ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
στο σχζδιο νόμου «Αναδιοργάνωςη τησ Ελληνικήσ Αςτυνομίασ, του
Πυροςβεςτικοφ ώματοσ και τησ Γενικήσ Γραμματείασ Πολιτικήσ
Προςταςίασ, αναβάθμιςη Τπηρεςιών του Τπουργείου Δημόςιασ Σάξησ και
Προςταςίασ του Πολίτη και ρφθμιςη λοιπών θεμάτων αρμοδιότητασ
Τπουργείου Δημόςιασ Σάξησ και Προςταςίασ του Πολίτη»
Προσ τθ Βουλι των Ελλινων
Ι.
Μεντρικι επιλογι τθσ Μυβζρνθςθσ αποτελεί ο ςχεδιαςμόσ και θ
εφαρμογι ενόσ νζου προτφπου όςον αφορά τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία
του Μράτουσ, βαςιςμζνου ςτθν ορκολογικι αναδιάρκρωςθ των δομϊν του,
προκειμζνου να υπθρετείται αποτελεςματικότερα το δθμόςιο ςυμφζρον και
να προςφζρονται αναβακμιςμζνεσ υπθρεςίεσ ςτουσ πολίτεσ, με το
χαμθλότερο δυνατό κόςτοσ.
το πλαίςιο αυτό, με το παρόν ςχζδιο νόμου προτείνεται θ
αναδιοργάνωςθ κρίςιμων Τπθρεςιϊν που υπάγονται ςτο Τπουργείο
Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ και ιδίωσ τθσ Ελλθνικισ
Αςτυνομίασ, του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Πολιτικισ Προςταςίασ. Θ αναδιοργάνωςθ αυτι που είναι το αποτζλεςμα τθσ
αξιολόγθςθσ των Τπθρεςιϊν και των ωμάτων του Τπουργείου μασ,
εγκρίκθκε, ωσ προσ τα βαςικά τθσ ςθμεία, από το Μυβερνθτικό υμβοφλιο
Ξεταρρφκμιςθσ ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 23θσ Απριλίου 2013 και υπθρετεί τθν
ανάγκθ εκςυγχρονιςμοφ των ανωτζρω δομϊν, με αποκλειςτικό ςκοπό τθν
τόνωςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ και, κατά ςυνζπεια, τθν ενίςχυςθ τθσ
εςωτερικισ αςφάλειασ, τθσ προςταςίασ του πολίτθ, τθσ κωράκιςθσ των
ατομικϊν δικαιωμάτων και τθσ ενδυνάμωςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ.
Βαςικοί άξονεσ τθσ προτεινόμενθσ αναδιοργάνωςθσ του Τπουργείου
Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ είναι ιδίωσ:
Θ δραςτικότερθ καταπολζμθςθ του εγκλιματοσ και θ ενίςχυςθ του
αιςκιματοσ αςφάλειασ του πολίτθ.
Θ κεςμοκζτθςθ μθχανιςμϊν ελζγχου των ωμάτων και κωράκιςθσ των
ανκρωπίνων δικαιωμάτων.
Θ ςυμπλθρωματικότθτα των ωμάτων και των Τπθρεςιϊν του
Τπουργείου για τθν πλθρζςτερθ κάλυψθ των αναγκϊν του πολίτθ.
Θ ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των
ωμάτων Αςφαλείασ και των τοπικϊν κοινωνιϊν.
Θ βελτίωςθ του χρόνου ανταπόκριςθσ των ωμάτων ςτο αίτθμα του
πολίτθ για ςυνδρομι και βοικεια.
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Θ ευρφτατθ απελευκζρωςθ δυνάμεων για τθν ενίςχυςθ τθσ
προλθπτικισ αςτυνόμευςθσ, των περιπολιϊν και τθσ άμεςθσ ανταπόκριςθσ
ςτα αιτιματα των πολιτϊν.
τθν ενίςχυςθ του εκελοντιςμοφ ςε κζματα πολιτικισ προςταςίασ.
Θ ςτόχευςθ αυτι επιτυγχάνεται μζςα από τισ ακόλουκεσ
προωκοφμενεσ πολιτικζσ:
Ορκολογικι αναδιάρκρωςθ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και του
Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, με γνϊμονα α) τθν ενδυνάμωςθ τθσ επιχειρθςιακισ
τουσ αποτελεςματικότθτασ, τθν ενίςχυςθ των μθχανιςμϊν ελζγχου και
λογοδοςίασ και τον περιοριςμό και τθν απλοφςτευςθ των δομϊν με τθ
μείωςθ ενδιάμεςων και μθ αναγκαίων ιεραρχικϊν επιπζδων διοίκθςθσ, τα
οποία, κατά κανόνα, επιφζρουν κακυςτεριςεισ και γραφειοκρατικζσ
εμπλοκζσ, β) τθν περαιτζρω ανάπτυξθ διαδικαςιϊν και πρακτικϊν άντλθςθσ
πόρων μζςω νζων χρθματοδοτικϊν εργαλείων και ιδίωσ μζςω αξιοποίθςθσ
πόρων από ευρωπαϊκά και διεκνι προγράμματα.
Αναδιοργάνωςθ των Τπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ
Προςταςίασ και μεταςχθματιςμόσ τθσ ςε ςφγχρονθ και ευζλικτθ δομι, με τθν
ολοκλιρωςθ τθσ ςυναρμογισ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, το οποίο
αποτελεί τον επιχειρθςιακό τθσ βραχίονα, τόςο ςε κεντρικό όςο και ςε
περιφερειακό επίπεδο.
Προϊκθςθ
των
αναγκαίων
διοικθτικϊν
μεταςχθματιςμϊν,
προκειμζνου να αξιοποιθκεί κάκε δυνατότθτα οικονομικισ ι άλλθσ
υποςτιριξθσ τθσ χϊρασ, ςτον τομζα τθσ μεταναςτευτικισ πολιτικισ και τθσ
πολιτικισ αςφλου, ϊςτε να αναδειχκεί περαιτζρω θ ευρωπαϊκι τουσ
διάςταςθ.
Εφαρμογι των αρχϊν τθσ επικουρικότθτασ, τθσ ελάχιςτθσ διάςπαςθσ
αρμοδιοτιτων και τθσ αποφυγισ των επικαλφψεων και απαλλαγι από
περιττζσ και δαπανθρζσ ι απθρχαιωμζνεσ δομζσ και υπθρεςίεσ, ςυγχϊνευςθ
δομϊν που ζχουν παρεμφερι ι επικαλυπτόμενθ λειτουργία και δθμιουργία
λειτουργικϊν ςυνεργειϊν, τόςο εντόσ των ωμάτων όςο και ςτο πλαίςιο των
λοιπϊν υπθρεςιϊν του Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του
Πολίτθ.
φςταςθ ενιαίασ υποςτθρικτικισ μονάδασ, τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Οικονομικϊν και Επιτελικοφ χεδιαςμοφ, για τθν υποςτιριξθ και τον
ςυντονιςμό των δράςεων όλων των φορζων του Τπουργείου, με γνϊμονα τθν
πραγματοποίθςθ οικονομιϊν κλίμακασ, τθν εμπζδωςθ τθσ διοικθτικισ
ςυνοχισ, τθν άντλθςθ οφελϊν από τισ ςυνζργειεσ, αλλά και τθ
ςυγκεκριμενοποίθςθ πολιτικϊν και ςτόχων.
Σο παρόν ςχζδιο νόμου διαρκρϊνεται ςε επτά (7) Ξζρθ και 127
άρκρα.
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ΙΙ.

Ειδικότερα:
ΜΕΡΟ Α΄
Γενική Διεφθυνςη Οικονομικών και Επιτελικοφ χεδιαςμοφ

Α.
Ξε το Ξζροσ Αϋ ρυκμίηονται ηθτιματα που αφοροφν ςτθ ςφςταςθ τθσ
Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν και Επιτελικοφ χεδιαςμοφ, κακϊσ και ςτθ
διάρκρωςθ, οργάνωςθ, ςτελζχωςθ και λειτουργία των υπθρεςιϊν που
υπάγονται ςε αυτι.
Ξε το προεδρικό διάταγμα 79/2011 (Α’ 196) ςυςτάκθκε ςτο τότε
Τπουργείο Προςταςίασ του Πολίτθ, ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ, «Επιτελικι
Ξονάδα», με ςκοπό να υποβοθκά τον Τπουργό ςτθν άςκθςθ των
κακθκόντων του, ιδίωσ ςτουσ τομείσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, του
εξοπλιςμοφ, του γενικοφ προγραμματιςμοφ, τθσ παρακολοφκθςθσ του ζργου
και τθσ παροχισ κατευκφνςεων και νομικισ υποςτιριξθσ ςτα υπαγόμενα ςτο
Τπουργείο ϊματα και Τπθρεςίεσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ
διαλειτουργικότθτα και θ διακλαδικότθτα τθσ δράςθσ τουσ, ςτο πλαίςιο
αφενόσ τθσ πολιτικισ του Τπουργείου και αφετζρου τθσ διοικθτικισ και
επιχειρθςιακισ αυτοτζλειασ των υπαγομζνων ς’ αυτό ωμάτων και
Τπθρεςιϊν.
Ξε το παρόν ςχζδιο νόμου θ Επιτελικι Ξονάδα του π.δ. 79/2011
αναβακμίηεται ςε επίπεδο Γενικισ Διεφκυνςθσ και μετονομάηεται ςε Γενικι
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Επιτελικοφ χεδιαςμοφ. Ξε τον τρόπο αυτό
καλφπτεται ζνα ςθμαντικό κενό ςτο οργανόγραμμα του Τπουργείου
Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ, το οποίο είναι, ίςωσ το μόνο
Τπουργείο «χωρίσ διοικθτικό κορμό». Αυτι θ ζλλειψθ ςυνδετικοφ,
ςυντονιςτικοφ των Τπθρεςιϊν του, κρίκου γινόταν προςπάκεια να καλυφκεί,
πολλζσ φορζσ ανεπιτυχϊσ, από τισ υπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και
του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ. Ξε τθ δθμιουργία τθσ ωσ άνω Γενικισ
Διεφκυνςθσ επιτυγχάνεται ο αναγκαίοσ ςυντονιςμόσ των Τπθρεςιϊν του
Τπουργείου, ο οποίοσ, μετά τθν ίδρυςθ των νζων πολιτικϊν υπθρεςιϊν, τθσ
Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ, τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου και τθσ Αρχισ
Προςφυγϊν, κατζςτθ ακόμθ πιο απαραίτθτοσ, προσ όφελοσ τθσ
αποδοτικότθτασ και τθσ παραγωγικότθτασ. Θ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν
και Επιτελικοφ χεδιαςμοφ αναλαμβάνει, επίςθσ, να καλφψει το ιδιαίτερα
ςθμαντικό κενό του ςυντονιςμοφ των υπθρεςιϊν με οικονομικό χαρακτιρα,
που είναι επιφορτιςμζνεσ με πρόςκετεσ αρμοδιότθτεσ, ςφμφωνα με τισ
πρόςφατεσ τροποποιιςεισ του ν. 2362/1995 περί «Δθμοςίου Νογιςτικοφ»
και, γενικότερα, ςε εκπλιρωςθ του Προγράμματοσ Δθμοςιονομικισ
τακερότθτασ τθσ Χϊρασ.
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Επιςθμαίνεται ότι θ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Επιτελικοφ
χεδιαςμοφ δεν τελεί ςε ιεραρχικι ςχζςθ με τα Επιτελεία των ωμάτων που
υπάγονται ςτο Τπουργείο, αλλά ςυνεργάηεται με αυτά προσ εκπλιρωςθ τθσ
αποςτολισ τουσ. υνυπάρχει δε ςε αυτι το ζνςτολο με το πολιτικό
προςωπικό που ςυνεργάηονται για τον καλφτερο ςυντονιςμό των επιμζρουσ
δομϊν του Τπουργείου.
Β.

Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο αυτό προτείνονται οι ακόλουκεσ ρυκμίςεισ:

Με το άρθρο 1 προβλζπεται θ αναβάκμιςθ τθσ «Επιτελικισ Ξονάδασ»
του π.δ. 79/2011, και θ μετονομαςία τθσ ςε Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν
και Επιτελικοφ χεδιαςμοφ και κακορίηονται θ αποςτολι, θ ςχζςθ τθσ με τα
ϊματα και τισ Τπθρεςίεσ που υπάγονται ςτο Τπουργείο, θ διάρκρωςθ και οι
αρμοδιότθτεσ αυτισ, ενϊ αποςαφθνίηονται ηθτιματα διάρκρωςθσ και
λειτουργίασ τθσ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν
Προγραμμάτων.
Με το άρθρο 2 ςυνιςτάται Διεφκυνςθ Επιτελικισ Τποςτιριξθσ, θ οποία
υπάγεται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Επιτελικοφ χεδιαςμοφ.
Με το άρθρο 3 ρυκμίηονται τα ηθτιματα διάρκρωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ
Επιτελικισ Τποςτιριξθσ και ο κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων ςε επίπεδο
τρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ χεδιαςμοφ και Οργάνωςθσ, Οομικισ
Τποςτιριξθσ και Οομοκετικισ Πρωτοβουλίασ κακϊσ και χειριςμοφ Διεκνϊν
και Ευρωπαϊκϊν Τποκζςεων.
Με το άρθρο 4 ςυνιςτάται Διεφκυνςθ Ζρευνασ και Τποδομϊν, θ οποία
υπάγεται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Επιτελικοφ χεδιαςμοφ και
κακορίηονται οι αρμοδιότθτζσ τθσ.
Με το άρθρο 5 κακορίηεται θ διάρκρωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Ζρευνασ και
Τποδομϊν, ωσ υπαγόμενθσ διοικθτικά ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και
Επιτελικοφ χεδιαςμοφ, και κεςπίηονται οι αρμοδιότθτζσ τθσ αναφορικά,
μεταξφ άλλων, με ηθτιματα προετοιμαςίασ, κατάρτιςθσ τεχνικϊν
προδιαγραφϊν, ςφνταξθσ των ςχετικϊν προκθρφξεων, διενζργειασ των
διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν ι διαδικαςιϊν ανάκεςθσ και ςφναψθσ των
ςχετικϊν ςυμβάςεων ςτουσ τομείσ υπθρεςιϊν, προμικειασ αγακϊν,
εξοπλιςμϊν και πλθροφορικισ, εκπόνθςθσ μελετϊν και εκτζλεςθσ ζργων του
Τπουργείου, εξαιρουμζνων των εποπτευόμενων φορζων και ωμάτων, ενϊ,
επίςθσ, προβλζπεται και θ ςφςταςθ εξειδικευμζνων προσ τα αντικείμενα
αυτά Επιτροπϊν.
Με το άρθρο 6 ςυςτινεται Διεφκυνςθ Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ, θ
οποία υπάγεται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Επιτελικοφ
χεδιαςμοφ και ορίηονται οι αρμοδιότθτζσ τθσ.
Με το άρθρο 7 ρυκμίηεται θ διάρκρωςθ τθσ Διεφκυνςθσ
Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ και ορίηονται οι αρμοδιότθτεσ των δφο
τμθμάτων τθσ. Ειδικότερα, ρυκμίηονται, αναλυτικά και ςτο ςφνολό τουσ,
4

ηθτιματα Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ και Προχπολογιςμοφ Δθμοςίων
Επενδφςεων του Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ,
Δθμοςιονομικισ Παρακολοφκθςθσ και Αναφορϊν των Εποπτευόμενων
ωμάτων και Φορζων αυτοφ, ενϊ προβλζπονται και τα ειδικότερα κακικοντα
του Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ.
Με το άρθρο 8 προτείνονται ο τρόποσ μετακίνθςθσ προςωπικοφ και
ςτελζχωςθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν και Επιτελικοφ χεδιαςμοφ
από ζνςτολο και πολιτικό προςωπικό, κακϊσ και ο τρόποσ αξιολόγθςθσ και
πεικαρχικοφ ελζγχου αυτϊν. Επίςθσ, προτείνονται οι προχποκζςεισ
πλιρωςθσ τθσ κζςθσ του Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Επιτελικισ
Τποςτιριξθσ και ρυκμίηονται τα κζματα που αφοροφν τα κακικοντα και τισ
αρμοδιότθτζσ του, όπωσ και των Προϊςταμζνων των Σμθμάτων και των
Γραφείων ςυνολικά.
Με το άρθρο 9 παρζχονται οι αναγκαίεσ εξουςιοδοτιςεισ για τθ
ρφκμιςθ επιμζρουσ κεμάτων που αφοροφν τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν και Επιτελικοφ χεδιαςμοφ προκειμζνου
να ανταποκρίνεται ςτισ εκάςτοτε υπθρεςιακζσ ανάγκεσ του Τπουργείου και
ορίηεται ότι με απόφαςθ του Τπουργοφ Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του
Πολίτθ κακορίηεται θ ζναρξθ λειτουργίασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Οικονομικϊν και Επιτελικοφ χεδιαςμοφ. Ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω
απόφαςθσ, οι αρμοδιότθτζσ τθσ ςυνεχίηουν να αςκοφνται από τισ
υφιςτάμενεσ Τπθρεςίεσ του Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του
Πολίτθ. Περαιτζρω, προβλζπεται ότι ο Γενικόσ Διευκυντισ Οικονομικϊν και
Επιτελικοφ χεδιαςμοφ είναι υπεφκυνοσ για τθν υλοποίθςθ των
δθμοςιονομικϊν δεςμεφςεων τθσ παρ. 1 του άρκρου 3Β του ν. 2362/1995,
όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 39 παρ. 7 του ν. 4024/2011 (παρ. 4), ενϊ
ςυμπλθρϊνεται θ παρ. 6 του αρ. 20 του ν. 3448/2006, προκειμζνου οι Αρχζσ
Εγγραφισ και τα Εντεταλμζνα Γραφεία για τθν ζκδοςθ ψθφιακϊν
πιςτοποιθτικϊν κάκε Τποκείμενθσ Αρχισ, να ορίηονται με απόφαςθ του
οικείου Αρχθγοφ ι του Προϊςταμζνου τθσ εκάςτοτε Τπθρεςίασ.
Με το άρθρο 10 διευρφνεται θ αρμοδιότθτα του Γραφείου
Αντιμετϊπιςθσ Περιςτατικϊν Αυκαιρεςίασ, με τθν προςκικθ και παράνομων
ςυμπεριφορϊν που υπάρχουν ενδείξεισ ότι διενεργικθκαν με ρατςιςτικό
κίνθτρο ι ενζχουν άλλου είδουσ διάκριςθ. Επίςθσ, διευρφνεται ο κφκλοσ των
προςϊπων που δφνανται να οριςτοφν μζλθ τθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ του
Γραφείου Αντιμετϊπιςθσ Περιςτατικϊν Αυκαιρεςίασ, ιδίωσ με τθ δυνατότθτα
οριςμοφ ωσ μζλουσ αυτισ δικθγόρου, εγγεγραμμζνου ςε Ξθτρϊο
Δικθγορικοφ υλλόγου τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ, διοριςμζνου παρ’ Αρείω
Πάγω, προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ ςυγκρότθςι τθσ και θ λειτουργία
του εν λόγω Γραφείου με αξιόπιςτα πρόςωπα.
Περαιτζρω, με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ, προβλζπεται ςυμμετοχι
εκπροςϊπου τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ του υνθγόρου του Πολίτθ, ςτισ
ςυνεδριάςεισ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, με δυνατότθτα υποβολισ προτάςεων ι
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παροχισ γνϊμθσ. Όπωσ είναι γνωςτό, ο υνιγοροσ του Πολίτθ, εκ τθσ
αποςτολισ του, ςυνιςτά τθν αρμόδια αρχι, μεταξφ άλλων, για τθν πιο
ολοκλθρωμζνθ προςταςία των δικαιωμάτων του πολίτθ, τθν καταπολζμθςθ
τθσ κακοδιοίκθςθσ και τθν περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ τιρθςθσ τθσ νομιμότθτασ.
το πλαίςιο αυτό ορίηεται ότι ςυμμετζχει ςτθν εξιχνίαςθ περιςτατικϊν
παράνομθσ ςυμπεριφοράσ των ζνςτολων ςωμάτων ςε βάροσ πολιτϊν, ϊςτε
να μθν υπάρχει θ παραμικρι υπόνοια ςυγκάλυψθσ και να προςτατεφονται τα
δικαιϊματα των πολιτϊν με τον πιο κεςμικό και πλιρθ τρόπο. Θ ανωτζρω
ρφκμιςθ ςυνιςτά μια ακόμθ εκδιλωςθ τθσ βοφλθςθσ τθσ Πολιτείασ για
μθδενικι ανοχι ςε περιςτατικά αυκαιρεςίασ κρατικϊν λειτουργϊν, κακϊσ
και για τθ δθμιουργία αξιόπιςτων μθχανιςμϊν λογοδοςίασ και ελζγχου τουσ.
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ΜΕΡΟ Β΄
Αναδιοργάνωςη Ελληνικήσ Αςτυνομίασ και άλλεσ διατάξεισ
Χωρίσ αμφιβολία, θ εξαςφάλιςθ τθσ τάξθσ, τθσ ομαλότθτασ και τθσ
κοινωνικισ ςυνοχισ και, γενικά, θ διαμόρφωςθ ενόσ περιβάλλοντοσ
εςωτερικισ ςτακερότθτασ και αςφάλειασ που να προςτατεφει τθ χϊρα και
τουσ πολίτεσ και να επιτρζπει τθν ελεφκερθ ανάπτυξθ οποιαςδιποτε νόμιμθσ
κοινωνικισ δραςτθριότθτασ αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθ λειτουργία
κάκε ςφγχρονου, δθμοκρατικοφ και οργανωμζνου Μράτουσ.
Θ υποχρζωςθ τθσ ςυντεταγμζνθσ Πολιτείασ και, κατ’ επζκταςθ των
αρμόδιων κρατικϊν Τπθρεςιϊν, για τθ διαμόρφωςθ των απαραίτθτων για τθ
λειτουργία, τθν ανάπτυξθ και τθν προοπτικι τθσ χϊρασ και τθσ κοινωνίασ
ςυνκθκϊν εςωτερικισ αςφάλειασ ςίγουρα δεν είναι απλι οφτε εφκολθ
υπόκεςθ. Σο οργανωμζνο και το οικονομικό ζγκλθμα, θ τρομοκρατία, θ
παράνομθ μετανάςτευςθ, θ ζξαρςθ τθσ ρατςιςτικισ βίασ, τα ναρκωτικά, θ
εμπορία ανκρϊπων, ακόμθ και το «μικροζγκλθμα», που ςυνικωσ αφορά ςε
κλοπζσ και διαρριξεισ πλθν όμωσ επθρεάηει ςθμαντικά το αίςκθμα
αςφάλειασ των πολιτϊν, αποτελοφν οριςμζνεσ μόνον εκφάνςεισ τθσ
παράνομθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ, κακϊσ, λόγω τθσ ραγδαίασ
ποςοτικισ και ποιοτικισ εξζλιξισ τουσ, ζχουν αναχκεί ςε μείηονα απειλι για
κάκε ςφγχρονο κράτοσ, για οποιαδιποτε οργανωμζνθ κοινωνία. Ξάλιςτα, αν
ς’ αυτά προςτεκοφν θ παρατεταμζνθ διεκνισ οικονομικι κρίςθ και οι εςτίεσ
ζνταςθσ ςε πολλζσ περιοχζσ του πλανιτθ, παράγοντεσ που αναμφίβολα
επθρεάηουν και επιτείνουν τα προβλιματα τάξθσ και αςφάλειασ τόςο ςτο
εςωτερικό των χωρϊν όςο και ςε ευρφτερο διεκνζσ περιβάλλον, τότε
αποκαλφπτεται με μεγαλφτερθ ςαφινεια θ ζκταςθ του προβλιματοσ και
κατά ςυνζπεια θ ανάγκθ αποτελεςματικότερθσ αντιμετϊπιςισ του.
Είναι, λοιπόν, εφλογθ και επιτακτικι θ ανάγκθ προςαρμογισ των
μθχανιςμϊν αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων αυτϊν ςτα νζα δεδομζνα, με
τθν αναηιτθςθ λφςεων και τθν υλοποίθςθ πολιτικϊν και μζτρων που να
κακιςτοφν περιςςότερο άμεςθ και αποτελεςματικι τθν αντίδραςθ τθσ
οργανωμζνθσ Πολιτείασ απζναντι ς’ όλουσ αυτοφσ τουσ κινδφνουσ που
απειλοφν το αίςκθμα αςφάλειασ των πολιτϊν και, γενικά, τθν εςωτερικι
αςφάλεια των χωρϊν.
Σο Τπουργείο Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ, ωσ ο κατ’
εξοχιν αρμόδιοσ φορζασ για τθ χάραξθ τθσ πολιτικισ κατεφκυνςθσ επί
κεμάτων τάξθσ, δθμόςιασ και κρατικισ αςφάλειασ και πολιτικισ προςταςίασ,
επιχειρεί τθ κεςμικι αναδιοργάνωςθ του δομικοφ ςχιματοσ και του
λειτουργικοφ πλαιςίου τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, προκειμζνου να βελτιϊςει
τισ δυνατότθτεσ και τθν ποιότθτα ανταπόκριςισ τθσ ςτισ υφιςτάμενεσ αλλά
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και ςε μελλοντικζσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ των πολιτϊν. Προσ τοφτο, με το
Ξζροσ Β’ του ςχεδίου νόμου αναδιοργανϊνεται θ Ελλθνικι Αςτυνομία και
ςυγκροτείται ζνα ςφγχρονο, ευζλικτο και αποτελεςματικό, τόςο ςε επιτελικό
όςο και ςε επιχειρθςιακό επίπεδο, ϊμα Αςφαλείασ, το οποίο επαγρυπνά για
τθν προςταςία των δικαιωμάτων του πολίτθ. Ζνα ϊμα με ςαφείσ,
οριοκετθμζνουσ άξονεσ δραςτθριότθτασ, βάςει ςυνάφειασ αντικειμζνου
(τάξθ, αςφάλεια, αλλοδαποί – προςταςία ςυνόρων), ϊςτε να επιτυγχάνεται θ
αμεςότερθ και πλθρζςτερθ ανταπόκριςθ των Τπθρεςιϊν του ςτισ ανάγκεσ
εκπλιρωςθσ τθσ ειδικότερθσ αποςτολισ τουσ, αλλά και με ζνα εξίςου ςαφζσ
πλαίςιο ςυνεργαςίασ, δράςθσ, ςυντονιςμοφ και εποπτείασ, προκειμζνου να
εξαςφαλίηεται θ διαλειτουργικι και αλλθλοςυμπλθρωματικι διακλαδικι
υπθρεςιακι δράςθ ςε όλα τα επίπεδα, προσ το ςκοπό αποτελεςματικότερθσ
εκπλιρωςθσ τθσ γενικότερθσ αποςτολισ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ.
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτουσ τομείσ τθσ Αςφάλειασ και τθσ Σάξθσ,
όπου ςυγκροτοφνται νζεσ ευζλικτεσ, κακετοποιθμζνεσ δομζσ διοίκθςθσ των
Τπθρεςιϊν με μείωςθ των ιεραρχικϊν επιπζδων ϊςτε να διευκολφνεται θ
διαδικαςία λιψθσ, διαβίβαςθσ και υλοποίθςθσ των εντολϊν και να βελτιωκεί
ο βακμόσ αντίδραςθσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ απζναντι ςτο ζγκλθμα, τόςο
ςε προλθπτικό όςο και ςε καταςταλτικό επίπεδο, αλλά και ςτον τομζα
εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ περί αλλοδαπϊν και αντιμετϊπιςθσ τθσ
παράνομθσ μετανάςτευςθσ με τθ δθμιουργία ενόσ νζου Μλάδου (Μλάδοσ
Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ υνόρων), ο οποίοσ κα ςυντονίηει, κα εποπτεφει
και κα ελζγχει τισ αρμόδιεσ για το χειριςμό των κεμάτων αυτϊν Τπθρεςίεσ.
Ζτςι, οι Μλάδοι αποκτοφν μια ιδιαίτερθ δυναμικι, αφοφ πλζον αυτοδφναμα
διαχειρίηονται τον ετιςιο προχπολογιςμό τουσ και τα διατικζμενα ς’ αυτοφσ
μζςα και προςωπικό.
Επίςθσ, αναςυγκροτείται το Επιτελείο του ϊματοσ και οι Αυτοτελείσ
Μεντρικζσ Τπθρεςίεσ, κακορίηεται το βαςικό πλαίςιο αρμοδιοτιτων των
Μλάδων και όλων των Μεντρικϊν και Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν επιπζδου
Διεφκυνςθσ και άνω και κακορίηεται θ γενικι διάρκρωςθ, θ ζδρα και θ
αποςτολι των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν.
Περαιτζρω, αναβακμίηεται ουςιαςτικά το επίπεδο τθσ επαγγελματικισ
και ακαδθμαϊκισ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ
προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ παραγωγι ικανϊν και επαρκϊσ
εκπαιδευμζνων, κεωρθτικά και πρακτικά, ςτελεχϊν. Προσ τοφτο,
μεταβάλλεται το υφιςτάμενο κακεςτϊσ λειτουργίασ τθσ Αςτυνομικισ
Ακαδθμίασ θ οποία, πλζον, κα λειτουργεί ωσ Οομικό Πρόςωπο Δθμοςίου
Δικαίου, κα ζχει διοικθτικι και οικονομικι αυτοτζλεια και κα εποπτεφεται
από τουσ Τπουργοφσ Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ, μζςω τθσ
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, και Παιδείασ και Θρθςκευμάτων.
8

