ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου
«Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Χωρίς αμφιβολία, η εξασφάλιση της τάξης, της ομαλότητας και της
κοινωνικής συνοχής και, γενικά, η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος
εσωτερικής σταθερότητας και ασφάλειας που να προστατεύει τη χώρα και τους
πολίτες και να επιτρέπει την ελεύθερη ανάπτυξη οποιασδήποτε νόμιμης
κοινωνικής δραστηριότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία
κάθε σύγχρονου, δημοκρατικού και οργανωμένου Κράτους.
Η υποχρέωση της συντεταγμένης Πολιτείας και κατ’ επέκταση των
αρμόδιων κρατικών Υπηρεσιών για τη διαμόρφωση των απαραίτητων για τη
λειτουργία, την ανάπτυξη και την προοπτική της χώρας και της κοινωνίας
συνθηκών εσωτερικής ασφάλειας σίγουρα δεν είναι απλή ούτε εύκολη
υπόθεση. Το οργανωμένο και το οικονομικό έγκλημα, η τρομοκρατία, η
παράνομη μετανάστευση, η έξαρση της ρατσιστικής βίας, τα ναρκωτικά, η
εμπορία ανθρώπων, ακόμη και αυτό το έγκλημα της καθημερινότητας ή
«μικροέγκλημα», που, συνήθως, αφορά σε κλοπές και διαρρήξεις πλην, όμως,
επηρεάζει σημαντικά το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, αποτελούν
ορισμένες μόνο εκφάνσεις της παράνομης ανθρώπινης δραστηριότητας, καθώς,
λόγω της ραγδαίας ποσοτικής και ποιοτικής εξέλιξής τους, έχουν αναχθεί σε
μείζονα απειλή για κάθε σύγχρονο κράτος, για οποιαδήποτε οργανωμένη
κοινωνία. Μάλιστα, εάν σ’ αυτά προστεθούν η παρατεταμένη διεθνής
οικονομική κρίση και οι εστίες έντασης σε πολλές περιοχές του πλανήτη,
παράγοντες που αναμφίβολα επηρεάζουν και επιτείνουν τα προβλήματα τάξης
και ασφάλειας τόσο στο εσωτερικό των χωρών όσο και σε ευρύτερο διεθνές
περιβάλλον, τότε αποκαλύπτεται με μεγαλύτερη σαφήνεια η έκταση του
προβλήματος και, κατά συνέπεια, η ανάγκη αποτελεσματικότερης
αντιμετώπισής του.
Είναι, λοιπόν, εύλογη και επιτακτική η ανάγκη προσαρμογής των
μηχανισμών αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών στα νέα δεδομένα, με την
αναζήτηση λύσεων και την υλοποίηση πολιτικών και μέτρων που να καθιστούν
περισσότερο άμεση και αποτελεσματική την αντίδρασή της οργανωμένης
Πολιτείας απέναντι στους κάθε είδους κινδύνους που απειλούν το αίσθημα
ασφάλειας των πολιτών και, γενικά, την εσωτερική ασφάλεια των χωρών.
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Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως ο κατ’
εξοχήν αρμόδιος φορέας για τη χάραξη της πολιτικής κατεύθυνσης επί
θεμάτων τάξης, δημόσιας και κρατικής ασφάλειας και πολιτικής προστασίας,
επιχειρεί τη θεσμική αναδιοργάνωση του δομικού σχήματος και του
λειτουργικού πλαισίου της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να βελτιώσει
τις δυνατότητες και την ποιότητα ανταπόκρισής της στις υφιστάμενες αλλά και
σε μελλοντικές εθνικές και κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις. Προς τούτο,
μεταξύ των νομοθετικών πρωτοβουλιών που προωθεί, περιλαμβάνεται και το
παρόν σχέδιο νόμου με τις διατάξεις του οποίου αναδιοργανώνεται η Ελληνική
Αστυνομία και συγκροτείται ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό,
τόσο σε επιτελικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, Σώμα.
Ένα Σώμα με σαφείς, οριοθετημένους άξονες δραστηριότητας, βάσει
συνάφειας αντικειμένου (τάξη, ασφάλεια, αλλοδαποί – μετανάστευση), ώστε
να επιτυγχάνεται η αμεσότερη και πληρέστερη ανταπόκριση των Υπηρεσιών
του στις ανάγκες εκπλήρωσης της ειδικότερης αποστολής τους, αλλά και με
ένα εξίσου σαφές πλαίσιο συνεργασίας, δράσης, συντονισμού και εποπτείας,
προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαλειτουργική και αλληλοσυμπληρωματική
διακλαδική υπηρεσιακή δράση σε όλα τα επίπεδα, προς το σκοπό
αποτελεσματικότερης εκπλήρωσης της γενικότερης αποστολής της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της Ασφάλειας, όπου
συγκροτείται μια νέα ευέλικτη, καθετοποιημένη δομή των Υπηρεσιών και
μειώνονται τα ιεραρχικά επίπεδα ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία λήψης,
διαβίβασης και υλοποίησης των εντολών και να βελτιωθεί ο βαθμός
αντίδρασης της Ελληνικής Αστυνομίας απέναντι στο έγκλημα καθώς και στον
τομέα εφαρμογής της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και αντιμετώπισης της
παράνομης μετανάστευσης με τη δημιουργία ενός νέου Κλάδου (Κλάδος
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης), ο οποίος θα συντονίζει, θα εποπτεύει και θα
ελέγχει τις αρμόδιες για τον χειρισμό των θεμάτων αυτών Υπηρεσίες.
