
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου "7>j&’jtcrt θεμάτων αστυνομικού προσω
πικού του Υπουργείου Δημόσιός Τάξης και άλλες διατάξεις"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ρυθμίζονται κυρίως 
διάφορο θέματα του αστυνομικού προσωπικού, τα οποία 
κρίθηκαν αναγκαία για την καλλίτερη και αποτελεσματικό
τερη λειτουργία των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας 
και ειδικότερα:

1. Με τις διατάζεις του άοθρου 1 καθορίζεται η προέ-ιευση 
των Υγειονομικών Αξιωματικών από τη Στρατιωτική Σχολή 
Αξιωματικών Σωμάτων. Οι λόγοι που επέβαλαν την εν λόγω 
ρύθμιση είναι κυοίως η αδυναμία καλύψεως των κενών 
οργανικών θέσεων των Υγειονομικών Αξιωματικών, λόγω 
απροθυμίας των ιδιωτών να καταταγούν στην Υγειονομική 
Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και διότι εκτιμάται ότι 
οι προερχόμενοι εκ της ανωτέρω σχολής ιατροί θα μπορούν 
να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα και στα διοικητικά 
καθήκοντα, τα οποία τους ανατίθενται από τις οργανικές 
διατάξεις του Σώματος.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 επεκτείνεται το δικαίωμα 
της Αστυνομίας να χρησιμοποιεί σκύλους για την αναζήτηση 
εξαφανισθέντων ατόμων και τη φύλαξη προσώπων και 
πραγμάτων και καθιερώνεται το πρώτον το δικαίωμα στο 
Πυροσβεστικό Σώμα να χρησιμοποιεί σκύλους για την ανί
χνευση παγιδευμένων ή εξαφανισθέντων ατόμων.

Με την παροχή της δυνατότητας χρησιμοποιησεως σκύ
λων για τις παραπάνω δραστηριότητες επιδιώκεται ο έγκαι
ρος εντοπισμός και διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν, αφού 
ο χρόνος εντοπισμού στις περιπτώσεις αυτές είναι ο ση
μαντικότερος παράγοντας για τη διάσωσή τους.

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 επιδιώκεται η εναρμό
νιση των διατάξεων του ν. 1481/1984 'Οργανισμός Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης' με τις διατάξεις του ν. 660.Ί 977 
'Περί Υπουργείου Εθνικής Αμύνης κ.λπ.', που αναφέρονται 
στις αρμοδιότητες του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής 
Αμυνας για ανάληψη δικαιοδοσίας επι της Ελληνικής motu- 
νομίας σε περίπτωση πολέμου ή γενικής επιστράτευσης.

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία διότι κατά τη διεξαγωγή 
των εθνικών διακλαδικών ασκήσεων διαπιστώθηκε ότι μετά 
την ισχύ του ν. 1481/1984 (άρθρο 18 παρ. 8) δεν είναι 
δυνατή η υπαγωγή της Ελληνικής Αστυνομίας στον Αρχηγό 
Γ.Ε.Ε.Θ.Α. σε ό,τι αφορά τη συμβολή της στην Puuva και 
ασΦαλεια της χώρας σε καιρό γενικής επιστρατεύσεος.

4. Με τη διάταξη του άρθρου 4 παρέχεται η δυνατότητα 
εγγραφής στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης πιστώσεων ποος αντιμετώπιση δαπανών, που προ
κύπτουν απο τη χορήγηση υποτροφιών για εκπαίδευση ή 
μετεκπαίδευση αλλοδαπών αξιωματουχων στην ημεδαπή ή 
αλλοδαπή, σε θέματα ναρκωτικών κ.λπ..

Η ανωτέρω ρύθμιση κριθηκε ανσνκαια καθόσον οι Υπουρ
γοί των κρότων μελών της Ε.Ο.Κ., που συμμετέχουν στο 
TREVI. κατα τις συναντήσεις τους λαμβάνουν αποφάσεις 
για την παροχή υποτροφιών σε αξιωματούχους αφρικανικών, 
ασιατικών η άλλων χωρων, που δεν είναι μέλη της Ε.Ο.Κ., 
για την εκπαίδευσή τους σε θέματα ναρκωτικών και άλλα 
συναφή με τη δημόσια τάξη.

5. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 συνιστάται Ίδρυμα με 
την επωνυμία 'Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας', το οποίο θα 
διοικείται οπό ενιαίο διοικητικό συμβούλιο και θα διαχειρί
ζεται ενιαία τους ποοους του.

Η ανωτέρω ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία γιατί, παρότι η 
κατάογηση των πρώην Σωμάτων Χωροφυλακής και Αστυ

νομίας έγινε το έτος 1984 με το ν. 1481/1984, οι παιδικές 
κατασκηνώσεις τους στον Άνιο Ανδρέα Αττικής εξακολου
θούν να λειτουργούν με το νομικό καθεστώς, που ίσχυε 
πριν από την ενοποίηση, με αποτέλεσμα να υπάρχει σήμερα 
διαφορετική διοίκηση και διαχείριση των πόρων.

Με την προτεινόμενη ενοποίηση επιδιώκεται ο εκσυγ
χρονισμός της λειτουργίας του θεσμού και η αναβάθμιση 
των προσφερόμενων υπηρεσιών προς το τέκνα του προ
σωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

6. Με τη διάταξη του άρθρου 6 αντιμετωπίζεται ένο 
πρόβλημα, που προεκυψε στην πράξη, σχετικό με το ένσημο 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Ειδικότερα οι μικρές κλάσεις 
(10, 20 και 100 δρχ.) στις οποίες εκτυπώνεται το ένσημο 
της Ελληνικής Αστυνομίας, προκαλούν αυξημένο κόστος 
εκτύπωσης και δυσχέρειες στην επικόλληση ενσήμου στις 
περιπτώσεις, που επικολλάται ένσημο μεγάλης αξίας.

Ο καθορισμός των κλάσεων του ενσήμου Ελληνικής Α
στυνομίας, με απόφαση του Υπουργού Δημιόσιας Τάξης, 
αναλόγως των αναγκών των υπηρεσιών, θα μειώσει το 
κόστος εκτύπωσης και θα διευκολύνει τις υπηρεσίες στην 
επικόλληση μεγάλης αξίας ενσήμου.

7. Με πς διατάξεις του άρθρου 7 δεν παρέχεται η 
δυνατότητα λήψεως αναδρομικών αποδοχών από το αστυ
νομικό προσωπικό, το οποίο θα επανέλθει στην ενέργεια, 
σύμφωνα με πς διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 1941/1991.

8. Με πς διατάξεις του άρθρου 8 κυρώνεται η υπ' αριθ. 
8002/4/1 α από 19-3-1985 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, με την οποία είχε εγκριθεί 
η καταβολή στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας του 
δικαιούμενου συνολικού ποσού επιδόματος στολής κατά το 
έτος 1985, προς διευκόλυνσή του για την αντιμετώπιση των 
εξόδων ραφής των νέων ενιαίου χρώματος και τύπου στο
λών.

9. Με πς διατάξεις του άρθρου 9 καθορίζεται η έναρξη 
ισχύος του νόμου αυτού.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 1991 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ιωάννης Βαρβιτσιώτης Ιωάννης Παλαιοκρασσάς

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Γεώργιος Σούρλας Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση αριθμός 67 της 4 Νοεμβρίου 1991,
ώρα 6:00 μ.μ.

Συνεδρίασε το τμηυα Β της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής και παρευρέθηκαν οι Γ. Βολτής, Επίτιμος 
Ανππρόεδρος Αρείου Πάγου, X. Πλουμής, αρεοπαγίτης, Α. 
Φαρμάκης και Σ. Χαραλαμπίδης σύμβουλοι επικράτειας, Γ 
Πατρινέλης, νομικός σύμβουλος του Κράτους Κ. Τράκας, 
σύμβουλος Σ.Ε., Κ. Λυμπερόπουλος, πρόεδρος εφετών, Γ. 
Παπαμεντζελόπουλος, πάρεδρος ΣτΕ (εισηγητής) και Γ. 
Μαγουλάς, επίκουρος καθηγητής πανεπιστημίου και επε
ξεργάστηκε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
με τίτλο 'Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις'.

