ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Του νόμου «Οργανισμός Υπουργείο»"Δημόσιας Τάξη?)'
Ilocg ιη Βονλή των Ελλήνων
• AT Σκοπός και ενδιάμεσο: στόχο: του ν-έου νόμου.

δ) Να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η αύξηση της εγκ/.ηαατικότητας και ιδίως
των νέων μορφών εγκλήματος.
Υπάρχει η παρεξήγηση ότι για την αντιμετώπιση της εγκλη
ματικότητας είναι υπεύθυνη μόνο η αστυνομία. Όμως ουσια::λ: σε αυτή δεν ανήκε; παρά ένα μικρό τμήμα ευθύνης και
κ.ρίως το κατασταλτικό έργο, που είναι βέβαια απλώς συμ
πληρωματικό. Το κύριο βάρος ταυ προληπτικού έργου ανήκει
σ; άλλες κρατικές υπηρεσίες και τελικά στο σύνολο της κοι
νωνίας και στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Όταν δεν προληφθεί η διαμόρφωση ενός εγκληματία από όλους εκείνους-τους
κρατικούς, κοινωνικούς και ατομικούς παράγοντες, που σχη
ματίζουν κα: ελέγχουν την προσωπικότητα του ατόμου, τότε
μόνο επεμβαίνει η αστυνομία κα: αλλοίμονο α/ ένα άτομο δεν
εγκλτυ.ατεί. μόνο γιατί φοβάται τη/ αστυνομία.
ε) Να βελτιωθούν το μορφωτικό επίπεδο (γενικό κα: επαγ
γελματικό) κα: οι συνθήκες εργασίας των αστυνομικών. Εί
να: αξιοσημείωτο το γεγονός ότι επί δεκαετίες το αστυνομικό
επάγγελμα θεωρείτο κοινωνικά κατώτερο και λόγω το»-αντί-,
λαϊκού χαρακτήρα που σου είχαν επιβάλει και λόγω των κα
κών όρων εργασίας και αμοιβής του προσωπικού. Έτσι κα
νείς ,·σχεδόν δεν προσφερότα/ να εργαστεί στα σώματα ασφα
λείας. Η στελέχωση γινόταν με δυσκολία κυρίως ατ.ό -από
φοιτους δημοτικού.

Η Θεσμική πολιτική της Κυβέρνησης του ΠΛΣΟΚ στ:χεύει στη δημιουργία μιας νέας κοινωνίας, που ουσία της 6α
είναι η αλλαγή της σχέσης Κοινωνίας ■— Κράτους. Η οι
κοδόμηση όμως μιας τέτοιας «κοινωνίας πολιτών», όπου το
κράτος 6α υπάγ ε τ αι. 6α υπηρετεί και 6α ελέγχεται ατό τον
·/.άθε πολίτη κα: τους συλλογικούς φορείς, απαιτεί .ον εκσυγ
χρονισμό. τον/ εκδημοκρατισμό και τελικά το μετασχτ· ατ σμό
των μέσων εξουσίας.
Κύρι-ο. αν όχι κυριότερο. μέσο εξουσίασης και υποταγής
της κοινωνίας ατό το Κράτος είναι τα Σώματα Ασφαλείας.
Επομένως αν θέλουμε η σχέση υποταγής της κοινωνίας στο
κράτος να γίνει σχέση υποταγής του κράτους στην κοινωνία,
τρέπει να αλλάξουμε τη λειτουργία των'Σωμάτων Ασφαλείας.
Και είναι γ,-ωστό ότ·; μια τέτοια αλλαγή έχε: -δι-ασφαλισμενη
την καθολική κοινωνική συγκατάθεση.. Ανάμεσα στα επιτα
κτικότερα λαϊκά αιτήματα βρίσκεται το αίτημα για μια διαφο
ρετική, αλλιώτικη, νέα αστυνομία.. _
Για τη δημιουργία αυτής της νέας αστόνεμίας η κυβέρνη
Του; τακτικούς χυτούς στόχους εξυπηρετεί σε μεγάλο
ση έχει εκπονήσει ένα ειδικό πρόγραμμα αναδιοργάνωσης, που -βαθμό το παρόν νομοσχέδιο.
- -..... απαρτίζεται -από «Ημέρους νομοθετικά, κανονιστικά κα; διοι
Για να γίνει πληρέστερα αντιληπτή η επχ/αστατιν.ή σημα
κητικά μέτρα, με σημαντικότερο τοπαρόν νομοσχέδιο.
σία αυτού του νομοσχεδίου και των λοιπών μέτρων που το συιιΛ γ πρόκειται επομένως για απλή"«νοποίηση δύο Σωαάτων * νοδεύουν -είναι σκόπιμο να περιγράφουν τα δασικά χαοα/.τηριΑσφαλείας, της Χωροφυλακής και της’Αστυνομίας Πόλεων,
στικά της υφιστάμενης κατάστασης στα σώματα ασφαλείας,- ,
αλλά για πλατιά και ριζική μεταρρύθμιση, αναπόσπαστη από
Β'. Υφιστάμενη κ-ατάσταση στα Σώματα Ασφαλείας.
το σύνολο της θεσμικής κυβερνητικής’ πολιτικής για μια νέα
σχέση κοινωνίας —ι κράτους. Και η αναδιοργάνωση αυτή δεν
Τα 10.000.000 Ελλήνων αστυνομεύονται από 45.000 αστυ
εξαντλείται στη/ απλή εκπόνηση ενός νέου νόμου, δηλαδή του
νομικούς (Χωροφυλακή, Αστυνομία Πόλεων, Αγροφυλχ/.ή!,
παρόντος οργανισμού, αλλά περιλαμβάνει ένα πλέγμα μετροον
δηλαδή 1 αστυνομικός χ/τιστο-.χεί -σε 227 κατοίκους. Η ανα
και ρυθμίσεων, ένα από τα οποί» μόνΟΓ είνα: ο νέος οργανι
λογία αυτή είνα: από τις υψηλότερες στον κόσμο (Ιαπωνία
σμός του Υπουργείου.
■ '
γ, . .
I : 1.300, Βρεττχ/ία 1 :0δ0. Σουηδία 1 :5οΌ, Δυτική Γερμανία
Ο σκοπός συνεπώς του νέου οργανισμού είναι ο ίδιος με το
1:500). Αν μάλιστα υπολογίσουμε ότι στη/ Ελλάδα ασκούν
σκοπό της αναδιοργάνωσης, δηλαδή η δημιουργία μιας νε2ς
αστυνόμευση και άλλες δυνάμεις (Λιμενικό. Δασοφυλακή, Οι
αστυνομίας.
κονομική Αστυνομία), η χ/αλογία πέφτει κάτω από το 1 προς
Νέα αστυνομία σημαίνει πρωτίστως διαφορετική λειτουρ
200. Αυτό όμως που είναι πραγματικά εκπληκτικό -είναι ότι
γία της αστυνομίας: να γίνει οργανισμός προσφοράς κοινωνι
η υπερβολική αυτή δύναμη δεν επαρκεί για αποτελεσματική
κών υπηρεσιών και μέσο στήριξης της λαϊκής κυριαρχίας.
αστυνόμευση. Έτσι η Χωροφυλακή ζητάει αύξηση κατά
12.000 ά/δρες. δηλαδή 48% κα: η Αστυνομία Π όλεω-ν κατά
Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός (ο στρατηγικός στόχος!
4.500 άνδρες, δηλαδή 39%. Ανάλογες αυξήσεις ζητούν η Δαπρέπει προηγουμένως να επιτευχθούν ορισμένο, ενδιάμεσοι ή
σοφυλχκή, το Λιμενικό και η Θαλάσσια Οικονομική Αστυνο
τακτικοί στοχοι:
μία. Τ: φταίει λοιπό·/ κ>αι μια τόσο μεγάλη δύναμη δεν επαρ
α) Να περιοριστεί η δράση των αστυνομικών στην εκπλή
κεί;
ρωση της αποστολής του Υπουργείου. Μακρά πρακτική εδραι
ωμένη επί δεκαετίες ήθελε τους αστυνομικούς αρμόδιους για
Αναφέρουμε ενδεικτικά τους κυριότερους λόγους:
τα π όντα. Τα περισσότερα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, άδειες
1- Πολυδιάσπαση του αστυνομικού έργου σε πολλά Σώματα.
ικλπ. χοοηγούνταν από τη/ αστυνομία, που είχε έτσι υποκατα2. Περίπλοκη υπαγωγή των μαχίμων υπηρεσιών.
στήσει όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλίζεται ο
3. Διόγκωση των επιτελικών μονάδων.
έλεγχος της οικονομικής, της κοινωνικής, αλλά ακόμη και
4. Κατακερματισμός των μαχίμων υπηρεσιών σε αδύναμες
της ιδιωτικής ζωής των πολιτών.
· ' *' μονάδες.
■β) Να βελτιωθούν οι σχέσεις «στυνομικών και πολιτών. Η
5. Ανυπαρξία ενιαίου φορέα για την πολιτική άμυνα.
αντιλαϊκή χρησιμοποίηση των σωμάτων ασφαλείας στο παρελ
6. Πολυμορφία των αστυνομικών υπηρεσιών.
θόν καλλιέργησε ένα κλίμα δυσπιστίας ακόμη και εχθρότη
7. Ανισομερής κατανομή των δυνάμεων.
τας ανάμεσα στ εν πολίτη και τον αστυνομ’κό.
8. Πολλές βαθμίδες κάθετης οργά/ωσης.
γ) Να αυξηθεί η παραγωγικότητα των αστυνομικών. Εί
9. Αναχρονιστικό κανονιστικό πλαίσιο.
ναι χαρακτηριστικό ότι στα πλαίσια της χαμηλής παραγωγι
10. Αντιδημοκρατικ,ές και αναχρονιστικές μέθοδοι εργασίας.
κότητας του δημόσιου τομέα, η παραγωγικότητα των αστυ11. Πολυδιάσπαση της διοίκησης της Αστυνομίας.
νοαικών είναι από τις χαμηλότερες. Στην εποχή μας όμως,
12. Απασχόληση του προσωπικού με ξένα έργα, όπως είναι
εξίσου με το αποτέλεσμα, ενδιαφέρει και το πόσο κοστίζει η
οι επιδόσεις εγγράφων.
παραγωγή αυτού του αποτελέσματος. Όλοι ο: παράγοντες
13. Περί ορισμέ·/ η μηχανογράφηση των εργασιών.
που ανεβάζουν την παραγωγικότητα (ορθολογική οργάνωση
14. Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του προσωπικού.
κυαι λειτουργία, εξοπλισμός με σύγχρονα μέσα, μηχανοργάνω
15. Μεγάλος αριθυός βαθμοφόρων (αξιωματικών κα: υπαση και κυρίως άνοδος του μορφωτικού και επαγγελματικού ε
·■
ξιωματικών) σε σχέση με τους κατωτέρους.
πιπέδου των αστυνομικών) αγνοήθηκαν ή δεν έγιναν αντικεί
16. Χαμηλό επίπεδο αστυνομικής εκπαίδευσης.
μενο προσοχής ανάλογης με τη/ σημασία της ύπαρξης μιας
17. Κομματική ιδιοποίηση και εκμετάλλευση του προσωπισωστής -αστυνομίας στη/ υπηρεσία του λαού και της μεγάλης
κού. - - ·
συμβολής της στην παραγωγική διαδικασία.