Επίσης, ανασυγκροτείται το Αρχηγείο του Σώματος και οι Αυτοτελείς
Κεντρικές Υπηρεσίες, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Κλάδων και όλων
των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης και άνω
και καθορίζεται η γενική διάρθρωση, η έδρα και η αποστολή των
Περιφερειακών Υπηρεσιών.
Περαιτέρω, αναβαθμίζεται ουσιαστικά το επίπεδο της επαγγελματικής
και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας
προκειμένου να εξασφαλιστεί η παραγωγή ικανών και επαρκώς
εκπαιδευμένων, θεωρητικά και πρακτικά, στελεχών. Προς τούτο, τροποποιείται
το υφιστάμενο καθεστώς λειτουργίας της Αστυνομικής Ακαδημίας η οποία,
πλέον, θα λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, θα έχει
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και θα εποπτεύεται από τους Υπουργούς
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μέσω του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
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Ειδικότερα, με τις επιμέρους διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου
νόμου, το οποίο απαρτίζεται από 7 Τμήματα και 35 άρθρα προτείνονται οι
ακόλουθες ρυθμίσεις:
Με το άρθρο 1 επανακαθορίζεται η αποστολή της Ελληνικής
Αστυνομίας, σύμφωνα με τις νέες ανάγκες και απαιτήσεις αστυνόμευσης,
με έμφαση στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, στην
αναδιοργάνωση του Κλάδου Ασφάλειας και στην προώθηση της
συνεργασίας του Σώματος με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με το άρθρο 2 επαναδιατυπώνονται οι διατάξεις που α) καθορίζουν το
χαρακτήρα της Ελληνικής Αστυνομίας ως ένοπλου Σώματος, β) θεσπίζουν
την υποχρέωση διαρκούς ετοιμότητας των Υπηρεσιών και του Προσωπικού
της για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος, την προστασία
του δημοκρατικού πολιτεύματος και της έννομης τάξης και την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, γ) ορίζουν ότι το ένστολο προσωπικό
εκπαιδεύεται στη χρήση όπλων και ειδικών μέσων και μηχανημάτων και
φέρει για την άσκηση των καθηκόντων του κατάλληλο οπλισμό, εφόδια και
μέσα δ) παρέχουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού του
Σώματος και στις σχολές και τα κέντρα εκπαίδευσης των ενόπλων
δυνάμεων. Επιπλέον, προσδιορίζονται οι δύο (2) γενικές κατηγορίες στις
οποίες διακρίνεται το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και,
ειδικότερα, η κατηγορία του ένστολου προσωπικού στο οποίο
περιλαμβάνονται οι αστυνομικοί, οι ειδικοί φρουροί και οι συνοριακοί
φύλακες και η κατηγορία του πολιτικού προσωπικού.
Με το άρθρο 3 καθορίζεται η διάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας
σε κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες και ρυθμίζεται το θέμα της
εποπτείας και του ελέγχου των Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών.
Επισημαίνεται, ότι στην κεντρική οργανωτική δομή του Σώματος
περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες νεοϊδρυόμενες Υπηρεσίες:
 η Διεύθυνση Πληροφοριών,
 η Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και
Αντιμετώπισης Τρομοκρατίας,
 οι Γενικές Διευθύνσεις Ασφάλειας.
Με το άρθρο 4 καθορίζεται η γενική διάρθρωση του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας σε Κλάδους και ρυθμίζονται τα θέματα
συντονισμού, εποπτείας και ελέγχου των Υπηρεσιών. Ειδικότερα, το
Αρχηγείο διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Κλάδους (Τάξης, Ασφάλειας,
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών)
επικεφαλής των οποίων τοποθετούνται, αντίστοιχα, οι Γενικοί Επιθεωρητές
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Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και ο Προϊστάμενος
του Κλάδου Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών. Οι Κλάδοι είναι ισότιμοι
μεταξύ τους, συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Αρχηγό
του Σώματος και διαρθρώνονται σε Διευθύνσεις. Επίσης, στο Αρχηγείο
λειτουργεί Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης
Κρίσεων, το οποίο εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπαρχηγό.
