ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στ: σχέδιο νόμο. «Ττοποποίηση διατάξεων του ν. 148!
1984 «Ορτ^ι^ισμος Υπουργείου Δημόσιας- Τάξης y.a. αλ- λες διατάξεις». Προς τι/ Βον/.ή των Ελλήνων
1. Η θήφιση του ν. 1481/1984 ήταν το π ρ ω τκαί ν.ο: · ο
βήμα της θεσμικής παρέμβασης της Κυβέρνησης του 11 A.,
ΣΟ.Κ. στη δομή της Αστυνομίας. Μ» tc νόμο αυτ; τέθηκαν
c. βάσεις και ο: προϋποθέσεις για την αναδιοργάνωση και
εκσυγχρονισμό των-Σωμάτων Ασφαλείας με κατευθυντήρ12
οσχή στ, δημιουργία μιας νέας Αστυνομίας.
Βνταγ-μένα; c..v. 1481/1984 στην^πυ/.ι/ετ/.ή θεσμικών α Α
λογών rev το Π-ΑΣΟΚ προώθησε τε σηκαντιχους τομείς,
Tf7rvssv.7ir-.T-. 2 καταγράφτηκε ως πομη τ ένα κρίσιμο και
ευαίσθητο- τομέα τον' Κράτους γσατττη εντπτΓηση των Σωμυτων Αττάλειας -εν ήταν ατ:λα μιά διο:7-ή?*κή, εχ-συγχρονιστική διαδικασία. επιτακτική, βέβαια ν.α ι απαραίτητη, αλλά
κύρια είναι η υλοποίηση μιας νέα; αντίληψης για τους μη
χανισμούς του Κράτους, τη σχέση τους με τον πολίτη. τη
σύνδεσή ττυς μιε το μετχσχηματισμό της κοινωνίας μας.
Η πολιτική φιλοσοφία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ο στόχος του
είναι η διαμόρφωση μιας Αστυνομίας.
_ που_ ρεν θα ιδιοποιείται κτμία- κοινωνική . τάξη ούτε

-_ .

xaYivi κόμμα

— του θα παρεχε··. σύγχρονες υπηρεσίες προς τι κοινωνι
κό σύνολο
— 7.α: του ατό μέσο κατασταλτι/ής ·λρ"ϊτ·.κης εξουσίας
θα μετατρέπεται σε υπηρεσία κοινωνικής προσφοράς
και στήριξης της λαϊκής κυριαρχίας.
Είναι αμετάθετο λαϊκό αίτημα για μια Αστυνομία δημο
κρατική. σύγχρονη, αποτελεσματική.
Στην κατεύθυνση αυτή ο ν. 1481/1984 ήταν η οσχή υιας
χρογραμματισμ,ένης. ιεραρχημένης χυίόερναρτιν.ής πολιτικής
του έχει συνέχεια, συνέτεια χαι περιλαμβάνει σειρά μέτρων
χα: βημάτων. Σ’ αυτά εντάσσεται χαι το παρόν νομοσχέδιο
του τροποποιεί διατάξεις του ν. 1481/1984.
Αναμφισβήτητα, η αναδιοργάνωση της Γενιχής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης έχει λειτούργησε: ικανοποιητικά 7.α:
αποτελέσματα της είναι ήδη ορατά στον κάθε πολίτη. Η
Ελληνιχή Αστυνομία αποτελεί μια υταρχτή τραγματιχότητα
με ζωή, δράση χαι στοτέλεσμα. Ξ,επερνώντας τις εμτειρίες
του παρελθόντος τίόενται ο: υποθήκες για το "νέο, τρόσωτο
της Αστυνομίας.
Ήδη στ: τλαίσιε εφαρμογής του ν. 1481/1984 έχουν
υλοποιηθεί τους τελευταίους μήνες ή βρίσκονται στο στάδιο
της υλοττίησης, σειρά σημαντικών μέτρων του εκφράζουν
ακριβώς 7.α: το πνεύμα του νόμου.
— Περιορισμός στην πολυδιάσπαση του αστυναμιχοό έρ
γου.
— Ενότητα χαι ταχύτητα δράσης χατά τόπο χαι αντιχείμενο
— Απλούστευση διαδικασιών χαι μείωση της γραφειοχρα··
τίας.
— Διοιτ-ητιχή αποκέντρωση χαι περιορισμός των χεντρ:·
χών Υπηρεσιών σε χαλαρά επιτελική αττυστολή.
—Καθιέρωση λαϊν.ής εκπροσώπησης στο νόμο με τη
Νομαρχιακή Αστυνομιχή Επιτροπή.
—Λποφχσιστιχή μείωση αλληλοχαλυστόμε ·ων υπηρεσιών
χαι διάθεση του προσωπικού σε μάχιμες υπηρεσίες.
— Εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος και κα*-!«ερόση κινήτρων για την προσέλκυση καταλλήλου επι
στημονικού προσωπικού.
— Περιορισμός κόστους λειτουργίας.
2. Όμως η εμπειρία της μετάδοσης από μια κατάσταση
σε μοα άλλη απαιτεί, συνεχή παρακολούθηση y.a: έλεγχο.

