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Α΄

ΤΣΑΖ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ ΑΤΘΑΗΡΔΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ
Άπθπο 1
ύζηαζη Γπαθείος Ανηιμεηώπιζηρ Πεπιζηαηικών Αςθαιπεζίαρ
1. ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζπληζηάηαη θαη ιεηηνπξγεί Γξαθείν
Αληηκεηψπηζεο Πεξηζηαηηθψλ Απζαηξεζίαο, ππαγφκελν απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ. Σν
Γξαθείν έρεη σο απνζηνιή ηε ζπιινγή, ηελ θαηαγξαθή, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ πεξαηηέξσ
πξνψζεζε πξνο δηεξεχλεζε ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ή Αξρέο θαηαγγειηψλ γηα πξάμεηο ηνπ
έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο
Αθηνθπιαθήο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, νη νπνίεο εθδειψζεθαλ θαηά ηελ άζθεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή θαηά θαηάρξεζε ηεο ηδηφηεηάο ηνπ θαη αθνξνχλ :
α. Βαζαληζηήξηα θαη άιιεο πξνζβνιέο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαηά ηελ έλλνηα
ηνπ άξζξνπ 137 Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα,
β. Παξάλνκεο εθ πξνζέζεσο πξνζβνιέο θαηά ηεο δσήο, ή ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο
ή πγείαο, ή ηεο πξνζσπηθήο ή γελεηήζηαο ειεπζεξίαο,
γ. Παξάλνκε ρξήζε ππξνβφινπ φπινπ θαη
δ. Κάζε άιιε πξνζβιεηηθή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζπκπεξηθνξά,
ζε βάξνο πνιηηψλ, θαζψο θαη ηηο ζπλαθείο πξάμεηο, εθφζνλ απηέο εθδειψζεθαλ απφ ην ίδην
πξφζσπν ζηνλ ίδην ηφπν θαη ρξφλν.
2. Οη θαηαγγειίεο πξέπεη λα είλαη επψλπκεο θαη γξαπηέο, λα ππνβάιινληαη δε ζην
Γξαθείν ή ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, απηνπξνζψπσο ή κέζσ πιεξεμνπζίνπ
δηθεγφξνπ. Αλ ν θαηαγγέιισλ αγλνεί ηελ ειιεληθή γιψζζα, κπνξεί λα παξαζηεί κε
δηεξκελέα. Αλ ν θαηαγγέιισλ αδπλαηεί λα γξάςεη, ε θαηαγγειία θαηαγξάθεηαη απφ
ππάιιειν ηνπ Γξαθείνπ, αλαγηγλψζθεηαη θαη ππνγξάθεηαη απ΄ απηφλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο
γίλεη εηδηθή κλεία ηεο αδπλακίαο ηνπ θαηαγγέιινληνο λα γξάςεη. Καη’ εμαίξεζε, ε
θαηαγγειία κπνξεί λα είλαη αλψλπκε, γξαπηή ή πξνθνξηθή, κφλν εθφζνλ πεξηέρεη
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, ηθαλά λα νδεγήζνπλ ζηε δηεξεχλεζή ηεο, άιισο απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε κε πξάμε ηεο Δπηηξνπήο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. Η πξνθνξηθή θαηαγγειία
θαηαγξάθεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ Γξαθείνπ πνπ ηελ δέρεηαη.
3. ην Γξαθείν ιεηηνπξγεί Σξηκειήο Δπηηξνπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ έλαλ
επίηηκν Αξενπαγίηε σο Πξφεδξν, απφ ηνλ Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ Κξάηνπο ζην Τπνπξγείν
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη απφ έλαλ επίηηκν Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ή Δθεηψλ, σο
κέιε. Η Δπηηξνπή αμηνινγεί θάζε θαηαγγειία ή πεξηζηαηηθφ γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπο θαη γηα
ην αλ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ θαη απνθαζίδεη κε πξάμε ηεο είηε γηα ηελ
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πξνψζεζή ηεο πξνο δηεξεχλεζε ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ή Αξρέο είηε γηα ηελ απφξξηςή
ηεο σο απαξάδεθηεο. Αλ ε θαηαγγειία ή ην πεξηζηαηηθφ αθνξά θαη αμηφπνηλε πξάμε
απηεπαγγέιησο δησθφκελε, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη αλ
πξφθεηηαη γηα απηφθσξν έγθιεκα ή ζπληξέρεη θίλδπλνο εθ ηεο αλαβνιήο, ε αλαθνίλσζε
πξνο ηνλ Δηζαγγειέα θνηλνπνηείηαη ακέζσο θαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα
πξναλάθξηζεο Τπεξεζία ηνπ νηθείνπ ψκαηνο.
4. Δπίζεο, ε Δπηηξνπή ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ εξεπλά ππνζέζεηο γηα ηηο
νπνίεο έρεη εθδνζεί θαηαδηθαζηηθή απφθαζε απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ
ηνπ Αλζξψπνπ ζε βάξνο ηεο Διιάδνο γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο Δπξσπατθήο
χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (λ.δ.53/1974), κε ηελ νπνία δηαπηζηψλνληαη
ειιείςεηο ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο ή λέα ζηνηρεία πνπ δελ αμηνινγήζεθαλ ζηελ
πεηζαξρηθή έξεπλα ή ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε Γηεχζπλζε
Αζηπλνκηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη νη αληίζηνηρεο
Τπεξεζίεο ησλ άιισλ σκάησλ δηαβηβάδνπλ ηελ σο άλσ απφθαζε θαη ην ζρεηηθφ θάθειν
ηεο δηνηθεηηθήο έξεπλαο ζηελ επηηξνπή, ε νπνία επαλεμεηάδεη ζπλνιηθά ηελ ππφζεζε θαζψο
θαη ηηο νπζηαζηηθέο θαη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ ηνπ αζηπλνκηθνχ πξνζσπηθνχ θαη κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ εθ λένπ
δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ παξαγξαθή ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο,
ηδίσο φηαλ :
α. δηαπηζηψλεη φηη ε δηνηθεηηθή δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο απφ ηα πεηζαξρηθά φξγαλα
ηνπ ψκαηνο είρε θελά ή ειιείςεηο,
β. απνθαιπθζνχλ λέα, άγλσζηα ζηα πεηζαξρηθά φξγαλα πνπ δηεξεχλεζαλ ή
εθδίθαζαλ ηελ ππφζεζε, γεγνλφηα ή απνδείμεηο, ηα νπνία απφ κφλα ηνπο ή ζε ζπλδπαζκφ κε
εθείλα πνπ είραλ πξνζθνκηζζεί πξνεγνπκέλσο θάλνπλ θαλεξφ φηη ην απνηέιεζκα ηεο
πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά,
γ. δηαπηζηψλεη φηη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ είραλ ηεζεί ζηε δηάζεζε ηεο
πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο δελ αμηνινγήζεθαλ απνηειεζκαηηθά θαη
δ. βεβαησζεί φηη νπζηψδε επηξξνή ζηελ απφθαζε είραλ πιαζηά έγγξαθα ή πεηζηήξηα
ή δσξνδνθία ή άιιε απφ πξφζεζε παξάβαζε ηνπ θαζήθνληνο ηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ.
5. ε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζζεί ε επαλάιεςε ηεο δηεξεχλεζεο ηεο ππφζεζεο, ε
ζρεηηθή απφθαζε ηεο επηηξνπήο δηαβηβάδεηαη κε φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ζηνλ Αξρεγφ
ηνπ νηθείνπ ψκαηνο, ν νπνίνο δεζκεχεηαη απφ ηελ απφθαζε θαη δηαηάζζεη λέα έξεπλα.
Καηά ηα ινηπά αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην πεηζαξρηθφ δίθαην ηνπ
ψκαηνο ζην νπνίν αλήθεη ην πξνζσπηθφ. Αλ ε επηηξνπή θξίλεη φηη δελ απαηηείηαη ε εθ
λένπ δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο δηαβηβάδεη ηελ απφθαζή ηεο ζηε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ
ηνπ νηθείνπ Αξρεγείνπ πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ε ππφζεζε ζην αξρείν.
