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ΔΚΘΔΖ

ηο ζσέδιο νόμος «ύζηαζη Γπαθείος Ανηιμεηώπιζηρ Πεπιζηαηικών Αςθαιπεζίαρ ζηο
Τποςπγείο Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη και άλλερ διαηάξειρ»
Ππορ ηη Βοςλή ηων Δλλήνων
Δίλαη γλσζηφ φηη ζην ζχγρξνλν δηαξθψο κεηαιιαζζφκελν πεξηβάιινλ, ε
θαηνρχξσζε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο εκθαλίδεηαη φζν πνηέ άιινηε σο θπξίαξρν ζέκα. Η
εγθιεκαηηθφηεηα ηδίσο κε ηελ νξγαλσκέλε ηεο κνξθή επεξεάδεη ζε απμαλφκελν βαζκφ
ηελ νκαιή θνηλσληθή ζπκβίσζε θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.
Η αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο επηβάιιεη ηε ιήςε εμεηδηθεπκέλσλ κέηξσλ.
Σεκαληηθφ ξφιν πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή έρεη κεηαμχ άιισλ θαη ε εκπηζηνζχλε κε ηελ
νπνία πεξηβάιινπλ νη πνιίηεο ηνπο αζηπλνκηθνχο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ
ηνπο. Η εκθάληζε, κεκνλσκέλσλ κελ, ζε θάζε πεξίπησζε φκσο πξαγκαηηθψλ
πεξηζηαηηθψλ απζαίξεηεο δξάζεο αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ αθελφο ακαπξψλεη ηελ εηθφλα
ηνπ Σψκαηνο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη αθεηέξνπ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά γηα ηελ
εκπέδσζε ζηνπο πνιίηεο ηνπ αλαγθαίνπ γηα ηελ θνηλσληθή πξφνδν αηζζήκαηνο
αζθάιεηαο. Σην πιαίζην απηφ επηβάιιεηαη ε ζέζπηζε θαη ιεηηνπξγία ελφο αμηφπηζηνπ
κεραληζκνχ πνπ ζα έρεη σο απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηε δηεξεχλεζε ησλ θαηαγγειηψλ
ησλ πνιηηψλ ζηνλ ηνκέα απηφ.
Πεξαηηέξσ, ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ην Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε έζεζε
ζηφρνπο θαη πξνηεξαηφηεηεο θαη έιαβε κία ζεηξά κέηξσλ εληαζζφκελσλ ζηε ζπλνιηθή
θπβεξλεηηθή πνιηηηθή γηα ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπζηήκαηνο αζηπλφκεπζεο κε
νξζνινγηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κέζσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.
Με ην παξφλ ζρέδην λφκνπ πξνσζνχληαη επηκέξνπο ξπζκίζεηο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο
πεξαηηέξσ δηαζθάιηζεο ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο.
Οη δηαηάμεηο απηέο απνζθνπνχλ, αθελφο κελ ζηνλ πιεξέζηεξν έιεγρν ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ Σσκάησλ, ζηε παξνρή εγγπήζεσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δξάζεο ηνπο
θαη ηε ξχζκηζε νξηζκέλσλ εθθξεκνηήησλ, αθεηέξνπ δε ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ
δπλαηνηήησλ ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
δηαθζνξάο, φρη κφλν ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, αιιά θαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα.
Δπίζεο, ελζσκαηψλεηαη ε Διιεληθή Αγξνθπιαθή ζηε Γαζηθή Υπεξεζία, ηεο νπνίαο
δηεπξχλεηαη ε απνζηνιή θαη ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγία ηεο.
Τέινο, ε πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ απαηηεί θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο,
ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ Σσκάησλ
Αζθαιείαο. Γη΄ απηφ ζεζπίδνληαη νξηζκέλα πιηθά θαη εζηθά θίλεηξα κε ζηφρν ηελ
αχμεζε ηνπ ππεξεζηαθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ άκβιπλζε ησλ
αληημννηήησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηε δηαζθάιηζε αμηνπξεπέζηεξεο
δηαβίσζεο θαη ηελ αλχςσζε ηνπ εζηθνχ ηνπο. ΄Αιισζηε, απνηειεί θνηλή παξαδνρή φηη
ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο γηα έλαλ Οξγαληζκφ είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ.

2

Δηδηθφηεξα, κε ηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ ξπζκίδνληαη ηα αθφινπζα ζέκαηα :
Με ην άξζξν 1 πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζην Υπνπξγείν
Πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε Γξαθείνπ Αληηκεηψπηζεο Πεξηζηαηηθψλ Απζαηξεζίαο,
ππαγφκελν απεπζείαο ζηνλ Υπνπξγφ, ζην νπνίν ζα κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη πεξηζηαηηθά
παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο ζε βάξνο
πνιηηψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή δηεξεχλεζή ηνπο θαη λα
κελ δεκηνπξγνχληαη ππφλνηεο γηα ζπγθάιπςή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο θαθψο ελλννχκελεο
ζπλαδειθηθήο αιιειεγγχεο. Η αμηνιφγεζε ησλ θαηαγγειηψλ γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπο θαη
ε απφθαζε γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ή Υπεξεζίεο
αλαηίζεηαη ζε Δπηηξνπή πςεινχ θχξνπο, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζην Γξαθείν θαη
ζπγθξνηείηαη απφ έλαλ επίηηκν αξενπαγίηε, σο πξφεδξν, ηνλ Ννκηθφ Σχκβνπιν ηνπ
θξάηνπο ζην Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη απφ έλαλ επίηηκν εηζαγγειέα
εθεηψλ, σο κέιε.