Ξε τισ ρυκμίςεισ αυτζσ αναβακμίηεται ο ρόλοσ και θ ςθμαςία των
Τπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και ενιςχφεται θ λειτουργικι τουσ
επάρκεια και θ επιχειρθςιακι τουσ δυναμικι. Σο «πολυτελζσ», αρικμθτικά,
οργανωτικό ςχιμα των πολλαπλϊν, ιεραρχικϊν επιπζδων και τθσ ευρφτατθσ,
ςε περιφερειακό επίπεδο, χωροταξικισ διαςποράσ των ενδιάμεςων
διοικθτικϊν κλιμακίων, εξορκολογίηεται και αντικακίςταται από ζνα
λειτουργικό, ςυνεκτικό και αποτελεςματικό ςχιμα, το οποίο διευκολφνει
ουςιαςτικά τθ διαδικαςία λιψθσ και προϊκθςθσ των εντολϊν από τθν
θγεςία ςτα περιφερειακά όργανα και εξαςφαλίηει τον αποτελεςματικό
ζλεγχο, ςυντονιςμό και εποπτεία των Τπθρεςιϊν.
Ειδικότερα, με τισ επιμζρουσ διατάξεισ του Ξζρουσ Βϋ του ςχεδίου
νόμου προτείνονται οι ακόλουκεσ ρυκμίςεισ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Αποςτολή – υγκρότηςη Ελληνικήσ Αςτυνομίασ
Ξε το άρκρο 11 επανακακορίηεται θ αποςτολι τθσ Ελλθνικισ
Αςτυνομίασ και προςδιορίηεται το πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ. Επίςθσ, με
τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ προβλζπεται, μεταξφ άλλων, δυνατότθτα
ςφναψθσ μνθμονίων ςυνεργαςίασ του ϊματοσ με φορείσ και οργανιςμοφσ
άλλων Τπουργείων και Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ για τθν
αντιμετϊπιςθ ι διαχείριςθ κεμάτων κοινισ αρμοδιότθτασ.
Ξε το άρκρο 12 κεςπίηεται θ λειτουργία Επιτροπισ Περιφερειακισ
υνεργαςίασ και Αςφάλειασ (Ε.Π..Α.) ςε κακεμιά από τισ διοικθτικζσ
Περιφζρειεσ τθσ χϊρασ και κακορίηονται οι αρμοδιότθτεσ τθσ. Οι Ε.Π..Α.
ςυγκροτοφνται με κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν και Δθμόςιασ
Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ και αποτελοφν το βαςικό ςυνδετικό κρίκο
των ςυςτακζντων με τισ διατάξεισ του αρ. 16 του ν. 2713/1999 Σοπικϊν
υμβουλίων Πρόλθψθσ Παραβατικότθτασ (ΣΟ..Π.ΠΑ.), τα οποία λειτουργοφν
ςε επίπεδο διμων και του Μεντρικοφ υμβουλίου Πρόλθψθσ
Παραβατικότθτασ (ΜΕ..ΠΑ.), το οποίο λειτουργεί ςτο Τπουργείο Δθμόςιασ
Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ. Θ ςφςταςθ των Ε..Π.Α. ενιςχφει
ουςιαςτικά τθν αμφίδρομθ ςχζςθ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και τθσ
Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, προσ όφελοσ του πολίτθ και των τοπικϊν κοινωνιϊν
και διαμορφϊνει ζνα ςτακερό περιβάλλον αμοιβαίασ ςυνεργαςίασ και
κατανόθςθσ, προσ το ςκοπό εμπζδωςθσ του αιςκιματοσ αςφάλειασ των
πολιτϊν, βελτίωςθσ του επιπζδου κακθμερινισ προςταςίασ και
εξυπθρζτθςθσ των τοπικϊν κοινωνιϊν και ζγκαιρθσ πρόλθψθσ των
γενεςιουργϊν αιτίων και παραγόντων παραβατικισ ςυμπεριφοράσ ςε τομείσ
όπωσ θ οδικι αςφάλεια, θ ςχολικι και εξωςχολικι βία, θ χριςθ ναρκωτικϊν,
θ κακοποίθςθ και εκμετάλλευςθ ανθλίκων, θ ζνταξθ ςε αντικοινωνικζσ ι
εγκλθματικζσ ομάδεσ, θ βία ςτουσ ακλθτικοφσ χϊρουσ, θ ρατςιςτικι βία και
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οι φκορζσ ι καταςτροφζσ ςε δθμόςια κτίρια, εγκαταςτάςεισ και άλλουσ
χϊρουσ.
Ξε το άρκρο 13 επαναδιατυπϊνονται οι διατάξεισ που κακορίηουν το
χαρακτιρα τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ωσ ζνοπλου ϊματοσ, κεςπίηουν τθν
υποχρζωςθ διαρκοφσ ετοιμότθτασ των Τπθρεςιϊν και του προςωπικοφ τθσ
για τθν πρόλθψθ και τθν καταςτολι του εγκλιματοσ, τθν προςταςία του
δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ και τθσ ζννομθσ τάξθσ και τθν αντιμετϊπιςθ
ζκτακτων αναγκϊν, ορίηουν ότι το ζνςτολο προςωπικό εκπαιδεφεται ςτθ
χριςθ όπλων και ειδικϊν μζςων και μθχανθμάτων και φζρει για τθν άςκθςθ
των κακθκόντων του κατάλλθλο οπλιςμό, εφόδια και μζςα και παρζχουν τθ
δυνατότθτα εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ του ϊματοσ ςτισ ςχολζσ και τα
κζντρα εκπαίδευςθσ των ενόπλων δυνάμεων, κακϊσ και ςε ςχολζσ και κζντρα
εκπαίδευςθσ αντίςτοιχων Τπθρεςιϊν του εξωτερικοφ. Επιπλζον,
προςδιορίηονται οι δφο (2) γενικζσ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ διακρίνεται το
προςωπικό τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και ειδικότερα θ κατθγορία του
ζνςτολου προςωπικοφ ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι αςτυνομικοί, οι ειδικοί
φρουροί και οι ςυνοριακοί φφλακεσ και θ κατθγορία του πολιτικοφ
προςωπικοφ. Περαιτζρω ςτο προςωπικό του ϊματοσ περιλαμβάνεται και θ
νζα ειδικι κατθγορία των δθμοτικϊν αςτυνομικϊν, οι οποίοι εντάςςονται
ςτθν Ελλθνικι Αςτυνομία με τθ διάταξθ του άρκρου 81 του ν.4172/2013.
Ξε το άρκρο 14 κακορίηεται θ διάρκρωςθ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςε
κεντρικζσ και περιφερειακζσ Τπθρεςίεσ. Ξε τθ διάταξθ αυτι,
προςδιορίηονται, ουςιαςτικά, οι βαςικζσ δομικζσ αλλαγζσ ςτο υφιςτάμενο
κεντρικό οργανωτικό ςχιμα του ϊματοσ και ειδικότερα:
Μακιερϊνεται θ αυτοτζλεια των Μλάδων ζναντι του Επιτελείου, θ
αποςτολι του οποίου ςυνίςταται εφεξισ, ςτθν κεντρικι διαχείριςθ, ιδίωσ των
κεμάτων διοικθτικοφ, οικονομικοφ, οργανωτικοφ, τεχνικοφ, νομικοφ και
εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα και ςτθν υποςτιριξθ των Μλάδων ςτα κζματα
αυτά,
δθμιουργείται Μλάδοσ Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ υνόρων
προκειμζνου, ςε ςυνεργαςία με τισ λοιπζσ Τπθρεςίεσ που ζχουν ςυγκροτθκεί
ςτο πλαίςιο τθσ ενιαίασ κυβερνθτικισ πολιτικισ για τθν αντιμετϊπιςθ και τθ
διαχείριςθ του φαινομζνου τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ (Τπθρεςίεσ
Αςφλου και Πρϊτθσ Τποδοχισ), να διαχειριςτοφμε, κατά τον πλζον
πρόςφορο, για το δθμόςιο ςυμφζρον, τρόπο τουσ αλλοδαποφσ που
ειςζρχονται ι καταλαμβάνονται να παραμζνουν και να εργάηονται παράνομα
ς’ ολόκλθρθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια,
ςυγκροτείται, για πρϊτθ φορά, Επιτελικό Γραφείο Αρχθγοφ,
προκειμζνου να υποςτθριχκεί ουςιαςτικά ςτα επιτελικά και διοικθτικά του
κακικοντα το ανϊτατο, ιεραρχικά, όργανο τθσ φυςικισ θγεςίασ του ϊματοσ,
ςυγκροτείται Ενιαίο υντονιςτικό Μζντρο Επιχειριςεων και
Διαχείριςθσ Μρίςεων, ςτο πλαίςιο του οποίου ςυγχωνεφονται το Ενιαίο
Μζντρο Επιχειριςεων και θ Διεφκυνςθ Χειριςμοφ Μρίςεων, προκειμζνου να
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εξαςφαλιςτοφν ο άμεςοσ και πλθρζςτεροσ ςυντονιςμόσ και κακοδιγθςθ των
Τπθρεςιϊν ςτθν αντιμετϊπιςθ, ιδίωσ, ςοβαρϊν, ζκτακτων και κρίςιμων
περιςτατικϊν εςωτερικισ αςφάλειασ,
ιδρφονται νζεσ αυτοτελείσ Τπθρεςίεσ, για τθν αντιμετϊπιςθ
ςυγκεκριμζνων μορφϊν εγκλθματικϊν δραςτθριοτιτων και τθν παροχι
πλθρζςτερθσ υποςτθρικτικισ ςυνδρομισ ςτισ Τπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ
Αςτυνομίασ και ςυγκεκριμζνα:
αα) θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ και Ανάλυςθσ Πλθροφοριϊν,
ββ) θ Διεφκυνςθ Ειδικϊν Αςτυνομικϊν Δυνάμεων,
γγ) θ Διεφκυνςθ Δίωξθσ Οργανωμζνου Εγκλιματοσ,
διαςπάται θ Τπθρεςία Οικονομικισ Αςτυνομίασ και Δίωξθσ
Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ ςε δφο αυτοτελείσ Μεντρικζσ Διευκφνςεισ,
Οικονομικισ Αςτυνομίασ και Δίωξθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ, αντίςτοιχα,
εκ των οποίων θ Διεφκυνςθ Οικονομικισ Αςτυνομίασ εποπτεφεται και
ελζγχεται από τον Αρχθγό του ϊματοσ, λόγω του ειδικοφ αντικειμζνου τθσ
αποςτολισ τθσ και του διευρυμζνου πλαιςίου ςυνεργαςίασ τθσ με φορείσ και
Τπθρεςίεσ άλλων Τπουργείων που απαιτεί θ επιχειρθςιακι τθσ
δραςτθριότθτα, ενϊ θ Διεφκυνςθ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ υπάγεται
απευκείασ ςτον Μλάδο Αςφάλειασ, υπό τθν άμεςθ εποπτεία και ζλεγχο του
Γενικοφ Επικεωρθτι Αςφάλειασ,
διατθροφν το χαρακτιρα και τισ αρμοδιότθτζσ τουσ ωσ αυτοτελείσ
Μεντρικζσ Τπθρεςίεσ επιπζδου Διεφκυνςθσ θ Διεφκυνςθ Εςωτερικϊν
Τποκζςεων, θ Διεφκυνςθ Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν, θ Διεφκυνςθ
Τγειονομικοφ και θ Διεφκυνςθ Αντιμετϊπιςθσ Ειδικϊν Εγκλθμάτων Βίασ,
αναδιοργανϊνεται θ υφιςτάμενθ ςιμερα Γενικι Διεφκυνςθ
Αςφάλειασ Επιςιμων, θ οποία κα λειτουργεί εφεξισ ωσ Διεφκυνςθ
ενςωματϊνοντασ ςτθ δομι τθσ όλεσ τισ Τπθρεςίεσ προςταςίασ και αςφάλειασ
επιςιμων ι μθ προςϊπων και ευπακϊν ςτόχων,
ςυγχωνεφονται με άλλεσ Διευκφνςεισ του Επιτελείου που ζχουν
ςυναφζσ αντικείμενο οι Διευκφνςεισ Τλικοφ (με τθ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν) και
Χρθματικοφ (με τθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν), ενϊ θ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν
Εφαρμογϊν, με τισ διατάξεισ του άρκρου 19, εντάςςεται διοικθτικά,
απευκείασ, ςτο Επιτελείο του ϊματοσ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Κεντρικζσ Τπηρεςίεσ τησ Ελληνικήσ Αςτυνομίασ
Ξε το άρκρο 15 ρυκμίηονται τα κζματα εποπτείασ, ελζγχου και
υπαγωγισ των κεντρικϊν και αυτοτελϊν Μεντρικϊν Τπθρεςιϊν του ϊματοσ.
Ειδικότερα:
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α. οι Μλάδοι Σάξθσ, Αςφάλειασ και Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ υνόρων
κατευκφνονται, ςυντονίηονται, εποπτεφονται και ελζγχονται από τουσ
αντίςτοιχουσ Γενικοφσ Επικεωρθτζσ. Ομοίωσ, οι Διευκφνςεισ του Επιτελείου
κατευκφνονται, ςυντονίηονται, εποπτεφονται και ελζγχονται από τον οικείο
Προϊςτάμενο,
β. οι Μλάδοι και το Επιτελείο διζπονται από ςχζςθ ιςοτιμίασ μεταξφ τουσ
και ςυντονίηονται, εποπτεφονται και ελζγχονται από τον Αρχθγό,
γ. το Επιτελικό Γραφείο Αρχθγοφ υπάγεται, απευκείασ, ςτον Αρχθγό του
ϊματοσ,
δ. από τισ αυτοτελείσ Μεντρικζσ Τπθρεςίεσ, οι Διευκφνςεισ Διαχείριςθσ
και Ανάλυςθσ Πλθροφοριϊν, Εςωτερικϊν Τποκζςεων και Οικονομικισ
Αςτυνομίασ εποπτεφονται και ελζγχονται από τον Αρχθγό, το Ενιαίο
υντονιςτικό Μζντρο Επιχειριςεων και Διαχείριςθσ Μρίςεων και οι
Διευκφνςεισ Προςταςίασ Επιςιμων και Ευπακϊν τόχων και Ειδικϊν
Αςτυνομικϊν Δυνάμεων από τον Τπαρχθγό, οι Διευκφνςεισ Τγειονομικοφ και
Οικονομικισ Επικεϊρθςθσ από τον Προϊςτάμενο Επιτελείου και θ Διεφκυνςθ
Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν και οι υπαγόμενεσ απευκείασ ςτον Μλάδο
Αςφάλειασ Διευκφνςεισ Δίωξθσ Οργανωμζνου Εγκλιματοσ, Αντιμετϊπιςθσ
Ειδικϊν Εγκλθμάτων Βίασ και Δίωξθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ από τον
Γενικό Επικεωρθτι Αςφάλειασ.
Επίςθσ, με διατάξεισ του ιδίου άρκρου προβλζπεται θ λειτουργία
Γραφείων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ γραμματειακισ εξυπθρζτθςθσ του
Τπαρχθγοφ, των Γενικϊν Επικεωρθτϊν και του Προϊςτάμενου Επιτελείου. Σα
Γραφεία αυτά, κακϊσ και το Επιτελικό Γραφείο Αρχθγοφ εξυπθρετοφνται
διοικθτικά και διαχειριςτικά από τισ Διευκφνςεισ του Επιτελείου.
Ξε το άρκρο 16 κακορίηονται θ αποςτολι και θ εςωτερικι διάρκρωςθ
του Μλάδου Σάξθσ και προςδιορίηονται οι αρμοδιότθτεσ των επιμζρουσ
Διευκφνςεϊν του. Επιςθμαίνεται θ ζμφαςθ θ οποία δίνεται ςτουσ τομείσ τθσ
εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν και τθσ ςυνεργαςίασ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ με
τοπικοφσ φορείσ και ιδιϊτεσ ςε κοινοφ ενδιαφζροντοσ κζματα δθμοτικισ
αςτυνόμευςθσ, με τθ ςφςταςθ Διεφκυνςθσ Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν και
Δθμοτικισ Αςτυνόμευςθσ. Θ ρφκμιςθ αυτι εναρμονίηεται πλιρωσ με τθν
ανάλθψθ των αρμοδιοτιτων τθσ δθμοτικισ αςτυνόμευςθσ από τθν Ελλθνικι
Αςτυνομία και τισ οργανωτικζσ μεταβολζσ που επιβάλλεται να γίνουν προσ το
ςκοπό αυτό ςε περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα, θ Διεφκυνςθ
Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν και Δθμοτικισ Αςτυνόμευςθσ κα αποτελζςει τθν
κορυφι τθσ ςχετικισ κακετοποιθμζνθσ δομισ τθ βάςθ τθσ οποίασ κα
αποτελοφν οι περιφερειακζσ Τπθρεςίεσ δθμοτικισ αςτυνόμευςθσ.
Επιςθμαίνεται, επίςθσ, θ ςφςταςθ τόςο ςτον Μλάδο Σάξθσ, όςο και ςτουσ
12