—

ματων της υφιστάμενης κατάστασης. U: κυριοτ
κ.αι αλλαγές του εισάγει είναι ο; ακόλουθες:
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Δ'. Ανάλυση των διατάξεων κ.ατά άρθρο.

ταχτινών
ΐ'.ονεΥ.ττ;ρ-^μίτεις

Ο νέος οργανισμός του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης όια:-

ipycj :·
; 7.2: ev:-

ο~ί*·ωτη θα καλύπτει όλη τη χώρα.

ρείτα: σε τρία μέρη. Το κάθε μέρος διαιρείται
κ.αι τα τμήματα σε αρθρα.
Στο πρώτο μέρος ρυθμίζονται τα θέματα που a^CrfO'iv την
αποστολή, τη διάρθρωση; τη φύση και τη λειτουργία των
υπηρεσιών. Στο δεύτερο μέρος ρυθμίζονται τα θέματα προσωπικού και στο τρίτο μέρος περιλαμβάνονται ο: μεταβατι-

κες και τε/.ικες οιαταςεις.
Μέρος πρώτο. Τμήμα Α'.

νο
συνενώνει τις δραστηριότηττε:;
επικαλυπτόμενων Υπηρεσιών (ΥΠ.Ε.Α_ — Δ.Ε.Υ., 1 ποδιευθύνοεις Ασφάλειας Σωμάτων) κ.αι ενιαίας Γενικής Διεύ
θυνσης Αττικής (σήμερα υπάρχουν 3 Γενικά; Διευθύνσεις στο
χώρο της Αττικής, 3 Ασφάλειες. 3 Τροχαίες κ.λπ.).
3) Περιορίζονται οι επιτελικές υπηρεσίες (υπηρεσίες υπο
στήριξης) ατό 242 σε 12 με αποτέλεσιεα την ενίσχυση των
μαχίμων σε προσωπικό και μέσα.
4) Μειώνονται οι βαθμίδες (κλιμάκια) της κάθετης ορ
γάνωσης οπτό έξι σε τρεις, με κατάργηση των ενδιαμέσων,
ώστε να επιτυγχάνεται μείωση της γραφειοκρατίας, σπλουττευση των διαδικασιών και μεγαλύτερη ταχύτητα δράσης.
• 5) Δημιουργέ ίται οργανισμός του Υπουργείου στο σύνολο
των αρμοδιοτήτων του και η αστυνομία οργανώνεται σε τη
μορφή απευθείας υπηρεσιών του Υπουργείου, το αφχηγείο ταυ
τίζεται με το Υπουργείο και ο Αρχηγός και οι Αντιστράτηγο:
αποτελούν αμέσους επιτελείς του Υπουργού.
6) Διασφαλίζεται ο έλεγχος δράσης των τοπικών αστυνομικ-ών υπηρεσιών με τη δημιουργία Νομαρχιακής Αστυνο
μικής Επιτροπής (στην οποία θα μετέχουν εκ.πρόσωποι των
Ο.Τ.Α..). που θα αποφασίζει για την αντιμετώπιση όλων των
σοβαρών προβλημάτων τάξης (απεργίες, συγκεντρώσεις
κτλ.) για να αποφεύγεται η τριβή της αστυνομίας σε -δέμα
τα που καθοριστικά και κύρια είναι πολιτικής μορφής και η
αντιμετώπισή τους ενδιαφέρει όλους τους τοπικούς φορείς.
7) Επιτυγχάνεται ενότητα διοίκησης της Αστυνομίας με
τη δημιουργία ενιαίας ηγεσίας από 1 Αρχηγό και 4 Προΐσταυάνους Κλάδων.
8) Εξασφαλίζεται καλύτερη εποπτεία κ.αι έλεγχος του
αστυνομικού έργου με τη δημιουργία 9 περιφερειακών επι
θεωρητών άμεσων βοηθών του Αρχηγού (έναντι 3 σήμερα)
και τη θέσπιση σύγχρονων μεθόδων σύνταξης των φύλλων
ποιότητας του προσωπικού.
9) Απλοποιούνται ο: διατάξεις και περιορίζεται η γρα
φειοκρατία με την αποκέντρωση όλων σχεδόν των επιχειρη
σιακών αρμοδιοτήτων στο νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο και
την με τα; it ίση εαουσιας ι,ήψης αποφάσεων στους προϊόΐ.
10) Προβλέπεται ο εκ.—υγχρονισμός του
y.ovovt; τικού
: την
κασ
κανονισμού εκπαιοευσης.
11)
Δημιουργείται ενιαία αστυνομική ακαδημία, που πε
ριλαμβάνει βαθμίδες επαγγελματικής και επιστημονικής εκ
παίδευσης, μετεκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης του
προσωπικού.
121 Ανεβαίνει το μορφωτικό επίπεδο των αστυνομικών με
την πρόσληψη μόνον αποφοίτων λυκείου.
131 Αυξάνεται το πολιτικό προσωπικό, και μάλιστα το επι
στημονικό και τεχνικό, ώστε να αντικαταστήσει τους αστυομικ.ούς σε θέσεις υπηρεσιών υποστήριξης.
14; Προόλέπονται πολλές βαθμολογικές, μισθολογικές και
εργασιακές ρυθμίσεις που βελτιώνουν το καθεστώς των κα
τωτέρων αστυνομικών.
15) Διευκολύνεται η ταχύτερη εξέλιξη των αξιωματικών
υε την κατάργηση των βαθμών Ταξιάρχου και Ανθυπομοιιάρχου.