Όπσο είλαη γλσζηφ, ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξνχληαη πεξηζηαηηθά κε ζχλλνκεο
ζπκπεξηθνξάο πξνο ηνπο πνιίηεο ηνπ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο, ε
δηεξεχλεζε ησλ νπνίσλ θξίλεηαη αληηθεηκεληθά σο ειιεηκκαηηθή. Ο πεηζαξρηθφο έιεγρνο
είλαη ζπρλά ρξνλνβφξνο, κε πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή θαη ελεκέξσζε ηνπ
θαηαγγέιινληνο. Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρεη θαηαγξαθεί ε απξνζπκία ηνπ
θαηαγγέιινληνο λα ζπλεξγαζηεί κε αζηπλνκηθά φξγαλα γηα ηελ επαξθή ηεθκεξίσζε ηεο
θαηαγγειίαο. Τα δπζκελή ζρφιηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηέηνηα πεξηζηαηηθά θινλίδνπλ
ην θχξνο ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο θαη πιήηηνπλ ην εζηθφ ηνπ πξνζσπηθνχ.
Σήκεξα, ε θνηλσλία επηδεηθλχεη φιν θαη ιηγφηεξε αλνρή ζε πεξηζηαηηθά
απζαηξεζίαο θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ. Αζθαιψο, ε θνηλσλία απνδέρεηαη ηελ ιεηηνπξγία
ζσκάησλ αζθαιείαο, απαηηεί φκσο ηελ παξάιιειε δξαζηεξηνπνίεζε αμηφπηζησλ
κεραληζκψλ δεκφζηαο ινγνδνζίαο θαη ειέγρνπ.
Ωο εθ ηνχηνπ πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα ηελ ζχζηαζε ελφο θνξέα πνπ λα αζρνιείηαη
απνθιεηζηηθά κε ηα πεξηζηαηηθά απζαηξεζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο.
Αληίζηνηρεο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ ίδξπζε Γξαθείσλ, Δπηηξνπψλ ή θαη
Αξρψλ γηα ηελ εμέηαζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ ηζρχνπλ ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο (Μ. Βξεηαλία, Βέιγην, Γαιιία, Οιιαλδία, Κχπξν θ.α.). Τν Γξαθείν δελ
δηεξεπλά βεβαίσο ζε θακηά πεξίπησζε ην πνηληθφ ζθέινο ηεο ππφζεζεο. Αλ ην
θαηαγγειιφκελν πεξηζηαηηθφ ζπληζηά θαη αμηφπνηλε πξάμε, ε θαηαγγειία δηαβηβάδεηαη
ακέζσο ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα θαη αλ πξφθεηηαη γηα απηφθσξν έγθιεκα ή ζπληξέρεη
θίλδπλνο εθ ηεο αλαβνιήο, ην ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν θνηλνπνηείηαη ακέζσο θαη
ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα πξναλάθξηζεο Υπεξεζία ηνπ Σψκαηνο, ζην νπνίν αλήθεη
ν εγθαινχκελνο.
Δμάιινπ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΓΑ), ε Δπηηξνπή γηα ηελ Πξφιεςε ησλ Βαζαληζηεξίσλ
ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, αιιά θαη ν Δπίηξνπνο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο έρνπλ επηζεκάλεη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο
ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο θαηαγγειηψλ αζηπλνκηθήο απζαηξεζίαο.
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Η λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ ζπλερψο επεθηείλεηαη ζε δεηήκαηα αζηπλνκηθήο
απζαηξεζίαο θαη θαιχπηεη πιένλ θαη ην δήηεκα ηεο απνηειεζκαηηθήο δηεξεχλεζεο ησλ
θαηαγγειηψλ. Η Δπηηξνπή γηα ηελ Πξφιεςε ησλ Βαζαληζηεξίσλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο
Δπξψπεο έρεη πξνβεί ζε ζπζηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ινγνδνζίαο ησλ
αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ ζηηο ρψξεο κέιε. Ο Δπίηξνπνο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο έρεη θαηαγγείιεη πεξηζηαηηθά αζηπλνκηθήο απζαηξεζίαο θαη
έρεη πξνβεί ζε ζπζηάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ησλ κεραληζκψλ
αζηπλνκηθήο ινγνδνζίαο ζε ζπγθεθξηκέλα θξάηε κέιε.
Έηζη ε ίδηα σο άλσ Δπηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ επαλάιεςε ηεο
δηεξεχλεζεο ηεο πεηζαξρηθήο ππφζεζεο γηα ηελ νπνία έρεη εθδνζεί θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε ηνπ ΔΓΓΑ ζε βάξνο ηεο ρψξαο καο, εθφζνλ δηαπηζηψλνληαη κε ηελ απφθαζε
απηή ειιείςεηο ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο ή λέα ζηνηρεία πνπ δελ αμηνινγήζεθαλ ζηελ
πεηζαξρηθή έξεπλα. Η ελ ιφγσ ξχζκηζε απνζθνπεί ζηελ απφδνζε δηθαηνζχλεο θαη ζηε
δίθαηε θαη νξζή θξίζε νξηζκέλσλ ζνβαξψλ πεηζαξρηθψλ ππνζέζεσλ απφ ηε Γηνίθεζε γηα
ηηο νπνίεο αλαθχπηνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ νξζή δηεξεχλεζε θαη θξίζε ηνπο.
Πεξαηηέξσ, ε Γξακκαηεία ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (Υπεξεζία Δθηέιεζεο
Απνθάζεσλ ηνπ ΔΓΓΑ) έζεζε ην εξψηεκα αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο λέσλ
δηνηθεηηθψλ εξεπλψλ ζε ππνζέζεηο φπνπ νη αξρηθέο δηνηθεηηθέο έξεπλεο θξίζεθαλ
αλεπαξθείο ή κεξνιεπηηθέο απφ ην ΔΓΓΑ θαη ζε ζεηηθή πεξίπησζε πνηα είλαη ε Αξρή
πνπ απνθαίλεηαη γηα απηή ηε δπλαηφηεηα.
Τα πεηζαξρηθά φξγαλα ησλ νηθείσλ Σσκάησλ ππνρξενχληαη λα εμεηάδνπλ ηηο
ππνζέζεηο πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηά απφ ην Γξαθείν ή ηελ Δπηηξνπή θαηά
πξνηεξαηφηεηα.