Μλάδουσ Αςφάλειασ και Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ υνόρων, Διεφκυνςθσ
Επιχειρθςιακοφ χεδιαςμοφ και Τποςτιριξθσ, θ οποία είναι αρμόδια, ιδίωσ,
για τθν εκπόνθςθ επιχειρθςιακϊν ςχεδίων και τθ μελζτθ, ανάλυςθ και
αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν του
αντίςτοιχου Μλάδου, κακϊσ και για τθ γραμματειακι και διοικθτικι
εξυπθρζτθςθ των οικείων Διευκφνςεων, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςχετικι
αυτονομία του Μλάδου.
- Ξε το άρκρο 17 κακορίηονται θ αποςτολι και θ εςωτερικι διάρκρωςθ
του Μλάδου Αςφάλειασ και προςδιορίηονται οι αρμοδιότθτεσ των επιμζρουσ
Διευκφνςεϊν του. Επίςθσ, προςδιορίηονται οι αρμοδιότθτεσ των
Διευκφνςεων Δίωξθσ Οργανωμζνου Εγκλιματοσ, Αντιμετϊπιςθσ Ειδικϊν
Εγκλθμάτων Βίασ και Δίωξθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ, οι οποίεσ αποτελοφν
Μεντρικζσ Τπθρεςίεσ του Μλάδου, με τοπικι αρμοδιότθτα ςε ολόκλθρθ τθν
επικράτεια. Προβλζπεται, ακόμθ, θ λειτουργία Τποδιευκφνςεων Δίωξθσ
Οργανωμζνου Εγκλιματοσ και Αντιμετϊπιςθσ Ειδικϊν Εγκλθμάτων Βίασ,
Βορείου Ελλάδοσ, με τοπικι αρμοδιότθτα, ωσ προσ το ειδικό αντικείμενο τθσ
αποςτολισ τουσ, ςτισ περιοχζσ τθσ Διεφκυνςθσ Αςφάλειασ Θεςςαλονίκθσ και
των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων Αςφάλειασ Ξακεδονίασ και Θράκθσ και
Δυτικισ Ξακεδονίασ και Θπείρου. Ειδικότερα, ωσ προσ τισ ανωτζρω
Διευκφνςεισ προβλζπονται τα εξισ:
Διεφθυνςη Δίωξησ Οργανωμζνου Εγκλήματοσ: Πρόκειται για μια νζα
Μεντρικι Τπθρεςία, θ οποία ζχει ωσ αποςτολι τθν πρόλθψθ και καταςτολι
εξαιρετικά ςοβαρϊν ποινικϊν αδικθμάτων και ιδίωσ αδικθμάτων που ζχουν
τα χαρακτθριςτικά του οργανωμζνου εγκλιματοσ. Θ ρφκμιςθ αυτι
αποςκοπεί ςτθν αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ ς’ ολόκλθρθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια.
Διεφθυνςη Αντιμετώπιςησ Ειδικών Εγκλημάτων Βίασ: Θ Διεφκυνςθ αυτι
εδρεφει ςτθν Αττικι και ζχει ωσ αποςτολι τθν αντιμετϊπιςθ των ειδικϊν
εγκλθμάτων βίασ και, ειδικότερα, τθν πρόλθψθ και καταςτολι
τρομοκρατικϊν και εξτρεμιςτικϊν εγκλθματικϊν ενεργειϊν που ςτρζφονται
κατά τθσ αςφάλειασ του κράτουσ και του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ, κακϊσ
και κατά προςϊπων ι πραγμάτων τθσ χϊρασ μασ ι άλλθσ χϊρασ.
Διεφθυνςη Δίωξησ Ηλεκτρονικοφ Εγκλήματοσ: Θ αποςτολι τθσ
ςυνίςταται ςτθν ανακάλυψθ, εξιχνίαςθ και δίωξθ των εγκλθματικϊν πράξεων
που διαπράττονται μζςω του διαδικτφου και των άλλων μζςων θλεκτρονικισ
επικοινωνίασ και αποκικευςθσ και ιδίωσ ςε βάροσ ανθλίκων, κακϊσ και ςτο
χειριςμό υποκζςεων παράνομθσ διείςδυςθσ ςε υπολογιςτικά προγράμματα
και κλοπισ, καταςτροφισ ι παράνομθσ διακίνθςθσ λογιςμικοφ, υλικοφ,
ψθφιακϊν δεδομζνων και οπτικοακουςτικϊν ζργων. Επιπλζον, θ Διεφκυνςθ
Δίωξθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ παρζχει ςυνδρομι ςτισ αρμόδιεσ Μρατικζσ
Τπθρεςίεσ αναφορικά με τθν αποτροπι αυτοκτονιϊν που αναγγζλλονται
μζςω διαδικτφου, κακϊσ και ςτισ Τπθρεςίεσ που διερευνοφν υποκζςεισ που
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εντάςςονται ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία.
Ξε το άρκρο 18 ςυγκροτείται, για πρϊτθ φορά, Μλάδοσ Αλλοδαπϊν και
Προςταςίασ υνόρων, προσ το ςκοπό ενιαίασ, πλθρζςτερθσ, αμεςότερθσ και
αποτελεςματικότερθσ αντιμετϊπιςθσ και διαχείριςθσ των αλλοδαπϊν, τθσ
παράνομθσ ειςόδου, εξόδου και παραμονισ αλλοδαπϊν ςτθ χϊρα και γενικά
του μεταναςτευτικοφ φαινομζνου, κακορίηονται θ αποςτολι και θ εςωτερικι
του διάρκρωςθ και προςδιορίηονται οι αρμοδιότθτεσ των επιμζρουσ
Διευκφνςεϊν του. Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα θ ςφςταςθ δφο νζων
Διευκφνςεων (Προςταςίασ υνόρων και Δίωξθσ Παράνομθσ Ξετανάςτευςθσ),
με αρμοδιότθτα μεταξφ άλλων τθν αποτροπι παράνομθσ ειςόδου
αλλοδαπϊν ςτο ελλθνικό ζδαφοσ, τθν απομάκρυνςθ των αλλοδαπϊν που
αποπειρϊνται παράνομθ είςοδο ςτθ χϊρα και τον εντοπιςμό και ςφλλθψθ
των προςϊπων που διακινοφν παράνομα μετανάςτεσ ι διευκολφνουν τθν
παράνομθ είςοδο και εργαςία των αλλοδαπϊν (Διεφκυνςθ Προςταςίασ
υνόρων) κακϊσ και τον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ των διατάξεων που αφοροφν τθν
είςοδο, παραμονι και εργαςία των αλλοδαπϊν ςτθ χϊρα (Διεφκυνςθ Δίωξθσ
Παράνομθσ Ξετανάςτευςθσ).
Ξε το άρκρο 19 κακορίηονται θ αποςτολι και θ εςωτερικι διάρκρωςθ
του Επιτελείου και προςδιορίηονται οι αρμοδιότθτεσ των επιμζρουσ
Διευκφνςεϊν του. Σο Επιτελείο, ουςιαςτικά, χειρίηεται ςε κεντρικό επιτελικό
επίπεδο τα κζματα διοικθτικισ, οικονομικισ και νομικισ φφςεωσ και
υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ και υποςτθρίηει, ςτα κζματα αυτά και τουσ
λοιποφσ Μλάδουσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. θμειϊνεται ότι ςτο Επιτελείο
εντάςςεται και θ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Εφαρμογϊν, ςτθν οποία υπάγεται
διοικθτικά θ Τποδιεφκυνςθ Σεχνικϊν Εφαρμογϊν Βορείου Ελλάδοσ και ςε
αυτζσ κα λειτουργοφν ςτο εξισ τα ςυνεργεία επιςκευισ των μεταφορικϊν
μζςων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. Επίςθσ, με τθν παράγραφο 13 του άρκρου
αυτοφ κακιερϊνεται θ εκπόνθςθ του 5ετοφσ τρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (.Ε.Π.Ε.Α.), το οποίο καταρτίηεται
με μζριμνα τθσ Διεφκυνςθσ Οργάνωςθσ και τρατθγικοφ χεδιαςμοφ του
Επιτελείου και εξειδικεφεται ςε επιμζρουσ ςτρατθγικοφσ και επιχειρθςιακοφσ
άξονεσ, αναφορικά με τθν οργανωτικι δομι, τθ διαχείριςθ των ανκρωπίνων
πόρων, τον προχπολογιςμό, ςυνολικά και ανά οργανωτικι δομι και γενικά
τουσ ςτρατθγικοφσ και επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ, τον εκςυγχρονιςμό και τθν
αναπτυξιακι προοπτικι του ϊματοσ.
Ξε το άρκρο 20 κακορίηονται θ υπαγωγι και οι αρμοδιότθτεσ του
Επιτελικοφ Γραφείου Αρχθγοφ. Ειδικότερα, το Επιτελικό Γραφείο Αρχθγοφ,
ςτο οποίο λειτουργεί και το υπαςπιςτιριο, υπάγεται απευκείασ ςτον Αρχθγό
του ϊματοσ και ζχει ωσ αποςτολι τθν υποςτιριξθ του Αρχθγοφ ςτθν
εκπλιρωςθ των κακθκόντων του αναφορικά με το ςυντονιςμό, τθν εποπτεία
και τον ζλεγχο των Μλάδων, του Επιτελείου και των άλλων Τπθρεςιϊν του
ϊματοσ.
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Ξε το άρκρο 21 κακορίηονται το επίπεδο και θ αποςτολι του Ενιαίου
υντονιςτικοφ Μζντρου Επιχειριςεων και Διαχείριςθσ Μρίςεων. Ξε τθ
ρφκμιςθ αυτι ςυγκροτείται, ςτον κεντρικό πυρινα τθσ Ελλθνικισ
Αςτυνομίασ, μια βαςικι και ενιαία λειτουργικι μονάδα, θ αποςτολι τθσ
οποίασ διακρίνεται ςε δφο επιμζρουσ κατευκφνςεισ. Αφενόσ μεν ςτον
επιχειρθςιακό ςυντονιςμό των περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν του ϊματοσ και
τθν εξαςφάλιςθ τθσ επικοινωνίασ και τθσ διαλειτουργικότθτάσ τουσ, προσ το
ςκοπό αποτελεςματικότερθσ αντιμετϊπιςθσ κάκε μορφισ εγκλθματικότθτασ
και κυρίωσ του οργανωμζνου εγκλιματοσ, αφετζρου δε ςτον επιτελικό
ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ και τθ δοκιμαςία του ςυςτιματοσ χειριςμοφ
κρίςιμων περιςτατικϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, τθν τιρθςθ των
επιχειρθςιακϊν ςχεδίων ανταπόκριςθσ, κακϊσ και τθν παροχι
ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ κατά τθ διαχείριςθ κρίςιμων περιςτατικϊν. Σο
Ενιαίο Μζντρο Επιχειριςεων και Διαχείριςθσ Μρίςεων αποτελεί ζνα απολφτωσ
αναγκαίο και κακοριςτικισ ςθμαςίασ «εργαλείο», το οποίο, εκτόσ των άλλων,
εξαςφαλίηει ςτθ φυςικι θγεςία τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ τθ δυνατότθτα
άμεςθσ ενθμζρωςθσ και αντίδραςθσ ςε μείηονοσ ςθμαςίασ περιςτατικά,
παρζχει τθ δυνατότθτα ζγκαιρθσ διάγνωςθσ και κατά ςυνζπεια αμεςότερθσ
ανταπόκριςθσ του ϊματοσ ςε περιπτϊςεισ γεγονότων, τα οποία μποροφν να
μετεξελιχκοφν ςε κρίςεισ ςτον τομζα τθσ δθμόςιασ τάξθσ και αςφάλειασ και
επιπλζον λειτουργεί ωσ ςυμβουλευτικό όργανο του Τπουργείου Δθμόςιασ
Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ ςε περιπτϊςεισ γενικευμζνων κρίςεων
εςωτερικισ αςφάλειασ ςε εκνικό επίπεδο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Αυτοτελείσ Κεντρικζσ Τπηρεςίεσ
Ξε το άρκρο 22 κακορίηονται θ ςυγκρότθςθ και θ αποςτολι τθσ
Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ και Ανάλυςθσ Πλθροφοριϊν. Πρόκειται για μια νζα
αυτοτελι Μεντρικι Τπθρεςία τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, θ οποία ζχει ωσ
αποςτολι τθ ςυλλογι, αξιολόγθςθ, ταξινόμθςθ, ανάλυςθ, διαβάκμιςθ και
διάκεςθ, ςτισ αρμόδιεσ για τθν αξιοποίθςι τουσ Τπθρεςίεσ, επεξεργαςμζνων
ι μθ πλθροφοριϊν, προσ το ςκοπό αντιμετϊπιςθσ κάκε μορφισ
εγκλθματικότθτασ και ιδίωσ τθσ τρομοκρατίασ και του οργανωμζνου
εγκλιματοσ, τθρουμζνων, ςε κάκε περίπτωςθ των διατάξεων αναφορικά με
τθν προςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα. Επίςθσ, για τθν εκπλιρωςθ τθσ ειδικισ τθσ αποςτολισ θ
Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ και Ανάλυςθσ Πλθροφοριϊν δφναται να χρθςιμοποιεί
ι να διακζτει ςε άλλεσ κακ’ φλθν αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ τα απαραίτθτα για το
ςκοπό αυτό τεχνικά μζςα και εξοπλιςμό, τθρουμζνων, βεβαίωσ, των
ιςχυουςϊν για τθ χριςθ των μζςων και του εξοπλιςμοφ αυτοφ διατάξεων.
Ξε το άρκρο 23 προβλζπεται θ λειτουργία τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικϊν
Τποκζςεων και τθσ Τποδιεφκυνςθσ Εςωτερικϊν Τποκζςεων Βορείου Ελλάδοσ
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ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.2719/1999 και του π.δ.179/1999, όπωσ
ιςχφουν κάκε φορά.
Ξε το άρκρο 24 κακορίηονται θ αποςτολι και θ τοπικι αρμοδιότθτα τθσ
Διεφκυνςθσ Οικονομικισ Αςτυνομίασ. Ειδικότερα, θ Διεφκυνςθ αυτι είναι
αρμόδια για τθν πρόλθψθ, ζρευνα και καταςτολι οικονομικϊν εγκλθμάτων
και ιδίωσ εγκλθμάτων που τελζςτθκαν ςε βάροσ των οικονομικϊν
ςυμφερόντων του δθμοςίου και τθσ εκνικισ οικονομίασ γενικότερα ι
οικονομικϊν εγκλθμάτων που εμφανίηουν τα χαρακτθριςτικά του
οργανωμζνου εγκλιματοσ, κακϊσ και ςτθν ζρευνα, πρόλθψθ και καταςτολι
τθσ αδιλωτθσ και τθσ αναςφάλιςτθσ εργαςίασ και τθσ ειςφοροδιαφυγισ,
ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ που δεν ςυνιςτοφν αξιόποινεσ πράξεισ. το
πλαίςιο αυτό θ Διεφκυνςθ Οικονομικισ Αςτυνομίασ παρακολουκεί ςυνεχϊσ,
αναλφει και αξιολογεί ςθμαντικά οικονομικά γεγονότα, κινιςεισ και εξελίξεισ,
ςε εςωτερικό και διεκνζσ περιβάλλον, τα οποία παρουςιάηουν ιδιαίτερο ι
ειδικό ωσ προσ τθν αποςτολι τθσ ενδιαφζρον και ςε ςυντρζχουςα περίπτωςθ
επιλαμβάνεται ςχετικά, ςυνεργαηόμενθ προσ τοφτο ςε πλθροφοριακό ι και
ςε επιχειρθςιακό επίπεδο με ςυναρμόδιεσ Αρχζσ, Τπθρεςίεσ και Φορείσ.
Ξε το άρκρο 25 κακορίηονται θ αποςτολι και θ ςυγκρότθςθ τθσ
Διεφκυνςθσ Προςταςίασ Επιςιμων και Ευπακϊν τόχων και οι επιμζρουσ
αρμοδιότθτεσ των Τπθρεςιϊν τθσ. Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο τθσ Διεφκυνςθσ
λειτουργοφν ςε επίπεδο Τποδιεφκυνςθσ, οι Τπθρεςίεσ Προςταςίασ Προζδρου
τθσ Δθμοκρατίασ, Προςταςίασ Προζδρου τθσ Μυβζρνθςθσ, Αςφάλειασ τθσ
Βουλισ των Ελλινων, Αςφάλειασ Ξελϊν Μυβζρνθςθσ και Πολιτικϊν
Προςϊπων, Προςταςίασ Ξαρτφρων και Ευπακϊν τόχων και Προςταςίασ
Διπλωματικϊν Αποςτολϊν και Αλλοδαπϊν Αξιωματοφχων. Ξε τθ ρφκμιςθ
αυτι ςυγκροτείται μια ςτακερι και ενιαία δομι των Τπθρεςιϊν που ζχουν
ωσ κφρια αποςτολι τθ φφλαξθ, τθν προςταςία και τθν αςφάλεια των
πολιτειακϊν, πολιτικϊν ι άλλων επιςιμων ι μθ προςϊπων τα οποία χριηουν
ιδιαίτερθσ προςταςίασ, των αρχθγϊν ξζνων κρατϊν, μελϊν διπλωματικϊν
αποςτολϊν και πολιτικϊν ι άλλων επιςιμων αλλοδαπϊν αξιωματοφχων και
προςωπικοτιτων κατά τθ διάρκεια παραμονισ τουσ ςτθ χϊρα μασ, τθ
φροφρθςθ ι τθ μζριμνα για τθ φροφρθςθ ι τθν επιτιρθςθ κατοικιϊν,
κτιρίων, γραφείων και εγκαταςτάςεων, τα οποία, λόγω τθσ ιδιότθτασ του
ιδιοκτιτθ τουσ, του προοριςμοφ τουσ ι των προςϊπων που εργάηονται ι
κατοικοφν ς’ αυτά, είναι πικανό να αποτελζςουν ςτόχο δολιοφκοράσ ι άλλθσ
εγκλθματικισ ενζργειασ, κακϊσ και τθν υλοποίθςθ των μζτρων προςταςίασ
των ουςιωδϊν μαρτφρων, των προςϊπων που κατά το άρκρο 187Α ΠΜ
βοθκοφν ςτθν αποκάλυψθ εγκλθματικϊν δραςτθριοτιτων ι και των οικείων
τουσ (άρκρο 9 ν.2928/2001, Αϋ141, όπωσ ιςχφει).
Ξε το άρκρο 26 κακορίηονται θ ςυγκρότθςθ και θ αποςτολι τθσ
Διεφκυνςθσ Ειδικϊν Αςτυνομικϊν Δυνάμεων και των Τπθρεςιϊν, οι οποίεσ τθ
ςυγκροτοφν. Πρόκειται για μια νζα αυτοτελι Μεντρικι Τπθρεςία επιπζδου
Διεφκυνςθσ, θ ςφςταςθ τθσ οποίασ επιβλικθκε από τθν ανάγκθ αναβάκμιςθσ
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του επιπζδου εποπτείασ, ελζγχου και επιχειρθςιακοφ ςυντονιςμοφ των
Τπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, οι οποίεσ ζχουν ειδικά λειτουργικά και
κυρίωσ επιχειρθςιακά χαρακτθριςτικά και υποςτθρίηουν και ενιςχφουν το
ζργο των άλλων Τπθρεςιϊν του ϊματοσ ςε περιπτϊςεισ που απαιτείται θ
εξειδικευμζνθ επιχειρθςιακι τουσ δράςθ. Ξε τθ ρφκμιςθ αυτι, ςτθ
Διεφκυνςθ Ειδικϊν Αςτυνομικϊν Δυνάμεων εντάςςονται οι ακόλουκεσ
Τπθρεςίεσ, οι οποίεσ λειτουργοφν ςε επίπεδο Τποδιεφκυνςθσ:
α. Θ Τπθρεςία Εναζριων Ξζςων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, θ οποία ζχει
ωσ αποςτολι τθν από αζροσ υποςτιριξθ και ενίςχυςθ του ζργου των
Τπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, προσ το ςκοπό εκπλιρωςθσ τθσ
αποςτολισ τουσ,
β. θ Τπθρεςία Εξουδετζρωςθσ Εκρθκτικϊν Ξθχανιςμϊν και υνοδϊν
Αςτυνομικϊν κφλων, θ οποία είναι αρμόδια για τθν επιςιμανςθ,
περιςυλλογι, εξουδετζρωςθ και καταςτροφι εκρθκτικϊν μθχανιςμϊν και
αυτοςχζδιων βομβϊν ςτουσ χϊρουσ τοπικισ αρμοδιότθτασ τθσ Ελλθνικισ
Αςτυνομίασ, πλθν εκείνων για τουσ οποίουσ ειδικζσ διατάξεισ προβλζπουν
αρμοδιότθτα των ενόπλων δυνάμεων, κακϊσ και για τθ διάκεςθ ςυνοδϊν –
χειριςτϊν αςτυνομικϊν ςκφλων όλων των προβλεπόμενων από τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ κατθγοριϊν,
γ. θ Ειδικι Ματαςταλτικι Αντιτρομοκρατικι Ξονάδα, θ οποία ζχει ωσ
αποςτολι τθ διάκεςθ δυνάμεων για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ
ςοβαρϊν και εξαιρετικά επικίνδυνων καταςτάςεων για τισ οποίεσ απαιτείται
επζμβαςθ ειδικά εκπαιδευμζνων και πλιρωσ εξοπλιςμζνων με ςφγχρονα
όπλα και υλικά μζςα αςτυνομικϊν δυνάμεων.
Ξε τθν παράγραφο 3 του ιδίου άρκρου ςυγκροτείται και Τποδιεφκυνςθ
Ειδικϊν Αςτυνομικϊν Δυνάμεων Βορείου Ελλάδοσ, με ζδρα τθ Θεςςαλονίκθ,
θ οποία υπάγεται διοικθτικά ςτθ Διεφκυνςθ Ειδικϊν Αςτυνομικϊν Δυνάμεων
και αςκεί ςτθν περιοχι τοπικισ αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ Αςφάλειασ
Θεςςαλονίκθσ και των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων Αςφάλειασ Ξακεδονίασ
και Θράκθσ και Δυτικισ Ξακεδονίασ και Θπείρου τισ αρμοδιότθτεσ τθσ
Τπθρεςίασ Εξουδετζρωςθσ Εκρθκτικϊν Ξθχανιςμϊν και υνοδϊν
Αςτυνομικϊν κφλων και τθσ Ειδικισ Ματαςταλτικισ Αντιτρομοκρατικισ
Ξονάδασ.
Ξε το άρκρο 27 κακορίηονται θ ζδρα και θ αποςτολι τθσ Διεφκυνςθσ
Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν ωσ Εκνικισ Εγκλθματολογικισ Τπθρεςίασ τθσ
χϊρασ και ωσ εκνικοφ ςθμείου επαφισ για τουσ ςκοποφσ των άρκρων 6 και
11 τθσ απόφαςθσ 2008/615/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 23θσ Ιουνίου 2008. Ξε
τθν παράγραφο 3 του ιδίου άρκρου προβλζπεται θ λειτουργία
Τποδιεφκυνςθσ Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν Βορείου Ελλάδοσ, με ζδρα τθ
Θεςςαλονίκθ, διοικθτικι υπαγωγι ςτθ Διεφκυνςθ Εγκλθματολογικϊν
Ερευνϊν και τοπικι αρμοδιότθτα, θ οποία ταυτίηεται με εκείνθ τθσ
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Διεφκυνςθσ Αςφάλειασ Θεςςαλονίκθσ και των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων
Αςφάλειασ Ξακεδονίασ και Θράκθσ και Δυτικισ Ξακεδονίασ και Θπείρου.
Ξε το άρκρο 28 κακορίηεται θ αποςτολι τθσ Διεφκυνςθσ Τγειονομικοφ
τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, θ οποία ςυνίςταται ςτθν άςκθςθ
τθσ
υγειονομικισ υπθρεςίασ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ.
Ξε το άρκρο 29 κακορίηονται θ ζδρα και θ αποςτολι τθσ Διεφκυνςθσ
Οικονομικισ Επικεϊρθςθσ, ωσ κεντρικισ ελεγκτικισ Τπθρεςίασ επί
οικονομικϊν κεμάτων όλων των Τπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, κακϊσ
και άλλων Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του
Πολίτθ των οποίων ο οικονομικόσ ζλεγχοσ ανατίκεται ς’ αυτιν με ειδικζσ
διατάξεισ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Περιφερειακζσ Τπηρεςίεσ
Ξε το άρκρο 30 κακορίηονται θ ζδρα, θ αποςτολι και θ γενικι
διάρκρωςθ των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν που υπάγονται απευκείασ ςτουσ
Μλάδουσ Σάξθσ, Αςφάλειασ, Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ υνόρων. τισ
Τπθρεςίεσ αυτζσ, εκτόσ των Γενικϊν Αςτυνομικϊν Διευκφνςεων Αττικισ και
Θεςςαλονίκθσ και των δϊδεκα (12) Περιφερειακϊν Αςτυνομικϊν
Διευκφνςεων, περιλαμβάνονται οι Διευκφνςεισ Αςφάλειασ Αττικισ και
Θεςςαλονίκθσ, οι Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Αςφάλειασ οι οποίεσ
ςυγκροτοφνται για πρϊτθ φορά και οι Διευκφνςεισ Αλλοδαπϊν Αττικισ και
Θεςςαλονίκθσ.
Ξε το άρκρο 31 κακορίηονται θ ςυγκρότθςθ και θ ζδρα των Γενικϊν
Αςτυνομικϊν Διευκφνςεων Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ και προςδιορίηεται το
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του Επιτελείου τουσ και των Διευκφνςεων οι
οποίεσ τισ ςυγκροτοφν.
Ξε το άρκρο 32 κακορίηονται θ αποςτολι, θ ςυγκρότθςθ και θ ζδρα
των Περιφερειακϊν Αςτυνομικϊν Διευκφνςεων τθσ χϊρασ. Οι Περιφερειακζσ
Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ ςυγκροτοφν εφεξισ τουσ βαςικοφσ επιτελικοφσ και
ςυντονιςτικοφσ πυρινεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, ςε περιφερειακό
επίπεδο, ςτα κζματα γενικισ αςτυνόμευςθσ, τροχαίασ και αλλοδαπϊν και
προςταςίασ ςυνόρων, κακϊσ ςυντονίηουν, εποπτεφουν και ελζγχουν άμεςα
όλεσ τισ υφιςτάμενεσ Τπθρεςίεσ τουσ που λειτουργοφν ςτθν περιοχι τθσ
εδαφικισ τουσ δικαιοδοςίασ, θ οποία ταυτίηεται με τθν περιφζρεια των
αντίςτοιχων διοικθτικϊν Περιφερειϊν τθσ χϊρασ. Περαιτζρω, ςτο επιτελικό
και διοικθτικό ζργο των Περιφερειακϊν Αςτυνομικϊν Διευκφνςεων
ενςωματϊνονται επιτελικζσ και διοικθτικζσ αρμοδιότθτεσ, που μζχρι ςιμερα
αςκοφνται από τισ Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ Οομϊν, οι οποίεσ καταργοφνται.
Ξε τθ ρφκμιςθ αυτι μειϊνονται τα ιεραρχικά διοικθτικά επίπεδα,
διευκολφνεται θ διαδικαςία λιψθσ και διαβίβαςθσ εντολϊν και
εξαςφαλίηεται ο αμεςότεροσ και αποτελεςματικότεροσ ςυντονιςμόσ,
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εποπτεία και ζλεγχοσ των Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν ςε κζματα Σάξθσ από
τον οικείο Περιφερειακό Αςτυνομικό Διευκυντι. Για τον πλθρζςτερο
ςυντονιςμό, εποπτεία και ζλεγχο των Τπθρεςιϊν κάκε Περιφερειακισ
Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ, τοποκετείται, βάςει τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου
3 του άρκρου 36, ο αναγκαίοσ αρικμόσ Τποδιευκυντϊν ςτουσ οποίουσ οι
οικείοι Περιφερειακοί Αςτυνομικοί Διευκυντζσ ανακζτουν τθν άμεςθ
εποπτεία, ςυντονιςμό και ζλεγχο των Τπθρεςιϊν που λειτουργοφν ςτισ
περιοχζσ των νομϊν τθσ εδαφικισ τουσ δικαιοδοςίασ.
Ξε το άρκρο 33 κακορίηονται θ ζδρα, θ ςυγκρότθςθ και θ αποςτολι
των Διευκφνςεων και Περιφερειακϊν Διευκφνςεων Αςφάλειασ. Ειδικότερα,
με διατάξεισ του άρκρου αυτοφ:
α. Ιδρφονται οκτϊ (8) Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Αςφάλειασ. Μάκε
Διεφκυνςθ Αςφάλειασ ςυντίκεται από ζναν κεντρικό επιχειρθςιακό πυρινα,
διαρκρωμζνο ςε Τποδιευκφνςεισ προκειμζνου για τισ Διευκφνςεισ Αςφάλειασ
Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ ι ςε Σμιματα προκειμζνου για τισ λοιπζσ
Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Αςφάλειασ, κακϊσ και από τισ αυτοτελείσ
Τποδιευκφνςεισ και Σμιματα Αςφαλείασ που υπάγονται διοικθτικά ς’ αυτιν.
Οι Τποδιευκφνςεισ ι τα Σμιματα του κεντρικοφ επιχειρθςιακοφ πυρινα
επιλαμβάνονται ςε ολόκλθρθ τθν περιοχι τθσ τοπικισ αρμοδιότθτασ τθσ
οικείασ Διεφκυνςθσ Αςφάλειασ επί ςοβαρϊν ηθτθμάτων τθσ κακ’ φλθν
αρμοδιότθτάσ τουσ, πλθν εκείνων ςτα οποία επιλαμβάνονται οι Διευκφνςεισ
Δίωξθσ Οργανωμζνου Εγκλιματοσ, Αντιμετϊπιςθσ Ειδικϊν Εγκλθμάτων Βίασ,
Οικονομικισ Αςτυνομίασ, Δίωξθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ, κακϊσ και οι
Διευκφνςεισ Αςφάλειασ Αττικισ ι Θεςςαλονίκθσ προκειμζνου για τα
Σμιματα του κεντρικοφ πυρινα των λοιπϊν Διευκφνςεων Αςφάλειασ. Οι
αυτοτελείσ Τποδιευκφνςεισ και τα Σμιματα Αςφάλειασ επιλαμβάνονται ςε
υποκζςεισ τθσ κακ’ φλθν αρμοδιότθτάσ τουσ εντόσ τθσ περιοχισ τθσ εδαφικισ
τουσ δικαιοδοςίασ, πλθν εκείνων για τισ οποίεσ ζχουν επιλθφκεί άλλεσ
Τπθρεςίεσ Αςφάλειασ κατά τα ανωτζρω,
β. παρζχεται θ δυνατότθτα ςτισ Διευκφνςεισ Αςφάλειασ Αττικισ και
Θεςςαλονίκθσ να επιλαμβάνονται, κατόπιν εγκρίςεωσ ι διαταγισ του Γενικοφ
Επικεωρθτι Αςφάλειασ, τθσ διερεφνθςθσ αδικθμάτων τθσ κακ’ φλθν
αρμοδιότθτάσ τουσ και ςε εκτόσ τθσ εδαφικισ τουσ δικαιοδοςίασ περιοχζσ ςε
ςοβαρζσ ι ειδικζσ περιπτϊςεισ που ςυγκινοφν ιδιαίτερα τθν κοινι γνϊμθ ι
απαιτοφν ιδιαίτερθ εμπειρία και εξειδικευμζνθ γνϊςθ ι πικανολογείται θ
ανάπτυξθ εγκλθματικισ δραςτθριότθτασ ςε περιοχζσ περιςςοτζρων τθσ μιασ
Διευκφνςεων Αςφάλειασ. Προσ τοφτο, θ Διεφκυνςθ Αςφάλειασ Αττικισ
δφναται να επιλαμβάνεται και ςτισ περιοχζσ των Περιφερειακϊν
Διευκφνςεων Αςφάλειασ τερεάσ Ελλάδοσ και Θεςςαλίασ, Δυτικισ Ελλάδοσ,
Πελοποννιςου και Ιονίων Οιςων, Αιγαίου και Μριτθσ, ενϊ θ Διεφκυνςθ
Αςφάλειασ Θεςςαλονίκθσ και ςτισ περιοχζσ των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων
Αςφάλειασ Ξακεδονίασ και Θράκθσ και Δυτικισ Ξακεδονίασ και Θπείρου.
Ματ’ εξαίρεςθ, ςε ιδιαιτζρωσ ςοβαρζσ περιπτϊςεισ, κατόπιν διαταγισ του
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Γενικοφ Επικεωρθτι Αςφάλειασ και ςχετικισ ζγκριςθσ του Αρχθγοφ τθσ
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, θ Διεφκυνςθ Αςφάλειασ Αττικισ δφναται να
επιλαμβάνεται επί κεμάτων τθσ κακ’ φλθν αρμοδιότθτάσ τθσ ςε ολόκλθρθ τθν
επικράτεια. τισ περιπτϊςεισ δραςτθριοποίθςθσ των Διευκφνςεων
Αςφάλειασ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ εκτόσ τθσ εδαφικισ τουσ δικαιοδοςίασ,
κατά τα ανωτζρω, ενθμερϊνονται ο Περιφερειακόσ Αςτυνομικόσ Διευκυντισ
και ο Διευκυντισ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Αςφάλειασ ςτθν περιοχι
των οποίων πρόκειται εκδθλωκεί θ επιχειρθςιακι δράςθ προκειμζνου να
παράςχουν, εφόςον τουσ ηθτθκεί, κάκε ςχετικι ςυνδρομι και διευκόλυνςθ.
Ξε το άρκρο 34 κακορίηονται θ ζδρα, θ υπαγωγι, θ γενικι
διάρκρωςθ και θ αρμοδιότθτα των Διευκφνςεων Αλλοδαπϊν Αττικισ και
Θεςςαλονίκθσ.
Ξε το άρκρο 35 κεςπίηεται θ δυνατότθτα ςυγκρότθςθσ ειδικϊν
Ομάδων, Ξονάδων και Μλιμακίων ςτισ Περιφερειακζσ Τπθρεςίεσ των
Μλάδων. Επιςθμαίνεται ότι δεν πρόκειται για ίδρυςθ αυτοτελϊν Τπθρεςιϊν,
αλλά για αμιγϊσ επιχειρθςιακζσ ςυνκζςεισ, θ ςυγκρότθςθ των οποίων
πραγματοποιείται με απόφαςθ του Αρχθγοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ,
κατόπιν ςχετικϊν ειςθγιςεων των Γενικϊν Επικεωρθτϊν Σάξθσ, Αςφάλειασ
και Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ υνόρων και ζχει ςκοπό τθν αναβάκμιςθ του
επιπζδου αντίδραςθσ και τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του
ϊματοσ, ιδίωσ ςε ειδικζσ, επείγουςεσ ι ςοβαρζσ καταςτάςεισ ι γεγονότα.
το πλαίςιο αυτό προβλζπεται θ ςυγκρότθςθ Μινθτϊν Αςτυνομικϊν
Ξονάδων (Μ.Α.Ξ.), Ομάδων Προλθπτικισ Αςτυνόμευςθσ (Ο.Π.Α.) και
Ομάδων Δίκυκλθσ Αςτυνόμευςθσ (ΔΙ.Α.), ςτισ Γενικζσ Αςτυνομικζσ
Διευκφνςεισ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ και ςτισ Περιφερειακζσ Αςτυνομικζσ
Διευκφνςεισ του Μλάδου Σάξθσ, Ομάδων Πρόλθψθσ και Ματαςτολισ
Εγκλθματικότθτασ (Ο.Π.Μ.Ε.) και Ομάδων Ειδικϊν Δράςεων (Ο.Ε.Δ.) ςτισ
Διευκφνςεισ και τισ Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ του Μλάδου Αςφάλειασ και
Ειδικϊν Ομάδων Δίωξθσ Παράνομθσ Ξετανάςτευςθσ ςτισ Διευκφνςεισ
Αλλοδαπϊν του Μλάδου Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ υνόρων και ςτισ
Περιφερειακζσ Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ. Οι Ομάδεσ και οι Ξονάδεσ αυτζσ
μποροφν να δραςτθριοποιοφνται ςε ευρφτερεσ τθσ τοπικισ αρμοδιότθτάσ
τουσ περιοχζσ, κατόπιν ςχετικισ διαταγισ του Αρχθγοφ, ςτο πλαίςιο τθσ
αμοιβαίασ διακλαδικισ ςυνεργαςίασ και προσ το ςκοπό περαιτζρω ενίςχυςθσ
τθσ κοινισ και ςυντονιςμζνθσ αςτυνομικισ επιχειρθςιακισ δράςθσ. Επίςθσ,
παρζχεται εξουςιοδότθςθ ςτον Αρχθγό τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ να ρυκμίηει
με διαταγι του τα ειδικότερα ηθτιματα και τισ λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των
διατάξεων του άρκρου αυτοφ αναφορικά με τθν εκπαίδευςθ του
προςωπικοφ, τθ ςφνκεςθ, τον εξοπλιςμό, τθν επιχειρθςιακι τακτικι και
δράςθ των εν λόγω Ομάδων και των Ξονάδων, κακϊσ και να προβαίνει ςτθν
ίδρυςθ Μλιμακίων Τπθρεςιϊν, ςτισ περιπτϊςεισ που ειδικοί ι ςοβαροί λόγοι
επιβάλλουν τθ μόνιμθ και επί μακρόν αςτυνομικι παρουςία και δράςθ ςε
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περιοχζσ, εκτόσ τθσ ζδρασ και εντόσ τθσ τοπικισ αρμοδιότθτασ των
Τπθρεςιϊν αυτϊν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
υντονιςμόσ Τπηρεςιών - Διοίκηςη
Ξε το άρκρο 36 ρυκμίηονται κζματα ςυντονιςμοφ των Μεντρικϊν και
Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςε όλα τα ιεραρχικά
επίπεδα, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςυνεχισ, ςυντονιςμζνθ και
αλλθλοςυμπλθρωματικι τουσ δράςθ και κακορίηονται τα όργανα τα οποία
αποφαίνονται ςε περιπτϊςεισ λειτουργικϊν και επιχειρθςιακϊν
δυςλειτουργιϊν και προβλθμάτων, προκειμζνου αυτά να επιλφονται άμεςα
και ουςιαςτικά και να μθν επθρεάηουν αρνθτικά τθ ςυνεργαςία, τθ δράςθ, τθ
ςυνοχι του προςωπικοφ και κατ’ επζκταςθ τθν αποτελεςματικότθτα των
Τπθρεςιϊν και του ϊματοσ γενικότερα. Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα θ
υποχρζωςθ ςτενισ ςυνεργαςίασ των οργάνων διοίκθςθσ των Τπθρεςιϊν, ςε
κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, ωσ βαςικι προχπόκεςθ για τθν
αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ κατεφκυνςθσ των Μλάδων και
κατ’ επζκταςθ για τθν αποτελεςματικι εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ του
ϊματοσ.
Ξε το άρκρο 37 ρυκμίηονται κζματα διοίκθςθσ των Τπθρεςιϊν τθσ
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων και του δικαιϊματοσ
υπογραφισ «με εντολι τουσ» του Αρχθγοφ και βαςικϊν οργάνων διοίκθςθσ
του ϊματοσ προσ υφιςτάμενα όργανα.
Ξε το άρκρο 38 κακορίηεται ο βακμόσ των διοικοφντων τθσ Ελλθνικισ
Αςτυνομίασ και των Τπθρεςιϊν αυτισ, κατά ιεραρχικό επίπεδο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ΄
Αναβάθμιςη – αναδιοργάνωςη τησ Αςτυνομικήσ Ακαδημίασ
Ξε το άρκρο 39 μεταβάλλεται ο χαρακτιρασ και αναβακμίηονται θ
δομι και θ λειτουργία τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ, με βαςικό ςτόχο τθν
παροχι υψθλοφ επιπζδου επαγγελματικισ και ακαδθμαϊκισ εκπαίδευςθσ
ςτουσ φοιτθτζσ των παραγωγικϊν τθσ χολϊν (Αςτυφυλάκων και
Αξιωματικϊν) και άρτια, ςφγχρονθ και διαρκι μετεκπαίδευςθ, επιμόρφωςθ
και εξειδίκευςθ ςτο εν ενεργεία προςωπικό του ϊματοσ, μζςω των χολϊν
Ξετεκπαίδευςθσ - Επιμόρφωςθσ και Εκνικισ Αςφάλειασ. το πλαίςιο αυτό,
θ Αςτυνομικι Ακαδθμία παφει πλζον να υφίςταται και να λειτουργεί ωσ
αυτοτελισ κεντρικι Τπθρεςία τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και αποτελεί,
εφεξισ, Οομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου με διοικθτικι και οικονομικι
αυτοτζλεια, το οποίο κα εποπτεφεται από τον Τπουργό Δθμόςιασ Σάξθσ και
Προςταςίασ του Πολίτθ, μζςω του Επιτελείου τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και
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τον Τπουργό Παιδείασ και Θρθςκευμάτων. Ειδικότερα, με ρυκμίςεισ του
άρκρου αυτοφ:
α. Μακορίηονται ο χαρακτιρασ, το κακεςτϊσ λειτουργίασ και θ
αποςτολι τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ,
β. κεςπίηεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ των αποφοίτων των χολϊν
τθσ ςε μεταπτυχιακά προγράμματα των ανϊτατων και ανϊτερων
εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων τθσ χϊρασ ι και του εξωτερικοφ με ςυναφι προσ
τθν αποςτολι τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και τα ειδικότερα κακικοντα του
προςωπικοφ αντικείμενα,
γ. κακορίηεται θ ςυγκρότθςι τθσ, θ οποία περιλαμβάνει το Επιτελείο,
τθ χολι Αςτυφυλάκων, τθ χολι Αξιωματικϊν, τθ χολι Ξετεκπαίδευςθσ Επιμόρφωςθσ και τθ χολι Εκνικισ Αςφάλειασ,
δ. προςδιορίηεται το επίπεδο των παραγωγικϊν τθσ χολϊν, κατ’
αντιςτοιχία προσ εκείνο τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και των παραγωγικϊν
χολϊν των Ενόπλων Δυνάμεων. υγκεκριμζνα, θ χολι Αςτυφυλάκων ανικει
ςτθν ανϊτερθ βακμίδα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και είναι ιςότιμθ προσ
τα αντίςτοιχου επιπζδου εκπαιδευτικά Ιδρφματα, ενϊ θ χολι Αξιωματικϊν
είναι ιςότιμθ με τα Ιδρφματα και τισ χολζσ του Πανεπιςτθμιακοφ τομζα τθσ
ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και τισ αντίςτοιχεσ χολζσ των Ενόπλων Δυνάμεων. Ωσ
ανϊτερθ χολι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ κεωρείται και το Σμιμα
Επαγγελματικισ
Ξετεκπαίδευςθσ
Ανκυπαςτυνόμων
τθσ
χολισ
Ξετεκπαίδευςθσ και Επιμόρφωςθσ,
ε. κακορίηονται τα βαςικά εκπαιδευτικά όργανα τθσ Αςτυνομικισ
Ακαδθμίασ και ρυκμίηονται τα κζματα τθσ ςυγκρότθςθσ του Εκπαιδευτικοφ
υμβουλίου και τθσ επιλογισ του διευκυντι ςπουδϊν και του εκπροςϊπου
του διδακτικοφ προςωπικοφ κάκε χολισ, κακϊσ και θ διαδικαςία υποβολισ
και το χρονοδιάγραμμα ζγκριςθσ, ςε ετιςια βάςθ, τθσ ειςθγιςεωσ
αναφορικά με το πρόγραμμα ςπουδϊν, τθ διδακτζα φλθ, τα εκπαιδευτικά
βοθκιματα και γενικά για κάκε κζμα που αφορά ςτθν εκπαιδευτικι και
