προαγωγικές εξετάσεις για κά
λυψη υφιστάμενων κενών οργανικών δέσεων. Τα λοιπά προ
σόντα των υποψηφίων και η διαδικασία διενέργεια; των εξε 
τάσεων, το αντικείμενο των εξετάσεων, η βαδμολογία και κά
δε  άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυδμίζονται με τον κανονισμό 
προσωπικού.

4. Ό σο: από τους αστυφύλακες, αρχιφύλακες ή ανδυπαστυ
νόμους αποκτούν το πτυχίο, που ορίζεται ω ς τυπικό προσόν για 
την κατάληψη δέσης υπαστυνόμου μιας κατηγορίας προσωπι
κού ειδικών καδηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, προάγον- 
ται στο βαδμό του υπαστυνόμου με προεδρικό διάταγμα, που εκ- 
δίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τ ά ξη ς και εντάσ
σονται στο προσωπικό της συγκεκριμένης κατηγορίας. Αν δεν 
υπάρχει κενή οργανική δέση, διατηρούνται ως υπεράριδμοι μέ
χρι να καταλάβουν οργανική δέση. Το ίδιο εφαρμόζεται και 
στους αξιωματικούς, ο: οποίοι όμως εντάσσονται με το βαδμό 
που φέρουν. Οι αξιωματικοί αυτοί εντάσσονται κατά σειρά αρ
χαιότητας. ύστερα από τους υπάρχοντες ομοιοβάδμους τους της 
ίδιας κατηγορίας κατά την ημερομηνία ένταξής τους.

5. Για την προέλευση των αστυκτηνιάτρων εφαρμόζονται 
οι σχετικές διατάξεις που ίσχυαν για τους αστυκτηνιάτοους 
της Αστυνομίας Πόλεων.

Τ Μ Η Μ Α  Γ .'
Δ ι ο ί κ η σ η  υ π η ρ ε σ ι ώ ν .

Ά ρ δ ρ ο  32.
Διοίκηση.

1. Ο Υπουργός Δημόσιας Τ άξη ς προισταται όλων των 
υπηρεσιών του Υπουργείου και κατευδύνει. συντονίζει, επο
πτεύει και ελέγχει τη δράση τους. Ο Αρχηγός ασκεί τη διοί
κηση της Ελληνικής Αστυνομίας κα: είναι άμεσα υπεύδυνος 
απέναντι στον Υπουργό για την άσκηση των καδηκόντων του. 
Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ασκεί τη διοίκη-



ar. -zoj Πυροσβεστικού Σώματος και είνα: άμεσα υπεύθυνος 
απέναντι στον Υπουργό για την άσκηση των καθηκόντων τον.

Ms απόφασή του ο Υπουργός μπορεί να μεταβιβάζει αρ
μοδιότητες λήψης αποφάσεων ή εξουσί* υπογραφής εγγράφων 
στο I ενικό Γραμματέα, στον Αρχηγό, στους προϊσταμένους 
των κλάδων και στους διευθυντές κεντρικών ή πεσιφερετακών 
υπηρεσιών. Την ίδια δυνατότητα μεταβίβασης εξουσιών σε υφι
σταμένους τους, εκτός από εκείνες που τους μεταβίβασε ο Υ 
πουργός. έχουν ο Αρχηγός και οι προϊστάμενο: των κλάδων 
Ιστερα από έγκριση του Υπουργού Δημόσιας Τ άξη ς. Τ α  θέ- 
εατα για τα οποία επιτρέπεται μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ή ε- 
ςουσιας υπογραφής ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό.

3. Πειθαρχική δικαιοδοσία πάνω στο προσωπικό της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος έχει μέ- 
η  ο Υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημό
σιας Τ ά ξη ς και οι αρμόδιοι βαθμοφόροι της Ελληνικής Α- 
ιτυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με όσα 
ιρίζονται στις οικείες διατάξεις αυτού του νόμου και του κε- 
ιαλαίου περί πειθαρχίας του κανονισμού προσωπικού.

Ά ρθ ρ ο  33.
Βαθμοί διοικούντων.

1 . 0  Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αντι-στρά- 
ιηγο; αστυνομίας. Το βαθμό του αντιστράτηγου αστυνομίας ε- 
μυν επίσης και οι προϊστάμενοι των τεσσάρων κλάδων, στους 
ίχοίους διαρθρώνεται η Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με το 
ίρό'ρο 2 αυτού του νόμου. Οι προϊστάμενοι των κλάδων έχουν 
ιον τίτλο του υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Η το- 
ροθέτησή τους επ: κεφαλής του κλάδου γίνεται με απόφαση 
ου Υπουργού Δημόσιας Τ ά ξη ς  μετά από πρόταση του Αρχη
γού και είναι ανεξάρτητη από τη σειρά αρχαιότητάς τους.

2. Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας καταλαμβά- 
ουν θέσεις περιφερειακών επιθεωρητών, γενικών διευθυντών, 
ιευθυντών διευθύνσεων της γενικής διεύθυνσης Αττικής 
•αι διευθυντών διευθύνσεων κεντρικών υπηρεσιών.

3. Ο : διευθυντές των αστυνομικών διευθύνσεων των νομών 
χουν βαθμό αστυνομικού διευθυντή ή αστυνομικού υποδιευθυν- 
ή. Τον ίδιο βαθμό έχουν επίσης:

α. Ο: διευθυντές των διευθύνσεων κα: υποδιευθύνσεων των 
ιλάδων.

β. Ο : διευθυντές των διευθύνσεων και υποδιευθύνσεων των
ικών αστυνομικών διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης.

γ. Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών ασφάλειας του Προέ- 
Ιρου της Δημοκρατίας, της Βουλής των Ελλήνων και του 
Προέδρου της Κυβέρνησης.

4. Οι διοικητές των αστυνομικών τμημάτων έχουν βαθμό 
Αστυνομικού υποδιευθυντή ή αστυνόμου α ' ή αστυνόμου β ' ή 
π αστυνόμου.

Τον ίδιο βαθμό έχουν επίσης:
α. Οι προϊστάμενοι των τμημάτων των διευθύνσεων κα: 

Υποδιευθύνσεων των κλάδων.
β. Ο : προϊστάμενοι των τμημάτων των διευθύνσεων και υπο- 

ϊευθύνσεων των γενικών αστυνομικών διευθύνσεων Αττικής 
ία: Θεσσαλονίκης.

5. Σε θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων κα: τμημάτων του 
λάϊου διοικητικής υποστήριξης του Υπουργείου μπορεί να το- 
οθετούνται και πολιτικοί υπάλληλοι σύμφωνα με τον εσωτε- 
ΐκδ κανονισμό.

6. Τ α  ειδικότερα καθήκοντα και οι αραοδιότητες καθώς 
αι η αν απλήρωτη των διοικούντων υπηρεσίες του Υπουργείου 
δημόσιας Τ ά ξη ς ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό.

Με τον ίδιο κανονισμό καθορίζονται και τα καθήκοντα και οι 
υποχρεώσεις του λοιπού προσωπικού των υπηρεσιών του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τ άξη ς.

ΤΜ Η Μ Α  Δ λ

Κ α θ ή κ ο ν τ α -  δ ι κ α ι ώ μ α τ α  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ .  

Ά ρθ ρ ο  34.
Ειδικές υποχρεώσεις προσωπικού.

1. Τ ο αστυνομικό προσωπικό και οι κοινοτικοί φύλακες 
φέρουν στολή, που ο τύπος της καθορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Δημόσιας Τ άξης.

2. Η διαμονή του αστυνομικού προσωπικού στα οικήματα 
των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας είναι προαιρετι
κή. Οι προϋποθέσεις διαμονής καθορίζονται από τον κα;ο- 
*ισμό προσωπικού.

3. Για την τέλεση γάμου αστυνομικού και πολιτικού προ
σωπικού με πρόσωπο αλλοδαπής υπηκοότητας απαιτείται 
προηγούμενη έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας, η οποία χορηγείται ύστερα από εκτίμηση των ιδιαίτε
ρων συνθηκών που παρουσιάζει κάθε περίπτωση, θ'- προϋπο
θέσεις μετάταξης ή διορισμού εγγάμων με πρόσωπα που 
έχουν αλλοδαπή υπηκοότητα ρυθμίζονται με τον κανονισμό 
προσωπικού.

Ά ρ θ ρ ο  35.
Υποχρεωτική υπηρεσία.

t. U: αποφοιτούντες από τις ζ/ώΛς του Γπουργειου Δη
αόσιας Τ άξη ς υποχρεούντα: να υ-η: ετήτουν στην Ελληνική
Αστυνομία επί ορισμένο χρονικό Ο’.άτττ/υ.α. χωρίς δικαίων.>
παραίτησης, ως ε ξή ς :

α. Οι αστυφύλακες οκτώ έτη α~ο την κατάταξή τους.
περιλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης κα: του χρόνου δο
κιμασίας.

β. Ο: υπαστυνόμοι δέκα έτη από τότε που αποφο'τούν α-· 
τη σχολή αξιωματικών.

2. Με τον κανονισμό προσωπικού είναι, δυνατό ν α  π:οβ/ 
πέτα: χρονικό διάστημα υποχρεωτικής υπηρεσίας για όσο.: 
από το αστυνομικό προσωπικό:

α. Μετεκπαιδεύονται στις σχολές του Γπουργειου Δη·,· 
τ·ας Τ άξη ς.

δ. Εκπαιδεύονται ή μετεκπαιδεύονται στο εξωτερικό ή στο 
εσωτερικό εκτός τ ω ν  σχολών του Υπουργείου Λημόο·σς Τ ;·
$ης·

γ. Εισέρχονται στα σώματα της Ελληνικής Λστυνου.ία; 
ως αξιωματικοί ειδικών υπηρεσιών.

3. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας δικαιούται 
να ζητήσει την έξοδό του από την υπηρεσία κα: πρ:ν λήξε:
ο χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας, εάν η παραμονή του στην 
υπηρεσία αποβαίνει ιδιαίτερα επαχθής για την επαγγελμα
τική του σταδιοδρομία σε άλλους τομείς ή παρακωλύει την 
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητα; του. ε φ όσον  έχε· 
διχνύσει τα 2 /3  του χρόνου υποχρεωτικής υπηρεσίας. ! α 
τη συνδρομή ή όχι των λ ό γ ω ν  αυτών αποφαίνεται ορ.ΐστι/ά 
το κατά περίπτωση αρμόδ·ο συμβούλιο τ ω ν  άρθρων 4 5  ■/ 
1ΐ.



Ά ο δ ρ ο  36.

Αποδοχές προσωπικού.
I. Οι αποδοχές του αστυνομικού προσωπικού καθορίζονται 

από το νόμο για το μισθολόγιο των στρατιωτικών.
Η μισδολογική αντιστοιχία του αστυνομικού προσωπικού 

προς τους στρατιωτικούς του στρατού ξηράς έχει ω ς ε ξή ς :

6. Οι εκπαιδευόμενοι και μετεκπαιδευόμενοι στην αστυνο
μική ακαδημία, με εξαίρεση τους δοκίμους,, λαμβάνουν εκ
παιδευτική αποζημίωση. Το ύψος της αποζημίωσης αυτής 
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικό/* 
και Δημόσιας Τ άξη ς.

7. Οι αποδοχές του προσωπικού του εδαφίου γ ' της παρ. 3 
του άρδρου 20 καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Δημόσιας Τ άξης.

αστυνομικό προσωπικό:
αντιστράτηγος — 1 Αρχηγός 
αντιστράτηγος αστυνομίας 
υποστράτηγος αστυνομίας 
αστυνομικός διευθυντής 
αστυνομικός υποδιευθυντής 
αστυνόμος α' 
αστυνόμος β' 
υπαστυνόμος 
ανδυπαστυνόμος 
αρχιφύλακας 
αστυφύλακας

προσωπικό στρατού ξηράς:
αντιστράτηγος —- Αρχηγός Γ Ε Σ
αντιστράτηγος
υποστράτηγος
συνταγματάρχης
αντισυνταγματάρχης
ταγματάρχης
λοχαγός
υπολοχαγός
ανδυπασπιστής
αρχιλοχίας
λοχίας

2. Οι αποδοχές του αστυνομικού προσωπικού υπόκειντα: και 
στις παρακάτω κρατήσεις και μειώσεις:

α. Λ όγω παράνομης απουσίας από την υπηρεσία, 100% των 
αποδοχών που αντιστοιχούν στο χρόνο απουσίας.

6. Λόγω προφυλάκισης, 30% του συνόλου των αποδοχών 
του χρόνου προφυλάκισης. Το ποσό αυτό επτστρέφεται σε πε
ρίπτωση κδώωσης ή απαλλαγής ή μη παραπομπής στο 
ακροατήριο.

γ. Λόγο) καταδίκης. 50% του συνόλου των αποδοχών του 
χρονικού διαστήματος έκτ'.σης της ποινής.

δ. Λ όγω λήψης κανονικής άδειας πέραν της δικαιούμε
νης. 50% του συνόλου των αποδοχών του ανάλογου χρόνου.

ε. Λόγω επιβολής ποινής προστίμου για πειθαρχικό πα
ράπτωμα.

στ. Λόγω ποινής αργίας με πρόσκαιρη παύση. 20% του 
συνόλου των αποδοχών του ανάλογου χρόνου.

ζ. Λόγω ποινής αργίας με απόλυση, 25% του συνόλου των 
αποδοχών του ανάλογου χρόνου.

η. Υπέρ των λεσχών του προσωπικού του σώματος, σύμ
φωνα με όσα ορίζονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας.

•δ. Λόγω διαθεσιμότητας. εκτός εκείνης για λόγους 
υγείας, 10% του συνόλου των αποδοχών του ανάλογου χρό
νου.

3. Τ α  ποσά των παραπάνω κρατήσεων περιέρχονται στο·· 
οικείο φορέα ασφάλισης.

4. Οι αποδοχές των δόκιμων αστυφυλάκων κατά τη διάρ
κεια της εκπαίδευσής τους ορίζοντα: από ::ς  διατάξεις που 
ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος αυτού Άυ νόμου και δεν 
υπόκεινται σε καμία κράτηση.

5. Οι δόκμοι υπαστυνόμοι, που προέρχονται από πτυχιούχους 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσής τους λαμβάνουν τις αποδοχές ανδυπαστυ\όμου.

Ά ρ δ ρ ο  37.
Οδοιπορικά έξοδα —  επίδομα ειδικών συνδηκών.

1. Το αστυνομικό προσωπικό δικαιούται οδοιπορικά έξοδα 
και τις συναφείς αποζημιώσεις, όταν μετατίδετα/ ή εκτε- 
λεί υπηρεσία εκτός έδρας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
Ν. 617 /1977  (ΦΕΚ 164)) για το προσωπικό της Χωροφυ
λακής με αντίστοιχο βαδμό.

2. Οι δόκιμοι αξιωματικοί και οι δόκιμοι αστυφύλακες 
για τα οδοιπορικά έξοδα και τις αποζημιώσεις λογίζοντχ 
οτ> φέρουν το βαδμό για τον οποίο εκπαιδεύονται.

3. Κυρώνεται και ισχύει από τότε που δημοσιεύτηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 108918 /315 /25 .9 .80  
ίΦΕΚ 1018 /1080  τ. Β ' ) κοινή απόφαση των Υπουργώ* 
Οικονομικών και Δημόσιας Τ άξη ς.

Το καδοριζάμενο με την απόφαση χυτή χρηματικό ποσό 
μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουρ
γών Οικονομικών και Δημόσιας Τ άξης.

Ά ρ δ ρ ο  38.
Υγειονομική περίδαλψη.

1. Η ιατρική και οδοντιατρική περίδαλψη του προσωπι
κού της ελληνικής αστυνομίας γίνεται από τους υγειο
νομικούς αξιωματικούς της. Οι προϋποδέσεις και η διαδι
κασία παροχής της περίδαλψης αυτής και κάδε σχετική 
λεπτομέρεια ορίζονται στον κανονισμό προσωπικού.

2. Οπου δεν υπάρχουν υγειονομικοί αξιωματικοί, η ιατρ 
/ή  και οδοντιατρική περίδαλψη γίνεται από τους υγειονο 
μικούς αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και, όπου δεν 
υπάρχουν, από ιατρούς δημόσιους υπάλληλους ή ιδιώτες σύμ
φωνα με όσα ισχύουν για τους δημόσιους υπάλληλους.

3. Για τη νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίδαλ- 
όη του αστυνομικού προσωπικού που είναι στην ενέρ
γεια ή έχει συνταξιοδοτηδεί και των μελών των οικογε
νειών τους εφαρμόζεται ό.τι ισχύει για τους πολιτικούς δη-



μόσιους υπάλληλους. To αστυνομικό προσωπικό νοσηλεύεται 
’/-ατά προτίμηση στα στρατιωτικά νοσοκομβία.

4. Η εξέταση τη ; σωματικής ικανότητας του προσωπικού 
γίνετα: από τις υγιειονομικές επιτροπές της Ελληνικής Α
στυνομίας. Όπου δεν λειτουργούν υγειονομικές επιτροπές με 
υγειονομικούς αξιωματικούς τη ; Ελληνικής Αστυνομίας. η 
εξέταση αυτή γίνεται από υγειονομικές επιτροπές το-j στρατού
ξη?*ς·

,Ί· Το αστυνομικό προσωπικό, που εξέρχεται από την υπη
ρεσία λόγω σοβαρών τραυματικών ή άλλων συλήσεων χωρί'ς 
να συνταξιοϊοτείτα!. νοσηλεύεται γ:α μία διετία σε δημόσιο 
νοσοκομείο με δαπάνες του δημοσίου. Εάν ο εν υπάρχουν δια
θέσιμες κλίνες σε νοσοκομεία, καταβάλλεται για ίσο χρόνο 
επίδομα νοσηλείας σε βάρος του δημοσίου. το ύψος του οποίου 
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας κα: 
IIρόνοι ας καί Δημόσιας Τ άξη ς.

6. Για τη νοσοκομειακή κα: εξωνοσοκομειακή περίθαλψη 
των κοινοτικών φυλάκων εφαρμόζονται ο: διατάξεις που 
ισχύουν κατά την ψήφίση αυτού του νόμου γ:α το προσωπικό 
ττ)? αγροφυλακής. ΙΝΙε απόφαση τω: Υπουργών Δημόσιας 
1 α:?ηξ 1 γειας και Προνο’.ας μπορεί να καθορίζονται 
διαφορετικά τα θέματα νοσοκομειακής κα: ε ξωνοσοκομε:ακής 
περίθαλψης των κοινοτικών φυλάκων.

V Τ)ταν ύστερα από γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονο- 
μικης υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας επιβάλλεται η 

• θεραπεία στην αλλοδαπή αστυνομικού που είναι στην ενέργεια 
ή σε σύνταξη, η έγκριση θεραπείας ενεργείτα: με ‘κοινή από
φαση των Υπουργών Δημόσιας Τ ά ξη ς κα: Υγείας και Πρό
νοιας.

8. Ο: προϋποθέσεις και ο τρόπος χορήγησης αναρρωτικών 
ασειων νοσηλείας κατ' οίκον και αδειών ελεύθερου υπηρεσίας 
::α  λογους ασθένειας. όπως και οι υποχρεώσεις του π:οσω- 
ττικού που βρίσκεται στις καταστάσε-ς αυτές, ρυθμίζονται με 
τον κανονισμό προσωπικού.

Ά ρθρο  39.
Υλικές και ηθικές αμοιβές.

1. Στο προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τ ά ξη ς είναι 
δυνατή η χορήγηση ηβικής ή υλικής αμοιβής ν;α εξαίοετη 
δραστηριότητα ή προσπάθεια.

~· U: ηθικές αμοιβές καθορίζονται και απονέμοντα: σύμ- 
?ωνα |as τον */.stv-ov ιτα.6 ~ροτωττΓ/,ού.

, 3 · Την υλική αμοιβή απονέμει μ; απόφασή του ο Υπουσ- 
;ος Δημόσιας Τ άξης. Το ύψος της υλικής ααοιβής δεν υπεσ- 
οαινε: τους  ̂δυο μηνιαίους μισθούς. Για σοβαρά τοαύματα 'ή 
βλάβες ή ιδιαίτερα εξαιρετική δραστηριότητα ή πράξη μπο- 
?ϊΐ να απονεμηθει υλική αμοιβή μέχρι πέντε μηνιαίους μι-

4. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσια; Τ άξη ς μπορεί να 
χορηγείται αποζημίωση στο αστυνομικό προσωπικό κα: στούς 
κοινοτικούς φύλακες για ελαφρά τραύματα ή βλάβες ή φθο- 
?ες η απώλειες ενδυμάτων ή αντικειμένων κατά την εκτέλεσκ 
•ων καθηκόντων τους.

5. Οι υλικές αμοιβές και αποζημιώσεις καταβάλλονται σε 
βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας 
Ια ςη ς . στον οποίο εγγράφεται ειδική πίστωση.

. 6 · Α^υνομικοί που εξέρχονται από· την υπηρεσία μετά
τη συμπλήρωσή 1 δετούς υπηρεσίας και δεν συνταξιοδοτούνται.
- ικαιούντα: να λάβουν αποζημίωση από το δημόσιο ίση με 
εκείνη που λαμβάνουν οι στρατιωτικοί που εξέρχονται με τον

αντίστοιχο βαθμό. Το τελευταίο έτος λογίζεται πλήρες, α 
είχαν συμπληρωθεί 6 τουλάχιστον μήνες από αυτό. Την απο 
ζημίωση αυτή δεν δικαιούνται όσοι στερούνται του δικαιώμα 
τος σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του συνταξιοδοτικο 
κώδικα, καθώς και όσοι εξέρχονται ύστερα από ποινική κα 
τα δίκη ή απόταξη εξαιτίας καταδίκης. II αποζημίωση αυτ 
σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου καταβάλλεται στην οι 
κογένειά του. Ο χρόνος συνολικής υπηρεσίας υπολογίζετα 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ρυθμίζουν τον υπολογισμό το 
χρόνου υπηρεσίας για προαγωγή.

Ά ρθ ρ ο  40.
Δωσιδικία αστυνομικού προσωπικού.

J. Για την εκδίκαση ποινικών αδικημάτων που διαπράττον 
τα: από το αστυνομικό προσωπικό αρμόδια είναι τα κοινά ποι 
νικά δικαστήρια σύμφωνα μ£ τις διατάξεις του κώδ-κα ποινι 
κής δικονομίας.

2. Ο: αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομία; έχουν τη 
ειδική δωσιδικία που προβλέπεται από τις διατάξεις των αρ 
θρων 111 και 112 του κώδικα ποινική, δικονομίας.

ΤΜ Η Μ Α  Ε\
Ε κ π α ί δ ε υ σ η  π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ

Ά ρθρο  41.

Αστυνομική ακαδημία.
1. Για την αποτελεσματική εκτέλεση της αποστολής το 

το προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τ άξη ς εκπαιδεύεται 
μετεκπαιοευεται και επιμορφωνεται στην αστυνομική ακαδη 
μια, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό εκπαίδευσης

2. Η αστυνομική ακαδημία αποτελεί υπηρεσία της διεύθυν 
σης εκπαίδευσης του κλάδου διοικητικής υποστήριξης του 1* 
πουργείου Δημόσιας Τ άξη ς και αποτελείται από τις ακόλου 
θες σχολές:

α. Σχολή αστυφυλάκων, για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευσι 
και επιμόρφωση των αστυφυλάκων. Σε ειδικά τμήματα τη; 
σχολής αυτής μετεκπαιδεύονται και επιμορφώνοντα: οι αρχι 
φύλακες και ο: ανθυπαστυνόμοι.

β. Σχολή αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, πο 
απαρτίζεται από το τμήμα υπαστυνόμων για την εκπαίδευσι 
κα: επιμόρφωση των υπαστυνόμων και το τμήμα μετεκπαίδευ 
σης αξιωματικών, για τη μετεκπαίδευση και επιμόρφωση τω· 
αξιωματικών όλων των βαθμών.

, ϊ ·  -ΥΤ/.ή ξένων γλωσσών, για τη διαρκή εκπαίδευση, επι 
μόρφωση και εξάσκηση του προσωπικού του Υπουργείου στιι 
ξένες γλώσσες.

δ; Σχολή εκπαιδευτών Ελληνικής Αστυνομίας, για την ε: 
οική εκπαιοευση και επιμόρφωση των αξιωματικών, απαξιώ 
ματικών και ιδιωτών που εργάζονται ως διδακτικό ποοσωπικι 
ή εκπαιδευτές στην αστυνομική ακαδημία.

3. Με τον κανονισμό εκπαίδευσης προσωπικού του Υπου; 
γειου Δημόσιας Τ άξης μπορεί να οοίζεται η λειτουργία κα 
άλλων σχολών ή τμημάτων ή παραρτημάτων των ‘ σχολών 
μέσα στα πλαίσια της αστυνομικής ακαδημίας.

-*· II σχολή αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας είνα 
ι^ο.ιμη με τις σχολές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδουμά 
των της χώρας.

3. II φοίτηση των δόκιμων αστυφυλάκων τι αρκεί ένα εκ
παιδευτικό έτος.

0. Η φοίτηση των δόκιμων αξιωματικών διαρκεί τοία χρό-



νια και. χωρίζεται σε τρία εκπαιδευτικά έτη διάρκειας ν.έχρ: 
δέκα μήνες το κα-Ψένα. Ειδικά γ'.α τη1' κατηγορία των δόκιμων 
αξιωμα-'.κών, που είναι πτυχιούχοι ανώτατοj εκπαιδευτικού 
ιδρύματος. η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε δεκατρείς 
(18 ) μήνες τουλάχιστον.

7. Με αττόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τ άξης μπορεί να 
διακόπτεται η εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση ;την αστυνο
μική ακαδημία ή να συντέμνεται η| διάρκεια της. όταν κατά 
την κρίση του συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος.

8. Ο αριθμός των δοκίμων, που εισάγονται κάψε φορά για 
εκπαίδευση στην οικεία σχολή της αστυνομικής ακαδημίας, 
καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ
νομίας. με βάση τα κενά που υπάρχουν στους αντίστοιχους βαθ
μούς κατά τη χρονολογία της αποφοίτησής τους. Η απόφαση 
εκδίδεται υποχρεωτικά πριν από την προκήρυξη του διαγω
νισμού ή την κατάταξη. Αύξηση του αριθμού των εισακτέων 
δεν επιτρέπεται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων. Ο αριθ
μός των γυναικών που εισάγονται toς δόκιμοι υπαστυνομοι δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των εισακτεών. Κα
τά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό 
αυτό τα κλασματικά υπόλοιπα δεν λαμβάνονται υπόψη.

9. Οι εργαζόμενοι ως καθηγητές ή εκπαιδευτές στην αστυ
νομική ακαδημία ανήκουν σε μια από τις εξής κατηγορίες:

α. Αστυνομικό προσωπικό και πυροσβεστικό προσωπικό του 
Υπουργείου Δημόσιας Τ άξη ς, που ορίζεται με απόφαση του 
προϊσταμένου του κλάδου διοκητικής υποστήριξης.

β. Δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, υπάλληλο: ν.π.δ.δ. 
και ο.τ.α. και στρατιωτικοί, που υπηρετούν στην αστυνομική 
ακαδημία με απόσπαση ή ανάάεση καθηκόντων.

γ. Διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των ανώτερων και 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, με ανάΨεση 
καθηκόντων.

δ. Ημεδαποί ή αλλοδαποί ιδιώτες επιστήμονες, τεχνικοί, 
ειδικοί και καθηγητές ξένων γλωσσών, που προσλαμβάνονται 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με 
μίσθωση έργου.

10. Ο διορισμός του διδακτικού προσωπικού της αστυνομι
κής ακαδημίας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας 
Τ άξη ς. Η αποζημίωση, που καταβάλλεται στο διδακτικό προ
σωπικό για κάψε ώρα διδασκαλίας, προφορικών ή γραπτών 
εξετάσεων ή άλλης απασχόλησης, καθορίζεται με κοινή από
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τ άξη ς.

11. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση 
του Υπουργού Δημόσιας Τ άξη ς, ρυθμίζονται μέσα στα πλαί
σια του αρψρου αυτού η οργάνωση, η λειτουργία της αστυνο
μικής ακαδημίας, η διδακτέα ύλη. ^α Ψέματα διδακτικού και 
διοικητικού προσωπικού, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 
των δοκίμων, ο: εξετάσεις και οι λοιποί τρόποι ελέγχου της 
επίδοσης, η φοίτηση και η αποφοίτησή από τις σχολές και 
κάψε σχετική λεπτομέρεια.

12. Τα προεδρικά διατάγματα της προηγούμενης παρα
γράφου κωδικοποιούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται 
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τ ά ξη ς και 
απαρτίζουν τον κανονισμό εκπαίδευσης προσωπικού του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τ άξης.

ΆρΨρο 42.
Υποψήφιο: ειδικών κατηγοριών.

1. Από τον αριψμό των δοκίμων, που εισάγονται στην οι
κεία σχολή, ποσοστό μέχρι 10% συνολικά καλύπτεται από τις

παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων, με βάση τη σειρά επιτυ
χίας τους στο διαγωνισμό:

α. Πολύτεκνοι και τέκνα τους.
β. Τέκνα αναπήρων και ψυμάτων πολέμου καΨώς και ανα

πήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προ
σωπικού ειρηνικής περιόδου.

γ. Τέκνα αναγνωρισμένων βάσει της εκάστοτε ισχύουσας 
νομοθεσίας ω ς αγωνιστών της ΕΨνκής Αντίστασης.

δ. Τέκνα ή εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικού προσωπικού που 
πέΨαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξ 
αιτίας της υπηρεσίας.

2. Κατά τον καθορισμό του αριψμού που αντιστοιχεί στο 
ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπό
ψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Εάν το ποσοστό δεν καλυφψες. 
ο αριψμό; που υπολείπεται συμπληρώνεται από υποψήφιους 
της γενικής κατηγορίας.

3. Η χρήση του δικαιώματος για εισαγωγή στις σχολές 
της αστυνομικής ακαδημίας, από αυτούς που υπάγονται σε 
μια από τις κατηγορίες της παραγράφου 1, γίνεται για μία 
μόνο από τις σχολές αυτές. Αν κάποιος εισαχΨεί με το δι
καίωμα αυτό σε μία σχολή, δεν δικαιούται να κάνει χρήση 
του ίδιου δικαιώματος σε άλλη, σχολή.

ΆρΨρο 43.
Ειδικές εκπαιδεύσεις.

1. Το αστυνομικό προσωπικό είναι δυνατό να εκπαιδεύεται 
ή μετεκπαιδεύεται και εκτός της αστυνομικής ακαδημίας, εί
τε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, με έξοδα του ίο ου t 
του Δημοσίου. Στην τελευταία πεσίπτωση καταβάλλεται η 
αποζημίωση που προβλέπετα: και για τους λο-.πούς δημόσιου; 
υπάλληλους.

2. Ειδικά στο αστυνομικό προσωπικό που κατέχει πτυχίι 
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, εφόσον έχει πενταετή του
λάχιστον πραγματική υπηρεσία και δεν έχει υπερβεί το 40ό 
έτος της ηλικίας του. μπορεί να χορηγηθεί εκπαιδευτικέ 
άδεια μέχρι τρία χρόνια για την ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

3. Τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής, η διάρκεια της 
ειδικής εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης ή της εκπαιδευτικής 
άδειας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού 
αυτού και όλα τα σχετικά Ψέματα ρυθμίζονται από τον κανό 
νισμό προσωπικού.

4. Στο αστυνομικό προσωπικό μπορεί να χορηγείται υπη 
ρεσιακή άδεια εκγυμναστή οδηγών αυτοκινήτων, η οποία ισχύε 
αποκλειστικά για την εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών 
υπηρεσιακών οχημάτων. Ο; άδειες αυτές παύουν να ισχύουν 
όταν οι κάτοχοί τους εξέλΨουν από την υπηρεσία για οποίο 
δήποτε λόγο. Οι αρμόδιοι για τη χορήγηση της άδειας, ο 
προϋποθέσεις, η διαδικασία χορήγησης και κάΨε σχετική λε 
πτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του προϊσταμένου τοι 
κλάδου διοικητικής υποστήριξης.

ΤΜ Η Μ Α  Σ Τ '.
Μ ε τ α β ο λ έ ς  υ π η ρ ε σ ι α κ ή ς  κ α τ ά σ τ α σ η ς  

ΆρΨρο 44.
Επιλογή Αρχηγού και αντιστράτηγων.

1. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας επιλέγεται με 
ταξύ των αντιστρατήγων και υποστρατήγων της γενικών 
καψηκόντων ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους στ< 
βαΨμό. Ό ταν  κενωΨεί η Ψέση του Αρχηγού, ο Υπουργός Δι



μόσιχς Τ ά ξη ς αποστέλλει στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Ε ξω 
τερικής Π ολιτικής και Εθνικής Άμυνας (Κ Υ .Σ .Ε .Α .) πίνχ- 
■/.α των αντιστράτηγων και υποστράτηγων με τους ατομικούς 
φακέλλους τους. Το Κ Υ .Σ.Ε .Α . επιλέγει τον Αρχηγό με 
απόλυτη διακριτική ευχέρεια χωρίς να τον συγκρίνει με τυχόν 
παραλειπόμενους και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Αν επιλεγε! 
υποστράτηγος, ζροάγετα: στο βαθμό του αντιστράτηγου. Οι αρ
χαιότερο: αυτού που επιλέγεται ως Αρχηγός αποστρατεύονται 
αυτεζάγγελτα. Ο Υζουργός Δημόσιας Τ ά ξη ς  μζορεί να υπο
βάλει οποτεδήποτε στο Κ Υ .Σ.Ε .Α . ζρόταση αζοστρατείας του 
Αρχηγού.

2. Οι αντιστράτηγοι, ανεξάρτητα αζό το χρόνο παραμο
νής τους στο βαθμό, κρίνονται κατά τις τακτικές κρίσεις 
αζό συμβούλιο το οζοίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ
γού Δημόσιας Τ άξη ς και αζοτελείται από τον Αρχηγέ της
Ελληνικής Αστυνομίας και δύο αντιστράτηγους του
στρατού ξηράς. που ορίζονται αζό τον Υπουργό Εθνι
κής Άμυνας. Κατά τις κρίσεις αυτές οι αντιστράτηγοι κρί- 
νονται ως διατηρητέοι ή αζοστρατευτεοι. Ό σοι κρίνονται απο- 
στρατευτέοι ο εν έχουν δικαίωμα προσφυγής για εζανάκριση.

3. Οι αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας επιλέ
γονται μεταξύ των υποστρατήγων γενικών καθηκόντων ανε
ξάρτητα αζό το χρόνο παραμονής τους στο βαθμό. Ό σο: υπο
στράτηγοι παραλείπονται από τις προαγωγές αποστρατεύον
ται ω ς ευδοκιμώ; τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

ί ' A ρ-Sρο 45.
Τακτικές και έκτακτες κρίσεις αξιωματικών.

1. Για τις τακτικές και έκτακτες κρίσεις των αξιωματι
κών της Ελληνικής Αστυνομίας συγκροτούνται με απόφαση 
του Υπουργού Δημόσιας Τ άξη ς τα ακόλουθα συμβούλια:

α. Ανώτατο συμβούλιο κρίσεων: Αζοτελείται από τον Αρ
χηγό ω ς πρόεδρο, 2 αντιστράτηγους και 2 υποστρατήγους 
γενικών καθηκόντων ω ς μέλη. Εάν δεν υπάρχουν αντιστράτη
γοι της Ελληνικής Αστυνομίας, στο συμβούλιο μετέχουν αντι
στράτηγοι του στρατού ξηράς. που ορίζονται από τον Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας. Το συμβούλιο αυτό κρίνει σε πρώτο βαθμό 
τους υποστρατήγους και σε δεύτερο βαθμό τους αξιωματικούς 
από το βαθμό του αστυνόμου α' μέχρι και του αστυνομικού 
διευθυντή. Ό ταν κρίνονται υποστράτηγοι, το συμβούλιο συ
νεδριάζει χωρίς τη συμμετοχή υποστρατήγων, με τριμελή 
σύνθεση. Αρμόδιο για την εζανάκριση των υποστρατήγων, 
που ζαραλείπονται κατά τις προαγωγές, ορίζεται το συμβού
λιο της παραγράφου 2 του προηγουμένου άρθρου.

β. Ανώτερο συμβούλιο κρίσεων: Αζοτελείται από έναν αν
τιστράτηγο ω ς πρόεδρο και 4 υποστρατήγους γενικών καθη
κόντων ω ς μέλη. Το συμβούλιο αυτό κρίνει σε πρώτο βαθμό 
τακτικά ή έκτακτα τους αξιωματικούς από το βαθμό του 
αστυνόμου α ' μέχρι και του αστυνομικού διευθυντή και σε δεύ
τερο βαθμό τους αστυνόμους β' και υπαστυνόμους. Συντάσσει 
επίσης και τους πίνακες των αξιωματικών που κρίνονται ή 
ζαραλείπονται από τις τακτικές κρίσεις.

γ. Κατώτερο συμβούλιο κρίσεων: Αζοτελείται από 5 υπο
στρατήγους γενικών καθηκόντων με πρόεδρο τον αρχαιότερο. 
Το συμβούλιο αυτό κρίνει σε πρώτο βαθμό τους αστυνόμους 
β’ και υπαστυνόμους.

2. Για τα λοιπά θέματα κρίσεων, προαγωγών και απο
στρατεία; των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας εφαρ

μόζονται οι διατάξεις του Ν. 671 /1977 . όπως τροποποιή
θηκαν μεταγενέστερα, που ισχύουν για το προσωπικό της 
Χωροφυλακής των αντίστοιχων βαθμών, με τις εξής δια
φοροποιήσεις:

α. Ο Αρχηγός, οι αντιστράτηγοι και οι υποστράτηγοι δεν 
κρίνονται λόγω συμπλήρωσης 35ετούς πραγματικής υπηρε
σίας.

β. Οι υποστράτηγοι γενικών καθηκόντων αποστρατεύονται 
αυτεπάγγελτα κατά τις τακτικές κρίσεις σε ποσοστό ίσο 
προς το 1 /5  τουλάχιστον των οργανικών τους θέσεων.

γ. Οι αστυνομικοί διευθυντές, όταν εξέρχονται από την 
υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός των περιπτώσεων κα
ταδίκης ή απόταξης ύστερα από πο’νική καταδίκη, προάγον- 
ται στο βαθμό του υποστρατήγου, παραμένουν σ' αυτόν ένα 
μήνα και στη συνέχεια αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα.

δ. Τακτικές ή έκτακτες εκθέσεις ικανότητας συντάσσον- 
ται και για τους αντιστράτηγους από τον Αρχηγό της Ελλη- 
νικής Αστυνομίας. Χρονολογία σύνταξης των τακτικών εκθέ
σεων "όλων των αξιωματικών ορίζεται η 20ή Μαρτίου.

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του Ν. 671 /1977  τρο
ποποιείται ω ς  ε ξή ς :

«1. Οι αξιωματικοί κρίνονται τακτικά και έκτακτα. Η τα
κτική κρίση ενεργείται το μήνα Απρίλιο κάθε έτους και δεν 
μπορεί να παραταθεί πέραν του τέλους του μηνός Μαΐου του 
ίδιου έτους. Η έκτακτη κρίση ενεργείται, όταν συντρέχει μία 
από τις περιπτώσεις που ορίζονται στα άρθρα 9  παράγραφοι 
2 και 3‘, 111! παράγραφος 2, 19 παράγραφος 3, 25 παράγρα
φος 3, 27 παράγραφος 8, 33, 34 και 39 αυτού του νόμου».

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του Ν . 671 /1977  αντι- 
θίσταται ω ς εξή ς :

«3. Σε περίπτωση ταυτόχρονης προαγωγής οι κατ’ εκλο
γήν προαγόμενοι προηγούνται στη σειρά αρχαιότητας των 
κατ’ αρχαιότητα προαγομένων ανεξάρτητα από τη σειρά αρ
χαιότητας που είχαν πριν από την προαγωγτ τους».

5. Στους εξιωματικούς των βαθμών αστυνομικού διευθυντή, 
αστυνομικού υποδιευθυντή, αστυνόμου α '. αστυνόμου V  και 
υπαστυνόμου για τον υπολογισμό της πραγματικής υπηρεσίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 671 /1977 . 
δεν προσμετράται η υπηρεσία που παρασχέθηκε προς εκπλήρω
ση στρατιωτικής υποχρέωσης κληρωτού ή εφέδρου. Η υπηρε
σία αυτή αναγνωρίζεται μόνο to; συντάξιμη. Η διάταξη αυτή 
ισχύει για το αστυνομικό προσωπικό της Χωροφυλακής και 
Αστυνομίας Πόλεων που θα  ενταχθεί ή θα εξελιχθεί, ύστε
ρα από τη / ένταξή του. στους βαθμούς αυτούς.

Ά ρ θ ρ ο  46.
Τρόπος κρίσης αξιωματικών.

Κατά τις κρίσεις για προαγωγές οι αξιωματικοί κρίνον- 
ται ως εξή ς :

1. Προακτέοι κατ’ εκλογήν οι αξιωματικοί των βαθμών 
αστυνόμου β ' και αστυνόμου α' ο: οποίοι δεν συμπληρώνουν 
35ετή πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία ή το όριο ηλι
κίας, δεν διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξη ς, έχουν απο
φοιτήσει ευδόκιμα από τις σχολές μετεκπαίδευσης, εκτός αν 
δεν φοίτησαν σ’ αυτές χωρίς δική τους υπαιτιότητα εξ  υπη
ρεσιακών λόγων και κατά την κρίση του συμβουλίου συγκεν
τρώνουν σε μεγάλο βαθμό τα προσόντα που απαιτούνται, ώστε 
να ανταποκρίνονται απόλυτα στην άσκηση των καθηκόντων 
του ανώτερου βαθμού.

2. Προακτέοι κατ’ αρχαιότητα οι αξιωματικοί των βα
θμών υπαστυνόμου, αστυνόμου β ' και αστυνόμου α ', οι οποίοι 
κατά την κρίση του συμβουλίου συγκεντρώνουν σε τουλάχιστον 
επαρκή βαθμό τα προσόντα που απαιτούνται, ώστε να αντα- 
ποκρίνονται ικανοποιητικά στην άσκηση των καθηκόντων 
του ανώτερου βαθμού.



3. Παραμένοντες στον ίδιο δαδμό θ'. αρωματικοί των δα
ήμων υπ αστυνόμου, αστυνόμου δ ', αστυνόμου α' και αστυνομι
κού υττοδtευδυντή, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν 35ετή πραγμα
τική και συντάξιμη υπηρεσία ή το όριο ηλικίας, δεν έχουν 
φοιτήσει με δική τους υπαιτιότητα, ή δεν έχουν αποφοιτήσει 
ευδόκιμα από τις σχολές μετεκπαίδευσης και κατά την κρί
ση του συμβουλίου συγκεντρώνουν σε επαρκή δαδμό τα προ
σόντα για την άσκηση των καθηκόντων του δαδμου που κα
τέχουν, αλλά δεν θεωρούνται ικανοί για άσκηση καθηκόντων 
ανώτερου δαδμου.

4. Αποστρατευτέοι οι αξιωματικοί όλων των βαθμών οι 
οποίοι: ,

α) κατά την κρίση του συμβουλίου δεν συγκεντρώνουν λό
γον ουσιωδών ελλείψεων τα προσόντα σε επαρκή δαδμό, ώ 
στε να θεωρούνται κατάλληλοι για την άσκηση των καθη
κόντων του βαδμού τους ή

β) συμπληρώνουν 35ετή πραγματική και συντάξιμη υπη
ρεσία ή το όριο ηλικίας, αλλά κατά την κρίση του συμβου
λίου δεν συγκεντρώνουν σε επαρκή δαδμό τα προσόντα για 
προαγωγή τους στην ενέργεια στον επόμενο δαδμό ή

γ) κρίνονται παραμένοντες για τρίτη φορά στον ίδιο 6α- 
δμό οι αξιωματικοί των βαθμών υπαστυνόμου και αστυνόμου

δεύτερη φορά στον ίδιο δαδμό οι αξιωματικοί των δαδμών 
αστυνόμου α' και αστυνομικού υποδιευδυντή ή τρίτη φορά σε 
όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους από τις οποίες μια 
φορά στον κατεχόμενο δαδμό.

3. Διατηρητέοι οι αξιωματικοί των βαθμών αστυνομικού 
υποδιευθυντή, αστυνομικού διευθυντή, υποστρατήγου και αντι- 
στρατήγου, ο; οποίοι κατά την κρίση του συμβουλίου συγκεν
τρώνουν από τουλάχιστον επαρκή μέχρι απόλυτο δαδμό τα 
προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων 
του βαθμού που κατέχουν. Από τους αξιωματικούς αυτούς, 
ανάλογα με τις κενές οργανικές -δέσεις που προκύπτουν κάδε 
φορά στον ανώτερο δαδμό, επιλέγονται για προαγωγή εκεί
νοι που δεωρούνται ότι συγκεντρώνουν σε απόλυτο δαδμο τα 
προσόντα για την άσκηση των καθηκόντων του δα-δμού στον 
οποίο προάγονται.

6. Ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:
α. Οι αξιωματικοί που συμπληρώνουν 35ετή πραγματική 

και συντάξιμη υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν 
κατά δαδμό ή το όριο ηλικίας και που κατά την κρίση του συμ- 
δουλίου συγκεντρώνουν προσόντα σε δαδμό τουλάχιστον επαρκή.

δ. Οι αστυνομικοί διευδυντές. υποστράτηγοι και αντιστρά
τηγοι που κρίδηκαν διατηρητέοι, αλλά παραλείπονται ‘λόγω 
προαγωγής νεωτέρου τους σε ανώτερο δαδμό. Για του; αστυ
νομικούς υποδιευθυντές εφαρμόζεται η παο. 4 του άρδρου 14 
του Ν. 1339/1983.

γ. Οι αστυνομικοί διευδυντές, υποστράτηγο: και αντιστρά
τηγοι που κατά την κρίση του συμδουλίου δεωρούνται ότι κατά 
την άσκηση των καδηκόντων τους απέδωσαν όσα μπορούσαν να 
αποδώσουν και η παραμονή τους στην υπηρεσία δεν κρίνε- 
ται αναγκαία ή δεν προάγει το υπηρεσιακό συμφέρον.

δ. Οι υποστράτηγο! που αποστρατεύονται σύμφωνα με το 
εδάφιο δ της παρ. 2 του άρδρου 45.

7 . Οι αξιωματικοί που κρίνονται ω ς ευδόκιμα τερματίσαν
τες, τη σταδιοδρομία τους, πλην των υποστρατήγων που απο
στρατεύονται με τον ίδιο δαδμό, προάγονται στην ενέργεια 
εκτός οργανικών δέσεων στον επόμενο δαδμό και ύστερα από 
τριάντα ημέρες αποστρατεύονται με το δαδμό στον οποίο προ- 
ήχδησαν.

8. Αστυνομικοί διευδυντές που δεν συμπληρώνουν 30ετή 
πραγματική υπηρεσία στο Σώμα, εάν κρίνονται διατηοτ.τέοι.

αποστρατεύονται ω ς ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρο 
μία τους, εάν κατά την επιλογή τους για προαγωγή παρα 
λειφδούν σε δύο συνεχείς τακτικές κρίσεις.

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται μόνο για όσους ενταχδού 
στην Ελληνική Αστυνομία από τη Χωροφυλακή και την Α 
στυνομία Πόλεων.

Ά ρ δ ρ ο  47.
Συμβούλια κρίσης αστυφυλάκων, αρχιφυλάκων 

και ανδυπαστυνόμων.

1. Το πρωτοδάδμιο συμβούλιο κρίσης για την παραμονι 
των αστυφυλάκων στο σώμα συγκροτείται με απόφαση τα 
Αρχηγού από έναν αστυνομικό διευδυντή ως πρόεδρο και δύ 
αστυνομικούς υποδιευδυντές ω ς μέλη.

Πρωτοδάδμιο συμβούλιο είναι δυνατό να συγκροτηδεί κ« 
στη Θεσσαλονίκη.

2. Το δευτεροβάδμιο συμβούλιο κρίσης για την παραμονι 
των αστυφυλάκων στο σώμα λειτουργεί στην Αδήνα και συγ 
κροτείται με απόφαση του Αρχηγού από 3  υποστρατήγους, < 
αρχαιότερος των οποίων ασκεί καθήκοντα προέδρου.

3. Τ α  συμβούλια των παραγράφων 1 και 2 είναι αρμόδκ 
να κρίνουν για τις δαδμολογικές ή μισδολογικές προαγωγέ 
αστυφυλάκων, αρχιφυλάκων και ανδυπαστυνόμων.

Ά ρ δ ρ ο  48.

Ειδικές περιπτώσεις προαγωγών.
1. Οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, που προερ 

χονται από ανδυπαστυνόμους. εφόσον συμπληρώνουν το συνο 
λικό χρόνο αξιωματικού των υποπαραγράφων 16 και 1γ το 
άρδρου 1 του Ν. 988 /1979 , στον Οποίο υπολογίζεται και 
χρόνος ανδυπαστυνόμου, υπαξιωματικού και αστυφύλακα, πι 
ρα από τα 13 χρόνια, παίρνουν οικονομική προαγωγή αστυνό 
μου Α ' ή αστυνομικού υποδιευδυντή αντίστοιχα.

2. Οι ανδυπαστυνόμοι, που εξομοιώνο τα: βάσει του άρδρο 
2 του Ν . 988 /1 9 7 9  με αστυνόμο β ', εφόσον συμπληρώνουν πο 
ραμονή 16 ετών στο βαδμό του ανδυπαστυνόμου ή συνολικ' 
πραγματική υπηρεσία αστυφύλακα, υπαξιωματικού και ανδι 
-αστυνόμου 28 ετών, παίρνουν οικονομική προαγωγή αστυνι 
μου α '.

3. Ο χρόνος που αναγνωρίζεται με τις παραγράφους 1 κα
2. για τη λήψη οικονομικής προαγωγής, δεν δημιουργεί δ: 
καίωμα αναδρομικής προαγωγής σε κανένα δαδμό ούτε δι 
καίωμα λήψης αποδοχών αναδρομικά, αλλά υπολογίζεται μό 
νο ω ς συνολικός χρόνος για τις οικονομικές προαγωγές σύμ 
φωνα με τις διατάσεις του Ν. 988 /1979  και του Ν. 1135/ 
1981.

4. Για τους αξιωματικούς της παοαγράφου 1 δεν έχει εφα? 
μογή η παράγραφος 2 του άρδρου 1 του Ν. 988 /1979 . έκτο 
από αυτούς που συμπληρώνουν 35ετία ή το όριο ηλικίας το 
δαδμού τους. Για τους αστυνόμους δ ' ειδικά που αποστρατεύει 
ται με αίτησή τους και παίρνουν οικονομική προαγωγή αστϊ 
νόμου α' ή αστυνομικού υποδιευδυντή, σύμφωνα με τις δ'ια 
τάξεις της παραγράφου 1, η παράγραφος 2 του άρδρου 1 το 
Ν. 9 8 8 /1 9 7 9  εφαρμόζεται για προαγωγή μόνο στο βαδμ 
του αστυνόμου α '.

5. Ό σοι εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1— 
δεν είναι δυνατό από την εφαρμογή τους να παίρνουν συνολι 
κές αποδοχές λιγότερες από αυτές που έπαιρναν. Τυχόν δω 
φορά που δ α  προκύπτει δα  χορηγείται σαν προσωρινό επίδ< 
μα, που δα  καλύπτεται από δαδμολογική ή μισδολογική προ 
ανωντ..



6. Αστυφύλακες που συμπληρώνουν 18 χρόνια υπηρεσίας 
από την κατάταξή τους, στη(ν οποία προσμετράτα: και η προϋ
πηρεσία τους στη Χωροφυλακή κα. στην Αστυνομία Πόλεων, 
προάγονται ύστερα από κρίση στο δαδμό του αρχιφύλακα. Ό -  
Ίο! προάγονται σύμφωνα με τη διάταξη "αυτή δεν επιτρέπεται 
να ασκούν καθήκοντα ανακριτικών υπαλλήλων, κατέχουν ορ
γανική δέση αστυφύλακα, εκτελούν τα προηγούμενα καθήκο
ντα τους και δεν εξελίσσονται δασμολογικά, εκτός αν επιτύ
χουν σε προαγωγικές ή εισαγωγικές εξετάσεις.

7. Για τη μισδολογική προαγωγή και τις λοιπές οικονο
μικές παροχές, την αποστρατεία και απόλυση των αστυφυλά- 
κων. αρχιφυλάκων και ανύυπαστυνόμων εφαρμόζονται οι δια
τάξεις που είχαν ισχύ για το προσωπικό της Χωροφυλακής 
με αντίστοιχο δαδμό, με τις εξής διαφοροποιήσεις:

α. Οι ανδυπαστυνόμοι προάγονται μισδολογικά σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν . 9 8 8 /1 9 7 9  (ΦΕΚ Α ' 258 ).

δ. Οι αρχιφύλακες προάγονται μισδολογικά στο δαδμό του 
^αστυνόμου, όταν συμπληρώνουν 26 χρόνια πραγματικής 
υπηρεσίας και στο δαδμό του αστυνόμου δ ', όταν συμπληρώ
νουν 28 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας.

γ. Όπου στο Ν. 1135/1981 (ΦΕΚ Α ' 60) αναφέρονται 
Γ.σδολογ:κές προαγωγές στους δασμούς υπενωμοτάρχη και 
^υπομοιράρχου, για τις προαγωγές αυτές λαμδάνονται στο 
εξής υπόψη αντιστοίχως οι δαδμοί του επιλοχία και ανδυπο7>ο- 
χαγού του στρατού ξηράς.