Ο λένο θνξέαο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ
απζαηξεζίαο ηνπ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο
(Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, Ππξνζβεζηηθνχ Σψκαηνο θαη ηνπ Ληκεληθνχ ΣψκαηνοΔιιεληθήο Αθηνθπιαθήο), δεδνκέλνπ φηη ην Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε
ζπγθεληξψλεη γηα πξψηε θνξά ζηελ πξφζθαηε ηζηνξία ηεο ρψξαο φια ηα ζψκαηα
αζθαιείαο ππφ ηελ ηδία ζηέγε.
Η Τξηκειήο Δπηηξνπή ππνβάιιεη θαη΄ έηνο αλαιπηηθή έθζεζε πεπξαγκέλσλ,
δηαπηζηψζεσλ θαη πξνηάζεσλ ζηνλ Υπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ψζηε λα
ειέγρεηαη ε δξαζηεξηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Γξαθείνπ, αιιά λα αμηνπνηείηαη
ε εκπεηξία θαη νη πξνηάζεηο ηνπ.
Τα ζέκαηα ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ, ηνπ
θαζνξηζκνχ ησλ επηκέξνπο αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ ησλ νξγάλσλ θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ, ηεο ππνδνρήο θαη ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνιηηψλ θαη ηεο
ζπλεξγαζίαο κε ηα Σψκαηα, ηηο Υπεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ζα ξπζκηζζνχλ κε πξνεδξηθφ
δηάηαγκα. Τέινο κε θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε ζα ξπζκηζζνχλ ηα ζέκαηα ηεο απνδεκίσζεο ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηεο
Δπηηξνπήο.
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Με ην άξζξν 2 αληηθαζίζηαληαη νη δηαηάμεηο γηα ηε ζπγθξφηεζε, ηηο αξκνδηφηεηεο
θαη ηελ απνζηνιή ηνπ Σπκβνπιίνπ Σπληνληζκνχ θαη Σηξαηεγηθήο Γεκφζηαο Τάμεο, ην
νπνίν κεηνλνκάδεηαη ζε Σπκβνχιην Σπληνληζκνχ θαη Σηξαηεγηθήο Δζσηεξηθήο
Αζθάιεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζνχλ κε ηα λέα δεδνκέλα, ζρεηηθά κε ηε
ζπγθξφηεζε ηνπ Υπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε
εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή ζην ελ ιφγσ Σπκβνχιην ησλ δχν λέσλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ
ηνπ Υπνπξγείνπ, ήηνη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζθάιεηαο Ναπζηπινΐαο θαη ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ησλ ππεξεζηαθψλ εθπξνζψπσλ ησλ
Υπεξεζηψλ ηνπο, ήηνη ηνπ Αξρεγνχ θαη ηνπ Υπαξρεγνχ ηνπ Ληκεληθνχ ΣψκαηνοΔιιεληθήο Αθηνθπιαθήο θαη ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Σρεδηαζκνχ θαη
Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο Γ.Γ. Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, γίλνληαη δε νη αλαγθαίεο
πξνζαξκνγέο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο θαη εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ
ηνπ ελ ιφγσ Σπκβνπιίνπ.
Με ην άξζξν 3 ζπληζηάηαη ζην Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε κηα απηνηειήο
Υπεξεζία, γηα ηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Δπξσπατθψλ θαη εζληθψλ
πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ επηρεηξεζηαθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ ηνπ
Υπνπξγείνπ θαη ην ζπληνληζκφ ησλ αξκνδίσλ Υπεξεζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελ
ιφγσ δξάζεσλ. Δπίζεο, ε Υπεξεζία απηή θαζίζηαηαη ππεχζπλε εζληθή αξρή γηα ηε
δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πηζηψζεσλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ην Τακείν Δμσηεξηθψλ
Σπλφξσλ θαη ην Τακείν Δπηζηξνθψλ, ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο
«Αιιειεγγχε θαη Γηαρείξηζε κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ». Η ξχζκηζε απηή θαζίζηαηαη
αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε επηβαιιφκελε απφ ηηο 547/2007/ΔΚ θαη
575/2007/ΔΚ απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ δηνηθεηηθή αλεμαξηεζία, ε
νπνία λα εγγπάηαη αμηνπηζηία, αληηθεηκεληθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζην ρεηξηζκφ
ησλ ζεκάησλ απηψλ, απνθπγή ζπγθξνχζεσλ θαζεθφλησλ, απνηειεζκαηηθφ έιεγρν θαη
ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ.
Με ην άξζξν 4 ξπζκίδεηαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ
Μειεηψλ Αζθάιεηαο (ΚΔ.ΜΔ.Α.). Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη ε αλαβάζκηζε ησλ
παξερφκελσλ απφ ην Κέληξν απηφ ππεξεζηψλ, ηδίσο κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο πηζηνπνίεζεο
ησλ εθπαηδεχζεσλ πνπ παξέρεη ζχκθσλα κε ηνλ νξγαληθφ ηνπ λφκν ελψ πξνβιέπεηαη θαη
ε δπλαηφηεηα ηνπ Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε λα αλαζέηεη ζην ΚΔ.ΜΔ.Α. ηε
πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεχζεσλ ή έξγσλ αζθάιεηαο πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίδνληαη
θαιχηεξα νη Υπεξεζίεο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Υπνπξγείν. Δπηπιένλ πξνβιέπεηαη ε
δπλαηφηεηα λα νξίδνληαη σο Γηεπζπληήο ή Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο ζην ΚΔ.ΜΔ.Α. ελ
ελεξγεία ζηειέρε ησλ Υπεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε γηα ιφγνπο
εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Τέινο πξνβιέπεηαη φηη ην ΚΔ.ΜΔ.Α. κπνξεί
λα έρεη έζνδα απφ ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή δξάζεσλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ
Δ.Σ.Π.Α. θαη πάιη γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
Με ην άξζξν 5 ε απνζηνιή ηεο Υπεξεζίαο Δζσηεξηθψλ Υπνζέζεσλ ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο δηεπξχλεηαη θαη ζε άιια αδηθήκαηα ησλ ππαιιήισλ θαη
ιεηηνπξγψλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, αιιά θαη ησλ ππαιιήισλ θαη αμησκαηνχρσλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ
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Διιεληθή Δπηθξάηεηα, αδηθήκαηα πνπ ζπληζηνχλ δηαθζνξά, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ηνπ
Ο.Η.Δ. θαηά ηεο δηαθζνξάο, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηε ρψξα καο κε ην λ.3666/2008.
Σηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ ηδίνπ άξζξνπ πεξηέρνληαη ξπζκίζεηο γηα ηε
δηεπθφιπλζε ηεο ζηειέρσζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο ηεο ελ
ιφγσ Υπεξεζίαο, φπσο είλαη ε δηεχξπλζε ηνπ ρξφλνπ ππεξέηεζεο ζ΄ απηή ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο θαη ε παξνρή θηλήηξνπ γηα ηελ επδφθηκε παξακνλή ηνπ, ε δπλαηφηεηα
απφζπαζεο ζ΄ απηή ππαιιήισλ κε εηδηθέο γλψζεηο απφ ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, ε
απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο άξζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ θαη ρξεκαηηζηεξηαθνχ απνξξήηνπ
θ.ι.π.
Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ έξρνληαη λα πινπνηήζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ
πξνεθινγηθή δέζκεπζε ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ λνκνζεηηθψλ θαη
πξαθηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζην δεκφζην, ε νπνία απεηιεί
ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηεο θνηλσλίαο, ππνλνκεχεη ηνπο ζεζκνχο, ηηο εζηθέο
αμίεο θαη ηεο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη αληηζηξαηεχεηαη ηηο αξρέο ηεο νξζήο δηαρείξηζεο
ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ θαη ηηο δεκφζηαο πεξηνπζίαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ηζφηεηαο
ελψπηνλ ηνπ λφκνπ.
Τέινο, νξίδεηαη φηη ηελ ηδηφηεηα ηνπ γεληθνχ αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ έρνπλ θαη νη
αμησκαηηθνί εηδηθψλ θαζεθφλησλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ,
πιελ ησλ πγεηνλνκηθψλ, αζηπθηεληάηξσλ θαη ηεξέσλ, δεδνκέλνπ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα
πξνζιακβάλνληαη ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία εηδηθνί επηζηήκνλεο ζηνπο ηνκείο ηδίσο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, νη νπνίνη εμεηδηθεχνληαη ζηελ έξεπλα ησλ
ζρεηηθψλ εγθιεκάησλ θαη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αλαθξηηηθνχ έξγνπ
λα αζθνχλ θαη θαζήθνληα γεληθνχ αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ.
Με ην άξζξν 6 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα δηάζεζεο ζηηο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη
ηηο Υπεξεζίεο ηνπ Ληκεληθνχ Σψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο ρεξζαίσλ, πισηψλ θαη
ελαεξίσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ έρνπλ θαηαζρεζεί σο αληηθείκελα ιαζξεκπνξίαο, ή σο
κεηαθνξηθά κέζα λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ιαζξεκπνξεπκάησλ ή ιαζξνκεηαλαζηψλ θαη σο
κέζα παξάλνκεο δηαθίλεζεο φπισλ θαη αξραηνηήησλ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε
δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ήδε γηα ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ, ψζηε ηα κέζα απηά λα αμηνπνηνχληαη πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ.
Με ην άξζξν 7 ζπληζηψληαη 5 νξγαληθέο ζέζεηο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ
πξνζσπηθνχ ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη λα πξνζιεθζνχλ κε
ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ εηδηθνί επηζηήκνλεο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, σο ζχκβνπινη
ηεο εγεζίαο ηνπ Σψκαηνο ζηε δηακφξθσζε κηαο καθξφπλνεο ζηξαηεγηθήο εζσηεξηθήο
αζθάιεηαο θαη δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη κε ρψξεο πέξαλ απηψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ζε ζέκαηα δηαζπλνξηαθνχ εγθιήκαηνο, φπσο είλαη ε ηξνκνθξαηία, ε δηαθίλεζε
ιαζξνκεηαλαζηψλ, ε δηαθίλεζε πξνζψπσλ πξνο εθκεηάιιεπζε (trafficking), ε παξάλνκε
εκπνξία φπισλ, λαξθσηηθψλ θιπ., δεδνκέλεο ηεο δπλακηθήο θαη ξαγδαίαο εμέιημεο ησλ
κεζφδσλ θαη κέζσλ δηάπξαμεο ησλ εγθιεκάησλ απηψλ.
Με ην άξζξν 8 ξπζκίδεηαη ε εθθξεκφηεηα πνπ ππάξρεη ζην ζέκα ηεο ηζαγέλεηαο
ησλ θαηαηαζζνκέλσλ ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία νκνγελψλ απφ ηε Β. Ήπεηξν, ηελ
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Κχπξν θαη ηελ Τνπξθία, γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη ε απφθηεζε ηεο Διιεληθήο
ηζαγέλεηαο, φπσο γίλεηαη θαη κε ηνπο νκνγελείο πνπ εηζάγνληαη ζηηο Σηξαηησηηθέο Σρνιέο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ λ.3284/2004. Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε
θαιχπηεηαη ην λνκνζεηηθφ απηφ θελφ, κε ηελ απηνδίθαηε απφθηεζε ηεο Διιεληθήο
ηζαγέλεηαο φζσλ νκνγελψλ θαηαηάζζνληαη ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, αιιά απφ ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ θαη φζσλ έρνπλ κέρξη ηψξα θαηαηαγεί, φρη κφλν γηα ιφγνπο
ίζεο κεηαρείξηζεο κε ηνπο εηζαγφκελνπο ζηηο Σηξαηησηηθέο Σρνιέο, αιιά θαη ιφγνπο
νπζίαο, αθνχ δελ είλαη λνεηφ ππάιιεινη ηνπ ζηελνχ ππξήλα ηεο Διιεληθήο δηνίθεζεο λα
ζηεξνχληαη ηεο Διιεληθήο ηζαγέλεηαο.