ακαδθμαϊκι λειτουργία τθσ χολισ,
ςτ. ρυκμίηονται οι βαςικζσ διαδικαςίεσ επιλογισ του διδακτικοφ
προςωπικοφ,
η. κεςπίηεται θ δυνατότθτα οργάνωςθσ από τθ χολι Αξιωματικϊν τθσ
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, είτε αυτοτελϊσ είτε ςε ςυνεργαςία με Α.Ε.Ι. τθσ
χϊρασ ι αντίςτοιχου επιπζδου εκπαιδευτικά ιδρφματα άλλων χωρϊν,
μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων ςπουδϊν και κακορίηεται το ςχετικό πλαίςιο
υλοποίθςισ τουσ,
θ. κεςπίηεται θ λειτουργία ςτο Επιτελείο τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ
Τπθρεςίασ Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Σεχνικισ Τποςτιριξθσ και
κακορίηονται οι αρμοδιότθτζσ τθσ,
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κ. προςδιορίηονται οι οικονομικοί πόροι τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ,
οι οποίοι περιλαμβάνουν τθν ετιςια κρατικι επιχοριγθςθ, που εγγράφεται
ςτον προχπολογιςμό εξόδων του ΕΦ.43-110 «ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΑΣΤΟΟΞΙΑ», τισ
προςόδουσ από τθ μίςκωςθ ι κατ’ άλλον τρόπο αξιοποίθςθ περιουςιακϊν
τθσ ςτοιχείων, τα ζςοδα από τθ ςυμμετοχι τθσ ςε εκνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα χρθματοδότθςθσ και τισ κάκε είδουσ ειςφορζσ, επιχορθγιςεισ,
δωρεζσ, κλθρονομιζσ, κλθροδοςίεσ και γενικά πόρουσ ςυναφείσ προσ το
ςκοπό και τθν αποςτολι τθσ,
ι. προβλζπεται θ τοποκζτθςθ, με απόφαςθ του Αρχθγοφ τθσ Ελλθνικισ
Αςτυνομίασ, ωσ διοικθτι τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ, αξιωματικοφ με το
βακμό του Τποςτράτθγου ι Σαξίαρχου. Επίςθσ, κακορίηεται ο βακμόσ των
αξιωματικϊν που ορίηονται ωσ υποδιοικθτισ τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ και
ωσ διοικθτζσ των χολϊν τθσ,
ια. παρζχεται θ εξουςιοδότθςθ ζκδοςθσ, μετά από πρόταςθ του
Τπουργοφ Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ, προεδρικϊν
διαταγμάτων, με τα οποία κα ρυκμίηονται ςτο πλαίςιο του άρκρου αυτοφ τα
κζματα οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ και των
χολϊν τθσ, τθσ διδακτζασ φλθσ, του διδακτικοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ
και γενικά κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια. Σα προεδρικά διατάγματα αυτά
κωδικοποιοφνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται φςτερα από
πρόταςθ του Τπουργοφ Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ και
απαρτίηουν τον κανονιςμό εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ τθσ Ελλθνικισ
Αςτυνομίασ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Σελικζσ – Μεταβατικζσ και άλλεσ διατάξεισ
Ξε τισ τελικζσ διατάξεισ του άρκρου 40 ορίηεται ότι για τθ ρφκμιςθ των
κεμάτων οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ
Αςτυνομίασ και του προςωπικοφ τθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων
11 του ν.1481/1984 και 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 και ότι εξακολουκοφν να
ιςχφουν, εφόςον, δεν αντίκεινται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ ςχεδίου νόμου,
διατάξεισ νόμων και κανονιςτικϊν πράξεων που ρυκμίηουν κζματα
προςωπικοφ και Τπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ.
Ξε τισ μεταβατικοφ χαρακτιρα διατάξεισ του άρκρου 41 προβλζπεται θ
ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, μζχρι τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν με τθν
οργάνωςθ, τθ λειτουργία και τισ αρμοδιότθτζσ τουσ νζων κανονιςτικϊν
πράξεων, εφόςον οι διατάξεισ αυτζσ δεν αντίκεινται ςτισ διατάξεισ του
παρόντοσ ςχεδίου νόμου. Επίςθσ, προβλζπεται θ λειτουργία τθσ Αςτυνομικισ
Ακαδθμίασ και των χολϊν που υπάγονται ς’ αυτιν ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
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διατάξεισ, μζχρι τθν ζκδοςθ των προεδρικϊν διαταγμάτων του πρϊτου
εδαφίου τθσ παραγράφου 16 του άρκρου 39.
Ξε το άρκρο 42 προβλζπεται θ κατάργθςθ ζξι χιλιάδων επτακοςίων
(6.700) οργανικϊν κζςεων αςτυφυλάκων γενικϊν κακθκόντων, που είναι
κενζσ. Παράλλθλα, ςυνιςτϊνται τριακόςιεσ (300) νζεσ οργανικζσ κζςεισ
αςτυνομικοφ προςωπικοφ ειδικϊν κακθκόντων, προκειμζνου να καλυφκοφν
επιτακτικζσ ανάγκεσ του ϊματοσ ςε επιςτθμονικό, ιδίωσ, προςωπικό, ωσ
προσ ουςιϊδθ ειδικά αντικείμενα που ανάγονται ςτθν εκπλιρωςθ τθσ
αποςτολισ του.
Ξε το άρκρο 43 αντικακίςτανται οι παράγραφοι 1 και 7 του άρκρου 13
του νόμου 2800/2000 προκειμζνου να εναρμονιςτεί θ ςφνκεςθ του
υμβουλίου Επιτελικοφ χεδιαςμοφ και Διαχείριςθσ Μρίςεων ςτισ μεταβολζσ
που επζρχονται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ ςχεδίου νόμου. Επίςθσ, με τθν
παράγραφο 2 του ιδίου άρκρου, αντικακίςταται θ διάταξθ του δευτζρου
εδαφίου τθσ παρ. 2 του άρκρου 7 του ν.1711/1987 με τθν οποία κακορίηεται
ο μζγιςτοσ αρικμόσ του προςωπικοφ που ςτελεχϊνει τισ Ειδικζσ
Ματαςταλτικζσ Αντιτρομοκρατικζσ Ξονάδεσ (Ε.Μ.Α.Ξ.) και διαμορφϊνεται
από διακόςια (200) ςε τριακόςια (300) άτομα. Θ ρφκμιςθ αυτι είναι
απολφτωσ αναγκαία, προκειμζνου να καλυφκοφν οι άμεςεσ και επιτακτικζσ
υπθρεςιακζσ ανάγκεσ που προκφπτουν από τθ ραγδαία αφξθςθ εξαιρετικά
επικίνδυνων για τθ δθμόςια αςφάλεια περιςτατικϊν και καταςτάςεων, για
τθν αντιμετϊπιςθ των οποίων δεν αρκεί θ παρζμβαςθ των ςυμβατικϊν
αςτυνομικϊν Τπθρεςιϊν, αλλά απαιτείται θ υψθλοφ και άκρωσ
εξειδικευμζνου επιχειρθςιακοφ επιπζδου εμπλοκι του ειδικά εκπαιδευμζνου
και εξοπλιςμζνου για το ςκοπό αυτό προςωπικοφ των Ε.Μ.Α.Ξ.
Ξε τθν παρ. 3 του ιδίου ωσ άνω άρκρου αντικακίςταται το πρϊτο
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 16 του ν. 2713/1999, προκειμζνου να
εναρμονιςτεί θ αποςτολι του ΜΕ..Π.ΠΑ. προσ τισ μεταβολζσ που επιφζρουν
οι διατάξεισ του άρκρου 12 του παρόντοσ ςχεδίου νόμου. Ειδικότερα, με τθ
ρφκμιςθ αυτι το ΜΕ..Π.ΠΑ. κα ςυντονίηει και κα παρζχει τισ επιςτθμονικζσ
του κατευκφνςεισ και οδθγίεσ προσ τισ Ε..Π.Α., αντί για τα ΣΟ..Π.ΠΑ., τα
οποία εφεξισ κα ςυντονίηονται από τισ οικείεσ Ε..Π.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότητασ Ελληνικήσ Αςτυνομίασ
Ξε το άρκρο 44 ρυκμίηονται επιμζρουσ ηθτιματα που αφοροφν τθν
Τπθρεςία Εςωτερικϊν Τποκζςεων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. Ειδικότερα, με
τθν παράγραφο 1 παρζχεται δυνατότθτα ςτθν Τπθρεςία Εςωτερικϊν
Τποκζςεων, κατά το ςτάδιο τθσ διερεφνθςθσ καταγγελιϊν για τθν τζλεςθ
αξιόποινων πράξεων που άπτονται τθσ αρμοδιότθτασ τθσ, να μθν
ανακοινϊνει τθν ταυτότθτα του καταγγζλλοντοσ, εφόςον θ ζρευνα βρίςκεται
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ακόμθ ςε πλθροφοριακό επίπεδο και δεν διενεργείται προκαταρκτικι
εξζταςθ ι προανάκριςθ, προκειμζνου να μθν αποκαρρφνονται οι
καταγγζλλοντεσ να απευκφνονται ςτθν Τπθρεςία υπό τον φόβο
γνωςτοποίθςθσ τθσ ταυτότθτάσ τουσ ςτο ςτάδιο αυτό και να διευκολφνεται θ
ςυλλογι ςχετικϊν με τθν καταγγελία ςτοιχείων. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ
ανϊνυμθσ καταγγελίασ, θ ζρευνα αναςτζλλεται με πράξθ του Διοικθτι τθσ
Τπθρεςίασ, όταν δεν υπάρχουν επαρκι ςτοιχεία για τθ διερεφνθςι τθσ, μζχρι
να ανακφψουν νζα δεδομζνα, οπότε και δικαιολογείται θ επανεξζταςθ τθσ
υπόκεςθσ. Ξε τθν εν λόγω ρφκμιςθ αποφεφγεται θ εναςχόλθςθ τθσ
Τπθρεςίασ με υποκζςεισ που δεν παρουςιάηουν καταρχιν βαςιμότθτα, με
αποτζλεςμα να δυςχεραίνεται θ λειτουργία τθσ Τπθρεςίασ. Ξε τθν παρ. 2
επεκτείνεται θ υποχρζωςθ των αςτυνομικϊν αρχϊν που διενεργοφν
προανάκριςθ για τα εγκλιματα τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 1 του ν.
2713/1999, που διαπράττονται όχι μόνο από αςτυνομικοφσ, αλλά και από
υπαλλιλουσ και λειτουργοφσ του δθμοςίου τομζα, να ενθμερϊνουν τθν
Διεφκυνςθ Εςωτερικϊν Τποκζςεων. Ξε τθν παράγραφο 3 προβλζπεται θ
μετάκεςθ του προςωπικοφ που υπθρετεί ςτθν Τπθρεςία Εςωτερικϊν
Τποκζςεων ςτον τόπο ςυμφερόντων του με τθν ολοκλιρωςθ τθσ αρχικισ
κθτείασ του (4 ετϊν), προκειμζνου να ενιςχυκοφν τα κίνθτρα μετάκεςθσ ςτθν
εν λόγω Τπθρεςία. Ξε τθν παράγραφο 4 προβλζπεται θ τιμϊρθςθ πράξεων
που αποςκοποφν ςτθν παρεμπόδιςθ τθσ απονομισ δικαιοςφνθσ ςχετικά με
εγκλιματα του άρκρου 1 του ν. 2713/1999.
Ξε τισ διατάξεισ του άρκρου 45 επιδιϊκεται θ αποτελεςματικι
εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικισ Αςτυνομίασ, ςτθν
αρμοδιότθτα τθσ οποίασ υπάγεται θ πρόλθψθ και καταςτολι οικονομικϊν
εγκλθμάτων και ιδίωσ αυτϊν που τελζςτθκαν ςε βάροσ των οικονομικϊν
ςυμφερόντων του Δθμοςίου και τθσ εκνικισ οικονομίασ γενικότερα ι
εμφανίηουν τα χαρακτθριςτικά του οργανωμζνου εγκλιματοσ. Προσ τοφτο, με
τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ, ανατίκεται ςτθν εν λόγω Διεφκυνςθ θ
αρμοδιότθτα υποβολισ επί των εγκλθμάτων φοροδιαφυγισ, τθσ αναγκαίασ
για τθν άςκθςθ τθσ ποινικισ δίωξθσ μθνυτιριασ αναφοράσ ςφμφωνα με τθ
διάταξθ του άρκρου 21 παρ. 2 του ν.2523/1997. Περαιτζρω, προκειμζνου θ
Διεφκυνςθ Οικονομικισ Αςτυνομίασ να εκπλθρϊςει αποτελεςματικά τθν
αποςτολι τθσ, με τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ εξοπλίηεται με αρμοδιότθτεσ
φορολογικοφ και τελωνειακοφ ελζγχου, πλθν τθσ ζκδοςθσ καταλογιςτικϊν
πράξεων και πράξεων επιβολισ προςτίμων, ϊςτε να προβαίνει ςτθ
διενζργεια προλθπτικϊν ερευνϊν με τθ μορφι του διοικθτικοφ φορολογικοφ
και τελωνειακοφ ελζγχου και ςε ελζγχουσ τραπεηικϊν λογαριαςμϊν.
Ξε το άρκρο 46 ρυκμίηονται κζματα που αφοροφν ειδικζσ κατθγορίεσ
υποψθφίων, πολφτεκνουσ, τρίτεκνουσ και τζκνα τουσ ςχετικά με τθν
πρόςλθψι τουσ ωσ Ειδικϊν Φρουρϊν και υνοριακϊν Φυλάκων ςτθν
Ελλθνικι Αςτυνομία. Ειδικότερα, με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ
εναρμονίηονται οι προχποκζςεισ πρόςλθψθσ των ωσ άνω τρίτεκνων ωσ
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Ειδικϊν Φρουρϊν και υνοριακϊν Φυλάκων ςτθν Ελλθνικι Αςτυνομία με τα
ιςχφοντα για τθν ειςαγωγι υποψθφίων ειδικϊν κατθγοριϊν ςτισ χολζσ
Αξιωματικϊν και Αςτυφυλάκων τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ (άρκρο 42 παρ. 2
ν. 1481/1984, όπωσ αντικαταςτάκθκε τελικά με τθν παράγραφο 2 του
άρκρου 10 του ν. 4138/2013). Επίςθσ, με τθν εν λόγω ρφκμιςθ αίρονται τα
θλικιακά κριτιρια και θ προχπόκεςθ αγαμίασ των τζκνων για τθ μοριοδότθςι
τουσ ωσ γονζων τριϊν τζκνων ι τζκνων τρίτεκνθσ οικογζνειασ και ωσ
προχπόκεςθ κακιερϊνεται πλζον ο υποψιφιοσ να είναι γονζασ ι μζλοσ
οικογζνειασ με τρία ηϊντα τζκνα.
Ξε το άρκρο 47 προβλζπεται θ ςφςταςθ αςτυνομικϊν φαρμακείων,
ςτο πλαίςιο τθσ οικονομικισ κρίςθσ, θ οποία ζχει πλιξει και τθν κοινωνικι
πρόνοια ςτθν οποία εντάςςεται θ ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ των
ωμάτων Αςφαλείασ. τον τομζα αυτό, οι Ζνοπλεσ Δυνάμεισ διατθροφν δικά
τουσ φαρμακεία ςτθν Ακινα, ςτθ Θεςςαλονίκθ και ςε άλλεσ μεγάλεσ πόλεισ
τθσ Χϊρασ, εξυπθρετϊντασ το προςωπικό τουσ, όταν ζχει ανάγκθ προμικειασ
φαρμάκων. φμφωνα με τον κανονιςμό λειτουργίασ των φαρμακείων (άρκρο
6 του Ο.Δ. 107/1969), ο ςκοπόσ λειτουργίασ του φαρμακείου, είναι θ
διάκεςθ, επί πλθρωμι, με τιμζσ μειωμζνεσ, πάςθσ φφςεωσ φαρμάκων. τθν
Ελλθνικι Αςτυνομία, αν και οι αςτυνομικοί, ωσ ςτρατιωτικοί υπάλλθλοι (τΕ
Ολ 2649/1988), τελοφν υπό παρόμοιεσ υπθρεςιακζσ ςυνκικεσ με τουσ
υπθρετοφντεσ ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ (τΕ 3587/1997), δεν ζχουν ιδρυκεί και
δεν λειτουργοφν αςτυνομικά φαρμακεία. Περαιτζρω, ςτα ςτρατιωτικά
φαρμακεία ζχει πρόςβαςθ μόνο μζροσ του αςτυνομικοφ προςωπικοφ
(δικαιοφχοι μερίςματοσ ΞΣ), με αποτζλεςμα να δθμιουργείται
αδικαιολόγθτθ ανιςότθτα ζναντι του λοιποφ προςωπικοφ κατά τθν πρόςβαςι
του ςτα ςτρατιωτικά φαρμακεία. Ωσ εκ τοφτου, ανακφπτει θ ανάγκθ
δθμιουργίασ Αςτυνομικϊν Φαρμακείων, ςτθν Ακινα και ςε άλλεσ περιοχζσ
για τθν παροχι των επιτρεπομζνων ειδϊν προσ πϊλθςθ ςτα φαρμακεία, με
μειωμζνεσ τιμζσ, ςτουσ δικαιοφχουσ.
Ξε το άρκρο 48 προβλζπεται θ ζνταξθ των Ειδικϊν Φρουρϊν και
υνοριακϊν Φυλάκων ςτο αςτυνομικό προςωπικό τθν προτεραία του
κανάτου τουσ. Όπωσ είναι γνωςτό με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 12 του ν.
3387/2005 «Μζντρο Ξελετϊν Αςφάλειασ (ΜΕ.ΞΕ.Α) και άλλεσ διατάξεισ» (Α’
224) προβλζπεται θ προαγωγι ςτον επόμενο βακμό, εκτόσ οργανικϊν
κζςεων, από τθν προτεραία του κανάτου τουσ, των κανόντων αςτυφυλάκων,
αρχιφυλάκων και ανκυπαςτυνόμων, εφόςον κρίνονται προακτζοι από το
αρμόδιο υμβοφλιο κρίςεων. Για λόγουσ δικαιοςφνθσ και θκικισ τάξεωσ
επιβάλλεται όπωσ ανάλογθσ μεταχείριςθσ με το λοιπό αςτυνομικό
προςωπικό, τφχουν και οι ςυνοριακοί φφλακεσ και ειδικοί φρουροί, οι οποίοι
μετά τθ μονιμοποίθςι τουσ εντάςςονται ςτο αςτυνομικό προςωπικό γενικϊν
κακθκόντων με το βακμό του αςτυφφλακα (άρκρο 13 ν. 3686/2008). Για το
λόγο αυτό, με τθν προτεινόμενθ διάταξθ προβλζπεται ρθτϊσ θ ζνταξι τουσ
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ςτο αςτυνομικό προςωπικό με το βακμό του αςτυφφλακα από τθν προτεραία
του κανάτου τουσ.
Ξε το άρκρο 49 προβλζπεται θ χοριγθςθ άδειασ χωρίσ αποδοχζσ,
διάρκειασ 5 ετϊν ςτο αςτυνομικό προςωπικό, που αποδζχεται κζςθ, υπό
κακεςτϊσ ςφμβαςθσ, ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι ςε διεκνι οργανιςμό ςτον
οποίο μετζχει θ Ελλάδα. Θ φπαρξθ πλθκϊρασ διεκνϊν οργανιςμϊν και
οργανιςμϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με αντικείμενο που ανάγεται ςτισ
αρμοδιότθτεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ολοζνα
αυξανόμενθ ςυμμετοχι των Ελλινων αςτυνομικϊν ςε διεκνείσ διαγωνιςμοφσ
που διεξάγονται από τουσ ωσ άνω οργανιςμοφσ για τθν πρόςλθψθ
υπαλλιλων με ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου (‘temporary agents’) κακιςτοφν
επιτακτικι τθν ανάγκθ ρφκμιςθσ τθσ υπθρεςιακισ κατάςταςθσ των
αςτυνομικϊν που επιτυγχάνουν ςτουσ εν λόγω διαγωνιςμοφσ. Εξάλλου θ
προτεινόμενθ ρφκμιςθ υπαγορεφεται επιπλζον από το γεγονόσ ότι το
υπθρεςιακό και το ευρφτερο δθμόςιο ςυμφζρον προάγεται τόςο από τθν
εκπροςϊπθςθ τθσ Χϊρασ ςε διεκνι κζντρα αποφάςεων όςο και από τθν
μετζπειτα μεταφορά ευρωπαϊκισ και διεκνοφσ εμπειρίασ και τεχνογνωςίασ
ςτθν ελλθνικι δθμόςια διοίκθςθ.
Ξε τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ του άρκρου 50 παρζχεται ςτουσ
αξιωματικοφσ που αποφοίτθςαν ευδόκιμα από τθ χολι Αξιωματικϊν το ζτοσ
2012 και ωσ δόκιμοι απϊλεςαν ζτοσ εκπαίδευςθσ, ςυνεπεία τραυματιςμοφ
τουσ κατά και ζνεκα τθσ υπθρεςίασ, το προβλεπόμενο από τισ διατάξεισ του
άρκρου 2 του π.δ. 108/2012 δικαίωμα ζνταξθσ ςτθν επετθρίδα τθσ
εκπαιδευτικισ τουσ ςειράσ.
Ξε τθ ρφκμιςθ του άρκρου 51 αναγνωρίηεται ο χρόνοσ υπθρεςίασ
ςτουσ μθ προςλθφκζντεσ του διαγωνιςμοφ του 1989. Σο ζτοσ 1989
προκθρφχκθκε διαγωνιςμόσ για τθν κατάταξθ ςτθν Ελλθνικι Αςτυνομία και
το Πυροςβεςτικό ϊμα με βάςθ τθν υπϋ αρικμ. 6002/2/10-ςτϋ από 11-1-1989
προκιρυξθ του Αρχθγοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και τθν 5896Φ300.2/22-21989 απόφαςθ του Τπουργοφ Δθμόςιασ Σάξθσ, αντίςτοιχα. Ωςτόςο, θ
Διοίκθςθ παρά τθν κφρωςθ των ςχετικϊν πινάκων δεν προζβθ ςτθν κατάταξθ
του ςυνόλου των επιτυχόντων ςτουσ διαγωνιςμοφσ αυτοφσ εντόσ του ζτουσ
1989 και οι εναπομείναντεσ προςελιφκθςαν ςταδιακά τα επόμενα ζτθ, κατ’
εφαρμογι του άρκρο 40 του ν.2190/1994 ι λόγω επιτυχίασ τουσ ςε
αντίςτοιχουσ διαγωνιςμοφσ. Από τα ανωτζρω προκφπτει ότι θ μεταγενζςτερθ
κατάταξθ ι πρόςλθψθ των επιτυχόντων ςτο διαγωνιςμό του ζτουσ 1989
επζδραςε αρνθτικά ςτθν υπθρεςιακι εξζλιξι τουσ, κακϊσ γι’ αυτιν δεν
ελιφκθ υπόψθ ο χρόνοσ που μεςολάβθςε από τθν κλιςθ αυτϊν προσ
κατάταξθ ι τθν κφρωςθ των πινάκων επιτυχίασ μζχρι και τθν κατάταξθ ι το
διοριςμό τουσ. Για λόγουσ ίςθσ μεταχείριςθσ και χρθςτισ διοίκθςθσ
ενδείκνυται να προβλεφκεί ότι για τθ κεμελίωςθ βακμολογικισ προαγωγισ
δφναται να λαμβάνεται υπόψθ το χρονικό διάςτθμα που μεςολάβθςε από
τθν κφρωςθ των πινάκων επιτυχίασ των επιτυχόντων των διαγωνιςμϊν ζτουσ
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1989 μζχρι και το διοριςμό τουσ, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δφο
ζτθ. Ο χρονικόσ αυτόσ περιοριςμόσ είναι αναγκαίοσ ϊςτε να μθν ανατραπεί ο
προγραμματιςμόσ τθσ Τπθρεςίασ ςχετικά με τθν κατανομι των αςτυνομικϊν
ςε ςυγκεκριμζνουσ βακμοφσ με βάςθ τθσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ του ϊματοσ.
Ξε τθν παρ. 1 του άρκρου 52 παρζχεται δυνατότθτα, με κοινι
υπουργικι απόφαςθ, να μειϊνονται τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 του αρ. 8
του ν. 2685/1999, ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 4 του άρκρου 9 του ν.
3833/2010, χιλιόμετρα και ναυτικά μίλια όρια για τθν καταβολι των
οδοιπορικϊν εξόδων των εκτόσ ζδρασ μετακινοφμενων αςτυνομικϊν. Θ
Ελλθνικι Αςτυνομία, ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ τθσ, καλείται να μετακινεί
ζνςτολο προςωπικό για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων επειγουςϊν και
ςοβαρϊν υπθρεςιακϊν αναγκϊν, όπου επιβάλλεται θ λιψθ αυξθμζνων
μζτρων τάξθσ, τροχαίασ ι αςφάλειασ. Εν όψει τοφτου, το προςωπικό τθσ
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ που διατίκεται για τθ διεξαγωγι των ωσ άνω
αςτυνομικϊν επιχειριςεων κακίςταται αναγκαίο να διανυκτερεφει ςτον τόπο
διεξαγωγισ τουσ, όταν αυτόσ απζχει πζραν των 60 χλμ. από τθν ζδρα τθσ
Τπθρεςίασ του ι πζραν των 10 ι 5 ναυτικϊν μιλίων, όταν μετακινείται προσ
τθ νθςιωτικι Ελλάδα ι από νιςο ςε νιςο αντίςτοιχα, προκειμζνου αφενόσ να
αναπαφεται επαρκϊσ ςε ςχζςθ με τθν υπεραπαςχόλθςθ και καταπόνθςι του
κατά τθ διάρκεια των επιχειριςεων αυτϊν και αφετζρου να είναι διακζςιμο
όλο το 24ωρο για να αναλάβει εκ νζου κακικοντα, εφόςον εκτάκτωσ τοφτο
απαιτθκεί.
Περαιτζρω, με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ τθσ παρ. 2 του ίδιου άρκρου
προβλζπεται θ δικαιολόγθςθ και θ εκκακάριςθ των ςχετικϊν δαπανϊν που
αφοροφν μετακινιςεισ-διανυκτερεφςεισ του ζνςτολου προςωπικοφ τθσ
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ που πραγματοποιικθκαν για τθν εκτζλεςθ υπθρεςίασ
εκτόσ ζδρασ από 1-6-2012 ζωσ 31-12-2013, ςε τόπουσ που απζχουν από τθν
ζδρα τθσ Τπθρεςίασ του πζραν των 60 χλμ ι πζραν των 10 ι 5 ναυτικϊν
μιλίων για μετακινιςεισ προσ τθ νθςιωτικι Ελλάδα ι από νιςο ςε νιςο,
αντίςτοιχα, οι οποίεσ βαρφνουν τον προχπολογιςμό τθσ Ελλθνικισ
Αςτυνομίασ του οικονομικοφ ζτουσ 2014.
Ξε τθν παρ. 3 του ίδιου ωσ άνω άρκρου, επιδιϊκεται θ εκκακάριςθ
δαπανϊν μετακινιςεων και εκπαιδεφςεων του προςωπικοφ τθσ Ελλθνικισ
Αςτυνομίασ, κακϊσ επίςθσ εκτόσ ζδρασ μετακινιςεων, εκπαιδεφςεων,
εξόδων μετάκεςθσ λόγω αποςτρατείασ, αποςπάςεων, μακράσ αναρρωτικισ
άδειασ, άδειασ κφθςθσ, κακϊσ και υπερωριϊν, νυχτερινϊν, Μυριακϊν και
εξαιρζςιμων θμερϊν του προςωπικοφ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ (ΜΤΑ
2/72000/0022/4.12.2001 Βϋ 1702, ΜΤΑ 2/66739/0022/19.10.2000 Βϋ 1394,
ΜΤΑ2/83158/0022/14.12.1999 - Βϋ 2279, Τ.Α. 23995 οι. Φ. 108.3/18-05-2012 Βϋ 1803, ΜΤΑ 2/53432/0022/17-07-2012 Βϋ 2153), οι οποίεσ
πραγματοποιικθκαν λόγω επιτακτικϊν αναγκϊν δθμόςιασ αςφάλειασ και
πυροπροςταςίασ και χωρίσ τθν πιςτι τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ διαδικαςίασ
του π.δ. 113/2010 (Α’ 194) ζωσ και 31.12.2012. Σα ανωτζρω κακιςτοφν
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αναγκαία τθ κζςπιςθ ρφκμιςθσ που να προβλζπει, κατά παρζκκλιςθ των
ιςχυουςϊν διατάξεων, τθν εκκακάριςθ των ωσ άνω δαπανϊν ςε βάροσ των
προχπολογιςμϊν εξόδων των δφο ωμάτων οικονομικοφ ζτουσ 2014.
Ξε το άρκρο 53 ςυςτινονται 35 κζςεισ ειδικϊν φρουρϊν για τθ
φφλαξθ των ςτακμϊν και των εγκαταςτάςεων τθσ «ΣΡΑΙΟΟΕ Α.Ε.», θ οποία
αναλαμβάνει τισ ςχετικζσ δαπάνεσ που κα προκφψουν από τθν πρόςλθψθ,
εκπαίδευςθ, εξοπλιςμό, μιςκοδοςία, αςφάλιςθ και αποηθμίωςθ του
διατικζμενου προςωπικοφ και κάκε άλλθ δαπάνθ που αφορά τθν εκτζλεςθ
του προαναφερκζντοσ ζργου. Θ αςτυνόμευςθ των εν λόγω υποδομϊν από
τθν Ελλθνικι Αςτυνομία αναμζνεται να ζχει άμεςθ και επιτυχι επίδραςθ
ςτθν πρόλθψθ και καταςτολι του εγκλιματοσ, κακϊσ και ςτθν εμπζδωςθ του
αιςκιματοσ αςφάλειασ των μετακινοφμενων προςϊπων.
Ξε τισ ρυκμίςεισ του άρκρου 54 ςυςτινονται τριάντα (30) κζςεισ
ειδικϊν φρουρϊν ςτθν εταιρία ΣΑΘΕΡΕ ΤΓΜΟΙΟΩΟΙΕ ΑΟΩΟΤΞΘ ΕΣΑΙΡΙΑ
(«ΣΑ.Τ. Α.Ε.»), οι οποίεσ προςτίκενται ςτισ εκατό (100) κζςεισ ειδικϊν
φρουρϊν που ςυςτάκθκαν με το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 3 του αρ. 1 του ν.
2838/2000 (Αϋ 179) για τθ φφλαξθ των ςτακμϊν και εγκαταςτάςεων του
ΞΕΣΡΟ, κακϊσ μετά τθ ςυγχϊνευςθ τθσ Αττικό Ξετρό Εταιρεία Νειτουργίασ
(Α.Ξ.Ε.Ν.) με τον Θλεκτρικό ιδθρόδρομο Ακθνϊν Πειραιϊσ (ΘΑΠ) και τθν
ΣΡΑΞ Α.Ε. και τθ μετονομαςία τθσ ςε ΣΑΤ Α.Ε. δθμιουργικθκε ζνα
διευρυμζνο δίκτυο μζςων ςτακερισ τροχιάσ και ακολοφκωσ αυξικθκαν οι
ανάγκεσ φροφρθςθσ και αςτυνόμευςθσ των νζων ςτακμϊν και
εγκαταςτάςεων. Περαιτζρω, με τθ ρφκμιςθ αυτι προβλζπεται ότι θ εταιρία
«ΣΑΤ Α.Ε.» αναλαμβάνει τισ ςχετικζσ δαπάνεσ πρόςλθψθσ, εκπαίδευςθσ,
εξοπλιςμοφ, μιςκοδοςίασ, αςφάλιςθσ και αποηθμίωςθσ, κακϊσ και κάκε
άλλθ ςχετικι δαπάνθ που προκφπτει από τθν εκτζλεςθ του ωσ άνω ζργου.
Ξε το άρκρο 55 ρυκμίηεται θ αναπλιρωςθ ειςαγγελικϊν λειτουργϊν
του υμβουλίου υντονιςμοφ και Ανάλυςθσ Ερευνϊν και τθσ Ε.Τ.Π., ςε
περίπτωςθ κωλφματόσ τουσ. Για λόγουσ εφρυκμθσ λειτουργίασ, αφενόσ του
υμβουλίου υντονιςμοφ και Ανάλυςθσ Ερευνϊν για τθν αντιμετϊπιςθ του
οργανωμζνου εγκλιματοσ, το οποίο προβλζπεται από τθ διάταξθ του άρκρου
4 του ν.2265/1994 και το οποίο απαρτίηεται, εκτόσ των άλλων, από
ειςαγγελικό λειτουργό, ο οποίοσ ορίηεται με απόφαςθ του Ανωτάτου
Δικαςτικοφ υμβουλίου και αφετζρου τθσ Εκνικισ Τπθρεςίασ Πλθροφοριϊν
(Ε.Τ.Π.) και ειδικότερα του ειςαγγελικοφ λειτουργοφ τθσ Ε.Τ.Π., που
προβλζπεται από τθ διάταξθ του άρκρου 5 του ν.3649/2008, ο οποίοσ επίςθσ
ορίηεται με απόφαςθ του Ανωτάτου Δικαςτικοφ υμβουλίου, κακίςταται
αναγκαία θ τροποποίθςθ των άρκρων 4 παρ. 3 και 5 παρ. 3 των ν.2265/1994
και 3649/2008, αντίςτοιχα, ςχετικά με τθν αναπλιρωςθ των ωσ άνω
ειςαγγελικϊν λειτουργϊν, κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, ςε
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, όπωσ εμφάνιςθσ αςκζνειασ ι ανυπζρβλθτθσ
υπθρεςιακισ ι προςωπικισ ανάγκθσ.
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Ξε το άρκρο 56 επιχειρείται θ αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων που αφοροφν
ςτθν επιςκευι και ςυντιρθςθ των οχθμάτων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και
του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ ςτα ςυνεργεία των οικείων Περιφερειϊν, με
ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ δαπανϊν και τθν άμεςθ επιςκευι και χριςθ των εν
λόγω οχθμάτων από τισ Τπθρεςίεσ, κακόςον τα υφιςτάμενα ςυνεργεία των
ωσ άνω ωμάτων δεν δφνανται να καλφψουν το ςφνολο των αναγκϊν
επιςκευισ και ςυντιρθςθσ των οχθμάτων των Τπθρεςιϊν τουσ.
Ξε το άρκρο 57 προβλζπεται θ επιβολι ποινικϊν κυρϊςεων ςε όςουσ
ςυντελοφν ςτθ λειτουργία επιχειριςεων κατά το χρόνο που αυτζσ τελοφν υπό
ςφράγιςθ. Επιπλζον, προβλζπεται ότι όποιοσ παραβιάηει με οποιονδιποτε
τρόπο ςφραγίδα που ζχει κζςει θ αρχι για παράβαςθ τθσ εν γζνει
φορολογικισ νομοκεςίασ τιμωρείται με τθν ποινι του άρκρου 178 ΠΜ,
προκειμζνου να καλυφκεί το νομικό κενό που υπάρχει ςιμερα, κακόςον θ
διάταξθ του άρκρου 178 ΠΜ δεν καλφπτει τισ ςφραγίςεισ που γίνονται λόγω
φορολογικϊν παραβάςεων.
Ξε το άρκρο 58, προσ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ τάξθσ και τθν
εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, προβλζπεται, κατά δζςμια
αρμοδιότθτα, θ ςφράγιςθ κζντρων διαςκζδαςθσ και καταςτθμάτων
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ από τθν οικεία αςτυνομικι αρχι για
παραβάςεισ που βεβαιϊνονται από αςτυνομικοφσ και οι οποίεσ αφοροφν ςτθ
λειτουργία των εν λόγω καταςτθμάτων. Ξε τθ ρφκμιςθ αυτι επιχειρείται να
αντιμετωπιςτεί το φαινόμενο τθσ μθ επιβολισ ςε ςυντρζχουςεσ περιπτϊςεισ
των προβλεπόμενων διοικθτικϊν κυρϊςεων από τισ αρμόδιεσ δθμοτικζσ
αρχζσ, με αποτζλεςμα τα καταςτιματα να ςυνεχίηουν να λειτουργοφν,
δθμιουργϊντασ κλίμα ανομίασ που δεν ςυνάδει με τισ αρχζσ του κράτουσ
δικαίου. θμειϊνεται ότι με τθ διάταξθ αυτι δεν κίγεται θ αρμοδιότθτα των
δθμοτικϊν αρχϊν για τθν αφαίρεςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ των εν λόγω
καταςτθμάτων.
Ξε το άρκρο 59 προβλζπεται θ επιβολι ποινισ ςε όςουσ προβαίνουν
ςε προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ με ςκοπό να διαπράξουν το ζγκλθμα τθσ
παρ. 1 του άρ. 265 Π.Μ. (εμπρθςμόσ ςε δάςθ). Δεδομζνου ότι τα τελευταία
χρόνια υφίςταται αυξθμζνοσ ο κίνδυνοσ προκλιςεωσ πυρκαγιϊν
(εμπρθςμϊν), με αποτζλεςμα εκτεταμζνου μεγζκουσ καταςτροφζσ ςτα δάςθ
και τισ δαςικζσ εκτάςεισ τθσ χϊρασ, τθ διατάραξθ των οικοςυςτθμάτων και
τθν αλλοίωςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, τθν υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ
ηωισ του κοινωνικοφ ςυνόλου με τθ κζςθ ςε κίνδυνο τθσ υγείασ και τθσ ηωισ
των κατοίκων, κακϊσ και τθσ περιουςίασ αυτϊν, κρίνεται επιβεβλθμζνθ και θ
τιμωρία των προπαραςκευαςτικϊν πράξεων που ςτοχεφουν ςτθ διάπραξθ
του εγκλιματοσ του εμπρθςμοφ ςτα δάςθ, κακϊσ πρόκειται για
προπαραςκευαςτικζσ πράξεισ ιδιαίτερθσ επικινδυνότθτασ.
Ξε τθν παράγραφο 1 του άρκρου 60 καταργείται θ δυνατότθτα που
ζχει μζχρι ςιμερα ο κάτοχοσ κυνθγετικοφ όπλου, που ςτερείται άδειασ
κατοχισ να αιτείται τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ αυτισ, χωρίσ να υπζχει ποινικι
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ευκφνθ, εφόςον υποβάλει ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ τα απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά μετά του 20-πλάςιου των τελϊν που προβλζπονται κάκε
φορά. Περαιτζρω με τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ παρζχεται θ δυνατότθτα
απαλλαγισ από τθν ποινικι ευκφνθ κατόχων κυνθγετικϊν όπλων, που δεν
προζβθςαν εγκαίρωσ ςε ανανζωςθ τθσ ιςχφοσ τθσ ςχετικισ άδειασ κατοχισ,
με τθν υποβολι ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν,
εφόςον καταβάλλουν ςτο 5πλάςιο το προβλεπόμενο παράβολο. Ξε τθν
παράγραφο 2 του ιδίου ωσ άνω άρκρου κεςπίηεται διαδικαςία εξζταςθσ ςτθν
οποία υποβάλλεται όποιοσ αιτείται άδειασ οπλοφορίασ για τθν ατομικι του
αςφάλεια, προσ διαπίςτωςθ των γνϊςεϊν του ςχετικά με τθ λφςθ,
αρμολόγθςθ, γζμιςθ, απογζμιςθ και αςφαλι χριςθ, μεταφορά και φφλαξθ
του πυροβόλου όπλου για το οποίο αιτείται τθν άδεια. Ξε τθ ρφκμιςθ αυτι
επιδιϊκεται θ διαςφάλιςθ τθσ ςωματικισ ακεραιτότθτασ και τθσ ηωισ των
ιδίων των οπλοφοροφντων αλλά και άλλων πολιτϊν. θμειϊνεται ότι ςτθν
εξζταςθ αυτι δεν κρίνεται αναγκαίο να υποβάλλονται οι υπθρετοφντεσ ι
υπθρετιςαντεσ ωσ μόνιμοι ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ και ςτα ϊματα Αςφαλείασ
κακόςον ςτισ υπθρεςίεσ τουσ ζχουν τφχει εκτενοφσ ανάλογθσ εκπαίδευςθσ
ςτα όπλα κακ’ όλθ τθν υπθρεςιακι τουσ ςταδιοδρομία.
Ξε το άρκρο 61 επιχειρείται θ αυςτθροποίθςθ του νομικοφ
κακεςτϊτοσ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν, με τθ κζςπιςθ
υποχρεϊςεων των υπαλλιλων των φορζων παροχισ ταχυδρομικϊν
υπθρεςιϊν ςτισ περιπτϊςεισ αποςτολισ ταχυδρομικϊν αντικειμζνων βάρουσ
άνω των 100 γραμμαρίων. Ειδικότερα, επιβάλλεται υποχρζωςθ καταγραφισ
των ςτοιχείων ταυτότθτασ του αποςτολζα, αλλά και ελζγχου με ειδικά
μθχανιματα και καταγραφισ του περιεχομζνου του ταχυδρομικοφ
αντικειμζνου, προσ
εξαςφάλιςθ τθσ αςφαλοφσ λειτουργίασ του
ταχυδρομικοφ δικτφου και, κατ’ επζκταςθ, τθσ αςφαλοφσ εξυπθρζτθςθσ των
χρθςτϊν των ςχετικϊν ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν. Επιπλζον, παρζχεται
ςχετικι εξουςιοδότθςθ ςτον Τπουργό Τποδομϊν, Ξεταφορϊν και Δικτφων
να κακορίηει, φςτερα από γνϊμθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Σθλεπικοινωνιϊν και
Σαχυδρομείων, τθ διαδικαςία και τισ λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι των
διατάξεων του άρκρου αυτοφ και τθ διαςφάλιςθ του απορριτου τθσ
ταχυδρομικισ επικοινωνίασ και τθσ προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα.
Ξε το άρκρο 62 ςυςτινεται «Εκνικι υντονιςτικι Τπθρεςία Μρίςεων
Εςωτερικισ Αςφάλειασ» (Ε..Τ.Μ.Ε.Α.), θ οποία ςυνιςτά τθν Εκνικι Αρχι τθσ
Χϊρασ μασ ςε κζματα ςυντονιςμοφ και αντιμετϊπιςθσ ςοβαρϊν
τρομοκρατικϊν ενεργειϊν ι απειλϊν και κάκε είδουσ κρίςιμων περιςτατικϊν
εςωτερικισ αςφάλειασ. Θ νζα υπθρεςία ιδρφεται ωσ αυτοτελισ υπθρεςία του
Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ, λειτουργεί υπό τθν
εν γζνει εποπτεία του Πρωκυπουργοφ και διοικείται από τον οικείο
Διοικθτι. Ματά τθν επιχειρθςιακι τθσ δράςθ θ .Τ.Δ.Μ.Ε.Α. ςυντονίηεται,
εποπτεφεται και ελζγχεται, κατά περίπτωςθ, από τουσ Τπουργοφσ Δθμόςιασ
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Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ και Οαυτιλίασ και Αιγαίου, ανάλογα με το
αν το προσ διαχείριςθ περιςτατικό εςωτερικισ αςφάλειασ υπάγεται ςτον
χϊρο αρμοδιότθτασ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ι του Νιμενικοφ ϊματοσ,
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. κοπόσ τθσ ςφςταςθσ τθσ ωσ άνω
Τπθρεςίασ είναι θ κάλυψθ υφιςτάμενου κενοφ ςτον τομζα του
αποτελεςματικοφ ςυντονιςμοφ όλων των φορζων που εμπλζκονται ςτθν
αντιμετϊπιςθ ςοβαρϊν τρομοκρατικϊν ενεργειϊν ι απειλϊν και κάκε είδουσ
κρίςιμων περιςτατικϊν εςωτερικισ αςφάλειασ και θ ςυνακόλουκθ ενίςχυςθ
τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ επιχειρθςιακισ τουσ αποτελεςματικότθτασ.
Ξε το άρκρο 63 επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογισ του άρκρου 13 του ν.
3663/2008 και ςε άλλα εγκλιματα ιδιαίτερθσ βαρφτθτασ ςτο πλαίςιο τθσ
επιχειροφμενθσ διεκνοφσ αςτυνομικισ ςυνεργαςίασ και προσ τθν επίτευξθ
επιτυχθμζνθσ αντεγκλθματικισ πολιτικισ.