Γραμματέας ο Σ. Κοτσιώνης.
Παρευρέθηκε ο εκπρόσωπος του υπουργού Β Βερπόπου- 

λος.
Η Επιτροπή συζήτησε το περιεχόμενο του νομοσχέδιου
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και διε τύπωσε τις εξής παρατηρήσεις:

Α Γενικές παρατηρήσεις

1. Όπου στο κειρενο του νομοσχέδιου εκτός από το 
κείμενο της απόφασης που κυρώνεται, αναφέρονται νόμοι 
να μην παρατίθεται η περίληψη, αλλά να τίθεται σε παρέν
θεση, κατά την πρώτη μνεία, ο αριθμός του φύλλου της 
Εφ. Κυβ. λ.χ. ν. 14-81/1984 (Α.152).

2. Γίνεται χρήση κεφαλαίων γραμμάτων σε λέξεις του 
κειμένου του νομοσχεδίου, χωρίς να πρέπει, λ.χ. Αξιωμα
τικοί, Σχολή, Κανονισμό, Ιδρύματος, Προεδρικό Διάταγμα, 
Πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, Ν..

Β' Ειδικές παρατηρήσεις

1. Στο άρθρο 1 και στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 
1484/1984, όπως αντικαθίσταται:

α) Στην περ. α, πρώτο εδάφιο, δεύτερο στίχο, το ρήμα: 
'εισαγεται' να διορθωθεί σε 'ειοαγοντα:' και μετά τη λέξη: 
'αυτό' να απαλειφθει το κομμά και να προστεθεί η λέξη: 
'και' και στον τρίτο στίχο αντί: 'αριθμός ιδιωτων, που' να 
τεθεί: 'μαθητές, ο αριθμός των οποίων'.

β) Στην περ. α. δεύτερο εδάφιο, τρίτο στίχο, το ρήμα: 
'υπηρετούν' να διορθωθεί σε: 'υπηρετήσουν'.

2. Στο άρθρο 2, όγδοο στίχο αντί: 'την ανίχνευση' να 
τεθεί: 'τον εντοπισμό'.

3 Στο άρθρο 4 δεύτερο στίχο, αντί της λέξης: 'εδάφιο' 
να τεθεί: 'περίπτωση'.

4. Στο άρθρο 5:
α) Στην παρ. 2, περ. β, αντί: 'του προηγούμενου εδαφίου' 

να τεθεί: 'της προηγούμενης περίπτωσης'.
β) Στην παρ. 3, περ. β. στον πρώτο στίχο, μετά τη λέξη: 

'εγκαταστάσεις' νατιροστεθεί η φράση: 'καθώς και τα κινητά 
πράγματα' και η περ. γ να διατυπωθεί ως εξής: Όι δωρεές 
και οι αιτία θανάτου παροχές'.

γ) Στην παρ. 4:
αα) Στην περ. α στον πρώτο στίχο μετά τη λέξη: 'από' 

να προστεθεί η λέξη: 'την- και στο δεύτερο στίχο αντί της 
λέξης: 'επιχορηγήσεις' να τεθεί: 'πς ενισχύσεις'.

ββ) Στην περ. β, δεύτερο σπχο, αντί: 'ή δωρεές τρίτων' 
να τεθεί: 'ή κάθε είδους παροχές τρίτων'.

δ) Στην παρ. 5 στο δεύτερο στίχο μετά τη λέξη: Τάξης' 
να τεθεί τελεία και αντί της λέξης: 'και' να τεθεί: Το 
διοικητικό συμβούλιο' και στον τρίτο στίχο μετά τη λέξη: 
'του' να προστεθεί η λέξη: 'ιδρύματος'.

ε) Η παρ. 8 να διατυπωθεί ως εξής: Το άρθρο 40 του 
ν. 4101/1960 (Α. 134), καθώς και κάθε άλλη διάταξη, που 
ανπκεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργού- 
ντα:.'.