επιοάλλε; μέτρα διορθωτικά και προσαρμοστικά,
χκσι...ς
ίδια η πράξη ανακαλύπτει.
. Αυτό το στόχο ικανοποιεί το παρόν νομοσχέδιο.
_ίί φιλοσοφία, ο: δασικές κατευθύνσεις, και ο: ρυθμίσεις
του 1481/1984 δεν μεταβάλλονται. Η γενική διάρθρωση
των υπηρεσιών παραμένει η ίδια, η δομή της Γενικής Γραμ,ατεια; Αηεοσιας Τάξης διατηρεί τα ίδια χαρακτηριστικά.
Με το προτεινομενο -/ομοσ/έδιο γίνεται διορθωτική παρέμ-~~τ< */-2: 2 ντ :j.£ τ ω
ν τ 27.6 c t α ο?γτνΐύτΐ7.ά, Χε :T0JCY’.y.2
y.a: διαδικαστικά προόλήεατα. Στοχεύει στη δημουργί; ορθο
λογικότερου οργανωτικού σχήματος, που διαθέτει μεγαλύτε
ρη Λειτουργική ευελιξία και αποτελεσματικότητα στις μεταέαλλομενες συνθήκες, πάντοτε δέόαια στα πλαίσια του Συ
ντάγματος και των νόμων.
■Επίσης καλύπτί’. κενά που παρουσιάστηκαν, διοσθώνε: τυ
χόν τφαλματα y.a: διευκρινίζει αμφιδολίες που προέκυψαν
κατά την εφαρμογή.
Πρέπει να επισημανθοί δεδαια ότι με το προτεινόμενο
νομοσχέδιο δεν περιορίζονται ούτε πασαόλεποντα: σε καμία
περίπτωση τα νομοθετημένα δικαιώματα του προσωπικού.
Αντίθετα όελτ.ωνονται ο: διατάξεις που αφορούν τους όρους
και τις συνθήκες εργχσίας τους.
Στην ανάλυση κατ άρθρο, που ακολουθεί, σ/αφέρονται
3.
ο: σημχ/τικότερες ρυθμίσεις που γίνονται.
Με το άρθρο 1 του νομοσχεδίου αναδιατυπώνεται^και συ-,
μπληρώνεται το άρθρο 11 του ν. 1481/1984 (άστε να πα
ρέχονται δυνατότητες ευελιξίας στην διάρθρωση των υπηρε
σιών. Αυτό κρίνετα: αναγκαίο, γιατί είναι αναμφισβήτητο
ότι η αποτελεσματική προσαρμογή της δομής της Αστυνο
μίας σε νεες ή ειδικες συνθήκες, αποτελεί κρίσκίΛ παράγο
ντα για την αποδοτική λειτουργία της. Η εμπειρία και ο:
μεταβαλλόμενες ανάγκες δεν μπορούν να συμβιβαστούν κάθε
φορά με -κάποιο άκαμπτο σχήμα.
Ειδικότερα προδ/άπετα». με έκδοση προεδρικών διαταγμά
των :
(1) Δυνατότητα αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών και αντί
στοιχη κάλυψη τε προσωπικό.
(2) Σύσταση ενδιάμεσων θέσεων και βαθμών στη βαθμο
λογική κ/.ίμακα.
(3) Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των αστυνομικών σχο
λών.
(4) Ρύθμιση θαμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, απο
σπάσεων y.a: αδειών προσωπικού καθώς και τα σχετικά ·αε
τη συγκρότηση των συμβουλίων προαγωγών, πειθαρχικών κα:
άλλων συλλογικών διοικητικών οργάνων.
Επισημαίνετα: η παράγραφος 2 που αφορά το Πυοοσβεστικό Σώμα για το οποίο διενκο/άνετα: η οργανωτική—λει
τουργική ευελιξία του. δεασαφηνίζετα: το καθεστώς του και
πασέχετα: δυνατότητα ρύθμισης θεμάτων προσωπικού και εκ
παίδευσης.
Μ: τις υπόλοιπες παραγράφους του άρθρου αυτού :
Θεσπίζονται περιορισμοί στην οργάνωση και λειτουργία ι
διωτικών επιχειρήσεων και γραφείων παροχής πληροφοσιών
και γενικά έργων ή υπησεσιών ασσυνουικής φύσης (παρ. 3).
Ο: περιορισιο! αυτοί επιίάλλονται για λόγους δηχόσιας
τάξης και χσαάλευας. μέσα στα συνταγματικά πλαίσια. Ο:
ισχύουσες διατάξεις αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές ' στον
έλεγχο αυτών των δραστηριοτήτων, με σποτέλεσαα να Π2ραβιάζοντα: συγκαλυμμένα ο·. διατάξεις που προστατεύουν τα
συνταγματικά κατοχυοωαένα ατομικά κα< κοινωνικά δικαιώ
ματα των πολιτών (παοέυ-βαση στην ιδιωτική, οικογενειακή,
κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα κ.λπ.).
Διετυκρινίζονται
θήκατα που
ρυθμίζονται με
αστυνομι
κές διατάξεις, χωρίς να μεταβάλλεται το γενικό πλαίσιο
αυτών των δυνατοτήτων. Επίσης ρυθμίζονται προβλήματα που
προέκυψχι από την εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 1339/
1983 γ·.α το προσωπικό ασφάλειας των Τραπεζών. Ν.Π.Δ.Δ
χ λπ.