ΜΕΡΟ Γ΄
Αναδιοργάνωςη και εκςυγχρονιςμόσ Τπηρεςιών του Πυροςβεςτικοφ
ώματοσ
Ι.

Γενικό Μζροσ

Σο Πυροςβεςτικό ϊμα, φςτερα από μακρά διαδρομι που είχε τισ
ρίηεσ τθσ ςτο Ξθχανικό του Ελλθνικοφ τρατοφ, ιδρφκθκε ωσ ανεξάρτθτοσ και
αυτοτελισ οργανιςμόσ το 1930 με το ν. 4661/1930 «Περί διοργανϊςεωσ
Πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ εν τω Μράτει» (Αϋ153), ωσ ςυνζπεια τθσ τότε
διαπιςτωμζνθσ ανάγκθσ να διαςφαλιςκεί, ςε ςτακερι και επαγγελματικι
βάςθ, θ πυροπροςταςία-πυρόςβεςθ τθσ χϊρασ και θ εναρμόνιςθ, με
προφανι χρονικι υςτζρθςθ, τθσ κρατικισ λειτουργίασ ςτο ςυγκεκριμζνο
τομζα ςε ςχζςθ με άλλεσ δυτικοευρωπαϊκζσ χϊρεσ.
τθ μζχρι ςιμερα πολυετι ιςτορία του ϊματοσ, υπιρξαν πολλζσ και
διάφορεσ νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ και παρεμβάςεισ που επανακακόριηαν
ι αναπροςάρμοηαν τθ δομι, τον χαρακτιρα, τισ αρμοδιότθτεσ και το
λειτουργικό πλαίςιο τθσ Τπθρεςίασ. Ωσ κφριεσ τομζσ κεωροφνται ο
χαρακτθριςμόσ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ ωσ ϊματοσ Αςφαλείασ και θ
κεμελίωςθ του πυροςβεςτικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ τθ δεκαετία του
ϋ60, θ πυροπροςταςία λιμενικϊν εγκαταςτάςεων και κρατικϊν και πολεμικϊν
αεροδρομίων, ο ςχεδιαςμόσ και ζλεγχοσ του πλαιςίου προλθπτικισ
πυροπροςταςίασ, ο εκςυγχρονιςμόσ του ςυςτιματοσ διεξαγωγισ υπθρεςίασ,
θ ίδρυςθ και λειτουργία τθσ πρϊτθσ Ειδικισ Ξονάδασ Αντιμετϊπιςθσ
Ματαςτροφϊν (Ε.Ξ.Α.Μ.) το 1987, θ κακιζρωςθ του κεςμοφ του Εκελοντι
Πυροςβζςτθ το 1991, θ κεςμοκζτθςθ ςυνεργατικοφ ςχιματοσ με τθν
Πολιτικι Προςταςία, θ ανάκεςθ τθσ ευκφνθσ καταςτολισ των δαςικϊν
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πυρκαγιϊν το 1998, θ αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν από χθμικζσ, βιολογικζσ,
ραδιολογικζσ και πυρθνικζσ (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλζσ και τρομοκρατικζσ ενζργειεσ, θ
εναζρια υποςτιριξθ των πυροςβεςτικϊν επιχειριςεων από ίδια μζςα και θ
ςυνολικι αναδιοργάνωςι του το 2006.
Σο Πυροςβεςτικό ϊμα ςτθ μακρόχρονθ ιςτορικι πορεία του ζχει
πετφχει πολλά ςτον τομζα τθσ προςταςίασ των πολιτϊν και του Μράτουσ από
τουσ κινδφνουσ των πυρκαγιϊν και τισ διάφορεσ φυςικζσ και τεχνολογικζσ
καταςτροφζσ, όπωσ προκφπτει και από το γεγονόσ ότι χαίρει υψθλοφ βακμοφ
αποδοχισ και εμπιςτοςφνθσ από τουσ πολίτεσ. Ωςτόςο, οι κίνδυνοι από τισ
παραπάνω πθγζσ και αιτίεσ παραμζνουν ενεργοί, ιδίωσ ςτο μζτρο που
μεταβάλλονται, εξελίςςονται, γίνονται πιο ςφνκετοι και δθμιουργοφν νζεσ
καταςτάςεισ, τισ οποίεσ το Πυροςβεςτικό ϊμα καλείται να παρακολουκεί
διαρκϊσ και να εντοπίηει, προκειμζνου να ςχεδιάηει και να διαμορφϊνει τουσ
τρόπουσ και τισ διαδικαςίεσ δυναμικισ και αποτελεςματικισ διαχείριςθσ
τουσ.
Θ μετεξζλιξθ των κινδφνων ςε ςυνδυαςμό με τθ μεταβολι κατά τα
τελευταία ζτθ των οικονομικϊν, κοινωνικϊν αλλά και διοικθτικϊν δεδομζνων
και ςυνκθκϊν ςτθ χϊρα επιβάλλουν μία νζα πραγματικότθτα για το
Πυροςβεςτικό ϊμα τθν οποία θ Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίςει και να
ενςωματϊςει μζςω μιασ ςτοχευμζνθσ και εκτεταμζνθσ αναβάκμιςθσ του
κεςμικοφ και λειτουργικοφ πλαιςίου τθσ Τπθρεςίασ που κα τθ κωρακίηει και
κα τθν εκςυγχρονίηει ςε όλα τα οργανωτικά τθσ επίπεδα.
Σο Πυροςβεςτικό ϊμα αναδεικνφεται πλζον ςτον επιχειρθςιακό
βραχίονα τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Χϊρασ και αποκτά τισ προχποκζςεισ,
ϊςτε να ανταποκρίνεται με αμεςότθτα και επιχειρθςιακι επάρκεια ςτισ
ςφγχρονεσ κοινωνικζσ απαιτιςεισ, να διακζτει τουσ κατάλλθλουσ
μθχανιςμοφσ για τθν εξζλιξι του και τθ διαρκι αναπροςαρμογι τθσ
λειτουργίασ του ςτθ βάςθ ενόσ ανκρωποκεντρικοφ ςυςτιματοσ που κα
αξιοποιεί το προςωπικό του με ςχζδιο, ςτρατθγικι, μετριςιμθ
αποτελεςματικότθτα και προςδιοριςμζνθ διακεςιμότθτα οικονομικϊν πόρων
και μζςων με τθν ανάλογθ αποδοτικότθτα. το πλαίςιο αυτό ιδρφεται το
Ενιαίο υντονιςτικό Μζντρο Επιχειριςεων (Ε..Μ.Ε), μετά από ςυγχϊνευςθ
τριϊν δομϊν: Σου υντονιςτικοφ - Επιχειρθςιακοφ Μζντρου Τπθρεςιϊν του
Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ (.Ε.Μ.Τ.Π..), του Μζντρου Επιχειριςεων Πολιτικισ
Προςταςίασ (Μ.Ε.Π.Π.) και του υντονιςτικοφ Μζντρου Δαςοπυρόςβεςθσ
(.Μ.Ε.Δ.).
Περαιτζρω, με το προτεινόμενο ςχζδιο νόμου, το οποίο
επανακακορίηει ςε βαςικοφσ αλλά και ειδικοφσ άξονεσ τον οργανιςμό του
Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, ουςιαςτικά επιχειρείται θ οργανωτικι, λειτουργικι
και επιχειρθςιακι αναδιάρκρωςι του, με τθν αξιοποίθςθ α) των εμπειριϊν
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του παρελκόντοσ, β) των απαιτιςεων για αςφάλεια και προςταςία του
πολίτθ, γ) των ςυγκριτικϊν δεδομζνων και καλϊν πρακτικϊν αντίςτοιχων
μθχανιςμϊν και Τπθρεςιϊν των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και δ)
με προςαρμογι ςτα κοινωνικά και οικονομικά δεδομζνα του ςφγχρονου και
διαρκϊσ μεταβαλλόμενου και εξελιςςόμενου περιβάλλοντοσ.
Θ αναβάκμιςθ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ επιτυγχάνεται μζςω μιασ
κεςμικισ αναςυγκρότθςθσ που αναβακμίηει τθ λειτουργία του και τθν
αποςτολι του. το πλαίςιο αυτό, αναδιοργανϊνονται, εκςυγχρονίηονται και
επεκτείνονται οι υπάρχουςεσ δομζσ του, ιδρφονται νζεσ, με γνϊμονα τθν
εμπζδωςθ μεγαλφτερθσ διαφάνειασ και τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ,
όπωσ είναι θ Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου, και επανακακορίηεται το
ςφνολο του πυροςβεςτικοφ μθχανιςμοφ τθσ Χϊρασ και το οργανωτικό
μοντζλο τθσ Τπθρεςίασ. Ειδικότερα θ αναβάκμιςθ επζρχεται ιδίωσ μζςα από:
Σον επανακακοριςμό τθσ αποςτολισ του ϊματοσ, με γνϊμονα τθν
ανάδειξθ τθσ ιδιαιτερότθτάσ του ωσ ειδικοφ ϊματοσ Αςφαλείασ ςτθν
υπθρεςία του πολίτθ και τθν αρτιότερθ και ςτενότερθ λειτουργικι και
επιχειρθςιακι ςυναρμογι του με τισ δομζσ τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ
Χϊρασ. Ξε τον τρόπο αυτόν και πόροι εξοικονομοφνται και πιο ορκολογικι
λειτουργία επιτυγχάνεται.
Σθ μετεξζλιξθ των διοικθτικϊν και επιχειρθςιακϊν του δομϊν και τθ
ςφςταςθ νζων οργανικϊν μονάδων που καλφπτουν υφιςτάμενα λειτουργικά
κενά, χωρίσ να επιβαρφνουν τον κρατικό προχπολογιςμό, όπωσ είναι θ
Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου και θ Τπθρεςία Πλωτϊν Ξζςων.
Σθν κατάργθςθ και ςυγχϊνευςθ δομϊν που δεν είχαν τθν απαραίτθτθ
παραγωγικότθτα ι προκαλοφςαν προβλιματα ςτθ διαλειτουργικότθτα και
επιχειρθςιακι ςτακερότθτα.
Σθ κεςμοκζτθςθ των αναγκαίων κανόνων, μεκόδων και μζςων που
ςυμβάλλουν ςτθν καλφτερθ διαχείριςθ και κατανομι του ανκρϊπινου
δυναμικοφ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ.
Σθν αξιοποίθςθ των κοινοτικϊν πόρων και των χρθματοδοτικϊν
εργαλείων που παρζχει το ΕΠΑ, κακϊσ και τθν ενίςχυςθ και διευκόλυνςθ
τθσ ςυμμετοχισ ςε ευρωπαϊκά και διεκνι προγράμματα, με αιχμι του
δόρατοσ τθν αναβακμιςμζνθ Πυροςβεςτικι Ακαδθμία και τθν Εκνικι χολι
Πολιτικισ Προςταςίασ.
τόχοσ των επιχειροφμενων διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων ςτισ
οργανωτικζσ, λειτουργικζσ και επιχειρθςιακζσ δομζσ του ϊματοσ αποτελεί ο
εξορκολογιςμόσ ςτθ λειτουργία τθσ Τπθρεςίασ, θ μζγιςτθ αξιοποίθςθ του
ςτελεχιακοφ δυναμικοφ, ο προςδιοριςμόσ τθσ υπθρεςιακισ ςτρατθγικισ και
πολιτικισ, θ βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ, θ διοικθτικι
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αποκζντρωςθ και θ εξοικονόμθςθ πόρων, μζςων και εξοπλιςμοφ,
προκειμζνου να επιτευχκεί θ μετριςιμθ ποιοτικι και ποςοτικι αναβάκμιςθ
των παρεχομζνων πυροςβεςτικϊν υπθρεςιϊν και θ ανάδειξθ του
Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ ςε ζνα πραγματικό, δυναμικό και αποτελεςματικό
φορζα Πολιτικισ Προςταςίασ που κα διαςφαλίηει τθν κοινωνικι αςφάλεια.
Παράλλθλα, με τθν αφορμι του προτεινόμενου ςχεδίου νόμου,
επιχειρείται μια ςυςτθματικι κωδικοποίθςθ δεκάδων ρυκμίςεων που
βρίςκονται εγκατεςπαρμζνεσ ςε πλικοσ, νομοκετθμάτων, προεδρικϊν
διαταγμάτων, υπουργικϊν αποφάςεων και αποφάςεων του Αρχθγοφ του
ϊματοσ, οι οποίεσ άλλοτε δθμοςιεφονταν και άλλοτε όχι. Ξε τον τρόπο
αυτόν ολοκλθρϊνεται και ςυμπλθρϊνεται το κεςμικό πλαίςιο που διζπει το
Πυροςβεςτικό ϊμα και τισ αρμοδιότθτεσ των δομϊν και οργάνων του και
κακίςταται πλθρζςτερο. Αίρονται αςάφειεσ και αποςαφθνίηονται και
οριοκετοφνται αρμοδιότθτεσ κρίςιμεσ για τθν επιχειρθςιακι του ετοιμότθτα,
προωκείται θ αςφάλεια δικαίου, θ οποία είναι απαραίτθτθ για τθν εφρυκμθ
λειτουργία του, επικαιροποιοφνται δεκάδεσ αναχρονιςτικζσ ρυκμίςεισ και
καταργοφνται άλλεσ που ζμειναν πλζον χωρίσ αντικείμενο.
ΙΙ.

Ειδικό Μζροσ

Α.
Ξε τισ διατάξεισ του Μεφαλαίου Αϋ του προτεινόμενου ςχεδίου νόμου
ρυκμίηονται κζματα αναδιοργάνωςθσ των Μεντρικϊν και Περιφερειακϊν
Τπθρεςιϊν του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ. Ειδικότερα:
Με το άρθρο 64 επικαιροποιοφνται και παρουςιάηονται οι κυρίαρχεσ
προτεραιότθτεσ που προςδιορίηουν και ςυνκζτουν τθν αποςτολι του
Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ ωσ ϊματοσ Αςφαλείασ. υγκεκριμζνα, οι διατάξεισ
τθσ παραγράφου 1 κακορίηουν τθν κφρια και αποκλειςτικι αποςτολι του
όςον αφορά τθν αςφάλεια και προςταςία τθσ ηωισ και τθσ περιουςίασ των
πολιτϊν και του Μράτουσ, του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και ιδίωσ, του δαςικοφ
πλοφτου, τθν ευκφνθ και τον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό τθσ καταςτολισ των
πάςθσ φφςεωσ πυρκαγιϊν και τθν παροχι κάκε είδουσ δυνατισ ςυνδρομισ
για τθ διάςωςθ των ατόμων και υλικϊν αγακϊν, που απειλοφνται από αυτζσ
κακϊσ και τον κυρίαρχο ρόλο τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ χϊρασ, ωσ
επιχειρθςιακοφ βραχίονα ςτθ διεξαγωγι των επιχειριςεων. Ξε τισ διατάξεισ
τθσ παραγράφου 2 κακορίηεται θ αποςτολι που αςκείται παράλλθλα με
άλλεσ ςυναρμόδιεσ Αρχζσ και Τπθρεςίεσ.
Ξε το άρθρο 65 αναλφονται οι αςκοφμενεσ δια των Τπθρεςιϊν του
ϊματοσ αρμοδιότθτεσ και δράςεισ, οι οποίεσ αναβακμίηουν το
Πυροςβεςτικό ϊμα και το κωρακίηουν, ϊςτε να ςυνιςτά ζνα ςφγχρονο,
αξιόμαχο και αποτελεςματικό φορζα Πολιτικισ Προςταςίασ. τθν
παράγραφο 1 περιγράφονται αναλυτικά οι προβλεπόμενεσ δράςεισ
αναφορικά με τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν από τισ φυςικζσ,
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τεχνολογικζσ και λοιπζσ καταςτροφζσ και τθν παροχι ςυνδρομισ ςε άτομα
των οποίων απειλείται ι εκτίκεται ςε κίνδυνο θ ηωι και ςωματικι
ακεραιότθτα από κάκε είδουσ ατυχιματα, τθν περιφροφρθςθ τθσ
απειλθκείςασ ι πλθγείςασ από πυρκαγιζσ ι άλλεσ καταςτροφζσ περιουςίασ
μζχρι τθν παράδοςι τθσ ςε αςτυνομικά όργανα ι τουσ κατόχουσ τθσ, τθν
πρόνοια, πρόλθψθ και καταςτολι ζναντι των εγκλθμάτων εμπρθςμοφ και
πλθμμφρασ, τθ κζςπιςθ και ζλεγχο εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ περί
πυροπροςταςίασ και τθν πρόλθψθ και καταςτολι των ςχετικϊν αξιόποινων
πράξεων, τον επιχειρθςιακό ςυντονιςμό και τθ ςυνεργαςία των ςυναρμόδιων
Τπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ του Εκνικοφ χεδιαςμοφ Πολιτικισ
Προςταςίασ τθσ Χϊρασ, τθν παροχι υπθρεςιϊν πυροπροςταςίασ και
πυροςβεςτικισ ςυνεργαςίασ ςε φορείσ, επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ του
δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, τθν επιβολι προςτίμων ι άλλων διοικθτικϊν
ποινϊν ςε όςουσ κακόβουλα παρακωλφουν και δυςχεραίνουν το ζργο τθσ
Τπθρεςίασ, τθν πιςτοποίθςθ εκελοντϊν και εκελοντικϊν ομάδων που
ςυνειςφζρουν ςτο ζργο του ϊματοσ, κακϊσ και τθν ενθμζρωςθ,
παρακολοφκθςθ και διάκεςθ ευρωπαϊκϊν ι εκνικϊν πόρων για τθν ανάλθψθ
και εφαρμογι ευρωπαϊκϊν ι άλλων προγραμμάτων ςτο πλαίςιο τθσ
αποςτολισ του ϊματοσ. τισ παραγράφουσ 2 και 3 καταδεικνφεται κεςμικά
θ κοινωνικι διάςταςθ του χαρακτιρα και τθσ αποςτολισ του Πυροςβεςτικοφ
ϊματοσ μζςω προλθπτικϊν δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν ςε
κζματα αρμοδιότθτάσ του και ςυνδρομισ προσ άλλεσ Χϊρεσ, ςτο πνεφμα τθσ
διεκνοφσ αλλθλεγγφθσ και ςτο πλαίςιο διακρατικϊν ςυμφωνιϊν και
ςυναφϊν νομικϊν δεςμεφςεων.
Ξε το άρθρο 66 κακορίηεται θ νομικι φφςθ και ο χαρακτιρασ του
Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ και του πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ, όπωσ επίςθσ
και το ιδιαίτερο νομικό κακεςτϊσ που το διζπει. Ειδικότερα, προβλζπονται
ηθτιματα που αφοροφν τθ δομι, τθν εςωτερικι οργάνωςθ και λειτουργία
των Τπθρεςιϊν του ϊματοσ και του πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ ςυνολικά.
Ξε το άρθρο 67 κακορίηεται το ςφςτθμα γενικισ διάρκρωςθσ των
Τπθρεςιϊν του ϊματοσ. υγκεκριμζνα, προβλζπεται θ οργανωτικι δομι και
διάρκρωςθ των Τπθρεςιϊν, οι οργανικζσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ, ο τρόποσ
γενικισ διάκριςθσ και υπαγωγισ τουσ και οι μεταξφ τουσ ςχζςεισ διοικθτικισ
υπαγωγισ. Σο ςφςτθμα αυτό οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν,
λαμβανομζνων υπόψθ των ςφγχρονων δυναμικά μεταβαλλόμενων
κοινωνικοοικονομικϊν δεδομζνων και των αναγκϊν εκςυγχρονιςμοφ του
ϊματοσ, κρίνεται αναγκαίο για τθν επιτυχι και αποτελεςματικι λειτουργία
τουσ. Τπό το εν λόγω προβλεπόμενο ςχιμα, το Πυροςβεςτικό ϊμα
κακίςταται εν γζνει περιςςότερο ευζλικτο και λειτουργικό, ενϊ παράλλθλα
καταπολεμάται ο ςυγκεντρωτιςμόσ και θ γραφειοκρατία με ςαφι κατανομι
36

ρόλων και με γνϊμονα τθν επιχειρθςιακι ετοιμότθτα,
αποτελεςματικότθτα και τθν παροχι ποιοτικϊν υπθρεςιϊν ςτον πολίτθ.