Με ην άξζξν 9 πξνζηίζεηαη ζηα κνξηνδνηνχκελα θξηηήξηα γηα ηελ πξφζιεςε
Δηδηθψλ Φξνπξψλ θαη ε εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ ζηελ
Πξνεδξηθή Φξνπξά, επεηδή νη ππεξεηνχληεο ζηελ ελ ιφγσ ππεξεζία δηαζέηνπλ απμεκέλα
ζσκαηηθά θαη ινηπά πξνζφληα θαη ππφθεηληαη ζε εηδηθή εθπαίδεπζε, ζηνηρεία
απαξαίηεηα γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ Δηδηθψλ Φξνπξψλ.
Με ην άξζξν 10 ελαξκνλίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ
κεηάηαμε ησλ αμησκαηηθψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζηελ θαηάζηαζε ηεο κφληκεο
δηαζεζηκφηεηαο κε εθείλεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο θαηψηεξνπο αζηπλνκηθνχο γηα ιφγνπο
ίζεο κεηαρείξηζεο.
Με ην άξζξν 11 επηρεηξείηαη ε πιεξέζηεξε πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πνπ ηνπο παξέρεη ζε νξηζκέλεο
δχζθνιεο πεξηζηάζεηο ν Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Αξσγήο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ, ηνλ νπνίν
ζπληεξεί ην ίδην κε ηηο ζπλδξνκέο ηνπ. Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα ζηνπο κεηφρνπο ηνπ Λνγαξηαζκνχ απηνχ λα παξακέλνπλ κέηνρνί ηνπ θαη
κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο γηα δέθα έηε, αληί ησλ πέληε πνπ ηζρχεη ζήκεξα,
πξνβιέπεηαη δε λα παξέρεηαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηνπο κεηφρνπο θαη ζηελ πεξίπησζε
ζαλάηνπ ζπδχγνπ ή ηέθλνπ ηνπο.
Με ην άξζξν 12 κεηαθέξεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ Οκάδσλ Αλαγλψξηζεο Θπκάησλ
Καηαζηξνθψλ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ε νπνία είλαη
ζπληνληζηηθφ φξγαλν, ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ε νπνία δηαζέηεη ηελ ηερλνγλσζία γηα
ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηνπο, έξγν πνπ πξνζηδηάδεη θαη ζηε θχζε ηεο απνζηνιήο ηεο.
Με ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 δηνξζψλεηαη κία λνκνηερληθή αηέιεηα ζηε δηάηαμε
ηνπ εδαθίνπ ε΄ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3812/2009, ψζηε ε δηαηεξνχκελε ζε ηζρχ κε ην
εδάθην απηφ δηάηαμε λα είλαη πιήξεο θαη λα κελ αλαθχπηνπλ εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα.
Με ηελ παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ εμνκνηψλνληαη κε ηνπο ηαθηηθνχο
ππξνζβεζηηθνχο ππαιιήινπο θαη νη ππξνζβεζηηθνί ππάιιεινη επνρηαθήο απαζρφιεζεο,
σο πξνο ηα επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
λ.1339/1983, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2452/1996 θαη
ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 11 ηνπ λ.2713/1999, πνπ πξνβιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα
πξφζιεςεο ζπγγεληθψλ ηνπο πξνζψπσλ σο δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ζηελ Διιεληθή
Αζηπλνκία ή ην Ππξνζβεζηηθφ Σψκα, ζε πεξίπησζε πνπ ηξαπκαηηζζνχλ ζαλάζηκα ή
θαηαζηνχλ αλίθαλνη θαηά ηελ εθηέιεζε δηαηεηαγκέλεο ππεξεζίαο θαη έλεθα απηήο, γηα
ιφγνπο ελαξκφληζεο κε ηηο ζπληαγκαηηθέο επηηαγέο πεξί ηζφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη θαη νη
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δχν απηέο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ εξγάδνληαη θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο θαη
εθηίζεληαη ζηνπο ίδηνπο θηλδχλνπο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο
πξφζιεςεο φζσλ εκπίπηνπλ ζηελ παξνχζα δηάηαμε πξνβιέπεηαη φηη πθηζηάκελε
πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
Με ην άξζξν 14 πξνβιέπεηαη ε έθδνζε εηδηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο γηα ηνπο
επνρηθνχο ππξνζβέζηεο, ψζηε λα κπνξνχλ εχθνια λα απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο ζε
θάζε πεξίζηαζε.
Με ην άξζξν 15 ζπληζηάηαη ζην Ππξνζβεζηηθφ Σψκα κία ηδηαίηεξε θαηεγνξία
πξνζσπηθνχ κε ηελ νλνκαζία «Δπηθνπξηθνί Ππξνζβέζηεο», ε νπνία πξνβιέπεηαη λα
ππνθαηαζηήζεη ζηαδηαθά ην ζεζκφ ηνπ Δπνρηθνχ Ππξνζβέζηε.
Ωο γλσζηφλ, κεηά ηελ αλάιεςε ηεο δαζνππξφζβεζεο απφ ην Ππξνζβεζηηθφ Σψκα
κε ην λ.2612/1998, θαηέζηε αλαγθαία ε ελίζρπζε απηνχ κε πξνζσπηθφ θαηά ηνπο
ζεξηλνχο κήλεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί θαη ζηε λέα απηή αξκνδηφηεηα. Έηζη,
πξνβιέθζεθε κε ηνλ ίδην λφκν ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ επνρηθήο απαζρφιεζεο, γηα ηε
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζηε δαζνππξφζβεζε θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, έλαο ζεζκφο πνπ
ιεηηνπξγεί κέρξη ζήκεξα.