Με το άρθρο 5 καθορίζονται η αποστολή και η εσωτερική διάρθρωση
του Κλάδου Τάξης και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των επιμέρους
Διευθύνσεών του. Επισημαίνεται η έμφαση η οποία δίνεται στους τομείς
της εξυπηρέτησης των πολιτών και της συνεργασίας της Ελληνικής
Αστυνομίας με τοπικούς Φορείς και ιδιώτες σε κοινού ενδιαφέροντος
θέματα δημοτικής αστυνόμευσης, με τη σύσταση Διεύθυνσης
Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης.
Με το άρθρο 6 καθορίζονται η αποστολή και η εσωτερική διάρθρωση
του Κλάδου Ασφάλειας και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των
επιμέρους Διευθύνσεών του.
Με το άρθρο 7 συγκροτείται, για πρώτη φορά, Κλάδος Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης, προς το σκοπό ενιαίας, πληρέστερης, αμεσότερης και
αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης και διαχείρισης των αλλοδαπών και,
γενικά, του μεταναστευτικού φαινομένου στη χώρα μας, καθορίζονται η
αποστολή και η εσωτερική του διάρθρωση και προσδιορίζονται οι
αρμοδιότητες των επιμέρους Διευθύνσεών του.
Με το άρθρο 8 καθορίζονται η αποστολή και η εσωτερική διάρθρωση
του Κλάδου Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών και προσδιορίζονται οι
αρμοδιότητες των επιμέρους Διευθύνσεών του. Ο Κλάδος αυτός,
ουσιαστικά, χειρίζεται σε κεντρικό επιτελικό επίπεδο τα θέματα
διοικητικής, οικονομικής και νομικής φύσεως και υλικοτεχνικού
εξοπλισμού και υποστηρίζει, στα θέματα αυτά και τους λοιπούς Κλάδους
του Αρχηγείου.
Με το άρθρο 9 καθορίζεται το επίπεδο και η αποστολή του Ενιαίου
Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων. Με τη
ρύθμιση αυτή συγκροτείται στον κεντρικό πυρήνα της Ελληνικής
Αστυνομίας μια βασική και ενιαία λειτουργική Μονάδα, η αποστολή της
οποίας διακρίνεται σε δύο επιμέρους κατευθύνσεις. Αφενός μεν στον
επιχειρησιακό συντονισμό των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος
και την εξασφάλιση της επικοινωνίας και της διαλειτουργικότητας τους,
προς το σκοπό αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης κάθε μορφής
εγκληματικότητας και, κυρίως, του οργανωμένου εγκλήματος, αφετέρου δε
στον επιτελικό σχεδιασμό, την οργάνωση και τη δοκιμασία του συστήματος
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χειρισμού κρίσιμων περιστατικών της Ελληνικής Αστυνομίας, την τήρηση
των επιχειρησιακών σχεδίων ανταπόκρισης, καθώς και την παροχή
συμβουλευτικής υποστήριξης κατά τη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών.
Το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων αποτελεί ένα
απολύτως αναγκαίο και καθοριστικής σημασίας «εργαλείο», το οποίο,
εκτός των άλλων, εξασφαλίζει στη φυσική ηγεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης και αντίδρασης σε μείζονος
σημασίας περιστατικά, παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης και,
κατά συνέπεια, αμεσότερης ανταπόκρισης του Σώματος σε περιπτώσεις
γεγονότων τα οποία μπορούν να μετεξελιχθούν σε κρίσεις στον τομέα της
δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Επιπλέον λειτουργεί ως συμβουλευτικό
όργανο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σε
περιπτώσεις γενικευμένων κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας σε εθνικό
επίπεδο.
Με το άρθρο 10 καθορίζονται η αποστολή και η συγκρότηση της
Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων και οι
επιμέρους αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της
Γενικής Διεύθυνσης λειτουργούν οι Διευθύνσεις Προστασίας Προέδρου της
Δημοκρατίας, Προστασίας Προέδρου της Κυβέρνησης, Ασφάλειας της
Βουλής των Ελλήνων, Ασφάλειας Μελών Κυβέρνησης και Πολιτικών
Προσώπων, Προστασίας Ευπαθών Στόχων και Προστασίας Διπλωματικών
Αποστολών και Αλλοδαπών Αξιωματούχων. Με τη ρύθμιση αυτή
συγκροτείται μια σταθερή και ενιαία δομή των Υπηρεσιών που έχουν ως
κύρια αποστολή τη φύλαξη, την προστασία και την ασφάλεια των
πολιτειακών, πολιτικών ή άλλων επισήμων ή μη προσώπων τα οποία
χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, των αρχηγών ξένων κρατών, μελών
διπλωματικών αποστολών και πολιτικών ή άλλων επισήμων αλλοδαπών
αξιωματούχων και προσωπικοτήτων κατά τη διάρκεια παραμονής τους στη
χώρα μας, καθώς και τη φρούρηση ή τη μέριμνα για τη φρούρηση ή την
επιτήρηση κατοικιών, κτιρίων, γραφείων και εγκαταστάσεων, τα οποία,
λόγω της ιδιότητας του ιδιοκτήτη τους, του προορισμού τους ή των
προσώπων που εργάζονται ή κατοικούν σ’ αυτά, είναι πιθανό να
αποτελέσουν στόχο δολιοφθοράς ή άλλης εγκληματικής ενέργειας.