δ. Όπου στο Ν. 1135/1981 η μισσολογική προαγωγή των 
αρχιφυλάκων συναρτάται προς τον ελάχιστο χρόνο παραμο- 
ής τους στο δασμό για προαγωγή, ο χρόνος αυτός ορίζεται 
ιέ 6 έτη.

8. Οι μισσολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις, που προ- 
ίλέπονται από διατάξεις νόμου, χορηγούνται ύστερα από από- 
ιαση του υπηρεσιακού συμδουλίου που είναι αρμόδιο για τη 
>α-ύμολογική προαγωγή του δικαιούχου. Κ ατά την εκτίμηση 
;ων προϋποδέσεων για τη χορήγηση των μισδολογικών προ- 
ιγωγών και προσαυξήσεων λαμδάνονται υπόψη, μεταξύ άλ- 
ίων, η κατάσταση της υγείας κασώς και η συχνή απουσία 
ιπό την υπηρεσία για λόγους ασσένειας, που επηρεάζουν την 
πηρεσιακή απόδοση του προσωπικού.

Κατά της απορριπτικής απόφασης δεν επιτρέπεται προσ
φυγή. η υπόσεση όμως εξετάζεται και πάλι ύστερα από αί- 
,ηση του ενδιαφερομένου, όταν συμπληρώνεται εξάμηνο από 
ιη χρονολογία της τελευταίας απορριπτικής απόφασης.

Δεν απαιτείται απόφαση συμδουλίου για μισσολογική προα- 
'ωγή εκείνων που έχουν εγγραφεί σε πίνακα προακτέων ή 
ιατηρητέων.

9. Ό σο: από το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, που 
*: στην ενέργεια, ανακηρύσσοντα: ολυμπιονίκες. σε επίση- 

2υς ολυμπιακούς αγώνες, προάγονται κατά ένα δασμό. Όσοι 
αταλαμδάνουν την πρώτη σέση του αύλήμακς προάγονται 
J*a δύο δασμούς. II ανακήρυξη των ολυμπιονικών δεδαι- 
νεται με επίσημο έγγραφο της αρμόδιας δημόσιας υπηρε- 
!*ς ασλητισμού. Η προαγωγή· των ολυμπιονικών στους δαδ- 

α,ρχιφύλακα. αρχιπυροσδέστη, ανσυπαστυνόμου και πυ- 
'νσμου γίνεται με απόφαση του οικείου Αρχηγού και στους 
*8μους των αξιωματικών με προεδρικό διάταγμα, ύστερα 

πρόταση του Γπουργού Δημόσιας Τ άξης.
, Ο χρόνος προαγωγής σε αυτές τις περιπτώσεις ανατρέχε; 
^  της ανακήρυξης των προαγόμενων ω ς ολ.ν,πιο-
*ων.

ίΰ. Το αστυνομικό τεχνικό προσωπικό, που δα  ενταχδεί

στην Ελληνική Αστυνομία από τη Χωροφυλακή, εφόσον δία- 
τι-σεται σε υπηρεσίες της διεύθυνσης τεχνικών του κλάδου 
διοικητικής υποστήριξης, για τις αποδοχές και τη : αδμολο-
* ι   ------------:  ·| « · »j υ . α ,  .. j j

πριν απο την εναίρξη εφαρμογής αυτού του νόμου. Οι οργανικές 
τους δεσεις διατηρούνται μέχρι να εξέλδουν από την υπηρεσία 
και καδεμια από αυτές που κενώνεται προστίδετα: στις δέ- 
σεις του αστυνομικού προσωπικού των γενικών καδηκέντων.

Ά ρ σ ρ ο  49.
Μετασέσεις.

1. Οι τοποσετήσεις και μεταδόσεις των προϊσταμένων 
των κλάδων ενεργούνται με απόφαση του Γπουργού Δημό
σιας Τ άξη ς, μετά από εισήγηση του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Οι τοποθετήσεις και- αεταδέσεις των υποστρα
τήγων ενεργούνται με απόφαση συμδουλίου. που απαρτίζεται 
από τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και τους 4 αν- 
τιστρατήγους της.

2. Για τις τΟποδετήσεις του λοιπού αστυνομικού προσω
πικού της Ελληνικής Αστυνομίας εφαρμόζονται οι διατάξεις 
των Ν. 671 /1977  και Ν .Δ . 974 /197ί (ΦΕΚ Α 189), όπως 
τροποποιήσηκαν μεταγενέστερα, που διέπουν το δέμα αυτό 
για το προσωπικό της Χωροφυλακής του αντίστοιχου δαδμού, 
με τις ακόλουδες διαφοροποιήσεις:

α. Τ ις μεταδόσεις των αστυφυλάκων, αρχιφυλάκων κα: 
ανδυπαστυνόμων εκτός του νομού ενεργεί συμβούλιο, που 
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τ άξη ς. 
Ί ο  σ υμδ ουλ ι ο αυτό αποτελεί τα: από δύο υποστρατήγους και 
το διευδυντή προσωπικού. Ο αρχαιότερος ασκεί καδήκοντα 
προέδρου. Ο: μεταδόσεις των κοινοτικών φυλάκων εκτός του 
νομού γίνοντα· μόνο αμοιβαία ή για λόγους πειδαρχίας.

δ. Ο: μεταδόσεις των αξιωματικών εκτός νομού ή εντός 
του νομού ενεργούνται από συμβούλιο, που συγκροτείται με 
απόφαση του Γπουργού Δημόσιας Τ ά ξη ς , με πρόεδρο τον 
Αρχηγό και μέλη τους προϊσταμένους των κλάδων.

Οι μεταδόσεις των αξιωματικών κοινοποιούνται με δια
ταγή του Αρχηγού και των λοιπών με διαταγή του προϊστά
μενου του κλάδου διοικητικής υποστήριξης.

Ά ρ δ ρ ο  50.
Αποσπάσεις —  μετακινήσεις.

1. Απόσπαση οποιουδήποτε αξιωματικού, υπαξιωματικοό 
και αστυφύλακα της Ελληνικής Αστυνομίας σε υπηρεσίες 
έκτος αυτής, όταν προβλεπεται απο τις ισχύουσες διατάξεις, 
ενεργείτα: μόνο με απόφαση του Γπουργού Δημόσιας Τ άξη ς, 
έκτος απο τις περιπτώσεις των αποσπάσεων για τις οποίες 
συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει σύμπραξη και άλλων 
Υπουργών.

2. Αποσπάσεις σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας 
επιτρέπονται να ενεργούνται για τους ακόλουδους λόγους:

*■' αναπλήρωση κωλυόμενου cαδμ φόρου, που διοικεί αυτο
τελή υπηρεσία.

c. ιί ιί/'jzη ιας αν τ »;χε τωττ'.τη εττς*/' ακώ ̂
αναγκών.

γ. εκτέλετη των έογατ.
1335/1973.

' "CJ ό:αλαμ.5άνοντ>.: ?τ$ Ν.Α.

c. συγκρότηση ειό'.κής οκά&ας τίω ξης εγκλημάτων το;.'-
κού ενδιαφέροντος (μεταβατικό απόσπασμα), 

ε. εκπαίδευση του αποσπώμενου.



Ο. αποσπάσεις αυτές γίνονται με απόφαση του Αρχηγού 
ης Ελληνικής Αστυνομίας. Αποσπάσεις υπαξιωματικών και 
■στυφ υλακών στην περιφέρεια τον ίδιου νονού ενεργουνται 
ε απόφαση τον αστυνομικού διευθυντή τον νομού.

3. Οι παρακάνω αποσπάσεις διαρκούν για τις π-εριπτώ- 
εις α, β. γ και δ μέχρι ένα μήνα, για την περίπτωση γ 
το προβλέπεται από το Ν .Δ . 1333 /1973  και για την ττερί- 
ιτωση ε όσο διαρκεί η εκπαίδευση.

4. Με απόφαση τον Υπουργού Ληνόσιας Τ ά ξη ς  μπορεί 
'α αποσπάται προσωπικό τον Υπουργείου Δημόσιας Τ άξης 
ε υπηρεσίες τον Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό ή σε 
ιπηρεσίες διεθνών οργανισμών στο εξωτερικό, στους οποίους 
ιετέχει και η Ελλάδα. Προσωπικό τον Υπονργείον Δημό- 
ιας Τ άξη ς, ύστερα από απόφαση τον Υπονργού Δημόσιας 
Γάξης. μπορεί να συμμετέχει σε ειδικές αποστολές στο εξω - 
ιεσικό αρμοδιότητας τον Υπονργείον Εξωτερικών, σύμφωνα 
u  τις διατάξεις τον Ν. 419 /1976  ιΦΕΚ Α 2 2 1 ). Τα ει
δικότεροι καθήκοντα, η διοικητική υπαγωγή, οι αποδοχές. 
:ο ωράριο εργασίας, η διάρκεια απόσπασης στο εξωτερικό,
;ι σχέσεις με τους λοιπούς έλληνες υπάλληλους και έλα 
.α -δέματα που προκύπτουν από τη/ εφαρμογή της διάταξης 
ιντή'ς ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ε ξω 
τερικών και Δημόσιας Τ άξης.

δ. Για την αντιμετώπιση έκτακτον/, επειγονσών και σο- 
ίαρών αναγκών τάξης και ασφάλειας επιτρέπεται με διατα
γή τον Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ή, προκειμένον 
για μετακίνηση μέσα στα όρια του νομού, με διαταγή τον 
αστυνομικού διευθυντή τον νομού, που γνωστοποιείται στη 
ίιεύθννση προσωπικού τον κλάδου διοικητικής υποστήριξης, 
φ προσωρινή μετακίνηση τον αστυνομικού προσωπικού, η 
ιποία σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
τρεις μήνες.

6. Όσοι υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία είναι δυνα
τό να ανακαλούνται προσωρινά σε μία από τις προϊστάμενες 
ιπηρεσίες τους, όταν ενεργείται σε βάρος τους ανάκριση για 
Γοδαρό ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα και για 
ίσο χρόνο διαρκεί η ανάκριση.

■ Ά ρ θ ρ ο  51.
; Ανάκληση από την εφεδρεία.

1. Όσοι από το αστυνομικό προσωπικό ανεξάρτητα από 
η  βαθμό τους είναι γραμμένοι στα στελέχη της εφεδοείας 
ι.πορεί να ανακαλούνται στην ενέργεια σε καιρό ειρήνης, γε- 
►ικής ή μερικής επιστράτευσης ή πολέμου, με απόφαση του 
Γπουργαύ Δημόσιας Τ άξη ς, για την αντιμετώπιση επειγου- 
τών υπηρεσιακών αναγκών.

2. Όσοι από τους ανακαλούμενους είχαν κατά την απο
στρατεία τονς προχχθεί στον ανώτερο βαθμό καλούνται με 
γο βαθμό αυτόν, αν κατά το χρόνο της ανάκλησης έχει προ
αχθεί νεώτερός τονς. Διαφορετικά καλούνται με το βαθμό 
που έφεραν όταν ήταν στην ενεργεια.

3. Για την ανάκληση αξιωματικών της Ελληνικής .Αστυ
νομίας στη/ ενέργεια από την εφεδρεία εφαρμόζονται οι δια
τάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 10 και των παραγρά
φων 3 και 4 του άρθρου 13 του Ν. 1339/1983.

> 4. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τ ά ξη ς  ρυθμί
ζονται τα θέματα εγγραφής στα στελέχη (βιβλία) της εφε
δρείας και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που αφορά την εφαρμο
γή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτου.

ΤΜ Η Μ Α  Ζλ

Π ε ι θ α ρ χ ι κ ό  δ ί κ α ι ο .

Ά ρ θ ρ ο  52.
Πειθαρχικές ποινές.

1. Στο >αστυνομικό προσωπικό και τους κοινοτικούς φυλα
κές επιβάλλονται ο: ακόλουθες πειθαρχικές ποινές, ο: 
οποίες καταχωρ-ούντα: στα ατομικά τους έγγραφα:

α. παρατήρηση, 
β. επίπληξη,
ν. πρόστιμο μέχρι ένα βασικό μισθό του τιμωρούμενου, 
δ. αργία με πρόσκαιρη παύση, 
ε. αργία με απόλυση, 
στ. απόταξη.
2. Η παρατήρηση, η επίπ/.ηξη και το πρόστιμο είναι κα

τώτερες πειθαρχικές ποινές. Ο: αργίες κσ η απόταξη εί
ναι ανώτερες πειθαρχικές ποινές.

3. Τα παραπτώματα, τα αρμόδια όργανα και η σχετική 
διαδικασία για την επιβολή των κατώτερων ποινών καθορί
ζονται με τον κανονισμό προσωπικού. Τα χρηματικά ποσά 
των ποινών προστίμου περιέρχονται στο ταμείο ασφάλισης 
στο οποίο ανήκει ο τιμωρούμενος.

4. Για τα παραπτώματα που επισύρουν ανώτερες πειθαρ
χικές ποινές και τη διαδικασία βεβαίωσης και εκδίκασης 
τους εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν .Δ. 343 /1969  (ΦΕΚ 
Α 238) και 93-5/1971 (ΦΕΚ Α 149), όπως τροποποιήθιτν- 
καν μεταγενέστερα, που αφορούν το προσωπικό της Χωροφυ
λακής με αντίστοιχο βαθμό, με τις ακόλουθες διαφοροποιή
σεις:

α. Ένορκη διοικητική εξέταση για τη βεβαίωση του πα
ραπτώματος είναι δυνατό να διατάσσουν ο Υπουργός και ο 
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τ άξη ς, ο 
Αρχηγός και οι προϊστάμενοι των κλάδων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, ο αστυνομικός διευθυντής του νομού και ο διευ
θυντής προϊστάμενος διεύθυνσης για οποιονδήποτε από τους 
υφισταμένους τους.

β. Τ α  α,νακριτικά (πειθαρχικά) πρωτοβάθμια και δευτε
ροβάθμια συμβούλια συνιστώνται για ένα έτος και λειτουρ
γούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τ α  συμβούλια συγ
κροτούνται από αξιωματικούς με απόφαση του Υπουργού, αν 
παραπέμπεται αξιωματικός και του Αρχηγού για τους λοι
πούς. Αν ο παραπεμπόμενος είναι αξιωματικός, τα μέλη του 
συμβουλίου πρέπει να είναι ανώτεροι του, διαφορετικά γίνε
ται ανασυγκρότηση. Αν πρόκειται για παραπομπή αντιστρά
τηγου. το συμβούλιο είναι τριμελές και συγκροτείται με από
φαση του Υπουργού από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ
νομίας και δύο αντιστρατήγους των ενόπλων δυνάμεων, που 
ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Ά μυνας. Στην περίπτω
ση αυτή δεν επιτρέπεται δευτεροβάθμια κρίση.

5. Τα πειθαρχικά παραπτώματα, που επισύρουν κατώτερη 
πειθαρχική ποινή, παραγράφονται μετά ένα έτος από τότε 
που διαπράχθηκαν. Αυτά που επισύρουν ανώτερη πειθαρχική 

ποινή παραγράφονται μετά πέντε έτη απΙό τότε που διαπρά- 
χθηκαν. Ο  χρόνος ανάκρισης και εκδίκασης του παραπτώμα
τος διακόπτει την παραγραφή το πολύ για 6 μήνες.

6. Κατά τα λοιπά ως προς την υπηρεσιακή κατάσταση του 
αστυνομικού προσωπικού εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα Ν.Δ· 
343 -Ί969  και 933 /1971 . όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέ
στερα.



7. Ό σοι από το αστυνομικό προσωπικό αποφυλακίζονται 
προσωρινά ή με εγγύηση τίθενται στην κατάσταση της αυτε- 
πάγγελτης διαθεσιμότητας με απόφαση του Αρχηγού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας.

8. Το συμβούλιο του εδαφίου γ της χαραγράφου 7 του άρ- 
•ζρου 26 είναι και το αν-ακριτιχό συμβούλιο για τα πει-S αρχικά 
χαραχτώματα των κοινοτικών φυλάκων που επισύρουν ανώτε
ρες πει-ζαρχικές χοινι 
ίδια πει-ζαρχικά χαρα 
τί-ζετα: αχό έναν υχο· 
δρο της διοίκησης κα 
σιας Τ ά ξη ς με βα-ζμό 
ή 5ο. οι οκοία χρέχει 
τείχαν κατά την πρωί

ές. Το δευτεροβάθμιο συμβούλιο για τα 
χτώμαοα των κοινοτικών φυλάκων συν- 
στράτηγο. ένα νομικό σύμβουλο ή χάρε
ι έναν υχάλληλο του Υπουργείου Δημό- 
2ο ή 3ο και. αν δεν υπάρχει. με βαζμό 4ο 
να είναι αρχαιότερο: εκείνον κου συμμε- 
;θβά*ζμ:α κρίση. Κατά τα λοιπά για τα

πει-ζαρχικά χαραχτώματα τοιν κοινοτικών φυλάκων εφαρμόζον
ται ο: διατάξεις αυτού του άρθρου, της χαραγράφου 6 του 
άρ-ζρου 26 αυτού του νόμου και ο: δ-ατάξεις του Ν .Δ . 9 3 5 /
1971.

Άρ-ζρο 53.

Κανονισμός προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τ άξης.
1. Με προεδρικά διατάγματα, χου εκδίδοντα- με πρόταση 

[του Υπουργού Δημόσιας Τ άξη ς, καθορίζονται, μέσα στα πλαί
σια αυτού του νόμου, τα ειδικότερα δέματα χου αναφέρονται 
:την χροέλευση και τα χροσόντα του χροσωχικού του Υπουρ
γείου. την εξέλιξή του. τον έλεγχο και τη βαζμολογία της
αχοοοσης του. τις μεταόο/,ες της υπηρεσιακής του κατάστα
σης και τη διαδικασία των κρίσεων, τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματά του. το πει-ζαρχικό δίκαιο και την αχοχώρησή 
του αχό την υχηρεσία. Ό ταν με τα διατάγματα αυτά ρυθμί
ζονται δέματα χου έχουν μισ-ζολογικές ή ασφαλιστικές συνέ- 
τειες, συν αρμόδιοι για την κρότοι ση έκδοσής τους είναι και 
οι Τκουργοί Οικονομικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2. Τα προεδρικά διατάγματα της προηγούμενης παραγρά
φου κωδικοχοιούνται με χροεδρικό διάταγμα, χου εκδίδεται 
».ε χρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τ ά ξη ς και ακαρτίζουν 
τον κανονισμό χροσωχικού του Τχουργείου Δημόσιας Τ άξης.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο

Μ Ε ΤΑ Β Α Τ ΙΚ Ε Σ ΚΑΙ Τ Ε Λ ΙΚ Ε Σ Δ ΙΑ Τ Α Ξ Ε ΙΣ

Άρ-ζρο 54.
Κατάργηση Σωμάτων και Υπηρεσιών.

1. Αχό την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται 
τα σώματα Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων καζώ ς 
ιται η διεύθυνση Αγροφυλακής με τις υκηρεσίες τους σε όλη 
τη χώρα και με ταυτόχρονη κατάργηση των οργανικών -ζέσεων 
του χροσωχικού τους. Καταργούνται επίσης το συντονιστικό 
επιτελείο του Τχουργείου Δημόσιας Τ άξη ς, η Υπηρεσία Ε-ζνι- 
*ής Ασφάλειας (Υ Π .Ε .Α .) . η Διεύθυνση Εγκληματολογι
ώ ν  Υπηρεσιών (Δ .Ε .Υ .) και η Υχηρεσία Πολιτικής Σχε- 
ίιασης 'Εκτακτης Αί«τγικης (Π .Σ .Ε .Α .) .

2. Οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας Π .Σ .Ε .Α . χεριέρχονται 
ττον κλάδο πολιτικής άμυνας της Ελληνικής Αστυνομίας. 
-*! «ρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ε-ζνικής Ασφάλειας και της 
Υεύύυνσης Εγκληματολογιών Υπηρεσιών περιέρχονται στον 
■'•άδο ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι αρμοδιότη- 
‘ 5ί της διεύθυνσης Αγροφυλακής κα: των υπηρεσιών της πε
ριέρχονται στον κλάδο αστυνομίας τάξης της Ελληνικής Α- 
ϊτυνομίας. Ο τρόπος άσκησης και η κατανομή των αρμοδιοτή

των στα επιμέρους όργανα κα-ζορίζεται με τον εσωτερικό 
κανονισμό.

3. Τα καταργούμενα σώματα και υπηρεσίες του Υπουργείου 
Δημόσιας Τ άξη ς εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με 

τις διατάξεις χου ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 
αυτού, μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων τους από τις 
υπηρεσίες χου χροβλέχει ο νόμος αυτός. Οι νέες υπηρεσίες 
συνιστώνται και αρχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με τις δια
τάξεις του αρ-ζρου 11. Το χροσωπικό τοιν σωμάτων και των 
υπηρεσιών χου καταργούνται, μέχρι να ενταχζεί στο Υπουρ
γείο Δημόσιας Τ άξη ς, εξακολουθεί να ασκεί τα κα-ζήκοντά 
του και να διέχεται από τις διατάξεις χου ίσχυαν χοιν από την 
έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Το προσωπικό εξακ&λου-ζεί 
να φέρε: τη στολή που έφερε πριν από την ένταξη στην Ελλη
νική Αστυνομία, μέχρι; ότου εφοδιασ-δεί με νέα στολή.

4. Τα ακίνητα. τα μέσα, ο οζλίτμός /.α». το */.ά£ε ;j.o:?$ής
/ λ :*/. 6 770 V κατέχο-τ α: ατο τα σων.ατ/ να». τ: νττρεσίες ** Γ|·9
77X: 7*; υ 1 του :ip$poj αντον τεν.έν/ον τα : τττν /.νρ'.ό τητ 7

;  ί·:λλτ, νικής Λστννον.ία

δ. Ο. iεπιμέρους υλ'*;.'/οι των ;τα ταργονν.ενων τω-
Ί.άτων κα*. ν:τηρδΤ'.ων και τον Πνροτβεττ ικου Σώματος, τον
ϊζ'[Z 'A W Z V . σε εκτέλ ετη. ενντο:,ονντα: ?ε εν '.α: ο προϋπολογισμέ.
0 ίοτ εκτελείτα • ως - ροϋτολογ'.τνο; τον ϊ  τον:γε*.ον Δη-
μόσιας Τάξης. Ο: λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής της παρα
γράφου ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Δημόσιας Τ άξης.

G. Με χροεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του 
Υπουργού Δημόσιας Τ άξη ς, κωδ.κοχοιούντα' κα: ενσωματώ
νονται σε ενιαίο κείμενο με τίτλο «Οργανισμό; Υπουργείου
Δημόσιας Τ ά ξη ς»  ο: διατάξεις του νόμου αυτού, ο: διατάξεις
των Ν. 671 /1 9 7 7 . Ν. 988 /1979  Ν .Δ. 974 /1971 . Ν .Δ. 9 3 5 / 
1971. Ν. 617 /1977 . Ν . 1135/1981. Ν . 1145/198 Κ Ν. 
1234/1982  (ΦιΕΚ Α 23ί και Ν. 1339/1983. όπως τ:ο-
χοποιή-ζηκαν μεταγενέστερα, κα-ζώς ο/.ες
νόμων χου ισχύουν για τη Χωροφυλακή και την Αστυνομία 
Πόλεων μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νό
μου κα: δεν καταργούνται με το νόμο αυτόν. Όπου από τις 
διατάξεις αυτές προκύπτει διαφορετική ρύ-ζμιση για τα 
ίδια δέματα, ισχύουν οι ευμενέστερες διατάξεις για το προσω
πικό και τους πολίτες, οι οποίες και περιλαμβάνονται στην 
κωδικοποίηση. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται η 
αλλαγή της σειράς των άρ-ζρων, η παράλειψη διατάξεων που 
δεν εναρμονίζονται στις ρυ-ζμίσεις αυτού του νόμου, κα-ζώς και 
η προσαρμογή της ορολογίας στα πλαίσ’ α αυτού του νόμου.

Άρ-ζρ ο 55.
Έ νταξη  προσωπικού.

1. Το αστυνομικό και πολιτικό χροσωπικό των καταργούμε- 
νων με το νόμο αυτόν σωμάτων Χωροφυλακής κα: Αστυνομίας 
Πόλεων και της Αγροφυλακής εντάσσεται σε -ζέσεις του αντί
στοιχου 6α·ζμού του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης. εφόσον, μέσα σε ανατρεπτική προ-ζεσμία 20 ημερών από 
την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, δηλώσει εγγράφω; στην 
υπηρεσία στην οποία ανήκει οργανικά ή υπηρετεί ότι επι-ζυμεί 
την ένταξή του. Ό σοι δηλώσουν ότι δεν επι-ζυμούν την έντα
ξή  τους, με τψ  επιφύλαξη της χαραγράφου 7 και για όσους 
περάσει άπρακτη η παραπάνω προ-ζεσμία λογίζεται ότι έχουν 
υποβάλει αίτηση εξόίδου από την υπηρεσία απόί την οποία εξέρ
χονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την 
έναρξη ισχόος του νόμου αυτού. Οι κατέχοντες το βα·ζμ.ό του 
συνταγματάρχη ή αστυνομικού διευ-ζνντή α' κα: άνω πρέπει 
να υποβάλουν τη σχετική δήλωση εντός πέντε ημερών από



την έναρξη ισχύος αυτόν του νόμου. Η ένταξη του κάθ: 
κατηγορίας προσωπικού της Χωροφυλακής, της Αστυ
νομίας Πόλεων και της Αγροφυλακής στο προσωπικό 
του Υπουργείου Δημόσιας Τ ά ξη ς διαπ'ατώνεται μ» απόφαση 
του Υπουργού Δημόσιας Τ ά ξη ς , η ^ποία ρυθμίζει κα: κάθε 
σχετική με το θέμα αυτό λεπτομέρεια.

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή αυινΰ του νόμου, διατηρούν- 
τα: δύο αρχηγοί για χρονικό διάστημα. του ο εν μττορεί να υττβρ- 
βεί τους εξ : μήνες, οι οποίοι καταλαμβάνουν τις δύο ατό τις 
οργανικές θέσεις αντιστράτηγων. Τα καθήκοντα του ασκεί 
καδένας ατό τους αρχηγούς καθορίζονται με ατόφαση του 
Υπουργού Δημόσιας Τ άξη ς.

Μετά την υποβολή της δήλωσης ότι επιθυμούν να εντα
χθούν στο τροσωτικό του Υπουργείου Δημόσιας Τ ά ξη ς :

α. Τις λοιτές τρεις θέσεις αντιστρατήγων καταλαμβά
νουν με ετιλογή αξιωματικοί του έφεραν τριν ατο την. ένταξη 
τους βαθμό υποστρατήγου - υταρχηγού ή ταξιάρχου - γενικού 
αστυνομικού διευθυντή ύστερα ατό προαγωγή τους με ετιλογή. 
Ατό τις θέσεις αυτές δύο καταλαμβάνονται ατό αξιωματι
κούς του προέρχονται ατό τη Χωροφυλακή και μία ατό αξιώ 
τικο του προέρχεται ατό την Αστυνομία Πόλεων.

