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ΑΙΤΙΟΑΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προς την Πολιτική Ε π ιτρ ο π ή
_ cora με την Πράξη 1 «Σύγκληση ’Εθνικόν Συμβούλιού», τά στελέχη και 
οπλίτες τον άντάριικον Στρατόν «Ε Λ δ Σ», έχουν το δικαίωμα νά εκλέγουν και 

ί:-,Γ’ ντ,αι νιά τη συγκρότηση τον 'Εθνικόν Συμβουλίου στην *Ελεύθερη * Ελλάδα.
I Με την προτετνόμενη Πράξη θεσπίζονται διατάξεις συμπλήρωσης τής Πράξης G 
Ur/ ότι ις εκλογής τον ’Εθνικόν Συμβουλίου» .

Κοίθηκε αναγκαίο οι ένοπλες δυνάμεις νά ψηφίσουν σε χωριστά εκλογικά τμή
μα, a, γιατί ή συμμετοχή τους στά κοινά λαϊκά εκλογικά τμήματα ήταν ενδεχόμενο 
να επηρεάσει τή θέληση των εκλογέων και ν° αλλοιώσει βάσιμα το αποτέλεσμα τής 
ένίογής, Τά ενδεχόμενα αυτά αποφεύγονται με την προτετνόμενη Πράξη.

Στην °Εδρα τής * Επιτροπής, 13 Α πριλίου 1944 
*Ο Γραμματέας 'Εσωτερικών

Γ1Ω ΡΓΗ Σ Σ ΙΑ Ν ίΟ Σ  

Π Ρ Α Ξ Η  17
«Συμπλήρωση διατάξεων γιά την εκλογή ' Εθνικόν Συμβουλίου

’Έχοντας υπόψη την από 10 Μαρτίου 1944 'Ιδρυτική Πράξη μας 
’Α π ο φ α σ ί ζ ο μ ε 
’Ά  ρ θ ρ ο Μ ό ν ο

1. Τά στελέχη και οί οπλίτες τού αντάρτικου Στρατού-ΕΛΑΣ 
εκλέγουν και εκλέγονται γιά τή συγκρότηση τοΰ ’Εθνικού Συμβουλίου 
(πήν Ελεύθερη Ελλάδα.

2. Κάθε Τάγμα αποτελεί ιδιαίτερο εκλογικό τμήμα και εκλέγει 
Ασν αντιπρόσωπό του εκλέκτορα.

θ Οι στρατιωτικοί εκλέκτορες μετέχουν στην Επαρχιακή Συνέ
λευση των λαϊκών εκλεκτόρων τής Επαρχίας τής μονάδας τους και 
οι μμετέχουν ως εκλογείς και εκλόγιμοι στην εκλογή ενός αντιπροσώ
που τής Επαρχίας στο Ε θνικό Συμβούλιο.

1 Γιά τά εκλογικά στρατιωτικά τμήματα εφαρμόζονται οί διατά
ξεις πού ισχύουν γιά τά κοινά τμήματα.

Στην "Εδρα τής ’ Επιτροπής, 10 ’Απρίλιον 1044 
Τά μέλη τής ’Επιτροπής

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Μ Π Α Κ ΙΡΤΖΗ Σ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΤΑΚΑΣ, Γ ΙΩ Ρ Γ Π Σ  
ΣΙΑ Ν ΤΟ Σ, Η Λ ΙΑ Σ ΤΣΙΡΙΜ Ω Κ Ο Σ, ΚΩΣΤΑΣ Γ Α Β ΡΙΗ Λ ΙΔ Η Σ

Θεωρήθηκε καί σφραγίστηκε
Στην "Εδρα τής ’Επιτροπής, 10 ’Απριλίου 1944 

Ό  Γραμματέας τής Δικαιοσύνης 
ΙΙΛ ΙΛ Σ Τ ΣΙΡΙΜ Ω Κ Ο Σ

Α ΙΤ ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Η  ΕΚΘΕΣΗ

Προς τήν Πολιτική Ε π ιτρ οπ ή
Γιά τήν καλλίτερη και άρτιώτερη συγκρότηση και λειτουργία τον Στρατόν προ- 

τείνομε τήν παρακάτω πράξη που εχει σκοπό :
1) Νά θεσπίσει τήν άρχή πώς εξακολουθούν νά ισχύουν συνολικά ή μερικά, εφόσο 

δεν εχνυν τροποποιηθεί απ' το Γενικό Στρατηγείο του Ε Λ Α Σ , ή από Πράξεις τής
11.Ε.Ε.Α.

α) *0 Νόμος περί κατασιάσεως αξιωματικών που ισχνέ απ' τήν 1 ' Απριλίου 1941 
καί τούτο γιά νάχουν οι Διοικήσεις τό δικαίωμα νά προτείνουν ή νά. επιβάλλουν τις 
ανάλογες με τά παραπτώματα των αξιωματικών κυρώσεις, καί

β) Οί διάφοροι κανονισμοί που ϊσχναν τήν παραπάνω χρονολογία καί που μπο
ρούν νάχουν εφαρμογή καί στο Στρατό μας*

2) Νά μεταφέρει τό δικαίωμα τής ονομασίας τών αποφοίτων τής Σχολής ’Ε φέ
δρων Α ξιω ματικώ ν τον Ε Α Α Σ  από τό Γενικό Στρατηγείο στο Γραμματέα Στρατιω
τικών, πού επί πλέον θά εχει κάί '’τό δικαίωμα ονομασίας σαν εφέδρων αξιωματι
κώ ν , εκείνων πού λόγω ειδικότητας, επαγγέλματος κλπ. .μπορούσαν νά ονομαστούν 
αξιωματικοί ανάλογα με τις ανάγκες μας καί σύμφωνα μέ τον οργανισμό τού παληού 
Στρατού.

' Επίσης νάχει 6 Γραμματέας Στρατιωτικών τό δικαίωμα νά ονομάζει εφέδρους 
άνθνπασπιστές τους νπαξιωματικονς εκείνους πού επί εξάμηνο τουλάχιστο διοί
κησαν ευδόκιμα καί συνεχώς μάχιμο τμήμα.

Οί παραπάνω ονομασίες θά γίνονται κατόπιν προτάσεων πού θά υποβάλλονται 
ίεραρχικά καί όπου σά βασικό στοιχείο, θά άναγράφεΐαι ή αφοσίωση τών προτει- 
νομένων στον απελευθερωτικόν αγώνα.

3) Νά δοθεί τό δικαίωμα στο Γραμματέα Στρατιωτικών νά κατατάσσει, μέ βάση 
τις προτάσεις πού θά υποβληθούν ίεραρχικά, σά μόνιμους άνθνπολοχαγούς. τού 'Ε 
θνικού Στρατού Ε Α Α Σ  τούς μαθητές 1ης καί 2ας τάξης τής Σχολής Εύελπίδων, 
πού υπηρετούν ευδόκιμα καί συνειδητά στον Ε Α Α Σ  καί πού οί συμμαθητές τους στο 
στρατό τής ΑΙγύπτου κατατάχτηκαν _μέ τον ίδιο βαθμό.

Στην 'Έδρα τής Ε πιτροπής, 13 *Απριλίου 1944
*0 Γραμματέας Στρατιωτικών

Π Ρ Α Ξ Η  19
«Δικαιώματα τού Γραμματέα Στρατιωτικών γιά τή, συγκρότηση καί λειτουργία 

τού *Εθνικού Στρατού—Ε ΑΑ Σ»
’ Εχοντας υπόψη τήν από 10 Μαρτίου ε. ε. 'Ιδρυτική Πράξη μας 

’Λ π ο φ α σ ί ζ ο μ ε  
’Ά ρ θ ρ ο  1

Ό  Νόμος «περί καταστάσεως αξιωματικών» καθώς καί οί στρα
τιωτικοί κανονισμοί πού ϊσχυαν στην 1 ’Απρίλη 1941 εξακολουθούν 
νά ισχύουν συνολικά ή μερικά εφόσο δεν έχουν τροποποιηθεί από τό 
Γενικό Στρατηγείο ΕΑΑΣ ή από Πράξεις τής II.Ε  Ε.Α.

”Α ρ θ  ρ ο 2
Ό  Γραμματέας Στρατιωτικών ονομάζει εφέδρους άνθυπολοχα- 

γούς τούς απόφοιτους τής Σχολής Εφέδρων ’Αξιωματικών τού ΕΑΑΣ.
Επίσης έχει τό δικαίωμα, ανάλογα μέ τις ανάγκες τού Στρατού μας, 

νά ονομάζει, κατόπιν προτάσεων, εφέδρους άξ)κούς καί εκείνους πού 
λόγω ειδικότητας, επαγγέλματος κλπ. μπορούσαν νά ονομαστούν άξ)κοι 
σύμφωνα μέ τον οργανισμό τού παληού Στρατού καί πού πρέπει 
απαραίτητα νά είναι άφοσιωμένοι στον ’Απελευθερωτικόν ’Αγώνα.

Έ χει επίσης τό δικαίωμα ό Γραμματέας τών Στρατιωτικών νά 
ονομάζει εφέδρους ανθ)γούς τούς αποφοίτους τής έκτακτης Σχολής 
Εφέδρων άξ)κών τού ’Αλβανικού Μετώπου εφόσον έχουν εξάμηνη 
ευδόκιμη υπηρεσία στον ενεργό ή τον εφεδρικό ΕΑΑΣ.

Επίσης έχει τό δικαίωμα νά ονομάζει κατόπιν προτάσεων εφέ
δρους άνθυπασπιστές τούς ύπαξιωματικοΰς, πού συνεχώς επί εξάμηνο 
διοίκησαν ευδόκιμα μάχιμο τμήμα καί είναι συνειδητά άφοσιωμένοι 
στον ’Αγώνα.

Οί λεπτομέρειες κανονίζονται μέ απόφαση τοΰ Γραμματέα.
’Ά  ρ θ  ρ ο 3

‘Ο Γραμματέας Στρατιωτικών έχει τό δικαίωμα νά κατατάσσει 
ύστερ’ από προτάσεις σά μόνιμους άνθυπολοχαγούς τοΰ Εθνικού 
ΣτρατούΈΛΑΣ τούς μαθητές τής 1ης καί 2ας τάξης τής Σχολής Εύελ
πίδων πού υπηρετούν ευδόκιμα καί συνειδητά στον ΕΑΑΣ.