Με το άρθρο 11 συγκροτείται μια νέα αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία,
επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, η Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου
Εγκλήματος και Αντιμετώπισης Τρομοκρατίας, η οποία έχει ως αποστολή
την πρόληψη και καταστολή εξαιρετικά σοβαρών ποινικών αδικημάτων και
ιδίως αδικημάτων που έχουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου
εγκλήματος, καθώς και την αντιμετώπιση ειδικών εγκλημάτων βίας και
ιδίως τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών εγκληματικών ενεργειών, οι οποίες
στρέφονται κατά της ασφάλειας του κράτους και του δημοκρατικού
πολιτεύματος ως και κατά προσώπων ή πραγμάτων. Η ρύθμιση αυτή
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αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του οργανωμένου
εγκλήματος και της τρομοκρατίας, δύο από τις πιο σοβαρές μορφές
εγκληματικής δράσης, οι οποίες αποδεδειγμένα πλέον αλληλοδιαπλέκονται
και συνυπάρχουν. Με την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου και προς το
σκοπό πληρέστερης και αμεσότερης ανταπόκρισης στις ανάγκες
καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας,
συγκροτείται και Υποδιεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος
Βορείου Ελλάδος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τοπική αρμοδιότητα
ταυτιζόμενη με εκείνη της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Βορείου
Ελλάδος.
Με το άρθρο 12 καθορίζονται η αποστολή και η διάρθρωση της
Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος. Η Υπηρεσία αυτή αναβαθμίζεται σε Γενική Διεύθυνση,
διατηρεί την υφιστάμενη διαρθρωτική της δομή και εξακολουθεί να
εκπληρώνει την αποστολή της μέσω της επιχειρησιακής δράσης της
Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε ολόκληρη την επικράτεια. Ειδικότερα, η
αποστολή της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας συνίσταται στην
πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων και, ιδίως,
εγκλημάτων που τελέστηκαν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του
δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα ή οικονομικών
εγκλημάτων που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου
εγκλήματος, καθώς και στην έρευνα, πρόληψη και καταστολή της
αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, ακόμη
και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις.
Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος
παρακολουθεί συνεχώς, αναλύει και αξιολογεί σημαντικά οικονομικά
γεγονότα, δεδομένα και εξελίξεις, σε εσωτερικό και διεθνές περιβάλλον, τα
οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ή ειδικό ως προς την αποστολή της
ενδιαφέρον και σε συντρέχουσα περίπτωση επιλαμβάνεται σχετικά,
συνεργαζόμενη προς τούτο, σε πληροφοριακό ή και σε επιχειρησιακό
επίπεδο, με όλες τις συναρμόδιες Αρχές, Υπηρεσίες και φορείς.
Η αποστολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
συνίσταται στην ανακάλυψη, εξιχνίαση και δίωξη των εγκληματικών
πράξεων που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου και των άλλων μέσων
ηλεκτρονικής επικοινωνίας και αποθήκευσης και ιδίως σε βάρος ανηλίκων,
καθώς και στο χειρισμό υποθέσεων παράνομης διείσδυσης σε υπολογιστικά
προγράμματα και κλοπής, καταστροφής ή παράνομης διακίνησης
λογισμικού, υλικού, ψηφιακών δεδομένων και οπτικοακουστικών έργων.
Επιπλέον, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος παρέχει
συνδρομή στις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες αναφορικά με την αποτροπή
αυτοκτονιών που αναγγέλλονται μέσω διαδικτύου, καθώς και στις
Υπηρεσίες που διερευνούν υποθέσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο των
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αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Υπηρεσία
Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος υπάγεται
η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η οποία έχει ταυτόσημη με αυτήν αποστολή,
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε
ολόκληρη την περιφέρεια της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Βορείου
Ελλάδος.