β. Τ ις θέσεις των 2! υποστρατήγων καταλαμβάνουν με 
επιλογή αξιωματικοί του έφεραν τριν ατο την ένταξη τους
βαθμό υποστρατήγου— υταρχη·;ού ή ταξιάρχου γενικού αστυ
νομικού διευθυντή ή συνταγματάρχη -αστυνομικού διευθυντή 
α' ύστερα ατό προαγωγή τους με ετι/.ογή. Ατό τις θεσεις 
αυτές οι 15 καταλαμβάνονται ατό αξιωματικούς του προέρ
χονται ατό τη Χωροφυλακή και οι 6 ατό αξιωματικούς που 
τοοέρχονται ατό την Αστυνομία Πόλεων.

γ. Τ ις θέσεις των 125 αστυνομικών διευθυντών καταλαμ
βάνουν αξιωματικοί του έφεραν τριν ατό την ένταξή τους το 
βαθμό συνταγματάρχη— αστυνομικού διευθυντή α η το βαθμό 
αντισυνταγματάρχη— αστυνομικού διευθυντή β υστέρα ατο 
τροαγωγή τους με επιλογή. Ατό τις θέτεις αυτές οι 61 κα
ταλαμβάνονται ατό αξιωματικούς του προέρχονται ατό τη Χ ω 
ροφυλακή και οι 34 ατό αξιωματικούς του προέρχονται ατο 
τ ην Α σ τ υν ομ ί α ΓΙ όλεων.

ο. Τ ις δέσεις των αστυνομικών υποδιευθυντών και κατωτέ
ρων καταλαμβάνουν, χωρίς προηγούμενη κρίση, κατά αντί
στοιχους βαθμούς αντισυνταγματάρχες— αστυνομικοί διευθυν
τές β ' κα: κατώτερο: αυτών.

ε. Οι ανθυπομοίραρχοι και υπαστυνόμοι β' προάγονται αυ
τοδίκαια, χωρίς κρίση, στον επόμενο βαθμό και εντάσσονται 
ω ς υπαντυνόμοι.

στ. Οι υπενωμοτάρχες και υταρχιφύλακες προάγονται αυ- 
τοδίήκαια. χωρίς κρίση στον επόμενο βαθμό και εντάσσονται 
ως αρχιφύλακες.

ζ. Οι αγροφύλακες εντάσσονται στ ;  θέσεις κοινοτικών φυ
λάκων και ο: αρχιφύλακες Αγροφυλακής σε θέσεις πολιτικού 
προσωπικού κλάδου ΜΕ1 διοικητικού.

η. Οι υγειονομικοί αξιωματικοί εντάσσονται σε θέσει; υ
γειονομικών αξιωματικών.

θ . Το προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών, του καταργούνται 
με το νόμο αυτόν, εντάσσεται σε θέσεις αντίστοιχου βαθμού του 
προσωπικού των γενικών υπηρεσιών.

3. Το μόνιμο πολιτικό τροσωτικό της Χωροφυλακής, της 
Αστυνομίας Πόλεων, του Πυροσβεστικού κα; της Αγροφυλα
κής εντάσσεται σε θέσεις μόνιμου πολιτικού προσωπικού αντί
στοιχου κλάδου και βαθμού του Υπουργείου Δημόσιας Τ ά ξσ ς .

Το πολιτικό προσωπικό του υπηρετεί κατά τη δημοσίευ
ση του παρόντος νόμου στο Υπουργείο Δημόσιας Τ άξη ς, τα 
Σώματα Ασφαλείας και την Αγροφυλακή με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, εκτός των μα
γείρων. βοηθών μαγείρων, τραπεζοκόμων και κουρέων, εντάσ
σεται και μονιμοποιείται σε θέσεις μόνιμου πολιτικού προσωπι
κού του Υπουργείου Δημόσιας Τ άξη ς, σε κλάδο και βαθμό 
ανάλογο με τα τυπικά προσόντα και τα χρόνια υπηρεσίας του 

διαθέτει. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1476 (ΦΕΚ 
Α 136) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το παραπάνω προ
σωπικό.

Κατεξαίρεση οι υτηρετούντες σε θέσει; ειδικών συμβού
λων. ειδικών συνεργατών της Υ1Τ.Ε.Α.. βοηθητικού προσω
πικού κα: καθαριστριών εντάσσοντα. αντίστοιχα σε θέσεις 
των εδαφίων α. β. δ και ε της παραγράφου 3 του άρθρου 26 
του παρόντος και εξακολουθούν να βλέπονται από τις διατά
ξεις, που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Αν κατά την ένταξη του προσωπικού των Σωμάτων Χ ω 
ροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και του πολιτικού προσωπικού 
του Πυροσβεστικού Σώματος και της Αγροφυλακής στο προ
σωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τ ά ξη ς  προκόψουν υπεράρι
θμοι σε κάποιο βαθμό, καταλαμβάνουν προσωρινές θέσεις. 
Το προσωπικό αυτό καταλαμβάνει τι; πρώτες οργανικές θέ
σεις του κλάδου και του βαθμού του που θα κενωθούν και οι 
προσωρινές τους θέσεις καταργούντα..

ο. Το προσωπικό που εντάσσεται στο Τπουργείο Δημόσιας 
Τ ά ξη ς εξακολουθεί να διέπετα: από το συνταξιοδοτικό δί
καιο που ίσχυε κατά το χρόνο της ένταξής του.

6. Κατά την πρώτη εφαρμογή αυτού του νόμου, για τις προ
αγωγές που θα  γίνουν για την κατάληψη των θέσεων των ε
δαφίων α. δ και γ της παραγράφου 2 δεν απαιτείται χρόνος 
παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό.

7. Ο: υπάλληλοι A T  της Αγροφυλακής, που δεν θα ζητή
σουν την ένταξή τους στο Υπουργείο Δημόσιας Τ ά ξη ς σύμ
φωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου, μπορού" να ζητήσουν 
μ,έσα- στην ανατρεπτική προθεσμία των είκοσι (20) ημερών 
της παραγράφου 1 τη μετάταξή τους στα Υπουργεία Εσωτε
ρικών και Γεωργίας. Η μετάταξη είναι υποχρεωτική για 
τη διοίκηση κα: ενεργείται με κοινή απόφαση των συναρ- 
μόδιων Υπουργών σε υπάρχουσες κενές θέσεις ή σε προσω
ρινές θέσεις αντίστοιχου κλάδου και προσόντων, που συνιστών- 
ται με την απόφαση αυτή.

'Αρθρο 56.
Καθορισμός αρχαιότητας.

1. Η αρχαιότητα για τους αξιωματικούς καθορίζεται μι 
δάση το ημερολογιακό έτος προαγωγής τους στο βαθμό που 
έφεραν πριν από την ένταξή τους.

2. Μ εταξύ ομοιοβάθμων αξιωματικών, που προήχθησαν το 
ίδιο ημερολογιακό έτος, η αρχαιότητα υπολογίζεται με βάση 
τον ακόλοοθο μαθηματικό τύπο:

Νέα σειρά ίσον Ν  επί. ανοίγει παρένθεση, κλάσμα X δια 
κλείνει η παρένθεση, στην Κ δύναμη.

Χ Κ
Νέα σειρά =  Ν. ( — )

Ψ
Όπου Ν η σειρά που είχε ο αξιωματικός στο σώμα από το 
οποίο προέρχεται μεταξύ των ομοιοβάθμων του που προήχθη- 
σαν στο βαθμό που κατέχουν κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος. 
X  τ·ο σύνολο των αξιωματικών Χωροφυλακής, που προήχθη
σαν στο βαθμό που κατέχουν το ίδιο ημερολογιακό έτος. Τ  τ: 
σύνολο των αξιωματικών της Αστυνομίας Πόλεων που 
προήχθησαν στο βαθμό που κατέχουν κατά το ίδιο ημερολο
γιακό έτος και Κ ίσο με το μηδέν (0 ) , όταν πρόκειται για



αξιωματικούς Χωροφυλακής και ίσο με ένα ( ί ) ,  όταν προ- 
«'•ται γία αξιωματικούς της Αστυνομίας Πόλεων.

Μεταξύ 3ύο αξιωματικών αρχαιότερος λογίζεται εκείνος 
:.ου η νέα σειρά τον έχει μικρότερη τιμή. Σε πειρίπτωβηι ίσων 
τιμών νέας σειράς, αρχαιότερος λογίζεται ο- αξιωματικός της 
Χωροφυλακής. Ειδικότερα για τους βαδμούς αστυνομικού διευ
θυντή και άνω αρχαιότερος λογίζεται εκείνος του προήχδη 
στο βαδμό του έφερε τριν ατό την ένταξη ένα τρίμηνο τουλά
χιστον ενωρίτερα.

3. Ατό την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου η σειρά αρχαιό
τητας των εξερχόμενων ατό το τμήμα υταστυνόμων της σχο
λής αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται με βά- 
?η τη σειρά εξόδου ατό τη σχολή, ανεξάρτητα ατό το σώμα 
τροέλευσής τοος.

4. Οι προαγωγές για κάλυψη κενών οργανικών δέσεων, με
τά την ένταξη και τη διαμόρφωση της σειράς αρχαιότητας 
ώμφωνα με το άρδιρο αυτό, ενεργούνται κατά τις διατάξεις 
του Ν. 671 /1977 . όπως ισχύουν για τη Χωροφυλακή, ανε
ξάρτητα ατό το σώμα προέλευσης των αξιωματιικών.

5. II αρχαιότητα των αξιωματικών του Ν.Λ. 649 /1970 , 
των ανδυπαστυνόμων. των αρχιφυλάκων και των αστυφυλάκων 
καθορίζεται βάσει της παραγράφου 1 και 2 του παρόντος άρ- 
Spou.

6. Η αρχαιότητα του πολιτικού προσωπικού που δ α  ενταχδεί 
γ-ο Υπουργείο Δημόσιας Τ ά ξη ς $ α  καθοριστεί με προεδρικό 
διάταγμα, που εκδίδετα: με πρόταση των Υπουργών [ί ροεδρίας 
ιης Κυβέρνησης και Δημόσιας Τ άξη ς.

Ά ρ δ ρ ο  57.

Αντιστοιχία ένταξης.

1. Για την ένταξη του προσωπικού της Χωροφυλακής και 
Γης Αστυνομίας Πόλεων στο αστυνομικό προσωπικά της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το προηγούμενο άρδρο. λαμ- 
ίάνεται υπόψη η εξή ς  βαθμολογική αντιστοιχία:

--------- ------------------------

Χωροφυλακή:
αντιστράτηγος 
υποστράτηγος 
συνταγματάρχης 
αντισυνταγματάρχης 
ταγματάρχης 
μοίραρχος 
υπομοίραρχος 
ανδυπασπίστής 
ενωμοτάρχης 
χωροφύλακας

L---------------------

2. Όπου στην ισχύουσα νομοδεσία αναφέρονται βαδμοί ή 
:αδμοφόροι της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων, 
f. ζαφ ορά  νοείται ότι γίνεται στους αντίστοιχους βαδμούς ή 
-αδμοφόρους της Ελληνικής Αστυνομίας. με βάση την αντι- 
Γτοιχία. που καδορίζεται στο νόμο αυτόν. Όπου αναφέρονται

όαδιμοί υπενωμοτάρχη, ανδυπομοίραρχου. ταξιάρχου και ο-

αντίστοιχοι τους νοούνται αντίστοιχα οι βαδμοί αρχιφυλακα. 
υπαστυνόμου και υποστρατήγου της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Τα ειδικότερα δέματα της αντιστοιχίας προσωπικού και υπη
ρεσιών ρυδμίζοντα: με τον κανονισμό ποοσωπικού.

Ά ρ δ ρ ο  58.

Επιλογή ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

1. Αν οι αρχηγοί Χωροφυλακής και Αστυνομίας Π όλεων 
δεν δηλώσουν ένταξη στην Ελληνική Αστυνομία ή εξέλδουν 
από την υπηρεσία, για οποιοδήποτε λόγο, κατά τη διάρκεια 
της μεταβατικής περιόδου της παρ. 2 του άρδρου 55. η πλή
ρωση της κενής ή των κενών δέσεων γίνεται, όπως ορίζει η 
παρ. 1 του αρδρου 44. Εάν το Κ Υ .Σ .Ε .Α . κρίνε; αναγκαία τη 
διατήρηση δύο αρχηγών, η μία δέ.τκ καταλαμβάνεται από 
αξιωματικό προερχόμενο από τη Χωροφυλακή και η άλλη 
από αξιωματικό προερχόμενο από την Αστυνομία Πόλεων και 
η αρχαιότητα του επιλεγόμενου έχε·, συνέπειες μόνο για τους 
αξιωματικούς που προέρχονται από το ίδιο σώμα.

2. Μετά την επιλογή των αρχηγών, για την επιλογή των 
αξιωματικών που δ α  καταλάβουν τις δέσεις των αντιστοα 
τήγων και υποστρατήγων ακολουδείται η εξής διαδικασία:

α. Ο Γπουργός Δημόσιας Τ ά ξη ς  με απόφασή του συγκρο
τεί τριμελές συμβούλιο με μέλη δύο ’αντιστράτηγους του Στρα
τού Ξηράς, που ορίζονται από τον Υπουργό Εδνικής 'Αμυ
νας και τον Αρχηγό που προέρχεται από τη Χωροφυλακή ή τον 
Αρχηγό που προέρχεται από την Αστυνομία Πόλεων, ανάλογα 
με την προε/.ευση τών επιλεγόμενων αξιωματικών. Καδήκοντα 
Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος.

β. Το συμβούλιο κρίνει εκτάκτως όλους τους υποστρατή
γους Χωροφυλακής και του-ς υπαρχηγού; της Αστυνομίας II ό- 
λεων, τους ταξιάρχους Χωροφυλακής και τους γενικούς α
στυνομικούς διευδυντές, ανεξάρτητα από το χρόνο προαγωγής 
τους στο βαδμό και επιλέγει αυτούς ποο κρίνονται κατάλληλο; 
για την πλήρωση των δέσεων αντιστρατήγων και υποστρα
τήγων.

γ. Οι υποστράτηγοι Χωροφυλακής και οι υπαρχηγοι Αστυ
νομίας Πόλεων, που δεν επιλέγονται για το βαδμό του αντ·.- 
στρατήγου ή παραλείπονται λόγω προαγωγής νεωτέρου τους, 
αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως και δεωρούνται ότι τερμά

τισαν τη σταδιοδρομία τους ευδόκιμα.
δ. Οι ταξίαρχοι και οι γενικοί αστυνομικοί διευδυντές. εάν 

επιλεγούν για το βαδμό του υποστρατήγου, προάγονται αμέ
σως στο βαδμό αυτόν. Εάν επιλεγούν για το βαδμό του αντι- 
στρατήγου, προάγονται αμέσως στο βαδμό του υποστρατήγου, 
καδίστανται αρχαιότερο: των λοιπών ομοιαβάδμων τους και

Αστυν ομί α Π  όλε ω ν ;
Αρχηγός
υπαρχηγός
αστυνομικός διευδυντής α' 
αστυνομικός διευδυντής β' 
αστυνόμος >α' 
αστυνόμος δ ' 
υπαστυνόμος α ' 
ανδυπ αστυνόμος 
αρχ (φύλακας 
αστυφύλακας

Ελληνική Αστυνομία:
αντιστράτηγος -αστυνομίας 
υποστράτηγος (αστυνομίας 
αστυνομικός διευδυντής 
αστυνομικός υποδιευδυντής 
αστυνόμος α ' 
αστυνόμος 6' 
υπαστυνόμος 
ανδυπ αστυνόμος 
αιρχιφύλακας 
αστυφύλακας



μετά ένα μήνα από την προαγωγή τους αυτή προάγονται χω
ρίς άλλη κρίση στο βαδμό του αντιστράτηγου.

3. Εάν κατά τις κρίσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν 
πληρωθούν όλες οι δέσεις των υποστρατήγων, μπορεί να γί
νεται κρίση των συνταγματαρχών και αστυνομικών διευθυντών 
α ' . κατά την οποία κ οίνον τα: από τ-ο συμβούλιο αυτου του 
άρδρου ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους στο βαδμό.

4. Όσοίι από τους ταξιάρχου ς και τους γενικούς αστυνο
μικούς διευθυντές δεν επιλεγούν για προαγωγή προάγονται 
εκτός οργανικών δέσεων στο βαδμό του υποστράτηγου και 
μετά ένα μήνα αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα. -θεωρούμενοι
ότι τερμάτισαν ευδόκιμα τη σταδιοδρομία τους. Με την επι
φύλαξη της παραγράφου 8) του άρδοου 46 του παρόντος, οι 
συνταγματάρχες και: αστυνομικοί διευθυντές α ', χυ παραλει-νταγματ αρχές
φδούν λόγω προαγωγής κατωτέρου τους στο βαδμό του υπο
στράτηγου. προάγοντα: στο βαδμό αυτόν και μετά ένα μήνα 
αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα. 'Οσοι από τους συνταγματάρ
χες και τους αστυνομικούς διευθυντές α' δεν ,παραλείπονται 
■κατά τις προαγωγές για το· βαδμό του υποστρατήγου κατα
λαμβάνουν αυτοδίκαια κενές οργανικές δέσεις του βαδμού 
αστυνομικού διευδυντή.

5. Η επιλογή των αντισυνταγματαρχών και αστυνομικών 
διευθυντών για τις δέσεις αστυνομικού διευδυντή, που δα  
πσραμείνουν κενές μετά την ένταξη των συνταγματαοχών - 
αστυνομικών διευδυντών α '. γίνεται από συμβούλιο που απο- 
τελείται από έναν αντιστράτηγο ως πρόεδρο' και δύο υποστρα
τήγους ως μέλη, προερχόμενους από τη Χωροφυλακή ή την 
Αστυνομία Πόλεων, ανάλογα με την προέλευση των επιλεγό
μενων αξιωαατικων.

Ά ρ δ ρ ο  59.
Ειδικές περιπτώσεις μεταδόσεων.

1. Για μια πενταετία από. την έναρξη ισχύος αυτού του νό
μου, όσοι ενταχδούν στην Ελληνική Αστυνομία από την Αστυνο
μία Πόλεων με το βαδμό του αστυφύλακα μέχρι και το βαδμό 
του αστυνόμου α' δεν μετατίδενται σε υπηρεσίες εκτός των 
πόλεων Αδηνών, Πειραιώς, Πατρών και Κέρκυρας, εκτός 
αν το ζητήσουν με αίτησή τους ή τιμωρηθούν για πειδαρχι- 
κούς λόγους. Κατεξαέρεση, για μεταδόσεις ταυ παραπάνω 
■αστυνομικού προσωπικού εντός του νομού Αττικής ο περιορι
σμός ισχύει για δύο έτη από τη δημοσίευση ταυ νόμου Χυτού.

2. Τ ις μεταδόσεις της προηγούμενης παραγράφου ενεργούν 
τα συμβούλια που προβλέπει το άρδρο 49 του νόμου αυτού. Τη 
μετάδεση ύστερα από επιβολή πειδαρχικής ποινής αποφασί
ζει συμβούλιο, που απαρτίζεται από τον Αρχηγό της Ελληνι
κής Αστυνομίας ως Πρόεδρο και μέλη τον προϊστάμενο του 
οικείου κλάδου και το διευδυντή της διεύδυνσης προσωπικού 
του κλάδου διοικητικής υποστήριξης. Κατά το χρονικό διά
στημά που δα  υπάρχουν δύο αρχηγοί, στο παραπάνω συμβού
λιο μετέχουν και οι δύο.

ου
ων

3. Για ένα χρόνο από την έναρξη εφαρμογής αυτούς το 
νόμου, ο: τοποδετήσειίς και μεταδόσεις των  ̂ υποστράτηγον 
ενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάσης, 
ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού τ  των Αρχηγών της Ελ-

•ή; Αστυνομίας.

του. Στους ίδιους φορείς ασφαλίζεται και το αστυνομικό πρ 
σωπικό που εισέρχεται στην Ελληνική Α'τυνομία μετά τι 
έναρξη της ισχος του παρόντος νάμοιυ.

2. Η κατανομή στα υπάρχοντα ταμεία των κοινωνικών π 
ρων, που προβλέπονται από την .σχύουσα νομοδεσία και 
ασφάλιση του προσωπικού που εισέρχεται στην Ελληνιχ 
Αστυνομία μετά την 'έναρξη της ισχύος 'Χυτού του νόμου ι 
υπά|ρχούντες φορείς ασφάλισης του προσωπικού των σωιμάτο 
και υπηρεσιών, που καταργούνται μιε το νόμο 'Χυτόν, ρυδμ 
ζονταιι με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρότα; 
των Υπουργών Εδνικής Άμυνας, Κοινωνικών Ασφαλίσει, 
και Δημόσιας Τ άξη ς.

Ά ρ δ ρ ο  61.
Διαχείριση εκκρεμών υποδέσεων.

1. Εκκρεμείς υποδέσεις κατά το χρόνο έναρξης της ισχύι 
αυτού του νόμου, που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση ν 
εν ενεργεία προσωπικού Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλει 
και Αγροφυλακής, εξακολουδούν να διέπονται μέχρι την ορ 
στικοποίησή τους από το δίκαιο που ίσχυε πριν από το χρό 
έναρξης ισχύος ταυ νόμου αυτού, εφόσον εικείνος τον οπο 
αφορά η εκκρεμότητα δεν εντάσσεται στην Ελληνική Αστ 
νομία.

2. Εκκρεμείς υποδέσεις κατά το χρόνο έναρξης ισχύος τ1 
νόμου αυτού, που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του πρ 
σωπικού Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Αγροφυλ 
κής. που έχει εξέλ-δει από την υπηρεσία, εξακολουδούν 
διέπονται από το δίκαιο που διείπε τα καταργούμενα σώμα· 
και υπηρεσίες.

3. Οι υποδέσεις των παραγράφων 1 και 2 αυτού του ά 
δρου κρίνονται κατά βαδμό και περίπτωση από τα συμβούλ
που προβλέπονται από αυτόν το νόμο.

4. Για τις εκκρεμείς υποδέσεις που αφορούν την υπηρεσι 
κή κατάσταση του προσωπικού που εντάσσεται στην Ε λλη 
κή Αστυνομία, εφαρμόζονται τόσο για τα ουσιαστικά όσο κ 
για τα διαδικαστικά δέματα οι διατάξεις αυτού του νόμου.

5. Υποδέσεις εναντίον προσωπικού της Χωροφυλακής π 
εκκρεμούν στα στρατοδικεία, καδώς και αυτές για τις οποί 
ενεργείται προανάκριση κατά την έναρξη της ισχύος του ν 
μου αυτού, διαβιβάζονται στα τακτικά δικαστήρια, εφόσον 
κείνος τον οποίο αφορά η εκκρεμότητα εντάσσεται στην Ελλ 
νική Αστυνομία.

Ά ρ δ ρ ο  62.

Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις.

Ά ρ δρ ο  60.
Ασφάλιση προσωπ’κού.

I . Το αστυνοαικό προ'ωπικο που δα  ενταχδε: στην Ελλη- 
). κ ή Αστυνομία ε-αακολουδει να ασφαλι.ετα: στους φοριίς 
ασφάλισης, στους οποίους ασφαλιζόταν πριν από την ένταξή

1. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού κατα
γούντα: τα άρδρα 11 και 18 παράγρ. 4 του Ν. t»71/1977.

2. Επίσης καταργείται κάδε γενική ή ειδική διάταξ 
που αντίκειται στις διατάξεις αυτού του νόμου.

3. Θέματα που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα και 
προσωπικό του, τα  οποία δεν ροδμίζονται. από αυτόν το νόο 
εξακολουδούν να διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυ
πριν από την έναρξη ισχύος αυτού του νομού.

4. Μέχρι να εκδοδούν τα διατάγματα, οι κανονισμοί, οι 
στυνομικές διατάξεις και οι αποφάσεις που προβλέπονται X
το νόμο αυτόν εξακολουδούν να εφαρμόζονται οι ισχύου* 
σχετικές διατάξεις που ρυδμίζουν τα συναφή δέματα.

5. Κ άδε γενική ή ειδική διάταξη που επιβάλλει τη χρί 
σκύλων καταργείται. Η χρήση αστυνομικών σκύλων εσ



r.tx'j.'. μόνο γ:α τον εντοπισμό και ίίωξη  ναρκωτικών κσ: την 
ανακάλυψη εκρηκτικών υλών.

Άρ·8ρο 63. 
Έ ναρξη  ισνόος.
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Πολίτες και Αστυνομία 
κατά τον εγκλήματος.

Του HENRY - PAUL VIGNOLA
Εγκληματολόγου -  Πρ. Δ/ντη της Αστ. 

Δ/νσης Μόντρεαλ.
Από το περιοδικό GAZETTE της 

Καναδικής Αστυνομίας.

Οι αλλαγές που έχουν γ'ινει στις δομές της κοινω
νίας τις τελευταίες δεκαετίες και οι κατά καιρούς ποι
κιλόμορφες κρίσεις (ηθικές, πολιτικές, οικονομικές, 
εκπαιδευτικές κ.ά.) μπορούν να χαρακτηρισθούν τρο
μερές.

Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από την 
αύξηση της εγκληματικότητας και το αίσθημα ανα
σφάλειας των πολιτών. Η διατήρηση της ψυχικής ισορ
ροπίας και η διασφάλιση της προσωπικής ασφάλειας, 
απασχολεί άμεσα πλέον τους πολίτες μιας κοινωνίας. 
Η πρόσφατη αύξηση της εγκληματικότητας στον Κα
ναδά, έχει ανησυχήσει σοβαρά την αστυνομία που με- 

f θοδεύει πλέον τρόπους πρόληψης και καταστολής της

σε συνεργασία με ένα ισχυρό όπλο τους πολίτες. Αυτή 
η συνεργασία μπορεί πραγματικά να αποδειχθεί ευερ
γετική για την όσο το  δυνατόν αποτελεσματική αντι
μετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

Η εξέλιξη του εγκλήματος.

Τα τελευταία 10 με 15 χρόνια ο αριθμός του εγκλή
ματος σ’ όλες τις μορφές του, έχει αυξηθεί σταθερά 
στον Καναδά και στις Η.Π.Α. Αν και η μορφή του εγκλή
ματος έχει διαφοροποιηθεί ποικιλοτρόπως από τον Β ' 
παγκόσμιο πόλεμο και μετά, εν τούτοις η έκταση που 
έχει πάρει είναι τέτοια, ώστε ο αριθμός των βίαιων



εγκλημάτων, ιδιαίτερα οι φόνοι, οι βιασμοί και οι λη
στείες, έχει κάτι από παραπάνω διπλασιασθεί.