’Ά  ρ θ  ρ ο 4
'II  Πράξη αυτή ισχύει από τή δημοσίευσή της στο Δελτίο Πρά

ξεων καί ’Αποφάσεων.
Στην ’Έδρα τής ’Επιτροπής, 13 ‘Απριλίου 1944 

Τά μέλη τής Π . Ε. Ε. Α.
Ε Υ Ρ ΙΠ ΙΔ Η Σ  Μ Π Α Κ ΙΡ Τ Ζ Η Σ , Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ  Μ Α Ν Τ Α Κ Α Σ , ΓΙΩ Ρ ΓΠ Σ  

Σ ΙΑ Ν Τ Ο Σ , Η Λ ΙΑ Σ  ΤΣΙΡ ΙΜ Ω Κ Ο Σ, Κ Ω Σ ΤΑ Σ  Γ Α Β Ρ ΙΗ Λ ΙΛ Η Σ
Θεωρήθηκε καί σφραγίστηκε

Στην "Εδρα τής ’Επιτροπής, 13 ’Απρίλη 1941 
Ό  Γραμματέας τής Δικαιοσύνης 

ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΡΙΜ Ω Κ Ο Σ
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Π Ρ Α Ξ Η  21
* Τροποποίηση τής Πράξης 4»

‘Έχοντας υπόψη την από 10 Μαρτίου 1 1144 Ίόρυτικ 

Ά  π ο φ α σ ί ζ ο μ κ

Πράξη μας

Στο άρθρο 5 τής Πράξης 4 προστίθεται ή παρακάτο) παράγραφος: 
ν2.τις παραπάνω περιοχές, ή και σε άλλες, όπως η Ηπειρος ή ή

Στερεά Ελλάδα, μπορεί, μέ απόφαση τής Π .Ε .Ε .Α ., νά διοριστεί, 
αντί γιά τριμελή Διοικητική Επιτροπή, ένας Γενικός Διοικητής, μέ 
τα καθήκοντα και τα δικαιιόματα που ορίζονται γιά την τριμελή επι
τροπή. 'Ο Γενικός Διοικητής θεωρείται ισότιμο μέλος τής Π .Ε.Ε.Α .

11 Πράξη αυτή ισχύει άπ’ τή δημοσίευσή της στο Δελτίο Πρά- 
ξεων και Αποφάσεων.

Π Ρ Α Ξ Η  23
‘ O o v ú r o io t j  ¡m i'  λ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν  v : u ¡ 0£<HÚ)V ! ή ς  /  'o a /t /u t r n a ç  j ¿<σωτερικ cor*

”Εχοντο; υπόψη τήν άπό 10 Μαρτίου 1044 'Ιδρυτική Πράξη μας 

’Α π ο φ α σ ί ζ ο μ ε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Κεντρίy~ ή * Υττηρερία

“Α ρ 0· ο ο 1

Στην "Σάρα της 'Επιτροπής, 1S 'Απρίλη 1 

ϊ ά  μέλη τής Π .Ε.Ε.Α .
Ε Υ ΡΙΠ ΙΔ Η Σ  Μ Π Α Κ ΙΡΤΖΗ Σ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΛΝΤΑΚΛΣ, Γ ΙΩ Ρ Γ Η Σ  

ΣΙΑ Ν ΤΟ Σ, Ι1ΛΙΛΣ ΤΣ1Ρ1ΜΩΚΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΓΑ Β ΡΠ ΙΛ ΙΛ Η Σ

Θεωρήθηκε καί σφραγίστηκε

Ή  Κεντρική Υ πηρεσία  τής Γραμματείας Εσω τερικώ ν άποτελεϊται άπό
α) Τό Γραφείο τοΰ Γραμματέα
β) Τ ήν Υ πηρεσ ία  Κοινοτικής Αυτοδιοίκησης
γ) Τήν 'Υπηρεσία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
δ) Τήν 'Υπηρεσία Ε θ ν ικ ή ς  Πολιτοφυλακής, καί
ε) Τήν 'Υπηρεσία Δ ιοικητικών Α ντιπροσώ πω ν καί ’Επιθεώρησης

Α ρ 0 ρ ο 2
Οΐ αρμοδιότητες τής κάθε 'Υπηρεσίας καθορίζονται μέ απόφαση τοΰ Γραμ 

ματέα. Οί αρμοδιότητες τή- κεντρικής διοίκησης οτά ζητήματα Αυτοδιοίκησης 
περιορίζονται μόνο σέ καθοδήγηση των οργάνων της χωρίς καμιά άμεση 
ή εμμεση επέμβαση στό έργο τους.

”Α ρ U ρ ο 3

την “ΕΛρα τής ‘Επιτροπής, ¡S 'Απρίλιον 1044 

Ό  Γραμματέας τής Δικαιοσύνης 
ΜΑΙΑΣ ΤΣΙΡΙΜ Ω Κ Ο Σ

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τό προσωπικό τής κεντρικής υπηρεσίας είναι : 
α) Τρεις προϊστάμενοι 'Υπηρεσιών
β) "Ενας ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός τοΰ Ε θ ν ικ ο ύ  Στρατού, 
γ) Δ ιοικητικοί αντιπρόσωποι ένας γιά κάθε επαρχία, 
δ) ’Επιθεω ρητές Αυτοδιοίκησης êvac γιά κάθε Νομό, 
ε) "Ενας προϊστάμενος Γραφείου Γραμματέα, καί 
ς·) "Ενας κλητήρας.

”Α ρ 1) ρ ο 4

Πρός τήν Πολιτική ’Επιτροπή

'Ο Γραμματέας ορίζει τον προϊστάμενο κάθε Υ πηρεσίας. Προϊστάμενος τής 
Υ πηρεσίας Ε θ ν ικ ή ς  Πολιτοφυλακής είναι άνοιτατος ή ανώτερος αξιωματικός 
του ’Εθνικού Στρατού. Προϊστάμενος τής Υ πηρεσίας Δ. Α ντιπροσώπων καί 
Ε π ιθεώ ρ ησ η ς είναι ένας επιθεωρητής ποό τον ορίζει ό Γραμματέας.

Σύμφωνα μέ την * Ιδρυτική Πράξη της Π .Ε .Ε .Α ., ή οργάνωση τών διοικητικών 
εξουσιών της είναι άνησυγκεντρωτική και συνεπώς το διοικητικό οικοδόμημα της 
ελεύθερης και άπελ.ειιθερούμενης απ' τον καταχτητή Χώρας πρέπει νά στηριχτεί 
πάνω σε αποκεντρωτικά, πολυμελή διοικητικέ* όργανα τόσο στην περιηέρεια όσο και 
στό Κέντρο.

*Ο παλιός τύπος του διοικητικού συστήματος, ό ατομικός (μονομελής) και ουγ- 
κεντοωτικός, συμμαζεύοντας oró κέντρο τήν άσκηση όλη τής εγτελ.εστικής εξουσίας} 
άπονέκρωσε τις λαϊκές δυνάμεις και τις καθυπόταξε στην απόλυτη κυριαρχία τον 
κέντρου μέ τή βοήθεια μιας γραφειοκρατικά οργανωμένης υπαλληλίας και ενός 
ανελεύθερου συστήματος έποπτεί«c και ελέγχου. ’Ετσι ό Λαός ουσιαστικά δεν 
έπαιονε μέρος στ ή διοίκηση τον τόπον. Κ ι' αυτό στάθηκε μια άπ' τις αιτίες τής 
υλακής και πνευματικής καθυστέρησής του.

' Α )Χ  ή ανάγκη τής ευνομίας, που εκφράζεται στόν καταμερισμό τής έχτελε- 
στικής διοίκησης ανάμεσα στην Πολιτεία ( Κέντρο) , στέιν Χυμό και την Κοινότητα 
και πιο πο^,ν ακόμα οί ανάγκες και τά προβλήματα τής ανοικοδόμησης τής Χοιρας 
άπ* τις καταστροφές τον πολ,έμον, επιβάλλουν τήν συμπαγή συμμετοχή τών δημιουρ
γικών δυνάμεων του Λαόν στή διαχείριση τής εχτελ.εοτικής εξουσία·:. Ετσι φθά
νουμε άναπόφενχτα στήν ανάγκη περιορισμού του συγκεντρωτικού συστήματος διοί
κησης σαν μιας αιτίας τής γενικής καθυστέρησης τής Χύτρας και εξαθλίωσης τών 
πλατειών λαϊκών μαζών και στήν ανάγκη, παράλληλ.α, τής συμπαγούς σύμπραξης 
του Λαοϋ στή διοίκηση. Δηλαδή φτάνουμε στήν ανέγερση διοικητικού συστήματος 
άποκεντοωτικον, συλλογικόν οργανισμού (όπως ο Νομός, ό Δήμος, ή Κοινότης) 
οπού ό Λαός εκλέγοντας και έλ.έγχοντας τά αντιπροσωπευτικά ταυ όργανα γίνεται 
δραστήριος διαχειριστής τής εχτελ.εοτικής διοίκησης και ρίχνει τό βάρος τής γόνιμης 
ποοσπάθειάς του γιά την αναγέννηση τής 'Ελλάδας.

Πρός αυτή τήν κατεύθυνση προχωρούμε μέ ι ήν Αυτοδιοίκηση στήν περιφέρεια. 
Γιά νά όλ.οκλ.ηρονθεϊ όμως ή κατευθυντήρια αργή τής Π .Ε .Ε .Α . είναι αναγκαίο 
και ή εχτελεστική εξουσία του κέντρου νά ενεργεί μέσα στό αποκεντρωτικό αυτό 
πλαίσιο, δηλαδή με συμμετοχή περίσσ<τερών προσώπων στή διαχείριση τών ζητη- 
μάτων πού αφορούν κυρίως τήν Αυτοδιοίκηση του Λαόν. Σ ' αυτό άποβ/.έπει σ ' ώρι- 
σμένο βαθμό, ο οργανισμός τής /'ραμματείας ' Εσοτιερικών μέ τό θεσμό του Σ υμ
βουλίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης που πρώτη φορά θεσπίζεται στή Χώρα μας.

Τό Συμβούλιο αυτό δεν είναι, όογανο κανονιστικής— κυριαρχικής εξουσίας, άλλ.ά 
γνωμοδοτικό σώμα που χρησιμοποιείται γιά τή μελ.έτη τών ζητημάτων 'Τοπικής 
Αυτοδιοίκηση, όπου ή εχτελ.εστική εξουσία άπό δική της πρωτοβουλία θέλ.ει νά 
δράσει.

Φυσικά ή τελ.ική συνταχτική κατασφάλιση τών αποκεντρωτικών θεσμών καί \ 
αάλιστα μέ κανονιστικές εξουσίες, ανήκει στο αυριανό Λαοκρατικό Σύνταγμα.

Τό Συμβούλιο Έ θ ν . Πολιτοφυλακής χαρακτηρίζεται επίσης άπ* τή συμμετοχή | 
τον λαϊκοΰ παράγοντα. * Η  έννοια τής λαϊκής σύμπραξης είναι προφανής. Έ π ιζη -  ! 
τοΰ με τήν καθιέρωση τής άρχνς πόις τό θεμέλιο τον καινούργιου σώματος τής Πολι
τοφυλακής είναι ή άγάπη και ό σεβασμός στό Λαόν, π ον γιά τήν προστασία του, 
άλλωστε, συγκροτείται.

Στό άρθρο 16 προβλ.έπεται ή σύσταση τών υπηρεσιακών Συμβουλίων τον 
Κέντοον και του Νομού π ον κρίνουν γενικά τήν κατάσταση τών υπαλλήλων. *11 
διάταξη γιά τή-συμμετοχή αιρετών αντιπροσώπων τών υπαλλήλων στά Συμβούλια 
αύτέι είναι ή ¡κανοποίηση βαθειάς καί δίκαιης αξίωσης τής δημοσιοϋπαλληλικής 
συνδικαλιστικής κίνησης τών τελ.ενταίων 20 χρόνων.