τθν

Ξε το άρθρο 68 κακορίηεται θ αποςτολι και εςωτερικι διάρκρωςθ
του Επιτελείου του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, ωσ ανϊτατθσ επιτελικισ
Τπθρεςίασ, δια τθσ οποίασ ο Αρχθγόσ αςκεί τθ διοίκθςθ του ϊματοσ με
ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ τθσ επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ και λειτουργικισ
αποτελεςματικότθτασ αυτοφ και κακορίηονται οι δφο Μλάδοι του: Ο Μλάδοσ
Τποςτιριξθσ, με επικεφαλισ τον Τπαρχθγό Τποςτιριξθσ, και ο Μλάδοσ
Επιχειριςεων, του οποίου προΐςταται ο Τπαρχθγόσ Επιχειριςεων.
Περαιτζρω, προβλζπεται θ διάρκρωςθ του Επιτελείου ςε ζξι Διευκφνςεισ και
τθ Οομικι Τπθρεςία, τθν εποπτεία των οποίων αςκεί ο Τπαρχθγόσ
Τποςτιριξθσ, επικουροφμενοσ από τον υντονιςτι Τποςτιριξθσ.
Ξε το άρθρο 69 ιδρφεται Ενιαίο υντονιςτικό Μζντρο Επιχειριςεων
(Ε..Μ.Ε), ωσ ειδικι Τπθρεςία του ϊματοσ, με κφρια αποςτολι και
αρμοδιότθτεσ το ςφνολο των αρμοδιοτιτων του υντονιςτικοφ Επιχειρθςιακοφ Μζντρου Τπθρεςιϊν του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ
(.Ε.Μ.Τ.Π..), του Μζντρου Επιχειριςεων Πολιτικισ Προςταςίασ (Μ.Ε.Π.Π.) και
του υντονιςτικοφ Μζντρου Δαςοπυρόςβεςθσ (.Μ.Ε.Δ.), τα οποία
ςυγχωνεφονται και αποτελοφν πλζον επιμζρουσ Ξονάδεσ του Ε..Μ.Ε.. το εν
λόγω προτεινόμενο άρκρο περιγράφεται θ ιεραρχικι και διοικθτικι
υπαγωγι, θ διάρκρωςθ, οι επιμζρουσ αρμοδιότθτεσ και θ ςτελζχωςθ του
νεοςφςτατου φορζα που κα ςυμβάλλει ςτον αποτελεςματικότερο
ςυντονιςμό των ενταςςόμενων - ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του
Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ - δράςεων.
Ξε το άρθρο 70 αναβακμίηεται ο ρόλοσ και θ λειτουργία τθσ
Πυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, ωσ ΟΠΔΔ με διοικθτικι και οικονομικι
αυτοτζλεια και ωσ βαςικοφ πυλϊνα τθσ εκπαιδευτικισ δραςτθριότθτασ του
Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, διευρφνοντασ τθν αποςτολι τθσ και εντάςςοντασ
ςτον εκπαιδευτικό κφκλο τθσ και τθν Εκνικι χολι Πολιτικισ Προςταςίασ, τον
επίςθμο φορζα κεωρθτικισ και πρακτικισ κατάρτιςθσ, εκπαίδευςθσ και
μετεκπαίδευςθσ των εκελοντϊν πολιτικισ προςταςίασ, των δθμοςίων
υπαλλιλων και υπαλλιλων των Ο.Σ.Α. και δθμοςίων φορζων που
εμπλζκονται ςτθν πολιτικι προςταςία τθσ Χϊρασ. Ειδικότερα, θ
Πυροςβεςτικι Ακαδθμία, χαράςςοντασ με επιςτθμονικά δεδομζνα τθ
ςτρατθγικι τθσ ςε κζματα ανκρϊπινου δυναμικοφ αρμοδιότθτάσ τθσ και με
γνϊμονα τθν ποιοτικι ενίςχυςθ τθσ επιχειρθςιακισ και ςτελεχιακισ
ικανότθτασ του ϊματοσ, μεριμνά για τθν παροχι πιςτοποιθμζνθσ
εκπαίδευςθσ, μετεκπαίδευςθσ και ειδικισ κατάρτιςθσ τόςο ςτο εν ενεργεία
και καταταςςόμενο πυροςβεςτικό προςωπικό όςο και ςε ιδιϊτεσ, ςτελζχθ
τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και των άλλων ωμάτων Αςφαλείασ, ςτα αντικείμενα
τθσ πυρόςβεςθσ και διάςωςθσ κακϊσ ςτουσ τομείσ τθσ πολιτικισ προςταςίασ,
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τθσ πολιτικισ άμυνασ και τθσ διαχείριςθσ κρίςεων. Ξε το προτεινόμενο
άρκρο, προβλζπονται καταρχιν θ αποςτολι τθσ Πυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ
και τα εκπαιδευτικά όργανά τθσ (εκπαιδευτικό ςυμβοφλιο, Διευκυντισ
πουδϊν, διδακτικό προςωπικό), κακϊσ και ο τρόποσ που αυτά ορίηονται ι
επιλζγονται. Περαιτζρω, κακορίηεται θ διαδικαςία ειςαγωγισ φοιτθτϊν
αφενόσ ςτθ χολι Ανκυποπυραγϊν και, αφετζρου, ςτισ χολζσ
Αρχιπυροςβεςτϊν και Πυροςβεςτϊν τθσ Πυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ που
κεωροφνται ιςότιμεσ με τα ιδρφματα του πανεπιςτθμιακοφ τομζα τθσ
ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και τισ χολζσ μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
αντίςτοιχα, ο αρικμόσ και το ποςοςτό ανά κατθγορία ειςακτζων, θ διάρκεια
των ςπουδϊν τουσ και θ απαλλαγι τουσ ι όχι από τισ ςτρατιωτικζσ τουσ
υποχρεϊςεισ. Ειςαγόμενθ καινοτομία δια του εν λόγω άρκρου ςυνιςτά
επίςθσ θ δυνατότθτα οργάνωςθσ και λειτουργίασ ςτο πλαίςιο τθσ χολισ
Ανκυποπυραγϊν
τθσ
Πυροςβεςτικισ
Ακαδθμίασ
Προγραμμάτων
Ξεταπτυχιακϊν πουδϊν, αυτοδυνάμωσ ι ςε ςυνεργαςία με Α.Ε.Ι. τθσ
θμεδαπισ και προβλζπονται οι ςχετικζσ λεπτομζρειεσ που αφοροφν τθ
ςυγκρότθςθ (αντικείμενο, είδοσ απονεμόμενων τίτλων, χρονικι διάρκεια,
αρικμόσ φοιτοφντων, μακιματα, κόςτοσ λειτουργίασ κλπ.) και τθ λειτουργία
αυτϊν. Δεδομζνθσ τθσ οικονομικισ αυτοτζλειάσ τθσ, θ Πυροςβεςτικι
Ακαδθμία αντλεί πόρουσ από κρατικζσ και ιδιωτικζσ επιχορθγιςεισ,
ειςφορζσ, δωρεζσ, κλθρονομιζσ και κλθροδοςίεσ, από προςόδουσ από τθ
δικι τθσ περιουςία και από τθ ςυμμετοχι τθσ ςε εκνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα χρθματοδότθςθσ. Για το ςκοπό αυτό θ Τπθρεςία Οικονομικισ
Διαχείριςθσ τθσ Πυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ που είναι αρμόδια για τθ
διαχείριςθ των οικονομικϊν κεμάτων αυτισ αναβακμίηεται και κακίςταται
υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του
προχπολογιςμοφ τθσ, τθ διεκπεραίωςθ κάκε διαδικαςίασ που αφορά τθ
μιςκοδοςία του προςωπικοφ, τθν εκκακάριςθ των δαπανϊν αυτισ, τθν
κατάρτιςθ του ετιςιου προγράμματοσ προμθκειϊν και τθ μζριμνα για τθν
εκτζλεςι του, τθν καταγραφι, αξιοποίθςθ και διαχείριςθ τθσ ακίνθτθσ και
κινθτισ περιουςίασ και του κάκε είδουσ εξοπλιςμοφ αυτισ και τθν εξόφλθςθ
των χρθματικϊν ενταλμάτων. Σζλοσ, δια του παρόντοσ άρκρου ρυκμίηονται
διαδικαςτικά
ηθτιματα
και
προχποκζςεισ
που
αφοροφν
το
προπαραςκευαςτικό ςτάδιο για τθ ςυμμετοχι των υποψθφίων ςτισ
απολυτιριεσ εξετάςεισ ςε εκνικό επίπεδο για τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν
Πυροςβεςτικι Ακαδθμία.
Ξε το άρθρο 71 ιδρφεται Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου
Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ (Δ.Ε.Ε.Π..), θ οποία ζχει ωσ αποςτολι τθ
διερεφνθςθ, εξιχνίαςθ και δίωξθ ςε όλθ τθν Επικράτεια των εγκλθμάτων του
άρκρου 62 του Π.Δ. 210/1992, κακϊσ και των εγκλθμάτων των άρκρων 235239, 241, 242, 252, 253, 254-256, 258-259, 261-262, 264-266, 270-274, 380382, 388, 389, 392, 394, 394Α Π.Μ. (δθλαδι ιδίωσ των εγκλθμάτων κλοπισ,
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υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, δωροδοκίασ, καταπίεςθσ,
απιςτίασ περί τθν υπθρεςία, παράβαςθσ κακικοντοσ, ψευδομαρτυρίασ,
ψευδοφσ ανωμοτί κατάκεςθσ, ςυκοφαντικισ δυςφιμιςθσ, παραβάςεων τθσ
νομοκεςίασ περί ναρκωτικϊν, ςειράσ εγκλθμάτων ςχετικϊν με τθν Τπθρεςία,
οριςμζνων κοινϊσ επικινδφνων εγκλθμάτων και εγκλθμάτων κατά των
περιουςιακϊν δικαιωμάτων, και γενικά τθ διάπραξθ κάκε εγκλιματοσ που
από τθν αίτια, το είδοσ, τον τρόπο εκτζλεςθσ και τισ λοιπζσ περιςτάςεισ
μαρτυρεί διαφκορά χαρακτιρα ι μειϊνει τθν αξιοπρζπεια του
πυροςβεςτικοφ υπαλλιλου ι το κφροσ τθσ Τπθρεςίασ), τα οποία διαπράττει
ι ςτα οποία ςυμμετζχει το πυροςβεςτικό προςωπικό όλων των βακμϊν ςε
όλθ τθν επικράτεια, κακϊσ και εκείνων που διαπράττονται ςτο πλαίςιο
εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ για τθν πυραςφάλεια και πυροπροςταςία.
κοπόσ τθσ νζασ Διεφκυνςθσ είναι θ αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ
φαινομζνων διαφκοράσ ςτουσ κόλπουσ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, τα
οποία και τθν εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν ςτο κράτοσ δικαίου, τουσ κεςμοφσ
και τα όργανα του κράτοσ υποςκάπτουν και το ζργο του ϊματοσ
δυςχεραίνουν και τθν πολιτικι προςταςία τθσ χϊρασ αποδυναμϊνουν.
Ξε το προτεινόμενο άρκρο κακορίηεται ειδικότερα θ διοικθτικι
υπαγωγι, διάρκρωςθ και ςτελζχωςθ τθσ Διεφκυνςθσ, οι προχποκζςεισ και τα
κωλφματα μετάκεςθσ ςε αυτιν, κακϊσ και ο τρόποσ επιλογισ, μετακίνθςθσ
και οι υποχρεϊςεισ του εκεί υπθρετοφντοσ προςωπικοφ.
Ξε το άρθρο 72 ςυνιςτάται Τπθρεςία Πλωτϊν Ξζςων (Τ.ΠΝΩ.Ξ.), με
αποςτολι τθν από καλάςςθσ υποςτιριξθ και ενίςχυςθ των Τπθρεςιϊν του
Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ, ενϊ
προβλζπεται θ διοικθτικι υπαγωγι τθσ Τπθρεςίασ ςτον Τπαρχθγό
Επιχειριςεων και θ διαδικαςία και οι προχποκζςεισ ςτελζχωςισ τθσ με
μόνιμο πυροςβεςτικό προςωπικό. Ηθτιματα που αφοροφν τθν οργάνωςθ και
λειτουργία, το διοικθτικό επίπεδο, τθν ζδρα, τισ επιμζρουσ αρμοδιότθτεσ, τθν
οργανικι δφναμθ και τισ ειδικότθτεσ του προςωπικοφ τθσ ωσ άνω Τπθρεςίασ
κακορίηονται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τον Τπουργό
Δθμόςιασ Σάξθσ, ενϊ με κανονιςμό εςωτερικισ λειτουργίασ, που εγκρίνεται
με απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ
του Πολίτθ, ρυκμίηονται ειδικότερα κζματα εςωτερικισ διάρκρωςθσ και
λειτουργίασ τθσ, εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ τθσ, τα χρθςιμοποιοφμενα
μζςα, κακϊσ και ο τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ Τπθρεςίασ. τθν Τπθρεςία Πλωτϊν
Ξζςων ζχουν περιζλκει και οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Πλωτϊν Ξζςων,
θ οποία καταργείται.
Ξε το άρθρο 73 ορίηονται με ςαφινεια ο βακμόσ ιεραρχίασ, τα
κακικοντα, οι υποχρεϊςεισ και οι διοικθτικζσ ςχζςεισ εξάρτθςθσ μεταξφ των
ανωτάτων ςτελεχϊν του ϊματοσ που αποτελοφν τθν κορυφι τθσ διοικθτικισ
πυραμίδασ και είναι υπεφκυνα για τθν εφρυκμθ λειτουργία των Τπθρεςιϊν
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του, τθν αποτελεςματικι διοίκθςι του και τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ
που χαράςςεται για τθν εν γζνει λειτουργία του.
Ξε το άρθρο 74 ρυκμίηονται ηθτιματα επαναπροςδιοριςμοφ των
υπόχρεων προσ ςφνταξθ εκκζςεων αξιολόγθςθσ οργάνων λόγω τθσ
πρόβλεψθσ περί φπαρξθσ δυο Τπαρχθγϊν πλζον για το Πυροςβεςτικό ϊμα
αλλά και επανόδου ςτθν ενεργό υπθρεςία Αξιωματικϊν εν αποςτρατεία ςε
εκτζλεςθ αποφάςεων Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων.
Ξε το άρθρο 75 ρυκμίηονται ηθτιματα που αφοροφν τθν αξιοποίθςθ
πυροςβεςτικϊν υπαλλιλων διακρικζντων ακλθτϊν που ζχουν διοριςκεί ςτο
Πυροςβεςτικό ϊμα με τισ ευεργετικζσ διατάξεισ του ν. 2725/1999 (Αϋ 121)
και άλλων ςυναφϊν διατάξεων για τθν ενίςχυςθ των δεςμϊν του
Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ
και ενθμζρωςθ των πολιτϊν ςε κζματα προςταςίασ από φυςικζσ
καταςτροφζσ. Επίςθσ, ορίηεται ότι οι Αντιςτράτθγοι Γενικϊν Μακθκόντων του
Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ και οι Τποςτράτθγοι Ειδικϊν Μακθκόντων τθσ παρ. 1
του 9 του ν. 3511/2006, όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 3 του άρκρου
17 του ν. 4058/2012 (Αϋ63), μειϊνονται κατά ζναν. Παρζχεται δε
εξουςιοδότθςθ για τον κακοριςμό, με προεδρικό διάταγμα, τθσ οργανικισ
δφναμθσ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ και τθσ κατανομισ αυτισ ανά
κατθγορία, κλάδο και ειδικότθτα του πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ. Σζλοσ,
ρυκμίηονται κζματα ςτελζχωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Εναερίων Ξζςων του Π.. με
νζεσ ςφγχρονεσ ειδικότθτεσ, ειδικϊν κακθκόντων προςωπικοφ, το οποίο ζχει
λάβει ειδικι εκπαίδευςθ εντόσ και εκτόσ Ελλάδοσ.
Ξε το άρθρο 76 αναςυγκροτοφνται και εφεξισ λειτουργοφν δυο
ςθμαντικά ςυλλογικά όργανα που κα καλοφνται ςε τακτά ι ζκτακτα χρονικά
διαςτιματα, αφενόσ να χαράςςουν το «πυροςβεςτικό δόγμα» κάκε
περιόδου και τθ ςτρατθγικι υλοποίθςισ του και, αφετζρου, να λαμβάνουν
και να υλοποιοφν κρίςιμεσ αποφάςεισ ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ζκτακτθσ
ανάγκθσ για το κοινωνικό ςφνολο, όπου κα δοκιμάηονται οι επιχειρθςιακζσ
αντοχζσ του. Ειδικότερα, το υμβοφλιο Επιτελικοφ χεδιαςμοφ ανάγεται ςε
κορυφαίο αναπτυξιακό όργανο του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, ζχοντασ τθν
ευκφνθ για τθν ζγκριςθ του 5ετοφσ τρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ Ανάπτυξθσ και Νειτουργίασ (.Ε.Π.Α.Ν.) του Π.., τον
κακοριςμό μετριςιμων μεςοπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων ςτόχων και
τθν παροχι κατευκφνςεων για τθν κατάρτιςθ του ετιςιου προχπολογιςμοφ
και του εξοπλιςτικοφ προγράμματοσ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ και τθ
ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα δθμοςίων επενδφςεων. Αντίςτοιχα, το υμβοφλιο
Διαχείριςθσ Μρίςεων είναι αυτό που κα υποδείξει και κα οριοκετιςει, όταν
χρειαςτεί, τθν επιχειρθςιακι τακτικι που επιβάλλεται να ακολουκιςουν οι
Πυροςβεςτικζσ Τπθρεςίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων και ςοβαρϊν
ςυμβάντων, κακϊσ και φυςικϊν, τεχνολογικϊν και λοιπϊν καταςτροφϊν,
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που μποροφν να κλονίςουν το αίςκθμα αςφάλειασ του κοινωνικοφ ςυνόλου.
Επίςθσ, ςτο παρόν άρκρο κακορίηονται θ ςφνκεςθ, ο τρόποσ ςυγκρότθςθσ και
λειτουργίασ τουσ.
Ξε τα άρθρα 77 και 78 κακιερϊνεται θ κζςθ Τπαρχθγοφ Επιχειριςεων
και Τπαρχθγοφ Τποςτιριξθσ ςτο Πυροςβεςτικό ϊμα με διακριτά μεταξφ
τουσ κακικοντα και αρμοδιότθτεσ. Ειδικότερα, ο μεν πρϊτοσ είναι, κατά
κφριο λόγο, υπεφκυνοσ απζναντι ςτον Αρχθγό του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ
για τα κζματα επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ, λειτουργίασ και απόδοςθσ των
Τπθρεςιϊν του ϊματοσ (όπωσ πυρόςβεςθ, διάςωςθ κλπ.), ενϊ ο δεφτεροσ
είναι επιφορτιςμζνοσ ζναντι του Αρχθγοφ με τα κζματα διοικθτικισ
υποςτιριξθσ των Τπθρεςιϊν του ϊματοσ, διαςφάλιςθσ του επιπζδου
πεικαρχίασ του πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ και για τθν παρεχόμενθ από τισ
χολζσ τθσ Πυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ εκπαίδευςθ ςτουσ ςπουδαςτζσ τθσ.
Δεδομζνου του εφρουσ αντικειμζνων επιχειρθςιακισ αλλά και διοικθτικισ
φφςθσ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, θ φπαρξθ δυο Τπαρχθγϊν ζναντι ενόσ
κρίνεται απαραίτθτθ, λόγω τθσ διεφρυνςθσ των αρμοδιοτιτων του, αλλά και
προκειμζνου να καμφκοφν γραφειοκρατικζσ αγκυλϊςεισ και να καταςτεί το
ϊμα περιςςότερο ευζλικτο και αποτελεςματικό μζςω του εςωτερικοφ
επιμεριςμοφ αρμοδιοτιτων.
Ξε το άρθρο 79 προβλζπονται οι αρμοδιότθτεσ του Επιτελικοφ
Γραφείου του Αρχθγοφ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, κακϊσ και των
Γραφείων των Τπαρχθγϊν Επιχειριςεων και Τποςτιριξθσ του Πυροςβεςτικοφ
ϊματοσ και θ ςτελζχωςθ αυτϊν.
Ξε το άρθρο 80 αποτυπϊνεται θ διάρκρωςθ και εςωτερικι οργάνωςθ
του Γραφείου του υντονιςτι Τποςτιριξθσ Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ.
Δεδομζνου ότι το Επιτελείο Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ αποτελεί τθν Μεντρικι
Επιτελικι Τπθρεςία του ϊματοσ, θ ορκολογικι οργάνωςθ και θ
αποτελεςματικι δράςθ του εν λόγω Γραφείου είναι εξαιρετικισ ςθμαςίασ για
τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Τπθρεςίασ ςυνολικά, κακϊσ υλοποιεί
δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθ διακίνθςθ τθσ αλλθλογραφίασ, τθ
διαχείριςθ υλικϊν και μζςων, τθ διάκεςθ υπθρεςιακϊν οχθμάτων για τθν
εξυπθρζτθςθ αναγκϊν του Επιτελείου, τον χειριςμό κεμάτων
κοινοβουλευτικοφ ελζγχου του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, αλλά και τθν
εξυπθρζτθςθ ςειράσ πρακτικϊν ηθτθμάτων. Επίςθσ, με το εν λόγω άρκρο
κακορίηονται ο τρόποσ ςτελζχωςθσ των επιμζρουσ τμθμάτων του Γραφείου
και θ μεταξφ τουσ ιεραρχικι ςχζςθ.
Ξε το άρθρο 81 ρυκμίηονται ηθτιματα αρμοδιοτιτων των Διευκυντϊν
των Διευκφνςεων του Επιτελείου Π...
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Ξε το άρθρο 82 προβλζπονται τα απαιτοφμενα προςόντα για το
οριςμό Αξιωματικοφ Π.. ωσ Σμθματάρχθ Σμιματοσ Διεφκυνςθσ, οι
αρμοδιότθτεσ και οι υποχρεϊςεισ του, θ ςχζςθ με προϊςταμζνουσ και
υφιςταμζνουσ του, κακϊσ και θ αντίςτοιχθ ςχζςθ των μελϊν του Σμιματοσ
ςτο οποίο προΐςταται.
Ξε το άρθρο 83 ρυκμίηονται τα ηθτιματα τθσ τοποκζτθςθσ του
πυροςβεςτικοφ και του πολιτικοφ προςωπικοφ ςτισ Διευκφνςεισ και ςτα
Σμιματα του Επιτελείου του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, τθσ δυνατότθτασ
ανάκεςθσ κακθκόντων Διευκυντι ςε Αξιωματικό με τα κατάλλθλα μεν
προςόντα και εμπειρία, αλλά με βακμό κατϊτερο από αυτόν που
προβλζπεται όπωσ, επίςθσ, και τθσ δυνατότθτασ παράλλθλθσ ανάκεςθσ ςε
Διευκυντι, κακθκόντων προϊςταμζνου και άλλθσ Διεφκυνςθσ.
Ξε το άρθρο 84 κακορίηεται θ αποςτολι τθσ Τγειονομικισ Τπθρεςίασ
του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, ωσ Ειδικισ Τπθρεςίασ και θ εν γζνει διεξαγωγι
τθσ υγειονομικισ υπθρεςίασ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ.
Ξε το άρθρο 85 προβλζπονται τα ςχετικά με τθ διοικθτικι υπαγωγι,
τον ζλεγχο και τθν εποπτεία του Πυροςβεςτικοφ Ξουςείου και του Ειδικοφ
Ιςτορικοφ Πυροςβεςτικοφ Αρχείου που διακζτει.
Ξε το άρθρο 86 προςδιορίηεται θ διάρκρωςθ και οι αρμοδιότθτεσ τθσ
Διεφκυνςθσ Πυροςβεςτικϊν Επιχειριςεων που απαρτίηεται από πζντε
Σμιματα υπεφκυνα για ηθτιματα Επιχειριςεων και Πυροπροςταςίασ Ειδικϊν
Εγκαταςτάςεων, Επιχειριςεων Δαςοπυρόςβεςθσ, Οργάνωςθσ Εκελοντιςμοφ,
Επιχειριςεων Πολιτικισ Προςταςίασ και Πολιτικισ χεδίαςθσ Ζκτακτθσ
Ανάγκθσ και Πολιτικισ Άμυνασ. Δεδομζνου του καταρχιν και κυρίωσ
επιχειρθςιακοφ ρόλου του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, θ ςυγκεκριμζνθ
Διεφκυνςθ, ωσ αποτελοφςα τθν κατεξοχιν νευραλγικι, μεριμνά, μεταξφ
άλλων, για τθν ζκδοςθ οδθγιϊν για εκπόνθςθ ι αναμόρφωςθ ςχεδίων
επζμβαςθσ/εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και αςκιςεων/μζτρων και
μεκόδων προςταςίασ του πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ ςε περιπτϊςεισ
αςτικϊν, δαςικϊν και αγροτικϊν πυρκαγιϊν, βιομθχανικϊν ι άλλων
ατυχθμάτων, ςειςμϊν, πλθμμυρϊν, κεομθνιϊν, φυςικϊν καταςτροφϊν και
λοιπϊν επιχειριςεων Πολιτικισ Προςταςίασ, τον ζλεγχο και τθ μελζτθ
καταλλθλότθτασ/χρθςτικότθτασ των υπαρχόντων Ξζςων Ατομικισ
Προςταςίασ του εμπλεκόμενου ςτο πυροςβεςτικό ζργο προςωπικοφ και τθ
διαςφάλιςθ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ για τθν οργάνωςθ και ομαλι
λειτουργία των Πυροςβεςτικϊν Τπθρεςιϊν κάκε τάξθσ και τφπου, τον
ςχεδιαςμό/αποτίμθςθ
τθσ
αντιπυρικισ
περιόδου,
τθν
αξιολόγθςθ/μίςκωςθ/κατανομι
εναζριων
μζςων
επιτιρθςθσ
και
αεροπυρόςβεςθσ, τθν εξαςφάλιςθ ςυνεργαςίασ/αμοιβαίασ ςυνδρομισ και
ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ με εμπλεκόμενουσ φορείσ από τθν θμεδαπι (π.χ.
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υντονιςτικι Αρχι Πολιτικισ Προςταςίασ) και τθν αλλοδαπι, τθν κατά τον
βζλτιςτο τρόπο ζνταξθ ςτο πυροςβεςτικό ζργο και αξιοποίθςθ των
εκελοντϊν πυροςβεςτϊν και εκελοντικϊν οργανϊςεων, τον χειριςμό/
εκπόνθςθ/υλοποίθςθ ςχεδίων Πολιτικισ Άμυνασ και τθν εκπαίδευςθ του
προςωπικοφ και των ιδιωτϊν ςε αυτά.
Ξε το άρθρο 87 προβλζπεται θ διάρκρωςθ και οι αρμοδιότθτεσ τθσ
Διεφκυνςθσ Επικοινωνιϊν και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, θ οποία είναι
αρμόδια για όλα τα κζματα που ανικουν ςτο χϊρο των νζων τεχνολογιϊν
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν και απαρτίηεται από τα Σμιματα
Τποςτιριξθσ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων, Ανάλυςθσ, Προγραμματιςμοφ και
τατιςτικισ και Ενςφρματθσ και Αςφρματθσ Επικοινωνίασ. Θ εν λόγω
Διεφκυνςθ μεριμνά, μεταξφ άλλων, για: τον ςχεδιαςμό, βελτίωςθ, τεχνικι
υποςτιριξθ, ςυντιρθςθ και εξαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των
πλθροφοριακϊν και υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων, των εφαρμογϊν, δικτφων
και του μθχανογραφικοφ και διαδικτυακοφ εξοπλιςμοφ για τθν υποβοικθςθ
του ζργου των Τπθρεςιϊν του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, τθ λιψθ μζτρων
προςταςίασ και αςφάλειασ των βάςεων δεδομζνων και του εξοπλιςμοφ τουσ
και τον ςχεδιαςμό των απαραίτθτων δικτφων για τθν επικοινωνία των
εναερίων μζςων του ϊματοσ
Ξε το άρθρο 88 προβλζπεται θ διάρκρωςθ και αρμοδιότθτεσ τθσ
Διεφκυνςθσ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ και Επικοινωνίασ, θ οποία χειρίηεται
ηθτιματα τρατθγικοφ χεδιαςμοφ, Επενδφςεων και Ευρωπαϊκϊν
Προγραμμάτων, Οργάνωςθσ, Διεκνϊν χζςεων, Επικοινωνίασ, Ακλθτιςμοφ
και Εκδόςεων. Ξεταξφ άλλων, θ ςυγκεκριμζνθ Διεφκυνςθ μεριμνά για: τθν
κατάρτιςθ του 5ετοφσ τρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ
Νειτουργίασ και Ανάπτυξθσ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ και των
εφαρμοςτικϊν αυτοφ Ετιςιων Προγραμμάτων Δράςθσ, τθν αναηιτθςθ
δυνατοτιτων χρθματοδότθςθσ των επενδφςεων/προμθκειϊν/δράςεων του
ϊματοσ μζςω κοινοτικϊν πόρων και προγραμμάτων, τθν υλοποίθςθ ζργων
μζςω .Δ.Ι.Σ., τον κακοριςμό μεκόδων/διαδικαςιϊν για τθν αποτελεςματικι
εκτζλεςθ του πυροςβεςτικοφ ζργου, τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ τθσ
αποτελεςματικότθτασ των υπθρεςιακϊν δομϊν δια τθσ χριςθσ των αρχϊν
τθσ Διοίκθςθσ Ολικισ Ποιότθτασ, τθν ανάπτυξθ και διατιρθςθ ςχζςεων
ςυνεργαςίασ με Τπθρεςίεσ τθσ αλλοδαπισ και τθ ςυμμετοχι ςε διεκνείσ
ςυναντιςεισ και fora, τθν οργάνωςθ κοινωνικϊν/πολιτιςτικϊν/ακλθτικϊν
εκδθλϊςεων εκιμοτυπικοφ και όχι μόνο χαρακτιρα, τθν ζκδοςθ τθσ
ΠΤΡΟΒΕΣΙΜΘ ΕΠΙΘΕΩΡΘΘ, τθ φωτογραφικι και τθλεοπτικι κάλυψθ
εκδθλϊςεων του ϊματοσ και τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ για τισ
δραςτθριότθτεσ του ϊματοσ μζςω του τφπου, των ΞΞΕ και του διαδικτφου.
Ξε το άρθρο 89 προβλζπεται θ διάρκρωςθ και οι αρμοδιότθτεσ τθσ
Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινων Πόρων, θ οποία χειρίηεται, δια των αρμοδίων
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Σμθμάτων τθσ, ηθτιματα Αξιωματικϊν και Πυρονόμων, Τπαξιωματικϊν και
Πυροςβεςτϊν, Πυροςβεςτϊν Πενταετοφσ Τποχρζωςθσ και Εποχικοφ
Προςωπικοφ, Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινων Πόρων, Πολιτικοφ Προςωπικοφ,
υντάξεων και Αποςτράτων, Εκπαίδευςθσ και Επιμόρφωςθσ, Τγείασ και
Αςφάλειασ και Γραμματείασ και Αρχείου. Θ εν λόγω Διεφκυνςθ μεριμνά,
μεταξφ άλλων, για τον χειριςμό κεμάτων υπθρεςιακισ κατάςταςθσ του εν
ενεργεία μόνιμου, εποχικοφ και πολιτικοφ προςωπικοφ, των Π.Π.Τ. και
ηθτθμάτων ςφνταξθσ των αποςτράτων, τθ μελζτθ των βραχυπρόκεςμων και
μεςοπρόκεςμων αναγκϊν του ϊματοσ ςε προςωπικό ανά κατθγορία και
προςόντα, τθν υλοποίθςθ του Σομεακοφ τρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ
χεδίου Ανκρϊπινων Πόρων, τθ ρφκμιςθ ηθτθμάτων εκπαίδευςθσ,
επιμόρφωςθσ και δια βίου μάκθςθσ του υπθρετοφντοσ πυροςβεςτικοφ
προςωπικοφ κακϊσ και ςτελεχϊν των Ενόπλων Δυνάμεων και των ωμάτων
Αςφαλείασ, λοιπϊν υπαλλιλων του ςτενοφ και ευρφτερου δθμόςιου τομζα
και ιδιωτϊν, ςτθν Πυροςβεςτικι Ακαδθμία και ςε εκπαιδευτικοφσ
οργανιςμοφσ και ιδρφματα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, τθν πρόβλεψθ,
παρακολοφκθςθ και ζλεγχο τθσ τιρθςθσ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ
που κακορίηονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τθν ζκδοςθ των αναγκαίων
διαταγϊν/οδθγιϊν για τθν εφαρμογι του υφιςτάμενου νομικοφ πλαιςίου και
των προβλεπόμενων μζτρων για τθν προαγωγι τθσ αςφάλειασ και υγείασ των
υπαλλιλων κατά τθν εργαςία, ακόμα και για τισ δραςτθριότθτεσ του
Επιχειρθςιακοφ
Σομζα
του
Πυροςβεςτικοφ
ϊματοσ,
τθν
παραλαβι/πρωτοκόλλθςθ/διανομι
τθσ
ειςερχόμενθσ
κοινισ
και
εμπιςτευτικισ αλλθλογραφίασ, παράδοςθ τθσ εξερχόμενθσ και επικφρωςθ
φωτοαντιγράφων δθμοςίων εγγράφων.
Ξε το άρθρο 90 προτείνεται θ διάρκρωςθ και αρμοδιότθτεσ τθσ
Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν, θ οποία χειρίηεται αντικείμενα Προχπολογιςμοφ
και φνταξθσ Αναφορϊν, Προελζγχου Δαπανϊν, Αποδοχϊν, υντάξεων και
Ειδικϊν Νογαριαςμϊν, Νογιςτικοφ και Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ,
Προμθκειϊν, Διαχείριςθσ Τλικοφ και Αποκθκϊν, Διαχείριςθσ Χρθματικοφ και
Μοςτολόγθςθσ Επιχειριςεων. Ειδικότερα, θ Διεφκυνςθ μεριμνά, μεταξφ
άλλων, για τθ ςφνταξθ και τισ μεταβολζσ του προχπολογιςμοφ δαπανϊν και
του προγράμματοσ δθμοςίων επενδφςεων του ϊματοσ, τον προζλεγχο και
αναγνϊριςθ των δαπανϊν του, τον χειριςμό κεμάτων αναγνϊριςθσ
προχπθρεςίασ, εκτόσ ζδρασ αποηθμιϊςεων για τθν τιρθςθ των απαραίτθτων
λογιςτικϊν βιβλίων και τον χειριςμό τθσ παγίασ προκαταβολισ του
Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, τθ ςφνταξθ, ζγκριςθ, αναμόρφωςθ, εκτζλεςθ του
προγράμματοσ προμθκειϊν του, τον οριςμό των επιτροπϊν
προμθκειϊν/ςχετικϊν ομάδων εργαςίασ και παραλαβισ υλικϊν και τθ
ςφναψθ των ςυμβάςεων για τισ προμικειεσ και διεκπεραίωςθ των ςχετικϊν
δικαιολογθτικϊν, τθ μζριμνα για τον εκτελωνιςμό των προμθκευομζνων από
το
εξωτερικό
μζςων
και
υλικϊν,
τθν
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αναγνϊριςθ/κωδικοποίθςθ/μθχανογράφθςθ του πάςθσ φφςεωσ υλικοφ του
ϊματοσ και τον οριςμό υπολόγων διαχειριςτϊν, τθν χοριγθςθ και
αντικατάςταςθ Ξζςων Ατομικισ Προςταςίασ ςτο ζνςτολο προςωπικό, τθ
ςφνταξθ και αποςτολι προσ τα Διοικθτικά Δικαςτιρια και τισ αρμόδιεσ αρχζσ
εκκζςεων απόψεων τθσ Διοίκθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ άςκθςθσ ενδίκων
βοθκθμάτων και μζςων ςτρεφόμενων κατά του Τπουργοφ Δθμόςιασ Σάξθσ
και Προςταςίασ του Πολίτθ ι άλλων οργάνων του ϊματοσ για οικονομικά
κζματα που αφοροφν αντικείμενα των Σμθμάτων κακϊσ και κάκε άλλο
ηιτθμα ςχετικό με τθ Διαχείριςθ Χρθματικοφ.
Ξε το άρθρο 91 προβλζπεται θ διάρκρωςθ και αρμοδιότθτεσ τθσ
Διεφκυνςθσ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ και Τποδομϊν που είναι υπεφκυνθ για
κζματα Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, Ξθχανολογικοφ και Ειδικοφ Εξοπλιςμοφ,
Τποδομϊν, Ζρευνασ Τλικϊν και υςτθμάτων Ενεργθτικισ και Πακθτικισ
Πυροπροςταςίασ και Πυροςβεςτικϊν υνεργείων. Θ ςυγκεκριμζνθ Διεφκυνςθ
μεριμνά, μεταξφ άλλων, για: τθ ςφνταξθ των ςχεδίων τεχνικϊν
προδιαγραφϊν, ςε ςυνεργαςία με τισ ςυναρμόδιεσ Διευκφνςεισ και φορείσ,
για όλα τα μζςα, υλικά και εφόδια που προμθκεφεται το Πυροςβεςτικό ϊμα
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτθν αποςτολι του, τον εξοπλιςμό των
Τπθρεςιϊν του ϊματοσ με τα απαραίτθτα οχιματα, αντλίεσ και λοιπά
μθχανιματα και εργαλεία, τθν ςτζγαςθ των Πυροςβεςτικϊν Τπθρεςιϊν και
τον εξοπλιςμό των κτιρίων τουσ με τα αναγκαία είδθ, τθ μελζτθ και
αξιοποίθςθ ξζνων προτφπων που αφοροφν μζςα, υλικά ι ςυςτιματα
ενεργθτικισ και πακθτικισ πυροπροςταςίασ και τθν εφρυκμθ λειτουργία των
Πυροςβεςτικϊν υνεργείων, ιδίωσ μζςω τθσ προμικειασ των απαραίτθτων
ανταλλακτικϊν και υλικϊν.
Με το άρθρο 92 προβλζπονται οι αρμοδιότθτεσ και θ διάρκρωςθ τθσ
Οομικισ Τπθρεςίασ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, ωσ άμεςα υπαγόμενθσ
ςτον Τπαρχθγό Τποςτιριξθσ και εποπτευόμενθσ από τον υντονιςτι
Τποςτιριξθσ. Θ εν λόγω Τπθρεςία είναι επιφορτιςμζνθ με τθ νομικι
υποςτιριξθ του διοικθτικοφ και επιχειρθςιακοφ πυροςβεςτικοφ ζργου και
μεριμνά,
μεταξφ
άλλων,
για:
τθν
κατάρτιςθ/νομοτεχνικι
επεξεργαςία/προϊκθςθ/δθμοςίευςθ
ςχεδίων,
νόμων,
προεδρικϊν
διαταγμάτων και κανονιςτικϊν αποφάςεων, τθν παροχι νομικϊν ςυμβουλϊν
προσ τθν Θγεςία του ϊματοσ, τισ Τπθρεςίεσ και τα όργανά του για
υπθρεςιακά προβλιματα και ηθτιματα νομικισ φφςθσ που ανακφπτουν κατά
τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων και αρμοδιοτιτων τουσ και τθν κακοδιγθςθ
των Τπθρεςιϊν του ϊματοσ για τθν ορκι εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ, τθν
επεξεργαςία και υποβολι ερωτθμάτων για νομικά ηθτιματα προσ το Γραφείο
Οομικοφ υμβοφλου ςτο Τπουργείο Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του
Πολίτθ και τισ αρμόδιεσ Ειςαγγελίεσ και λοιπζσ Αρχζσ και τθν τιρθςθ και
εφαρμογι των γνωμοδοτιςεϊν τουσ, τθ ςφνταξθ και αποςτολι προσ τα
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Διοικθτικά Δικαςτιρια εκκζςεων απόψεων τθσ Διοίκθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ
άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων και μζςων ςτρεφομζνων κατά του Τπουργοφ
Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ ι άλλων οργάνων του ϊματοσ,
που αφοροφν υποκζςεισ ιδιωτϊν ι πυροςβεςτικϊν υπαλλιλων, κακϊσ και
πάςθσ φφςεωσ άλλων κεμάτων υπθρεςιακισ κατάςταςθσ του προςωπικοφ
του ϊματοσ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξισ τουσ, τθν ζγερςθ ποινικϊν,
αςτικϊν ι άλλων αξιϊςεων του Δθμοςίου κατά νομικϊν και φυςικϊν
προςϊπων και τθν διεκδίκθςθ, ςε ςυνεργαςία με τθν Μεντρικι Τπθρεςία του
Οομικοφ υμβουλίου του Μράτουσ και τα κατά τόπουσ αρμόδια Γραφεία
Οομικϊν υμβοφλων, με κάκε νόμιμο τρόπο των αξιϊςεων του Δθμοςίου,
που προζρχονται από τθν αποςτολι και τισ δραςτθριότθτεσ του
Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, τθ μελζτθ τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, νομολογίασ
και του δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθν εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ
νομοκεςίασ προσ αυτό ςε κζματα αρμοδιότθτασ του Πυροςβεςτικοφ
ϊματοσ, κακϊσ και τθν κωδικοποίθςθ τθσ πυροςβεςτικισ νομοκεςίασ.
Ξε το άρθρο 93 περιγράφονται θ εςωτερικι διάρκρωςθ, διεφκυνςθ,
διοικθτικι υπαγωγι, αποςτολι και λειτουργία των Περιφερειακϊν
Πυροςβεςτικϊν Διοικιςεων ωσ αποκεντρωμζνων δομϊν διοίκθςθσ του
Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ και ο ρόλοσ τουσ ωσ περιφερειακοφ επίπεδου
Μζντρων Επιχειριςεων, Γραφείων Επιχειριςεων και Πολιτικισ Προςταςίασ,
Ελζγχου Δαπανϊν και Προμθκειϊν, Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ και Μλιμακίου
Αντιμετϊπιςθσ Εγκλθμάτων Εμπρθςμοφ. Οι εν λόγω περιφερειακζσ
διοικθτικζσ δομζσ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ μετατρζπονται ςε
περιφερειακά ςτρατθγεία και μεριμνοφν, μεταξφ άλλων, για: τθν
εποπτεία/ζλεγχο των Πυροςβεςτικϊν Τπθρεςιϊν τθσ γεωγραφικισ
δικαιοδοςίασ τουσ ςε επίπεδο εκπαίδευςθσ και επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ
του προςωπικοφ, διακεςιμότθτασ και επάρκειασ των πυροςβεςτικϊν
οχθμάτων, κλιμάκων, μθχανθμάτων και λοιποφ εξοπλιςμοφ των
Πυροςβεςτικϊν τακμϊν, τον ςυντονιςμό όλων των ςυναρμόδιων
Τπθρεςιϊν, ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ του Εκνικοφ χεδιαςμοφ Πολιτικισ
Προςταςίασ τθσ Χϊρασ ςε περιφερειακό επίπεδο και ςε κζματα πολιτικισ
άμυνασ, τθν εκπόνθςθ/ςφνταξθ/εφαρμογι ςχεδίων επζμβαςθσ των
Πυροςβεςτικϊν Τπθρεςιϊν τθσ Διοίκθςισ τουσ, ςε ςυνεργαςία και με άλλεσ
αρχζσ, εφόςον αυτό είναι απαραίτθτο, για τθν αντιμετϊπιςθ μεγάλων
πυρκαγιϊν
ι
άλλων
ςοβαρϊν
ςυμβάντων,
τθ
διενζργεια/ζγκριςθ/παρακολοφκθςθ των προσ εκτζλεςθ διαγωνιςμϊν
προμθκειϊν
αρμοδιότθτάσ
τουσ,
τθν
αναπροςαρμογι
κατόπιν
διαπραγμάτευςθσ και μόνο επί τα βελτίω, των μιςκωμάτων ακινιτων που
ςτεγάηονται Πυροςβεςτικζσ Τπθρεςίεσ τθσ δικαιοδοςίασ τουσ και τθν
κατάρτιςθ, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Πυροςβεςτικοφ
ϊματοσ, ειδικοφ τιμολογίου επιςκευισ και ςυντιρθςθσ πυροςβεςτικοφ
εξοπλιςμοφ για τθν κάκε είδουσ προβλεπόμενθ τακτικι ι ζκτακτθ επιςκευι ι
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ςυντιρθςθ πυροςβεςτικϊν οχθμάτων, πλοίων ι άλλου είδουσ
πυροςβεςτικοφ εξοπλιςμοφ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ
ευρωπαϊκϊν ι άλλων προγραμμάτων πολιτικισ προςταςίασ τα οποία
υλοποιοφνται ςε τοπικό ι περιφερειακό επίπεδο, κακϊσ και τθ διάκεςθ
ευρωπαϊκϊν και εκνικϊν πόρων για τουσ ςκοποφσ τθσ πολιτικισ προςταςίασ
και τθσ δαςοπυρόςβεςθσ.
Με το άρθρο 94 προβλζπονται τα ςχετικά με τισ αρμοδιότθτεσ και τθ
λειτουργία των Διοικιςεων Πυροςβεςτικϊν Τπθρεςιϊν Οομϊν, τθ διοικθτικι
υπαγωγι και διεφκυνςθ αυτϊν και τισ ςχζςεισ τουσ με τισ υφιςτάμενεσ κατά
τόπο δομζσ Πολιτικισ Προςταςίασ ςε προλθπτικό και καταςταλτικό επίπεδο.
Με το άρθρο 95 κακορίηονται τα κακικοντα του Διοικθτι
Πυροςβεςτικϊν Τπθρεςιϊν Οομοφ, ο οποίοσ, εκτόσ των άλλων, ςε περίπτωςθ
πυρκαγιάσ, κεομθνίασ ι άλλου ςοβαροφ ςυμβάντοσ ι επιχειριςεων
πολιτικισ προςταςίασ ςτο Οομό, με εντολι του Διοικθτι τθσ οικείασ
Περιφερειακισ Πυροςβεςτικισ Διοίκθςθσ, αποφαςίηει για τθν κατανομι
δυνάμεων ςτθν περιφζρεια αρμοδιότθτάσ του, μεταβαίνει επιτόπου και
αναλαμβάνει τθ Διεφκυνςθ του πυροςβεςτικοφ ζργου και το ςυντονιςμό
όλων ανεξαιρζτωσ των πυροςβεςτικϊν και λοιπϊν τακτικϊν επιχειρθςιακϊν
και υποςτθρικτικϊν δυνάμεων Πολιτικισ Προςταςίασ και αποφαςίηει για τα
ανϊτατα όρια κόςτουσ επιςκευισ οχθμάτων και εξοπλιςμοφ των υπθρεςιϊν
που υπάγονται ςε αυτόν προσ αποφυγι ςπατάλθσ.
Με το άρθρο 96 ανακακορίηεται ο καταλθκτικόσ βακμόσ εξζλιξθσ των
Αξιωματικϊν Ειδικϊν Μακθκόντων των Μλάδων Διοικθτικϊν, Τγειονομικϊν,
Σεχνικϊν, Πλοθγϊν και Πλθροφορικισ.
Με το άρθρο 97 προβλζπεται θ δυνατότθτα κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο
κείμενο των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που αφορά το
Πυροςβεςτικό ϊμα και το προςωπικό του.
Με το άρθρο 98 κεςπίηονται μεταβατικζσ και άλλεσ διατάξεισ που
κακορίηουν τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου κατά το μζροσ των
μεταβολϊν και αλλαγϊν που αυτόσ επιφζρει.
Με το άρθρο 99 ρυκμίηονται κζματα μετακζςεων, κακθκόντων και
ωραρίου εργαςίασ των Πυροςβεςτϊν πενταετοφσ υποχρζωςθσ.
Με το άρθρο 100 ρυκμίηονται ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν
αρμοδιότθτα αφαίρεςθσ και αναςτολισ τθσ ιδιότθτασ του εκελοντι
πυροςβζςτθ, τον τφπο τθσ ςτολισ, τα χορθγοφμενα εφόδια, τα μζςα, τον
ατομικό εξοπλιςμό που αυτοί φζρουν και τθν απαλλαγι τουσ από τουσ
εργοδότεσ τουσ ςε περίπτωςθ γενικισ επιφυλακισ θ οποία αποδεικνφεται με
τθν ζκδοςθ ςχετικισ διαταγισ κακϊσ και τισ προχποκζςεισ επιβράβευςθσ
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αυτϊν μζςω τθσ λιψθσ μορίων κατά τουσ διαγωνιςμοφσ για κατάταξθ ςτο
Πυροςβεςτικό ϊμα.
Με το άρθρο 101, κεςπίηονται ιδίωσ οι ακόλουκεσ ρυκμίςεισ: Ορίηεται
ότι τθν ευκφνθ για τθν τοποκζτθςθ, τθ ςυντιρθςθ και τθν καλι λειτουργία
όλων των προλθπτικϊν και καταςταλτικϊν μζτρων και μζςων
πυροπροςταςίασ ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ, εκμεταλλεφςεισ και εργαςίεσ του
ιδιωτικοφ και του δθμόςιου τομζα ζχει πζραν του ιδιοκτιτθ ι του
εκμεταλλευτι που ίςχυε ζωσ ςιμερα και ο εργοδότθσ, κατόπιν ςχετικισ
επιςιμανςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (παρ. 1). Επίςθσ, κακορίηονται οι
διαδικαςίεσ και ο τρόποσ ςυνεργαςίασ ςε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο
μεταξφ Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ και Γενικισ Γραμματείασ Δαςϊν, ςτο
πλαίςιο τθσ πρόλθψθσ και προςταςίασ των δαςικϊν εκτάςεων κακϊσ και τθσ
παροχι υποςτιριξθσ και άμεςθσ ςυνδρομισ κατά τθν αντιμετϊπιςθ των
δαςικϊν πυρκαγιϊν (παρ. 2), παρζχεται εξουςιοδότθςθ για τθ ρφκμιςθ, με
προεδρικό διάταγμα, κεμάτων προςταςίασ τθσ υγείασ και αςφάλειασ του
προςωπικοφ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ (παρ. 3), ενϊ διευκετοφνται
ηθτιματα που ςχετίηονται με τον ζλεγχο για τθν εφαρμογι των
πυροςβεςτικϊν διατάξεων, των κανονιςμϊν πυροπροςταςίασ και γενικά τθσ
νομοκεςίασ πυραςφάλειασ όπωσ επίςθσ και με τθν ευκφνθ για τθν
τοποκζτθςθ, τθ ςυντιρθςθ και τθν καλι λειτουργία όλων των προλθπτικϊν
και καταςταλτικϊν μζτρων και μζςων πυροπροςταςίασ ςε όλεσ τισ
επιχειριςεισ, εκμεταλλεφςεισ και εργαςίεσ του ιδιωτικοφ και του δθμόςιου
τομζα (παρ. 4).
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ΜΕΡΟ Δ΄
Εθνικό υντονιςτικό Κζντρο Ελζγχου υνόρων, Μετανάςτευςησ και Αςφλου
(Ε..Κ.Ε..Μ.Α.)
Σο Ξζροσ Δϋ του ςχεδίου νόμου αφορά ςτθν αναβάκμιςθ του Εκνικοφ
υντονιςτικοφ Μζντρου Επιτιρθςθσ και Ελζγχου υνόρων, (Ε..Μ.Ε.Ε..), που
ςυςτάκθκε με το άρκρο 27 του ν. 4058/2012 (Α’ 63). Θ αναβάκμιςθ αυτι
κρίνεται απαραίτθτθ, ενόψει των διαρκϊσ μεταβαλλόμενων ςυνκθκϊν ςτον
τομζα τθσ μετανάςτευςθσ που επθρεάηουν άμεςα τθ διαχείριςθ των
εξωτερικϊν ςυνόρων τθσ Χϊρασ. Ειδικότερα:
Με το άρθρο 102 το Εκνικό υντονιςτικό Μζντρο Επιτιρθςθσ και
Ελζγχου υνόρων (Ε..Μ.Ε.Ε..) μετονομάηεται ςε Εκνικό υντονιςτικό Μζντρο
Ελζγχου υνόρων, Ξετανάςτευςθσ και Αςφλου (Ε..Μ.Ε..Ξ.Α.) και
προςτίκενται ςε αυτό νζεσ αρμοδιότθτεσ πζραν αυτϊν που προβλζπονται
από τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 27 του ν. 4058/2012 (Α’ 63),
οι οποίεσ αφοροφν, κυρίωσ, ςτο ςυντονιςμό, τθ διαχείριςθ και εποπτεία τθσ
διοικθτικισ και επιχειρθςιακισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των ςυναρμόδιων, ςε
εκνικό επίπεδο, φορζων και υπθρεςιϊν, για τα κζματα τθσ μετανάςτευςθσ
και του αςφλου και ιδίωσ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του Νιμενικοφ
ϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου, τθσ Τπθρεςίασ
Πρϊτθσ Τποδοχισ και των ςυναρμόδιων υπθρεςιϊν του Δθμοςίου, τθν
εκπόνθςθ, παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ και τθν προςαρμογι του Εκνικοφ
τρατθγικοφ
και
Επιχειρθςιακοφ
ςχεδίου
αντιμετϊπιςθσ
του
μεταναςτευτικοφ ηθτιματοσ ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ τθσ μετανάςτευςθσ
και του αςφλου. Για τον ςκοπό αυτόν το Ε..Μ.Ε..Ξ.Α. ςυνεργάηεται με
αντίςτοιχα κζντρα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τον
Ευρωπαϊκό Οργανιςμό για τθ διαχείριςθ τθσ επιχειρθςιακισ ςυνεργαςίασ ςτα
εξωτερικά ςφνορα των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Frontex),
όπωσ επίςθσ και με αντίςτοιχα όργανα ι δομζσ που λειτουργοφν ςε τρίτεσ
χϊρεσ και ιδίωσ με άλλουσ διεκνείσ και ευρωπαϊκοφσ οργανιςμοφσ και
υπθρεςίεσ με αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ. το πλαίςιο αυτό το Ε..Μ.Ε..Ξ.Α.
μπορεί να ςυνάπτει μνθμόνια ςυνεργαςίασ με αντίςτοιχουσ φορείσ ι
υπθρεςίεσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ.
Περαιτζρω, το Ε..Μ.Ε..Ξ.Α. αποτελεί «ενιαίο εκνικό κζντρο
ςυντονιςμοφ», το οποίο υλοποιεί το «εκνικό ςφςτθμα επιτιρθςθσ των
ςυνόρων» κατά τθν ζννοια τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ ςτο Ευρωπαϊκό
Μοινοβοφλιο, ςτο υμβοφλιο, ςτθν Οικονομικι και Μοινωνικι Επιτροπι και
ςτθν Επιτροπι Περιφερειϊν για τθν «Εξζταςθ τθσ δθμιουργίασ ενόσ
ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ επιτιρθςθσ των ςυνόρων (EUROSUR)» (COM (2008)
68 τθσ 13.2.2008). Ξε τον τρόπο αυτό εξαςφαλίηει το ςυντονιςμό, ςε 24ωρθ
βάςθ και ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ, των δραςτθριοτιτων του
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ςυνόλου των εκνικϊν αρχϊν που είναι επιφορτιςμζνεσ με τον ζλεγχο των
εξωτερικϊν ςυνόρων, ανταλλάςοντασ ςχετικζσ πλθροφορίεσ τόςο με τουσ
αντίςτοιχουσ φορείσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε. όςο και με τον Frontex.
Με το άρθρο 103 κακορίηεται θ διάρκρωςθ του Ε..Μ.Ε..Ξ.Α. ςτα
Σμιματα υντονιςμοφ και Διαχείριςθσ, Ανάλυςθσ και Σεκμθρίωςθσ, Διεκνϊν
χζςεων, Εκπαίδευςθσ, Ανάπτυξθσ και Σεχνολογίασ και τρατθγικοφ
χεδιαςμοφ κακϊσ και οι επιμζρουσ αρμοδιότθτεσ των τμθμάτων αυτϊν.
Με το άρθρο 104, μεταξφ άλλων, ορίηεται ωσ επικεφαλισ του
Ε..Μ.Ε..Ξ.Α. ο Γενικόσ υντονιςτισ και κακορίηονται οι προχποκζςεισ
πλιρωςθσ τθσ κζςθσ του και οι αρμοδιότθτζσ του. Επίςθσ, προτείνονται ο
τρόποσ μετακίνθςθσ και ςτελζχωςισ του από ζνςτολο και πολιτικό
προςωπικό, κακϊσ και ο τρόποσ αξιολόγθςθσ και πεικαρχικοφ ελζγχου
αυτϊν.
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ΜΕΡΟ Ε΄
Γενική Γραμματεία Προςταςίασ του Πολίτη
Αναβάθμιςη και εκςυγχρονιςμόσ τησ Πολιτικήσ Προςταςίασ τησ Χώρασ