5. Στο άρθρο 6 η Επιτροπή παρατηρεί ότι, επειδή η 
προτεινόμενη διάταξη καταλαμβάνει και την παρ. 2 του 
άρθρου 3S του ν. 1884/1990, πρεπει να διατυπωθεί πλη
ρέστερα αφού ληφθεί υπόψη ο σκοπός που επιάκωκεται και 
συνιστά την επανεξέταση του θέματος.

6 Στα άρθρο 7 στον τέταρτο στίχο αντί: 'αναδρομικό 
αποδοχές' να τεθεί: "αναδρομικών αποδοχών* και να προ
στεθεί στο τέλος η φράση: 'η αποζημίωσης από οιαδηποτε 
αίτιο'.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 1C21 

Ο Πρόεδρός C Γραμματέας

Γ. Βαλτής I. Κοτσ.ώνης

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ν. 1481/1984

Αρθρο 18

1. Το προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης έχει 
υποχρέωση να εκτελει πς δικαστικές αποφάσεις κα να 
συμμ ορφώνεται σπς σχετικές εντολές των αρμόδιων δικα
στών. Οι σχέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας 
Τόξης με πς δικαστικές αρχές, όταν ασκεί καθήκοντα α- 
νακριτικού υπαλλήλου και δημόσιου κατήγορου, ρυθμίζονται 
από τον οργανισμό δικαστηρίων και τον κώδικα ποινικής 
δικονομίας.

2. Ot υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης εκτε- 
λούν μόνο τα έργα που σχετίζονται με την αποστολή του, 
όπως την καθορίζει ο νόμος και ο εσωτερικός κανονισμός.

3. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης δεν 
εταδ'δουν δικόγραφα αστικών υποθέσεων. Τα έγγραφα ποι
νικής διαδικασίας που αφορούν αστυνομικό ή πυροσβεστικό 
προσωπικό επιδίδονται με διαταγή του διευθυντή της αστυ
νομικής διεύθυνσης ή ανπστοιχης υπηρεσίας στη δύναμη 
της οποία ανήκει ο κλητευόμενος.

4. Οι σχέσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιος 
Τάξης με πς υπηρεσίες του λιμενικού Σώματος ρυθμίζονται 
από το ν.δ. 444/1970 (ΦΕΚ Α’ 39).

5 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία άσκησης 
καθ ύλην αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας μέοα 
στα όρια της τοπικής αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος.

6. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί και οι επιχειρή
σεις κοινής ωφέλειας, το ν.π.δ.δ. και οι οργανισμοί τοπικής 
αυτοδιοίκησης παρέχουν σπς υπηρεσίες του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξης κάθε πληροφορία για ζητήματα δημοσίας 
και κρατικής ασφάλειας.

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

8. Οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας μετέχουν ε
νεργά στην εξασφάλιση της εθνικής άμυνάς σε συνεργαοω 
με πς λοιπές ένοπλες δυνάμεις και οε περίπτωση κήρυξης 
πολέμου το σύνολο ή τμήμα τους τίθεται κάτω από ενιαία 
διοίκηση με το στρατό ξηρός.

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

Άρθρο 20
Κατηγορίες δαπανών

1. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
εγγράφοντα κόθε χρόνο πιστώσεις για την αντιμετώπιση 
των αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του.

C προϋπολογισμός καλύπτει δαπανες για:
α. αγορά, μίσθωση, επισκευή και συντήοηση οπλισμού, 

μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών μέοων, 
μηχανών, οργάνων, εργαλείων, ανταλλαχτικων, εφοδίων και 
υλικών κσ προμήθεια κα; συντήρηση αστυνομιών σκύλων

β. συντήρηση και επισκευή των οικημάτων του Δημοσίου, 
στα οποία στεγάζονται υπηρασαε του Υπουργείου κα: ::α- 
ταβολή μισθωμάτων ν.α τα οιισ,υατα πει δεν ανηκο 
Δημόσιό