’Ά  ρ ί)· ρ ο
Ό  Προϊστάμενος είναι ό άμεσος υπεύθυνος γιά  τήν καλή λειτουργία τής 

υπηρεσίας του. Κατευθύνει, μέ πνεύμα συναδελη ικής άμιλλας, τήν εργασία 
όλων τών υπαλληλίαν ιής 'Υπηρεσίας του. Π αίρνει μέρος σαν εισηγητής σιά 
υπηρεσιακέ;. Συμβούλια της αρμοδιότητας του καί έκτελεΐ όλα τά καθήκοντα 
που αναθέτουν στην Υ πηρεσία  του Πράξεις καί Α ποφάσεις της Π.Ε.Ε.Α. ’ Εχει 
τήν πρωτοβουλία γιά κάθε μέτοο σχετικό μέ τήν καλύτερη διεξαγωγή τής υπη
ρεσίας καί κάνει σχετικές t ιση γη σεις acó Γραμματέα.'Υπογράφει δλα τά έγγραφα 
τής υπηρεσίας του, έχοντας ευθύνη γιά  τό περιεχόμενό τους.

νΑ ρ 0- ρ ο (»
Οί Διοικητικοί ’Αντιπρόσωποι έκτελοΰν τά καθήκοντα τής Πράξης 4 τής ΠΕΕΑ· 
Οί ’Επιθεωρητές Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι τά καθοδ.ηγητικά καί έπο· 

πτικά όργανα γιά τή νόμιμη λειτουργία τών οργανισμών Αυτοδιοίκησης. Παρα
κολουθούν στήν πράξη τήν ανάπτυξη τής Αυτοδιοίκησης, κάνουν εκθέσεις μέ 
τά συμπεράσματα άπό τις επιθεωρήσεις τους καί προτείνουν τις αναγκαίες ή 
σκόπιμες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βλ

Χνμβονλαα Κεντρικής * Υπηρεσίας

*Α ρ Ορ ο 7
-τη Γραμματεία 'Εσωτερικών ιδρύονται δυο Συμβούλια.
α) Συμβούλιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καί 
β) Συμβούλιο Ε θ ν ικ ή ς  Πολιτοφυλακής.

νΛ ρ θ  ο Ο 8
1. Τό Συμβούλιο Τ. Λ. άποτελεϊται απ’ τους Προϊσταμένους Κοινοτικής καί 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, άπ' ιόν Προϊστάμενο τής 'Υπηρεσίας ’Αντιπρο
σώπων καί ’Επιθεώρησης, τρεις Προέδρους Νομαρχιακών Συμβουλίων πού 
ορίζονται κάθε φορά άπ* τό Γραμματέα, άπό ένα Προϊστάμενο τών Γραμμα
τειών Οικονομικών, Γεωργίας, Συγκοινωνίας καί ’Εθνικής Οικονομίας καί άπό 
τρία τό πολύ τεχνικά πρόσωπα πού ορίζονται κάθε φορά μέ δικαίωμα ψήφον 
άπ’ ιό  Γραμματέα ’Εσωτερικών

Πρ ό fió ο ο . τοΰ Συμβουλίου ι-ϊναι ό Γραμματέας ’Εσωτερικών. Ό τα ν  έμιτο.

Στην “Εδρα τής Ε πιτροπής, 10 ‘Απριλίου 1944

Ό  Γραμματέας ’Εξωτερικών
Π Ω Ρ Γ ΙΙΣ  ΣΙΑΝΤΟΣ

δίζεται νά προεδρεύσει τόν αναπληρώνει ό Προϊστάμενος τΰ|ς Νομαρχιακής ί) 
Κ οινοτικής Αυτοδιοίκησης.

2. Τό Συμβούλιο Τ. Λ. συνεδριάζει, υποχρεωτικά κάδε τρίμηνο καί έκτακτη 
όταν τό καλέσει ό Πρόεδρός του. Γνωμοόοτεϊ: α) γιά  τήν άμεση ή βαθμιαία 
υπαγωγή θεμάτω ν κρατικής διοίκησης στήν Αυτοδιοίκηση, β) γιά τήν ενίσχυση 
τών πόρων τής Αυτοδιοίκηση, απ’ χί· Κράτος, γ ιά  τήν έχτέλεση μεγάλων, κοι
νής ώφελείας έργων, στήν π.-ρπ(έρεια τοΰ Νομού ή τής Κοινότητας μέ βάση 
τις αποφάσεις τής Συνέλευσης των αντιπροσώπων τής Αυτοδιοίκησης πού ορί
ζεται στον Κώδικα Αυτοδιοίκηση-, γ) γιά  τήν εναρμόνιση τών νομοθετικών 
μέτρων τής Π .Ε.Ε.Α . ατίς αρχές τής Αυτοδιοίκησης καί δ) γιά  τήν έκταση τών 
νομοθετικών μεταρρυθμίσεων στό καθεστώς τής Αυτοδιοίκησης μέ βάση τις 
εκθέσεις τών Ε π ιθεω ρητώ ν Τ. Αυτοδιοίκησης καί τις αποφάσεις τής παραπάνω 
Συνέλευσης.

3. Οί αποφάσεις σ’ όλα τά παραπάνω θέματα είναι γνωμοδοτικές καί άπο- 
στέλλονται στους αρμόδιους Γραμματείς.
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'Λ  ρ θ' ρ ο 9
1. Τό Συμβούλιο Ε.ζΠ. άποτελεΐται άπ’ τ«ν Προϊστάμενο ’Εθνικής Π ολιτο

φυλακής, άπό τόν Προϊστάμενο Στρατολογίας τής Γραμματείας Στρατιωτικών, 
από τόν ’Ανώτερο Διοικητή ’Εθνικής Πολιτοφυλακής τής περιφέρειας τής έδρας 
τής ΓΤ.Ε.Ε.Α.. άπ’ τόν Πρόεδρο τού Νομαρχιακού Συμβουλίου τής έδρας τού 
Συμβουλίου, από δύο αντιπροσώπους τού τοπικού Έργατοϋπαλληλικού Κεντριού 
καί δύο αντιπροσώπους τού Γεωργικού Συνεταιρισμού τής έδρας τού Συμβουλίου.

Πρόεδρος τού Συμβουλίου είναι ό Γραμματέα; ’Εσωτερικών, σέ περίπτωση 
δμω; πού εμποδίζεται νά προεδρεύσει τον αναπληρώνει ό αρχαιότερος από τα 
οτρατιωηκά μέλη του. Στο Συμβούλιο δέν συμμετέχει ό Γραμματέας ’Εσωτε
ρικών στις περιπτώσεις πού κρίνεται ή κατάσταση των στελεχών.

2. Τό Σ .Ε .Π . συνεδριάζει κάθε τρίμηνο καί έκτακτα όταν τό καλέσει ό 
Πρόεδρός του. ’Αποφασίζει :

α) γιά τά μέτρα εκπαίδευσης .καί βελτίωσης τού σώματος, 
β) γιά τά πειθαρχικά παραπτώματα, τις προαγωγές καί μεταθέσεις των 

ιπελεχών του καί τις προαγωγές οργάνων σέ στελέχη,
γ) γιά τά διακριτικά καί τή στολή των στελεχών καί οργάνων τής Πολιτο

φυλακής, καί γνωμοδοτι ι :
α) γιά τ ις  νομοθετικές μεταρρυθμίσεις στόν οργανισμό τής Πολιτοφυλακής, 
β) γιά  τή συνολική δύναμη τού σώματος καί την κατανομή σ ιίς περιφέρειες 

τών ’Ανώτερων Διοικήσεων,
γΐ γιά  τή μετάθεση οπλιτών έξω απ’ τις περιφέρειες τών Ά νωτέρων Διοι-

| κήσεων,
δ) γιά τή μισθοδοσία στελεχών καί οργάνων, 
ε) γιά  τόν κανονισμό τών υπηρεσιών τού σο'ιματος, καί 

ί στ) γιά  την κατάρτιση τής επετηρίδας τών στελεχών του.
"Ολα τά παραπάνω θέματα θά  κανονιστούν λεπτομερώς μέ ιό ν  κανονισμό 

ιιϊς ’Εθνικής Πολιτοφυλακής.
" Α ρ θ ρ ο  10

1. Τά παραπάνω συμβούλια βρίσκονται σέ απαρτία μέ παρόντα μέλη : 
α) έξ από τά ταχτικά γιά  τό Συμβούλιο Τ. Αυτοδιοίκησης, καί
β) πέντε άπό τά ταχτικά γιά τό Συμβούλιο ’Ε θνικής Πολιτοφυλακής καί 

IΑποφασίζουν κατά πλειοψηφία τών παρόντων.
Γιά τις συνεδριάσεις κρατιένται πραχτικά άπό γραμματέα πού ορίζεται άπ’ 

τόν Προϊστάμενο τής αρμόδιας ‘Υπηρεσίας.
2. Ή  θητεία ιώ ν παραπάνω Συμβουλίων είναι ενός χρόνου καί αρχίζει άπ’ 

τήν πρώτη συνεδρίασή τους.
3. Τά Συμβούλια αύτά μπορούν νά γνωματεύσουν καί γιά άλλα  ζητήματα 

ΰπου ζητάει τή γνώμη τους ό Γραμματέας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Περιφερειακές ’ ϊ  ηηρεσίες

I . Λ ο μ α ο χ ί ε ς
”Αρ θ  ρ ο 11

Διατηρείται στις ελεύθερες περιοχές ή διοικητική διαίρεση σέ Νομούς πού 
[μπορεί νά τροποποιείται μέ Πράξη, όπως, επίσης ν’ άλλάζει καί ή έδρα τών 
[ Νομών.

"Λ ρ θ  ρ ο 12
Σέ κάθε νομό καί στή θέση τού παλτού Νομάρχη είναι τό Νομαρχιακό 

[Συμβούλιο μέ επί κεφαλής τόν Πρόεδρό του. "Εδρα τού Ν. Συμβουλίου είναι 
[ή έδρα τού Νομού.

"Α ρ θ  ρ ο 13
Στην έδρα κάθε Νομού τοποθετείται μέ απόφαση τής Π. Ε. Ε. Α. ή τού 

Γραμματέα ’Εσωτερικών μέ εξουσιοδότησή της, Διοικητικός ’Αντιπρόσωπος.
Τό προσωπικό του Δ. Α. είναι : 
α) "Ενας Γραμματέας, β) ένας κλητήρας.

’Ά  ρ θ  ρ ο 14
1. Ή  σύνθεση τών υπηρεσιών καί τοΰ προσωπικού τού Ν. Συμβουλίου 

κανονίζεται ανάλογα μέ τις ανάγκες κάθε Νομού μέ ιδιαίτερη απόφαση.
Γ 2. Στο-προσωπικό του Ν. Σ. ανήκουν καί οί προϊστάμενοι τών περιφερει
ακών υπηρεσιών τής Π .Ε.Ε .Α . γιά  τά ζητήματα πού αφορούν τή σφαίρα τής 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατά τούς ορισμούς τής νομοθεσίας της.