Ι.
Ξε το Ξζροσ Εϋ του ςχεδίου νόμου ρυκμίηονται ηθτιματα που
αφοροφν τθν οργάνωςθ, το αντικείμενο και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ (Γ.Γ.Π.Π.). Ειδικότερα θ Γ.Γ.Π.Π.
προςδιορίηεται ωσ φορζασ: α. προϊκθςθσ και ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν
διαμόρφωςθσ προτάςεων πολιτικισ για τθ μείωςθ του κινδφνου
καταςτροφϊν ςτο πλαίςιο τθσ Εκνικισ Πολιτικισ για τθ μείωςθ του κινδφνου
καταςτροφϊν και του Εκνικοφ χεδιαςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ, β.
ειςιγθςθσ των ανωτζρω ςτα αρμόδια κυβερνθτικά όργανα, γ. ςχεδιαςμοφ
διαχείριςθσ του κινδφνου καταςτροφϊν, δ. ςυντονιςμοφ των δράςεων
πολιτικισ προςταςίασ τθσ χϊρασ, ε. παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ
εφαρμογισ των ανωτζρω, με ςτόχο τθ μείωςθ του κινδφνου καταςτροφϊν
και τθν ενίςχυςθ των προχποκζςεων για τθν αειφόρο ανάπτυξθ. Επίςθσ
δίδεται ζμφαςθ ςτθ ςυνεργαςία τθσ Γ.Γ.Π.Π. με τισ περιφερειακζσ και τοπικζσ
μονάδεσ πολιτικισ προςταςίασ, με τουσ λοιποφσ δθμόςιουσ φορείσ και
υπθρεςίεσ και τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ κακϊσ και με τουσ ερευνθτικοφσ και
ακαδθμαϊκοφσ φορείσ τθσ χϊρασ με ςτόχο τον καλφτερο ςυντονιςμό των
διαδικαςιϊν που αφοροφν το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι των δράςεων
πολιτικισ προςταςίασ κακϊσ και των διαδικαςιϊν παρακολοφκθςθσ και
ελζγχου τθσ εφαρμογισ αυτϊν. το πλαίςιο αυτό αναδεικνφεται το
Πυροςβεςτικό ϊμα ςε επιχειρθςιακό βραχίονασ τθσ ΓΓΠΠ.
Περαιτζρω, ορίηονται διαδικαςίεσ: α. για τθ διαμόρφωςθ τθσ εκνικισ
πολιτικισ για τθ μείωςθ του κινδφνου καταςτροφϊν ςε 5ετι βάςθ, β. για τθν
κατάρτιςθ και εφαρμογι 3ετοφσ Εκνικοφ χεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ
με τθ μορφι επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ βάςει τθσ εκνικισ πολιτικισ για
τθ μείωςθ του κινδφνου καταςτροφϊν, γ. για τθν κατάρτιςθ και εφαρμογι
του ετιςιου Εκνικοφ χεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ ςτο πλαίςιο του 3ετοφσ Εκνικοφ χεδιαςμοφ και δ. για τθν ανάπτυξθ ενόσ Εκνικοφ υςτιματοσ
Ζγκαιρθσ Προειδοποίθςθσ.
ΙΙ. Ειδικότερα, οι βαςικοί άξονεσ των προωκοφμενων αλλαγϊν είναι οι
ακόλουκοι:
- Θ υιοκζτθςθ λειτουργικισ προςζγγιςθσ ςτθν οργάνωςθ των υπθρεςιακϊν
μονάδων τθσ ΓΓΠΠ και τθν κατανομι των αντικειμζνων τουσ.
- Θ μζγιςτθ δυνατι αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ.
- Θ ευζλικτθ δομι με δυνατότθτα προςαρμογισ ςε νζα δεδομζνα.
- Ο περιοριςμόσ του αρικμοφ των οργανικϊν μονάδων και θ μείωςθ
οργανωτικοφ επιπζδου.
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Θ κάλυψθ κεςμικϊν κενϊν που κα επιτρζψουν ςτθ Γ.Γ.Π.Π. να
αξιοποιιςει ςτο ζπακρο τα χρθματοδοτικά εργαλεία που παρζχονται
τόςο μζςα από τθν Ε.Ε. όςο και από διεκνι προγράμματα και
ςυνεργαςίεσ τόςο ςε επίπεδο υποδομϊν και μζςων όςο και ςε
επιχειρθςιακό επίπεδο (αςκιςεισ κλπ.).
Επίςθσ ςθμαντικό βιμα προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι είναι θ ςφςταςθ τθσ
Εκνικισ χολισ Πολιτικισ Προςταςίασ, θ οποία λειτουργεί ςτο πλαίςιο τθσ
Πυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ.
ΙΙ.

Ειδικότερα, μεταξφ άλλων, ρυκμίηονται τα ακόλουκα ηθτιματα:

