
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί συστάσεως 'Υπηρεσιών

’Αστυνομικών κυνών».

Προς την Βουλήν ιών ’Ελλήνων-

'Υπό των ’Αστυνομικών Σωμάτων πλείστων Κρατών 
(Η.Π.Α., Γερμανία, Γαλ>,ία, Μεγάλη Βρεττανία) χρη
σιμοποιούνται άπό μακροϋ, διά την ύποβοήθησιν τοΰ αστυ
νομικού έργου, άστυνομικοί κύνες, τό τοιοϋτον δέ έχει 
άποδειχθή λίαν επωφελές. Αί πλέον συνήθεις περιπτώσεις 
γρησιμοποιήσεως κυνων είναι αι ακολ.ουθοι ;

α) Έρευναι προς άναζήτησιν ναρκωτικών καί άλλων 
υλών ή ουσιών.

β) ’Αναζητήσεις καταδιωκομένων - καί έςαφανισΟέντων 
άτόμων.

γ) Αήψις μέτρων τάξεως κατά πάς συναθροίσεις καί 
συ',^κεντϊώσεις^ΐέλήθοϋς,“'ιδίως δε κατά τάς ποδοσφάιοι- 
κάς συναντήσεις.

δ) Περιπολίας.εντός κατοικημένων καί μή περιοχών.

'Η χρησιμοποίησις άστυνομικών- κυνών εις τά έργα 
ταϋτα συντελεί :

α) Εις τήν έζοικονόμησιν δυνάμεως. Ούτως, ένω διά 
τήν έρευναν ενός αυτοκινήτου ή διαμερίσματος άπαιτοϋνταΐ- 
3 τουλάχιστον άστυνομικοί, ή ίδια εργασία δύναται νά 
πραγματοποιηθή δι’ ένός άστυνομικοϋ οργάνου καί ένός 
αστυνομικού^ κυνός.

β) Εις την σύντμησιν τοΰ χρόνου καί τήν άποτελεσματι- 
κωτέραν έρευναν, διότι ή όσφρησις τοΰ κυνός εντοπίζει 
ταχέως τό ζητούμενον.

γ) Εις τήν ένισχυσιν της «υλικής» δυνάμεως της ’Αστυ
νομίας, λόγω τοΰ δέους τό όποιον προκαλεΐ ή παρουσία 
των κυνών.

δ) Εις τήν ένισχυσιν τοΰ αισθήματος ασφαλείας τών πολι- ■ 
των καί άποτροπήν αδικημάτων έπιθέσεως καί βιοπρα- 
γιών εναντίον άστυνομικών κατά τήν διάρκειαν τής υπη
ρεσίας των.

Εις τήν Χώραν μας, παρά τό ότι άπό καιροϋ έχει συνειδη- 
τοποιηθή- ή άνάγκη ένισχύσεως τών ’Αστυνομικών Σωμά- 
μάτων δι’ άστυνομικών κυνών, διά τούς άνωτέρω λόγους, 
ούοέν έχει συντελεσθή μέχρι σήμερον λόγω τοΰ υπάρχον
τας εις τήν νομοθεσίαν κενοϋ. Τό κενόν τοϋτο καλύπτεται 
ύπό τών διατάξεων τοΰ ύποβαΰλ,ομένου σχεδίου Νόμου 
διά τοΰ όποιου :

α) Καθιεροΰται ρητώς ή δυνατότης χρησιμοποιήσεως 
άστυνομικών κυνών ύπό τής Χωροφυλακής καί τής ’Αστυνο
μίας Πόλεων (άρθρον 1 παράγρ. 1).

β) Προβλέπεται ή εις βάρος τοΰ Δημοσίου προμήθεια, 
έκπαίδευσις καί συντήρησις τών άστυνομικών κυνών (άρθρον 
1 παράγρ. 2 καί 3).

γ) ’Εξασφαλίζονται αί προϋποθέσεις δημιουργίας τής 
καταλλήλου υποδομής διά τήν άποτελεσματικήν χρησιμο
ποίησή τών κυνών (ίδρυσις κυνοτροφείου, έκπαίδευσις 
προσωπικού κ.λπ. άρθρα 2 καί 3).

δ) Θεσπίζονται διατάξεις διά τήν δίωξιν τών προκαλούν-' 
των τον θάνατον, τραυματισμόν ή μείωσιν τής ίκανότητος 
τών άστυνομικών κυνών, ώς καί τήν άπαλλαγήν τών συνο
δών άστυνομικών άπό τής ευθύνης (ποινικής καί άστικής) 
διά τάς ύπό τών κυνών προκαλουμένας εις τρίτους σωματι- 
κάς βλάβας ή ζημίας (άρθρον 5). Αί διατάξεις αύται κρίνον- 
ται άναγκαΐαι έν οψει:

1. Τών δυσχερειών προμήθειας, έκπαιδεύσεως τών άστυ
νομικών κυνών καί τής σπουδαιότητος τοΰ παρεχόμενου 
ύπ’ αύτών έργου.