II. Ε π α ρ χ ί ε ς
” Λ ρ θ  ρ ο 15

1. Γιά τήν εμπόλεμη περίοδο ή εφαρμογή τών διατάξεων τών άρθρων 11 — 
14 μπορεί νά γίνεται στην περιφέρεια τής ’Επαρχίας, πού καθορίζεται μέ τήν 
Πράξη αυτή σάν διοικητική περιφέρεια.

2. Στην περίπτωση τής προηγούμενης παραγράφου τό προσωπικό τοΰ Ν. Σ. 
καιανέμεται στις ’Επαρχίες μέ απόφαση τού Γραμματέα ’Εσωτερικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Μεταβατικές Αιατάξεις 

’Ά  ρ θ  ρ ο 16
! 1. Γιά τήν κατάσταση ιώ ν κεντρικών καί περιφερειακών υπαλλήλων τής 
Γραμματείας, θά  ισχύουν οί παλιές διατάξεις, μέχρις ότου δημοσιευθοΰν οί 
ιτέες διατάξεις.

2. Μέ ειδική απόφαση θ ά  συγκροτηθούν υπηρεσιακά Συμβούλια στή Γραμ
ματεία καί σέ κάθε Νομό γιά τήν κατάσταση τών υπαλλήλων. Στά Συμβούλια 
αυτά θά περνούν μέρος καί αντιπρόσωποι, πού θ ά  εκλέγουν οί ίδιοι οί 
¡Επάλληλοι.

3. Μέχρις ότου συγκροτηθούν τά Συμβούλια αύτά, γιά  τήν κατάσταση τών 
Επαλλήλων αποφασίζει ό Γραμματέας ’Εσωτερικών.

”Α ρ θ  ρ Ο 17
Μετά τήν υπαγωγή τής υπηρεσίας ’Αγροτικής ’Ασφάλειας στήν Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, οί διοικ. υπάλληλοί της μπορούν μέ άπόφαοη τοΰ Γραμματέα 
’Εσωτερικών νά διορίζονται οέ οργανικές θέσεις τών υπηρεσιών τής Γραμμα
τείας ανάλογα μέ τό βαθμό καί τά προσόντα τους.

"Α ρ θ  ρ ο 18
1. Μέχρις ότου συγκροτηθούν τά Συμβούλια τών παραπάνω άρθρων 8 

καί 9, τις αρμοδιότητες τους έκτελεΐ ό Γραμματέας ’Εσωτερικών.
2. Οί λεπτομέρειες γιά  τήν εφαρμογή τής Πράξης αυτής κανονίζονται μέ 

αποφάσεις ιού  Γραμματέα Εσω τερικώ ν.
3. Συμπληρωματικά καί γιά όσα λεπτομερειακά ζητήματα δέν υπάρχει νέα 

διάταξη, μπορούν νά χρησιμεύουν οί παλιές διατάξεις, όταν δέν είναι αντίθετες 
στό πνεύμα τής Πράξης αυτής.

"Λ ρ θ  ρ ο 19
Οί υπάλληλοι πού διορίζονται δίνουν τόν όρκο τής Π. Ε. Ε. Λ. στό Γραμ

ματέα τών ’Εσωτερικών.
Ή  Πράξη αυτή ισχύει άπό τή δημοσίευσή της στό Δελτίο Πράξεων καί 

Α ποφάσεω ν τής Π .Ε.Ε.Α .
Στην "Εδρα της ’Επιτροπής, 10 ’Απριλίου 1944 

Τά μέλη τής Π. Ε. Ε. Α.
Ε Υ ΡΙΠ ΙΔ Η Σ Μ Π Α Κ ΙΡΤΖΗ Σ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΤΛΚΑΣ, Γ ΙΩ ΡΓΗ Σ 

ΣΙΛ Ν ΤΟ Σ. ΓΙΛΙΛΣ ΤΣΙΡΙΜ Ω Κ Ω Σ, ΚΩΣΤΑΣ Γ Α Β ΡΙΗ Λ ΙΔ Η Σ

Θεωρήθηκε καί σφραγίστηκε
Στην "Εδρα της' ’Επιτροπής, 10 'Απριλίου 1944.

Ό  Γραμματέας τής Δικαιοσύνης 
ΙΙΛ ΙΑ Σ ΤΣΙΡΙΜ Ω Κ Ο Σ

Α Π Γ Ι Ο Λ Ο Π Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η

Πρός τήν Πολιτική Ε π ιτρ οπή
/ . Τά Σώματα ’Ασφάλειας στην 9Ελλάδα στάθηκαν, ανεξάρτητα άτι* τη θέληση 

και προέλευση τών μελών τους, άπ’ την εποχή που έγιναν δημόσια υπηρεσία, όρ
γανό πολιτικοκοινωνικής καταπίεσης τον Λαόν. * // αντιλαϊκή τους αποστολή επι
κυρώθηκε στην πορεία τών πολιτικών καί οικονομικών αγώνων τον * Ελληνικόν 
Λαόν. Τά σώματα ’Ασφάλειας εξελίχθηκαν σε σώματα τίραιτωριανών, ιδιαίτερα 
στην εποχή τής βασιλομεταξικής διχτατυρίας. Στην περίοδο τής κατοχής μπήκαν 
καί βρίσκονται στην υπηρεσία τών καταχτητών, ένώ ό Λαός ρίχτηκε στόν εθνικό- 
απελενθερωτικό αγώνα. ΙΙαρέδωκαν καί παραδίνουν στους καταχτητές τους πατριώ
τες. ’’Εγιναν δημιουργοί τών στρατοπέδων σνγκέντρωσης—προθαλάμων τον Σκοπευ
τηρίου Καισαριανής, τον Κούρνοβον, τον Σέδες. 'Αφηκαν τήν ύπαιθρο χώρα 
στή διάθεση τον ληστή καί τον ζωοκλέφτη καί έγιναν λιποτάχτες τον καθήκοντος 
τους. ”Ετσι τά σώματα αυτά κληρονόμησαν σκληρότατη αντιλαϊκή και αντεθνική 
παράδοση. Στήν ’Ελεύθερη 'Ελλάδα δέν έχει πια καμιά αποστολή ή Χωροφυλακή.

’ Αναγκαστικά, τήν ασφάλεια στις λεύτερες περιοχές άνέλαβε ό αντάρτικος 
στρατός Ε Λ Α Σ . Κάτω άπό τήν προστασία τον οί πληθυσμοί τους απολαμβάνουν 
τάξη καί ασφάλεια πρωτόφαντη στά ελληνικά χρονικά.

Τά σοβαρά όμως καθήκοντα οπού ή στρατιωτική κατάσταση καλεΐ τόν 
'Εθνικό Στρατό Ε Λ Α Σ , δημιουργούν τήν ανάγκη ν' απαλλαγεί απ' τά έργα τής 
ασφάλειας καί νά οργανωθεί ειδικό σώμα πού θ ' άναλάβ?ι στην ’Ελεύθερη Ε λ 
λάδα τήν απόστολέ) αυτή.

Στό σκοπό αυτόν αποβλέπει ή Πράξη γιά τόν οργανισμό τής *Εθνικής Πολιτο
φυλακής, όπου πλαισιώνεται ή εξουσία τής Π .Ε .Ε .Α . γιά τή λαϊκή ασφάλεια.

Π . Σκοπός τής πολιτοφυλακής είναι ή περιφρούρηση τών ατομικών δικαιω
μάτων καί τής ασφάλειας τών πολιτών χωρίς διακρίσεις, πάνω στις ακόλουθες 
κατενθυντήριες αρχές :

α) * // συνείδηση τών πολιτών είναι περιοχή ιερή καί απαραβίαστη, έξω άπ’ τόν 
κύκλο δράσης τής Πολιτοφυλακής. *Π σκέψη καί 6 λόγος, ειδικά, προφορικός ή 
έγγραφος, απελευθερώνονται απ’ τά φίμωτρα τής παλιάς αστυνομίας καί ή διά
πλαση τον δημόσιου φρονήματος είναι έλεύτερη καί εγγυημένη στό πλαίσιο τής 
Λαοκρατίας.

β) * Η  διατήρηση τής ησυχίας καί τής ασφάλειας αφορά τό Λαό χωρίς διακρί
σεις, μέ πνεύμα ισονομίας, σεβασμού στό Λαό, υποστήριξης καί συνεργασίας μαζύ 
τον καί με τις αρχές πού εκλέγει νόμιμα γιά τή δημόσια ή τήν Ιδιωτική δράση του.

γ) ' / /  ενέργεια καί δράση τής Πολιτοφυλακής γίνεται εκεί πού θίγεται ή θε
μελιακή άρχέ) τής Ι Ι .Ε .Κ .Α ., ή Λαοκρατία καί κεΐ πού απειλούνται υλικές ζημιές 
στό πρόσωπο καί τήν περιουσία τών πολιτών.

Δνό στοιχεία λαϊκής ασφάλειας προβλέπονται στήν Πράξη σάν έγγνήσεΐ€ τής 
τάξης καί τής κοινωνικής ανάπτυξης ; α) ή υλικέ) καταδίωξη τών παραβατών τού 
Νόμον (άρθρο 2) καί β) τό ένδιαφέρο γιά τις ανάγκες τον Λαού (άρθρο 8 παρ. 2).

Τό δει περο στοιχείο πρώτη φορά θεσμοθετείται στόν κύκλο τών αστυνομικών 
καθηκόντων. *0 σκοπός τής τάξης δέν (.ιπορεΐ πραγματικά νά επιτευχθεί μόνο με 
την αστυνομική διάταξη καί τή συγκρότηση Σώματος, άλλα παράλληλα καί έξ ϊσον 
μέ την ικανοποίηση τών αναγκών τού λαού. ’Έ τσι ή Π^λιτοφυλακέ) έχει βασικό 
χρέος νά φροντίζει γιά τή λύση τών ζητημάτων τής καθημερινής ζωής τού *Ελλ.η- 
νικον Λαού καί ν’ άποτελέσει κΤ  αυτή παράγι ντα τής λαϊκής ευημερίας καί τής 
κοινωνικής ανάπτυξης, συνεργαζόμενη μέ τις Τοπ. Αυτοδιοικήσεις καί τις άλλες δη
μόσιες *Αρχές γιά τό σκοπό αυτό. * // δράση της αυτή δημιουργεί την προϋπόθεση 
υποστήριξης τού έργου τής Πολιτοφυλακής άπό όλο τό Λαό, πράγμα πού δίνει τέ) 
διαφορά τού παλιού απ' τό καινούργιο Σώμα *Ασφάλειας.

Έ π ί κεφαλής τού σώματος είναι ό Προϊστάμενος τής *Υπηρερίας 'Εθνικής 
Πολιτοφυλακής, ανώτατος η ανώτερος άς)κός τον ’Εθνικού Στρατού. *11 δύναμη



16 ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

τής Κ. //. ορίστηκε με γνώμονα τις σημερινές ανάγκες τής ασφάλειας και τη 
συμβολή της στον εθνικοαπελευθ ερωτικό αγώνα.

Σύστημα στρατολογίας στην Πολιτοφυλακή είναι το εθελοντικό. Τά στελέχη 
και τα όργανα της στρατολογοΰνται απ' τό Στρατό και τό Λαό χωρίς ν' αποκλείον
ται οϊ αξιωματικοί και οι άντρες τ/Γ/ς παλιάς χωροφυλακής καί τής αστυνομίας 
τον είτε υπηρεΤοϋν σήμερα στον εθνικοαπε/.ευθερωτικό αγώνα, είτε έχουν ανάλογη 
δράση καί θέση απέναντι του.