γ. λειτουργ-ία των σχολών του Υπουργείου Δ·
Τάξης και των παραρτημάτων τους γτα την εκπα— 
μετεκπαίδευση ή ετκμορφωση του προσωπικού του
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γείου Δημόσιας Τάξης. Στις δαπανες αυτές περιλαμβάνονται 
και η προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας και συγ
γραμμάτων ή άλλων εκπαιδευτικών βοηθημάτων, η προμή
θεια ιματισμού, λινοστολής και ειδών καθαριότητας των 
δόκαιων αστυφυλάκων, δόκιμων πυροσβεστών και κοινοτι
κών φυλάκων και η αποζημίωση των εκπαιδευόμενων, των 
μετεκπαιδευόμενων, των διδασκόντων και αυτών που μετέ
χουν σε εξεταστικές επίτροπός γραπτών ή προφορικών 
δοκιμασιών ή εξετάσεων

δ. εκπαίδευση ή επιμόρφωση του προσωπικού στην αλ
λοδαπή ή στην ημεδαπή, εκτός των σχολών του Υπουργείου 
κα: των παραρτημάτων τους. Στις δαπάνες αυτές περιλαμ
βάνονται και οι δαπάνες εκπαίδευσης των μαθητών της 
στρατιωτικής σχολής σωμάτων, που προορίζονται για την 
Ελληνική Αστυνομία 

ε. αποδοχές του προσωπικού γενικά 
στ, πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών στην αλλο

δαπή ή εκτέλεση υπηρεσίας στην αλλοδαπή 
ζ. τελετές, δεξιώσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις και συνέ

δρια στην ημεδαπη ή την αλλοδαπή, αθλοθέτηση επάθλων 
ή βραβείων και πραγματοποίηση εκδηλώσεων που αφορούν 
τις δημόσιες σχέσεις του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
των υπηρεσιών του

η. προμήθεια χάρτου για την εκτύπωση βιβλίων ή εντύπων 
κάθε μορφής, κανονισμών, κωδικοποιήσεων της νομοθεσίας, 
εγκυκλίων διαταγών, της έκθεσης πεπραγμένων και του 
περιοδικού του Υπουργείου

θ, λειτουργία των κάθε μορφής συνεργείων και του τυ
πογραφείου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 

ι. προμήθεια συγγραμμάτων και βιβλίων για τις βιβλιοθήκες 
του Υπουργείου και των υπηρεσιών του

ια. προμήθεια ειδών εξάρτυσης, αδιάβροχων, αστυνομικών 
ράβδων και άλλων υλικών που είναι απαραίτητα στα αστυ
νομικά όργανα για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους 

ιβ. προμήθεια υφάσματος στολών, ραφή υφασμάτων και 
προμήθεια λοιπών ειδών ιματισμού, κλινοστρωμνής και υ
πόδησης

ιγ. προμήθεια πολιτικών ενδυμασιών, όπως και ειδών και 
μέοων προστασίας ή μεταμφίεσης, για τον εφοδιασμό του 
προσωπικού που υπηρετεί σε ειδικές υπηρεσίες

ιδ. θέρμανση και προμήθεια ειδών καθαριότητας και γρα
φικής ύλης.

Για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών είναι δυνατό 
να παοέχεται μηνιαίο κατ αποκοπή βοήθημα στις υπηρεσίες 
του Υπουργείου οπό τις πιστώσεις που έχουν εγνραιιεί για 
το σκοπό αυτόν, το ύψος του οποίου καθορίζεαι με απόφαση 
του Υπουργού Δημόσιας Τάξης

ιε. φόρτωση. μεταφορά και εκφόρτωση υλικού 
ιστ. οδοιπορικά έξοδα και άλλες συναφείς αποζημιώσεις 
ιη. αμοιβές που προκηρύσσονται για τη σύλληψη έ απο

κάλυψη δραστών αξιόποινων πράξεων
ιθ. υγειονομική (νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακτ ) πε

ρίθαλψη του προσωπικού 
κ. έξοδα κηδείας προσωπικού.
2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας 

Τάξης είναι δυνατό να εγγράφονται στον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης δπάνες πόρο από εκείνες 
που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, 
οι οποίες είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των υπηρεσιών 
του.