Μια ακόμα πιο ραγδαία αύξηση (10 φορές περισσό
τερο από τα βίαια εγκλήματα) έχει σημειωθεί στα εγ
κλήματα κατά της περιουσίας και της ατομικής ιδιο
κτησίας. Αυτή η μορφή των εγκλημάτων είναι μια σο
βαρή απειλή για τον πολίτη στην ιδιωτική του ζωή και 
στο σπίτι του. Υπάρχουν επίσης εγκλήματα σχετιζό- 
μενα με το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τους μηχανικούς 
θορύβους και τις απάτες που σιγά - σιγά εισχωρούν 
στην καθημερινή μας ζωή και τα οποία παρουσιάζουν 
μια σημαντική αύξηση.

Παρά το ότι επικρατεί μια τέτοια κατάσταση, οι πο
λίτες δεν αντιλαμβάνονται πλήρως τον αντίκτυπο της. 
Πόσοι άραγε είναι ενήμεροι στην πραγματικότητα, ότι 
αυτό το κύμα της εγκληματικότητας συνδέεται με μια 
ανάλογη αύξηση των οικονομικών απωλειών, εκτός 
βέβαια από τα ψυχικά και συναισθηματικά τραύματα 
που προκαλούνται στα θύματα και τους μάρτυρες;

Τα θύματα μένουν ανυπεράσπιστα.

Σταματήσαμε ποτέ να ρωτήσουμε τους εαυτούς 
μας και να αναρωτηθούμε τι κάνει η κοινωνία για να 
προστατεύσει τα θύματα και τι τύχη τα περιμένει; Σή
μερα τα θύματα ενός εγκλήματος αγνοούνται συν
εχώς και δεν τυχαίνουν καμιάς αξιοσημείωτης βοή
θειας. Ακόμα και παρά τις πρόσφατα έντονες φεμινι
στικές κινήσεις που φέρνουν ξανά στην επιφάνεια το 
πρόβλημα των βιασμών και της κακοποίησης των γυ
ναικών και των παιδιών, πολλά θα πρέπει να γίνουν 
προς αυτή την κατεύθυνση.

Έχουν γίνει μελέτες για να υπολογισθούν τα απο
τελέσματα του εγκλήματος πάνω στα θύματα. Η κοινή 
γνώμη αισθάνεται πια ανησυχία γ'α τον αυξανόμενο 
ρυθμό του εγκλήματος και ανασφάλεια για το μέλλον 
της, περαιτέρω ένα αυξανόμενο ποσοστό ανθρώπων 
αποφεύγει τώρα, περισσότερο απ’ ότι πριν, ορισμένες 
γειτονιές για κατοικία, από το φόβο τυχόν επίθεσης. 
Άλλες έρευνες αποκάλυψαν ότι ο κόσμος θέλει σκλη
ρότερες ποινές για τους εγκληματίες.

Η αναποτελεσματικότητα της αστυνομίας.

Ο ρόλος της αστυνομίας βρίσκεται τώρα σε κρίσιμο 
σημείο. Παλιότερα οι προσπάθειές της περιορίζονταν 
κύρια στην αντιμετώπιση του εγκλήματος μετά την 
τέλεσή του. Τώρα όμως θα πρέπει να στρέψει την 
προσοχή της πρώτα στην πρόληψη και έπειτα στην 
καταστολή του, μέσα από πρωτοποριακά και καινοτο- 
μικά προγράμματα. Αυτό βέβαια απαιτεί αλλαγή της 
αστυνομικής στρατηγικής και αύξηση του ανάλογου 
προϋπολογισμού για αποτελεσματικότερη αντιμετώ
πιση της ολοένα αυξανόμενης εγκληματικότητας.

Οι πολίτες τώρα αντιλαμβάνονται έντονα την 
απειλή του εγκλήματος και γνωρίζουν καλά ποια είναι 
τα δικαιώματά τους, ενώ συγχρόνως ελπίζουν να μπο
ρούν να ζήσουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον, απαλλα
γμένο όσο το δυνατόν από κάθε είδους εγκληματική 
δραστηριότητα. Αυτό το όραμα όμως, μπορεί να πρα
γματοποιηθεί μόνο, μέσα από την ευσυνείδητη προσ
πάθεια της αστυνομίας για πρόληψη του εγκλήματος, 
σε συνεργασία πάντα με το κοινό.

Οι πολίτες πλέον θα πρέπει να αναλάβουν ενεργό 
ρόλο. Κάτω από τις επικρατούσες περιστάσεις (αύξηση

ρυθμού εγκληματικότητας) δεν μπορούν πλέον να μέ
νουν απαθείς και αδρανείς. Θα πρέπει να πάρουν 
άμεση θετική στάση, συνεργαζόμενοι και εμπλεκόμε
νοι στο πρόγραμμα πρόληψης του εγκλήματος στις 
γειτονιές τους. Τελικά αυτή η νέα μορφή εθελοντικής 
εργασίας, αν θέλετε να την αποκαλείτε έτσι, στον το
μέα της δημόσιας ασφάλειας, θα κινητοποιήσει τους 
έντιμους πολίτες και θα τους ενθαρρύνει να γίνουν οι 
αρχιτέκτονες της δικής τους ασφάλειας. Η μάχη κατά 
του εγκλήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί πια σαν απο
κλειστική ευθύνη της αστυνομίας.

Ας πάρουμε για παράδειγμα μια περιοχή 100.000 
περίπου κατοίκων που αστυνομεύεται στη διάρκεια 
της νύκτας από αριθμό 20 περίπου περιπολούντων 
αστυνομικών. Παίρνοντας σαν δεδομένο το γεγονός 
ότι αυτοί οι αστυνομικοί είναι καλά εκπαιδευμένοι, 
πειθαρχημένοι, ευσυνείδητοι και εφοδιασμένοι με τον 
πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, θα είναι παρ’ όλα αυτά 
δύσκολο γι’ αυτούς να βρίσκονται στον τόπο που γίνε
ται κάθε έγκλημα, θα ήταν επίσης δύσκολο, ακόμα κι 
αν περιπολούσαν στην περιοχή 200 αστυνομικοί. 
Σκεφτείτε ότι τα περισσότερα εγκλήματα γίνονται 
μέσα σε κτίρια, στη μυστικότητα των σπιτιών, μακριά 
από τα μάτια της αστυνομίας και ότι ο αριθμός των 
ευκαιριών για αποτελεσματική επέμβαση εξαρτάται 
άμεσα από την αδιαφορία των ατόμων, το μέγεθος του 
αστυνομευόμενου πληθυσμού και την υπό επιτήρηση 
περιοχή.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα εγκλήματα σε δημό
σιο χώρο γίνονται κρυφά και χωρίς να ξέρει κανείς 
τίποτα. Κατά συνέπεια οι ευκαιρίες για την αστυνομία 
να συλλάβει κάποιον ύποπτο επ’ αυτοφώρω είναι λί
γες. Εάν συλλάβει κάποιον, αυτό μπορεί να γίνει μόνο 
μετά από εκτεταμένη και πολύ προσεκτική έρευνα, η 
οποία σε μερικές περιπτώσεις έχει απογοητευτικά 
αποτελέσματα.

Ο πολίτης “αρχιτέκτονας”
της δικής του ασφάλειας.

Χωρίς πολλή δυσκολία κάθε πολίτης θα μπορούσε 
να μειώσειτον κίνδυνο του εγκλήματος εναντίον του ή 
κατά της περιουσίας του, παίρνοντας ορισμένα απλά 
αλλά βασικά μέτρα. Εκτός από τις βασικές προφυλά
ξεις ενάντια στο έγκλημα οι πολίτες, θα μπορούσαν να 
έχουν μια εποικοδομητική συνεργασία με την αστυνο
μία και τις άλλες δικαστικές και διοικητικές αρχές.

Στη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, υπήρξαν πολί
τες που προσφέρθηκαν εθελοντικά να προστατεύ
σουν και να προσέξουν τις περιοχές που ζούσαν. Αλλά 
και σήμερα οι πολίτες θα μπορούσαν να κάνουν κάτι 
ανάλογο, καταπολεμώντας το έγκλημα στη γειτονιά 
τους, ή δίνοντας χρήσιμες πληροφορίες στην αστυνο
μία όταν παρίστανται αυτόπτες μάρτυρες ενός αδική
ματος, βοηθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεσμα
τικά το πολύπλοκο και επίπονο έργο της.

Η συμμετοχή της αστυνομίας.

Η συμμετοχή της αστυνομίας στη γενικότερη 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας, λόγω της φύ
σης της αποστολής της, της πείρας και των γνώσεών 
της, είναι ουσιώδης και επεκτείνεται σε πολλά επίπεδα 
δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με δημόσιες δημοτι
κές αρχές ή άλλους οργανισμούς.



Το Τμήμα Ελέγχου της κυκλοφοριακής κίνησης θα 
μπορούσε αναμφίβολα να ζητήσει τη γνώμη της αστυ
νομίας πριν να τοποθετήσει φανάρια σε κεντρικές δια
σταυρώσεις, ή πριν να κατασκευάσει δρόμους και 
λεωφόρους με φωτιζόμενα σήματα ή πριν να αλλάξει 
την κατεύθυνση κυκλοφορίας των οχημάτων ή τους 
χώρους στάθμευσης κ.ά.

Η αστυνομία θα πρέπει να συνεργαστεί με τις αρχές 
των σχολείων και τα αρμόδια σχολικά συμβούλια για να 
παρακολουθεί από κοντά τα προβλήματα της παιδικής 
εγκληματικότητας, τις πράξεις βίας, την παρουσία 
ναρκωτικών και σεξουαλικών παρεκλίσεων στις μαθη
τικές κοινότητες. Συνεργαζόμενη στενά με τα συμ
βούλια υγείας και κοινωνικών υποθέσεων, μπορεί να 
ανταλλάξει χρήσιμες πληροφορίες σε ζητήματα όπως: 
η χρήση ναρκωτικών, τα αφροδίσια νοσήματα, ο αλ
κοολισμός σε δημόσιους χώρους, η αλητεία και η πορ
νεία.

Η τροποποίηση της νομοθεσίας επί το αυστηρότε- 
ρον, ιδίως για την κατοχή των όπλων, είναι ένας ση
μαντικός οπωσδήποτε παράγοντας για την υπόληψη 
της εγκληματικότητας.

Κοινό μέτωπο κατά του εγκλήματος.

Η αστυνομία χρειάζεται τη συνεργασία του καθε- 
νός και υπάρχει πραγματικά επείγουσα ανάγκη για ένα 
κοινό μέτωπο από άγρυπνους και συνεργάσιμους πο
λίτες, ειδικευμένους στη δίωξη του εγκλήματος αστυ
νομικούς και υπεύθυνους πολιτικούς που όλοι τους θα 
ενδιαφέρονταιγια την αποτελεσματική καταπολέμηση 
του εγκλήματος.

Κατά συνέπεια εάν οι πολίτες αποσκοπώντας στην 
προστασία τους, γίνουν από μόνοι τους μια επιπρό
σθετη πηγή ανεκτίμητης βοήθειας στον αγώνα για την 
πρόληψη του εγκλήματος και την τιμωρία των παραβα
τών, τότε όχι μόνο θα βοηθήσουν τους εαυτούς τους, 
αλλά και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στο περι
βάλλον τους.

Ένα σπουδαίο καταφύγιο: οι πολίτες.

Μια πραγματικά σπουδαία πηγή που είναι συνέχεια 
διαθέσιμη και δυναμική, αλλά αγνοημένη για πολύ 
καιρό τώρα είναι αναμφισβήτητα οι πολίτες. Τώρα θα 
πρέπει να θεωρήσουμε τους εαυτούς μας σαν πολίτες 
και αστυνομικούς εργαζόμενους από κοινού για τη 
μείωση της εγκληματικότητας. Η πρόληψη του εγκλή
ματος σημαίνει κατ’ αρχήν σεβασμό του νόμου από 
τους πολίτες και κατόπιν επαγρύπνηση για χάρη της 
δικής τους ασφάλειας.

Στη δημοκρατική μας κοινωνία, καθένας γνωρίζει 
ότι οι πολίτες είναι αυτοί, που μέσω των εκλεγμένων 
αντιπροσώπων τους, αποφασίζουν για το ποσό των 
χρημάτων που θα κατανεμηθεί για την αστυνόμευση 
και τη δημόσια ασφάλεια. Είναι οι ίδιοι πολίτες που 
κατά ένα ορισμένο τρόπο, αποφασίζουν τι μορφή θα 
πάρει η μάχη κατά του εγκλήματος.

Επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών απ’ την 
αστυνομία στους πολίτες.

Είναι σημαντικό να αποφασίσουν οι εκλεγμένοι 
αντιπρόσωποι σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρ
χές το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφερθεί 
στους πολίτες. Γιαυτό χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας

και συνηθειών που είχαν για χρόνια τώρα εδραιωθεί 
σταθερά τόσο στους πολίτες όσο και στους αστυνομι
κούς.

-  Θα αντιτίθενται άραγε πάντοτε οι πολίτες ενάν
τια σε κάθε προληπτικό αστυνομικό έλεγχο στους 
δρόμους;

Εάν ένας αστυνομικός που περιπολεί, δει έναν 
15χρονο νεαρό στις 10 τοβράδυμε μια συσκευή τηλεό
ρασης στα χέρια του, οπωσδήποτε θα τον σταματήσει 
για να τον ελέγξει. Ο αστυνομικός ενστικτωδώς γνωρί
ζει ποιον να υποπτευθεί και ποιον να συλλάβει. Εξάλ
λου μια έρευνα της Εθνικής Αστυνομικής Επιτροπής 
απέδειξε ότι ορισμένα αδικήματα (ιδίως αυτά που γί
νονται από νέους) θα αυξάνονταν, αν σταματούσε ο 
προληπτικός έλεγχος στους δρόμους από αστυνομι
κούς. Εκεί που υπάρχει έρευνα και έλεγχος οι πράξεις 
βίας έχουν μειωθεί.

-Δ ε ν  θα ήταν καλύτερα να χρειάζεται περισσότε
ρος χρόνος για να ανταποκριθεί η αστυνομία σε ορι
σμένα περιστατικά, όταν μάλιστα τα ατυχήματα, οι 
τραυματισμοί ακόμα και θανατηφόρα τροχαία ατυχή
ματα συμβαίνουν σαν αποτέλεσμα της ταχύτητας των 
αστυνομικών αυτοκινήτων που σπεύδουν να επέμβουν 
σε μια επονομαζόμενη επείγουσα ανάγκη;

Πάντως οι ερευνητές έχουν καταλήξει στο συμπέ
ρασμα ότι ο πολίτης είναι ο κύριος υπεύθυνος για την 
καθυστέρηση του χρόνου που παρατηρείται σε ένα 
περιστατικό για το οποίο καλείται να επέμβει η αστυ
νομία. Στην πραγματικότητα, η καθυστέρηση είναι 
τόση, ώστε δεν αξίζει τον κόπο να ρισκάρουν τη ζωή 
τους οι αστυνομικοί, αναπτύσσοντας υπερβολική τα
χύτητα για να φτάσουν στον τόπο του συμβάντος.

-Δ ε ν  είναι άραγε καιρός να πούμε στον κόσμο, 
ποιες απ’ τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας έχουν 
προτεραιότητα και ποιες λιγότερο;

Θα εξαρτάται πάντοτε από την αστυνομία και από 
κάθε μέλος της, να προκαλέσει το ενδιαφέρον της 
κοινωνίας για την πρόληψη του εγκλήματος, που θα 
μεταφράζεται στην παροχή βοήθειας κάθε μέλους της 
στο έργο της αστυνομίας. Η πιο επιτυχημένη αστυνο
μία θα θεωρείται στο μέλλον αυτή που θα υιοθετήσει 
αυτή την προληπτική πολιτική, παρεμβαίνοντας ου
σιαστικά και μεθοδικά πριν γίνει ένα έγκλημα και συν- 
εργαζόμενη αρμονικά με τους πολίτες.

Στο τέλος θα ήταν χρήσιμο να θυμόμαστε ότι ο 
αστυνομικός είναι πρώτα απ' όλα ένα μέλος της κοινω
νίας μας. Έτσι θα πρέπει να ενδιαφέρεται για το καλό 
της. Βέβαια η κοινωνία έχει εμπιστευθεί στην αστυνο
μία μια ειδική αποστολή που συνίσταται μεταξύ των 
άλλων στη διασφάλιση της προστασίας των πολιτών, 
την προάσπιση των ατομικών τους δικαιωμάτων και της 
περιουσίας τους.

Ωστόσο όμως ακόμα κι αν ο αστυνομικός εκτελεί 
την αποστολή του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 
εξαντλώντας όλη την ικανότητά του, ποτέ δεν θα κα
τορθώσει να επιτύχει τα προσδοκόμενα αποτελέ
σματα, αν δεν μπορεί να βασισθεί στην κατανόηση, στη 
βοήθεια και την αυθόρμητη συνεισφορά των πολιτών.

Αστυνομία και πολίτες λοιπόν μαζί, χέρι - χέρι, στη- 
ριζόμενοι στην αμοιβαία κατανόηση και αλληλοβοή
θεια, πρέπει να αγωνιστούν για την εξασφάλιση της 
ειρήνης, της τάξης και της ασφάλειας στην κοινωνία, 
για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
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μ ο υ σ ε ία  Το Μουσ
για τη... Φυσική Ιστορία

Το Συμβούλ ιο  της Ευρώ πης βράβευσε  
πρόσφατα το Μ ουσείο  Γουλανδρή σαν  
υπόδειγμα σύγχρονου επ ιστημονικού  
και εκπα ιδευτικού μουσείου. Στεγάζετα ι 
σ ' ένα  πανέμορφο κλασικό αρχοντικό  
στην οδό Λεβ ίδου  13, στην Κηφισιά.

Το Μ ουσείο  Φυσικής Ιστορ ίας ιδρύ
θηκε το 1964 και χρειάστηκαν δέκα ολό 
κληρα χρόνια  έρ ευνας  και συλλογής  
στοιχείων από 'Ελληνες  και ξ ένους  επ ι
στήμονες, από καλλ ιτέχνες και ειδ ικούς  
μουσειολόγους για να παρουσιαστεί ένα  
τμήμα α π ’ τη δραστηριότητά του στο 
κοινό. Στην αρχή ε ίχ ε  σαν σκοπό την 
έρευνα  της ελληνικής χλω ρίδας αλλά  
σύντομα επεκτάθηκε και στην έρευνα  
της φυσικής ιστορίας, της ζωολογίας, της 
παλαιοντολογίας και της γεωλογίας.

Στις μ εγάλες  α ίθουσες του μουσείου, ο 
επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει μεγάλη  
συλλογή από αποξηραμένα  φυτά και 
λουλούδια, ταξ ινομημένα  κατά ο ικογέ
νειες, γένη και είδη, συλλογή από έν 
τομα, πουλιά και θαλάσσιους οργανι
σμούς, απολιθώματα, πετρώματα και 
ορυκτά. Σε ξεχωριστό χώρο έχουν  εκ τε
θεί, μέσα  στο φυσικό τους περιβάλλον, 
πολλά βαλσαμω μένα ζώα της ζούγκλας  
(λιοντάρια, τίγρεις κ.τ.λ.).

Μ ε βάση τις βοτανικές, εντομολογικές,

ορνιθολογικές και παλαιοντολογικές αυ
τές συλλογές, γίνονται μελέτες  στο μου 
σείο, σε ειδ ικά εργαστήρια  και ο επ ισκέ
πτης μπορεί να δει σε τρ ισδιάστατη ανα 
παράσταση το κύτταρο, μορφ ές ζώων 
που έχου ν  εκλείψει, μ ικροακοπικά έν 
τομα, απολιθωμένα δέντρα κ.τ.λ.

Το μουσ ε ίο  ε ίνα ι ανο ιχτό  καθημερ ινά  
απ ' τις 9 το πρωί ώς τις 1 το μεσημέρ ι και 
απ ' τις 5 ώς τις 8 τ ’ απόγεμα εκτός α π ’την 
Παρασκευή που παραμένει κλειστό. Το 
εισιτήριο είναι 70 δραχμές για τους μ ε 
γάλους και 20 δραχμές για τα παιδιά. 
(Τηλ. μουσ ε ίου  8080.254).
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Ο φακός της μηχανής 
και αρχές της οπτικής

t

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ο σκοτεινός θάλαμος είναι το  κυ
ρίως σώμα της μηχανής

Είναι ένα μαύρο κουτί που καλύπτει 
όλα τα όργανα της φωτογραφικής μηχα
νής και προστατεύει το φιλμ από το φως 
εκτός από αυτό που εισέρχεται στη μη
χανή κατά τη φωτογράφιση.

Σε ορισμένες μηχανές ο σκοτεινός θά
λαμος είναι κατασκευασμένος από μια 
δερμάτινη «φυσούνα» η οποία κινείται 
μπρος πίσω έτσι ώστε να εστιάζουμε το 
είδωλο.

2. Ο φακός

Ο φακός είναι το πιο σημαντικό μέρος 
της μηχανής. Έ να ς  καλός φακός είναι 
απαραίτητος για μια καλή φωτογράφιση. 
Μια καθαρή εικόνα είναι αποτέλεσμα της 
χρήσης ειδικών οπτικών γυαλιών που 
συνθέτουν τα στοιχεία του φακού.

Κάθε στοιχείο .είναι γυαλισμένο με 
πολύ μικρές «ανοχές» κι’ όλα τα στοιχεία 
συνδυάζονται μεταξύ τους σχηματίζον
τας ένα σύστημα, που κινείται μαλακά 
και με ακρίβεια για να εστιάσει. Το απο
τέλεσμα είναι ένας υπερβολικά πολύ
πλοκος οπτικός μηχανισμός.

Ο πιο απλός τρόπος για να τραβήξουμε 
μια φωτογραφία είναι να χρησιμοποιή
σουμε μια μικρή τρύπα. Π.χ. παίρνουμε 
ένα χαρτόνι και με μια καρφίτσα κάνουμε 
μια τρύπα. Κατόπιν κρατάμε το χαρτόνι 
μέσα σ’ ένα σκοτεινό δωμάτιο ανάμεσα 
σ' ένα λευκό φύλλο χαρτιού και σ’ ένα 
κερί αναμμένο. Θα δούμε πως πάνω στο 
λευκό χαρτί θα σχηματιστεί το είδωλο 
του κεριού αντεστραμμ ενο (σχήμα 1).

Αν στη θέση του φακού μιας μηχανής 
βάλουμε ένα λεπτό μεταλλικό φύλλο, 
που στο κέντρο του έχουμε ανοίξει μία 
πολύ μικρή τρύπα, είναι δυνατόν να τρα
βήξουμε φωτογραφίες.

Βλέπουμε, ότι μπορούμε να τραβή
ξουμε φωτογραφίες και χωρίς τη χρήση 
του φακού. Το είδωλο όμως που θα σχη
ματιστεί με τον τρόπο αυτό θα είναι ελά
χιστα φωτεινό, επομένως χρειάζεται πο
λύς χρόνος για να αποτυπωθεί στο φιλμ, 
μιας και το άνοιγμα της τρύπας είναι 
πολύ μικρό και δεν αφήνει να περάσει 
πολύ φως. Κατά συνέπεια θα πρέπει να 
μεγαλώσουμε’ την τρύπα. Κάνοντας 
αυτό, το είδωλο θα γίνει μεν φωτεινό 
αλλά δεν θα είναι πολύ ευκρινές.

Αυτό που χρειαζόμαστε όταν πρόκει
ται να χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερη 
τρύπα είναι να βρούμε έναν τρόπο αλλα
γής της κατεύθυνσης των ακτινών του 
φωτός. Έ τσ ι όλες οι ακτίνες που φτά
νουν στην τρύπα να συγκεντρώνονται 
ξανά και να συνθέτουν το είδωλο πάνω 
στο χαρτόνι. Αυτό το πετυχαίνουμε αν 
στη θέση της τρύπας βάλουμε ένα φακό.

Α ρχές  της οπτικής

Όταν μια φωτεινή ακτίνα περνάει κά
θετα από ένα  κομμάτι γυαλί, με  όχι

παράλληλες πλευρές, αλλάζει κατεύ
θυνση (σχήμα 2).

Έ ν α ς  συγκλίνων φακός στην ουσία εν 
εργεί σαν μ ια  σειρά από πρίσματα. Οι φω
τε ινές ακτίνες καμπυλώνουν περ ισσό
τερο στις άκρες και λ ιγότερο στο κέντρο, 
όπου οι πλευρές ε ίνα ι σ χεδόν  παράλλη
λες. Μ ’ αυτό τον τρόπο μ ια ομάδα φωτει
νών ακτινών που αντανακλάται από ένα  
σημείο ενός  αντικειμένου  συγκεντρώ νε
ται σ ’ ένα  εστιακό σημείο και δημ ιουργεί 
ένα  ευκρ ινές ανάποδο είδωλο το οποίο  
προβάλλεται πάνω στο φιλμ (σχήμα 3).

Έ να ς  φακός απόκλισης διασκορπίζει 
τις φω τεινές ακτίνες και δ εν  μπορεί να 
σχηματίσει είδωλο πάνω στο φιλμ ή στην 
οθόνη εστίασης (σχήμα 4).

Τοποθετώντας ένα  φακό στην τρύπα  
του χαρτονιού  θα πετύχουμε αυτό που

επιδιώκουμε, δηλαδή να κάνουμε τις 
ακτίνες να συναντηθούν και να σχηματί
σουν όλες μα ζ ί το είδωλο του κεριού. Α υ 
τός ε ίνα ι ο σκοπός του φακού, να σ χημα 
τίζει είδωλα που να έχουν  πολύ μεγάλη  
ευκρίνεια, τόση όση μπορεί να μας δώσει 
η μικρότερη τρύπα.

Εστιακή απόσταση

Για να έχουμε  καθαρό είδωλο θα πρέ
πει η απόσταση ανάμεσα  στο φακό και το 
φιλμ να ε ίνα ι ορισμένη. Αυτό συμβαίνει 
γιατί, όπως αναφέραμε, ο φακός έχ ε ι την 
ιδ ιότητα να συγκλίνει σ ' ένα  σημείο όλες  
τις ακτίνες που εκπέμπονται από ένα  φω
τεινό σημείο  και περνάνε μέσα  α π ' αυτό. 
Η απόσταση που πρέπει να τοποθετηθεί ο 
φακός από το φιλμ για να μας  δώσει ένα  
καθαρό είδωλο ονομάζετα ι εστιακή από
σταση (σχήμα 5).
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ΘΕΑΤΡΟ Το τελευταίο αντίο 
για τον «Ψηλορείτη»

«Πέντε η ώρα που 
βραδιάζει
σκαλί σκαλί πάει ο Ιγνάθιο 
το θάνατό του 
φορτωμένος......

Μ ' α υ τά  τα  λόγ ια, από  έ ν α  π ο ίη μ α  του  
Λόρκα , α ρ χ ίζ ε ι τη ν  α π α γ γ ελ ία  του, ο α ν ε 
π α νά λ η π το ς  Μ ό ν ο ς  Κ α τρ ά κ η ς  σ ' έ ν α  δ ί
σκο  του  Ξαρ χάκου . Δ υ ο  του  Σ επ τέμ β ρ η .  
«Π έντε  η ώ ρα π ου  βραδιάζει...», « έβ α λ ' ο 
Θ ε ό ς  σημάδι...» κι ο  Κ α τρ ά κ η ς  π α ίζο ν τα ς  
τον  τ ε λ ε υ τα ίο  ρ ό λ ο  τη ς  κ α ρ ιέρ α ς  του, 
α φ ή νε ι τη ν  τ ε λ ευ τα ία  του  π νο ή  σ το  Ν ο 
σ ο κ ο μ ε ίο  «Α λεξάνδρα» , ρ ίχ ν ο ν τα ς  γ ια  
σ τερ νή  φ ορ ά  τη ν  α υ λα ία  τη ς  ζω ής του.