* II  κατάταξη των οργάνων γίνεται άποσνγκεντρωτ ικά, με Συμβούλια που έδρεύουγ 
στις 'Ανώτερες 1 /οικήσεις /Τολιτοη υλακής. 'Α π ' τέχ ίδια αυτό Συμβούλια ρυθμί
ζεται ή κατάσταση των οργάνων, ενώ ή κατάσταση τών στελεχών κανονίζεται απ' 
τό Συμβούλιο 'Εθνικής I/ολ'τοη υ/.ακής, που ή σύνθεση καί οι αρμοδιότητες τον 
καθορίζονται στον οργανισμό τής Γραμματείας 'Εσωτερικών.

Τελικά ή πράξη προβλέπει την κατάρτισή Κανονισμού τών υπηρεσιών τής ΙΙο- 
λιτοη υλακής, τών Συνελεύσεων τών οργάνων καί τη δημιουργία Σχολών για την 
εκπαίδευση καί μετεκπαίδευσή τους.

Στην "Εδρα τής Ε π ιτροπής, 10 ’Απριλίου 1944 
Τ) Γραμματέας ’Εσωτερικών 

Γ ΙΩ Ρ Γ Η Σ  ΣΙΛ Ν ΤΟ Σ

Π Ρ Α Ξ Η  24
«’Οργανισμός ’Κωνικής Πολιτοφυλακής».

"Εχοντας υπόψη τήν από 10 Μαρτίου 1941 'Ιδρυτική Πράξη ιιας 
’Α π ο φ α σ ί ζ ο μ ε  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α '
Σύσταση και όρια/ιός τής ’Εθνικής Πολιτοφυλακής 

”Α ρ θ  ρ Ο 1
Ιδρύετα ι οτήν Ε λεύθερη  Ε λλ ά δα  Χώμα ’Εθνικής Πολιτοφυλακής
Ή  Ε θν ικ ή  Πολιτοφυλακή είναι Δημόσια 'Υπηρεσία. Υ πάγετα ι στή Γ ρα μ 

ματεία ’Εσωτερικών (Υ πηρεσία Ε θ ν ικ ή ς  Πολιτοφυλακής) καί άποτελεΐται από 
Σώμα ένοπλο, πού είναι συγκροτημένο μέ στρατιωτική Ιεραρχία καί πειθαρ
χία καί κατανέμεται στις περιοχές τής ’Ελεύθερης 'Ελλάδας κατά τούς ορι
σμούς τής Πράξης αυτής.

Α ρ θ ρ ο  2
Σκοπός τής Έ θ ν . Πολιτοφυλακής είναι ή περιφρούρηση τών δικαιωμάτων 

τοϋ ανθρώπου και του πολίτη πού πηγάζουν ά π ’ τις αρχές τής Λαοκρατίας, 
τής εσωτερικής ησυχίας, τάξης καί ασφάλειας καί ή προληπτική καί κατα
σταλτική δίωξη τών παραβατών της. Είδικώτερα στό πνεύμα τού σκοπού αΰ- 

,,τού ή Πολιτοφυλακή προστατεύει τούς πολίτες χωρίς διάκριση, παρακολουθεί 
'  άγρυπνα κάθε ύποπτο πρόσωπο, καταδιώκει αποφασιστικά τήν αντεθνική κα

τασκοπεία, τή ληστεία, τή ζωοκλοπή καί κάθε είδους αδίκημα' συγκεντρώνει 
καί αναφέρει αρμόδια πληροφορίες γιά τήν κίνηση τού καταχτητή καί τών 
οργάνων του' βοηθάει τήν Τοπ. Αυτοδιοίκηση καί τις άλλες αρχές στήν ικα
νοποίηση τών λαϊκών αναγκών τού Λαού καί ενισχύει ενεργά τόν ένοπλο 
αγώνα κατά τού καταχτητή καί τών οργάνων του σέ συνεργασία μέ τόν 
’Εθνικό Στοατό.

γ) Διοίκηση ’Ε θνικής Πολιτοφυλακής :
“Ενας Ταγματάρχης Διοικητής.
“Ενας κατώτερος αξιωματικός, αναπληρωτής καί υπασπιστής του. ,
“Ενας αξιωματικός, ή υπαξιωματικός, διαχειριστής υλικού καί χρηματική 
“Ενα. υπαξιωματικός, καί 
Τέσσερες πολιτοφύλακες, 
δ) *Υ τοδιοίκηση ’Εθνικής Πολιτοφυλακής :
"Ενας Λοχαγός ή ύπολοχαγός, υποδιοικητής 
“Ενας υπαξιωματικός, καί 
Πέντε πολιτοφύλακες : 
ε) Τμήμα ’Ε θνικής Πολιτοφυλακής 
"Ενας άνθυπολοχαγός, ή άνθυπασπ 
Τρεις υπαξιωματικοί, καί 
Δεκαπέντε πολιτοφύλακες

Ί
ης

Γ

TioDjc, η υπαξκοματικος, ποοισταμεν4

1.
2. Ή  σύνθεση αυτή μπορεί ν ' αλλάζει μέσα στήν περιφέρεια  τής ’Ανώια)

ρης Διοίκησης μέ απόφαση τού ανώτερου Διοικητή καί μέσα ατούς παραπάν κι 
αριθμούς καί σ’ όλη τήν περιφέρεια τής Ε λεύθερη ς Ε λλά δα ς μέ άπόφαιβ) 
τού Γραμματέα ’Εσωτερικών, ανάλογα μέ τις ανάγκες τής ασφάλειας. νε

Χρέη γραφέων καί δαχτυλογράφων έκτελούν στά Γραφεία τής ΙΙολιιγ) 
φυλακής τά όργανά της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
δ)
ντ

Κατάσταση οργάνων καί στελεχών Πολιτοφυλακής.
”Λ ρ θ  ρ ο 0

καταταξη στήν ’Ε θνική  Πολιτοφυλακή οργάνων καί στελεχών εϊν

εό
κ'·

1. Ή
εθελοντική. Γ ίνεται γ ιά  μονοετή θητεία  πού μπορεί 
ευδόκιμη.

σι
111

ανανεώνεται άμα είν

2. Οί θέσεις τών στελεχών συμπληρώνονται με μετάταξη η απόσπαση γι
IT'
άν

άπό αίτησή τους, αξιωματικών τού ’Εθνικού Στρατού κ< 
σύμφωνα μέ τό βάθμό τους. Ή  μετάταξη ή απόσπαση γίνεται μέ κοινή άπ|
ένα χρονο, υστερ ή )

θ)
φάση τών Γραμματέων ’Εσωτερικών καί Στρατιωτικών, υστερ’ άπό γνώμη τ«?1 
Συμβουλίου Ε θ ν ικ ή ς  Πολιτοφυλακής πού κρίνει αν εκείνος πού ζητεί τή μετιΓζ 
τάξη ή απόσπασή του έχει ανάλογη μέ τή.ν αποστολή τού σώματος ικανότητά 

!1.„ - . . Α . ι ι π . ι π ι ι  ν π ΐ  £ ε ν ω ο ισ τ ύ  έ θ ν ι ν η α π ρ λ ε υ θ ε π ω τ ι κ ύ  δ ο ά σ υ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.
’Οργανωτική συγκρότηση τής ’Εθνικής Πολιτοφυ'/.ακής.

“Λ ρ θ  ρ Ο 3
'II  ’Εθνική Πολιτοφυλακή άποτελεΐται άπό τά εξής όργανα καί στελέχη
α) πολιτοφύλακες, β) ύπαξιωματικους καί γ) άξιωματικούς.

άξιωματικών αντιστοιχούν σιούς βαθ-Οί βαθμοί τών ύπαξιωματικών καί 
μούς τού Ε θν ικ ο ύ  Στρατού.

”Α ρ θ ρ ο 4
'I I  χωρογραφική διαίρεση τής Πολιτοφυλακής καθορίζεται ιός εξής; 
α) ’Ανώτερες Διοικήσεις ’Ε θνικής Π ολιτοφυλακής: Μακεδονίας, Θεσσα

λίας, ’Ηπείρου, Στερεός 'Ελλάδας καί Πελοποννήσου.
β) Διοικήσεις ’Εθνικής Πολιτοφυλακής όσες καί οί ελεύθεροι Νομοί, μέ 

έδρα τήν έδρα τού Νομαρχιακού Συμβουλίου.
γ) 'Υποδιοικήσεις ’Εθνικής Πολιτοφυλακής όσες καί οί ελεύθερες ’Επαρ

χίες, μέ έδρα τήν έδρα τού ’Επαρχιακού Συμβουλίου, καί
δ) Τμήματα ή σταθμοί τής ’Εθνικής Πολιτοφυλακής όσοι καί οί παλιοί 

Δήμοι μέ έδρα τόν παλιό δήμο ή τό μεγαλύτερο χωριό σέ περιφέρειες πού j 
δέν είχαν τή διαίρεση σέ Δήμους.

'II  κατανομή τής δύναμης τής Πολιτοφυλακής στή χωρογραφική αυτή 
διαίρεση, όπως καί ή 'ίδρυση καί άλλων χωρογραφικών διαιρέσεων καί ή 
έδρα τους, γίνονται μέ άπόφαση τής Γραμματείας ’Εσωτερικών, ύστερα άπό 
άπόφαση τού Συμβουλίου ’Εθνικής Πολιτοφυλακής.

" Α ρ θ ρ ο  5
1. Ή  δύναμη τών στελεχών μαί τών οπλιτών τής Πολιτοφυλακής όρίζε- 

παι ιός εξής :
α) 'Υπηρεσία Ε θ ν ικ ή ς  Πολιτοφυλακής Γραμματείας ’Εσω τερικώ ν:
"Ενας άνώτατος ή άνώτερο; άξιωματικός τού Ε θ ν ικ ο ύ  Στρατού.
"Ενας άνώτερος άξιωματικός άναπληρωτής του.
Δύο κατώτεροι άξιωματικοί.
"Ενας υπαξιωματικός, καί 
Δύο πολιτοφύλακες.
β) Άνιότερη Διοίκηση ’Εθνικής Πολιτοφυλακής :
"Ενας Συνταγματάρχης ή άντισυνταγματάρχης, Α νώ τερος Διοικητής.
"Ενας Ταγματάρχης, βοηθός καί άναπληρωτής του.

ήθος καί μόρφωση καί ξεχωριστή έθνικοαπελευθερωτική δράση.
3. ’Επίσης οί θέσεις κατωτέρων άξιωματικών μπορούν νά συμπληρωθο# 

κατά τήν πρώτη εφαρμογή τής Πράξης αυτής μέ κατάταξη Ικανών άγωνιστόΐ 
τού εθνικού άπελευθερωτικού άγώνα πού τήν άποφασίξει τό Συμβούλι 
’Εθνικής Πολιτοφυλακής.