Με το άρθρο 1 προσδιορίζεται η αποστολή του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης. Όπως λέει ο τίτλος του, αποστολή του
Υπουργείου είναι η εξασφάλιση της δημόσιας τάξης. Η δη
μόσια τάξη όυως είναι έννοια ευρεία και περιλαμβάνει τη δη
μόσια τάξη σε στενή έννοια (όπως ειδικότερα ορίζεται στο
άρθρο 4), τη δημόσια ασφάλεια, την κρατική ασφάλεια και
την πολιτική άμυνα.
Αλλά η εξασφάλιση της δημόσιας τάξης αποτελεί συμ
βολή στην εθνική άμυνα και η εξασφάλιση της εθνικής άμυ
νάς αποτελεί συμβολή στη. δημόσια τάξη, έτσι ώστε να συμ
περαίνει κανείς ότι οι δυο όροι, στην ευρεία τους έννοια, πε
ριλαμβάνουν ο ένας τον άλλο.
Από το πρίσμα της αποστολής του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης η εξασφάλιση της εθνικής άμυνας (που σημαίνει εξα
σφάλιση της εθνικής ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιό
τητας της Χώρας) αλλά και (που σημαίνει κατάλληλη ορ
γάνωση όλων των δυνάμεων, πόρων και δυνατοτήτων του
Έθνους, ώστε να εξασφαλίζονται οι μεγάλες επιδι ξεις σου
Λαού ;πό οποιαδήποτε απειλή) είναι επιμέρους / ειτουργία
για την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης.
Το προσωπικό κ.ατ οι υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης είναι φύσει και θέσει Οί καταλληλότερες για την εκ
τέλεση ορισμένων σημαντικών καθηκόντων εθνικής άμυνας,
όπως η συγκρότηση στρατονομικών αποσπασμάτων, η εφαρ
μογή των σχεδίων επιστράτευσης και πολιτικής κινητοποίη
σης, η εξασφάλιση λειτουργίας ζωτικών επιχειρήσεων, η ορ
γάνωση και λειτουργία στρατοπέδων αιχμαλώτων, η ανά/.ηιή ειδικών επιχειρησιακών αποστολών στα πλαίσια των πο
λεμικών σχεδίων και πολλών άλλων.
Ιδιαίτερα στη σύγχρονη μορφή πολέμου, όπου τα πολεμικά
μέσα δεν είναι μονο τα όπλα και η πολεμική ζώνη είναι ολη
η Επικράτεια, η συμμετοχή στη/ εθνική άμυνα της ειδικής
ένοπλης δύναμης, που αποτελεί η Αστυνομία, είναι επιβεβλη
μένη εκ των πραγμάτων.
Με το άρθρο 2 προσδιορίζεται η γενική διάρθρωση του συ
νόλου των υπηρεσιών του Υπουργείου. Ο: υπηρεσίες διακρίνοντα: σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στις κεντρικές κ.αι στις
περιφερειακές. Σαν κεντρικός υπηρεσίες θεωρούνται όσες
έχουν χαρακτήρα διεύθυνσης, εποπτείας κα: υποστήριξης των
περιφερειακών
υπηρεσιών. Σαν περίφερε: ακάς
θεωρούνται
όσες ασκούν τις αστυνομικές αρμοδιότητες.. δηλαδή παρέχουν
το έργο τους απευθείας προς τους πολίτες.
Κάθε κομμάτι της αποστολής του Υπουργείου, για να εκ
πληρωθεί. απαιτεί την ανάπτυξη μιας ξεχωριστής δραστη
ριότητας -- λειτουργίας. Κάθε λειτουργία έχει τις δικές της
ιδιαίτερες εργασίες και προϋποθέτει εξειδίκευση του προσωπι
κού. των μέσων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται. Αν η
διάρθρωση είναι τέτοια που δεν εξυπησετεί τη διεξαγωγή
των εργασιών, τότε οι δραστηριότητες δεν λειτουργούν απο
τελεσματικά και η αποστολή δεν εκπληρώνεται. Συνεπώς η
διάρθρωση πρέπει να καθορίζεται από τις λειτουργίες.
Ο: λειτουργίες της αποστολής του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης, όπως αναλύθηκαν στο προηγούμενο άρθρο είναι
τρεις (δημόσια τάξη, δημόσια και κρατική ασφάλεια, πολι
τική άμυνα). Η.συμετοχή στη/ εξασφάλιση της εθνικής άμυ
νας μπορεί να θεωρηθεί σαν δευτερογενής λειτουργία, υπό
την έννοια ότ: πηγάζει από τις τρεις άλλες. Έτσι η νέα
διαρθρωτική οργάνωση που θεσπίζεται, χωρίζει τις υπηρε-
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ίίε; σε τρεις κλάδους κα: αναθέτει από μια λειτουργία στον
καθένα. Ένας τέταρτο; κλάδο; επιφορτίζεται με όλε; τις
εργασίες διοικητικής. υποστήριξη;.
Η νέα διάρθρωση Toy Υπουργείου Δημόσια; Τάξη; Μα
τίζεται στη/ αρχή της λειτουργικότητα; ή στη λειτουργική
τοπική ?ιοικητική οργανωτή '/.ατά ειδικεύσεις. που πραγμα
τοποιείται σύμφωνα με τ:ς οργανωτι/.ε; αρχε; 7) τη; λει
τουργική; διοικητική; διάρθρωση; κα: ο) του λειτουργικού
επιμερισμού. Η διάρθρωση με οποιαδήποτε άλλη αρχή είναι
•/.αι αντιεπιστημονική '/.α: αντιπαραγωγική. Αυτό ισχύει προ
παντός γ:α τη διαρθρωτική διαίρεση με βάση την εδαφική
διαδικασία.
Η διάκριση τη; αστυνομία; το κλάδο πόλεων -/.αι τε κλά
δο υπαίθρου ο εν υπαγορεύεται από καμιά λειτουργική ανάγ
κη. Ο: εργατίε; όλων των λειτουργιών τη; αττυνομιας είναι
ακριβώς οι ίδιες και ττι; ττόλεις και ττην επαρχία.
Με τη νέα διάρθρωση η αστυνομία οργανώνεται με τη μορ
φή απευθεία; υπηρεσιών τον Υπουργείου. Το οργανωτικό αυτό σχήμα διευκολύνει τον αμετότερο έλεγχο τη; πολιτική;
ηγετία; πάνω ττην υπηρεσιακή κ.αι επομένο;; την επιβολή!
τη; πολιτική; βούλησης και απόφασης, χωρίς να δημιουργεί
δυσκολίες στην- απαραίτητη επιχε ρητιακή ευελιξία της ατ- τυνομίας. Επιπλέον αποτελεί πρόσθετη εγγύηση ότι οι ασ
τυνομικές υπηρεσίες δεν μπορούν να αυτονομηθούν και να
παρεκκλίνουν από τα καθήκοντα τους.
Με το άρθρο 3 προσδιορίζεται ο χαρακτήρας των υπηρεσιι ■ ποα φέρουν τον τίτλο Ελληνική Αστυνομία. Ο χαρακτή
ρα; των υπηρεσιών εκπηγάζει από την αποστολή. Η ατποστολή. τίτο Γπο»ργεχυ Δημόσιας Τάσης δεν μοιάζει με κανενό;
άλλου Υπουργείου ή δημόσιου φορέα. Στην καθημερινή πρά
ξη μεταφράζεται σ’ ένοτν αδιάκοπο αγώνα, σ’ ένα διαρκή πό
λεμο. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας έχει παρεμφερή αποστολή, αε την ουσιώ
δη όμως διαφορά ότι εκεί ο πόλεμος δεν είναι ευτυχώς καθη
μερινός. αλλά αποτελεί μια πιθανότητα. Η ιδιαιτερότητα
της αποστολής συνεπάγεται την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα
των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης είναι έτσι οργανωμένες και στελεχωμένες, ώστε να <αντατοκρίνονται στις ανάγκες αυτού του διαρκούς πολέμου.
II ιδιαίτερη οργάνωση σημαίνει πρώτα - πρώτα δυνατότη
τα των αστυνομικών μονάδων να εκτελούν επιχειρήσεις και
ειδικές αποστολές ενάντια στους κακοποιού; ή τους οποίους
δ ασάλευτε; τη; τάξης, α νάλογες με εκείνες που διενεργεί ο
στρατός ενάντια στον εχθρό. Σημαίνει ακόμη εξοπλισμό των
υπηρεσιών και του προσωπικού με κατάλληλα μέσα (όπλα,
μηχανήματα, οχήματα, τηλεπικοινωνιακό υλικό κ_τ.λ.) για
τη διεξαγωγή αυτών των εργασιών. Σημαίνει τέλος ότι το
αστυνομικό προσωπικέ εκπαιδεύεται και .οιοικειτα: έτσι (με
ιδιαίτερη ιεραρχική υπαγω··ή και π: θαρνικού: κανόνες',,
ώστε να είναι σε θέση να δίνε: τις καθημερινές μάχες, που1
συνθέτουν το διαρκή πόλεμο.
Επομένως c ιδιαίτερος χαρ-ακτήρας του 'αστυνομικού προ
σωπικού οίνα: αναγκαίο επακόλουθο της ιδιαίτερης αποστο
λής που υπηρετεί. Καθώς η αποστολή αυτή είναι τελείως
διαφορετική από εκείνη -η; υπόλοιπη; δημόσιας δ.ο'κττης,
οι αστυνομικοί δον διέπονται από τι: διατάξεις που αοοοουν
τους πολιτικούς υπαλλήλους, -αλλά από ίδιες, ιδιαίτερες δια
τάξεις τχυ θέσπιζα ο παρών νόμος κσ: τα κατά εξουσιοδό
τησή; τΡυ εΊοΊυόμονα 'διοστάήν.ατα'ή άλλο: ίοϊι/ο: νόμο:, ή ο:
δ στάξεις'-νόμων που δεν κοιταργ-ούνταε ατά τον παρόντα.
Η οΐίσεν.-ς ετοιμότητα του π.νοσωπκεύ -ry
Υπτοογοίου
Δημόσιας Τάξης ςόνα: τ.*ν;π: ο σ-.-τού —υ ιδιαίτερου χμοσ-