Οη Δπνρηθνί Ππξνζβέζηεο αλέξρνληαη ζήκεξα ζε 5.416 θαη πξνζιακβάλνληαη κε
ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ζπλήζσο 4 έσο θαη 8 κελψλ ηειεπηαία, θαη΄ έηνο) θαη ηνπο
ππφινηπνπο κήλεο ηνπ έηνπο ιακβάλνπλ ην επίδνκα αλεξγίαο απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ.
Η θαηάζηαζε απηή, λαη κελ εμππεξέηεζε απηά ηα ρξφληα ηηο ζεκαληηθά
απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ Σψκαηνο ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, αλέδεημε φκσο θαη αξθεηά
πξνβιήκαηα, πνπ πξνθαινχληαη ηφζν απφ ηελ αλαζθάιεηα ησλ επνρηθψλ ππξνζβεζηψλ,
φζν θαη απφ ηελ έιιεηςε ηνπ απαξαίηεηνπ ζηηο επηρεηξήζεηο πλεχκαηνο νκάδνο κεηαμχ
ηνπ κφληκνπ θαη ηνπ επνρηθνχ πξνζσπηθνχ, ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ εξγαζηαθνχ ηνπ
θαζεζηψηνο, αιιά θαη ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ πθίζηαληαη ζηα πξνζφληα θαη ηελ
εθπαίδεπζή ηνπ.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ ζνβαξέο
αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην επίπνλν θαη επηθίλδπλν έξγν ηεο δαζνππξφζβεζεο, θξίλεηαη
ζθφπηκν λα ππνθαηαζηαζεί ν ζεζκφο απηφο κε έλα ζεζκφ πνπ ζα είλαη νξγαληθά
εληεηαγκέλνο ζην Ππξνζβεζηηθφ Σψκα. Γεκηνπξγνχκε, ινηπφλ, ζηνπο θφιπνπο ηνπ
Σψκαηνο κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία πξνζσπηθνχ, ηνπο Δπηθνπξηθνχο Ππξνζβέζηεο, νη
νπνίνη ζα έρνπλ σο θχξην θαζήθνλ ηνπο ηε δαζνππξφζβεζε θαη ηε δαζνπξνζηαζία, ζα
επηθνπξνχλ φκσο παξάιιεια ην ππξνζβεζηηθφ πξνζσπηθφ θαη ζε φια ηα ινηπά
θαζήθνληά ηνπ, ζηε άζθεζε ησλ νπνίσλ παξαηεξνχληαη ζήκεξα αδπλακίεο, ιφγσ ησλ
κεγάισλ ειιείςεσλ ζην πξνζσπηθφ απηφ.
Σεκεηψλεηαη φηη ζήκεξα ηα νξγαληθά θελά ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ Σψκαηνο
αλέξρνληαη ζε πάλσ απφ 4.000, ηα νπνία, ιφγσ ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο,
δελ θαίλεηαη πηζαλφλ λα θαιπθζνχλ ζην άκεζν κέιινλ. Με ηε δεκηνπξγία ηνπ ζεζκνχ
ηνπ Δπηθνπξηθνχ Ππξνζβέζηε, ζην νπνίν κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη έκπεηξνη επνρηθνί
ππξνζβέζηεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην Ππξνζβεζηηθφ Σψκα λα θαιχςεη αξθεηέο απφ ηηο
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ειιείςεηο ηνπ, δεδνκέλνπ φηη, αλ νη πξνζιακβαλφκελνη πξνέξρνληαη απφ επνρηθνχο
ππξνζβέζηεο, κπνξεί κε ην ίδην θφζηνο λα πξνζιάβεη 4πιάζην αξηζκφ εμ απηψλ, έλαληη
ηεο πξφζιεςεο ηδησηψλ. Παξάιιεια, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο εξγαζηαθήο
απνθαηάζηαζεο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ επνρηθψλ ππξνζβεζηψλ, πνπ έρνπλ πξνζθέξεη
ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο δαζνππξφζβεζεο θαη έρεη απνθηήζεη πνιχηηκε
ζρεηηθή εκπεηξία, ελψ δελ ζα ρξεηάδεηαη πιένλ ε πξφζιεςε λέσλ επνρηθψλ
ππξνζβεζηψλ, ψζηε ζηαδηαθά ν ζεζκφο απηφο λα εθιείςεη, δεδνκέλνπ φηη πξνβιέπεηαη νη
θελνχκελεο ζέζεηο επνρηθψλ ππξνζβεζηψλ λα κεηαθέξνληαη ζην Ππξνζβεζηηθφ Σψκα σο
ζέζεηο Ππξνζβεζηψλ.
Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε πξνο έθδνζε π.δ. κε ην
νπνίν λα ζπληζηψληαη, λα απμάλνληαη ή λα κεηψλνληαη νη ζέζεηο ησλ Δπηθνπξηθψλ
Ππξνζβεζηψλ, κε αληίζηνηρε κείσζε ή αχμεζε ησλ ζέζεσλ Ππξνζβεζηψλ. Σηηο ζέζεηο
Δπηθνπξηθψλ Ππξνζβεζηψλ πξνβιέπεηαη λα πξνζιακβάλνληαη Έιιελεο πνιίηεο κε
ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ επί 5εηή ζεηεία, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεψλεηαη,
εθφζνλ έρνπλ απνιπηήξην 3ηαμίνπ Γπκλαζίνπ θαη δελ έρνπλ ππεξβεί ην 29 ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο. Καηά ηα ινηπά ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ
πξφζιεςε ηδησηψλ ζην Ππξνζβεζηηθφ Σψκα, πιελ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο γξαπηέο
εμεηάζεηο θαη ηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε.