φ. "Οργανα τής Πολιτοφυλακής κατατάσσονται κατά προτίμησή οπλίτες τοίει
Ε θν ικ ο ύ  Στρατού, πού έχουν τρίμηνη τοιά.άχιστο υπηρεσία σ’ αυτόν, Μπορι 
όμως νά κατατάσσονται καί ιδιώτες "Ελληνες, πού δέν πέρασαν τά 35 χρόνι» ο 
εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, είναι γεροί καί δέν έχοι2. 
καμιά άναπηρία καί πιστεύουν στούς λαοκρατικούς θεσμούς. 8 ,

Τά όργανα τής Πολιτοφυλακής πρέπει νάχουν τά γενικά προσόντα ίκα\τ3. 
τητας καί ήθος σύμφωνα μέ τήν άποστολή τού Σώματος, στοιχειώδεις γραμμΛ) 
τικές γνώσεις καί άποδειγμένη έθνικοαπελευθερωτική δράση. ‘4.

ό ί  πολίτες, πού ίιιτηηρτησσν πάν ύπη?υπηρέτησαν σαν υπαξιωματικοί στό στρατό, μπορούν γίδι 
κατατάσσωνται μέ τό βαθμό τους στήν Πολιτοφυλακή. τή

5. ’Αξιωματικοί καί οπλίτες τής παλιάς χωροφυλακής καί άστυνομίας πόλειοθ. 
δέν άποκλείονται ά π ’ τό Σώμα τής Ε θ ν ικ ή ς  Πολιτοφυλακής, έφ’ όσοιντ 
πρόκειται γιά  πρόσωπα πού υπηρετούν στόν εθνικό άγώνα ί) έχουν άλλη άπι μ 
δειγμένη έθνικοαπελευθερωτική δράση. Ή  κρίση γ ιά  τις περιπτώσεις α ύτίί 
γίνεται άπ’ τό Συμβούλιο Ε θ ν ικ ή ς  Πολιτοφυλακής.

6. "Ο,τι δέν προβλέπει ή Πράξη αύτή γιά  τά στελέχη τής Πολιτοφυλακή;I
(συντάξεις, όριο ηλικίας κλπ.) κανονίζεται άπ’ τις σχετικές διατάξεις γιά τοίΓ. 
άξιωματικούς τού Στρατού. , , , Γ

7. 'Η  πρόσληψη άξιωματικών έγκρίνειαι άπ’ ιό  Γραμματέα ΈσωτερικώιΕ
Κατάσταση ονομαστική εκείνων πού διορίζονται στέλνεται στήν Π .Ε.Ε.Α . γι#Γ 
νά λαβαίνει γνώση. 4

"Λ ρ θ  ρ ο 7
'Αρμόδιες αρχές γιά νά κάνουν τήν κατάταξη είναι οί ’Ανώτερες ΔιοικήσειΙή 

’Ε θνικής πολιτοφυλακής. 'I I  κατάταξη γίνεται γιά  τή συμπλήρωση τής δύναμη! 
είτε τής ίδιας Α νώτερης Διοίκησης, είτε καί άλλων Α νώτερων Διοικήσεων#
Η κατάταξη γίνεται έπειτα άπό απόφαση τού Συμβουλίου τού άρθρου 1G τ 

Πράξης.
"Λ ρ θ  ρ ο 8

Ί | ’ι

λ,

Ένας-κατώτερος αξιωματικός, υπασπιστής του.
"Ενας υπαξιωματικός, καί 
Τέσσερες Πολιτοφύλακες.

1. ’Ανώτερος Προϊστάμενος τής Πολιτοφυλακής είναι ό Προϊστάμενος τή! 
Υ πηρεσίας Ε θ ν ικ ή ς  Πολιτοφυλακής τής Γραμματείας ’Εσωτερικών.

2. Οί άνώτεροι Διοικητές ’Ε θνικής Πολιτοφυλακής Η
α) Ε ίναι οί άμεσοι προϊστάμενοι τών μονάδων Πολιτοφυλακής τής περί ο

φέρειάς τους καί εύθύνονται γιά  τήν τάξη καί ασφάλεια καί τήν επικράτησή, 
τών σκοπών τού σώματος σ’ αυτή. Β .

β) Καθοδηγούν καί εποπτεύουν τούς Διοικητές καί υποδιοικητές τής πέρι- 2. 
φέρειάς τους στήν εκτέλεση τού έ'ργου τους καί επιβλέπουν γιά τό πνεύμα τήαγι 
πειθαρχίας καί τήν εκτέλεση τών καθηκόντων τών οργάνων τής Πολιτοφύλακα 
κήτ, όπως είδικώτερα θ ά  ρυθμίσει ό κανονισμός. ηΗ

γ) Φροντίζουν στόν κύκλο τής άρμοδιότητάς τους γιά τά ζητήματα πονβ, 
άπασχολοΰν τούς πληθυσμούς τής ’Ανώτερης Διοίκησης καί γιά  ίκανοποίησηΚ) 
τών άναγκών τους καί γιά  τό σκοπό αύτό συνεργάζονται καί ενισχύουν τά όρ Π  
γανα τών άλλων άρχών καί τής αυτοδιοίκησης.

δ) 'Υποβάλλουνεκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας γ ιά  τά στελέχη τών μονά·! 
6ων τους καί τά όργανα τής έδρας τους στά αρμόδια υπηρεσιακά Συμβού- [' 
λια καί [α

ε) ’Εγκρίνουν τις αστυνομικές διατάξεις πού εκδίδουν οί υφιστάμενες άρχές! 
Πολιτοφυλακής, έχοντας τό δικαίωμα καί τής τροποποίησής τους. Ρ*

3. Οί Διοικητές, 'Υποδιοικητές καί Προϊστάμενοι τών Τμημάτων Πολιτο-» '
φυλακής έχουν τά ίδια καθήκοντα στήν περιφέρεια τών μονάδων τους. I.

4. Σέ περίπτωση πού ό Προϊστάμενος μιας μονάδας λείπει άπό τήν έδρα «3
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είναι άρρωστος ή εμποδίζεται ν ’ ασκήσει τά καθήκοντα του άπό όποιαδή- 
ιιίιία, τον αναπληρώνει ό αμέσως κατώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότητα. 

¡, ’Αστυνομικές διατάζεις εκδίδουν τά τμήματα, υποδιοικήσεις καί Διοική- 
Ιιά τήν περιφέρεια τους. Επικρατέστερες είναι οί διατάζεις τής ανώτερης 
L άν ρυθμίζουν τό ίδιο  αντικείμενο. (Η παραβάσεις των αστυνομικών 
|;εων δικάζονται άπ’ τά  Λαϊκά Δικαστήρια.
I '¿έ επείγουσες περιστάσεις οί ’Ανώτεροι Διοικητές μπορούν ν’ αποσπούν 
:ούς καί πολιτοφύλακες μέχρι τρεις μήνες σέ υπηρεσίες τής δικαιοδοσίας 

1’ιά τούς άξ)κούς χρειάζεται έγκριση τής Γραμματείας Εσωτερικώ ν.

" Α ρ θ ρ ο  9

Οί πολιτοφύλακες σαν όργανα λαϊκής αστυνομίας, είναι υποχρεωμένοι: 
5τίς ώρες υπηρεσίας τους νά βρίσκονται στις θέσεις, πού ορίζονται άπό 

άνι κανονισμό καί νά φροντίζουν γιά  τήν τάξη καί ασφάλεια, 
ασι ίι) Να βεβαιώνουν καί νά καταγγέλλουν ατά Λαϊκά Δικαστήρια τις άξιο

ι; παραβάσεις των πολιτών.
ιτο γ) Νά παραπέμπουν άμεσα τις αυτόφωρες παραβάσεις στά Λαϊκά Δικαστήρια. 

5) Νά παρέχουν τή συνδρομή τους στους πολίτες πού νόμιμα τήν έπι.κα-
Wlll.

των συνελεύσεων καίλ  Νά προστατεύουν τήν ελευθερία καί τήν ευταξία 
|ιΛ.χρώσεων.
,,ι Νά συμπεριιρέρονται μέ απόλυτο σεβασμό στους πολίτες πάνιο ιε κι 

. ι [1ι6ρα όταν έχτελοΰν τήν υπηρεσία τους.
ναη Χά έχτελοΰν τις διαταγές πού τούς δίνουν τά  Λαϊκά Δικαστήρια καί οί 

ίιοοποι των Δικαστηρίων μέ τήν ενίσχυση των αγροφυλάκων καί άλλων 
7ων των ’Επιτροπών Λαϊκής ’Ασφάλειας, 
ιΐ) Νά ενεργούν προανακρίσεις, καί
,ι Νά ενεργούν πάντοτε σύμφωνα μέ ιό  πνεύμα τής γεενική;

1, Κατά τήν πρώτη εφαρμογή τού κανονισμού αυτού και για έ 'α  χρονο οι 
οί π ; τών ύπαξιωματικών τής Πολιτοφύλακάς συμπληρώνονται μέ μετάταξη
μ: 
i α, 
υν

καί ειδικής
τολής ιού σώματος (άρθρο 2).

Οί ύπαξιωματικοί μέ τήν ανώτερη έποπτεία τού Διοικητή τής μονάδας 
επιβλέπουν καί καθοδηγούν τήν υπηρεσία τών πολιτοφυλάκων, φέρνοιη 
ύΟύνη γιά τήν πρόληψη τών αδικημάτων καί τήν ανακάλυψη τών παρα- 
t χα1 έκτελούν όλα τά καθήκοντα τών πολιτοφυλάκων.

”Α ρ θ' ρ ο 10

ιό
ιτο-

;)κών τού Έ θ ν . Στρατού ή κατάταξη αγωνιστών τού έθνικοαπελευθερωτ.ι 
αγώνα πού τις αποφασίζει ό Γραμματέας ’Εσωτερικών.
!. ΓΙολιτοφύλακε.· πού συμπληρώνουν ενός χρόνου ευδόκιμη υπηρεσία, μπό
ι νά προαχθούν γιά  τή συμπλήρωση κενών θέσεων λοχιων. 

ω 3. Λοχίες πού συμπληρώνουν δυο χρόνων ευδόκιμη υπηρεσία, μπορούν νά 
α ηχθούν γιά  τή συμπλήρωση κενών θέσεων επιλοχιών.

4. Οί προαγωγές άποφασίζονται μέ προτάσεις τών διοικητών τμημάτων, 
ΐιοικητών, Διοικητών καί Α νώτερων Διοικητών άπ’ τό Συμβούλιο τού άρθρου 
ή: Πράξης, πού στηρίζονται σέ εκθέσεις υπηρεσιακής ίκανύτητ·.;.
). Ύ παξιωματικοί πού συμπλήρωσαν τριών χρόνων ευδόκιμη υπηρεσία, προ- 

;ιν παι σέ άνθ)στές. "Οσοι φοίτησαν μ’ επιτυχία καί στί : Σ χο ίές το·'< άρθρου 
ή μπορούν νά προαχθούν σέ άνθυπολοχαγούς γιά τή συμπλήρωση κενών θέσεων

®  "Λ ρ θ  ρ ο 11

Οί προαγωγές τών αξιωματικών γιά συμπλήρωση κενών θέσεων γίνονται 
τό βαθμό τού Λοχαγού ύστερα άπό δυό χρόνων ευδόκιμη υπηρεσία, γιά 
ανώτερους βαθμούς ύστερα άπό τριών χρόνων ευδόκιμη υπηρεσία, άπ 

■ μ α τέα  ’Εσωτερικφν, ύστερ’ άπό απόφαση τού Συμβουλίου Έ θ ν . Πολι 
Ιχής.