ΤΜΗΜΑ. Β'. ■
Me τα άρθρα 4, 3 και 6 κάνε λε'ττυρη’α της οστοστολή;
του J π'υργ'ϊΐ.υ εξειδικεύετα· ζζ :υ ,·κιι-.ριμέ"·σ αομοδιότητες - εργασίες »ασ or/ατίθεται σε 'ιδιαίτερο ,κλάδο. Με τη
δημιουργία τμν ενιαίων κλάδων κατά αντοκείμενο τερματί

ζεται η πολυδιάσπαση του αστυνομικού έργου σε πολλά Σώ
ματα και* Υπηρεσίες, που μάλιστα επικάλυπτε η μια την
άλλη.
Με το άρθρο 7 δημιουργείτα: για πρώτη φορά κλάδο;
διοικητική; υποστήριξης, που συνενώνει όλες τις υπηρεσίες
που δεν παράγουν απευθεία; έργο προ.; το κοινό, αλλά υποττηρίζουν με τον οποιο-δήποτε τρόπο το έργο των αστυνμικωυ
υπηρεσιών και του προσωπικού τους.
Το άρθρο 8 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα του νέου
νόμου, γιατί εισάγει την· αποκέντρωση των. αρμοδιοτήτων,
την απλοποίηση των διαδικασιών και την πάταξη, τη; γρα
φείο·/.:: τίας. Σε κάθε νομό δημιουργείτα: μία αστυνομική
διεύθυνση που αναλαμβάνει το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτω/ - εργασιών.
Η αστυνομική διεύθυνση του νομού αποτελεί ενιαία μονά
δα με τα τμήματα τη; πρωτεύουσας -ου νομού. Στις λοιπέ;
πόλεις του νομού λειτουργούν 1 αστυνομικά τμήματα. Έτσι τα
υπηρεσιακά κλιμάκια περιορίζονται σε τρία: Υπουργείο - Αρ
χηγείο. αστυνομ κή διεύίυνση. αστυνομικό τμήμα. Με το
παλιό σύστημα ο: βαθμίδες ήταν τουλάχιστο έξι.
Λόγω του μεγέθους της Αττικής και της Θεσσαλονίκη;
στις, περιοχές αυτές 'ακολουθείται διαφορετικός τρόπο; πε
ριφερειακή; οργάνωση; με καθ’ ύλην διαίρεση των γενικών
διευθύνεων σε διευθύνσεις και τμήματα. Θεσπίζεται όμως
η ύπαοξη ενιαία; αστυνόμευση: για ολόκληρη την Αττική,
που γεωγραφικά και πληθυσμιακά αποτελεί ένα αδιάσπαστο
σύνολο.
Με το ίδιο άρθρο προβλέπετα: η ενίσχυση της λειτουργία;
του ελέγχου των αποκεντρωμένων υπηρεσιών (εννέα επιθεω
ρητές έναντι τριών σήμερα), λαμβά/Οντας σπάθη την α. ξα·
νόμενη σημασία ταυ ελέγχου στα πλαίσια της σύγχρονη; δι
οίκησης.
II γεωγραφική ιδιοσυστασία τη; χώρα; (μερικέ; κοινότη
τες. από τις οποίες ο: περισσότερε; ορεινέ; ή νησιωτικές,
δηλαδή αποκομμένε;) υπαγόρευσε τι; διατάξει; του άρ
θρου 9. Ο κοινοτικό; φύλακας, διάδοχο σχήμα των σημερι
νών σταθυών και φυλακίων της Χωροφυλακής και του θε
σμού του αγροφύλακα, θα αποτελέσει τον εκπρόσωπό τη; α
στυνομικής αρχή; στο χωριό και θα επιτρέψει την απαλλα
γή των κύριων αστυνομικών δυνάμεων από δευτερεύουσε; ερ
γασίες (όπως ο: επιδόσεις διάφορων δημόσιων εγγράφων)
και τη συγκέντρω"ή του; στα αστικά κέντρα, όπου παρουσιά
ζονται και ο: σύγχρονε; .μορφές του εγκλήματος.
Μοναδικό; ίσως κρατικός υπάλληλο; στο χω,ριό, Ο κοινο
τικός φύλακας είναι φυσικό να παρέχει τις υπηρεσίες του
στον τοπ κό Ο.Τ.Α.
Το άρθρο 10 εισάγει ένα σημαντικό θεσμό αποκεντρωτι
κής 'έμπνευσης. Η αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών "οη-'
μότια; τάξης, σαν κα' αυτά που περιγοάφει το εδάφιο α' τη;
παραγράφου 2, δεν είναι νοητό να γίνεται με αποφάσεις που
λ-αμβάνονται οπτό το κέντρο. Θύτε όμ-ως είναι σκόπιμο να α
ναλαμβάνει την ευθύνη τους μόνο ο τοπικός αστυνομικός
διευθυντής. Η δημιουργία της νομαρχιακής αστα/ομ·.κή·ς , ε·
π'τσοπή* με τη συγκεκριμένη σύνθετη εκφράζε: τη θέληση να
εξισορροπηθεί η μεγάλη δύναμη, αλλά κα: η μεγάλη ευθύνη
που δίνε» το άρθρο 8 στη; αετυ'/ομική διεύθυνση του νποεύ
κα: στο διευθυντή της.
ί." ·..
Η νομαρχιακή αστυνομική επιτροπή εξασφαλίζει, σε. πε
ριφερειακό επίπεδο τον πολιτικό έλεγχο.των αστυνομικών αρ
χών ναι τη/ καθοδήγησή τους ιδιαίτερα .σε τχαιπτώσε·;. που
μπορούν να συνεπάγονται περιορισμό, .των ατομικών ελευθε
ριών.
Η οργάνωση :·.α·. η λειτουργία των ο.στννομ:κών'υπηρεο:ώ"
πρέπει ·>α είναι ευέλικτες για '/α αντιμετωπίζουν αποτελε
σματικά τις σύγχρονες μορφές του εγκλήματος και τι; άτρκώς μεταβαλλόμενος κοινωνικές συνθήκες. Για το λόγο αυ
τό το άρθρο 11 δίνε·. τη δυνατότητα .ρύθμισής αυτών των
θεμάτων με προεδρικά διατάγματα, μεριμνώντας επίσης για
τη διαρκή κωδσκαποίησή τους με τη μορφή εσωτερικού κα
νονισμού.
· "
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ΤΜΗΜΑ A'.
Ο: ρεντές κοινωνικές σννδήκες επιβάλλουν τη δυνατότητα
ευολιξίβς στην αντιμετώπιση μιας σειράς δεμάτων τον περιγράφονται otic παραγράφους 1 '/■*: 3 τον ,άρδρου 12. Με
την» παράγραφο 8 ατοκεντρώνοντζι διοικητικές αρμοδιότητες
από τις αστυνομικές αρχές στους Q.T.A. Τέλος η τταρ-αγραοος 9 δίνει τη δυνατότητα στητν Αστυνομία ν,α τρολαμβανει
και να ατοτρέπβι εγκληματικές ενέργειες,
επιβάλλοντας
στα διάφορα νομικά πρόσωπα τον ασκούν δραστηριότητες το
μπορούν να ατοτελέοονν στόχο εγκληματιών (όπως τράπεζες,
μεγάλα καταστήματα κ.λπ.), να λάβουν όλα τα καταλληλα
μέτρα ασφαλείας για τη φύλαξη τονς.
Με τις ρυδμίσεις τον άρδρου 13 αυξάνονται ο: κατηγορίες
προσωπικού τον ασκούν καδήκοντα τροανακριτιν.ού ντα/ύ.ή
λο και δημόσιον κατήγορον. Τα ατλά διαδικαστικά προσνακριτικά καδήκοντα μπορεί να ασκούνται και ατό κοινοτι
κού: φύλακες. Ετίσης το τολιτικό τροσωτικό τον κλάδον
AT μτορεί να ασκεί χρέη δημόσιόν κατήγορον. Έτσι το α
στυνομικό τροσωτικό αταλλάσσεται ατό ένα σημαντικό φορ
τίο, ώστε να μπορέσει να ασχολη&εί στα έργα για τα οποία
ενει σνγκριτικό τλεονέκτημα, δηλαδή τη δίωξη τον εγκλή
ματος. - -Το άρδρα 14 ΐοηδάει την καλλιέργεια καλύτερων σχέ
σεων ανάμεσα στους τολίτες ν.αι τη/ αστυνομία, δίδοντας την
ευκαιρία στην τελευταία να δείχνεται ετιεικώς, τροσιτή και
ανοιχτή στονς τολίτες. Ταυτόχρονα αταλλάσσονται τα δικα
στήρια ατό άσκηση συχνά ατασχόλησης για πλήδός μικρής
σημασίας παραβάσεων.
Με το άρδρο 13 δεσπίζεται προσωρινός χαρακτήρας υ.ιας
εργασίας τον ετιτελεί η Αστυνομία και είναι ξένη προς την
ατοστολή τον ΥπουργεΓου Δημόσιας Τάξης.
Επίσης δεσπίζεται η απαγόρευση χρησιμοτοίησης αστννο
μικ,ού τροσωτικού για την εκτέλεση θανατικής τοινής.
Με το άρδρο 16 καθορίζεται
•θεωρούνται δημόσιοι ντόλογοι.