Έ ξ ι ο λ ό κ λ η ρ ο υ ς  μ ή ν ε ς  π ά λ εψ ε  «φ ά
τσα  μ ε  φ άτσα» μ ε  το  χά ρ ον τα . Γ ίγ α ν τα ς  
σ την  ψ υχή  ο «α ντρε ιω μ ένος»  τη ς  Κ ρ ή 
της, έπ ε σ ε  ό ρ θ ιο ς  σ α ν  το  ξ ερ α κ ια ν ό  δ έ ν 
τρο  τη ς  Κ ρ η τ ικ ή ς  Μ αδ ά ρ α ς , υπ οκύπ τον -  
τα ς  σ το ν  α π α ρ ά β α το  νό μ ο  τη ς  φύσης. 
Ή τα ν  Μ ά ρ τη ς  ό τα ν  α κ ο ύ σ τη κ ε  το  
ά σ χ η μ ο  μ αντά το . «Ο  Μ ό ν ο ς  Κ α τρ ά κ η ς  
μ π ή κ ε  σ το  νοσοκομείο...».· Π ο λ ύ ς  ο  θ ό 
ρ υ β ο ς  κα ι η αγω νία  μ εγάλη . Β α ρ ιέ ς  οι 
κ α ρ δ ιέ ς  και το ε ν δ ια φ έ ρ ο ν  γνω στώ ν και 
άγνω στω ν, φ ίλω ν κα ι εχθρώ ν, α π ερ ίγ ρ α 
πτο. Η  έ ξ ο δ ο ς  από  το  ν ο σ ο κ ο μ ε ίο  α ν α 
κου φ ίζε ι ο λ ά κ ερ η  τη ν  Ε λ λ ά δ α  και δ ίν ε ι 
κ ο υ ρ ά γ ιο  κα ι ν έ ε ς  ε λ π ίδ ε ς  σ τον  ίδιο. 
Π ρ ο σ δ ο κ ά  την  η μ έρ α  που  θα  ενσ αρ κώ σ ε ι 
το «Β ασ ιλ ιά  Ληρ» σ το  Ηρώ δειο .

Η  ύ σ τα τη  α ντ ίσ τα σ ή  του, τέλε ιω σ ε  
μ έρ α  γ ιορ τής, Κ υ ρ ια κ ή  δ υο  του  Σ ε π τ έ μ 
βρη. Α ν ή μ ερ α  του  χ α μ ο ύ  τη ς  Λ α μ π έ τη  
π ρ ιν  έ ν α  χρόνο.

Β α ρ ύ  το  π έν θ ο ς  γ ια  το  θέα τρ ο , τη ν  τ έ 
χνη. Π ε ν θ ε ί η Κρήτη. Η  Ελλάδα . Ό χ ι  γ ια τ ί 
χ ά θ η κ ε  έ ν α ς  α κ ό μ η  κα λλ ιτέχ νη ς. Α λλά  
γ ια τ ί έ σ β η σ ε  «ο ηθοπ ο ιός» , ο  άνθρω π ος, 
ο αγω νιστής, ο  λ εβ ε ν το  - Μ ά νο ς , το  « ιερό  
τέρας»  του  θ εά τρ ο υ  μας.

Δ ε ν  ή τα ν  έ ν α ς  σ υ ν η θ ισ μ έ ν ο ς  ά νθ ρ ω 
π ος  ο  Μ άνος . Ή τα ν  ο  « τέλε ιο ς»  ά νθ ρ ω 
πος. Έ ν α  σύμβολο , έ ν α  φ α ιν ό μ εν ο  π ου  
π α ρ ο υ σ ιά ζε τα ι σπάνια.

Η  π α ρ ο υ σ ία  του  το  θ έατρο, σ το ν  κ ινη 
μ α το γ ρ ά φ ο  και το  ρ α δ ιόφ ω νο  υπ ή ρ ξε  
συγκλον ισ τική . Α φ η σ ε  α ν ε ξ ίτη λ η  τη  
σ φ ρ α γ ίδ α  τη ς  π ρ οσ ω π ικό τη τα ς  κα ι της  
α ξ ία ς  του, τό σο  σ την  κ α ρ ιέρ α  του  κα ι τη  
γ εμ ά τη  σ υ ν έπ ε ια  θ η τε ία  του  σ την  τέχνη, 
όσ ο  κα ι σ τη ν  κο ινω ν ική  του  ζωή.

Εξορ ίσ τη κε, δ ιώ χθ η κε  κα ι φ υλα κ ί
σ τηκ ε  γ ια τ ί έ μ ε ιν ε  π ισ τός  σ τα  ιδ α ν ικ ά  
του. Α ν τ ισ τά θ η κ ε  γ ια  τις π α να ν θ ρ ώ π ιν ες  
αξίες, γ ια  τη ν  αγάπη, τη ν  ε ιρ ήνη , τη λ ε υ 
τεριά. Κ α ι έτσ ι λ εύ τερ ο ς , α δ ο ύ λ ω το ς  και 
σ υ ν επ ή ς  σ τον  αγώ να, έ μ ε ιν ε  μ έ χ ρ ι το  τε 
λ ευ τα ίο  χ τυπ οκάρδ ι. Π έ θ α ν ε  όρθ ιος, γ ε 
μ ά το ς  κρητ ική  λ εβ ε ν τ ιά  και πάθος.

Ο λ ό κ λη ρ η  η Ε λ λ ά δ α  θ ρ ή ν η σ ε  το θ ά 
να το  το υ  Κατράκη . Β ύ θ ισ ε  σ το  π έ ν θ ο ς  το  
Θ έα τρ ο  κα ι την  Τέχνη, κι ά φ η σ ε  φ εύ γ ο ν -

»
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• Επάνω και δεξιά σκηνές από ίο -Ταξίδι στα Κύθηρα», κάτω ο Θόδωρος Αγγελόηουλος και ο Μάνος Και

τα ς  δ υ σ α ναπ λή ρ ω το  κενό. Ό λ ο ι ο ι Έ λ 
λ η ν ε ς  α ν ε ξά ρ τη τα  απ ό  «π ισ τεύ ω » και το
ποθέτηση λ υ π ή θ η κ α ν  ε ιλ ικ ρ ινά  κα ι ά φ η 
σ α ν  έ ν α  κ ομ μ ά τ ι α π ' τη ν  κα ρ δ ιά  τους, έ ν α  
γ αρ ίφ αλο  μ α ζ ί μ ε  το σ τερ νό  «αντίο» πάνω  
στο  σ κήνω μά  του, καθώ ς γ α λ ή ν ιο  κε ιτό - 
ταν  σ το  π α ρ εκλή σ ι το υ  Α η  Λ ευ τ έρ η  δυο  
μ έ ρ ε ς  γ ια  λ α ϊκ ό  π ροσκύνημα .

Χ ιλ ιά δ ε ς  λ α ο ύ  π έρ α σ α ν  κι ε δ ά κ ρ υ σ α ν  
π ραγματικά . Κ ι όπω ς β ο υ β ό  και π ο ν εμ έ ν ο  
α ν τ ίκ ρ ιζε ς  το  π λ ή θ ο ς  έ κ α ν ε ς  μ ια  απλή  
σκέψη. Ό λ η  α υ τή  η λ α ο θ ά λ α σ σ α  γνώ ρ ισε  
α υ τό ν  το  γ ίγ α ν τα  τη ς  σ κ η ν ή ς  κα ι τη ς  ο θ ό 
νη ς ; Ό χ ι.  Π ο λ λ ο ί δ ε ν  το ν  γνώ ρ ισ α ν  και 
δ ε ν  του  μ ίλ η σ α ν  ποτέ. Μ π ή κε  όμ ω ς  στα  
σπ ίτ ια  μ α ς  απ ό  τη ν  τη λ εό ρ α σ η  κα ι το  ρ α 
δ ιόφ ω νο. Τον γ νω ρ ίσ α μ ε  σ το  θέατρο, 
σ τον  κ ινημ α το γρ ά φ ο. Μ α ς  κα τά κ τησε  η 
φ ιν έτα α  του, η θ ε ία  φω νή του, η μ ο ρ φ ή  
και το  τα λ έν το  του. Ή τα ν  έ ν α ς  "κο ινός  
γ ν ω σ τό ς " όλω ν μας. Κ α ι μ ε ις  η θ ελ η μ έν α  
ή  άθελα μ α ς  του  δ ώ σ αμ ε  τη ν  π ιο  εκ λ εκ τή  
θέσ η  σ την  κα ρ δ ιά  μας, α φ ο ύ  μ ε  τα  «κα

μώ μ ατά  τ ο υ » κ τυ π ο υ σ ε  τ ις  π ιο λ επ τ έ ς  
χ ο ρ δ έ ς  της.

Τα μ έ σ α  τη ς  σ ύ γ χ ρ ο ν η ς  τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς  
τη ς  ε π ο χ ή ς  μας, σ υ μ π α ρ α σ τέκ ο ν τα ι 
ευ ερ γ ε τ ικ ά  κοντά  μας. Γ ια τ ί όσ ο  κι α ν  α λ 
λ ο ιώ ν ο υ ν  το  π ερ ιβάλλον, όσ ο  κι α ν  β ρ ί
σ κοντα ι ε ν ά ν τ ια  σ το  π ν εύ μ α  και το ν  ά ν 
θρωπο, θα  μ α ς  θ υ μ ίζο υ ν  γ ια  πολλά  χ ρ ό 
ν ια  το  λ εβ εν το π α λ ίκ α ρ ο  τη ς  Κ ρήτης. 
Π ο λ λ έ ς  γ ε ν ιέ ς  θ ' α ν τρ ε ιώ α ο υ ν  κα ι θα  
γ ευ το ύ ν  τη ν  κρ υ σ τά λλ ινη  φω νή του.

Ποιος ήταν

Ο αξέχαστος “Κατρο-Μανόλης,, γ εν 
νήθηκε το  1909 στο Καστέλλι Κισσάμου 
στα Χανιά τη ς Κρήτης. Μ ικρός ήρθε στην 
Αθήνα  και δ ιάλεξε το ναυτικό επάγγελμα 
να σταδιοδρομήσει. Ευτυχώ ς για το θέα 
τρο και την τέχνη, η θάλασσα δεν πρό- 
φθασε να τον κατακτήσει, αφού ούτε καν 
μπάρκαρε από διάφ ορες συγκυρίες. Το 
θέατρο μαγνήτισε το λυγερόκορμο Κρη-
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Ρ βράβευση του έργου σπς Κάννες.

τικόπουλο και δεκαεννιά  χρόνω ν πρωτο- 
βγήκε στη σκηνή, το  1928, με ένα  «Θίασο 
Νέων» στο Παγκράτι, παίζοντας στο έργο 
«Για την αγάπη μας». Το ταλέντο  και η 
εντυπωσιακή «πρώτη» του, στάθηκαν 
αφορμή να κερδίσει τη μάχη, και το 1929 
εμφ ανίστηκε στο θίασο Μ αρίκας Κοτο 
πούλη ως «Ερωτόκριτος».

Τη ραγδαία άνοδό του διέκοψε ο πό
θος για τη λευτερ ιά  και η αγάπη του για 
την Πατρίδα, αφού με την έναρξη του Β ’ 
Παγκόσμιου Πολέμου βρέθηκε να μάχε
ται στην πρώτη γραμμή.

Τα μαύρα χρόνια της Κατοχής τον 
βρήκαν στην Εθνική Αντίσταση, παράλ
ληλα με τη δραστηριότητά  του στο 
«Κ.Θ.Β.Ε.», στο «Αυλαία», στο «Εθνικό» 
κ.ά.

Η αντιστασιακή του δράση είχε σαν 
αποτέλεσμα να εξορ ιστε ί το  1949 στη 
Μ ακρόνησο για τρία χρόνια. Το 1952 
αφέθηκε λεύτερος  και αμέσω ς έπαιξε

«Προμηθέα  Δεσμώ τη» στο «Θυμελικό 
Θίασο». Το 1953 με δικό του θίασο έπαιξε 
« Ά ν ν α  Κρίστι» και «Ευγενία  Γκραντέ». 
Στη συνέχε ια  ίδρυσε το  «Ελληνικό Λαϊκό 
Θ έατρο» που δ ια τήρηεε μέχρι το  θάνατό 
του.

Η ενσάρκωση των ρόλων και η μεγάλη 
προσφορά του στο θέατρο είνα ι αδύνα
τον να περιγραφούν. Απλά υπενθυμί
ζουμε λ ίγους από τους  ανεπανάληπτους 
θεατρ ικούς ρόλους στους οποίους πρω
ταγωνίστησε:

«Αγαπητικός τη ς  βοσκοπούλας», 
«Λόρδος Μπάυρον», «Μονοσάνδαλος», 
«Ο Χρ ιστός ξανασταυρώνεται», «Καραϊ- 
σκάκης», «Πατούχας», «Το κορίτσι με τα 
κορδελάκια», «Ιούλιος Καίσαρ», «Καλη
νύχτα Μαργαρίτα», «Βασιλιάς Ληρ», 
«Χριστόφ ορος Κολόμβος», «Φθινοπω
ρινή συμφωνία», «Ο ι τελευταίοι», «Ντα» 
και το τελευτα ίο  θεατρικό έργο της ζωής 
του «Ταμπού».

Η έβδομη  τέχνη  τον κράτησε πεισμα

τικά κοντά τη ς και είναι δύσκολο αν όχι 
αδύνατο να απαριθμίσουμε τις τα ιν ίες 
που πρωταγωνίστησε. Συγκλονιστική 
ήταν η ερμηνεία  του στα έργα: «Ο άν
θρωπος με το  γαρίφαλο», «Ελευθέρ ιο ς 
Βενιζέλος» και στην τελευτα ία  ταινία της 
ζωής του «Ταξίδι στα Κύθηρα», που βρα
βεύτηκε στο φετινό Φεστιβάλ Κανών και 
που θα δούμε τον χειμώνα.

Π έντε η ώρα που βραδιάζει... Τ έσσερ ις 
του Σεπτέμβρη  κι ο “γ ίγαντας” οδεύε ι 
στην τελευτα ία  του κατοικία. Η Μ ητρό
πολη Αθηνώ ν είναι κατάμεστη από κόσμο 
μέσα κι έξω. Κυβέρνηση, αντιπολίτευση, 
άνθρωποι των γραμμάτων, του θεάτρου, 
απλοί πολίτες, μ ’ ένα στερνό αντίο κι’ ένα 
δάκρυ αποχα ιρετούν τη ς  Κρήτης τον 
αϊτό. Τ ιμητική φρουρά τέσσερ ις - τέσ σ ε
ρις συνάδελφ οι και συναγωνιστές. Ο 
συντοπ ίτης του Μ ητροπολίτης Κισσάμου 
και Σέλινου Ε ιρηνα ίος χοροστάτησε στη 
νεκρώσιμη ακολουθία. Πολλοί οι επική
δειοι. Λόγια μεγαλόστομα, λόγια απλά, 
λόγια λιτά, λόγια που ραγίζουν την  καρ
διά. Η υπουργός Πολιτισμού και Επ ιστη
μών Μ ελίνα  Μερκούρη, κατασυγκινη- 
μένη αποχα ιρέτησε το νεκρό πολέμαρχο 
της τέχνη ς  με λόγια ανείπωτα, λιτά_και με 
οδύνη είπε: «Μ άνο παλικάρι μας. Ξέρεις 
εσύ ότι τα λόγια κάποτε στέκουν αδύ
ναμα μπροστά στην ουσία. Θα σε απο- 
χαιρετήσω  λιτά. Ά λλω σ τε  και εσύ υπήρ
ξες  πάντα μεγαλόπρεπα λιτός - σαν βρά
χος τη ς Κρήτης. Ή σ ο υ ν  μια μορφή βγαλ- 
μένη από πίνακα του Γκρέκο, του συμπα
τριώτη σου: Λίγη σάρκα και τεράστια 
ψυχή. Και μια ματιά, μόνο φλόγα. Ή σ ουν  
ένα παράστημα λεβεντιάς -  έτο ιμο 
πάντα για μάχη. Ή σ ο υ ν  μια συνείδηση 
ελεύθερη, αλύγιστη, ανυπόταχτη. Πρω
τομάστορας τη ς τέχνης και του  πολιτι
σμού μας. Πρωτοπόρος πάντα στους 
λαϊκούς αγώνες. Α υτός  ήσουν Μάνο. 
Επαναστάτης, τρυφ ερός και γενναίος. 
Μ άνο  μη μας ξεχνάς...».

Ο Μ ητροπολ ίτης Ε ιρηνα ίος μεταξύ 
άλλων είπε: «Έ φ υγες  παιδί απ’ την  πα
τρίδα σου, για να γ ίνεις ιερέας της τέ 
χνης  και σύμβολο τη ς ανθρωπιάς...»:

Επίσης μίλησαν οι: Γρηγόρης Φαρά- 
κος, Ά ν ν α  Συνοδινού, Κώστας Φιλίνης 
και η Αιμιλία Υψηλάντη. Χα ιρετισμό 
απεύθυναν επ ίσης εκπρόσωπος του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
τη ς Ε.Ε. Λογοτεχνών, τη ς ΠΕΑΕΑ, της 
Ε.Ε.Θ.Σ. και ο πο ιητής Κοκόροβιτς.

Χ ιλ ιάδες λαού που θύμιζε παλαϊκή 
συγκέντρωση ήταν συνοδο ιπόροι στην 
κηδεία. Εκατοντάδες τα στεφάνια και 
ανάμεσά τους, του Πρωθυπουργού, 
υπουργών, αρχηγών κομμάτων, συνδι
καλιστικών οργανώσεων, προσωπικοτή
των της τέχνης, συγγενών και φίλων.

Η ιαχή «αθάνατος» συγκλόνισε πολλές 
φ ορές τα πλήθη. Χειροκροτήματα  και 
δάκρυα καυτά κύλισαν από τα μάτια του 
λαού καθώς έβλεπαν για στερνή φορά το 
φ έρετρο πάνω στους ώ μους τεσσάρων 
βρακοφόρων Κρητικών να χάνετα ι στο 
χώμα.

Ο Μ ά νος Κατράκης πέθανε. Π έταξε σε 
τόπους μακρινούς, η κουρασμένη του 
ψυχή. Για του ς  φίλους, γνω στούς και 
άγνωστους, για μικρούς και μεγάλους 
ΖΕΙ. Και θα ζει αιώνια σαν σύμβολο αρε
τής, αγάπης, ειρήνης και ιδέας.
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Το 2ο σαλόνι αυτοκινήτου ’84 
και κυκλοφοριακή αγωγή...

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

• Τα αυτοκίνητα του «Ράλι Ακρόπολη» στο σαλόνι αυτοκινήτου '84 • Έλεγχος από τεχνικούς του ΥΧΟΠ

Σ ε  υ π α ίθ ρ ιο  χώ ρο  του  Ο λ υ μ π ια κ ο ύ  
Σ τα δ ίο υ  λ ε ιτο ύ ρ γ η σ ε  φ έτο ς  το  2ο  σ α λόν ι 
α υτοκ ινή του .

Γνω στά  και ά γνω σ τα  μ ο ν τ έ λ α  α υ το κ ι
νήτω ν τρ ά β η ξα ν  τη ν  π ρ ο σ ο χή  τω ν επ ι
σκεπτώ ν που  α κ ό μ α  ε ίχ α ν  τη ν  ευ κ α ιρ ία  
να  γνω ρ ίσ ο υν  ό,τι κ α λ ύ τερ ο  κ υ κ λ ο φ ο ρ ε ί 
σ την  ελ λ η ν ικ ή  α γ ο ρ ά  από  π λ ευ ρ ά ς  α ν 
ταλλακτικώ ν και α ξεσ ουάρ .

Σ ε  ξεχω ρ ισ τό  χώ ρο  υ π ή ρ χ α ν  ό λ α  τα  
α υ το κ ίνη τα  π ου  τερ μ ά τ ισ α ν  σ το  31ο  
«ράλι Α κρ όπ ολ ις»  κα ι α ν ά μ εσ ά  το υ ς  το  
“Ρ ενώ  205  τ ο ύ ρ μ π ο "  του  Α ρ ι Β ά τα ν εν ,  η 
“Λ ά ν τσ ια  0 3 7 "  του  Κ α π ό ν ε  κα ι άλλα.

Έ κ π λ η ξη  γ ια  το υ ς  επ ισ κ έπ τε ς  α π ο τε 
λ ο ύ σ ε  το  π άρ κο  κυ κ λ ο φ ο ρ ια κ ή ς  αγω γής

γ ια  παιδ ιά.

Κ ά θ ε  α π όγευμ α , τ ις  ίδ ιε ς  ώ ρ ες  λ ε ι
το υ ρ γ ία ς  τη ς  έκθ εσ η ς , σε έ ν α ν  ε ιδ ικ ά  
δ ια σ κ ευ α σ μ έν ο  χώ ρο, γ υ ν α ίκ ε ς  κα ι άν- 
δ ρ ε ς  τη ς  Τ ρ ο χ α ία ς  Προαστίω ν, μ ά θ α ιν α ν  
τα π α ιδ ιά  τω ν επ ισκ επ τώ ν  πώς να  κυ κ λ ο 
φ ο ρ ο ύ ν  μ ε  α σ φ ά λ ε ια  κ ά ν ο ν τα ς  β ό λ τε ς  
μ ε  τα π ο δ η λ α τά κ ια  π ου  υ π ή ρ χ α ν  εκεί.

Σ χ ε δ ια σ μ έ ν ο ι δ ρ ό μ ο ι μ ε  π ρ α γ μ α τ ικ ές  
π ιν α κ ίδ ε ς  έ δ ιν α ν  στα  π α ιδ ιά  τη ν  α ίσ θ η σ η  
τη ς  π ρ α γμ α τ ικό τη τας, γ ια  να  σ υ ν ε ιδ η το 
π ο ιή σ ο υ ν  το ν  κ ίνδ υ νο  τη ς  α σ φ ά λ το υ  και 
τα μ έ τρ α  α υ το π ρ ο σ τα σ ία ς  π ου  π ρ έπ ε ι να  
πα ίρνουν.

Ή τα ν  π ρ ά γμ α τ ι μ ια  ω ρα ία  π ρ ω τοβ ουλ ία  
τω ν δ ιορ γανω τώ ν τη ς  έ κ θ εσ η ς  κα ι του

Τ μ ή μ ατος  Τ ρ ο χα ία ς  Κ η φ ισ ιά ς  το  "σ τ ή 
σ ιμ ο "  του  π ά ρ κου  αυτού. Ο ι υ π ο μ ο ν ε τ ι
κ ο ί τρ ο χ ο ν ό μ ο ι π έ τυ χ α ν  να  κ ερ δ ίσ ο υ ν  
τη ν  εμ π ισ το σ ύ νη  τω ν μ ικρ ώ ν  επ ισκ επ τώ ν  
π ου  ά κ ο υ γ α ν  μ ε  π ολύ  ε ν δ ια φ έρ ο ν  την  
ξ εν ά γ η σ η  σ το ν  κό σ μ ο  τη ς  ο δ ικ ή ς  κυ κ λ ο 
φ ορ ίας.

Σ ε  ά λλο  χώ ρο  υ π ή ρ χ ε  το  π ερ ίπ τερ ο  
του  Υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  Χ ω ρ ο τα ξ ία ς  Ο ικ ισ μ ο ύ  
και Π ερ ιβ ά λ λ ο ν το ς  που  μ ε  έν τυ π ο  και 
φ ω τογραφ ικό  υλικό, π α ρ ο υ σ ία ζε  στο  
κ ο ινό  το β α θ μ ό  ρ ύ π α ν σ η ς  τη ς  α τμ ό σ φ α ι
ρ α ς  α π ' το  α υ τοκ ίνη το . Π α ρά λληλα , ε ιδ ι
κ ευ μ έ ν ο ι τ ε χ ν ικ ο ί έ κ α ν α ν  δ ω ρ εά ν  
έ λ ε γ χ ο  κα ι ρ ύ θ μ ιζα ν  το υ ς  κ ιν η τή ρ ες  των 
α υ τοκ ινή τω ν  τω ν επ ισκεπτώ ν.

• Γενική άποψη της έκθεσης • Μαθήματα οτο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής
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ΡΑΛΙ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Μ ε ν ίκη  το υ  Ιτα λ ο ύ  Κ ά ρ λ ο  Κ απ ό νε, έ κ 
λ ε ισ ε  η α υ λα ία  το υ  9ο υ  Ρ ά λ ι Χαλκ ιδ ικής. 
Ο Κ απ ό νε, έ χ ο ν τ α ς  γ ια  σ υ ν ο δ η γ ό  τον  
Κ ρέστο , κα τόρ θ ω σ ε  μ ε  μ ια  Λ ά ν τσ ια  Ρά λ ι 
να μ π ε ι μ π ρ ο σ τά  α π ' τα  πρώ τα χ ιλ ιό μ ε τρ α  
του αγώ να, να  κ ερ δ ίσ ε ι τ ις  π ερ ισ σ ό τε ρ ες  
α π ' τ ις 24 ε ιδ ικ έ ς  δ ια δ ρ ο μ έ ς  κα ι να  α ν ε 
β εί πρώ τος στη  ρ ά μ π α  τερματισ μού .

Τη δ εύ τερ η  θ έσ η  π ή ρ ε  ο Κ έ ν υ ά  της  
Μ έτα, ενώ  ο π ρ ω τα θλη τής  Ε λ λ ά δ α ς  
Γιώ ργος Μ ο σ χ ο ύ ς  κ α τέλ α β ε  τη ν  τρ ίτη  
θέση.

Α πό ορ γ α νω τ ικ ή  άποψ η ο α γώ να ς  δ ιε- 
ξή χθ ι7 χω ρ ίς  ιδ ια ίτ ερ α  π ρ οβ λή μ α τα
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σαντορίνη: μαγνητίζει, με 
τη γραφική ομορφιά της...

Η  Θ ήρα  ή Σ αντορ ίνη  α π έχ ε ι 128 ναυτικά  μ ιλ ιά  από  
τον Π ε ιρ α ιά  και ε ίνα ι το νο τ ιό τερ ο  νησ ί των Κυκλάδω ν.