Οί κενές θέσεις τών άνωτέρων συμπληρώνονται κ α ι’ απόλυτη εκλογή 
[τών κατωτέρων κατά τά 2)3 μέ απόλυτη εκλογή καί κατά το 1)3 σύμφωνα 
:ήν αρχαιότητα.

"Λ ρ θ  ρ Ο 12

Γιά τά στελέχη τού σώματος κρατιέται επετηρίδα, πού καταρτίζεται απ’ 
Υπηρεσία Έ θ ν . Πολιτοφυλακής, ύστερ’ άπό απόφαση τού Συμβουλίου Έ θ ν . 
ιοφυλακής. Ή  απόφαση έγκρινεται άπ’ τό Γραμματέα Ε σωτερικώ ν.

"Α ρ θ  ς> ο 13

I. Πειθαρχικά παραπτώματα τών οργάνων καί στελεχών τής Πολιτοφυλακής 
ιι ί| αμέλεια ή ή αδιαφορία στήν έχτέλεση τών παραπάνω καθηκόντων 

ή συμπεριφορά πού εκθέτει τήν υπόληψη τού σώματος στο Λαό καί γε- 
χάθε υπαίτια παράβαση τού καθήκοντος.

I. Ή  ποινή πού επιβάλλεται γιά  τά παραπτώματα αυτά είναι ή επίπληξη. 
Ι«νο ή στέλεχος πού τιμωρήθηκε μέ τρεις επιπλήξεις στο διάστημα ί ενός 
κυ, διώχνεται άπ’ τό σώμα. ”Αν ή παράβαση χαρακτηρίζεται βαρεία μέ 
«ολογημένη απόφαση, μπορεί νά διω χτεί καί μέ τήν πρώτη επίπληξη.
I. Τήν πειθαρχική  εξουσία γ ιά  τούς άξ)κούς ασκεί ιό  Συμβούλιο Έ θ ν . Πο- 
Ιριιλακής τής Γραμματείας Εσωτερικών.

"Α ρ θ  ρ ο 14

. Γιά τέι ποινικά αδικήματα τών οργάνων καί στελεχών τού σώματος άρ- ί 
α είναι τά Στρατοδικεία σύμφωνα μέ τις ίσχύουσες διατάξεις. Στή σύν- ί 
I δμως τού Στρατοδικείου μετέχει άξ)κός τής Έ θ ν . Πολιτοφυλακής, πού I 
ορίζει <> Γραμματέας ’Εσωτερικών σ’ αντικατάσταση άλλου κανονικού μέ- 
πού ορίζεται άπ’ τόν Πρόεδρο τού Στρατοδικείου.
Ή  κατάχρηση εξουσίας καί ή παράβαση καθήκοντος τών οργάνων καί 

ιχοιν τού σώματος άπό άσυνειδησία, έχθρα, μίσος, φιλία, συγγένεια, συμ- ί 
[αμέλεια ή άλλη αιτία αποτελούν ποινικά αδικήματα πού δικάζονται ά π ’ 
[ιραιοδικεΐα.
Ιτίς περιπτώσεις ποινικών άδικημάτων οργάνων καί στελεχών ΓΙολιτοφυ- ! 
ik, ή ιδιότητά τους αυτή είναι έπιβαρυντική αιτία.

" Α ρ θ ρ ο  15
1. Τά στελέχη τής Έ θ ν . Πολιτοφυλακής απολύονται άπ’ τό Γραμματέα 

’Εσωτερικών, υστερ’ άπό απόφαση τού Συμβουλίου Έ θ ν . Πολιτοφυλακής.
α) Γ ιά  κακή ή ασυμβίβαστη μέ τούς σκοπούς τού σώματος διαγωγή.
β) Γιι'ι πάθηση ή ασθένεια πού τούς κάνει ανίκανους γιι'ι τήν έχτέλεση τών

καθηκόντων τους, καί
γ) στήν περίπτωση τού άρθρου 13 παρ. 2 τής Π ράξης αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ-
Συμβούλια

"Λ ρ θ  ρ ιτ 16

1. Ε κτός άπό τό Συμβούλιο Έ θ ν . Πολιτοφυλακής πού εδρεύει καί λειτου- 
γεί στη Γραμματεία ‘Εσωτερικών, ιδρύεται στήν έδρα κάθε Α νώ τερης Δ ιοί
κησης, Συμβούλιο Έ θ ν . Πολιτοφυλακής ’Ανώτερης Διοίκησης.

2. Τό Συμβούλιο αυτό άποτιλεϊται άπό τον Πρόεδρο τού ’Αναθεωρητικού 
πού είναι καί Πρόεδρος τού Συμβουλίου, άπό δυο Νομαρχιακούς Συμβούλους 
τής έδρας τού Συμβουλίου πού ορίζονται α π ’ τόν Πρόεδρο τού Ν. Σ., άπ’ τόν 
Ά νώ ,ερο  Διοικητή καί τό Διοικητή τής Διοίκησης τής έδρας τού Συμβουλίου 
καί άπό έναν αντιπρόσωπο τών εργατικών καί αγροτικών οργανώσεων τής πε- 
οιοχής.

3. Τό συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία α) γιά τις κατατάξεις οργάνων 
τής Πολιτοφυλακής στήν περιφέρεια τής ’Ανώτερης Διοίκησης, οπότε στό Συμ
βούλιο μετέχει μέ ψήφο καί ό γιατρός τής στρατιωτικής μονάδας πού εδρεύει 
στήν ’Ανώτερη Διοίκηση, ή ο προϊστάμενος τής υγειονομικής υπηρεσίας, β) γιά 
τις προαγωγές τών οπλιτών σέ ΰπαί)κού_, γ) γιά  τέι πειθαρχικά  παραπτώματα 
τών οργάνων, δ) γιά  τις μεταθέσεις οπλιτών στήν περιφέρεια τής ’Ανώτερης 
\ιο ίκηση: καί ε) γ ιά  τήν αποβολή τους ά π ’ τό Σώμα σύμφωνα μέ τις διατάξεις 
τής Πράξης αυτή;.

Οί αποφάσεις τού Συμβουλίου είναι υποχρεωτικές καί έχτελοΰνται άπ’ τόν 
’Ανώτερο Διοικητή.

Τό Συμβούλιο κρατάει πρακτικά. Χρέη Γραμματέα του έχτελεί ένας ύπα- 
ξιιοματικός πού ορίζεται άπ’ ι ό ν ’Ανώτερο Διοικητή ά π ’ τή δύναμη τής έδρας του.

1. Ή  θητεία  τού Συμβουλίου είναι ενός χρόνου κΓ αρχίζει α π ’ τήν πρώτη
συνεδρίασή του,

5. Μέχρις ότου συγκροτηθούν τά Συμβούλια αυτά, τις άρμοδιότητές τους
έχτελεί ό ’Ανώτερος Διοικητής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Γενικές Διατάξεις

"Α ρ θ  ρ Ο 17
1. Οί πολιτοφύλακες κατά τήν έχιέλεση τής υπηρεσίας τους φέρνουν κατά 

προτίμηση, βραχύκανο πολεμικό όπλο καί οί ύπαξιωματικοί καί αξιωματικοί
πιστόλι.

‘Ο οπλισμός χορηγείται δωρεάν κΓ όσοι αποχωρούν άπ’ τήν υπηρεσία οφεί
λουν vu παραδώσουν τό όπλο σέ καλή κατάσταση.

2. Τά όργανα πολιτοφυλακής φορούν ιδιαίτερη στολή, εξάρτηση καί πηλίκιο 
μέ εθνόσημο, όπως θά  καθοριστούν μέ τόν Κανονισμό Έ θ ν . Πολιτοφυλακής 
πού θά μπει σέ εφαρμογή μέ απόφαση τού Γραμματέα Εσωτερικώ ν.

Ή  στολή, τά ρούχα, τά παποιϊτσια και ή εξάρτηση δίνονται δωρεάν.
"Λ ρ θ  ρ ο 18

1. Τά όργανα Πολιτοφυλακής βγαίνουν άπ’ τήν υπηρεσία.
α) "Αμα λήξει ή θητεία τους καί δέν τήν ανανεώσουν, καί
β) "Αμα κλείσουν τά  45 χρόνια οί πολιτοφύλακες καί τά 50 οί ύπαξιωματικοί.
2. Στά όργανα πού βγαίνουν άπ’ τό σώμα ύστερ’ (ίπό πεντάχρονη συνεχή υπη

ρεσία, μπορεί νά δίνεται επίδομα όπως θ ά  ορίσουν ειδικές διατάξεις.
’Ά ρ θ ρ ο  19

Τά στελέχη καί τά όργανα τής Πολιτοφυλακής, μέ τή ν ανάληψη τής υπη
ρεσίας, δίνουν τόν όρκο τής Π,Ε,Ε.Α.

”Α ρ θ  ρ ο 20
Τ ά όργανα καί τά στελέχη τής ’Ε θνικής Πολιτοφυλακής συντηρούνται μέ 

δημόσια δαπάνη. Μέ απόφαση τής Π .Ε.Ε.Α . μπορεί νά χορηγηθεί σ’ αυτά κσί
μηνιαίο χρηματικό επίδομα.

”Α ρ θ  ρ ο 21

Τά όργανα τής Ε θ ν ικ ή ς  Πολιτοφυλακής υπηρετούν έξω άπ’ τήν περιφέρεια 
τού τμήματος τής καταγωγής, ή τής μόνιμης διαμονής τους. Τά στελέχη, ώς ιό  
βαθμό τού Λοχαγού, έξω άπ’ τήν περιφέρεια τής υποδιοίκησης τής καταγωγής, 
ή τής μόνιμης διαμονής τουε.

"Α ρ θ  ρ ο 22

1. Οί λεπτομέρειες όπως καί ή σύσταση συνελεύσεων Πολιτοφυλάκων μέ τά 
καθήκοντα καί τά δικαιώματά τοιις καί τά ζητήματα εξωτερικής καί εσωτερικής 
υπηρεσίας τού σώματος, θά ρυθμιστούν είδικώτερα μέ τόν Κανονισμό Έ θ ν .
Πολιτοφυλακής.

2. Μέ τόν κανονισμό επιτρέπεται νά οργανωθούν καί Σχολές ΙΙολιτοφυλ 
μια σέ κάθε περιφέρεια ’Ανώτερης Διοίκησης γιά  τήν εκπαίδευση καί μ
παίδευση των οργάνων τού σώματος.

ακης,
μετεκ.-



ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝi b

καί Λικηοσύνης, είναι τά όργανα τής ’Εθνικής Πολιτοφυλακής. "Θταν δέν 
υπάρχουν όργανα τής Ε θ ν ικ ή ς  Πολιτοφυλακής, τά καθήκοντα τους εκτελούν 
οι αγροφύλακες, δασοφύλακες καί {ιδρόνόμοι.