—
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— Μετσ&ιίάζοντα: αρμοδιότητες. δικ-βίωμα λήψης βχοςβσεων χαι υχογ ραφών, με σχετιχή έγχριση του Γχοοργομ
γ.ζ: c άλλον; όαόμιφόσους χροϊσταμενους κνεειών γ-.a την
αντσμετώχιση χαδηεερινών χροόλημάτων με στόχο να τερ;ο;:στεί η γϊαφϊίοχριτία χαι νσ εξυ-χηρετηδεί ο πολίτης.
__ Με την σ.2?άγρ*φο £ χαλύχτεται το νομοδετιχό *£ν:
'•ϋ τη δυνατότητα τροχήρυξης χρηματικών αμοιόών για xa;ο-/ή στοιχείων χα: χληροφοριών σε χεριχτώτει; σοόαρων
εγχλημάτων.
Με το άρδρο 2 :
(
,
__ Καδιερώνετα: η υχοχρέωση του Δημοσίου για τη στε*·ιση των υχηρεσιών του Π υροσόεστιχου Σώματος, με χαδοο:σμό τον τρόχου χαι τη: διαδικασίας στέγασης.
__ Αχαλλάσσονται ο: οφειλές των Ατυχων χρος το Δημό
σιό αχέ αναγχα:τ:χέ; 22αλλοτριώσεις τον έγιναν για την
•/.άλικόη στε--αστιχών αναγχων τον Π υροσόεστιχου Σώματος.
Με το άρδρο 3 :
— θ’, χοινοτιχο! ούλαχες εντάσσονται στις Διευδυνσει;
Εσωτερικών των Νοααρχιών. ώστε να χροσφέρουν τις υχηρεσίες τους στα ηλαίσια της γενικότερης χολιτιχής της Χίειφερειαχής ανάχτυξης χα: διοίκησης σύμφωνα με τις αρμο
διότητες και το χρόγραμμα των Νομαρχιών.
Με το άρδρο 4 :
— Αχοχαδίσταται το κατώτερο χροσωχιχό των Σωμάτων
Ασοαλεία; χαι τον Πυροσΐεστιχού Σώαατος χου χατά οχοιοϊήχοτε τρόχο διώχδηχε ή ταλαεχωρήδηχε στα χρόνια της
δικτατορίας (ταρ. 2. 3).
— Οι διατάξεις χου εφαρμόζονται για το τεχνιχό χροσωτινό -του χροέρχονται αχό τη Χωροφυλακή εχεχτείνοντα: χα:
στο τεχνιχό χροσωχιχό χου χροέρχεται αχό την Αστυνομία
Πόλεων. Έτσι εχ:τυγχάνεται ίση μεταχείριση το-υ χροσωχικού, εοο χαρέχει όμοια εργασία χαι σε οαοειδείς αττηρεσίες
ίχαρ. δ).
Το δοηδητιχό χροσωχιχό χαι οι χαΨαρίστριες τον Ττοουργείου διορίζονται σε οργανιχές δέσεις μονίμων υχαλλήλων
με τους όρον: χα: τις χροϋχοδεσείς τον ν. 1 481 τον εφαρμέστην.'αν γοα αντίστοιχο χροσωχιχό (χαρ. 6).
Τ α η:ο η άνω δέκατα ρυδμίζονται με το -χροτεινόαενο νο
μοσχέδιο. το οστοίο δέσουμε υχόψη σας για ψήφιση.
Αδήνα. 10 Μαρτίου 1986
Οι Υχουργοί
Π:οεϊοίας της Κυόέονησης
Εσωτεοιχών χα· Αηα. Τάση;
A. ΤΣΟΧΑΤΖΟ Π ΟΤΛΟΣ
Α. ΚΟΤΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ
Οιχονοχιχών
Διχαιοσύντς
Α. ΤΣΟΒΟΛΑΣ
Γ.-Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ
Περ/ντος. Χωρ. χα: Αηχ. Έογων
Εσ-τασίας
Ε. ΚΟΤΛΟΤΜΠΗΣ '
Ε. ΠΑΝΝΟΠΟΤΛΟΣ
Αναχλ. Εσωτεριχών χαι Δηαόσιας Τάσης
Α6. ΤΣΟΤΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στο σχέδιο v0r.. <Τ -οχοίηση δ: στάσεων του ν. 1481/
1984 Οργανισμός
Τχουργείου
Δημόσιας Τάσης χαι
σ-ι.λΐς διατάσεις.
ΚΑΤΑPITiVMENΕΣ

Δ1 ,ΑΤΑΖΕΙΣ

Λρδτο : S ·.. 4661/1930 όσως αντιχαταστάδηχε με το
ά,ρνρ: 2^ του ·-. 6015 Ί 934. χα: τοοχοχοιήόηχε με άαδρο
4-· χαραγράσο: 6 ν. 671/1977 χα: ασδοο 1 σα:ά^ραοος
2 ν. 840 Τ 943.
H' Αμδφυν 18.
ί. II::: εγ·/.ατά:τασ·:ν Πνροσόεστιχοό Σταδμού εν τινι
"όλε:, ο οιν.ειο: Αήν,ο: υχοχρεούτα::
σ. Ε:ς την ;ωρεάν κατά σύ.ήρη χαρ:ότητα σρος το Βλληνιν.όν Λημοσοον σαραχώσηοιν
οιχυχόδον ή σροχεοαενον
σερ: εγχαταστάσεως σλειόνων
Σταψμών εν τω Δήχω. ο:χοσεοων χαταλλήλκν ο:α την εν αυτοίς οο/εγεεσιν των χτι

—

ρίων των Π ->:«σ6εττ:χών Στσψμών μετά Συνεργείου. *.φ
όσον εν τη χόλε: ιορνόήσεται τσιούτον.
ό. Εις την όαχονην διοχετεναθω: εις ταυ-ς Πυφοσ&εστιχους Στα-ό-μούς χα: οωοεαν
χαραχώρησιν ύΡατος. εχαρχυύς eta τας ανάγιχις αυτών χαι την συντέλεσιν του Πυρο: :εστ:χ'.ϋ των έργου.
2. Α: αχοφαχεως του Τχουρ-γού της Δημοσίας Τάσεως,
τττρ:ζομ:νης εις σύμφωνο, -γνώμην
του Κατωτέρου Συμίο/χιου Πυροσοεστιχού
Σωυ.ατο-ς. τη χροτάσε: τον Αρχηγ.υ του Πυτοσόεστιχοϋ Σώματος,
ούναται να χροτιμάται
Δήμος τις εις τη. εγχατάστασΌν εν αυτώ
Πυροσόεστιχού
Σταΰμευ, ε: όσον ούτιος αναλαμόάνει:
α. Τ\α χαράσχη αντί οιχοχέοοο χ.ατάλληλον οίχημα χρος
στέγασιν
του Στα^χού. υχ’οχρεοόμε.νος εις την, δαχάναις
αυτού χα: συμφώνως τα;ς υχοΕείξεσι της Τχηρεσίας, συμχλήρωτιν χαο διαρφύΨμ.σιν τ;ν οιχήματος τούτου. χερίΕχυμένου χατ: r./.rpr χυριότητα
εις το Εέ/.ληνιχόν Δημόσιον
μετ’ αχόφασιν του Διοιχητιχού Συμόουλίου αυτού.
ς. ίην χατασχχυήΐ/ χα: το—ο-υέτησιν εν τη χόλε·:, συμφώ 'χς ταις υχοδείσεσ*. της Τχηρεσίας, υδαταχούηχών ή υδρςστομίων, των τελευταίων
τούτων εφ όσιοι· εν τη χόλει
υ-χάρςμ: υδοονομιχόν έίχσυον».
ΑΨήνα. 10 Μαρτίου 1986
Ο Τχτχιργός Βσωτερυχών χα: Δημόσιας Τάξης
Α. ΚΟΤΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
’Γροχοκοίησν, Σλίάσεων του ν. 1481/1984 Οργανισμός Τχουργείου Δ ηχόσια; Τάσης χαυ άλλες διατάσεις.
'Αρ-λρς 1.
1. Το άρόρ: 14 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152) βνττχαΨίστΰ.τ,ν ω: εξής:
«ΆρΨρο 11.
Οσ,Έωση χ.α: λειτουργία Τχηρεσιών.
ί. .Με χροεϊριν.ά διατάγματα εχϋιτόμενα ύστερα αχέ ττρότχ:η του Γχουργού Εσωτεριχών χα: Δημόσιας Τάσης μχορεί. χα: χατ α. τροχοχοίηση των ισχυουσών διατάσεων, α)
να ρυύμίζοντα -δέματα σχετιχ,ά με την οργάνωση, λειτουρ
γία. τη. είρα. τις αρμοδιότητες χα: την αντιστοιχία των
υχηρεσιών
της Γενοχής
Γραμματείας Δημόσσας
Τάξης.
01 να σναδιαρνρώνονται. να συγχωνεύονται ή να χαταργούνσα: υφιστιήχτεες υχηρεσίες χα: να συναιτώντα: νέες, γ) να
αυσά.οντα: ή να μειώνονται ο: οργανιχές δέσεις όλων των
χστνγοριων χρςσωχιχ'ύ της, χιο .χάνω Γεντχής Γραμμα
τείας ή να συνιστώντα: νέες χατηγορίες χα: δέσεις, δ) να
συ.τττωντα: δέσεις χα: ενδ-.άυεσο·. όαδατ: στην υφιστάμενη
ί α.-ύμολ:γ:χή χϋ.Εαχα του ασχυνομιχοΰ σροσωχιχού χαι να
ρυΰμίΐοντα: τα δέματα άσχησης
αρμοδιότητας, αντιστοι
χίας. ιεραρχίας, χρόνου υσησεσίας χα: μισδού χρος τους
στρατιωτιχοά: τχυ στρατού ξηράς. χροσόντων. διαδιχασίας
εχιλσγής. τυχοδετήτεωτ.. μεταδόσεων,
χ,σίσεων. χροαγωγών ορίου ν-ιχίας. για χροαγωγές. αχοστρατείες, ανάχλη:ης ανωτάτω. αξιωματιχών στην ενεργό υχιτρεσια χα: χά
δι άλλο συναφές χρος τους όαδμούς αυτούς δέμαυ
ε' Λα χαταργοΈτα: δέσεις 7.α: ενδιάμεσο: όαδμ,οί στην
υριστυμεντ
ίαδμολογιχή
χλίμαχα του αστυνομιχού χροσωχιχού χα: να ρυδμίζετα: χάδε συναφές χρος την χατάργ,η
ση δέμα .στ) να ρυδμίζτντα: δέματα άσχησης αοαοδιότή
τας. αντ-.στυιχίας ιεραρχίας χα: μισδού
χρος τους στράτωτιχου; τού στρατού ξηράς. χροσόντων. όιαδιαυασίας εχι'τγης. τοχοδετήσεων. εντοχιότητας, μεταδόσεων, χρισεων.
χροαγωγών. ορίου ηλιχόας. αχοστρατείας χαι χάδε ά/Αο
δέμα σχετικό με τη. υχηρεσιαχή τυατάσταση του· αστυνομιχού χ:;.:ωχ:χού. ζ) να υτρύοντα: νέες, να χαταργούντα: ή