3. Στον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων προβλέ- 
πονται οι πιστώσεις για την ανέγερση κτιρίων κυι τον 
εξοπλισμό υπηρεσιών του Υπουργείου.

4. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης μπορεί με δαπάνες του 
Δημοσίου να εγκαταστήσει δικό του δίκτυο ασύρματης η 
ενσύρματης επικοινωνίας σε όλη τη χώρα ή τμήμα της, 
ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Συγκοι

νωνιών.

Αρθρο 31.
Προέλευση αξιωματικών ειδικών καθηκόντων.

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

Τα προσόντα, η διαδικασία εξετάσεων και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέριεα ρυθμίζονται με τον κανονισμό προσω
πικού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 
671/1977, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγε
νέστερα

Άρθρο 62.
Καταργούμενες κα διατηρούμενες διατάξεια

1. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού καταρ- 
γούνται τα άρθρα 11 και 18 παράγρ. 4 του ν. 671/1977.

2. Επίσης καταργείτα κάθε γενική ή ειδική διάταξη που 
αντίκειτα στις διατάξεις αυτού του νόμου.

3. θέματα που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα κα το 
προσωπικό του, τα οποία δεν ρυθμίζονται από αυτόν το 
νόμο, εξακολουθούν να διέποντα από τις διατάξεις που 
ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου.

4. Μέχρι να εκδοθούν τα διατάγματα, οι κανονισμοί, οι 
αστυνομικές διατάξεις κα οι αποφάσεις που προβλέποντα 
από το νόμο αυτόν εξακολουθούν να εφαρμόζοντα οι 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις που ρυθμίζουν τα συναφή 
θέματα.

5. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που επιβάλλει τη χρήση 
οχύλων καταργείτα. Η χρήση αστυνομικών σκύλων επιτρέ
πεται μόνο για τον εντοπισμό κα δίωξη ναρκωτικών κα την 
ανακάλυψη εκρηκτικών υλών.

Ν. 1884/1990

Άρθρο 38
Ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας

1. Καθιερώνεται ένσημο με την ονομασία ΈΝΣΗΜΟ ΕΛ
ΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ-.

2. Το ένσημο αυτό εκτυπώνεται σε ειδικό χαρτί, έχει 
σχήμα ορθογώνιο, ύψος 0,035 μ και πλάτος 0,029 μ. φέρει 
την εξής παράσταση: Στο μέσο εικονίζεται το έμβλημα της 
Ελληνικής Αστυνομίας, στο πάνω μέρος αναγράφονται οι 
λέξεις "ΕΝΣΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ- κα κάτω από 
το έμβλημα αναγράφετα η κλάοη, στην οποία αντιστοιχεί

3. Οι κλάσεις του ενσήμου είναι:
α. Κλάοη δέκα δραχμών, χρώματος καφέ.
β. Κλάοη είκοσι δραχμών, χρώματος κυανού.
γ. Κλάοη εκατό δραχμών, χρώματος κίτρινου.
4. Η προμήθεια του ενσήμου και η διαχείρισή του ανα