2. Τής νοοτροπίας τήν όποιαν διαμορφώνει εις τούς άστυ- 
νομικοΰς κύνας ή έκπαίδευσις αύτών. Συνίσταται δέ ή νοο
τροπία αΰτη εις τήν πώση θυσία έξουδετέρωσιν ύπό τοΰ κυνός

προβαλλόμενης άντιστάσεως καί άμεσον ά όρασιν εις τάς 
προκλήσεις τρίτων, πλ.ήν τών συνοδών _ άστυνομικών.

Έν Άθήναις τή 11 Σεπτεμβρίου 1978 
Οί 'Υπουργοί

Ποοεδρίας Κυβερνήσεως Δικαιοσύνης
ΚΩ.Ν/ΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟ Π 0ΥΑΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Δηυοσίας Τάξεως 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΑΚΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί συστάσεως 'Υπηρεσιών αστυνομικών κυνών.

Άρ-5ρον 1.
1. Ή Ελληνική Χωροφυλακή καί ή ’Αστυνομία Πόλεων 

δύνανται νά ’χρησιμοποιούν, κατά τήν έκτέλεσιν-ώρ'ισμένων 
άστυ'/ομικών αποστολών κύνας, ειδικώς προς τούτο εκπαιδευ
μένους. Αί άποστολαι αυτα: καθορίζονται δι’ άποφάσεως του 
’Υπουργού Δημοσίας Τάξεως μετά πρότασιν τού οικείου Λρ-
y.vrw·

2. Ή προμήθεια, έκπαίδευσις. συντήρητις, διαμονή, μετα
φορά, διατροφή, υγειονομική περί-λαλψις, ώς καί πάσα συνα
φής με τήν χρησιμοποίησή τών κυνών δαπάνη, έαρύνετ το 
δημόσιον.

3. Το δημόσιον ίαρύνεται επίσης καί μέ τήν δαπάνην έκ- 
παιδεύσεως — μετεκπαιδεύσεως τών άστυνομικών οργάνων 
τών ασχολούμενων μέ τήν έκπαίδευσιν καί χειρισμόν τών άστυ
νομικών κυνών.

Άρθρον 2.
1. Διά Π. Δ/των, πρΌκαλουμένων ύπό τοΰ Υπουργού Δη

μοσίας Τάξεως, μετά γνώμην τού οικείου Άρχηγοϋ, ϊό/ατ,ται 
νά συνιστώνται εις τά Σώματα Χωροφυλακής καί ’Αστυνο
μίας Πόλεων υπηρεσία! έκπαιδεύσεως κυνών καί συνοδών 
— χειριστών αύτών. Εις τάς υπηρεσίας ταύτας δύναται 
δι’ άποφάσεως τού 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, νά πραγμα
τοποίησα! άπό κοινού έκπαίδευσις οργάνων Χωροφυλακής καί 
’Αστυνομίας Πόλεων, ώς καί άστυνομικών κυνών.

2. Τά τής όργα*ώσεως καί λειτουργίας τών υπηρεσιών 
τής προηγούμενης παραγράφου, ώς καί πάσα συναφής λεπτο
μέρεια, ρυθμίζονται δι’ άποφάσεως τού 'Υπουργού Δημοσίας 
Τάξεως. μετά γνώμην τοΰ οικείου ’Αρχηγού.

Ά. Έκ τών δημευομένων έκάστοτε ναρκωτικών καί λοιπών 
ουσιών ή υλών χρησίμων δι’ έκπαιδευτικοός σκοπούς, δύναται 
νά χορηγήται εις τάς ώς άνω υπηρεσίας, αιτήσει τού 'Υ
πουργού Δημοσίας Τάξεως, ή άναγκαιούσα ποσό της έξ αυτών.

Άρθρον 3.
1. Πρός άντιμετώπισιν τών έκ τής έφαρμογής τών διατά

ξεων τού παρόντος άνακυπτουσών έπειγουσών αναγκών, έπι- 
τρέπεται έπί ένα έτος άπό τής ένάρξεως ισχύος τού παρόν
τος ή πρόσληψις ένός ή δύο, δι’ έκάστην υπηρεσία*, ειδικών 
εκπαιδευτικών κυνών καί άστυινομηιών οργάνων, ώς συνοδών— 
χειριστών άστυνομικών κυνών. έπί σχέσει εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ώρισμένου χρόνου μή δυναμένου νά ύπερόή, έν πάση.

t \ λ rπεριπτωσει, το εν έτος.
2. ’Ev ελλείψει ή ά 

δαπών, έπιτρέπεται ή 
μετακλήσεώς των έκ

δυναμία προσλήψεως έκπαιδευτών ήμε- 
πρόσληψις τοιούτων αλλοδαπών, διά 

τής αλλοδαπής διά τό αυτό χοονικόν
διάστημα.

3. Οι όροι, αί συνθήκαι καί ή άμο-.όή τής έργασίας τών 
προσλαμβανόμενων. ρυθμίζομαι καπά την διαδικασία* τού Ν. 
Δ. 1198/1972. τά άπαιτούμενα δέ προσόντα δι’ άποφάσεως 
τού 'Υπουργού Δημοσίας Τάξεως.

Άρθρον 4.
1. Ή έκ τηροθέσεως -θχνάτωσις αστυνομικού κοινός, τιμω

ρείται μέ φυλάκασιν τούλάχιστόν έξ (6) μηνών. ό δέ έκ ποο-