Οί ’Επιτροπές Λαϊκής Α σφάλειας, όταν λείπουν όργανα Πολιτοφυλακής, 
ελέγχουν τήν εφαρμογή στήν περιφέρεια τους των αστυνομικών διατάξεων.

Ή  Πράξη αυτή ισχύει άπό τή δημοσίευσή της.

Στήν "Εδρα ιή- ’Επιτροπής, 10 ’Απριλίου 1.1-11

Τά μέλη τής Π .Ε.Ε.Λ.
Ε Υ ΡΙΠ ΙΔ Η Σ Μ Π Α Κ ΙΡΤΖΗ Σ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΤΑΚΛΣ, Γ ΙΩ Ρ Γ ΙΙΣ  

ΣΙΛΝ ΤΟΣ, Η ΛΙΛΣ Τ ΣΙΡΙΜ Ω Κ Ο Σ, Κ ΩΣΤΑ Σ ΓΛ Β ΡΠ ΙΛ ΙΛ ΙΙΣ
Θεωρήθηκε καί σφραγίστηκε

Σ'τήν "Εδρα τής ’Επιτροπής, II) ’Απριλίου 1944 

*0 Γραμματέας τής Δικαιοσύνης 
Η Λ ΙΛΣ Τ ΣΙΡΙΜ Ω Κ Ο Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

"Εχοντας υπόψη τήν άπό 10 Μαρτίου 1944 Ιδρυτικ ή  Πράξη μας I 

Ά  π ο φ α σ ί ζ ο μ ε

Ή  άναπλήρωση τώτ Γραμματέων πού θά  πάνε στις συνομιλίες τής 
Α νατολής θά γίνει κατά τόν ακόλουθο τρόπο:

Ό  Α ντιπρόεδρος τής Π .Ε.Ε.Λ. καί Γραμματέας ’Επισιτισμού Εύυ 
Μ πακιρτζής, άναπληριόνει τόν Πρόεδρο στήν Προεδρεία τής Έ πιτροπ  
στις Γραμματείες Ε ξω τερικώ ν καί Λαϊκής Διαφώτισης.

Ό  Γραμματέας τής Δικαιοσύνης Ή λ ία ς  Τσιριμώκος άναπληρώνι 
Γραμματέα Οικονομικών "Αγγελο Άγγελόπουλο.

Ό  Γραμματέας τής Κοινωνικής Προνοίας Πέτρος Κόκκαλης άναπλι 
τόν Πρόεδρο στή Γραμματεία Π αιδείας καί Θρησκευμάτων.

'Ο Γραμματέας Στρατιωτικών Εμμανουήλ Μιίντακας αναπληρώνει τό 
ματέα Συγκοινωνίας Νίκο Άσκούτση.

Στψ· "Εδρα τής ’Επιτροπής, 11) ’Απριλίου 1944

Π Ρ Α Ξ Η  25
»■"Ιδρυση 'Υ πηρεσίας Γραφείω ν τής 1 1 .Ε .Ε .Α .» .

Έχοντας υπόψη την άπό 10 Μαρτίου 1944 'Ιδρυτική Πράξη μας
Α π ο φ α σ ί ζ ο μ ε

Ά  ρ θ  ο ο 1
'Ιδρύεται 'Υπηρεσία Γραφείων τής ΙΙ.Ε .Ε .Λ . που υπάγεται στον 

Πρόεδρο τής ’Επιτροπής.
“Α ρ θ  ρ ο 2

’Εργο τής'Υπηρεσίας Γραφείων τής Π .Ε.Ε.Λ . είναι:
1. 'Η  υποβολή εισηγήσεων στον Πρόεδρο τής Π .Ε .Ε.Λ . πάνω 

στα μέτρα που πρέπει να εγκρίνουν για τό συντονισμό τής δράσης 
των Υπηρεσιών των Γραμματειών μέσα στό πλαίσιο των σκοπών 
τής Π.Ε.Ε.Λ.

2. 'Η τήρηση και καθαρογραφή τών πρακτικών τών Συνεδριά
σεων τής Π .Ε.Ε.Λ .

3. Ή  μέριμνα για τή δημοσίευση τών Πράξεων καί ’Λποφάσεων 
τής Π .Ε .Ε.Λ . στό Δελτίο Πράξεων καί ’Αποφάσεων.

’ Λ ρ ί) ρ ο 3
Τό προσιοπικό τής 'Υπηρεσίας Γραμματειών τής II Ε.Ε.Λ. άπο- 

τελεϊται άπό ένα προϊστάμενο καί άπό ένα βοηθό του.
'Ο βοηθός του προϊστάμενου έχει τις αρμοδιότητες που ορίζει ό 

προϊστάμενος καί ακόμα φροντίζει για τήν έκδοση του Δελτίου Πρά
ξεων καί ’Λποφάσεων τής Π .Ε.Ε.Λ .

Ά  ρ θ  ρ ο 4
Οι λεπτομέρειες τής λειτουργίας τής Υπηρεσίας Γραφείων τής 

Π.Ε.Ε.Λ. καθορίζονται άπό ειδικό κανονισμό με: απόφαση του Προ 
έδρου τής ΙΙ.Ε .Ε .Λ .

Ά  ρ θ  ρ ο 5
Ή  Πράξη 14 καταργείται.
'Η  Πράξη αυτή ισχύει άπό τή δημοσίευσή της.

Σ την "Κόρα της ’Επιτροπής, 22  ’Απριλίου 1944 

Ό  Πρόεδρος της Π .Ε.Ε.Λ .

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΒΩΛΟΣ
Τ ά Μ έ λ η

ΕΥΡ. Μ Π Α Κ ΙΡΤΖΗ Σ, ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜ Ω Κ Ο Σ, Γ ΙΩ ΡΓ. ΣΙΛ Ν Τ Ο Σ, ΕΜΜ. 
ΜΑΝΤΑΚΑΣ, ΝΙΚ. Α ΣΚ Ο Υ ΤΣΗ Σ, Λ ΓΓ. Α ΓΓΕΛ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ, Π. ΚΟΚΚΑ

ΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ Γ Α Β Ρ ΙΗ Λ ΙΔ Η Σ , ΣΤΑΜ . Χ Α Τ Ζ Η Μ Π Ε Η Σ
Θεωρήθηκε καί σφραγίστηκε

Σ τήν "Εδρα τής ’Ε πιτροπής, 22  Α π ρ ιλ ίο υ  1944 

Ό  Γραμματέας τής Δικαιοσύνης 
Η Λ ΙΛ Σ ΤΣΙΡΙΜ Ω Κ Ο Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

’Έχοντας υπόψη τήν άπό 10 Μαρτίου 1944 'Ιδρυτική Πράξη μας, 
τήν Πράξη 4 καί τήν Πράξη 21

’Α π ο φ α σ ί ζ ο μ ε
Διορίζομε Γενικό Διοικητή ’Ηπείρου τόν πρώην βουλευτή ’Αλκι

βιάδη Λούλη.
Στήν "Εδρα τής ’Επιτροπής, 19 ’Απρίλη 1944 

Τά μέλη τής Π. Ε . Ε. Α.
Ε Υ ΡΙΠ ΙΔ Η Σ  Μ Π Α Κ ΙΡΤΖΗ Σ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΤΛΚΛΣ, Γ ΙΩ Ρ Γ ΙΙΣ  

ΣΙΛ Ν ΤΟ Σ, ΤΙΛΙΑΣ ΤΣΙΡΙΜ ΩΚΩΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΓΑ Β ΡΙΗ Λ ΙΔ Η Σ

Ό  Πρόεδρος τής Π .Ε.Ε.Λ .

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΒΩΛΟΣ
Τ ά Μ έ λ η

ΕΥΡ. Μ Π Α Κ ΙΡΤ Ζ Η Σ, ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜ Ω Κ Ο Σ, Γ ΙΩ Ρ. ΣΙΛ Ν ΤΟ Σ, ΕΜΜ. 
ΤΑΚΛΣ, ΝΙΚ. Α ΣΚ Ο Υ Τ ΣΗ Σ, ΛΓΓ. Α ΓΓΕΛΟΠΟΥΛ ΟΣ, Π Ε Τ Ρ . ΚΟI 

ΛΗ Σ, ΚΩΣΤΑΣ Γ Α Β ΡΙΗ Λ ΙΔ Η Σ , ΣΤ Λ Μ Λ Τ ΙΙΣ  Χ Λ Τ Ζ Η Μ ΙΙΕ Ιπ Ι

Α Π Ο Φ Α Σ Η

«* Αναγνώριση Κοινότητας * Αγιον Δημητρίου»

’Εχοντας υπόψη τήν 'Ιδρυτική Πράξη τής Πολιτικής Έ πιτιΙ 
’Εθνικής Απελευθέρωσής καί τους σχετικούς Νόμους

Ά  π ο φ α σ ί ζ ο μ ε

”Α ρ θ ρ ο 1
Οι Συνοικισμοί 'Αγίου Δημητρίου καί Γαΰρενα, που άνιΊ 

μέχρι τιάρα στήν Κοινότητα Χρΰσου του Νομού Ευρυτανίας, | 
σπούνται άπό τήν Κοινότητα Χρΰσου καί αποτελούν ιδιαίτερη ΚΙ 
τητα μέ τό όνομα Κοινότητα 'Αγίου Δημητρίου.

Ά  ρ θ ρ ο 2

Τά όρια τής Κοινότητας 'Αγίου Δημητρίου θα κανονιστούν! 
τό αναθεωρητικό Δικαστήριο τής Περιφέρειας.

”Λ ρ θ ρ ο 3

Οί εκλογές για τά όργανα Τοπικής Αυτοδιοίκησης τής καινού! I 
Κοινότητας 'Αγίου Δημητρίου θά γίνουν μέσα στον ’Απρίλη ΐ |

Στήν "Κόρα τής *Επιτροπής, 22 Μαρτίου 1944 

* Ο Γραμματέας * Εσωτερικών

ΓΙΩ Ρ Γ Η Σ  Σ Ι Λ Ε Τ Ο Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«*Αναγνώριση Κοινότητας Μ . Μ αραΰιά»

Έχοντας υπόψη τήν αίτηση τών εκλογέων κατοίκων τού συνιΙ 
σμού Μ. Μαραθιά τής Κοινότητας Μαραθιά (Επαρχίας Άγρα! I 
άπό 13-4-44

’Α π ο φ α σ ί ζ ο μ ε
1. '0  Συνοικισμός Μ. Μαραθιά τής Κοινότητας Μαραθιά, ι I 

σπάται απ’ τήν Κοινότητα αυτή καί αποτελεί ιδιαίτερη μέ τήν ί I 
νυμία Κοινότης Μ. Μαραθιά.

2. Τά δρια τής νέας Κοινότητας θα καθοριστούν άπ’ τό Άν«ί 
ρητικό Δικαστήριο τής περιφέρειας.

3. Οί εκλογές για τήν ανάδειξη τών οργάνων τής Κοινότητας, 
γίνουν μέχρι τις 1δ Μάη 1944.

Στήν "Εδρα τής ’Επιτροπής, 20 ’Απρίλη 1944 

'Ο Γραμματέας ’Εσωτερικών 
Γ ΙΩ Ρ Γ Η Σ  ΣΙΛ Ν ΤΟ Σ