6. Η επηηξνπή κπνξεί λα δεηά ζηνηρεία απφ νπνηαδήπνηε Γεκφζηα Τπεξεζία ή
Τπεξεζία ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ ηνκέα, νη νπνίεο ππνρξενχληαη λα ηα γλσζηνπνηνχλ ή
λα δηαβηβάδνπλ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ππφζεζε, ρσξίο λα κπνξεί λα
αληηηαρζεί νπνηνδήπνηε απφξξεην. Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηελ επηηξνπή
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο.
7. Σα Πεηζαξρηθά Όξγαλα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνοΔιιεληθήο Αθηνθπιαθήο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ππνρξενχληαη λα εμεηάδνπλ
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θαηά πξνηεξαηφηεηα θάζε πεηζαξρηθή ππφζεζε πνπ αθνξά ζε πξάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
8. Η Δπηηξνπή ππνβάιιεη θαη΄ έηνο Έθζεζε ζηνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε
γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γξαθείνπ θαη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ, επηζεκαίλνληαη δε νη δηαπηζηψζεηο ηεο γηα ηα αίηηα ηεο ζρεηηθήο κε ηελ απνζηνιή ηνπ
Γξαθείνπ παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ησλ σκάησλ θαη
πξνηείλνληαη κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.
9. Οη Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο
Αθηνθπιαθήο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, θαζψο θαη θάζε άιιε δεκφζηα αξρή ή
Τπεξεζία, ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ άκεζε θαη νπζηαζηηθή ζπλδξνκή ζην πξνζσπηθφ ηνπ
Γξαθείνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ.
10. Σν Γξαθείν εδξεχεη ζην λνκφ Αηηηθήο θαη δηαζέηεη πξφζβαζε ζε άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο. Οη απαηηνχκελεο πηζηψζεηο γηα ηνλ πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ηηο
δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ εηδηθνχ θνξέα «Διιεληθή
Αζηπλνκία».
11. Η ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ απηνχ δελ ππνθαζηζηά ηηο πθηζηάκελεο δνκέο
ππνβνιήο θαη εμέηαζεο θαηαγγειηψλ απζαηξεζίαο ζε άιια φξγαλα ή αξρέο.
12. Σν Γξαθείν ζηειερψλεηαη κε ην αλαγθαίν θαη θαηάιιειν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο
θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ην νπνίν απνζπάηαη ζε απηφ ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ,
κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Σν πξνζσπηθφ απηφ πξέπεη λα
δηαθξίλεηαη γηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, ην ήζνο θαη ηε δηαγσγή
ηνπ, ηελ ππεπζπλφηεηα θαη απνθαζηζηηθφηεηά ηνπ. Σν έλζηνιν πξνζσπηθφ ησλ σο άλσ
σκάησλ απαηηείηαη επηπιένλ λα έρεη αμηνινγεζεί, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε ηειεπηαίσλ
εηψλ, κε ην γεληθφ ραξαθηεξηζκφ «εμαίξεηνο» θαη λα έρεη θξηζεί επκελψο απφ ηα αξκφδηα
ζπκβνχιηα θξίζεσλ.
13. Ο πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο νξίδνληαη κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, κεηά απφ δεκφζηα
πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο επίηηκνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο. Ο πξφεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο αζθεί θαη ηε δηνίθεζε ηνπ Γξαθείνπ. Ωο αλαπιεξσηήο ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ
νξίδεηαη πάξεδξνο ηνπ ηδίνπ Γξαθείνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ
Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. Η ζεηεία ησλ επίηηκσλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ ζηηο ελ
ιφγσ ζέζεηο νξίδεηαη δηεηήο, δπλακέλε λα αλαλεσζεί κία αθφκε θνξά.
14. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ξπζκίδνληαη ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ,
θαζνξηζκνχ ησλ επηκέξνπο αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ ησλ νξγάλσλ θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ, δηαδηθαζηψλ ππνδνρήο θαη ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ, ζπλεξγαζίαο κε ηα
ψκαηα, ηηο Τπεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ κε απηά ζέκα.
15. Με θνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε
θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο.
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Άπθπο 2
ςμβούλιο ςνηονιζμού και ηπαηηγικήρ Δζυηεπικήρ Αζθάλειαρ
Σν άξζξν 6 ηνπ λ. 2800/2000 (Α΄- 41) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
« Άξζξν 6
πκβνχιην πληνληζκνχ θαη ηξαηεγηθήο Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο
1. ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζπληζηάηαη θαη ιεηηνπξγεί πκβνχιην
πληνληζκνχ θαη ηξαηεγηθήο Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ ηνπο :
α. Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκφζηαο Σάμεο, σο πξφεδξν.
β. Γεληθφ Γξακκαηέα Αζθάιεηαο Ναπζηπινΐαο.
γ. Γεληθφ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
δ. Αξρεγφ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.
ε. Αξρεγφ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο.
ζη. Αξρεγφ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο.
δ. Πξντζηάκελν Γηεχζπλζεο Π.Α.Μ. - Π..Δ.Α. ηνπ Τπνπξγείνπ.
ε. Τπαξρεγφ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.
ζ. Τπαξρεγφ ηεο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο
η. Τπαξρεγφ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη
ηα. Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο ρεδηαζκνχ θαη Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, σο κέιε.
2. Σα κέιε ηνπ αλσηέξσ πκβνπιίνπ δελ αλαπιεξψλεηαη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο,
απνπζίαο ή θσιχκαηνο, πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηα εδάθηα δ΄ θαη ηα΄ ηεο πξνεγνπκέλεο
παξαγξάθνπ. Η ζπκκεηνρή ηνπ πξνέδξνπ ζε θάζε ζπλεδξίαζε είλαη ππνρξεσηηθή.
3. Σν πκβνχιην πληνληζκνχ θαη ηξαηεγηθήο Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο έρεη ηηο εμήο
αξκνδηφηεηεο :
α. Καζνξίδεη ηξφπνπο απνηειεζκαηηθφηεξεο ζπλεξγαζίαο επί ζεκάησλ θνηλήο
αξκνδηφηεηαο ησλ σκάησλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε.
β. Πξνηείλεη ζηνλ Τπνπξγφ ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο ηάμεο.
γ. Πξνηείλεη ζηνλ Τπνπξγφ ηα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ
σκάησλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ.
δ. Γηαρεηξίδεηαη θξίζηκα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη απνθαζίδεη γηα
ηελ αθνινπζεηέα ζηξαηεγηθή πξνο αληηκεηψπηζή ηνπο.
ε. Παξέρεη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεψλ ηνπ πξνο ηα ψκαηα θαη
ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ.
4. Σν πκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ πξφεδξφ ηνπ, ν νπνίνο νξίδεη θαη ηελ
εκεξήζηα δηάηαμε.
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5. ην πκβνχιην δχλαληαη λα πξνζθιεζνχλ ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ησλ σκάησλ
θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, εθπξφζσπνη άιισλ Τπνπξγείσλ
θαη δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ θνξέσλ, θαζψο θαη εκπεηξνγλψκνλεο θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο.
6. Καζήθνληα Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ εθηειεί αμησκαηηθφο ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο ή ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ή πνιηηηθφο ππάιιεινο θαηεγνξίαο Π.Δ.
Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ απφ ηνπο ππεξεηνχληεο ζην Γξαθείν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
Γεκφζηαο Σάμεο.
7. Σν πκβνχιην ζπλεδξηάδεη κε ηελ παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κειψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηνπ θαη εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη γηα ηα
ζπδεηνχκελα ζέκαηα ε αθφινπζε, θαηά πεξίπησζε, ζχλζεζε :
α. Όηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ φια ηα ψκαηα θαη Τπεξεζίεο ηνπ
Τπνπξγείνπ ή ζέκαηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ή πνιηηηθήο άκπλαο ηεο ρψξαο, απαηηείηαη ε
παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) κέινπο απφ θάζε ψκα θαη Τπεξεζία.
β. Όηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ κφλν ηα ηξία ψκαηα, απαηηείηαη,
απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) κέινπο απφ θάζε ψκα.
γ. Όηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ κφλν έλα ψκα, απαηηείηαη ε παξνπζία
θαη ησλ δχν (2) κειψλ απφ ην ψκα απηφ.
8. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεξνχληαη πξαθηηθά, ηα νπνία θαηαρσξνχληαη
ζην νηθείν βηβιίν. Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ είλαη απφξξεηα.
Αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ππνβάιιεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. ηηο
Τπεξεζίεο θνηλνπνηνχληαη κφλν νη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα
εθηειεζηνχλ. Η δηαθχιαμε ηνπ απνξξήηνπ ησλ πξαθηηθψλ απνηειεί ππεξεζηαθή
ππνρξέσζε ηνπ Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ».
Άπθπο 3
Τπηπεζία Γιασείπιζηρ Δςπυπαφκών και Αναπηςξιακών Ππογπαμμάηυν
1. ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζπληζηάηαη απηνηειήο Τπεξεζία
Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ θαη Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ, κε απνζηνιή ηνλ ρεηξηζκφ
θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ρξεκαηνδνηνχκελεο
επηρεηξεζηαθέο θαη αλαπηπμηαθέο δξάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ
ζπλαξκφδησλ Τπεξεζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ απηψλ. Δπίζεο, ε ελ ιφγσ
Τπεξεζία απνηειεί θαη ηελ ππεχζπλε εζληθή αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ
574/2007/ΔΚ θαη 575/2007/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
23εο Μαΐνπ 2007, ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δμσηεξηθψλ πλφξσλ
θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Δπηζηξνθήο ζην πιαίζην ηνπ Γεληθνχ Πξνγξάκκαηνο
«Αιιειεγγχε θαη Γηαρείξηζε Μεηαλαζηεπηηθψλ Ρνψλ».

2. Η ελ ιφγσ Τπεξεζία ζηειερψλεηαη απφ ην αλαγθαίν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο
πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηεο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο
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Αθηνθπιαθήο, πνπ απνζπάηαη ζ’ απηή ρσξίο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. Δπίζεο, ζηελ ελ
ιφγσ Τπεξεζία κπνξεί λα απνζπάηαη θαη πξνζσπηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ,
ζχκθσλα κε ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 5 θαη 6 εδάθην α΄
ηνπ λ.3614/2007 (Α΄- 267) έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη ζην αλσηέξσ πξνζσπηθφ.
3. Σα ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο πξναλαθεξφκελεο Τπεξεζίαο
ξπζκίδνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο
ηνπ Πνιίηε.
4. Απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο απηήο, ε νπνία θαζνξίδεηαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, θαηαξγνχληαη ηα εδάθηα γ΄ θαη δ΄ ηεο
παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.3613/2007 (Α΄- 263), θαζψο θαη νη απνθάζεηο ππ΄ αξηζκ.
4000/1/45-ηα/6-10-2008 (Β΄- 2129) ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ, Δμσηεξηθψλ θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
θαη 4000/1/45-θβ/17-7-2009 (Β΄- 1467) ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη
Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ.
Άπθπο 4
Ρύθμιζη θεμάηυν Κένηπος Μελεηών Αζθάλειαρ
1. Η πεξίπη. ζ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3387/2005 (Α΄- 224) αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο :
«ζ. νξγαλψλεη θαη δηεμάγεη ζπλέδξηα, δεκνζηεχεη εξεπλεηηθά θαη γεληθφηεξα
επηζηεκνληθά πνξίζκαηα θαη ζπλαθή έξγα, πξαγκαηνπνηεί εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα θαη
παξέρεη πηζηνπνηεκέλεο εθπαηδεχζεηο θαη εθπνλεί πηζηνπνηεκέλεο κειέηεο ζε ζέκαηα
αζθάιεηαο».
2. ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3387/2005 πξνζηίζεηαη πεξίπη. ηα΄ σο εμήο :
«ηα. απνηειεί θνξέα πηζηνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ, κειεηψλ, ζρεδίσλ γηα ηελ αζθάιεηα
θνξέσλ, νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα».
3. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3387/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
«4. Ο Τπνπξγφο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε δχλαηαη λα αλαζέηεη ζην ΚΔ.ΜΔ.Α.
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, εθπαηδεχζεηο, κειέηεο, γλσκνδνηήζεηο θαη έξγα αζθάιεηαο».
4. ην άξζξν 7 ηνπ λ. 3387/2005 πξνζηίζεηαη παξ. 5 σο εμήο :
«5. Ωο Γηεπζπληήο θαη Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο ΚΔ.ΜΔ.Α. δχλαηαη λα νξίδνληαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ελ ελεξγεία ζηειέρε ησλ Τπεξεζηψλ θαη
Φνξέσλ πνπ επνπηεχεη πνπ έρνπλ ηα πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2».
5. Η πεξίπη. δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3387/2005 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
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«δ. Έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηε κεηαβίβαζε ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο
απνηειεζκάησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ θαη κειεηψλ, θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ εθηέιεζε
έξγσλ ή δξάζεσλ ζην πιαίζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ Δ..Π.Α. σο
δηθαηνχρνο έξγσλ επζχλεο ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή
ρξεκαηνδφηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο».
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄
ΘΔΜΑΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ
Άπθπο

5

ςμπλήπυζη και ηποποποίηζη διαηάξευν για ηην Τπηπεζία Δζυηεπικών Τποθέζευν
ηηρ Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ
1. Η πεξίπη. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.2713/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε
ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3103/2003 (Α΄ - 23), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
«β. ησλ εγθιεκάησλ ησλ άξζξσλ 216 έσο θαη 222, 235 έσο θαη 246, 252 έσο θαη
263Α, 323Α, 323Β, 324, 385 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ εγθιεκάησλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν δεχηεξν, ηέηαξην θαη πέκπην ηνπ λ.3666/2008 (Α΄-105), πνπ
δηαπξάηηνπλ ή ζπκκεηέρνπλ ζ΄ απηά ππάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ
ηνκέα, φπσο απηφο θαζνξίζηεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.1256/1982
(Α΄- 65) θαη επαλανξηνζεηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ.1892/1990 (Α΄ 101), θαζψο θαη ππάιιεινη ή αμησκαηνχρνη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή Γηεζλψλ
Οξγαληζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα».
2. Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2713/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4
ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.3731/2008 (Α΄- 263), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
«1. Η Τπεξεζία Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 7,
ζηειερψλεηαη απφ κφληκν αζηπλνκηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν επηιέγεηαη θαη κεηαηίζεηαη ζ΄
απηήλ γηα ηέζζεξα έηε. Η ζεηεία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί κηα θνξά γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
ηξηψλ εηψλ. Σν σο άλσ πξνζσπηθφ, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεζζάξσλ εηψλ απφ ηελ
απνρψξεζή ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία απηή, κπνξεί λα επαλεπηιέγεηαη γηα ηελ ζηειέρσζή ηεο.
Ωο πξντζηάκελνο ησλ Τπεξεζηψλ Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ νξίδεηαη αλψηαηνο ή αλψηεξνο
αμησκαηηθφο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο».
3. ην άξζξν 2 ηνπ λ.2713/1999 πξνζηίζεηαη παξ. 7 σο εμήο :
«7. ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ κπνξεί, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ
πξντζηακέλνπ ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειηθνχ ιεηηνπξγνχ
ηνπ άξζξνπ 3, λα απνζπάηαη πξνζσπηθφ απφ ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα κε
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε αληηθείκελα ηεο Τπεξεζίαο, θαηά παξέθθιηζε ησλ ηζρπνπζψλ
δηαηάμεσλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη έλα έηνο».
4. ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.2713/1999 πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο :
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«Αξκφδην δηθαζηήξην γηα ηελ εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ απηψλ είλαη ην δηθαζηήξην
ηεο έδξαο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ πνπ ππεξεηνχλ».
5. Η παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.2713/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3α
ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3686/2008 (Α΄- 158), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
«6. Οη αζηπλνκηθνί ηεο Τπεξεζίαο κεηά ηε ιήμε ηεο αξρηθήο ζεηείαο ηνπο
κεηαηίζεληαη ζηελ Τπεξεζία απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη, εθφζνλ ππάξρεη θελή νξγαληθή
ζέζε, ή ζε νπνηνδήπνηε άιιε Τπεξεζία ηεο ίδηαο πεξηνρήο κεηάζεζεο. Μεηά ηε ιήμε ηεο
παξάηαζεο ηεο ζεηείαο ηνπο νη αζηπλνκηθνί ηεο Τπεξεζίαο κεηαηίζεληαη, εθφζνλ
επηζπκνχλ, ζε Τπεξεζίεο ηνπ ηφπνπ ζπκθεξφλησλ ηνπο, έζησ θαη αλ δελ ππάξρεη θελή
νξγαληθή ζέζε».
6. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη γηα ην αζηπλνκηθφ
πξνζσπηθφ πνπ κεηαηίζεηαη ζηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ κεηά ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
7. Η παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2713/1999 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
«5. ηα πξφζσπα ηνπ παξφληνο άξζξνπ παξέρεηαη απφ ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο
ηνπ Πνιίηε ε αλαγθαία πξνζηαζία. Αλάινγε πξνζηαζία παξέρεηαη θαη ζηνπο νπζηψδεηο
κάξηπξεο ησλ ππνζέζεσλ απηψλ, ηνπο πξαγκαηνγλψκνλεο, ηα ζχκαηα ή ηνπο ζπγγελείο ηνπο
ή άιια πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε απηνχο, φπνπ ηνχην είλαη αλαγθαίν, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 έσο θαη 4 ηνπ λ.2928/2001 (Α΄- 141). Ωο αξκφδηνο
εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ σο άλσ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ λνείηαη ν εηζαγγειηθφο ιεηηνπξγφο ηνπ άξζξνπ 3».
8. Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.2713/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 5
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3103/2003 (Α΄- 23), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
«2. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ελεξγείηαη πξναλάθξηζε ή πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε γηα
εγθιήκαηα ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ ηζρχεη ην θνξνινγηθφ απφξξεην, ην δε ηξαπεδηθφ θαη
ρξεκαηηζηεξηαθφ απφξξεην αίξεηαη κε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειηθνχ
ιεηηνπξγνχ ηνπ άξζξνπ 3, αλ θξηζεί φηη ε άξζε επηβάιιεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο».
9. ηνπο γεληθνχο αλαθξηηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ άξζξνπ 33 παξ. 1 ηνπ Κ.Π.Γ.
πεξηιακβάλνληαη θαη νη αμησκαηηθνί εηδηθψλ θαζεθφλησλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, πιελ
ησλ πγεηνλνκηθψλ, αζηπθηεληάηξσλ θαη ηεξέσλ.
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Άπθπο 6
Γιάθεζη καηαζσεμένυν οσημάηυν ζηιρ αζηςνομικέρ απσέρ
1. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε
κπνξεί λα δηαηίζεληαη ζηηο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη Τπεξεζίεο ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνοΔιιεληθήο Αθηνθπιαθήο, γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο, ρεξζαία, πισηά θαη ελαέξηα
κεηαθνξηθά κέζα πνπ έρνπλ θαηαζρεζεί σο αληηθείκελα ιαζξεκπνξίαο, σο κέζα κεηαθνξάο
λαξθσηηθψλ νπζηψλ, ιαζξεκπνξεπκάησλ ή παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ θαη σο κέζα
παξάλνκεο δηαθίλεζεο φπισλ ή αξραηνηήησλ, εθφζνλ παξέιζνπλ ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ
εκεξνκελία θαηάζρεζήο ηνπο θαη ζην δηάζηεκα απηφ δελ έρεη εθδνζεί ή δελ έγηλε
ακεηάθιεην βνχιεπκα ή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηελ άξζε ηεο θαηάζρεζεο
θαη ηελ απφδνζε ησλ κέζσλ απηψλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο.
2. Αλ κεηά ηε δηάζεζε ηνπ κέζνπ πνπ θαηαζρέζεθε δηαπηζησζεί φηη ην κέζν δελ
είλαη θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο ή δηαηαρζεί ακεηαθιήησο κε βνχιεπκα ή
δηθαζηηθή απφθαζε ε απφδνζή ηνπ ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη
δηαηάμεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 177 ηνπ λ.2960/2001 (Α΄- 265), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε
ξπζκίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Άπθπο 7
ύζηαζη θέζευν επιζηημονικού πποζυπικού
ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία ζπληζηψληαη πέληε (5) νξγαληθέο ζέζεηο εηδηθνχ
επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ κε ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ,
πνπ έρνπλ ηα γεληθά πξνζφληα δηνξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ηα εηδηθφηεξα
πξνζφληα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.1943/1991(Α΄ - 50). Η πξφζιεςε ηνπ
πξνζσπηθνχ απηνχ γίλεηαη κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Αξρεγνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, κε ζχκβαζε
δηάξθεηαο κέρξη ηξηψλ (3) εηψλ, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Με
ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη θαη νη απνδνρέο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ. Οη σο άλσ
ζέζεηο θαηαλέκνληαη ζε κεγάιεο νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζχκθσλα
κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Άπθπο 8
Ηθαγένεια καηαηαζζομένυν ζηην Δλληνική Αζηςνομία
1. ην άξζξν 27 ηνπ λ.1481/1984 (Α΄- 152) πξνζηίζεηαη παξ. 6 σο αθνινχζσο :
«6. Οη νκνγελείο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία απνθηνχλ
απηνδηθαίσο ηελ Διιεληθή ηζαγέλεηα απφ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηηο Αζηπλνκηθέο ρνιέο ή
απφ ηελ θαηάηαμή ηνπο».
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2. Οη νκνγελείο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία απνθηνχλ απηνδηθαίσο
ηελ Διιεληθή Ιζαγέλεηα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Άπθπο 9
Κπιηήπια ππόζλητηρ Διδικών Φποςπών
Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2734/1999 (Α΄ - 161), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ δεπηέξνπ άξζξνπ ηνπ λ.3547/2007 (Α΄ - 67),
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
«Κξηηήξηα πξφζιεςεο απνηεινχλ ν γεληθφο βαζκφο απνιπηεξίνπ Λπθείνπ, ε γλψζε
μέλεο γιψζζαο, ε εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαηά πξνηίκεζε σο
εθέδξσλ αμησκαηηθψλ ή ζε εηδηθέο δπλάκεηο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ή ζηελ Πξνεδξηθή
Φξνπξά ή σο εζεινληψλ πεληαεηνχο ππνρξέσζεο, ε θαηνρή άδεηαο ηθαλφηεηαο νδεγνχ
κνηνπνδειάηνπ ή κνηνζηθιέηαο ή απηνθηλήηνπ, ε θαηνρή πηπρίνπ δεκνζίνπ Ι.Δ.Κ.,
εηδηθφηεηαο «ηέιερνο Τπεξεζηψλ Αζθαιείαο» θαη ε ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ
α΄ θαη ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.1481/1084 (Α΄- 152), φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ».
Άπθπο 10
Μόνιμη διαθεζιμόηηηα αζηςνομικών
Σν άξζξν 3 ηνπ λ.δ.330/1947 (Α΄- 84) θαηαξγείηαη θαη ην άξζξν 4 ηνπ ίδηνπ λ.δ.