το οι

ατό

το

προσωπικό

Με το άρδρο 17 ρυθμίζονται οι εργασίες της συγκρότησης
ττρατονομικών αποσπασμάτων και ,· εκτέλεση·; κ.α·3ηκΐάντων
ιρουράρχου, στα πλαίσια της ατοστολής τον Υπουργείου Δη
μοσίας Τάξης να συμμετέχει στην αξ ασφάλιση της εδνιν.ής
άμυνας.

Με το άρδρο 23 καθορίζονται οι οργανικές -δέσεις τον
αστυνομικού τροσωτικού σε αριδμό ίσο μ.ε το σύνολο των -δέ
σεων των καταργο υμένων Σωμάτων.
Με το άρ·5ρο 24 κα-δορίζεται η κλίμακα της ιεραρχίας των
βαθμών και η μισδολογική αντιστοιχία των αστυνομικών τρος
τονς στρατιωτικούς. Οι διατάξεις τον ταρόντος βελτιώνουν
ουσιαστικά τη βαθμολογική και μΐ'-δολογική εξέλιξη τον
αστυνομικού τροσωτικού, καταργονντα: από το παλιό βαθμο
λόγιο οι βαθμοί τον Υπενωμοτάρχη — Υπαρχιφύλακα, Ανθυ
πομοιράρχου —— Τπαστννόμον 6', αφού όλο: -δα εξέρχονται
από την Σχολή Υταττννόμων, και ταξιάρχου -- αστυνομικού
διευθυντή α', τον η τρακτική ατέδειξε ότ: δεν εξυπηρετούν
καμιά λειτουργική σκοτιμότητα. Η κατάργηση των βαθμών
αυτών ταρονσιάσ’οντα: στον αμέσως α;ώτε:ο τον καταργονμενον με την ταροχή και τον μιτδού τον νέου βαθμού. Άλλωστε
ο τεριορισμός τον βαδμού αποτελεί την σύγχρονη τάση, το
αυτό δε γίνεται, και στην δημόσια διοίκηση.
Με το άρδρο 25 αυξάνεται το όριο ηλικίας τον αστυνομι
κού προσωπικού από το βαδμό τον υπαστυνόμου και κάτω, χω
ρίς όμως να μεταβάλλεται το ισχνόν καδεστώς για τονς
προερχόμενους ατό τα καταργονμενα Σώματα. Ταυτόχρονα
ικανοποιείται το αίτημα μεγάλου αριθμού.-κατώτερον προσω
πικού να μτορεί να παρατείνει με αίτησή τον την παραμονή
-το Σώμα.
Για τονς αξιωματικούς τον φέρουν το βαδμό τον αστυνομι
κού υποδιευθυντή και κάτω ανξάνετα. το όριο ηλικίας κατά
ένα έτος. Έτσι, σε συνδυασμό και με τη διάταξη της παρα
γράφου 3 τον άρδρου 45 (μη προσμέτρηση τον χρόνον στρά
τευσης στον υπολογισμό τον χρόνον υπηρεσίας), ο: αξιωματι
κοί αυτοί δεν δίγονται από τυχόν πρόταξη στην κοινή επετη
ρίδα -αναδέλφων τονς νεώτερω-ν στην ηλ κία.
Το άρδρο 26 προβλέπει τις οργανικές δέσεις τον πολιτικού
προσωπικού, τον ο αριδμός τονς προσδιορίζεται από τις ανά
γκες τον Ττονργειον να νποκαταστήσε: στιτ εργασίες υποστή
ριξης αστυνομικό προσωπικό με πολιτικό και να στελεχωθεί
με επιστήμονες και τεχνικούς για τις εξειδ:κενμένες εργα
σίες. Ο: οργανικές δέσεις των κοινοτικών φυλάκων είναι ίσες
με τον αριδμό των δέσεων της καταργούμενης Υπηρεσίας
Αγροφυλακής.
Τμήμα Β'.

ΤΜΗΜΑ Ε'.
Οι ταράγραφο: 1, 2, 3 και 7 τον άρ-ύς ον 18 έχουν σκοτό
α περιορίσουν την α/άνεση στην Αστυνομία έργων ξένων
ιρες την ατοστολή του Ττονργειον. Κατά τάγια πρα/.τεκή
τολλών δεκαετιών, η εξντηρέτηση όλης της δημόσιας διοί'-■ηστ-.ς, ιδίως στη; επαρχία, γινόταν ατό τα Σώματα Ασφα.ειατ. με ατοτελεσμα οι αστυνομικοί να μην έχουν χρόνο να
:·■
'οχον-ηνονν με τα κύρια οι αδ ή κοντά τονς.
Με τις ταρ άγραφους ·4 κ.α: 5 καδορίζσνται ο: σχέσεις-τρυ
’τουργείου Δημόσιας Τάξης και τον Υπουργείου Εμπορικής
ναυτιλίας.·
'
· "···'- — : ’
Με τις παραγράφους 8 και 9 καδ ορίζοντα: ο: σχέσεις τής
.λληνικής Αστυνομίας με τις λοιπές ένοπλες δυνάμεις'. -1

ΤΜΗΜΑ ΣΤ'.
Με-τα άρδρα 19 και 20 ρυθμίζονται δέματα του αφορούν
η; οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες τον Ττονργειον.
Στο^άρ-Spo 21 τροόλέτετα: η δυνατότητα λειτουργίας ειικων /νοσχων και πρατηρίων για το τροσωτικό τον Ττονε·
είον.
Μέρος δεντεσο, Τμήμα Α'. . .<
Στο άρδρο 22 καδορίζοντα: ο: κατη
! i.- · j 'j 77:
r.-j Υπουργείου.Ό: υποδιαιρέσεις τους /.i: C τρίττν
■ <η■ ·θή-^*ΐΐ .διάφορες υπηρεσίες. ^1ε ττν
A
-ίζετα; η.δυνατότητα νζ διατ-ίδεται πρ
τ::κ.ό των
ννάμεων. για. ττφ/ ετ.ά/δρωτη -δέσεω·»·. ~Vj * ' Λ
μυνας.

Με τα άρδρα 27, 28, 29, 30 και 31 ρυθμίζεται η προέλευ
ση τον αστυνομικού προσωπικού.
Η παράγραφος 1 του άρδρον 27 καθορίζει σαν απαραίτητο
προσόν για την κατάταξη το απολυτήριό Λυκείου (ή ισότι
μης σχολής), ώστε'να ανέβει το μορφωτικό επίπεδο των αστυ-"
καδιεεωνε: υπο
νομικών. Η παράγραφος 2 τον
χρεωτική δοκιμαστική δητεια σε περιφερειακή νπηρεοια για
ί-ύο*χρόνια,· ώστε να'δοθεί V χρόνος στο δόκιμο να αποδείξει,
αν είναι κατάλληλος για το επάγγελμα τον αστυνομικού. Για
την παραμονή -τον δοκίμου στο Σώμα δεσπίζετα: μια αυστηρή
δοκιμασία, τον εγγυάταε την.ορδή. κρίση.για. την κσρσλληλφ-·
τητά.ταυ.
.....
··.;-·
· —Η παράγραφος 3 τον άρδρον 27 προβλέπει ανάλογη δια
δικασία επιλογής και για τους α:;;ιφύλακες ν.ε κνριότέρη'
καινοτομία", έναντι τον παλιού καδεστώς. τη διεξαγωγή προαγωγικών εξετάσεων (ύστερα ατό τρία χρόνια ενεόκτμης ντηρε'ίάς στο βαδμό τον αστυφύλακα) για την κατάληδη κενών
δέσεων αρχιφύλακα.·'
’·
·
··· ...’
■ Το άρδρο 30 προβλέπει αύξηση -.ον οείεν.. ηλεκίασ (από
32 σε 35)' για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, στη Σχολή Α
ξιωματικών, ώστε να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε
περισσότερους κατωτέρους και να έχουν ;;ακρύτερ;'διάστημα
τη φ λοδοξια συμμετοχής στις εξετάσεις σα- κίνητρο καλής
απόδοσης και μελέτης.
Για τους προερχόμενους από .τα κα.ταργεάνενα Σώματ* το-καόζστώς παραμένει.αμετάεληΜ^. .
ν ·.'·;·.