Με το άρθρο 13 καθορίζονται η συγκρότηση και αποστολή της
Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων και των Υπηρεσιών οι οποίες
τη συγκροτούν. Πρόκειται για μια νέα αυτοτελή Κεντρική Υπηρεσία, η
σύσταση της οποίας επιβλήθηκε από την ανάγκη αναβάθμισης του επιπέδου
εποπτείας, ελέγχου και επιχειρησιακού συντονισμού των Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνομίας, που έχουν ειδικά λειτουργικά και, κυρίως,
επιχειρησιακά χαρακτηριστικά και υποστηρίζουν και ενισχύουν το έργο των
άλλων Υπηρεσιών του Σώματος σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται
η εξειδικευμένη επιχειρησιακή τους δράση. Με τη ρύθμιση αυτή, στη
Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων εντάσσονται:

η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, η
οποία έχει ως αποστολή την από αέρος υποστήριξη και ενίσχυση του έργου
των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, προς το σκοπό εκπλήρωσης
της αποστολής τους,
 η Υπηρεσία Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και
Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων, η οποία είναι αρμόδια για την επισήμανση,
περισυλλογή, εξουδετέρωση, και καταστροφή εκρηκτικών μηχανισμών και
αυτοσχέδιων βομβών στους χώρους τοπικής αρμοδιότητας της Ελληνικής
Αστυνομίας, πλην εκείνων για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν
αρμοδιότητα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και για τη διάθεση συνοδών –
χειριστών αστυνομικών σκύλων όλων των προβλεπόμενων από τις
ισχύουσες διατάξεις κατηγοριών,
 η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα, η οποία έχει
ως αποστολή τη διάθεση δυνάμεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
σοβαρών και εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων για τις οποίες απαιτείται
επέμβαση ειδικά εκπαιδευμένων και πλήρως εξοπλισμένων με σύγχρονα
όπλα και υλικά μέσα αστυνομικών δυνάμεων. Με την παράγραφο 3 του
ιδίου άρθρου συγκροτείται και Υποδιεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών
Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία υπάγεται
διοικητικά στη Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων και ασκεί στην
περιοχή τοπικής αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Βορείου
Ελλάδος τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών
Μηχανισμών και Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων και της Ειδικής
Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας.
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Με το άρθρο 14 καθορίζονται η συγκρότηση και η αποστολή της
Διεύθυνσης Πληροφοριών. Πρόκειται για νέα αυτοτελή Κεντρική Υπηρεσία
της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία έχει ως αποστολή την
αποτελεσματικότερη συλλογή, αξιολόγηση, ταξινόμηση, ανάλυση και
διάθεση, στις αρμόδιες για την αξιοποίησή τους Υπηρεσίες,
επεξεργασμένων ή μη πληροφοριών, προς το σκοπό αντιμετώπισης κάθε
μορφής εγκληματικότητας και ιδίως της τρομοκρατίας και του
οργανωμένου εγκλήματος, τηρουμένων, σε κάθε περίπτωση των διατάξεων
αναφορικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
Με το άρθρο 15 προβλέπεται η λειτουργία της Διεύθυνσης
Εσωτερικών Υποθέσεων και της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων
Βορείου Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2719/1999 και του
π.δ.179/1999, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Με το άρθρο 16 καθορίζονται η έδρα και η αποστολή της Διεύθυνσης
Εγκληματολογικών Ερευνών ως Εθνικής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας της
χώρας και ως εθνικό σημείο επαφής για τους σκοπούς των άρθρων 6 και 11
της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 20108. Με
την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου προβλέπεται η λειτουργία
Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, με έδρα τη
Θεσσαλονίκη, διοικητική υπαγωγή στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών
Ερευνών και τοπική αρμοδιότητα η οποία ταυτίζεται με εκείνη της Γενικής
Διεύθυνσης Ασφάλειας Βορείου Ελλάδος.
Με το άρθρο 17 καθορίζονται η έδρα και η αποστολή της Διεύθυνσης
Οικονομικής Επιθεώρησης, ως κεντρικής ελεγκτικής Υπηρεσίας επί
οικονομικών θεμάτων όλων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας,
καθώς και άλλων Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη των οποίων ο οικονομικός έλεγχος ανατίθεται σ’
αυτήν με ειδικές διατάξεις.
Με το άρθρο 18 καθορίζονται η έδρα και η αποστολή της Διεύθυνσης
Τεχνικών Εφαρμογών καθώς και της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών
Βορείου Ελλάδος. Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου
Ελλάδος υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών και
παρέχει τεχνική υποστήριξη στα θέματα αρμοδιότητάς της στις Υπηρεσίες
που λειτουργούν στις περιφέρειες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Θεσσαλονίκης και στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής
Μακεδονίας και Θεσσαλίας.
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Με το άρθρο 19 καθορίζονται η έδρα, η αποστολή και η γενική
διάρθρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στο
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Στις Υπηρεσίες αυτές, εκτός των
Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και των
δώδεκα (12) Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας,
περιλαμβάνονται οι Γενικές Διευθύνσεις Ασφάλειας Νοτίου Ελλάδος και
Βορείου Ελλάδος, οι οποίες συγκροτούνται για πρώτη φορά και οι
Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Με το άρθρο 20 καθορίζονται η συγκρότηση και η αποστολή των
Γενικών Διευθύνσεων Ασφάλειας καθώς και η γενική διάρθρωση των
υπαγόμενων σ’ αυτές Διευθύνσεων Ασφάλειας. Ειδικότερα, με διατάξεις
του άρθρου αυτού:

Δημιουργούνται, ουσιαστικά, δύο ευρύτατοι τομείς
επιχειρησιακής δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα
ασφάλειας, οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας. Ο ένας
τομέας συγκροτείται από τις Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής,
Δυτικής Ελλάδος, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου,
Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης και εποπτεύεται, συντονίζεται και
ελέγχεται από τη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Νοτίου Ελλάδος. Ο
άλλος τομέας συγκροτείται από τις Διευθύνσεις Ασφάλειας
Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής
Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου
Αιγαίου και εποπτεύεται, συντονίζεται και ελέγχεται από τη Γενική
Διεύθυνση Ασφάλειας Βορείου Ελλάδος.