Σην δηαγσληζκφ γηα ηελ πξφζιεςε Δπηθνπξηθψλ Ππξνζβεζηψλ επηηξέπεηαη λα
ζπκκεηάζρνπλ θαη επνρηθνί ππξνζβέζηεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο, αξθεί λα έρνπλ ηελ
ηδηφηεηα απηή θαηά ηηο ηειεπηαίεο αληηππξηθέο πεξηφδνπο 2007 έσο θαη 2010, ιφγσ ηεο
καθξάο πξνυπεξεζίαο θαη ηεο δνθηκαζίαο ηνπο ζην αληηθείκελν απηφ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν,
νη ππνςήθηνη απηήο ηεο θαηεγνξίαο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ νξηζκέλν χςνο
αλαζηήκαηνο, νχηε λα ππνβιεζνχλ ζε αζιεηηθέο θαη ςπρνηερληθέο δνθηκαζίεο, γηα ηε
δηαπίζησζε δε ηεο ζσκαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη πγείαο ζα εθαξκφδνληαη ηα θξηηήξηα πνπ
ηζρχνπλ γηα ζηνπο ελ ελεξγεία Ππξνζβέζηεο.
Η πξφζιεςε ζα γίλεηαη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζην
λφκν. Τα θξηηήξηα απηά πξνζηδηάδνπλ ζηε θχζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη αληηζηνηρνχλ
ζηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ
απηψλ.
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ πξφζιεςεο ησλ Δπηθνπξηθψλ Ππξνζβεζηψλ πξνβιέπεηαη φπσο ε
ζρεηηθή δηαδηθαζία δηελεξγείηαη ππφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ επζχλε αλεμάξηεηεο επηηξνπήο,
ε νπνία ζα απαξηίδεηαη απφ έλα αληηπξφεδξν ή λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ Ννκηθνχ
Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, o oπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξν απηνχ, έλαλ εθπξφζσπν
ηνπ Αλσηάηνπ Σπκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (Α.Σ.Δ.Π.), πνπ θιεξψλεηαη κεηαμχ
ησλ Σπκβνχισλ απηνχ, θαη έλα δηεπζπληή Γηεχζπλζεο ηνπ Αξρεγείνπ ηνπ
Ππξνζβεζηηθνχ Σψκαηνο, πνπ επίζεο θιεξψλεηαη κεηαμχ ησλ νηθείσλ Γηεπζπληψλ.
Οη πξνζιακβαλφκελνη σο Δπηθνπξηθνί Ππξνζβέζηεο πξνβιέπεηαη λα πθίζηαληαη
βαζηθή εθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ δχν ηνπιάρηζηνλ κελψλ, ην είδνο ηεο νπνίαο
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ. Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο, ηνπνζεηνχληαη θαη
κεηαηίζεληαη, αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο, ζε πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ
Ππξνζβεζηηθνχ Σψκαηνο, κε απφθαζε ηνπ Αξρεγνχ.
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Η ζεηεία ησλ Δπηθνπξηθψλ Ππξνζβεζηψλ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, κεηά απφ
αίηεζή ηνπο, εθφζνλ θξίλνληαη ηθαλνί πξνο ηνχην απφ αξκφδην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην,
ην νπνίν ιακβάλεη θπξίσο ππφςε ηνπ ηελ εξγαηηθφηεηα, ηελ ππεξεζηαθή απφδνζε, ηελ
πεηζαξρηθφηεηα θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγεία ηνπο. Σε φζνπο εμ απηψλ είλαη απφθνηηνη
Λπθείνπ θαη θαηά ην ρξφλν πξφζιεςή ηνπο δελ είραλ ππεξβεί ην 35 ν έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπο παξέρεηαη ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ, αληί ηεο αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο ηνπο, λα
εληαρζνχλ, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, ζην κφληκν ππξνζβεζηηθφ πξνζσπηθφ κε ην βαζκφ
ηνπ Ππξνζβέζηε, δεδνκέλνπ φηη δηαζέηνπλ ηα αλάινγα πξνζφληα θαη πξνθεηκέλνπ λα
εληζρπζεί ε ζπλερψο κεηνχκελε δχλακε ησλ Ππξνζβεζηψλ.
Τέινο, κε ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα ηεο αζθάιηζεο θαη
ηεο απφιπζεο ησλ Δπηθνπξηθψλ Ππξνζβεζηψλ, γηα δε ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζέκαηα
γίλεηαη παξαπνκπή ζε αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο
Σπλνξηαθνχο Φξνπξνχο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Όζνλ αθνξά ην πεηζαξρηθφ ηνπο
δίθαην, ην ρξφλν εξγαζίαο ηνπο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο θαη ηα ζέκαηα πνπ
δελ ξπζκίδνληαη απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο γίλεηαη παξαπνκπή ζε αλάινγε
εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Ππξνζβέζηεο.
Με ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 πξνβιέπεηαη ε αχμεζε ηνπ επηδφκαηνο, πνπ
ρνξεγείηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3554/2007, ζηνπο αζηπλνκηθνχο,
ζπλνξηαθνχο θχιαθεο θαη εηδηθνχο θξνπξνχο, πνπ κεηαηάζζνληαη ζε ππεξεζία γξαθείνπ
ή απέρνπλ απφ ηα θαζήθνληά ηνπο, ζπλεπεία ηξαπκαηηζκνχ ή παζήκαηνο θαηά ηελ
εθηέιεζε δηαηεηαγκέλεο ππεξεζίαο θαη έλεθα απηήο, απφ ηελ εκέξα ηνπ παζήκαηνο,
επεθηείλεηαη δε απηφ γηα ιφγνπο ηζνλνκίαο θαη ζην πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο
Αθηνθπιαθήο. Τν ελ ιφγσ επίδνκα ζεζπίζζεθε πξνο αλαπιήξσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ
αζηπλνκηθψλ πνπ θαη΄ αλάγθε κεηψλεηαη, ιφγσ κε εθηέιεζεο κάρηκεο ππεξεζίαο
(ππεξεζίαο πέξαλ ηνπ πελζεκέξνπ θαη λπθηεξηλήο ππεξεζίαο), θαη επνκέλσο ππνιείπεηαη
θαηαθαλψο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζα ειάκβαλαλ αλ εθηεινχζαλ πιήξσο ηα θαζήθνληα
ηεο ππεξεζίαο ηνπο. Ωζηφζν, ην χςνο ηνπ επηδφκαηνο πνπ έρεη ζεζπηζζεί, ζε ζπλδπαζκφ
κε ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, κφλν ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα έρεη θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζην
ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζεζπίζζεθε.