ο
ΤΜΗΜΑ Γ.
Το άρθρο 32 καθορίζει τις αρμοδιότητες του Υπουργού -/.λ·.
του Αρχηγού τη; Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης οίνε: τη
δυνατότητα απλουστευσης των διαδικασιών 7.2: 2r.zv.vj-:ωτη;
αρμοδιοτήτων με τη μεταβίβαση εξουσιών ατό την πολιτ-κή
7.2: υπηρεσιακή ηγεσία προς τους κατωτέρους της.
1 Με το άρθρο 33 προσδιορίζονται ο· βαθμοί των αρωματι
κών του διοικούν τ:ς διάφορες υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας.
ΤΜΗΜΑ Α'.
Ιο άρθρο 34 ουσιαστικά καταργεί σειρά υποχρεώσεων
του προσωπικού γύρω ατό τη διαμ-ο/ή και το γάμο,
II μονή υποχρέωση του προσωπικού πλέον είναι να θέρε:
στολή κτ: να ζητήσει
έγκριτη γάμου με τρόσωτο Ξένης
ιθ αγένει.-,ς.
|
Οτα·; ίο οημυσιο υφιστατα: ορισμένες δαπά;ες γ:α την
εκπαίδευση ή την πρόσληψη του προσωπικού είναι εύλογο να
δεσμεύει το προσωπικό αυτά για ορισμένο διάστημα σε υπο
χρεωτική θητεία, χωρίς δΓ/.αίωμα
παραίτησης. Τις δε
σμεύσεις αυτές καθορίζει το άρθρο 35.
-Το άρθρο 36 καθορίζει τις αποδοχές του προσωπικού και
τ:ς περιπτώσεις κρατήσεων. Οι αποδοχές του προσωπικού
καθορίζονται /αντίστοιχες των -στρατιωτικών, αφού και π
αποστολή την οποία υπηρετεί έχει αντίστοιχη ιδιαιτερότητα,
όπως είδαμε στα άρθρα 1 και 3.
Η ιδιαιτερότ·. :α της αποστολής του Υπουργείου Δημό
σιας Τάσης και των εργασιώ'ν πού ν.'αλούνται να επιτελέσο-vy οι 'αστυνομικοί προσδιορίζουν τα οδοιπορικά έξοδα, τα
επιδόματα, την υγειονομική περίθαλψη και τις υλικές και
ηθικές αμοιβές, που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των άρ
θρων 37. £8 και 39.
'
Το άρθρο 40 ορίζει αρμοδιότητα των κοινών δικαστηρίων
για τα αδικήματα των αστυνομικών καν ειδική δωσιδικία
για τους αξιωματικούς.
ι

,

ΤΜΗΜΑ BE
Με ιο άρθρο 41 μπαίνουν οι οάσεις για τη ριζική αναμόρ
φωση του εκπαιδευτικού συστήματος των αστυνομικών.

Προβλέπεται η ίδρυση ενιαίας αστυνομικής ακαδημίας,
που περιλαμβάνει βαθμίδες επαγγελματικής κ,α: επιστημο
νικής εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρ
φωσης του προέσωπικού.
Η ιδιαίτερη αποστολή που καλούνται να υπηρετήσουν οι
αστυνομικοί.’υπαγορεύει μια εκπαίδευση με ιδιαίτερο πρό
γραμμα και σύστημα και σε ιδιαίτερους χώρους. Απαιτεί
ακόμη ένα ιδιαίτερο π::θτ:κό επίπεδο γιατί ο αστυνομικός
δεν είναι απλώς ένας δημόσιος λειτουργός, αλλά εκτίνο;
r.l'J πσέπεν.νά γίνε: ο τιμητής των συνανθρώπων του.
.11. αύξηση της. διάρκειας της εκπαίδευσης των αστυφυ-,
λ_άκο>ν· από. .έξι μήνες σε ένα έτος αποσκοπεί στην. άνοδο,
to.· επίπεδου του αστυφύλακα, που.είναι και Α. βασικός λει
..· ... ·
.· .
τουργός του" ’ αστυνομικού έργου............
.Με το άρθρο 42 θεσπίζεται, όπως υπχ;ορεύε: σόαι το
Σώνταγμα, ευεργετικός διάτάξεος για ειδικές κατηγορίες
υπύψηπίών για τις αστυνομικές σχολές.
^Με.’το· άρθρο .43 ςροβλέποντα: περιπτώσεις ειδικών εκ
παιδεύσεων.. που' διευκολύνουν · τους αστυνομικούς να χυξή-'
σουν'·τ:ς. γνώσεις " τους και; εκτός’ Της αστυνομικής ακαδημιας. ·.....'
-Λ
-.. V- .
· ώ’ .......
.ΤΜΗΜΑ ΓΓν

- ...'.··______

...

... ;

. ε

*0 νομός-ορίζει το ΚΙ ΣΞΑ ως -αρμόδ-.ο για· την επιλογή·
του Αρχηγού της Ελλη/ικης Αστυνομίας, όπως γίνεται και'
γ-ια τους λοιπούςά,ίχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων κα.\
λόγω της· μεγάλης, βαρύτητας -του αξιώματος.' Το άρθρα
44 προβλέπει αν.όμ-η.ετήσ-.α κρ.ίση όλων ρων οοντιστρατήγων,
ώστε..να υπάρχει πάνφζ JC 2·μ;ατόςη:7_. ανανέωσης. της’..ηγε-,
σίαΓκαο ά 'κσίσπ να αποτελεί κί/ητοο 'καλύτεοπσ'’απόδίστ;?.'

Με το άρθρο 45 ρυθμίζεται η σύνθεση των υπηρεσιακών
ο-μβουλιων, που κρίνουν τους αξιωματικούς και ο χρόνος
κρίσης.
Οι α-·/Τ!στ?ατηγ·ο: και οι υποστράτηγοι δίεν κρίνονται λό
γω τρ-.ακονταπενταετιας. γιατί, κατά τεκμήριο, αποτελούν
:υυς πιο ικανούς και έμπειρους αξιωματικούς και η πολι
τεία δεν πρέπει να στερηθεί των υπηρεσιών τους εξ αιτίας
ενός τυπικού κα: συμβατικού λόγου. Για να εξασφαλιστεί
όμως η ανανέωση της ηγ·εσ:ας. η ικανοποίηση των φιλοδο
ξιών των νεωτερων και η αποσυμφόρηση των κατωτέσων
βαθμών, θεσπίζεται η ετήσια αυτεπάγγελτη
αποστρατεία
του ενός τρίτου τουλάχιστον οργανικών θέσεων αντιστρατήγων.
Για την αξιοκρατική βαθμολογική εξέλιξη όσων κρινονται ικανότεροι των συναδέλφων τους διαφοροποιείται η σει
ρά! στη; επετηρίδα, δηλαδή προτάσσονται όσοι προήχθησαν
κα: εκλογή, εκείνων που προήχθησαν κατ’ αρχαιότητα.
Τέλος, για να μη θιγούν οι αξιωματικοί που προέρτονιαι από τα καταργούμε-;α Σώματα λόγοι- τυχόν πρόταξης
στην κοινή επετηρ'δα νεωτέρων τους, εισάγετα: η διάταξη
της παραγράφου 5. βάσει της οποίας δεν πρ-σσαετράται η
υπηρεσία που παρασχέθηκε προς εκπλήρωση στρατιωτικής
υποχρέωσης κληρωτού ή εφέδρου για τοτ; υπολογισμό της
πραγματικής υπηρεσίας.
Με το άρθρο 46 βελτιώνεται και εκσυγχρονίζεται ο τρό
πος κρίσης αξιωματικών, με ιδιαίτερη έμφαση στη σαφήνεια
της αιτιολόγησης των όποιων κρίσεων.
Με το άρθρο 47 ρυθμίζεται η συγκρότηση των συμβου
λίων κρίσης των κατωτέρων αξιωματικών.
Το άρθρο 48 αποσκοπεί στην κατακ.όρυφη βελτίωση της
βαθμολογικής κα; μισθολογιν.ής εξέλιξης του -κατώτερου
προσωπικού. Έτσι προβλέπεται η προαγωγ-ή των αστυφυ
λάκων στο βαθμό του αρχιφύλακα μετά 18 χρονιά υπηρε
σίας έναντι 22 που ισχυε μέχρι σήμερα.
Ακόμη ο: αρχιφύλακες προάγονται μισθολογικά στο βαθμό
του αστυνόμου V μετά 26 χρόνια πραγματική; .πηρεσίας. ενώ
ρένσ: σήαερα προάγτντα: έως το βαθμό του υπαστυνόμου α .
Επίσης -οι αστυφύλακες προάγονται -κισθολογικά στο βαθμό
του αστυνόμου β'. όταν συμπληρώ"ουν 23 χρόνια πραγματικής
υπηρεσίας. ενώ μέχρι σήμερα προάγονται έως το βαθμό του
υπαστυνόμου α*.
Με τα άρθρα 49 -/.κι 50 ρυθμίζονται θέματα μεταύέτεω··-,
αποσπάσεων και μετακινήσεων του αστυνομικού προσωπικού.
Ορίζονται περιοριττ κά ο: συγκεκριμένες περιπτώ'εις που
επιτσέπο'τα: αποσπάσεις κα: μειώνετα. ο χρόνος σε ένα μή
να έναντι τριών ή αορίστου χσόνου που ισχυε μεχσ: σήμερα.
Τέλος προβλέπεται κα: ρυθμίζεται ή δυνατότητα απόσπασης'
αστυνομικού προσωπικού στο εσωτερ-.κ:. ανσγ/.η. ιγ.υ :μφα;ιζετ:: όλο και επ:τακτ κότερα τα τελευταία χρόνια.
^
Το άρθρο 31 προβλέπει τις προϋποθέ-είς για την ανάκλη
ση από την εφεδρεία αστυνομικού προσωπ-κου'.
ΤΜΗΜΑ Ζλ
Το άρθρο
άσθσο 52
5·"> θεσπίζει-ιδιαίτερο πειθαρχικό δίκαιο γα το
αστυνομικό προσωπικό κα: ρυθμίζει τη διαδικασία βοβα-ω-ης
των παραπτωμάτων και'επιβολή; ςω;λ αοιν-ων, ΤΙ'.Χ:’ί'·.τ;;οτητα αυτή: ’όπως αναφέραμε και ττοό πάνω, -πηγαζη απσ-τηα*
ιδιαιτερότητα της αποττολής που υπηρετεί.το αστυνομικό προ
σωπικό.
Το άρθρο 33 εξουσιοδοτεί για την έκδοτη προεδοικων οιαταγμάτω·1 π ου .-ρυθμίζουν έλα τα θέματα, πρφ;ωπ'7Αυ κα: προ
βλέπει και.τη δυνατότητα κωδικοποίησής τους.
. *..·*
Arp.:,*.*· "" .···*.