τίθεται στο Ταμείο Αρωγής Αξιωματικών της πρώην Χωρο
φυλακής (Τ.Α.Α.Χ.). Τα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης του 
ενσήμου καθορίζονται με αποφάσεις του διοικητικού συμ
βουλίου του παραπάνω ταμείου, στο οποίο συμμετέχει και 
εκπρόσωπος του Ε.Τ.Υ.Α.Π., οι οποίες εγκρίνονταυ ή τρο
ποποιούνται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Στο τέλος 
κάθε οικονομικού έτους το καθαρό προϊόν από την είσπραξη 
του ένσημου αυτού, μετά την αφαίρεση των εξόδων διοί
κησης και διαχείρισης, περιέρχεται στους εξής ασφαλιστι
κούς φορείς των πρώην Σωμάτων Ασφαλείας: Στο Ταμείο 
Αρωγής Οπλιτών Χωροφυλακής (Τ.Α.Ο.Χ.), στο Τομείο Α
ρωγής Αξιωματικών Χωροφυλακής (Τ.Α.Α.Χ.) και στο Επι
κουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων 
(Ε.Τ.Υ.Α Π.).
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5. Ο καταμερισμός του καθαρού προϊόντος από την 
είσπραξη του ένσημου γίνεται κατά ποσοστό 66 στα εκατό 
στα δικαιούχο ταμεία της πρώην Χωροφυλακής (Τ.Α.Ο.Χ. - 
Τ.Α.Α.Χ.) και κατα ποσοστό 32 otg εκατό στο δικαιούχο 
ταμείο της πρώην Αστυνομίας Πόλεων. Το ποσό που αντι
στοιχεί στο ποσοστό 66 στα εκατό επιμερίζεται περαιτέρω 
στα Τ.Α.Ο.Χ. και Τ.Α.Α.Χ. κατά τέσσερα πέμπτα και ένα 
πέμπτο αντίστοιχα

6 Το ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας επικολλάται 
υποχρεωτικό:

α. Σε εγκλήσεις, που υποβάλλονται ή κατατίθενται σε 
υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή συντάσσονται όαυ- 
τες.

β. Σε βεβαιώσεις ή θεωρησας που γίνονται στο οώμα 
άλλου έγγραφου από υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

γ. Σε πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή αποδείξεις, που εκδί- 
δοντα απο υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

δ Σε άδειες που εκδίδονται από τις παραπάνω υπηρεσίες.
ε. Σε κάθε είδους αντίγραφα που εκδίδονται από υπη

ρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
στ. Σε αντίτυπο συμβάσεων που καταρτίζονται μεταξύ 

των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και φυσικών ή 
νομικών προσώπων:

(1) Με απευθείας συμφωνία.
(2; Με πρόχειρο διαγωνισμό.
(3) Με δημόσιο διαγωνισμό.
7. Σπς παραπάνω περιπτώσεις επικολλάται ένσημο της 

Ελληνικής Αστυνομίας ισόποσο με το προβλεπόμενο κατά 
περίπτωση για τα έγγραφα αυτά πάγο τέλος χαρτοσήμου, 
χωρίς την κατά 20% υπέρ Ο.Γ.Α. προσαύξησή του.

8. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γα το ένσημο του Με
τοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.) αναφέρεται ο όρος 'ΧΩ
ΡΟΦΥΛΑΚΗ', από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού 
νοείται Η Ελληνική Αστυνομία.

9. Οι αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου 
Δημόσιας τάξης, οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι στο 
Μ.Τ.Σ., δεν υπόχρεου ντο. να επικολλούν ένσημα του τα
μείου αυτού σε κάθε είδους έγγραφα που αφορούν υπηρε
σιακά τους θέματα.

10. Τα αποθέματα των ενσήμων των πρώην Σωμάτων 
Χωροφυλακής και Αστυνομίας πόλεων χρησιμοποιούνται έως 
ότου εξαντληθούν.

11. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει 
από 1-1-1991.

12. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου καταργούντα; το ν.δ. 133/1946 (ΦΕΚ 301 Α') και ο 
α.ν. 116/1945 (ΦΕΚ 34 Α'), όπως τροποποιήθηκε και συ
μπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 του α.ν. 1494/ 
1950 (ΦΕΚ 181 Α ), που κυρώθηκε με το ν. 1593/1950 (ΦΕΚ 
296 Α').