Με ηελ παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ επηρεηξείηαη ε εθδήισζε ηεο ηδηαίηεξεο
θνηλσληθήο κέξηκλαο ηεο Πνιηηείαο πξνο ην πξνζσπηθφ πξνζσπηθνχ ησλ Δλφπισλ
Γπλάκεσλ θαη ησλ Σσκάησλ Αζθαιείαο, ψζηε ζε πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ ηνπ θαηά
ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έλεθα απηήο λα είλαη πεξαηηέξσ δπλαηή ε έκπξαθηε
ζπλδξνκή θαη ε παξνρή εζηθήο ζηήξημεο ζηνπο παζφληεο εθ κέξνπο ησλ νηθείσλ ηνπο.
Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ε θάιπςε ησλ εμφδσλ ηαμηδίνπ θαη δηακνλήο, γηα φζν ρξφλν ν
παζψλ λνζειεχεηαη ζε λνζνθνκείν, ελφο κέινπο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη
γηα ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ πνπ απαηηεί καθξνρξφληα λνζειεία ή πξνθάιεζε αλαπεξία
ηνπιάρηζηνλ 80% ζηνλ παζφληα.
Με ην άξζξν 17 πξνβιέπεηαη πιένλ ξεηά φηη ε εξγαζία κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα
ζηα θέληξα δηαζθεδάζεσο, κπαξ, θαθεηέξηεο θαη ακηγείο αίζνπζεο δηελέξγεηαο ηερληθψλ
παηγλίσλ επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ άδεηαο ηεο αζηπλνκηθήο αξρήο θαη παξέρεηαη
λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε ψζηε κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ
Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε λα θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε
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ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απηήο. Παξάιιεια, κε ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο θαιχπηεηαη ε
ειιείπνπζα γηα ηε ξχζκηζε ησλ σο άλσ ζεκάησλ εμνπζηνδφηεζε, φπσο άιισζηε θξίζεθε
κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 6/2008 Απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ φπνπ απνθάλζεθε
φηη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ.180/1979 πνπ ήδε ξπζκίδεη ηα σο άλσ δεηήκαηα
βξίζθεηαη εθηφο λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο θαη είλαη αλίζρπξε. Δμάιινπ, είλαη γλσζηφ
φηη ηα θαηαζηήκαηα απηά, φπνπ παξαηεξείηαη αζξφα πξνζέιεπζε θνηλνχ θαη ηδηαίηεξα
λέσλ αλζξψπσλ, απαζρνινχλ πνιιέο θνξέο ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο γηα εγθιεκαηηθέο
πξάμεηο φπσο δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ ή αθφκα δηφηη εθεί ζπρλάδνπλ άηνκα ηα
νπνία έρνπλ θαηαδηθαζζεί ζην παξειζφλ ή ζεσξνχληαη χπνπηα δηάπξαμεο εγθιεκάησλ.
Δπνκέλσο ζην πιαίζην ηεο πξφιεςεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε
ζέζπηζε πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ψζηε λα απνηξέπεηαη ε εξγαζία ζηα θαηαζηήκαηα απηά
αηφκσλ πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα ζνβαξά αδηθήκαηα.

Με ην άξζξν 18 πξνβιέπεηαη ε ππαγσγή ησλ πνιηηηθψλ ππαιιήισλ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Υπεξεζηαθνχ Σπκβνπιίνπ
ησλ πνιηηηθψλ ππαιιήισλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο κέρξη ηελ 31-12-2010, κεηά ην
λνκηθφ θελφ ζην ζέκα απηφ πνπ πξνέθπςε απφ ηε κεηαθνξά ηεο ελ ιφγσ Γξακκαηείαο
απφ ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ζην
λενζχζηαην Υπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε κε ην π.δ.184/2009. Η δηάηαμε απηή έρεη
κεηαβαηηθφ ραξαθηήξα, δεδνκέλνπ φηη απφ 1-1-2011 ζα ζπγθξνηεζεί ίδην Σπκβνχιην γηα
ηνπο ππαιιήινπο απηνχο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ππαιιειηθνχ θψδηθα.

Με ην άξζξν 19 θαηαξγείηαη ε Διιεληθή Αγξνθπιαθή, νη αξκνδηφηεηεο ηεο
νπνίαο κεηαθέξνληαη ζην Υπνπξγείν πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
θαη αζθνχληαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γαζηθέο Υπεξεζίεο. Τν πξνζσπηθφ ηεο
θαηαξγνχκελεο Υπεξεζίαο κεηαηάζζεηαη ζηηο Γαζηθέο Υπεξεζίεο ηνπ ηφπνπ πνπ
ππεξεηεί, ζηηο νπνίεο ζπληζηψληαη αληίζηνηρεο νξγαληθέο ζέζεηο, αλάινγα κε ηα
πξνζφληα ηνπ.

Με ηε ξχζκηζε απηή ζπγθξνηείηαη έλαο εληαίνο κεραληζκφο ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο
ησλ δαζηθψλ θαη αγξνηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, έλαο
κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν εμαζθαιίδεηαη θαιχηεξνο ζπληνληζκφο θαη
απνηειεζκαηηθφηεξνο έιεγρνο ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ, αιιά θαη
ζεκαληηθφ δεκνζηνλνκηθφ φθεινο.

Με ην άξζξν 20 θαζνξίδεηαη φηη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ
αξρίδεη κε ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο.
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Με ηηο ζθέςεηο απηέο, ην ελ ιφγσ ζρέδην λφκνπ θέξεηαη ελψπηνλ ηεο Βνπιήο ησλ
Διιήλσλ γηα ηελ θαηά ην Σχληαγκα ζπδήηεζε θαη ςήθηζε ηνπ.Αθήνα,

2010
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