Η  Σ αντο ρ ίνη  ε ίνα ι η φ α ισ τε ιογενής. Το έδ α φ ο ς  της  
σ υγκροτε ίτα ι από η φ α ισ τε ιο γενή  πετρώ ματα, σκόνη, 
λάβα  και ελαφ ρόπετρα. Τα νησ ιά  που την α π ο τελούν  
ε ίνα ι δ ια τε τα γμ ένα  σε σ χή μ α  στεφ ανιού, γύρω  από μ ια  
ω οειδή  λεκάνη  που γ εμ ίζε ι μ ε  θάλασσα. Στο  κέντρο  της  
λ εκ ά νη ς  υ π ά ρ χο υ ν  οι νη σ ίδ ες  Μικρή και Μεγάλη Κα
μένη. Η  λεκάνη  αυτή, ο ν ο μ ά ζε τα ι Καλντέρα. Η  Καλ- 
ντέρα  σ χη ματ ίσ τηκε  ό ταν  μ ια  τρομακτική  έκρ ηξη  τί
να ξε  σ τον  α έρ α  την κορυφ ή  του  ηφ α ισ τε ίου  και δ η 
μ ιούρ γ ησ ε  έν α  τεράστιο  κρατήρα  που τον π λημμύρ ισ ε  
η θάλασσα.

Από  μακρ ινή  ακόμη  απ όσταση  έτσ ι καθώ ς π λ έου μ ε  
προς τις α π ό κ ρ η μ νες  ακτές  του, ή εντύπω ση, που μ α ς  
π ρ ο ξεν ε ί α υ τό ς  ο τόπ ος  ε ίνα ι καταπληκτική, π ρ οσφ έ
ρε ι ένα  τύπο τοπ ίου  και έν α  π ερ ιβά λλον  μοναδ ικό, 
«Νησί του διαβόλου» ο νό μ α σ ε  τη Σ αντορ ίνη  ο β υ ζα ν τ ι
νός  χρ ο νο γ ρ ά φ ο ς  Θ εο φ ά νη ς  και «Καλλίστη» ο Κ ά δ 
μος.

Μ π α ίνο ντα ς  στον α π έρα ντο  κόλπο του νησ ιού  αντι- 
κρύζετε  αρ ισ τερ ά  το μ εγ α λ ύ τερ ο  χω ρ ιό  του  νησ ιού  την 
Οία. Ε ίνα ι χ τ ισ μ ένο  πάνω σε φ α γ ο μ ένο υ ς  και κοκκινό- 
μ α υ ρ ο υ ς  βράχους. Τα σπ ίτια  του  ολόασπ ρα  πάνω  στα  
σ κοτε ινά  κοτρώνια, μ α ς  π ρ ο ξενο ύ ν  εντύπωση. Σ την  
κορυφ ή του ακρω τηρ ίου  βρ ίσκετα ι το Βενετικό φ ρ ού 
ριο.

Μ ετά  την Ο ία  π α ίρ νοντας  το δρ όμο  π ρος νότο  π ερ 
νάτε από τη Φ οινικ ιά  και το ακρω τήρι του  Κουλούμπο 
που βρ ίσκοντα ι οι αρχα ίο ι τάφοι. Λ ίγα  χλμ. από το Κ ο υ 
λούμπ ο  σ υναντάτε  το Ημεροβίγλι. Ε κ ε ί θα δ ε ίτε  τον  
Γουλά και τον  παλιό  Πύργο του Μπότση μ ε  τις μ εσ α ιω 
ν ικές  π ολ εμ ίσ τρ ες  που τώρα έ χ ε ι μ ε τα β λ η θ ε ί σε δ ι
αρκή  έκθ εσ η  των προ ϊόντω ν του  νησιού.

Π ροχω ρώ ντας  προς το κ έντρο  του νησ ιού  στο πιο  
ψηλό και α π όκρημνο  σ η με ίο  βρ ίσκετα ι η πρω τεύουσα  
της Σ α ν το ρ ίνη ς  Θήρα ή Φηρά. Ε ίνα ι ένα  χω ρ ιουδάκ ι, μ ε  
γραφ ικά  δρομάκια, που απλώ νετα ι κατά μ ή κο ς  του  
βράχου. Το βάθρο  του  π α ρ ά ξενο υ  αυτού  χω ρ ιού  α π ο 
τελούν  τα μ ε  π α ρ ά ξενα  σ χή μ ατα  και χρώ ματα  γεω λο 
γικά στρώματα, από το μσυρόσ ταχτο , το κοκκ ινοπρά- 
σινο  ως το θειαφ οκ ίτρ ινο. Π ολλώ ν ειδώ ν οι μ α ύρ ο ι σαν  
κομ μ ένο  ατσάλ ι βρ όχ ινο ι όγκο ι σε π α ρ ά ξεν ες  φ όρμες, 
μ ε  α π ό το μ ες  κατηφ ορ ιές  ή σκαλω τές  κα τρακύλες  που  
γκρεμ ίζον τα ι ως τα βαθειά νερά.

Στη Θ ήρα  θα επ ισ κεφ τε ίτε  το Αρχαιολογικό Μου
σείο που π ερ ικλε ίε ι π ρο ϊσ τορ ική  κεραμ ική  από το 
Ακρωτήρι. Μ υκηνα ϊκή, γεω μετρ ική  και αρχα ϊκή  από  
δ ιάφ ορα  σ η με ία  του νησ ιού  και ιδ ια ίτερα  από την αρ 
χα ία  Θ ήρα  και γλυπτά  από την αρ χα ϊκή  ώς ρω μα ϊκή  
εποχή.

Ε π ισ κέψ ε ις  κ αθ η μερ ινά  εκ τό ς  Τρίτης, από ώρα 8.30 
12.30 και 16 - 18. Κυρ ιακή  από 10 - 16.30.

Το Μητροπολιτικό Μέγαρο όπου  υπ άρχε ι μ ια  μ ικρή  
συλλογή  θρησ κευτ ικής  τ έ χ ν η ς  (εικόνες, χρ υσ ά  αντ ι
κείμενα, σ τα υρ ο ί από σκαλ ισ τό  ξύλο).

Έ ξ ι χ ιλ ιόμ ετρ α  από τη Θ ήρα  θα δ ε ίτε  μ ερ ικά  παλιά  
σπίτια  του  18ου και του  19ου α ιώ να και το μοναστήρι 
του Προφήτη Ηλία που ιδ ρύθη κε  το 1711 στην κορυφ ή  
του ψ ηλότερου  σ η με ίου  του νησιού. Σ το  δ ιακον ικό  της

• Κυκλαδικός ιρούλος στη Σαντορίνη

εκκλησ ία ς  σ τεγά ζετα ι έ ν α  μ ικρό  μ ο υ σ ε ίο  (μ ετα β υ ζα ν 
τ ινές  ε ικόνες, σκαλ ισ το ί σταυροί, άμφ ια  κτλ.).

Α ν  σ ας  εν δ ια φ έρ ε ι ιδ ια ίτερα  η ηφ α ισ τε ιολογ ία  θα  
τπ ορ έσ ετε  να θ α υ μ ά σ ετε  το κεντρ ικό  ηφ α ίσ τε ιο  του  
νησιού, έν α  καρ β ου ν ια σ μ ένο  χα μ η λ ό  γεω λογικό  σ υγ 
κρότημα  μ ε  μ ικρά  υψώ ματα άλλα  κατάμαυρα  και άλλα  
στο χρώ μα  της  κο μ μ έν η ς  σ ιέννας.

Το ηφ α ίσ τε ιο  βρ ίσκετα ι στη μ έσ η  σ χ εδ ό ν  του  κόλ 
που, ε ίνα ι μ ονα δ ικό  γ ια  τη μορφ ή  του στην Ε λλ άδ α  και 
π α ρ ουσ ιά ζε ι ε ξα ιρ ετ ικ ό  ενδ ιαφ έρον.

Στη  νότια  ακτή  του νησ ιού  θα σ υ να ντήσ ετε  το 
Ακρωτήρι μ ια  πόλη  του 16ου π.Χ. α ιώ να (με σπ ίτια  δ ιώ 
ροφ α  ή τρ ιώ ροφα) η οποία, αφ ού  καταστράφ ηκε στο  
μ εγ α λ ύ τερ ο  μ έρ ο ς  της από το σ ε ισ μ ό  θάφ τηκε κάτω  
από έν α  π α χύ  στρώ μα λάβας. Ο  χώ ρος α νασ κάφ τηκε  το 
1967. Το μ εγ α λ ύ τερ ο  μ έρ ο ς  των ευρημάτω ν έμ ε ιν ε  στη  
θέση  του  και έτσ ι έχ ε ι σ χη μ α τ ισ τε ί ένα  ε ίδ ο ς  α ρ χ α ιο 
λογ ικού  πάρκου.

Τα ευ ρ ή μ α τα  ε ίνα ι εκπληκτικά, ιδ ια ίτερα  οι το ιχ ο 
γραφ ίες. Ε ξ ίσ ου  εκπ ληκτικά  ε ίνα ι τα χάλκ ινα  κύπελλα, 
τα πολλά  αγγε ία  τοπ ικής  π ροέλευσης, καθώς και τα 
μινωικά, μυκηνα ϊκά  και προ ϊστορ ικά  από την ηπειρω 
τική χώρα.

Λ ίγα  χ ιλ ιό μ ετρ α  δ εξ ιά  από το Ακρω τήρι βρ ίσκετα ι η 
παραλία  της  Π έρ ισσας. Από κει αμαξω τός  δ ρ ό μ ο ς  σας  
ο δ η γ ε ί σ την Α ρ χα ία  Θήρα.

Σ τη ν  π ερ ιο χή  υπ ά ρ χουν  α ρ κ ετο ί τάφοι και α ρ χα ϊκ ές
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• Γραφικότητα που εντυπώσιαζα δεμένη με την παράδοση

επ ιγραφ ές. Επ ίσ ης  μπ ορ ε ίτε  να δ ε ίτε  το τέμενος του 
Αρτεμίδωρου της Πέργης, να υ ά ρ χ ο υ  των Πτολεμαίω ν. 
Λ α ξε υ μ έν ο  σε βράχο, π ερ ιλα μ β ά νε ι ένα  βωμό της  
Ο μόνο ια ς, το λ ιοντάρ ι του  Απόλλω να  Σ τεφ ανηφ όρου,  
το δ ελφ ίν ι του  Π οσειδώ να  και τον  α ετό  του  Δία. Το ναό 
του Διονύσου, την αγορά μ ε  την βασ ιλ ική  στοά, την  
εσω τερ ική  κ ιονοσ το ιχ ία  και τ ις  εξέδ ρες. Π ιο  π έρα  από  
την αγορά  θα δ ε ίτε  μ ια  π λατε ία  πλα ισ ιω μένη  αρ ισ τερ ά  
από την ιερά  οδό  και δ εξ ιά  τα  υπ ολε ίμμα τα  του  ιερ ού  
των Α ιγυπτίω ν Θ εώ ν που ε ίνα ι λ α ξευ μ έν ο  στο βράχο. 
Το θέατρο, ίχνη των θερμών λουτρών, το παρεκκλήσι 
του Ευαγγελισμού, τα υπολείμματα ενός ηρώου και 
μιας αρχαίας θόλου.

Α ρ ισ τερά  από την ιερ ά  οδ ό  υ π ά ρ χουν  τα ερείπια 
ναού του Καρνείου Απόλλωνα, ένα ρωμαϊκό λουτρό 
και το άνδηρο των εορτών. Ε κ ε ί γ ιορ τά ζοντα ν  δ ιάφ ο 
ρ ε ς  γ ιορ τές  και κυρ ίω ς οι Γυμνοπ α ιδ ιές, χο ρ ο ί γυμνώ ν  
αγοριών, προς  τιμή του δω ρικού θ εού  Κ α ρ νε ίο υ  Α π όλ 
λωνα. Τη σπηλιά του Χριστού,μικρή  σπηλιά  μ έσ α  σ ’έν α  
βράχο, που τώρα έχ ε ι μ ε τα τρ α π ε ί σε εκκλησάκι. Κ οντά  
στο λ ιμανάκ ι του  Αγίου Νικολάου βρ ίσκετα ι το νησ ί 
Θ ηρασ ία  μ ε  τους  μ εγ ά λ ο υ ς  φ ο ίν ικ ες  κάι τους  ω ρα ίους  
βράχουα. Στο  Μάνω λα, το κυρ ιό τερο  χω ρ ιό  του  νησ ιού  
ε ίνα ι η μονή της Παναγίας Κοίμησης.

Μ ε μ ια  β ενζ ινάκατο  σε λ ίγα  λεπ τά  θα φ θάσετε στα  
νησάκ ια  Μικρή και Μεγάλη Καμένη. Στη  Μ ικρή  Κ α μ ένη  
βρ ίσκετα ι η άκρη το κρατήρα  που σ χη ματ ίσ τηκε  το 
1925.

Πώς θα πάτε: Μ ε α ερ οπ λάνο  από Α θ ή να  (τηλ.

Ο λυμπ ιακής  961.616, 0286-22493.
Μ ε πλο ίο  από Π ε ιρ α ιά  γ ια  Σαντορ ίνη  (τηλ. λ ιμ ε ν α ρ 

χ ε ίο υ  4172657) και από Κ α β ά λ α  γ ια  Σ αντορ ίνη  (τηλ. 051 
- 223716). Το καλοκα ίρ ι καΐκι από Ίο, Ν ά ξο  και Π άρ ο  για  
Σαντορ ίνη . Λ εω φ ορε ία  από τα  Φ ηρά γ ια  τα χω ρ ιά  του  
νησιού.

Που θα μείνετε: Ξ εν ο δ ο χ ε ία  στα Φηρά «Ατλαντις»  
(τηλ. 22232), «Καβαλάρη» (τηλ. 22455) στη Μ εσαρ ιά , 
«Αρτεμ ίδω ρος» (τηλ. 22502) σ την  Π έρ ισσα, «Χριστίνα»  
(τηλ. 22568) στο Καμάρ ι, «Καμάρι» (τηλ.31243) σ την Ο ία  
«Φριγάτα» (τηλ. 71221), «Ανεμώ νες»  (τηλ. 71220).

Πού θα κάνετε μπάνιο: Σ τη ν  Οία, α κρ ογ ια λ ιές  Αρ- 
μένη, Αμμούδι, Κάθαρος, Μπαξέδες. Στο  Καμάρι, στην  
παραλία  Πέρισσαςκαι Ακρωτηρίου και σ την ακρογ ιαλ ιά  
Άγιος Νικόλαος.

Σπορ: ψ άρεμα  στο Καμάρ ι, την  Π ερ ισ σ ά  το Ακρω- 
τήρι και τον  Μ ονόλιθο.

Κυνήγ ι σ ' όλο  το νησ ί και κυρ ίω ς στην π ερ ιο χή  του  
Εμ π ο ρ ε ίο υ  (λαγοί, τρυγόνια, ορτύκια).

Εκδηλώσεις: Στ ις  2 Φ εβρ ουάρ ιου  της Υπαπαντής  
στη Φοινικιά, 20 Ιούλη  του  προφ ήτη  Η λία  πανηγύρ ι 
στον Π ύργο  Καλλ ίστης, 24 Ιούλη  πανηγύρ ι του  Ά ι 
Γ ιάννη  στον  Μ ονόλιθο, 15 Α υ γο ύ σ το υ  πανηγύρ ι της  
Π α να γ ιά ς  Επ ισκοπ ής στο Καμάρ ι, 22 Ο κτω βρ ίου  κρα- 
σοπ ανήγυρ ι του  Αγ. Α β ερ κ ίου  στο Εμπορείο.

Χρήσιμα τηλέφωνα: Ε νδ ε ικ τ ικ ό ς  α ρ ιθμ ός  0286, 
Α σ τυνομ ία  22649, Λ ιμ ε ν α ρ χ ε ίο  22239, Ο.Τ.Ε. 22399, 
Τ αχυδρ ομε ίο  22238.
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ΧΟΜΠΥ Καταδύσεις: Ο ι τολμηροί 
ανακαλύπτουν το βυθό

Έ ν α  ά θ λ η μ α  γ ι ' α υ το ύ ς  π ου  έλκοντα ι 
α π ' τη μ α γ ε ία  του  β υ θ ο ύ  τη ς  θ ά λ α σ σ α ς  
ε ίνα ι η κατάδυση. Το ότι κ ρ ύ β ε ι ο ρ ισ μ έ 
ν ο υ ς  κ ιν δ ύ ν ο υ ς  (που  α ν  π ά ρ ε ι κ α ν ε ίς  τα  
α π α ρ α ίτη τα  π ρ οφ υλα κτ ικά  μ έ τρ α  π ερ ι
ορ ίζο ντα ι)  δ ε ν  σ η μ α ίν ε ι ότι δ ε ν  π ρ έπ ε ι ν ’ 
α σ χ ο λ η θ ε ί κ α ν ε ίς  μ α ζ ί του. Ά λ λ ω σ τε  ο 
κ ίν δ υ ν ο ς  ε ίν α ι έ ν α  σ το ιχ ε ίο  π ο υ  τρ α β άε ι 
κά θε  ρ ιψ οκ ίνδυνο .

Θ α  π ρ έπ ε ι εδώ  να  δ ιε υ κ ρ ιν ίσ ο υ μ ε  ότι 
δεν  μ ιλ ά μ ε  γ ια  υ π ο β ρ ύ χ ιο  ψ άρεμα, που  
σύμφ ω να  μ ε  το υ ς  ε ιδ ικ ο ύ ς  δ ε ν  π ρ έπ ε ι να  
γ ίν ε τα ι μ ε  α ν α π ν ευ σ τ ικ έ ς  σ υ σ κ ευ ές , κάτι 
που  β ά ζε ι σ ε  κ ίνδ υ νο  τη θ α λά σ σ ια  ζωή 
α λλά  κα ι τη  ζω ή το υ  ίδ ιο υ  του  ανθρώ που. 
Λ έ γ ο ν τ α ς  κα τα δύ σ ε ις , ε ν ν ο ο ύ μ ε  α υ τέ ς  
που  γ ίνο ντα ι μ ε  α ν α π ν ευ σ τ ικ έ ς  σ υ 
σ κ ε υ έ ς  γ ια  λόγους αθλητικούς, επαγ
γελματικούς, επ ισ τη μ ο ν ικ ο ύ ς  ή γ ια  δ ια 
σ κέδαση .

Βασικοί κανόνες

Η  σω στή κα ι σ υ σ τη μ α τ ική  εκ π α ίδ ευ σ η  
ε ίνα ι α π αρ α ίτη τη  γ ια  να  μ ά θ ε ι κ α ν ε ίς  
κατάδυση. Η  κα τά σ τα σ η  τη ς  υ γ ε ία ς  του  
δ ύτη  π ρ έπ ε ι να  ε ίν α ι άριστη. Π ρ ιν  από  
κά θε  κα λοκα ίρ ι θα  π ρ έπ ε ι να  γ ίν ε τα ι 
π λή ρ η ς  ια τρ ικ ό ς  έ λ εγ χ ο ς , ιδ ια ίτ ερ α  σ την  
καρδιά, το υ ς  π ν ε ύ μ ο ν ε ς  και τ ' αυτιά. Η  
σω ματική  κα τά σ τα σ η  του  δύτη, θα  π ρ έπ ε ι 
να  ε ίνα ι όσ ο  το  δ υ ν α τό ν  καλύτερη. Π ρ ιν  
από  τη ν  κα τάδυσ η , ο  δ ύ τη ς  δ ε ν  π ρ έπ ε ι να  
έ χ ε ι φάει, α λλ ά  ο ύ τε  και να  ε ίν α ι τελε ίω ς  
νηστικός. Η  σω ματική  ξ εκ ο ύ ρ α σ η  ε ίνα ι 
απαρα ίτητη . Η  π ερ ιο χ ή  τη ς  κ α τά δ υ σ η ς  θα  
π ρ έπ ε ι να  μ ε λ ε τά τα ι από  π ρ ιν  π ρ ο σ 
εκτικά, γ ια  το βάθος, τα  θ α λ ά σ σ ια  ρ ε ύ 
ματα, τυ χ ό ν  μ ό λ υ ν σ η  τη ς  θ ά λ α σ σ α ς  κ.τ.λ. 
Θ α π ρ έπ ε ι επ ίσ η ς  να  υ π ά ρ χ ε ι κάπ ο ια  
β άρκα  μ ε  επ ιβάτη, π ου  να  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί  
το υ ς  δύτες σε περ ίπ τω ση  α τυ χ ή μ α το ς .  Το 
κα τα δ υ τ ικό  υλ ικό  π ρ έπ ε ι να  ε λ έ γ χ ε τα ι  
κα ι να  σ υ ν τη ρ ε ίτα ι τακτικά. Η  τα χύ τη τα  
τη ς  κ α τά δ υ σ η ς  δ ε ν  π ρ έπ ε ι να  ξ επ ερ ν ά ε ι 
τα 25  μ έ τρ α  το  λεπτό. Η  τα χ ύ τη τα  της  
α ν ά δ υ σ η ς  π ρ έπ ε ι να  ε ίνα ι 20  μ έ τ ρ α  το 
λεπτό. Το μ έγ ισ το  επ ιτρ επ ό μ εν ο  βάθος 
είναι 40  μέτρα .

Κ α ν ό ν α ς  α σ φ α λ ε ία ς  ε ίν α ι η κα τά δ υ σ η  
κατά  ζεύγη . Π ο τέ  δ ε ν  π ρ έπ ε ι ο  δ ύ τη ς  να  
ε ίνα ι μ ό ν ο ς  του  σ το  βυθό. Ο ι δ ύο  δ ύ τε ς  
θα π ρ έπ ε ι να  βρ ίσ κοντα ι σ υ ν ε χ ώ ς  σε  
οπτική  επαφ ή. Θ α  π ρ έπ ε ι επ ίσ η ς  να  γνω 
ρ ίζο υ ν  τ ις  ο δ η γ ίε ς  πρώ τω ν β ο η θ ε ιώ ν  και 
να  μ π ο ρ ο ύ ν  να  ε φ α ρ μ ό ζο υ ν  τις μ ε θ ό 
δ ο υ ς  τ ε χ ν η τή ς  α ν α π ν ο ή ς  σ την  π ερ ί
πτωση κ ά π ο ιο υ  α τυ χή μ α το ς .

Εξοπλισμός

Ο  ε ξο π λ ισ μ ό ς  το υ  δ ύ τη  π ερ ιλ α μ β ά νε ι:  
α) Ο λόσ ω μ η  σ τολή  π ου  δ ια τη ρ ε ί τη θ ερ 
μ ο κ ρ α σ ία  του  σ ώ μ α το ς  σ τα  φ υ σ ιολο γ ικά  
επ ίπ εδ α  και δ ε ν  α φ ή νε ι το  κρύο  τη ς  θ ά 
λ α σ σ α ς  να  το ν  επ η ρ εάσ ε ι,  β) Φ ιάλ ες  π ε 
π ιεσ μ έ ν ο υ  α έρα , δ ια φ όρ ω ν  ειδώ ν, δ ια 
φ ο ρ ετ ικ ο ύ  ό γ κο υ  κα ι μ εγ έθ ο υ ς , γ) Α ν α 
π νευ σ τή ρ α  γ ια  τη ν  επ ιφ ά ν ε ια  κα ι υ π ο 

βρύχ ιο , μ άσκα , π έδ ιλα, α δ ιά β ρ ο χο , φ ακό  
κα ι μ αχα ίρ ι, δ) Μ α ν ό μ ε τρ ο  γ ια  τη ν  π ίεση  
το υ  αέρα , α π ο π ιεσ ό μ ε τρ ο  γ ια  το ν  υ π ο λ ο 
γ ισ μ ό  το υ  χ ρ ό ν ο υ  τη ς  α νά δ υ σ η ς , βυθό -  
μ ε τρ ο  και ζώ νη μ ε  βαρ ίδ ια , που  β ο η θ ά ε ι 
το  δ ύ τη  να  βουλ ιά ζε ι. Έ ν α ς  π λ ή ρ η ς  ε ξ 
οπ λ ισ μ ό ς  σ το ιχ ίζ ε ι το  λ ιγ ό τερ ο  35.000

δρχ·
Σχολές

Ε π ίσ η μ α  α ν α γ ν ω ρ ισ μ έν ες  σ χ ο λ έ ς  
κ α τα δ ύ σ εω ν  υ π ά ρ χο υ ν : Σ το ν  Ά γ ιο  Κ ο 
σ μά  η Σ χ ο λ ή  τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Ο μ ο σ π ο ν 
δ ία ς  Υ π ο β ρ υ χ ίο υ  Δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα ς , τηλ. 
9819961. Σ τη ν  Α θήνα , Π α ν επ ισ τη μ ίο υ  39, 
η Σ χ ο λ ή  το υ  Ο μ ίλ ο υ  Φ ίλων Α κτής, τηλ.

3233000. Α π α ιτο ύ μ εν α  π ρ οσ όντα  γ ια  ε κ 
π α ίδ ευ σ η  ε ίνα ι: υγεία, συμπ λήρ ω ση  21 ου  
έ τ ο υ ς  τη ς  η λ ικ ία ς  ή ά δ ε ια  των γονέω ν, η 
ικ α ν ό τη τα  του  υπ οψ ηφ ίου  στη  θά λασ σ α  
(ε λ εύ θ ερ η  κ α τά δ υ σ η  3-4 μέτρω ν, κ ο 
λύμ π ι 400  μ., μ α κ ρ ο β ο ύ τ ι 5-6 μ έ τρ α  
κ.τ.λ.). Η  δ ιά ρ κ ε ια  τη ς  εκ π α ίδ ευ σ η ς  ε ίνα ι 
7 μ έ ρ ε ς  περ ίπου, 3-5 ώ ρ ες  η μ ερ η σ ίω ς  και 
π ερ ιλ α μ β ά ν ε ι θ εω ρ ία  και πρακτική. Σ το  
τέ λ ο ς  τη ς  εκ π α ίδ ευ σ η ς  δ ίν ε τα ι π τυχ ίο  
αυτοδύτη .

Ό σ ο ι α π ο φ α σ ίσ ο υ ν  λο ιπ ό ν  να  α σ χ ο 
λ η θ ο ύ ν  μ ε  το  ά θ λ η μ α  τω ν κ α τα δ ύ σ εω ν  θα  
χ α ρ ο ύ ν  τη μ α γ ε ία  του  β υ θ ο ύ  τη ς  θ ά λ α σ 
σ α ς  κα ι θα δ ο κ ιμ ά σ ο υ ν  π ρ ω τόγνω ρ ες  
σ υ γ κ ιν ή σ ε ις  ε ξ ερ ευ ν ώ ν τα ς  τον.
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Α κόυσα που με καλούσαν και σήκωσα το τηλέ
φωνο.

-  Ποιος είναι; ρώτησαν απ’ την άλλη άκρη.
-  Ποιον ακριβώς θέλετε, είπα με απορία.
-  Εσύ σαι Βασίλη; με ξαναρώτησαν.
-Δ ε ν  έχουμε κανένα Βασίλη εδώ, απάντησα.
Χωρίς άλλη κουβέντα, ένα νευρικό «γκαπ» διέκοψε 

την ολιγόλογη συζήτησή μας.
Σε άλλα τηλεφωνικά στιγμιότυπα μπορείς ν' ακού

σεις κι’ άλλα παράξενα όπως «τι είναι εκεί;» ή «φώναξέ 
μου τον Πέτρο απ’ το συνεργείο, απέναντι».

Σε τι να ωφελεί άραγε η ανωνυμία και ο εκνευρισμός 
στις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες;

Αφήστε τους αυτόματους τηλεφωνητές... Αυτοί να 
δείτε τι εκνευρισμό φέρνουν. Καλείς κάποιο νούμερο 
και αντί ν ’ ακούσεις τον άνθρωπο που θες, ακούς ένα 
άχαρο ηχογραφημένο μήνυμα «Σας ομιλεί ο αυτόμα
τος τηλεφωνητής. Ο κύριος Απουσιόπουλος απουσιά
ζει απ’ το γραφείο του. Μετά το χαρακτηριστικό ήχο 
αφήστε την παραγγελία σας».

Πας να μιλήσεις αλλά σε πιάνει κόμπλεξ. Στο ακου
στικό δεν ακούς τίποτα. Λες και μιλάς στον εαυτό σου. 
Στο τέλος αναρωτιέσαι αν έκανες καλά που είπες «κα- 
λημέρα», αφού ξέρεις ότι το μήνυμά σου μπορεί ν’ 
ακουστεί το βράδυ.

-Δώ στε μου τον κύριο Διευθυντόπουλο.
-  Ποιος τον ζητάει;
-  Παρμενάς στο τηλέφωνο, Παναγιώτης Παρμενάς... 

(ακολουθεί νεκρική σιγή).

-  Ο κύριος Διευθυντόπουλος είναι εκτός γραφείου 
και θα επιστρέφει σε λίγο. Υπενθυμίζεις τότε στη συν- 
ομιλήτριά σου -  «ιδιαιτέρα» του -  ότι ο ίδιος ο κύριος 
Διευθυντόπουλος σε έχει ζητήσει και της τονίζεις την 
ανάγκη της συνομιλίας μαζί του...

- Α  μια στιγμή, ήρθε, μόλις άνοιξε την πόρτα και 
μπήκε στο γραφείο του. Πάρτε τον.

Η καλή συμπεριφορά στο τηλέφωνο αποδεικνύει την 
ανατροφή και την αγωγή αυτού που τηλεφωνεί. Το να 
πεις το όνομά σου σ’ αυτόν που τηλεφώνησες δεν 
απαιτεί κόπο ούτε σε... καθαιρεί απ' το αξίωμά σου. 
Αντίθετα, ο συνομιλητής σου θα καταλάβει αμέσως με 
ποιον έχει να κάνει. Ασφαλώς δεν χρειάζεται η πρό
ταξη της λέξης «κύριος». «Είμαι ο τάδε», σκέτα-χωρίς 
τη λέξη κύριος. Στη συνέχεια, στη διάρκεια της τηλε
φωνικής συζήτησης, ο συνομιλητής σου, θα καταλάβει 
αν είσαι πράγματι κύριος...

Η φλυαρία είναι ένα ακόμα «αγκάθι» στο αγαθό αυτό 
που χρησιμοποιούμε και ονομάζουμε τηλέφωνο.

-Λοιπόν δεν μου είπες, πώς περάσατε;
-  Ακούσε να δεις... Στο δρόμο σταματήσαμε να μα

ζέψουμε χόρτα. Χόρτα να δουν τα μάτια σου. Γεμίσαμε 
δυο τσάντες. Θα τ’ ακούσεις βέβαια και από κοντά σε 
λίγο που θα συναντηθούμε αλλά είμαι ανυπόμονη να 
στα πω τώρα. Τι λέγαμε; Α, ναι, για τα χόρτα. 'Ασε κάτι 
σαλιγκάρια. Μούρλια σου λέω. Φιφή μου. Γ εμίσαμε δυο 
σακούλες. Αλήθεια, ξέρεις να τα μαγειρεύεις; Α, δεν 
είναι τίποτα. Πάρε χαρτί και μολύβι. Τα βάζεις και βρά
ζουνε στην κατσαρόλα...

Βράζουν τα σαλιγκάρια, βράζουν από θυμό αυτοί 
που προσπαθούν να καλέσουν το ένα απ’ τα δυο τηλέ
φωνα των συνομιλητριών, βράζουν και ζεματάνε και 
μπλοκάρουν τα τηλεφωνικά κέντρα του Ο.Τ.Ε. με τα 
γνωστά επακόλουθα.

Στο τηλεφωνικό αλαλούμ, έχουν κάποια... θέση και 
οι φάρσες. Μερικοί ξεστομίζουν βρωμόλογα και άλλοι, 
που κάνουν λάθη επίτηδες, σε ξυπνάνε στ' άγρια χα
ράματα για να σ’ εκνευρίσουν.

Ξέρω, ξέρω. Σας εκνευρίζει και κάτι ακόμα, αυτό το 
ηχογραφημένο, μονότονο και παρατεταμένο «αναμεί
νατε στ' ακουστικό σας, αναμείνατε (περιμένετε το 
λένε τώρα) στ’ ακουστικό σας, αναμείνατε στ’ ακου
στικό σας»...

Τι να σας πω. Μια λύση μόνο υπάρχει. Ανοίξτε το 
χρυσό Οδηγό... Δ ημ ή τρ η ς  Λυκοποριω της
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ΜΑΘΕΤΕ 
ΚΑΙ ΠΑΙΞΤΕ 

ΣΚΑΚΙ

Απ ' αυτό το  τεύχος στη στήλη ψυχα
γωγία προσθέτουμε ένα από τα ωραιό
τερα πνευματικά αθλήματα στον κόσμο 
το  συναρπαστικό σκάκι. Ε ίνα ι ένα  μείγμα 
τέχνης και επ ιστήμης, δεν κουράζει ποτέ 
και έχει απέραντη ποικιλία.

Το παιχνίδι δεν είναι τόσο δύσκολο, 
όσο ίσως νομ ίζουν μερικοί. Γ ι’ αυτό αρ
χικά θα σας παρουσιάσουμε του ς  κανό
νες και τις κινήσεις, τη γραμματική και τα 
ρήματα του παιχνιδιού και στη συνέχεια  
παιχνίδια σκακιού από το βιβλίο του EL 
P R IT C H A R D : Το σκάκι για όλους, 

μετάφραση: Νίκου Παπαδόπουλου 
Εκδόσεις I. Σιδέρη.

Ε Ξ Η Γ Ω Ν Τ Α Σ  ΤΟ  Π Α ΙΓ Ν ΙΔ Ι

Τα κομμάτια και τα χρώματα.

Το σκάκι παίζεται με δύο παίχτες. Ο 
καθένας έχει στη διάθεσή του μια δύ
ναμη 16 ανδρών. Συνήθω ς τα κομμάτια 
αυτά είνα ι Λευκά  και Μαύρα, αν και σε 
μερικά σκάκια αντίκες και εξεζητημένα  
σκάκια τα δύο χρώματα δυνατόν να ποι
κίλλουν. Ο ένας πα ίχτης καλείται Λ ε υ 
κ ό  ς κι ο αντίπαλός του Μ α ύ ρ ο ς .

Η αρχή.

Τα Λευκά  κάνουν πάντοτε τη πρώτη 
κίνηση. Μ ετά  παίζουν τα Μαύρα. Μ ετά  
πάλι τα Λευκά, ύστερα τα Μ αύρα κ.ο.κ. 
Τα κομμάτια τοποθετούντα ι πάνω στη 
σκακιέρα πάντοτε κατά την ίδια αρχική 
διάταξη, όπως φ αίνεται στο διάγραμμα 4. 
Κάθε διαφορετική μονάδα (κομμάτι) κά
νει τη δική τη ς ξεχωριστή κίνηση, όπως 
θα δ ιαβάσουμε αργότερα.

Ο σκοπός του παιγνιδιού.

Σκοπός του παιγνιδιού είνα ι να κατα
στραφεί ο αντίπαλος βασιλιάς. Έ χ ο υ μ ε  
τον γνωστό παραλληλισμό των μαχών 
στο παρελθόν, που όταν ένας βασιλιάς 
παραδινόταν, το  ίδιο έκανε κι ο στρατός 
του. Ό τ α ν  ο Βασιλ ιάς στο σκάκι βρίσκε
ται σε τέτο ια  θέση, ώστε μπορεί να συλ- 
ληφ θεί και δεν υπάρχει τρόπος να δια- 
φύγει, τό τε  λέμε ότι είνα ι Μ α τ .

Το τέλος.

Το τέλος έρχετα ι όταν ο ένας αντίπα
λος επ ιτύχει ματ επί του άλλου. Βέβαια, 
όπως ακριβώς σε μια μάχη, η μια παρά
ταξη μπορεί να προκαλέσει στον εχθρό 
τόσ ες  πολλές απώλειες εξουδετερώ 
νοντας τις δυνάμεις του, ώστε να τον 
αναγκάσει να παραδοθεί πριν ενδώ σει ο

ίδ ιος ο Βασιλιάς. Αυτό καλείται παραί
τηση κι ο ν ικημένος παίκτης παραιτείται 
(εγκαταλείπει).

Πόσος χρόνος απαιτείται για μια παρ
τίδα.

Πιθανόν να έχετε  τη λανθασμένη εν
τύπωση ότι όλες οι σκακιστικές παρτίδες 
διαρκούν επί αμ έτρητες  ώρες. Σε κάποια 
γελοιογραφ ία φαίνονται δύο ηλικιωμένοι 
κύριοι να μεταφ έροντα ι «σηκωτοί» έξω 
από ένα  φ λέγόμενο κτίριο, ενώ τα σκε
πτικά κι αξύριστα πρόσωπά τους  φ ανέ
ρωναν ότι η παρτίδα τους είχε αρχίσει 
πριν από μερ ικές ημέρες! Δ εν  χρειάζετα ι 
να πούμε ότι αυτό δεν ανταποκρίνετα ι 
στην αλήθεια.

Ο ι αρχάριοι έχουν την τάση να παίζουν 
γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, και οι 
παρτίδες μεταξύ τους ίσως είνα ι ζήτημα 
μερικών λεπτών τη ς ώρας.

Η Σκακιέρα.

Η σκακιέρα έχει 64 τετράγω να (8X8).

Τα τετράγω να εναλλάσσονται σε χρώ
μα από άσπρο σε συνήθω ς μαύρο ή κά
ποιο άλλο χρώμα που προξενεί αντίθεση.

Ό τ α ν  τοποθετήτε τη σκακιέρα μπρο
στά σας, βεβα ιωθήτε ότι στην κάτω δεξιά 
τη ς γωνία υπάρχει λ ε υ κ ό  τετράγωνο. 
Θα παρατηρήσετε ότι σε όλα τα τυπω
μένα σκακιστικά διαγράμματα ο Λευκός 
παίκτης τοποθετείτα ι στο κ ά τ ω  μέρος 
τη ς σκακιέρας κι ο Μ αύρος πα ίκτης στο 
ά ν ω  (διάγραμμα 1).

Μ αύρος

Λευκός

Γραμμή, Κάθετη  και Διαγώνια

Α υ τές  είνα ι οι δ ιάφ ορες ευθ ε ίες  που 
υπάρχουν στη σκακιέρα και η γνώση 
τους θα μας βοηθήσει αργότερα στην 
εξήγηση των κινήσεων των κομματιών.

Κοιτάξτε το  διάγραμμα 2.

Μ αύρος

Λ ευκός

2

Γ ρ α μ μ ή .

Γραμμή είνα ι οποιαδήποτε από τις 8 
ο ρ ι ζ ό ν τ ι ε ς  ευθ ε ίες  των τετραγώνων 
της σκακιέρας (π.χ. οι δύο κάτω ευθείες, 
όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2).

Κ ά θ ε τ α .
Κάθετη είναι οποιαδήποτε από τ ις  8 

ευθ ε ίες  των τετραγώνων της σκακιέρας 
που την τέμνουν  καθέτα (π.χ. ο ι δύό με
σα ίες ευθείες, όπως φαίνεται στο διά
γραμμα 2).

Δ ι α γ ώ ν ι α .

Διαγώνια είνα ι οποιαδήποτε ευθεία  
τετραγώνων που έχουν το  ίδιο χρώμα, 
και που κατευθύνετα ι δ ι α γ ώ ν ι α  προς 
κάθε κατεύθυνση. Θα δήτε στο διά
γραμμα 3 ότι το μήκος των διαγώνιων 
δυνατόν να ποικίλλει από 2-8 τετράγωνα.

3

Λευκός

Η πιο μακρά διαγώνια όπως βλέπουμε 
καλύπτει 8 τετράγωνα, όλα μαύρα. Οι 
δύο μ ικρότερες διαγώνιες στο διά
γραμμα 3 έχουν μόνο 2 τεράγωνα και εί
ναι λευκά.

Τα Κομμάτια.

Ο σκακιστικός σας στρατός, όπως κι ο 
στρατός του αντιπάλου σας, αποτελείτα ι 
από τα εξής κομμάτια και τους  αντίστοι
χους συμβολισμούς.

ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Α  Α ΓΓΛ ΙΚ Α

Βασιλιάς Ρ * King K

Βασίλισσα Β # Queen Q

Πύργοι(2) Π Ε Rooks(2) R

Αξ/κοί(2) Λ 1 Bishops(2) B

Ίπποι(2) I % *
Knights(2) Kt

Πιόνια(8) Σ 1 Pawns(8) P

Ο Βασιλ ιάς λέγετα ι και «ρουά», η Βα 
σίλισσα «ντάμα» και το  Πιόνι «στρατιώ
της».

Στο διάγραμμα 4 θα δήτε τ ις δύο παρα
τάξεις έτο ιμ ες  για δράση. Αυτή  είνα ι και ■ 
η αρχική διάταξη σε κάθε παρτίδα.

Θα παρατηρήσετε ότι έχ ετε  2 Πύρ
γους, 2 Αξιω ματικούς και 2 Ίππους, δη- · 
λαδή ένα  από το  κάθε ε ίδος από την 
πλευρά τη ς σκακιέρας του Βασιλιά, κι 
ένα  από την πλευρά της σκακιέρας τη ς | 
Βασίλισσας. Κάθε ένας από τους 8 στρα
τιώ τες είνα ι τοπ οθετημένος μπροστά 
από τα προηγούμενα κομμάτια.
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Μαύρος

Λ ευ κ ός

Η αξία των κομματιών.

Όπως θα το φανταστήκατε, οι μονά
δες (κομμάτια) του σκακιστικού στρατού 
έχουν διαφορετική αξία.

Θα χρειασθήτε μια καθοδήγηση σχε
τικά με την κατά προσέγγιση αξία τους 
αλλά να θυμάστε ότι ένα κομμάτι ίσως 
αξίζει περισσότερο ή λιγότερο, ανάλογα 
με την εξέλιξη της παρτίδας και του πόσο 
ορθά είναι τοποθετημένο. Οι παίχτες του 
Μπριτζ είναι δυνατόν να εκτιμήσουν ένα 
φύλλο στο ήμισυ της αξίας του αν δεν 
έχει γερή υποστήριξη ή αν βρίσκονται σε 
•■ εσφαλμένη θέση».

Στο σκάκι, κομμάτια που έχουν τοπο
θετηθεί άσχημα, και χωρίς προοπτική να 
αποχτήσουν ελεύθερο χώρο και να βελ
τιώσουν τη θέση τους, έχουν φυσικά μι
κρότερη αξία από άλλα τοποθετημένα 
ορθά.

Β =  2 Πύργοι ή 3 ελαφρά κομμάτια 
(δήλ. Αξιωματικοί ή Ίπποι).

Π =  1 ελαφρό κομμάτι συν 1 1/2 πιόνια, 
ή 5 πιόνια.

A =  3 1/2 Πιόνια.
1 =  3 1/2 Πιόνια.
Θα παρατηρήσετε ότι ο Αξιωματικός κι 

ο Ίππος έχουν την ίδια αξία. Αν χάνοντας 
ένα ελαφρό κομμάτι κερδίσετε ένα 
Πύργο, είστε κερδισμένος κατά 1 1/2 
περίπου Πιόνι και τότε κερδίσατε τη 
Δ ι α φ ο ρ ά .

Επιθεώρηση του Στρατού.

Θα έχετε αντιληφθεί ότι οι διάφοροι 
άνδρες σας κάνουν διαφορετικές κινή
σεις, τις οποίες πρέπει να μάθετε, κάθε 
μια με τη σειρά της. Ίσως η προσπάθεια 
αυτή γίνει πιο εύκολη, αν θελήσετε να 
μπήτε στο πνεύμα των σκακιστικών σας 
δυνάμεων. Είναι κάτι περισσότερο από 
κομμάτια άψυχου ξύλου, που τα μετακι
νούμε απ’ εδώ κι απ’ εκεί. Προσπαθείτε 
να τα δήτε συνεργαζόμενα σαν μια ολο
κληρωμένη δύναμη με συνοχή, αλλά με 
ξεχωριστές ιδιότητες το καθένα.

Στο μπαλέτο «Ματ» (Σ.Μ. κατά πάσαν 
πιθανότητα ανεθάστηκε στην Αγγλία) ο 
Ιππος ορθωνόταν περήφανος στα πίσω 

πόδια και πηδούσε, ο Βασιλιάς προχω
ρούσε με αργά κουρασμένα βήματα, οι 
Πύργοι ήταν κάπως μονοκόμματοι, ενώ η 
Βασίλισσα ήταν ακούραστη με απεριόρι
στη δύναμη.

1

2

3

4

5

6

7

8 

9 

10 

11

Ο Ρ ΙΖΟ Ν Τ ΙΑ :

1. Τελικός σύνδεσμος -  είναι πολλά πλοία -  η πατρίδα της Μήδειας.
2. Κλίση, ροπή (καθ.) -  συμβολίζουν την καλή ποιότητα -  αθάνατο το αλβανικό.
3. Την κρατούν οι γυναίκες -  μεγάλο δοχείο.
4. «...Φέ». Πρωτεύουσα του Νότιου Μεξικού-αγω νιστής του 1821 που πέθανε στο 

Δραγατσάνι.
5. Δένδρο και καρπός -  παραθαλάσσιο χωριό της Αττικής -  μουσική νότα.
6. Μενεξέδες (καθ.) -  το κοσμικό επίθετο του Αγιου Γεράσιμου -  αιγυπτιακή θεό

τητα.
7. Χωρίς ουρά -  ευχάριστο συναίσθημα.
8. Αδικος, χωρίς ελπίδα κόπος -  γνωστός κινηματογραφικός πειρατής.
9. Τροπικό φρούτο -  διεφθαρμένα (μεταφ .).

10. Χρονικό επίρρημα -  μυθική βασιλοπούλα, φίλη του Δία -  η μαθητική είναι πια 
προαιρετική.

11. Νησί των Κυκλάδων (αντίστρ.) -  άγρια ζώα -  αποτρέπει.

Κ ΑΘ ΕΤ Α :

1. Διάσημος Γερμανός φιλόσοφος -  λένε πως είναι ανήσυχα.
2. Γυναικείο ένδυμα -  Βιβλική μορφή.
3. <·.. .τανια» αρχαία ονομασία της Μ. Βρετανίας -  το όνομα του συγγραφέα 

Τουαίν.
4. Διαρκώς -  εκεί έγινε το νερό κρασί.
5. Κόκκαλα -  υπάρχει και διπλωματική.
6. Λίγη... λεία -  κλασσικό έργο του Δάντη (καθ.).
7. Πρόθεση της αρχαίας -  οικόσιτα τετράποδα (αρσεν.) -  αυγά (καθ.).
8. Θεότρελος, μουρλός.
9. Ό ,τι και το 6α οριζόντια -  οι κυρίες το προσέχουν -  βυζαντινή νότα.

10. Ποταμός της Ηπείρου -  μουσική νότα.
11. Βαλτότοπος -  χρειάζεται πάντα η φάβα.
12. Αρχαίο τοπικό επίρρημα -  υπάρχουν και υπνωτικά.
13. Ολόκληρος (καθ.) -  υπάρχουν σε πολλά καταστήματα.
14. Λουλούδι... το εύοσμον -  το όνομα του γνωστού τραγουδιστή Λάντσα.
15. Φτηνότερο από το χρυσάφι -  χωρίς τιμή αυτή.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
ΉΙΛΙΙΧν -  IIAIH2V S I  ΙΛΙ -  OldVIAl -  ΝΟΙ U  VW Vd

-  IV U V  εI. ‘VIUVX -  2VX3 ΖI  Ί ν ν ν  -  2 0V 3  -  V · U  V 02  -  zvia i ν ν ν χ  ο ι. ν υ  -  ZOdVa
-  VI '6 ‘X - 1 0 9 VVVU — ΙΛΙ 8 VO — I01VJ -  23 L ‘2I2VVOX -  VIV '9 ‘1  -  V10N  -  V 120  S 
VNVX -  V1NVU >  ‘XdVIN -  VINV1 ε ‘3ϋΝ  -  IVV2 -  V Ζ ‘V iV IN  -  321ΙΝ ’ 1·V 1 3 0 V X

Ή  ΙΛΙ -  V IVVXV21 -  X3V  U  ‘ΙΛΙ -  VIVOU
-  ΟΙ -  V d O l Ό I ‘IOIUV2 -  2 -  2VNVNV ’6 Ι ΙΦ ν ν  -  ZO IVIVIN  - 1 ’8 V d V X  -  2 0 9 0 V 0 X  -  
Ν 'L ‘Vd -2 V d V 1 0 N  -V I  9 ΊΙΛΙ-2 0 IM V W X  ~ VIV3 9 ‘ΙΛΙ -2 V V V 9 V J  -  V1NV2 >  ‘HNVX3V
-  U -  V1NV21 ε ‘20U 3  -  VV -  2I2V1 -  \ ' Ζ  ‘VIV -  VXIIAI3VOU -  VN I :V llNO Z IdO

33



* ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ · ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ · ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

—  Ευχαριστίες

Τις ευχαριστίες τους εκφράζουν οι πιο κάτω επιστολογράφοι:

• Ο πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου, στο προσωπικό της Διοί
κησης Χωροφυλακής Κέρκυρας και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κέρ
κυρας για τα μέτρα ασφαλείας που πάρθηκαν κατά την επίσκεψη στο νησί 
του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας.

• Η ΕΛΠΑ στο προσωπικό της Χωροφυλακής για τη θετική συμμετοχή 
του στην ομαλή διεξαγωγή του 31ου Ράλι Ακρόπολις.

• Ο νομάρχης Κέρκυρας στον αστυνομικό διευθυντή Κέρκυρας και η 
Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας στο διοικητή Διοίκησης Χωροφυ
λακής Κέρκυρας για τα αποτελεσματικά μέτρα που πήραν κατά τη διάρ
κεια του αγώνα καλαθοσφαίρισης μεταξύ των ομάδων ΠΑΟ -  ΑΡΗ, στο 
κλειστό γυμναστήριο της πόλης.

• Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στο Αρχηγείο Χωροφυλακής για τα αποτελε
σματικά μέτρα τάξης που πήρε κατά τη διάρκεια του τελικού αγώνα για το 
Κύπελλο Ελλάδας.

• Ανάλογες ευχαριστίες προς το Αρχηγείο Χωροφυλακής, με την ευ
καιρία της λήξης της ποδοσφαιρικής περιόδου ’83 -  ’84, εκφράζουν η 
ΠΑΕ Αιγάλεω, ο Α.Σ. Εθνικός Φιλιππιάδας και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα μέτρα 
τάξης στη διάρκεια του τελικού μπάσκετ στο Παλαί - Ντε - Σπορ Θεσσα
λονίκης.

Ο κ. Ζώης Μεσσήνης, στο διοικητή και τους άνδρες της Πυροσβεστι
κής Υπηρεσίας Πατρών, για την άμεση κατάσβεση πυρκαγιάς που προ- 
κλήθηκε στην,κατοικία του.

• Ο κ. Μιλτιάδης Παπαστεργίου, στον αγροφύλακα Πέτρας Ζαγορίου 
Ιωαννίνων κ. Κων. Παπακώστα, για τον εντοπισμό του αυτοκινήτου που 
προκάλεσε υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο του επιστολογράφου.

• Η κ. Δόμνινα Αραμπάμπασλη, στο προσωπικό της Χωροφυλακής που 
συμπαραστάθηκε στο βαρύ πένθος της για το θάνατο του συζύγου της 
Βασιλείου, ανθυπασπιστή Χωροφυλακής.

• Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο Αρχηγείο Χωροφυ
λακής, για τη συμπαράστασή του κατά την επίσκεψη στην Ελλάδα του 
Μακαριώτατου Πατριάρχη Ρουμανίας κ. Ιουστίνου.

ΣΥΝΤΟΜ ΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

φ κ. Κ. Βερβέρη, αγροφύλακα, Πλωμάρι, κ. Γ. Πρίφτη, αγροφύ
λακα, Σπαρτίλα Κέρκυρας και κ. I. Παπαγιάννη, αγροφύλακα 
ε.σ. Τις επιστολές σας διαβιβάσαμε στη Δ/νση Αγροφυλακής 
(Φειδιππιδου 31), απ’ την οποία θα πάρετε εμπεριστατωμένη 
απάντηση.
# κ. Γ. Διαμαντή, Ζηλευτό Λαμίας. Και τη δική σας επιστολή 
διαβιβάσαμε στη Δ/νση Αγροδυλακής, για τους ίδιους λό
γους.
φ κ. Φ. Ηλιάδη, Καβάλα. Λάβαμε σοβαρά υπόψη όσα μας γρά-

■  ■ ■ I I I

φετε. Προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες όλων 
των αναγνωστών.
φ «'Ενας τακτικός αναγνώστης», Λάρισα. Απαντήσεις σε ανώ
νυμες επιστολές δε δημοσιεύουμε.
φ κ. Θ. Τσουτάκο, Α.Τ. Γαργαλιάνων. Εμπεριστατωμένη απάν
τηση θα πάρετε απ’ τη Δ/νση Οικονομικού /Α.Χ. 
φ κ. Ν. Θεοχαρίδη, Ν. Αδριανή Κομοτηνής. Πληροφορίες σχε
τικές με την κατάταξη στην αστυνομία μπορείτε να ζητήσετε 
απ' την τοπική αστυνομική υπηρεσία.

ΓΡΑΨΤΕ Μ Α Ι 
ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΣΑΙ 
ΑΠΑΙΧΟΑΕΙ 
«Αστυνομική 
Επιθεώρηση» 

Αριστοτέλους 175 
Αθήνα

τηλ. 86.22.311-5

Η
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΑΣ
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θυρίδες
θησαυροφυλακίου

δεν είναι μόνο για θησαυρούς· 
είναι για κάθε πολύτιμο κι 
αγαπημένο που θέλετε 
να τόχετε για πάντα.
Για προσωπικά, αλλά και 
επαγγελματικά μυστικά.
Με πολύ λίγα χρήματα, 
τώρα έχετε τη δική σας θυρίδα.

ΤράπεΖα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
Π Ι Τ Τ Ε Π Τ  θυγατρική της 
I I l 4 i I  L W L  ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Στην καρδιά της Αθήνας 
ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 3 τηλ. 3212371-5*3250934-8



ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΛΑΛΟΣ

Znoxe...a la carte 
Avopaoi£...a la carte 
Πλίφωοκ . ό la carte 

uc Eurocard