Ν. 1941/1991

'Αρθρο 40

1 Οσοι από τους αρχίφύλακες και αστυφύλακες της Ελ
ληνικής Αστυνομίας ή τους αντιστοίχους των καταργηθέ- 
ντων Σωμάτων Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων απο
τάχθηκαν ή τιμωρήθηκαν με την ποινή της αργίας με από
λυση για παραπτώματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια 
του έτους 1964 και είχαν άμεση σχέση με την εκδήλωση 
της αντίθεσης τους στην ενοποίηση των Σωμάτων Χωρο
φυλακής και Αστυνομίας Πόλεων έχουν το δικαίωμα να 
ζητησουν την επανάληψη της πειθαρχικής δίκης με αίτησή 
τους, την οπαίε πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο (2) 
μηνών απο τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περί

πτωση θανατου του ενδιαφερομένου, το δικαίωμα υποβολής 
της ανωτέρω αίτησης μεταβιβάζεται στους κληρονόμους 
του.

2 Αρμόδια να κρ(νου. τις ανωτέρω υποθέσεις είναι τα 
προβλεπόμενο από τις ιοχύουσες διατάξεις πρωτοβάθμια 
και ίιευτεροβάθμια ανσκριτικά συμβούλιο της Ελληνικής Α
στυνομίας. Για την κρίση υποθέσεων που αφορούν αστυ
νομικούς που υπηρετούσαν στην Αστυνομία Πόλεων και δεν 
εντόχθηκαν κατα την ενοποίηση στην Ελληνική Αστυνομία, 
αρμ; -δια είναι τα ανακριτικά συμβούλια που προβλέπονται 
από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του π.δ. 451/1988 
(ΦΕί: Α'205).

3. Οι ασφαλιστικές σχέσεις όσων επενέ/Χουν στην ε
νέργεια ρυθμίζονται από πς ισχυουσι ς διατάξεις, που διό
που' τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς του προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ρί θμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού του Υπουρ
γείου Δημοσιάς Τάξης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 
152 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
Ί Οι υγειονομικοί αξιωματικοί (ιατροί και οδοντίατροι) 

προέρχονται:
α. Από τη Στρατιωπκή Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Στη 

σχολή αυτήν ειοάγονται, ειδικά γα το σκοπό αυτόν και 
σύμφωνα με πς ισχύουσες διατάξεις, μαθητές, ο αριθμός 
των οποίων καθορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Tc έξοδα εκπαίδευσης, στρατωνισμού και συντήρησης 
των μαθητών αυτών βαρύνουν τον προυπολογσμό του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Οι ανωτέρω υποχρεούνται νο 
υπηρετήσουν ως υγειονομικοί αξιωματικοί στην Ελληνική 
Αστυνομία, τουλάχιστον επί 15 έτη οι οδοντίατροι και 18 
έτη α ιατροί των άλλων ειδικοτήτων

Οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις νόμων, διαταγμάτων 
και κανονισμών, που αφορούν τους μαθητές της Στρατιω
τικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, εφαρμόζονται και γ' 
αυτούς.

β. Από ιδιώτες ιατρούς, ηλικίας μέχρι 40 ετών, που 
προσλαμβάνονται ύστερο από επιλογή, με το βαθμό τοι 
Αστυνόμου Β\ εφ' όοον πρόκειται να καλυφθούν επείγουσε;, 
ανάγκες της Υγειονομικής Υπηρεσίας οε ιατρούς ορισμένα;· 
ειδικοτήτων Γ ια τον υπολογσμό του ορίου ηλικίας ω 
ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουάριου του επό 
μενού έτους από τη γέννηση του υποψήφιου. Το προσόντα 
η διαδιχασίο επιλογής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρει: 
ρυθμίζονται με τον κανονισμό προσωπικού.

Ο διατάξεις του ν. 671/1977 (ΦΕΚ 236 Α'), όπως εκά- 
στοτε ισχύουν, εφαρμόζονται και γο το προσωπικό της 
παρούσας παραγράφου'.

Άρθρο 2

Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 62 του ν. 
1481/1984 αντικαθίσταται ως έξης:

'5. Κάθε γενική η ειδική διάταξη, που επίτρεπε: τη χρήση 
σκύλων καταργείται, Η χρήση αστυνομικών σκάλων επττρέ- 
πετσ γα τον εντοπισμο κα: δίωξη ναρκωτικών, την ανακά
λυψη εκρηκτικών υλών, την αναζήτηση εξοφανισθέντων