".·· Ά.

........... .

Το άρθρο 34- ρυθμίζει τη μετάβαση από το υφ'στά'Εενο ν.ιθέστώς στο νέο. Η Ελληνική Αστυνομία εΤνάι έ-;ά Σώμα νεο
κα: τελείως διαφορετικό από τα παλιά κα: ττη διάρθρωση κα:
στη λειτουργία κα: στις αρμοδιότητες. Τενεο Σωτα χμαλαμ-ρ
ίάνει όλες τις αρμοδιότητες- των ..καταργουμενων Σιυαατων
ν.αι Υπηρεσιών. Ο: αρμοδιότητες- όμως ιτου του τιατ-.θεντα:
με τον παρόντα νόμοΤίνα: περ'σσοτερές, ευρύτερες και πΌ'.Ο-

— δ —
τ:·/.ά διάφοοετικές. όζως ζροέκυψε αζό την ανάλυτη των προη
γουμένων άρθρων.
Με την ζαράγραφο 6 του άρθρου 54 ζροβλέζετα: η κωδι
κοποίηση όλων των διατάξεων ζου ισχύουν για το Υπουργείο
Δημόσιας ΧάΞτς κα: το προσωπικό του, ώστε να τερματιστεί
:θυ Οιεζε: το χώρο.
Το ά:·$ρο δδ τ:;·οόλέκε: τη δυνατότητα ένταξ η; του ζρο; οργανικές
σω -ry.C’j των 7.27 αργημένων Σωμάτων -77*7 \££
θέσεις αντίστΟ'.χο-J βαθμού. Η ένταξη αυ 77,, ενώ είναι ζροαι,ρετική για το> τ:ρ·ο σωζικό. είναι υποχρεωτική για το δημόσιο,
:ια; toj ζροσωζικού.
(07 τ: να 7.270 χυρωθεί το δ ιν,ζιωιζ
δδ
ρυθμίζουν
με όλε; τις λεζτοάρθρου
700
Πατάξεις
Ο:

μερειες τη διαοικασια της έντασης y.a: τ:ς κατηγορίες νέων
θέσεων κα: βαθμών στις οποίες εντάσσεται το προσωπικό. Με
τις ρυθμίσεις ζου θεσπίζονται εξασφαλίζεται το πέρασμα στο
νέο οογανωτικό σχήμα και στο νέο εργασιακό καθεστώς χωρίς
καμία βλαπτική μεταβολή γ:α το προσωπικό
Το άρθρο 56 επιλύει με τον αντικειμενικό κα: ψυχρό τρόζο
της μαθηματικής εζιστήμης το πρόβλημα της δημιουργία;
μίας νέας, κοινής επετηρίδας γ;α τους προερχόμενους αζό
τα καταργοόμενα Σώματα της Χωοοφυλακής κα- της Αστυ
νομίας Πόλεων. Τα κριτήρια ζου ακολουθούνται για τον
καθορισμό της αρχαιότητας δίνουν μια νέα -επετηρίδα, ζου.
όζως .·χζ έ'ΐε:ξ αν ειδικές μηχανογραφικές εφ αρμογές, σε σύνο
λο τριών χιλιάδων ·αξ«φατικών, μόνο είκ'υσ: ζερίζου θα έ
χουν κάζως διαφορετική εξέλιξη, αζό εκείνη ζου θεωρητικά
εξασφάλιζαν στο Σώμα αζό το οποίο ζρσόρνονται.
Με το άρθρο 57 ρυθμίζεται η βαθμολογική αντιστοιχία της
ενταςης.
M'S το ap-Spo 58 ftoa-Sορίζεται μια μζττϊζτιγ.η Ι'.ζϊιί&ζ'.ζ
·Κ1 αρεπιλογής της νέας ηγεσίας, με ζροσωρινή διατήρηση *?ϋο
χκγών, ώστε το ζροσωζικό να έχει την εγγύηση ότι εκριθη
οζό τους ζαλιούς του ηγήτορες.
Με το άρθρο 59 ζροβλέζετζι η μη μετάθεση του προσωπι
κού της .Αστυνομίας Πόλεων εκτός του χώρου της δικαιοδοσίας
της για μια ζενταετία. ώστε να μη διαταραχτεί απόσκια η
οικογενειακή και κοινωνική ζωή αυτού του προσωπικού. Η με
τάθεση αυτή επιτρέπεται μόνο ύστερα αζό αίτηση του ενδια
φερομένου ή για πειθαρχικούς λόγους ύστερα όμως αζό αζόφαση ειδικού συμβουλίου ζου η σύνθεση του εγγυάται στον -ερ
γαζόμενο την αζόλυτη αμεροληψία της απόφασης.
Με το άρθρο 60 εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση
της ασφάλισης του ζροσωζικού.
Με το άρθρο 61 ρυθμίζεται η τύχη των εκκρεμών υπό
θετων κατά τη ·ιετα£ατ:κ.ή ζερίοδο.
Με το άρθρο 62 προβλέπσυται οι κατσρ γούμενες κα: δια
τηρούμενες διατάξεις κα: τέλος με το άρθρο 63 ορίζετα·
η άμεση έναρξη ισχύος του νόμου αζό τη δημοσίευσή του
στην Εφημέριο σ της Κυβέρνησης, ώστε να αρχίσει αμέσως
η υλεζοίηση υ νέου οργανωτικού σχήματος κιαι να αζολαύc« ο ελληνικός λαός τις υπηρεσίες μιας νέας, ίιαφορετικής
ΪΙ άρθρωση κα: στη λειτουργία Αστυνομίας.
Αθήνα, 16 Αυγούστου 1984
Ο: Υπουργοί
7ς Αμινας
ΑΧΑΡΠΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΑΡΓΟΥ

Προεδρίας Κυβερνήσεως
ΑΠΟΣΤ.' ΛΑΖΑΡΗΣ

Εξωτερικών
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΣAM Π Ο Π Ο ΥΛΟΣ
Εσωτερικών
. Ί' : ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ-'’ΧΟΥΤΣΟΠΩΡΓΑΣ
Υγτίαφ.κζι Πρόνοιας
Οόκτυομικών '
ΠΩΡΓΟΣ ΓΈ}ΝΝΗ?·ΙΑΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ
γεωργίας
* ^ορυωντκών Ασφαλίσεων
ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΊΤΗΣ'
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ'ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ
Δημόσιας Τάξης
Εμπορικής Ναυτιλίας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΦΛΡΑΣ
Δικαιοσύνης
Γ—Α ΜΑΓΚΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Διατάξεις ζου τροποποιούνται ή καταργούνται με το σχέδιο
νόμου «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης».
1. Παράγραφος 1 του άρθρου 20 του Ν. 671/1977.
«Άρθρο 20.
Τακτικαί —

Εκτακτο: κρίσεις.