Με το άρθρο 105 ςυμπλθρϊνεται θ αποςτολι τθσ Γ.Γ.Π.Π., ϊςτε να
περιλαμβάνει τα κζματα εκτίμθςθσ του κινδφνου καταςτροφϊν και τον
ζλεγχο τθσ εφαρμογισ του ςχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ και υπάγεται
ςε αυτι το Πυροςβεςτικό ϊμα το οποίο αναδεικνφεται ςε επιχειρθςιακό
βραχίονα τθσ ΓΓΠΠ.
Με το άρθρο 106 κακορίηεται θ νζα διάρκρωςθ τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ, ςτθν οποία ιδρφεται υντονιςτικι Αρχι
Πολιτικισ Προςταςίασ (.Α.Π.Π.). Θ ανωτζρω διάκρωςθ και δομι εξυπθρετεί
τθν εςωτερικι ςυνοχι των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ κάκε οργανικισ
μονάδασ κακϊσ και τθ ςυμπλθρωματικότθτα των ςτόχων μεταξφ των
οργανικϊν μονάδων για τθν υλοποίθςθ τθσ αποςτολι τθσ .Α.Π.Π.. Επίςθσ θ
υπαγωγι απευκείασ ςτο υντονιςτι .Α.Π.Π. των μονάδων Διεκνοφσ και
Ευρωπαϊκισ υνεργαςίασ και Διοίκθςθσ και Οργάνωςθσ, οι οποίεσ ζχουν
αντικείμενα με οριηόντιο χαρακτιρα, διευκολφνει τθν επικοινωνία των
ςχετικϊν κεμάτων ςτισ λοιπζσ μονάδεσ τθσ .Α.Π.Π., ενιςχφει τθν
ενδοχπθρεςιακι ςυνεργαςία και εξαςφαλίηει τθ δυνατότθτα καλφτερθσ
εποπτείασ εκ μζρουσ του υντονιςτι .Α.Π.Π..
Ξε τθν ανωτζρω δομι δίδεται ζμφαςθ ςε τρεισ κφριουσ άξονεσ
λειτουργίασ:
α. ςτθν παραγωγι τεχνογνωςίασ ςτα κζματα πολιτικισ προςταςίασ και
τθν ενςωμάτωςι τθσ ςτο ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ,
β. ςτθν υποςτιριξθ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ για τθ μείωςθ του
κινδφνου καταςτροφϊν, τθν ενςωμάτωςι του ςτον αναπτυξιακό ςχεδιαςμό
και τθν κακιζρωςθ διαδικαςιϊν χρθματοδότθςισ του μζςω του
αναπτυξιακοφ προγραμματιςμοφ τθσ χϊρασ και
γ. ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ Γ.Γ.Π.Π. και των
αποκεντρωμζνων, περιφερειακϊν και τοπικϊν μονάδων πολιτικισ
προςταςίασ με ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ ςυνεκτικοφ δικτφου μονάδων
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πολιτικισ προςταςίασ το οποίο κα βαςίηεται ςτθν απρόςκοπτθ επικοινωνία
και ανταλλαγι πλθροφορίασ πολιτικισ προςταςίασ με τθν αξιοποίθςθ των
τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν.
το ίδιο άρκρο ρυκμίηεται θ μεταφορά ςτθ ΑΠΠ του προςωπικοφ τθσ
ΓΓΠΠ που υπθρετεί ςε μονάδεσ τθσ ΓΓΠΠ που καταργοφνται κακϊσ και
περαιτζρω κζματα ςτελζχωςθσ τθσ ΑΠΠ.
Με το άρθρο 107 προςδιορίηεται θ αποςτολι και οι αρμοδιότθτεσ τθσ
υντονιςτικισ Αρχισ Πολιτικισ Προςταςίασ, και ρυκμίηονται οι όροι
κατάρτιςθσ του Οργανιςμοφ τθσ. Ειδικότερα, περιγράφεται θ αποςτολι τθσ
ΑΠΠ ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ τθσ ΓΓΠΠ ωσ αρμόδιασ μονάδασ για τον
ςυντονιςμό των δράςεων για τθν κατάρτιςθ και τθν εφαρμογι του
ςχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ ςε εκνικό επίπεδο, τθν ζρευνα, τθ μελζτθ
και τθν τεκμθρίωςθ του ωσ άνω ςχεδιαςμοφ ςφμφωνα με τα ςφγχρονα
επιςτθμονικά και τεχνολογικά δεδομζνα, τθ λιψθ μζτρων εκτίμθςθσ του
κινδφνου, πρόλθψθσ, ετοιμότθτασ, ενθμζρωςθσ και αντιμετϊπιςθσ των
φυςικϊν, τεχνολογικϊν και λοιπϊν καταςτροφϊν ι καταςτάςεων ζκτακτθσ
ανάγκθσ, τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τα ηθτιματα αυτά, το ςυντονιςμό
των δράςεων αποκατάςταςθσ καταςτροφϊν, τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ των
ανωτζρω μζτρων και δράςεων, τθ ςυνεργαςία με το Πυροςβεςτικό ϊμα, το
οποίο αποτελεί τον επιχειρθςιακό βραχίονα ςτθ διαχείριςθ των ωσ άνω
καταςτροφϊν, κακϊσ και τθν προϊκθςθ τθσ διεκνοφσ και ευρωπαϊκισ
ςυνεργαςίασ ςτθ ςυμμετοχι και υλοποίθςθ διεκνϊν και ευρωπαϊκϊν
προγραμμάτων αρμοδιότθτάσ τθσ και τθν προϊκθςθ του εκελοντιςμοφ
πολιτικισ προςταςίασ τθσ χϊρασ, με ςτόχο τθ ςυνολικι βελτίωςθ του
επιπζδου προςταςίασ των πολιτϊν από καταςτροφζσ, τθ μείωςθ του
κινδφνου καταςτροφϊν και τθ ςυμβολι ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ τθσ χϊρασ.
Επίςθσ προςδιορίηονται οι αρμοδιότθτεσ τθσ .Α.Π.Π. για τθν
υλοποίθςθ τθσ ωσ άνω αποςτολισ, το ςυντονιςμό των υποκείμενων
οργανικϊν μονάδων και τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του Ε..Μ.Ε. του Π..,
κακϊσ και οι αρμοδιότθτεσ του υντονιςτι Πολιτικισ Προςταςίασ.
Με το άρθρο 108 του ςχεδίου νόμου κακορίηονται οι καταργοφμενεσ
και ςυγχωνευόμενεσ δομζσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ
Με το άρθρο 109 επαναπροςδιορίηονται οι αρμοδιότθτεσ τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ, ιδίωσ όπωσ διαμορφϊνονται ςτο πλαίςιο
τθσ κζςπιςθσ τθσ Εκνικισ Πολιτικισ για τθ Ξείωςθ του Μινδφνου
Ματαςτροφϊν, του Εκνικοφ χεδιαςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ και του
Ετιςιου Εκνικοφ χεδιαςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ, τθσ υπαγωγισ ςτθ
Γ.Γ.Π.Π. του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ και τθσ ίδρυςθσ ςτθ .Α.Π.Π. του
Εκνικοφ υςτιματοσ Ζγκαιρθσ Προειδοποίθςθσ. Ειδικότερα, δίδεται ζμφαςθ
ςτθ ςυνεργαςία με ερευνθτικοφσ και ακαδθμαϊκοφσ φορείσ για τθν
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αξιοποίθςθ των προϊόντων εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ που αφοροφν τθ
διαχείριςθ του κινδφνου καταςτροφϊν ςτο ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι
δράςεων πολιτικισ προςταςίασ αλλά και για τθν προϊκθςθ τθσ ζρευνασ προσ
τθν κατεφκυνςθ τθσ ανάπτυξθσ νζων ςυναφϊν τεχνολογικϊν προϊόντων και
εφαρμογϊν. Επίςθσ διατυπϊνονται με ςαφινεια αρμοδιότθτεσ τθσ ΑΠΠ για
τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ του ςχεδιαςμοφ πολιτικισ
προςταςίασ από τουσ φορείσ που είναι αρμόδιοι για τθν υλοποίθςθ των
επιμζρουσ μζτρων και δράςεων προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ επίτευξθ
των ςτόχων του εν λόγω ςχεδιαςμοφ. το πλαίςιο αυτό, προςδιορίηονται
επίςθσ οι αναγκαίεσ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ προβαίνει θ ΓΓΠΠ για τθν
εκπλιρωςθ του ςκοποφ τθσ.
Με το άρθρο 110 προςδιορίηονται οι αρμοδιότθτεσ των Διευκφνςεων,
Σμθμάτων και Γραφείων τθσ ΑΠΠ. Θ κατανομι αντικειμζνων και
αρμοδιοτιτων ςε επίπεδο Διευκφνςεων εξυπθρετεί τθ ςυμπλθρωματικότθτα
των ςτόχων των δφο Διευκφνςεων για τθν υλοποίθςθ τθσ αποςτολισ τθσ
ΑΠΠ ενϊ θ κατανομι των αντικειμζνων και των αρμοδιοτιτων ςε επίπεδο
Σμθμάτων εξυπθρετεί τθν εςωτερικι ςυνοχι των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ
κάκε Διεφκυνςθσ. Επίςθσ κεςμοκετείται θ υποςτιριξθ του ΕΜΕ από τισ
μονάδεσ τθσ ΑΠΠ.
Με το άρθρο 111 κακορίηεται το δυναμικό και τα μζςα πολιτικισ
προςταςίασ και ανάγεται ςε πεικαρχικό παράπτωμα θ άρνθςθ του
προςωπικοφ των οικείων φορζων να εκτελζςουν προςθκόντωσ τα κακικοντά
τουσ ςτα πλαίςια του παρόντοσ ςχεδίου νόμου.
Με τα άρθρα 112 και 113 αναςυγκροτοφνται θ Διυπουργικι Επιτροπι
Εκνικοφ χεδιαςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ και το Μεντρικό υντονιςτικό
Όργανο Πολιτικισ Προςταςίασ αντιςτοίχωσ και προςαρμόηονται ςτισ νζεσ
κυβερνθτικζσ και διοικθτικζσ αλλαγζσ.
Με το άρθρο 114 κεςμοκετείται Εκνικι Πολιτικι για τθ Ξείωςθ του
Μινδφνου Ματαςτροφϊν, Εκνικόσ χεδιαςμόσ Πολιτικισ Προςταςίασ και
Ετιςιοσ Εκνικόσ χεδιαςμόσ Πολιτικισ Προςταςίασ. Θ Εκνικι Πολιτικι για τθ
Ξείωςθ του Μινδφνου Ματαςτροφϊν ςχεδιάηεται κάκε πζντε ζτθ και ςτοχεφει
ςτθν αφξθςθ του επιπζδου αςφάλειασ των πολιτϊν και ςτθν ενίςχυςθ τθσ
αειφόρου ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ. Για τθ διαμόρφωςι τθσ λαμβάνονται υπόψθ
θ ανάλυςθ του κινδφνου καταςτροφϊν ςε ςυνάρτθςθ με τουσ διακζςιμουσ
οικονομικοφσ πόρουσ, οριηόντιεσ και τομεακζσ πολιτικζσ, ιδίωσ δε οι
πολιτικζσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν κλιματικι αλλαγι,
τθν υγεία, τθν αςφάλεια, τθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ κ.λπ. και μετζχουν οι
δθμόςιοι φορείσ κατά λόγο αρμοδιότθτασ, ακαδθμαϊκοί και ερευνθτικοί
φορείσ, φορείσ του παραγωγικοφ τομζα και λοιποί φορείσ του ιδιωτικοφ
τομζα, εμπλεκόμενοι ςτθ διαχείριςθ του κινδφνου καταςτροφϊν. Θ ωσ άνω
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πολιτικι ενςωματϊνεται ςτον αναπτυξιακό ςχεδιαςμό τθσ χϊρασ και
αποτελεί κφριο άξονα αυτοφ για τθν επίτευξθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ. Σθν
πρόταςθ για τθν Εκνικι Πολιτικι για τθ Ξείωςθ του Μινδφνου Ματαςτροφϊν
ειςθγείται θ ΓΓΠΠ και εγκρίνεται από τθ Διυπουργικι Επιτροπι Πολιτικισ
Προςταςίασ. Αρμόδια μονάδα τθσ ΓΓΠΠ για τθν προϊκθςθ και το ςυντονιςμό
των διαδικαςιϊν διαμόρφωςθ τθσ ωσ άνω πολιτικισ είναι θ ΑΠΠ και θ
διαδικαςία για τθ διαμόρφωςθ και ανακεϊρθςι τθσ ορίηεται με τον
οργανιςμό τθσ ΑΠΠ. Ο Εκνικόσ χεδιαςμόσ Πολιτικισ Προςταςίασ είναι
τριετοφσ διάρκειασ, και περιλαμβάνει το ςφνολο των δράςεων πολιτικισ
προςταςίασ, ςε όλουσ τουσ τομείσ διαχείριςθσ του κινδφνου καταςτροφϊν. Θ
κατάρτιςθ του Εκνικοφ χεδιαςμοφ πραγματοποιείται βάςει τθσ Εκνικισ
Πολιτικισ για τθ Ξείωςθ του Μινδφνου Ματαςτροφϊν. Οι ςχετικζσ δράςεισ
χρθματοδοτοφνται από τον κρατικό προχπολογιςμό και από πόρουσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Θ ΓΓΠΠ προωκεί και ςυντονίηει τισ διαδικαςίεσ για τθν κατάρτιςθ και
ζγκριςθ τθσ πρόταςθσ του τριετοφσ Εκνικοφ χεδιαςμοφ Πολιτικισ
Προςταςίασ με τθ μορφι Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ για τθν Πολιτικι
Προςταςία. Σθν πρόταςθ ειςθγείται ο ΓΓΠΠ ςτο ΜΟΠ για περαιτζρω
επεξεργαςία. Θ τελικι πρόταςθ, μετά τθν ενςωμάτωςθ των παρατθριςεων
του ΜΟΠ, υποβάλλεται από τον ΓΓΠΠ ςτθ Διυπουργικι Επιτροπι προσ
ζγκριςθ.
τον εγκεκριμζνο Εκνικό χεδιαςμό Πολιτικισ Προςταςίασ ορίηονται οι
οικονομικοί πόροι υλοποίθςθσ των ςχετικϊν δράςεων. τον Εκνικό
χεδιαςμό μετζχουν φορείσ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα. Αρμόδια
μονάδα τθσ ΓΓΠΠ για τθν προϊκθςθ και το ςυντονιςμό των διαδικαςιϊν
κατάρτιςθσ του Εκνικοφ χεδιαςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ είναι θ .Α.Π.Π.. Θ
διαδικαςία και λοιπζσ λεπτομζρειεσ για τθν κατάρτιςθ τθσ πρόταςθσ, τθν
ζγκριςθ ι τθν ανακεϊρθςθ του Εκνικοφ χεδιαςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ
από τθ Διυπουργικι Επιτροπι ορίηονται με το ΠΔ του οργανιςμοφ τθσ
.Α.Π.Π..
Ο Ετιςιοσ Εκνικόσ χεδιαςμόσ Πολιτικισ Προςταςίασ όπωσ ορίηεται ςτο
ν. 3013/2002 (εδάφιο α, παρ. 2, άρκρο 4) καταρτίηεται βάςει του τριετοφσ
Εκνικοφ χεδιαςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ ςε ετιςια βάςθ από τθν αρμόδια
μονάδα τθσ Γ.Γ.Π.Π. θ οποία είναι θ .Α.Π.Π. και υποβάλλεται από τον Γ.Γ.Π.Π.
ςτο Μ..Ο.Π.Π. για ζγκριςθ. Θ διαδικαςία και οι λοιπζσ λεπτομζρειεσ για τθν
κατάρτιςθ τθσ πρόταςθσ του Ετιςιου Εκνικοφ χεδιαςμοφ προσ το Μ..Ο.Π.Π.
ορίηονται με τον οργανιςμό τθσ .Α.Π.Π..
Περαιτζρω, ςτο ίδιο άρκρο προβλζπονται: α. θ υποβολι από τον ΓΓΠΠ
προσ το Μ..Ο.Π.Π. ετιςιασ ζκκεςθσ απολογιςμοφ δράςεων αναφορικά με τα
προβλεπόμενα ςτον «Ετιςιο Εκνικό χεδιαςμό Πολιτικισ Προςταςίασ» θ
οποία λαμβάνεται υπόψθ κατά τθ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ του «Εκνικοφ
χεδιαςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ» και β. θ υποβολι από τον ΓΓΠΠ προσ τθ
Διυπουργικι Επιτροπι ζκκεςθσ απολογιςμοφ δράςεων αναφορικά με τα
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προβλεπόμενα ςτο Εκνικό χεδιαςμό Πολιτικισ Προςταςίασ θ οποία
λαμβάνεται υπόψθ κατά τθ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ τθσ «Εκνικισ Πολιτικισ
Ξείωςθσ του Μινδφνου Ματαςτροφϊν». Θ διαδικαςία και λοιπζσ
λεπτομζρειεσ για τθν κατάρτιςθ των ανωτζρω εκκζςεων απολογιςμοφ
δράςεων ορίηονται με το ΠΔ του οργανιςμοφ τθσ ΑΠΠ.
Με το άρθρο 115 ιδρφεται ςτθ ΑΠΠ Εκνικό φςτθμα Ζγκαιρθσ
Προειδοποίθςθσ με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ όλων των
ςυςτθμάτων προςταςίασ των πολιτϊν από τθν εκδιλωςθ καταςτροφικϊν
φαινομζνων ι ςυμβάντων, που λειτουργοφν ςε κεντρικό και περιφερειακό
επίπεδο και τθν ζνταξι τουσ ςε εκνικό χεδιαςμό Ζγκαιρθσ Προειδοποίθςθσ,
ο οποίοσ καταρτίηεται κάκε ζτοσ από τθ ΑΠΠ. Σα κζματα που αφοροφν τθν
οργάνωςθ και λειτουργία του ωσ άνω ςυςτιματοσ και κάκε επιμζρουσ
ηιτθμα που είναι αναγκαίο για τθν εφαρμογι των διατάξεων του εν λόγω
άρκρου ρυκμίηονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταςθ
του Τπουργοφ Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ.
Με το άρθρο 116 ορίηεται ο Τπουργόσ Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ
του Πολίτθ αντί του Τπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ ωσ αρμόδιοσ να δζχεται τισ ειςθγιςεισ του Γενικοφ Γραμματζα
Πολιτικισ Προςταςίασ περί κιρυξθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ και
διάκεςθσ ςτουσ ΟΣΑ κονδυλίων για τθν υλοποίθςθ ςχεδιαςμοφ και
εφαρμογισ μζτρων πολιτικισ προςταςίασ και ςυμπλθρϊνονται οι
αρμοδιότθτεσ του Γενικοφ Γραμματζα Πολιτικισ Προςταςίασ.
Με το άρθρο 117 κακορίηεται το ωράριο λειτουργίασ των διαφόρων
υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ, τόςο ςε
κακθμερινι βάςθ όςο και ςε περιπτϊςεισ κινθτοποίθςθσ τθσ Πολιτικισ
Προςταςίασ.
Με τα άρθρα και 118 και 119 επαναπροςδιορίηεται το κεςμικό πλαίςιο
που διζπει τουσ Εκελοντζσ και τισ Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ, με γνϊμονα τθν ενςωμάτωςθ των
ποριςμάτων τθσ πρακτικισ εμπειρίασ, ϊςτε να υπάρξει θ καλφτερθ δυνατι
αξιοποίθςθ του εν λόγω κεςμοφ. Ειδικότερα, ορίηονται καταρχιν οι βαςικζσ
ζννοιεσ που χαρακτθρίηουν το φςτθμα Εκελοντιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ,
προβλζπονται οι κατθγορίεσ, οι προχποκζςεισ και θ διαδικαςία ζνταξθσ των
Ειδικευμζνων Εκελοντϊν και των Εκελοντικϊν Οργανϊςεων υπό τθ ςκζπθ
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ. τθ ςυνζχεια, προβλζπονται
τα ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ των Εκελοντϊν Πολιτικισ Προςταςίασ ωσ
απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε επιχειριςεισ τακτικοφ
επιπζδου και θ οποία πραγματοποιείται κυρίωσ από τθν Εκνικι χολι
Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Πυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ ι από
ςυνεργαηόμενουσ με αυτιν αρμόδιουσ κρατικοφσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ,
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Πανεπιςτιμια, Σ.Ε.Ι., που ζχουν τθ δυνατότθτα να παρζχουν εκπαίδευςθ
ςχετικι με τουσ τομείσ δράςθσ τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ. Επιπρόςκετα,
περιγράφεται με λεπτομζρεια ο τρόποσ, το πλαίςιο και το εφροσ
επιχειρθςιακισ εμπλοκισ, θ αρμοδιότθτα κινθτοποίθςθσ και ο ςυντονιςμόσ
των Εκελοντϊν, ωσ φορζων Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Χϊρασ. Γίνεται, επίςθσ,
αναφορά ςτθν αρμοδιότθτα περί τθσ εποπτείασ και αξιολόγθςθσ τθσ
επιχειρθςιακισ δράςθσ των Εκελοντικϊν Οργανϊςεων και των Ειδικευμζνων
Εκελοντϊν κακϊσ και ςτα ςχετικά με τθ ςτολι, τα διακριτικά και το ατομικό
δελτίο αυτϊν. τθν εν λόγω προτεινόμενθ διάταξθ ρυκμίηονται, ακόμθ,
κζματα θκικϊν αμοιβϊν και κυρϊςεων των Εκελοντϊν για εξαιρετικζσ
πράξεισ, υπερβαίνουςεσ το μζτρο εκτζλεςθσ των κακθκόντων τουσ και για μθ
ανταπόκριςθ ι πλθμμελι εκτζλεςθ υποχρεϊςεων εκ μζρουσ Εκελοντικϊν
Οργανϊςεων ι Ειδικευμζνων Εκελοντϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ
Προςταςίασ, αντίςτοιχα. Σζλοσ, με το προτεινόμενο άρκρο ρυκμίηεται το
ηιτθμα τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ και αςτικισ ευκφνθσ των Εκελοντϊν
Πολιτικισ Προςταςίασ, που αποτελεί για χρόνια αίτθμά τουσ κακϊσ και θ
εξαςφάλιςθ διακεςιμότθτασ αυτϊν που είναι υπάλλθλοι του Δθμοςίου,
ΟΠΔΔ, κρατικϊν ΟΠΙΔ ι του ιδιωτικοφ τομζα, για όςο χρόνο μετζχουν υπό
τθν ανωτζρω ιδιότθτα ςτθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν, εφόςον
κλθκοφν από τουσ αρμόδιουσ φορείσ να ςυμμετζχουν και των ςχετικϊν
υποχρεϊςεων των εργοδοτϊν τουσ, όπωσ επίςθσ και θ οικονομικι ενίςχυςι
τουσ από πόρουσ του ετιςιου προχπολογιςμοφ τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Πολιτικισ Προςταςίασ.
Ξε το άρθρο 120 του ςχεδίου νόμου κεςπίηονται μεταβατικζσ
ρυκμίςεισ.
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ΜΕΡΟ Σ΄
Ευρωπαϊκό Σαμείο Προςφφγων – Σροποποιήςεισ του ν. 3907/2011
Ξε το Ξζροσ Σϋ του ςχεδίου νόμου ρυκμίηονται ηθτιματα που
αφοροφν ςτθν περιζλευςθ τθσ διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Σαμείου
Προςφφγων, το οποίο ζχει ςυςτακεί βάςει τθσ απόφαςθσ 573/2007/ΕΜ του
Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου για τθ ςφςταςθ του
Ευρωπαϊκοφ Σαμείου Προςφφγων ωσ μζροσ του Γενικοφ Προγράμματοσ
«Αλλθλεγγφθ και Διαχείριςθ των Ξεταναςτευτικϊν Ροϊν», ςτθν Τπθρεςία
Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν Προγραμμάτων του Τπουργείου
Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ, θ οποία ορίηεται πλζον ωσ
υπεφκυνθ εκνικι αρχι, ενϊ επζρχονται περαιτζρω τροποποιιςεισ ςτον ν.
3907/2011, ιδίωσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ αντιμετϊπιςθσ οργανωτικϊν και
λειτουργικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν Τπθρεςία Αςφλου, τθν Αρχι
Προςφυγϊν και τθν Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ. Ειδικότερα:
Με το άρθρο 121 ορίηεται ωσ υπεφκυνθ εκνικι αρχι για το Ευρωπαϊκό
Σαμείο Προςφφγων θ Τπθρεςία Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν
Προγραμμάτων του Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ,
ςτθν οποία ςυςτινεται Σμιμα Ευρωπαϊκοφ Σαμείου Προςφφγων,
αποτελοφμενο από τα Γραφεία α) Προγραμματιςμοφ και Αξιολόγθςθσ και β)
Παρακολοφκθςθσ και Επαλθκεφςεων. Επίςθσ, ρυκμίηονται κζματα
ςτελζχωςθσ του Σμιματοσ Σαμείου Προςφφγων τθσ Τπθρεςίασ Ευρωπαϊκϊν
και Αναπτυξιακϊν Προγραμμάτων των Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ και
Προςταςίασ του Πολίτθ με απόςπαςθ προςωπικοφ από το Σμιμα
Προςφφγων και Αιτοφντων Άςυλο τθσ Διεφκυνςθσ Μοινωνικισ Αντίλθψθσ και
Αλλθλεγγφθσ του Τπουργείου Εργαςίασ, Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ,
εφόςον απαιτθκεί.
Με το άρθρο 122 του ςχεδίου νόμου ρυκμίηονται ηθτιματα
αρμοδιότθτασ τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ. Ειδικότερα:
α) Ξε τθν παρ. 1 τθσ προτεινόμενθσ ρφκμιςθσ κεςπίηεται θ
δυνατότθτα παραχϊρθςθσ κατά χριςθ δωρεάν κτιρίων του Δθμοςίου και του
ευρφτερου δθμόςιου τομζα, κακϊσ και κτιρίων Ξθ Μυβερνθτικϊν
Οργανϊςεων για τθν εγκατάςταςθ των Δομϊν Φιλοξενίασ Αιτοφντων Άςυλο
και Ευάλωτων Ομάδων και ρυκμίηονται ηθτιματα επιςκευισ και ςυντιρθςθσ
των κτιρίων αυτϊν.
β) Ξε τισ παρ. 2 και 5 του άρκρου 122 ρυκμίηονται ηθτιματα
τοποκζτθςθσ προϊςταμζνων ςτα Σμιματα τθσ Μεντρικισ Τπθρεςίασ τθσ
Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ και προςωρινισ ανάκεςθσ κακθκόντων
προϊςταμζνων ςε προςωπικό που υπθρετεί με απόςπαςθ ςτισ Τπθρεςίεσ
Πρϊτθσ Τποδοχισ.
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γ) Ξε τισ παρ. 3, 4 και 7 ςυμπλθρϊνονται οι διατάξεισ του π.δ.
102/2012 (Αϋ 169), με ςκοπό τθ δθμιουργία ι αναμόρφωςθ υπαρχουςϊν
υπθρεςιακϊν δομϊν.
δ) Ξε τθν παρ. 8 τθσ προτεινόμενθσ ρφκμιςθσ παρζχεται θ δυνατότθτα
μετακίνθςθσ από περιφερειακι υπθρεςία πρϊτθσ υποδοχισ τθσ οποίασ
αναςτζλλεται θ λειτουργία των υπαλλιλων τθσ και θ μεταφορά τθσ κζςθσ
τουσ ςε άλλθ περιφερειακι υπθρεςία πρϊτθσ υποδοχισ, αν ο αρικμόσ των
υπθκόων τρίτων χωρϊν που υπόκεινται ςε διαδικαςία πρϊτθσ υποδοχισ
αρμοδιότθτάσ τθσ παρουςιάηει μείωςθ τουλάχιςτον τριάντα τοισ εκατό (30%)
ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο τρίμθνο.
ε) Ξε τθν παρ. 9 τθσ προτεινόμενθσ ρφκμιςθσ τροποποιείται θ
ιςχφουςα διάταξθ για τθ δζςμευςθ τθσ δεκαετίασ, ϊςτε να δοκεί θ
δυνατότθτα ςε υποψιφιουσ προσ μετάταξθ να διανφςουν τθν υποχρεωτικι
δεκαετία υπθρζτθςθσ, που προβλζφκθκε κατά το διοριςμό τουσ ι κατά τθν
προθγοφμενθ μετάταξι τουσ, ςτθν υπθρεςία μασ. Ξε το ιςχφον κακεςτϊσ,
παρόλο που οι περιφερειακζσ μασ υπθρεςίεσ είναι ςτθν παραμεκόριο, δεν
παρζχεται αυτι θ δυνατότθτα, γεγονόσ που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μθ
επαρκι ςτελζχωςθ του ΜΕ.Π.Τ. Φυλακίου.
ςτ) Ξε τθν παρ. 10 τθσ προτεινόμενθσ ρυκμίηονται ηθτιματα υπθκόων
τρίτων χωρϊν, οι οποίοι παραμζνουν εντόσ των εγκαταςτάςεων του ΜΕ.Π.Τ.
και παράδοςθσ αυτϊν από το ΜΕ.Π.Τ ςτθν Ελλθνικι Αςτυνομία με ςχετικό
παραπεμπτικό και προςδιορίηονται οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ.
η) Ξε τθν προτεινόμενθ ρφκμιςθ τθσ παρ. 11 διαςφαλίηεται θ
εναρμόνιςθ των ρυκμίςεων του ν. 3907/2011 προσ τα ρυκμίςεισ του π.δ.
113/2013 αναφορικά με τθν κράτθςθ ι μθ των αιτοφντων άςυλο και τισ
προχποκζςεισ αυτισ.
θ) Ξε τθν παρ. 12 ρυκμίηονται ηθτιματα παραμονισ υπθκόων τρίτων
χωρϊν ςτο ΜΕΠΤ και ιδίωσ θ δυνατότθτα ζκδοςθσ απόφαςθσ παραπομπισ
αυτοφ από τον επικεφαλισ του ΜΕ.Π.Τ. με ειδικι αιτιολογία.
κ) Ξε τθν παρ. 13 αντιμετωπίηεται το φαινόμενο τθσ καταγραφισ του
υπθκόου τρίτων χωρϊν, για πρϊτθ φορά, δφο ι και τρεισ φορζσ από
διαφορετικζσ υπθρεςίεσ (και να φωτογραφίηεται, δακτυλοςκοπείται κλπ),
ενϊ ςφμφωνα με τον ν. 3907/2011 θ μόνθ αρμόδια προσ τοφτο υπθρεςία
είναι θ Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ. Θ ακολουκοφμενθ ζωσ ςιμερα
εφαρμογι ζχει ωσ αποτζλεςμα να καταγράφεται ο ίδιοσ αλλοδαπόσ με
διαφορετικά ςτοιχεία, να δθμιουργοφνται διαφορετικοί φάκελοι και να
προκαλείται ςφγχυςθ μεταξφ των υπθρεςιϊν αναφορικά με το πρόςωπο του
αλλοδαποφ. Επίςθσ, προκαλεί ιδιαίτερο άχκοσ ςτισ Αρχζσ τθσ ΕΝ.Α.. Θ
προτεινόμενθ διαδικαςία ζχει ιδθ εφαρμοςτεί (ςτθ Χίο) με επιτυχία,
διευκολφνοντασ τόςο το ζργο τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ όςο και τθσ
ΕΝ.Α. και ςυμβάλλοντασ καίρια ςτθν αποφυγι διπλοεγγραφϊν κλπ.
Με το άρθρο 123 ςυμπλθρϊνονται ςε ενιαίο κείμενο και
τροποποιοφνται διατάξεισ του ν. 3907/2011 «Κδρυςθ Τπθρεςίασ Αςφλου και
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Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ, προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ
τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2008/115/ΕΜ "ςχετικά με τουσ κοινοφσ κανόνεσ και
διαδικαςίεσ ςτα κράτθ - μζλθ για τθν επιςτροφι των παρανόμωσ
διαμενόντων υπθκόων τρίτων χωρϊν" και λοιπζσ διατάξεισ», με γνϊμονα τισ
ανάγκεσ άμεςθσ λειτουργίασ τουσ, ςε εκπλιρωςθ των ςχετικϊν ευρωπαϊκϊν
δεςμεφςεων τθσ χϊρασ. Θ λειτουργία των νζων υπθρεςιϊν προτάςςεται ωσ
κατεπείγουςα προτεραιότθτα από τθν Μυβζρνθςθ και τθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι λόγω των δεςμεφςεων και υποχρεϊςεων που ζχει αναλάβει θ χϊρα
μασ. Ειδικότερα:
α) Ξε τισ παρ. 1, 2, 3 και 4 και 15 ρυκμίηονται επείγοντα ηθτιματα
ςτελζχωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου, τθσ Αρχισ Προςφυγϊν και τθσ Τπθρεςίασ
Πρϊτθσ Τποδοχισ.
β) Ξε τθν παρ. 5 ορίηεται ότι θ κθτεία των τριμελϊν Επιτροπϊν
Προςφυγϊν τθσ, αμζςωσ υπαγόμενθσ ςτον Τπουργό Δθμόςιασ Σάξθσ και
Προςταςίασ του Πολίτθ, Αρχισ Προςφυγϊν είναι ετιςια, με δυνατότθτα
ανανζωςθσ και κακορίηεται θ ςφνκεςι τουσ και τα δικαιϊματα και
υποχρεϊςεισ των μελϊν τθσ, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ διευκόλυνςθσ τθσ
καλφτερθσ και ταχφτερθσ λειτουργίασ τουσ.
γ) Ξε τθν παρ. 6 ρυκμίηονται υπθρεςιακά και λειτουργικά ηθτιματα τθσ
Τπθρεςίασ Αςφλου και τθσ Αρχισ Προςφυγϊν (τφποσ άδειασ διαμονισ
δικαιοφχων διεκνοφσ προςταςίασ, αποδοχι δωρεϊν κλπ).
δ) Ξε τισ παρ. 7 και 8 και 9 επικαιροποιείται και ςυμπλθρϊνεται το
κεςμικό πλαίςιο που αφορά τθν ίδρυςθ, αποςτολι και ςυγκρότθςθ τθσ
Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ, ενϊ, με τισ παρ. 10, 11 και 12, ρυκμίηονται
κζματα οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Μζντρων ι Ξονάδων Πρϊτθσ
Τποδοχισ, όπωσ θ εξεφρεςθ υφιςτάμενων ι θ ανζγερςθ νζων κτιριακϊν
εγκαταςτάςεων, θ ταχεία εκτζλεςθ των αναγκαίων ζργων υποδομισ κλπ.
ε) Ξε τθν παρ. 12 κεςπίηονται ρυκμίςεισ για τουσ επικεφαλισ των
Μζντρων και των Ξονάδων Πρϊτθσ Τποδοχισ.
ςτ) Ξε τθν παρ. 13 ορίηεται θ 24ωρθ λειτουργία των ΜΕ.Π.Τ..
η) Ξε τθν παρ. 14 ορίηεται ότι για τθ λειτουργία των κλιμακίων ιατρικοφ
ελζγχου και ψυχοκοινωνικισ μζριμνασ τα Μζντρα Πρϊτθσ Τποδοχισ δφνανται
να διακζτουν αςκενοφόρα, για τα οποία χορθγείται άδεια κυκλοφορίασ από
το αρμόδιο Τπουργείο κατόπιν βεβαίωςθσ καταλλθλότθτασ του Ε.Μ.Α.Β..
Ξε το άρθρο 124 προτείνεται θ ακόλουκθ ρφκμιςθ: θ καταπολζμθςθ
τθσ ειςφοροδιαφυγισ, τθσ φοροδιαφυγισ και τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ από
υπθκόουσ τρίτων χωρϊν που εργάηονται ςτθ χϊρα, ςυχνά χωρίσ να
διακζτουν καν άδεια διαμονισ, κακϊσ επίςθσ θ ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ
τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ, προχποκζτουν τθν τιρθςθ διαδικαςίασ
ελζγχου τθσ αποςτολισ χρθματικϊν εμβαςμάτων ςτο εξωτερικό μζςω
πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ι άλλων επιχειριςεων που διενεργοφν ι
διαμεςολαβοφν ςτισ ςυναλλαγζσ αυτζσ. Ξε τθν παροφςα ρφκμιςθ
60

προτείνεται θ διενζργεια των ςυναλλαγϊν αυτϊν με τθν επίδειξθ εν ιςχφι
ταξιδιωτικοφ εγγράφου και κεϊρθςθσ ειςόδου ι άδειασ διαμονισ. Εφόςον το
αποςτελλόμενο ποςό υπερβαίνει το τεςςαρακονταπλάςιο του κατωτάτου
θμερομιςκίου του ανειδίκευτου εργάτθ (22,83 € μικτό θμερομίςκιο Χ 40 =
913,20 €) ανά μινα απαιτείται επιπλζον θ τιρθςθ όλων των μζτρων
ςυνικουσ δζουςασ επιμζλειασ του άρκρο 13 ν.3691/2008 (Α’ 166) «Πρόλθψθ
και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ
και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ». Περαιτζρω,
οι επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτισ ςυναλλαγζσ αυτζσ οφείλουν να
τθροφν ςτοιχεία που διευκολφνουν τθν εφαρμογι τθσ προτεινόμενθσ
ρφκμιςθσ, ςε περίπτωςθ δε που δεν πλθροφνται οι όροι αυτισ, να μθν
διενεργοφν τθν αιτοφμενθ ςυναλλαγι. ε περίπτωςθ παράβαςθσ των
ανωτζρω μζτρων από τα υπόχρεα πρόςωπα, προτείνονται ποινικζσ και
διοικθτικζσ κυρϊςεισ.
Με το άρθρο 125 ειςάγεται εξαίρεςθ από το οριηόμενο ςτθν
παράγραφο 3 του άρκρου 2 του ν. 2685/1999 (Αϋ 35) ανϊτατο όριο των εκτόσ
ζδρασ μετακινιςεων κατ’ ζτοσ και κατά μινα για τουσ υπαλλιλουσ των
Τπθρεςιϊν Πρϊτθσ Τποδοχισ και Αςφλου του Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ
και Προςταςίασ του Πολίτθ, λόγω τθσ φφςθσ τθσ απαςχόλθςισ τουσ (παρ. 1),
προβλζπεται ότι, για τισ ανάγκεσ των φορζων του Τπουργείου Δθμόςιασ
Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ, είναι δυνατι θ ανάκεςθ υπθρεςιϊν,
αγακϊν, μελετϊν και ζργων και θ ςφναψθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων, ςτισ
περιπτϊςεισ των άρκρων 14 και 15 τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΜ, όπωσ
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το Π.Δ. 60/2007 (Α’ 64) με ειδικοφσ
Μανονιςμοφσ, οι οποίοι εκδίδονται με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν
Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του
Πολίτθ και ρυκμίηουν τθ διαδικαςία, τα όργανα, τουσ όρουσ και τισ ςχετικζσ
προχποκζςεισ (παρ. 2) και κεςπίηονται διατάξεισ για τθν κάλυψθ τρεχουςϊν
αναγκϊν λειτουργίασ των Μζντρων ι Ξονάδων Πρϊτθσ Τποδοχισ (παρ. 3).
ΜΕΡΟ Ζ΄
ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ-ΕΝΑΡΞΗ ΙΧΤΟ

Με το άρθρο 126 του ςχεδίου νόμου ορίηεται ότι, από τθν ζναρξθ
ιςχφοσ του παρόντοσ, καταργείται κάκε άλλθ γενικι ι ειδικι διάταξθ, κατά το
μζροσ που αντίκειται ςτισ διατάξεισ αυτοφ ι κατά το μζροσ που ρυκμίηει
κζματα που διζπονται από αυτόν.
Ξε το άρθρο 127 του ςχεδίου νόμου ορίηεται θ ζναρξθ ιςχφοσ του από
τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Μυβερνιςεωσ, με τθν επιφφλαξθ
ειδικότερων ρυκμίςεων.
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ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ

ΙΩΑΟΟΘ ΣΟΤΡΟΑΡΑ

ΔΘΞΘΣΡΙΟ ΑΒΡΑΞΟΠΟΤΝΟ

ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΙΩΑΟΟΘ ΞΙΧΕΝΑΜΘ

ΜΩΟΣΑΟΣΙΟΟ ΧΑΣΗΘΔΑΜΘ
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ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ

ΜΩΟΣΑΟΣΙΟΟ ΑΡΒΑΟΙΣΟΠΟΤΝΟ

ΜΤΡΙΑΜΟ ΞΘΣΟΣΑΜΘ

ΤΓΕΙΑ

ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑ

ΠΤΡΙΔΩΟΑ-ΑΔΩΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΘ

ΙΩΑΟΟΘ ΒΡΟΤΣΘ

ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΣΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΞΙΧΑΘΝ ΧΡΤΟΧΟΛΔΘ

ΙΩΑΟΟΘ ΞΑΟΙΑΣΘ
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ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ

ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ
ΠΟΛΙΣΗ

ΧΑΡΑΝΑΞΠΟ ΑΘΑΟΑΙΟΤ

ΟΙΜΟΝΑΟ-ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΕΟΔΙΑ

ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

ΞΙΝΣΙΑΔΘ ΒΑΡΒΙΣΙΩΣΘ
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