Ιδρύεται, κατ’ αντιστοιχία προς τις Διευθύνσεις
Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, μία (1) Διεύθυνση Ασφάλειας
στην έδρα καθεμιάς από τις λοιπές διοικητικές Περιφέρειες της
χώρας. Κάθε Διεύθυνση Ασφάλειας συντίθεται από έναν κεντρικό
επιχειρησιακό
πυρήνα,
διαρθρωμένο
σε
Υποδιευθύνσεις,
προκειμένου για τις Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και
Θεσσαλονίκης ή σε Τμήματα προκειμένου για τις λοιπές Διευθύνσεις
Ασφάλειας, καθώς και από τις αυτοτελείς Υποδιευθύνσεις ή Τμήματα
Ασφαλείας που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτήν. Οι Υποδιευθύνσεις ή
τα Τμήματα του κεντρικού επιχειρησιακού πυρήνα επιλαμβάνονται
σε ολόκληρη την περιοχή της τοπικής αρμοδιότητας της οικείας
Διεύθυνσης Ασφάλειας επί σοβαρών ζητημάτων της καθ’ ύλην
αρμοδιότητάς τους, πλην εκείνων στα οποία επιλαμβάνονται η
Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και Αντιμετώπισης
Τρομοκρατίας, η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και οι Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής ή
Θεσσαλονίκης, προκειμένου για τα Τμήματα του κεντρικού πυρήνα
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των λοιπών Διευθύνσεων Ασφάλειας. Οι αυτοτελείς Υποδιευθύνσεις
και τα Τμήματα Ασφάλειας επιλαμβάνονται σε υποθέσεις της καθ’
ύλην αρμοδιότητάς τους εντός της περιοχής της εδαφικής τους
δικαιοδοσίας, πλην εκείνων για τις οποίες έχουν επιληφθεί άλλες
Υπηρεσίες Ασφάλειας κατά τα ανωτέρω. Στα Τμήματα Ασφάλειας
περιλαμβάνονται και τα Τμήματα Ασφάλειας Αερολιμένα, όπου αυτά
λειτουργούν.
 Παρέχεται η δυνατότητα στις Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής
και Θεσσαλονίκης να επιλαμβάνονται, κατόπιν εγκρίσεως ή διαταγής
του Γενικού Επιθεωρητή Ασφάλειας, της διερεύνησης αδικημάτων της
καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους και σε εκτός της εδαφικής τους
δικαιοδοσίας περιοχές των Γενικών Διευθύνσεων Ασφάλειας Νοτίου
και Βορείου Ελλάδος, αντίστοιχα, σε σοβαρές ή ειδικές περιπτώσεις
που συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή απαιτούν ιδιαίτερη
εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση ή πιθανολογείται η ανάπτυξη
εγκληματικής δραστηριότητας σε περιοχές περισσοτέρων της μιας
Διευθύνσεων Ασφάλειας. Κατ’ εξαίρεση, σε ιδιαιτέρως σοβαρές
περιπτώσεις, κατόπιν διαταγής του Γενικού Επιθεωρητή Ασφάλειας
και σχετικής έγκρισης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, η
Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής δύναται να επιλαμβάνεται επί θεμάτων
της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς της σε ολόκληρη την επικράτεια. Στις
περιπτώσεις δραστηριοποίησης των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής
και Θεσσαλονίκης εκτός της εδαφικής τους δικαιοδοσίας, κατά τα
ανωτέρω, ενημερώνονται ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
Περιφέρειας και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας στην
περιοχή των οποίων πρόκειται εκδηλωθεί η επιχειρησιακή δράση
προκειμένου να παράσχουν, εφόσον τους ζητηθεί, κάθε σχετική
συνδρομή και διευκόλυνση.
Με το άρθρο 21 καθορίζονται η βασική συγκρότηση των Γενικών
Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και η γενική
διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των Επιτελείων τους και των Διευθύνσεων
που υπάγονται σ’ αυτές.
Με το άρθρο 22 καθορίζονται η αποστολή, η συγκρότηση και η τοπική
αρμοδιότητα των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας.
Με το άρθρο 23 καθορίζονται η αποστολή, η έδρα και η συγκρότηση
των Αστυνομικών Διευθύνσεων καθώς επίσης το ιεραρχικό επίπεδο και το
βασικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτές.