ί. Οι Αξιωματικοί κρίνοντ αι ταν.τικά και έκτακτα:
Η τακτική κρίση ενεργείται τον Μάρτιο κάθε έτους, η δε
έκτακτη όταν συντρέχει μία αζό τις ζεριζτώσεις που. ορί
ζονται στα άρθρα 9 zap. 2 και 3, 11 ζαρ. 2, 19 ζαρ. 3,
25 ζαρ. 8, 33, 34 και 39 του ζαρόντος».
2. Παράυφαφος 3 του άρθρου 27 του -Ν. 671/1977.
«Άρθρο 27.
Διαδικασία προαγωγών.

^
)

(

1.

..............................................................ν·.··..................

2.

.......................................................··.................’··,····'

3. Εις ζερίζτωσιν ταυτοχρόνου προαγωγής, 0: κατ’ εκλο
γήν κυαι κατ’ αρχαιότητα ζροαγόμενοι διατηρούν μεταξύ των
την σειράν αρχαιότητες, την οποίαν είχον ζρο της ζροαγωγής των».
.............
.... \*_______
3. Άρθρο 11 Ν. 671/1977.
«Άρθρο 11.

-> 1

'

Ειδικά τυζικ.ά ζρος ζροαγωγήν ζροσρόντ4..
1.
Ειδικά τυζιικά ζρος ζροαγωγήν ζροσά/τα είναι ο χρό
νος υζηρεσίας εις ωρισμένην θέσιν και η αζοφοίτησις εκ
σχολής επαγγελματικής μετεκζαιδεύσεως αξιωματικών, κα
θορίζονται δε ως ακολούθως:
α. Δια τους μοιράρχους, αστυνόμους Β' τάξεις και ζυραγούς:
/
1. ζενταετής (συνεχής ή διακεκομμένη) υζηρζσία εις.τον
κατεχόμενον και ζροηγούμενον βαθμόν εις οιανδήζοτε θέσιν
Υζοδιοικήσεως Χωροφυλακής ή Αστυνομικού Τμήματος Τάξεως ή Υζηρεοίας Ασφαλείας, Τροχαίας, Αγορανομίας. Α
μέσου Δράσεως, Μηχανοκινήτων Μονάδων ή Πυροσβεστικού
Σταθμού, εκ της οποίας διετής τοιαύτη {συνεχής ή διακε
κομμένη) εις τον κατεχόμενον βαθμόν, ως Διοικητγυ ή Υζοδιοικητού των υπηρεσιών τούτων δια την Χωροφυλακή^ κα:
το Πυροσβεστικόν Σώμα, δια δε την Αστυνομίαν ΓΙόλεεον
εφόσον καθίσταται τούτο εφικτόν. Η διετής υζηρεσία σε θέ
ση Διοικητού ή Υποδιοικητού των ανωτέρω -υπηρεσιών ζου
αζαιτείται για τηυ ζροαγωγή των μοι ράρχων.^άστυηόμων,
β' καί ζοραγών, πρέπει να έχει διάνυθεί είτε σΑν χ'ατε χυ
μένο είτε στους προηγούμενους βαθμούς.
" '·2. Αζοφοίτησις «κ Σχολής .Εζαγγεύςιατικής Μετεκζα:οεύσεως, εφόσον κατά τας οιεζοάσας τα σιόματα Χωροφυλα
κής, Αστυνομίας Πόλεων και
Πυροσβεστικού διατάξεις
τοιαύτη σχολή υφίσταται, ο: δε αξιωματικοί ούτοι εκλήθησαν ζρος οοίτησιν. Εξαίρεσις αζό της φιετήσοως εις την
σχελήν τσιύτην δεν εζιτρέτχται.
?. Δια τους 'συνταγμστάρχας, αστυνομικούς οιουθσζάς^.ρ'·
τι'ξεως και αντιζυράρχους : διετής (συνοχής ή διακςκσμενη) υζηρεσία, ως ανώτεροι αξιωματικοί εις οιανδήζοτο- θέ
σιν Υζαδιοικήσεως Χωροφυλακής ή Υζηρεσίας Ασφαλεία^,
Τροχαίας, Αγορτυςμίας, Αμέσου Δράσεως, Μηχαυοκινήέων
Μονάδων.· Αστυνομικής Υζοδιουθύνσεως Γουυικής .Αομοδιιτητος. Διτική.σεως Χωοτζυλακής Γε'υτν,σr Ασυοδιότκττσ. ΑΓτυ.'ονΧήμοτιτ ’ TE?eor. Π * - Ιιο τίώ ί Σταθμ:; ή
Διτικήστωφ Πυροσβεστική; Υζηοοσίας Πόλεως. οκ τκς οζοίας ενός έτους τοιαύτη εις τσέ 'κατεγόκενου δαθ;χόυ ως
Διοικητού, ή Υζοδιοικητού των υζηρεσιών τούτων δια την
Χωροφυλακήν και το Πυροσβεστικόν Σώμα δια δε την Α
στυνομίαν Πόλεων εφόσον τούτο ‘καθίσταται εφικτόν.
2. Η μη συμζλήρωσις τοο χρόυυυ υζηρεσίας εις τας. εις
τας Γροηγούμένας ζαραγράφους, υζηοεσίας ή θέσεις μέχρι

τέλους Φεβρ^αρίου του ray; κα-3’ ό ενεργούν τχι α.ι κρί
σεις, συνεπάγεσαι χναόολή ση-ς κρίσεως το» αςιωματικου.

Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας λογίζεται ως χρό
νος ϊιοικήσεως.

3. Διακοπή toy χρόνου υπηρεσίας εις τας, εις τας παρα
γράφους 1 κοκ »2 του παρόντος χρ·3ρου υπηρεσίας, ή δέσεις
μέχρι 45 ημερών εξ οιασοήποτε αιτίας ως και το;αυτή μέ
χρι ενός έτους οφειλομένη εις πάδησιν, νοσηλείαν ή άϊειαν
συνέπεια τραυματισμού επισυμέάντος κατά την υπηρεσίαν και
ένεκα Ετούτης, λογίζεται ως μη οιανέπτουσα τον εις ταύτας
χρόνον υπηρεσίας.

6. Οι Τ-θηρεσίες και οι δέσεις των Υπηρεσιών αυτών
στις οποίες πρέπει να υπηρετήσουν οι Αξιωματικοί, για την
απόκτησιν των ειοικών τυπικών προς προαγωγή/ προσόντων
του παρόντος άρδρυυ κα-υορίζονται με απόφαση του Τπουργοό Δημόσιας Τάξης.

4. Για την απόκτηση του προίλεπομένου ειδικού τυπικού
προς προαγωγήν προσόντος χρόνου υπηρεσίας των ϊιαλαμt αν υμένων εις την παράγραφον 1 εοαφ. 2(1) και 6 Αξιωμα
τικών προσμετρείτο* υπό τας ως άνω προϋποδέσεις και ο
χρόνος υπηρΕσίας ο ϊΐιανυδεις:
α. Εις τας δέσεις Υποόιοικητού Ανωτέρας Διοικήτεως
Χωροφυλακής ή Υποειευδυντού Αστυνομικής Διευδύνσεως.
β. Εις τας δέσεις Αναλυτών και Προγριαμματιο+τών των
Μηχανογραφικών Υπηρεσιών.
γ. Εις τας Σχολάς των Σωμάτων Ασφαλείας.
ο. Εις τας Υπηρεσίας
Φρουρών εν γένει.

Μεταγωγών

κρατουμένων

και

ε. Εις τα^ Υπηρεσίας Το,υρισμοό και ΑλλοΒαπ,ών.
στ. Εις τας Διοικήσεις Πυροσδεστικών Υπηρεσιών Πόλιεων.
_
.
.
5. Ο ίιανυόμενος χρόνος υπηρεσίας στην Κ.Υ.Π. τω-ν

7. Οι ϊιατάξεις του παρόντος άρ-δοου. σχετικά με τον απαιτοΰμενο χρόνο υπηρεσίας εις ωρισμένην δέσιν, όπως κα
θορίζεται υπό του παοόντος άρδρου, εφασιχόζονταΐ από 1.8.
1984».
4. Παράγραφος 4 άρδφου 18 Ν. 671/1977.
«ΛΑρδρο 18.
Εκδόσεις ικανότητας.
1......................... ....................................
..............................
2................................................. ............................... ....
3........................ ..................................................................................

4. Με-3’ εκάστην σύνταξιν τακτικής ή εκτάκτου εκδέσεως ικανότητες ο συντάσσων γνωστοποιεί εγγράφως, κατ’ ιί’ίαν
εις τον αξιωματικό/ την δαδμολογίχν και τους ϊυσμενείς
'χαρακτηρισμούς από ταυ όαδμού «ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΛΟΣ» και
κάτω».____
...___
.........
..... _ .
___ _ .
Α·3ήνα, 20 Αυγούστου 1984
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΓΛΑΡΙΚΗΣ