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :
« ΄Αξζξν 4
ηελ θαηάζηαζε ηεο κφληκεο δηαζεζηκφηεηαο ηίζεληαη νη αζηπλνκηθνί πνπ
θαηέζηεζαλ αλίθαλνη γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο, ζπλεπεία ηξαπκάησλ ή παζήζεσλ απφ
ηξαχκαηα, έλεθα ηεο ππεξεζίαο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ή έλεθα ηαχηεο, χζηεξα
απφ γλσκάηεπζε ηεο αξκφδηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο».
Άπθπο 11
Διδικόρ Λογαπιαζμόρ Απυγήρ
1. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.2168/1993 (Α΄- 147), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3103/2003 (Α΄- 23) θαη
ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.3181/2003 (Α΄ - 218), αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο :
«Μέηνρνη ηνπ Λνγαξηαζκνχ είλαη ππνρξεσηηθά φινη νη ελ ελεξγεία αζηπλνκηθνί, νη
ζπλνξηαθνί θχιαθεο θαη νη εηδηθνί θξνπξνί, νη νπνίνη, εθφζνλ επηζπκνχλ, παξακέλνπλ
κέηνρνη θαη κεηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηελ ππεξεζία, ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, γηα δέθα (10)
έηε, κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ νπνίσλ δηαγξάθνληαη απηνδηθαίσο».
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2. ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.2168/1993 πξνζηίζεηαη εδάθην ζη΄, σο εμήο:
«ζη. ε ζάλαην ζπδχγνπ ή ηέθλνπ κεηφρνπ».
Άπθπο 12
Ομάδερ Αναγνώπιζηρ Θςμάηυν Καηαζηποθών
1. Οη Οκάδεο Αλαγλψξηζεο Θπκάησλ Καηαζηξνθψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην
άξζξν 23 ηνπ λ.3448/2006 (Α΄- 57), ζπγθξνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο θαη ε δηνίθεζή ηνπο αλαηίζεηαη ζε αλψηεξν αμησκαηηθφ ηεο.
2. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.3448/2006 αλαθέξεηαη Τπνπξγφο
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο ή Γεληθή
Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο λνείηαη ν Τπνπξγφο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη ε
Διιεληθή Αζηπλνκία, αληίζηνηρα. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ πξναλαθεξφκελνπ
άξζξνπ θαηαξγείηαη.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
ΘΔΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ
Άπθπο 13
ςμπλήπυζη διαηάξευν άπθπυν 7 ηος ν.1339/1983 και 3 ν.3812/2009
1. Σν εδάθην ε) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3812/2009 (Α΄- 234) αληηθαζίζηαηαη, απφ ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ, σο εμήο :
«ε) Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.1339/1983 (Α΄- 35), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2452/1996 (Α΄- 283) θαη
ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 11 ηνπ λ.2713/1999 (Α΄- 89)».
2. ηελ έλλνηα ηνπ ππξνζβεζηηθνχ ππαιιήινπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.1339/1983, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, πεξηιακβάλεηαη θαη ν
ππξνζβεζηηθφο ππάιιεινο επνρηαθήο απαζρφιεζεο, πνπ πξνζιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ π.δ.123/2003 (Α΄- 108), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην π.δ.121/2007 (Α΄- 155). Η
πξνβιεπφκελε δηεηήο πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο πξφζιεςεο απφ ηα δηθαηνχκελα
πξφζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ παξνχζα δηάηαμε αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο
λφκνπ.
Άπθπο 14
Σαςηόηηηα εποσικών πςποζβεζηών
1. Σν ππξνζβεζηηθφ πξνζσπηθφ επνρηαθήο απαζρφιεζεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ησλ παξ.5 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.2612/1998 (Α΄- 112), εθνδηάδεηαη, θαηά ην
ρξφλν ηζρχνο ηεο ζχκβαζήο ηνπ, κε εηδηθφ δειηίν ηαπηφηεηαο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη
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κφλν γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηάο ηνπ θαη δελ ππνθαζηζηά ην αζηπλνκηθφ δειηίν
ηαπηφηεηάο ηνπ.
2. Ο ηχπνο ηνπ εηδηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ηα δηαιακβαλφκελα ζ΄ απηφ ζηνηρεία, ηα
απαηηνχκελα γηα ηελ έθδνζή ηνπ δηθαηνινγεηηθά, ην εθδίδνλ φξγαλν, ε δηαδηθαζία
παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ηνπ θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε.
Άπθπο 15
Δπικοςπικοί Πςποζβέζηερ
1. ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα ζπληζηάηαη ηδηαίηεξε θαηεγνξία πξνζσπηθνχ, κε ηελ
νλνκαζία «Δπηθνπξηθνί Ππξνζβέζηεο», νη νπνίνη θαηαιακβάλνπλ επί ζεηεία νξγαληθέο
ζέζεηο. Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζπληζηψληαη, απμάλνληαη ή κεηψλνληαη νη ζέζεηο ησλ Δπηθνπξηθψλ
Ππξνζβεζηψλ, κε αληίζηνηρε κείσζε ή αχμεζε ησλ ζέζεσλ ησλ Ππξνζβεζηψλ.
2. Ωο Δπηθνπξηθνί Ππξνζβέζηεο πξνζιακβάλνληαη κε ζρέζε δεκνζίνπ δηθαίνπ επί
5εηή ζεηεία, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο,
Έιιελεο πνιίηεο, κε ζχζηεκα αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ (κφξηα), νη νπνίνη έρνπλ
ηνπιάρηζηνλ απνιπηήξην Γπκλαζίνπ θαη δελ έρνπλ ππεξβεί ην 29ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ειηθίαο, σο εκεξνκελία γέλλεζεο ζεσξείηαη ε 31 ε Γεθεκβξίνπ ηνπ
έηνπο γέλλεζεο. Γηα ηα θσιχκαηα, ηα ινηπά πξνζφληα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πξφζιεςεο,
θαζψο θαη ηε δηαπίζησζε απηψλ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα
ηελ θαηάηαμε ηδησηψλ ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα, πιελ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο γξαπηέο
εμεηάζεηο θαη ηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε.
3. Κξηηήξηα πξφζιεςεο απνηεινχλ ν βαζκφο ηνπ απνιπηεξίνπ ηίηινπ Γπκλαζίνπ, ε
θαηνρή άδεηαο ηθαλφηεηαο κνηνζηθιέηαο, ε επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄
θαηεγνξίαο θαη άλσ, ε εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά πξνηίκεζε σο
έθεδξνη αμησκαηηθνί ή ζε εηδηθέο δπλάκεηο ή ζηελ πξνεδξηθή θξνπξά ή σο εζεινληέο
πεληαεηνχο ππνρξέσζεο, ν ρξφλνο πξνυπεξεζίαο σο επνρηθνχ ππξνζβέζηε ή επνρηαθνχ
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ (άξζξν 30 παξ. 20 λ.2538/1997, Α΄- 242) θαη ε ππαγσγή ζηηο
δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ α΄ θαη ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.1481/1984 (Α΄- 152), φπσο
ηζρχεη ζήκεξα. Ο αξηζκφο ησλ κνξίσλ αλά θξηηήξην, ηα ινηπά απαηηνχκελα πξνζφληα θαη ν
ηξφπνο δηαπίζησζήο ηνπο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ, ε
δηαδηθαζία πξφζιεςεο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε.
4. Καη΄ εμαίξεζε, σο Δπηθνπξηθνί Ππξνζβέζηεο κπνξνχλ επίζεο λα πξνζιεθζνχλ
εθφζνλ δελ έρνπλ ππεξβεί ην 45ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο : α) επνρηθνί ππξνζβέζηεο πνπ
είραλ ηελ ηδηφηεηα απηή θαηά ηηο αληηππξηθέο πεξηφδνπο 2008 έσο θαη 2010 θαη β) ην
επνρηαθφ εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ πξνζειήθζε γηα ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ
αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ηεο ρψξαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 παξ. 20 ηνπ λ.2538/1997. Σν
αλψηαην φξην ειηθίαο ησλ αλσηέξσ επνρηθψλ ππξνζβεζηψλ απμάλεηαη κέρξη θαη ηνπ 49νπ
έηνπο, εθφζνλ γηα θάζε επηπιένλ έηνο ειηθίαο έρνπλ εξγαζζεί ζε κία αληηππξηθή πεξίνδν,
πέξαλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ. Γηα ηελ πξφζιεςε απηψλ δελ απαηηείηαη φξην αλαζηήκαηνο,
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νχηε ε ππνβνιή ηνπο ζε αζιεηηθέο θαη ςπρνηερληθέο δνθηκαζίεο, γηα ηε δηαπίζησζε δε ηεο
ζσκαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη πγείαο ηνπο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ελ
ελεξγεία Ππξνζβέζηεο. Οη θπξσκέλνη πίλαθεο επηηπρφλησλ πνπ αθνξνχλ ππνςεθίνπο
επνρηθνχο ππξνζβέζηεο ηζρχνπλ γηα ηξία έηε. Οη θελνχκελεο ζέζεηο επνρηθψλ ππξνζβεζηψλ
κεηαθέξνληαη ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα σο ζέζεηο Ππξνζβεζηψλ. Γηα ηε κεηαθνξά απηή
εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε.
5. Γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ηξηκειήο επηηξνπή, πνπ απνηειείηαη απφ έλα αληηπξφεδξν ή λνκηθφ
ζχκβνπιν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξν απηνχ,
έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ, πνπ θιεξψλεηαη
κεηαμχ ησλ πκβνχισλ απηνχ θαη έλαλ Γηεπζπληή Γηεχζπλζεο ησλ Κιάδσλ ηνπ Αξρεγείνπ
ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, πνπ θιεξψλεηαη κεηαμχ ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ελ ιφγσ
Γηεπζχλζεσλ. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο γίλνληαη ζην Αξρεγείν ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ
ψκαηνο θαη σο γξακκαηέαο νξίδεηαη αμησκαηηθφο ηνπ ελ ιφγσ ψκαηνο.
6. Η αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ησλ Δπηθνπξηθψλ Ππξνζβεζηψλ, ζηελ νπνία
πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο εθπαίδεπζεο, γίλεηαη, κεηά απφ αίηεζή ηνπο, ε νπνία
ππνβάιιεηαη έμη ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ηεο 5εηίαο, εθφζνλ θξηζνχλ
ηθαλνί απφ ην Πξσηνβάζκην πκβνχιην Κξίζεσλ Ππξνζβεζηψλ. Η θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ
βαζίδεηαη ζηηο εθζέζεηο ηθαλφηεηαο πνπ ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.
10 ηνπ παξφληνο. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ιακβάλεηαη ηδίσο ππφςε ε βαζκνινγία ηεο
εξγαηηθφηεηαο θαη ππεξεζηαθήο απφδνζεο, ηεο πεηζαξρηθφηεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ
ππνςεθίσλ. Γελ επηηξέπεηαη ε αλαλέσζε ηεο ζεηείαο Δπηθνπξηθνχ Ππξνζβέζηε, ν νπνίνο
δελ έρεη αμηνινγεζεί έζησ θαη ζε κία απφ ηηο εθζέζεηο ηθαλφηεηαο κε ην γεληθφ
ραξαθηεξηζκφ ηνπιάρηζηνλ «θαιψο». Καηά ησλ αξλεηηθψλ απνθάζεσλ επηηξέπεηαη
πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ δεπηεξνβαζκίνπ πκβνπιίνπ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο αλαλέσζεο ηεο
ζεηείαο θαη ηα φξγαλα ζηα νπνία ππνβάιιεηαη, ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνζθπγήο, ηα
φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο ή ηεο απφιπζεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ
ζέκα. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη θαη ηα αληίζηνηρα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
θαηά ηελ επφκελε παξάγξαθν έληαμε ησλ Δπηθνπξηθψλ Ππξνζβεζηψλ ζην κφληκν
ππξνζβεζηηθφ πξνζσπηθφ.
7. Δπηθνπξηθνί Ππξνζβέζηεο, απφθνηηνη Λπθείνπ, νη νπνίνη θαηά ην ρξφλν πξφζιεςήο
ηνπο δελ είραλ ππεξβεί ην 35ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ, αληί ηεο
αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο ηνπο, λα εληαρζνχλ ζην κφληκν ππξνζβεζηηθφ πξνζσπηθφ κε ην
βαζκφ ηνπ Ππξνζβέζηε, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ. Οη
εληαζζφκελνη θαηαιακβάλνπλ νξγαληθέο ζέζεηο Ππξνζβεζηψλ θαη ηίζεληαη ζην ηέινο ηεο
επεηεξίδαο ηνπ βαζκνχ απηνχ θαηά ην ρξφλν έληαμεο. Η κεηαμχ ηνπο αξραηφηεηα
θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία θαη ηε ζεηξά απνθνίηεζήο ηνπο απφ ην νηθείν θέληξν
βαζηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο. Οη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα ην ππξνζβεζηηθφ
πξνζσπηθφ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο εληαζζφκελνπο. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο απηέο
πξνβιέπεηαη πξναγσγή κε βάζε ην ρξφλν πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο απφ ηελ θαηάηαμε, ν
ρξφλνο απηφο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία πξφζιεςήο ηνπο σο Δπηθνπξηθψλ
Ππξνζβεζηψλ.
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8. Οη Δπηθνπξηθνί Ππξνζβέζηεο αζθνχλ θπξίσο θαζήθνληα δαζνππξφζβεζεο,
δαζνπξνζηαζίαο θαη ππξαζθάιεηαο. Δπίζεο, δχλαληαη λα δηαηίζεληαη επηθνπξηθά θαη ζηελ
άζθεζε ησλ ινηπψλ θαζεθφλησλ ηνπ ππξνζβεζηηθνχ πξνζσπηθνχ, αλάινγα κε ηηο
ππεξεζηαθέο αλάγθεο. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θέξνπλ ζηνιή θαη
θαηάιιειν εμνπιηζκφ. Σν χθαζκα ηεο ζηνιήο θαη ηα ινηπά είδε ηκαηηζκνχ θαη ππφδεζεο
ρνξεγνχληαη απφ ην δεκφζην. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε
θαζνξίδνληαη ν ηχπνο, ην ρξψκα θαη ε ζχλζεζε ηεο ζηνιήο, θαζψο θαη ηα αλαγθαία αηνκηθά
εθφδηα πνπ ρνξεγνχληαη ζηνπο Δηδηθνχο Ππξνζβέζηεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο. Γηα ην ρξφλν εξγαζίαο θαη ηηο άδεηεο ησλ Δπηθνπξηθψλ Ππξνζβεζηψλ εθαξκφδνληαη
αλάινγα νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Ππξνζβέζηεο.
9. Οη Δπηθνπξηθνί Ππξνζβέζηεο, πξηλ ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο, πθίζηαληαη θαηάιιειε
βαζηθή εθπαίδεπζε γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δχν κελψλ. Ο ηφπνο, ν ρξφλνο θαη ην είδνο
απηήο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Μεηά ηελ
απνθνίηεζή ηνπο, ηνπνζεηνχληαη θαη κεηαηίζεληαη, αλάινγα κε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο, ζε
πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, κε απφθαζε ηνπ Αξρεγνχ ηνπ
ψκαηνο.
10. Οη Δπηθνπξηθνί Ππξνζβέζηεο δελ πξνάγνληαη βαζκνινγηθά. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
ππεξεζίαο ηνπο αμηνινγνχληαη γηα ηα νπζηαζηηθά ηνπο πξνζφληα θαη ζπληάζζνληαη
εθζέζεηο ηθαλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
πξνζφλησλ ησλ Ππξνζβεζηψλ.