Θεσπίζεται, ακόμη, στο πλαίσιο της αλληλοσυμπληρωματικής δράσης των
αστυνομικών Υπηρεσιών, η αρμοδιότητα των Αστυνομικών Τμημάτων και
των Αστυνομικών Σταθμών να επιλαμβάνονται και σε θέματα ασφάλειας,
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εφόσον η περιοχή αρμοδιότητάς τους δεν καλύπτεται από Υπηρεσία
Ασφάλειας ή δεν είναι δυνατή η άμεση ανταπόκριση της κατά τόπο
αρμόδιας Υπηρεσίας Ασφάλειας. Επισημαίνεται ότι με τη ρύθμιση της
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μεταβάλλεται ο ρόλος των Αστυνομικών
Διευθύνσεων και από επιτελικό αποκτά αμιγώς επιχειρησιακό χαρακτήρα, ο
οποίος εκφράζεται μέσω του αμεσότερου συντονισμού, εποπτείας και
ελέγχου των υφισταμένων τους Υπηρεσιών.
Με το άρθρο 24 καθορίζονται η έδρα, η υπαγωγή, η αρμοδιότητα, η
γενική διάρθρωση και η τοπική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αλλοδαπών
Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Με το άρθρο 25 ρυθμίζονται θέματα συντονισμού των Κεντρικών και
Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλα τα ιεραρχικά
επίπεδα, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής, συντονισμένη και
αλληλοσυμπληρωματική τους δράση και καθορίζονται τα όργανα τα οποία
αποφαίνονται σε περιπτώσεις λειτουργικών και επιχειρησιακών
δυσλειτουργιών και προβλημάτων προκειμένου αυτά να επιλύονται άμεσα
και ουσιαστικά και να μην επηρεάζουν αρνητικά τη συνεργασία, τη δράση,
τη συνοχή του προσωπικού και κατ’ επέκταση την αποτελεσματικότητα των
Υπηρεσιών και του Σώματος γενικότερα. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η
υποχρέωση στενής συνεργασίας των οργάνων διοίκησης των Υπηρεσιών,
σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, ως βασική προϋπόθεση για την
αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής κατεύθυνσης του Αρχηγείου
και κατ’ επέκταση για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του
Σώματος.
Με το άρθρο 26 ρυθμίζονται θέματα διοίκησης των Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνομίας και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και του
δικαιώματος υπογραφής «με εντολή τους» του Αρχηγού και βασικών
οργάνων διοίκησης του Σώματος προς υφιστάμενα όργανα.
Με το άρθρο 27 καθορίζεται ο βαθμός των διοικούντων της Ελληνικής
Αστυνομίας και των Υπηρεσιών αυτής, κατά ιεραρχικό επίπεδο.
Με το άρθρο 28 μεταβάλλεται ο χαρακτήρας και αναβαθμίζονται η
δομή και η λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας, με βασικό στόχο την
παροχή υψηλού επιπέδου επαγγελματικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης
στους φοιτητές των παραγωγικών της Σχολών (Αστυφυλάκων και
Αξιωματικών) και άρτια, σύγχρονη και διαρκή μετεκπαίδευση, επιμόρφωση
και εξειδίκευση στο εν ενεργεία προσωπικό του Σώματος, μέσω των
Σχολών Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης και Εθνικής Ασφάλειας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Αστυνομική Ακαδημία παύει πλέον να υφίσταται
και να λειτουργεί ως αυτοτελής κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής
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Αστυνομίας και αποτελεί, εφεξής, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, το οποίο θα εποπτεύεται από τον
Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μέσω του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Ειδικότερα, με ρυθμίσεις του άρθρου αυτού:
 Καθορίζονται ο χαρακτήρας, το καθεστώς λειτουργίας και η
αποστολή της Αστυνομικής Ακαδημίας.
 Θεσπίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων των
Σχολών της σε μεταπτυχιακά προγράμματα των ανώτατων και
ανώτερων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας ή και του
εξωτερικού με συναφή προς την αποστολή της Ελληνικής
Αστυνομίας και τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού
αντικείμενα.
 Καθορίζεται η συγκρότησή της, η οποία περιλαμβάνει το
Επιτελείο, τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή Αξιωματικών, τη
Σχολή Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης και τη Σχολή Εθνικής
Ασφάλειας.
 Προσδιορίζεται το επίπεδο των παραγωγικών της Σχολών,
κατ’ αντιστοιχία προς εκείνο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
των παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Συγκεκριμένα, η Σχολή Αστυφυλάκων είναι ανώτερη Σχολή
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ισότιμη προς τα αντίστοιχου
επιπέδου εκπαιδευτικά Ιδρύματα και η Σχολή Αξιωματικών
ανώτατη Σχολή ισότιμη με τα Ιδρύματα και τις Σχολές του
Πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και τις
αντίστοιχες Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Ως ανώτερη Σχολή
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρείται και το Τμήμα
Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Σχολής
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.
 Καθορίζονται τα βασικά εκπαιδευτικά όργανα της
Αστυνομικής Ακαδημίας και ρυθμίζονται τα θέματα της
συγκρότησης του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και της επιλογής
του διευθυντή σπουδών και του εκπροσώπου του διδακτικού
προσωπικού κάθε Σχολής, καθώς και η διαδικασία υποβολής και
το χρονοδιάγραμμα έγκρισης, σε ετήσια βάση, της εισηγήσεως
αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών, τη διδακτέα ύλη, τα
εκπαιδευτικά βοηθήματα και γενικά για κάθε θέμα που αφορά
στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή λειτουργία της Σχολής.
 Ρυθμίζονται οι βασικές διαδικασίες επιλογής του διδακτικού
προσωπικού.
 Θεσπίζεται η δυνατότητα οργάνωσης από τη Σχολή
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε αυτοτελώς είτε σε
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συνεργασία με Α.Ε.Ι., μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
και καθορίζεται το σχετικό πλαίσιο υλοποίησής τους.
 Θεσπίζεται η λειτουργία στο Επιτελείο της Αστυνομικής
Ακαδημίας Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης και Τεχνικής
Υποστήριξης και καθορίζονται οι αρμοδιότητές της.
 Προσδιορίζονται οι οικονομικοί πόροι της Αστυνομικής
Ακαδημίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν την ετήσια κρατική
επιχορήγηση, που εγγράφεται στον προϋπολογισμό εξόδων του
ΕΦ.43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», τις προσόδους από
τη μίσθωση ή κατ’ άλλον τρόπο αξιοποίηση περιουσιακών της
στοιχείων, τα έσοδα από τη συμμετοχή της σε εθνικά και
ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και τις κάθε είδους
εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και
γενικά πόρους συναφείς προς το σκοπό και την αποστολή της,
 Προβλέπεται η τοποθέτηση, με απόφαση του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνομίας, ως διοικητή της Αστυνομικής
Ακαδημίας, αξιωματικού με το βαθμό του Υποστράτηγου ή
Ταξίαρχου. Επίσης, καθορίζεται ο βαθμός των αξιωματικών που
ορίζονται ως υποδιοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας και ως
διοικητές των Σχολών της,
 Παρέχεται η εξουσιοδότηση έκδοσης, μετά από πρόταση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
προεδρικών διαταγμάτων, με τα οποία ρυθμίζονται, στο πλαίσιο
του άρθρου αυτού, τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της
Αστυνομικής Ακαδημίας και των Σχολών της, της διδακτέας
ύλης, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια. Τα προεδρικά αυτά διατάγματα
κωδικοποιούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται, ύστερα
από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και απαρτίζουν τον κανονισμό εκπαίδευσης του
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Με τις τελικές διατάξεις του άρθρου 29 ορίζεται ότι για τη
ρύθμιση των θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνομίας και του προσωπικού της εφαρμόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 11 του ν.1481/1984 και 28 παρ. 1 του
ν.2800/2000 και ότι εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν αντίκεινται
στις διατάξεις του παρόντος νόμου, διατάξεις νόμων και κανονιστικών
πράξεων που ρυθμίζουν θέματα προσωπικού και Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνομίας.
Με τις μεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις του άρθρου 30
προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μέχρι την
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έκδοση των σχετικών με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις
αρμοδιότητές τους νέων κανονιστικών πράξεων, εφόσον οι διατάξεις
αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Επίσης,
προβλέπεται η λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας και των
Σχολών που υπάγονται σ’ αυτήν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 11 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου.
Με το άρθρο 31 αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 7 του άρθρου
13 του νόμου 2800/2000, προκειμένου να εναρμονιστεί η σύνθεση του
Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων στις
μεταβολές που επέρχονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Με το άρθρο 32 προβλέπεται η κατάργηση έξι χιλιάδων επτακοσίων
(6.700) οργανικών θέσεων αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, που είναι
κενές κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Παράλληλα,
συνιστώνται διακόσιες (200) νέες οργανικές θέσεις αστυνομικού
προσωπικού ειδικών καθηκόντων, προκειμένου να καλυφθούν επιτακτικές
ανάγκες του Σώματος σε επιστημονικό, ιδίως, προσωπικό, ως προς ουσιώδη
ειδικά αντικείμενα που ανάγονται στην εκπλήρωση της αποστολής του.
Με το άρθρο 33 αντικαθίσταται η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της
παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.1711/1987 με την οποία καθορίζεται ο μέγιστος
αριθμός του προσωπικού που στελεχώνει τις Ειδικές Κατασταλτικές
Αντιτρομοκρατικές Μονάδες (Ε.Κ.Α.Μ.) και διαμορφώνεται από διακόσια
(200) σε τριακόσια (300) άτομα, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες και
επιτακτικές επιχειρησιακές ανάγκες των Υπηρεσιών αυτών.
Με το άρθρο 34 προβλέπεται η κατάργηση συγκεκριμένων διατάξεων
των ν.1481/1984 και 2800/2000, καθώς και κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης
που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, από την έναρξη ισχύος
του.
Με το άρθρο 35 ορίζεται ότι η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
νόμου αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

14