11. Οη Δπηθνπξηθνί Ππξνζβέζηεο εθνδηάδνληαη κε εηδηθφ δειηίν ηαπηφηεηαο, ν ηχπνο
ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Αξρεγνχ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο.
12. ηνπο Δπηθνπξηθνχο Ππξνζβέζηεο εθαξκφδνληαη νη πεηζαξρηθέο δηαηάμεηο πνπ
ηζρχνπλ γηα ηνπο Ππξνζβέζηεο, κε ηε δηαθνξά φηη αληί ηεο απφηαμεο επηβάιιεηαη ζ΄ απηνχο
ε πνηλή ηεο απφιπζεο, ε νπνία εθηειείηαη απφ ην φξγαλν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ
πξφζιεςή ηνπ.
13. Οη Δπηθνπξηθνί Ππξνζβέζηεο απνιχνληαη επίζεο απφ ηελ ππεξεζία ζηηο εμήο
πεξηπηψζεηο :
α. Αλ απνηχρνπλ ζηε βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε.
β. Ύζηεξα απφ αίηεζή ηνπο, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη έλα έηνο ππεξεζίαο απφ ηελ
πξφζιεςή ηνπο.
γ. Με ηε ιήμε ηεο 5εηνχο ζεηείαο, εθφζνλ δελ ππνβάινπλ αίηεζε αλαλέσζήο ηεο ή
έληαμή ηνπο ζην κφληκν ππξνζβεζηηθφ πξνζσπηθφ ή δελ θξίλνληαη ηθαλνί πξνο ηνχην.
δ. Γηα ιφγνπο πγείαο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο
Ππξνζβέζηεο.
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14. Γηα ηα νηθνλνκηθά ησλ Δπηθνπξηθψλ Ππξνζβεζηψλ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.2622/1998 (Α΄- 183), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Όπνπ ζηηο
δηαηάμεηο απηέο αλαθέξνληαη «πλνξηαθνί Φχιαθεο», «δφθηκνο αζηπθχιαθαο», «Αξρεγφο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο», «Τπαζηπλφκνο Β΄» θαη «αζηπλνκηθφ πξνζσπηθφ» λννχληαη
«Δπηθνπξηθνί Ππξνζβέζηεο», «δφθηκνο ππξνζβέζηεο», «Αξρεγφο Ππξνζβεζηηθνχ
ψκαηνο», «Αλζππνππξαγφο» θαη «ππξνζβέζηεο», αληίζηνηρα.
15. Οη Δπηθνπξηθνί Ππξνζβέζηεο αζθαιίδνληαη γηα ζχληαμε θαη πγεηνλνκηθή
πεξίζαιςε ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Σν πξνζσπηθφ απηφ ππάγεηαη θαη ζηελ
αζθάιηζε ησλ ηακείσλ επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη πξφλνηαο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ
πξνζσπηθνχ, κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην πξνζσπηθφ απηφ.
16. Οη Δπηθνπξηθνί Ππξνζβέζηεο κφληκνη ή επί ζεηεία, ηίζεληαη ζε θαηάζηαζε
ππεξεζίαο γξαθείνπ, εθφζνλ θξίλνληαη ζσκαηηθά αλίθαλνη γηα ηελ εθηέιεζε άιιεο
ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην ππξνζβεζηηθφ πξνζσπηθφ.
17. Οη Δπηθνπξηθνί Ππξνζβέζηεο κφληκνη ή επί ζεηεία ηίζεληαη ζε θαηάζηαζε
κφληκεο δηαζεζηκφηεηαο, κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο
δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην ππξνζβεζηηθφ πξνζσπηθφ. Όζνη ηίζεληαη ζηελ θαηάζηαζε
απηή, εμειίζζνληαη κηζζνινγηθά κέρξη ηελ εμάληιεζε ηεο κηζζνινγηθήο θιίκαθαο.
18. Γηα ηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ησλ θαη΄
εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδηδνκέλσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, εθαξκφδνληαη αλάινγα νη
αληίζηνηρεο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Ππξνζβέζηεο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Άπθπο 16
Δνίζσςζη παθόνηυν καηά ηην εκηέλεζη ηηρ ςπηπεζίαρ
1. Σν κεληαίν επίδνκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ λ.3554/2007 (Α΄- 80) επεθηείλεηαη θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνοΔιιεληθήο Αθηνθπιαθήο θαη αλαπξνζαξκφδεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ επξψ (300 €)
κεληαίσο.
2. Μεηά ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.3731/2008 (Α΄- 263)
πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο :
«Αλ ν ηξαπκαηηζκφο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο θαη έλεθα ηαχηεο απαηηεί
καθξνρξφληα λνζειεία, ζχκθσλα κε αηηηνινγεκέλε γλσκάηεπζε ηεο Αλσηάηεο
Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ή πξνθάιεζε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ
80% ζηνλ παζφληα, ην Γεκφζην θαιχπηεη ηα σο άλσ έμνδα ηαμηδηνχ θαη δηακνλήο ζε έλα
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κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ γηα φζν ρξφλν ν παζψλ λνζειεχεηαη ζε λνζειεπηηθφ ίδξπκα
ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή».
Άπθπο 17
Άδεια επγαζίαρ ζε καηαζηήμαηα ςγειονομικού ενδιαθέπονηορ
ην άξζξν 12 ηνπ λ.1481/1984 (Α΄ - 152), κεηά ηελ παξ. 2 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο
2α σο εμήο :
«2.α. Γηα ηελ εξγαζία κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ζηα θαηαζηήκαηα ησλ θέληξσλ
δηαζθεδάζεσο, κπαξ, θαθεηεξηψλ, ακηγψλ αηζνπζψλ δηελέξγεηαο ηερληθψλ παηγλίσλ θαζψο
θαη ζηα ινηπά θαηαζηήκαηα, ζηα νπνία δηελεξγνχληαη ηερληθά παίγληα απαηηείηαη άδεηα ηεο
αζηπλνκηθήο αξρήο. Οη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο θαη αλάθιεζεο
ηεο αζηπλνκηθήο άδεηαο θαζνξίδνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα ην νπνίν εθδίδεηαη κεηά απφ
πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Όζνη απαζρνινχλ πξνζσπηθφ ρσξίο ηελ
πξναλαθεξφκελε άδεηα εξγαζίαο ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε κέρξη έλα (1) έηνο, νη δε
εξγαδφκελνη ρσξίο ηελ άδεηα απηή κε θξάηεζε ή πξφζηηκν».
Άπθπο 18
Τπηπεζιακό ςμβούλιο ςπαλλήλυν Γ. Γ. Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ
ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ ησλ πνιηηηθψλ ππαιιήισλ ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ππάγνληαη θαηά ην ηξέρνλ έηνο θαη νη πνιηηηθνί ππάιιεινη ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ε νπνία ππήρζε ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο
ηνπ Πνιίηε κε ην π.δ.184/2009 (Α΄- 213).
Άπθπο 19
Δνζυμάηυζη ηηρ Δλληνικήρ Αγποθςλακήρ ζηη Γαζική Τπηπεζία
1. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνχληαη ε ηδξπζείζα κε ην
λ.3585/2007 (Α΄ -148) Διιεληθή Αγξνθπιαθή κε ηηο Τπεξεζίεο ηεο ζε φιε ηε Υψξα. Οη
νξγαληθέο ζέζεηο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαηαξγνχληαη κε ηελ
νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηάηαμεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα επφκελα άξζξα. Μέρξη ηελ
νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηάηαμεο θαη ηελ κεηαθνξά ησλ πηζηψζεσλ ζπλερίδνπλ λα
εθηεινχλ ηα θαζήθνληα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3585/2007.
2. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ παξ. 1 θαη 2γ΄ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3585/2007 κεηαθέξνληαη
ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη αζθνχληαη απφ ηηο
πεξηθεξεηαθέο δαζηθέο ππεξεζίεο. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο
ελζσκάησζεο θαη εθαξκνγήο ησλ αξκνδηνηήησλ απφ ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο θαη θάζε άιιε
ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.

17

3. Σν κφληκν πξνζσπηθφ ηεο Αγξνθπιαθήο, πνπ ππεξεηεί θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηνπ παξφληνο ζηηο πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο θαη ζηελ Αγξνλνκηθή Αθαδεκία ηεο
Διιεληθήο Αγξνθπιαθήο, κεηαηάζζεηαη ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηνπ θξάηνπο γηα
ηε ζηειέρσζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ, ηνπνζεηείηαη δε αλάινγα κε ηα
πξνζφληα θαη ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο, κε πξάμε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζηελ εγγχηεξε, ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ, Γαζηθή Τπεξεζία.
To πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζην Αξρεγείν Διιεληθήο Αγξνθπιαθήο κεηαηάζζεηαη θαη
ηνπνζεηείηαη αλάινγα κε ηα πξνζφληα θαη ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ζηελ Δηδηθή
Γξακκαηεία Γαζψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο,
κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ. Καη΄ εμαίξεζε, ην πξνζσπηθφ πνπ είρε κεηαηαρζεί ζηελ
Διιεληθή Αγξνθπιαθή απφ ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ή είρε
κεηαθεξζεί ζε απηήλ απφ ηελ πξψελ Γηεχζπλζε Αγξνθπιαθήο ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ
Γεκφζηαο Σάμεο, κπνξεί λα δεηήζεη ηε κεηάηαμή ηνπ ζηηο Τπεξεζίεο απφ ηηο νπνίεο
πξνέξρνληαλ θαη αλ δελ ππάξρνπλ νη Τπεξεζίεο απηέο, ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ
πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, αλάινγα κε ηα πξνζφληα ηνπ. Η
κεηάηαμε γίλεηαη, εθφζνλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, δεηήζεη κε αίηεζή ηνπ
ηε κεηάηαμή ηνπ. Όζνη απφ ην πξναλαθεξφκελν πξνζσπηθφ δειψζνπλ φηη δελ επηζπκνχλ ηε
κεηάηαμή ηνπο, θαζψο θαη φζνη, εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, δελ ππνβάινπλ ζρεηηθή
αίηεζε κεηάηαμεο, ινγίδεηαη φηη έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε παξαίηεζεο. ε δηάζηεκα ηξηψλ
(3) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη κε επζχλε ησλ ππεξεζηψλ ζηηο
νπνίεο κεηαηάζζνληαη, νη κεηαηαζζφκελνη εθπαηδεχνληαη ζηα θαζήθνληα ησλ
αξκνδηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο είλαη δπλαηή ε δηάζεζε ηνπ κεηαηαζζφκελνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ
θάιπςε αλαγθψλ ησλ θνξέσλ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 2742/1999, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην
άξζξν 13 ηνπ λ. 3044/2002. Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία δηάζεζεο θαζψο
θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.
4. Οη κεηαηαζζφκελνη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ παξφληνο, απνηεινχλ εθεμήο
πνιηηηθνχο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ
ππάγνληαη ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο
θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο αληίζηνηρα, θαη θαηαιακβάλνπλ, αλάινγα κε ηα ηππηθά ηνπο
πξνζφληα θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ηζάξηζκεο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ή
ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ηππηθά ηνπο πξνζφληα δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζέζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνπο νξγαληζκνχο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ κεηαηάζζνληαη, θαηαιακβάλνπλ
πξνζσπνπαγείο ζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηελ απφθαζε κεηάηαμεο. ΄Οζνη
θαηαιακβάλνπλ πξνζσπνπαγείο ζέζεηο θαη εθφζνλ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα
κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ζέζεηο πνπ ζα ζπζηεζνχλ ζην κέιινλ κε αληίζηνηρε θαηάξγεζε
ησλ πξνζσπνπαγψλ ζέζεσλ. Η ηνπνζέηεζε γίλεηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 3.
5. Σα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 47 ηνπ λ.3585/2007 θαζήθνληα εηδηθνχ
αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ, θαζψο θαη ηα θαζήθνληα δεκνζίνπ θαηεγφξνπ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 46 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 293 ηνπ π.δ.
86/1969 (ΦΔΚ 7 Α), αζθνχληαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο απφ ην ζχλνιν ηνπ
δαζηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Κεληξηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ κεηά
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ πνπ νξίδεη πνην απφ ην πξνζσπηθφ ησλ δαζηθψλ
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ππεξεζηψλ ηα αζθεί. Όζνη απφ ην κεηαηαζζφκελν πξνζσπηθφ αζθνχζαλ ηα παξαπάλσ
θαζήθνληα ζπλερίδνπλ λα ηα αζθνχλ γηα ηπρφλ εθθξεκείο ππνζέζεηο αλεμάξηεηα απφ ην εάλ
έρνπλ εθδνζεί νη απνθάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην.
6. Οη σο άλσ κεηαηαζζφκελνη ππνρξενχληαη λα επηιέμνπλ, κε ηελ αίηεζε κεηάηαμήο
ηνπο, είηε λα δηαηεξήζνπλ ηελ αζθάιηζή ηνπο ζηνπο επηθνπξηθνχο αζθαιηζηηθνχο ηνπο
θνξείο, είηε λα αζθαιηζζνχλ ζηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
λέαο ηνπο Τπεξεζίαο.
7. Η ζεηεία ηνπ Αξρεγνχ θαη ησλ Αγξνλνκηθψλ Γηεπζπληψλ ηεο Διιεληθήο
Αγξνθπιαθήο, πνπ δηνξίζζεθαλ κε δηεηή ζεηεία, ιήγεη απηνδηθαίσο κε ηελ πάξνδν ζαξάληα
(40) εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
8. Αλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ γηα ην πξνζσπηθφ πνπ
κεηαηάζζεηαη ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γαζηθέο Τπεξεζίεο πξνθχπηνπλ ζπλνιηθέο κεληαίεο
απνδνρέο κηθξφηεξεο απφ απηέο πνπ ειάκβαλε πξηλ ηελ κεηάηαμή ηνπ, ε πξνθχπηνπζα
δηαθνξά δηαηεξείηαη σο πξνζσπηθή, κεηνχκελε απφ ηε κειινληηθή ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε
νηθνλνκηθήο παξνρήο.
9. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο, Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε κεηαθέξνληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ
ηνλ εθηεινχκελν, κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δηδηθνχ
Φνξέα «Διιεληθή Αγξνθπιαθή» πηζηψζεηο γηα ην πξνζσπηθφ, ηηο πξνκήζεηεο θαη ινηπέο
δαπάλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Διιεληθήο Αγξνθπιαθήο ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο (Δ.Φ 31-130).
10. Κάζε κνξθήο πιηθφ θαη εμνπιηζκφο ηεο Διιεληθήο Αγξνθπιαθήο πεξηέξρνληαη
ζηηο νηθείεο Πεξηθεξεηαθέο Γαζηθέο Τπεξεζίεο. Ο ηξφπνο δηάζεζεο θαη θαηαλνκήο γίλεηαη
κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή Γαζψλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
κεηαηαζζνκέλσλ. Η αθίλεηε πεξηνπζία ηεο Αγξνθπιαθήο πεξηέξρεηαη ζην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Ο πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο ηνπ
θαηαξγνχκελνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αγξνθπιαθήο πεξηέξρεηαη ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία
Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Σα αξρεία ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Αγξνθπιαθήο πνπ δελ αθνξνχλ ην
πξνζσπηθφ ή ηηο κεηαθεξφκελεο αξκνδηφηεηεο παξακέλνπλ ζην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε. Ο νπιηζκφο πεξηέξρεηαη ζηα νηθεία Αζηπλνκηθά Σκήκαηα.
11. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο
θαηαξγείηαη ν λ.3585/2007 κε ηελ επηθχιαμε ησλ φζσλ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ
πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ.
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Άπθπο 20
Έναπξη ιζσύορ
Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.Αθήνα,
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