Τελευταία ενηµέρωση : 27/3/2012

ΝΟΜΟΣ 2800/2000
(ΦΕΚ:41-Α-29.02.2000)

Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, σύσταση
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις.
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις των : Ν 2838/2000, Π.∆. 14/01,Ν.2910/2001, 20/02,Π.∆. 110/02,
Π.∆.261/02, Π.∆.262/02, Π.∆. 339/02, Π.∆ 52/03, Ν3169/03, Π.∆.229/03, Π.∆. 205/2004 , Ν.3585/2007,
Ν.3686/2008, Ν.3922/2011, Ν.3839/2011, Π.∆.101/2011, Ν.4033/2011, Ν.4058/2012.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ Α'
ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1
Αποστολή Υπουργείου
Το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, µέσα στα πλαίσια του Συντάγµατος και των νόµων, έχει ως
αποστολή:
α. Την κατοχύρωση και διατήρηση της δηµόσιας τάξης.
β. Την προστασία της δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας.
«γ. Την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τις πυρκαγιές, θεοµηνίες και άλλες
καταστροφές.» ( 1)
δ. Την εξασφάλιση της πολιτικής άµυνας της χώρας.
ε. Τη συµµετοχή στην εξασφάλιση της εθνικής άµυνας σε συνεργασία µε τις ένοπλες
δυνάµεις.
«στ. Την κατοχύρωση της αγροτικής ασφάλειας και την προστασία του αγροτικού
περιβάλλοντος.» (2)
«ζ. Την τήρηση και διαφύλαξη της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας στον θαλάσσιο χώρο, τους
λιµένες, τα πλοία και τα κάθε είδους πλωτά ναυπηγήµατα και την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος.» (3)
ΑΡΘΡΟ 2
∆ιάρθρωση
1.
Το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης συγκροτείται από:
α. Το Γραφείο του Υπουργού.
β. Το Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα.
γ. Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
δ. Το Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων.
ε. Το Γραφείο Ενηµέρωσης του Πολίτη.
2.
Στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης επίσης λειτουργούν:
α. Η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β. Το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Κράτους.
γ. Η Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου.
δ. Η Υπηρεσία Στατιστικής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.).
3.
Στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης υπάγονται:
α. Η Ελληνική Αστυνοµία.
1

Η περ.γ’ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 52 παρ.1 του Ν.3585/2007 (ΦΕΚ Α΄-148)
Η περ. στ προστέθηκε ως άνω µε το άρθρο 52 παρ.2 του Ν.3585/2007 (ΦΕΚ Α΄-148)
3
Η περ. ζ΄ του άρθρου 1 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α΄) τίθεται ως άνω όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του
Ν.3922/2011
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β. Το Πυροσβεστικό Σώµα.
γ. Η ∆ιεύθυνση Παλλαϊκής Άµυνας (Π.ΑΜ.) - Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης
(Π.Σ.Ε.Α.).
«δ. Η Ελληνική Αγροφυλακή». (4)
«ε. Λιµενικό Σώµα − Ελληνική Ακτοφυλακή». (5)
* Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπάγεται και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) (άρθρο 1 ν.
3649/2008, Α' 39), η οποία έχει υπαχθεί στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης µε την από 13 Οκτωβρίου 2009 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α' 215). Οι αρµοδιότητές της
µεταφέρθηκαν µε το άρθρο 2 του Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α'/5.11.2009).
ΑΡΘΡΟ 3
Υπουργός
Ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης χαράσσει την πολιτική δηµόσιας τάξης, Στο πλαίσιο της
κυβερνητικής πολιτικής, και κατευθύνει, εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τη δράση των
Σωµάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου, µε τις οποίες ασκεί τις αρµοδιότητές του.

ΑΡΘΡΟ 4
Γενικός Γραµµατέας
Ο Γενικός Γραµµατέας βοηθά τον Υπουργό στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του, έχει την
ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία των Σωµάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµόσιας
Τάξης και ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπει γι' αυτόν ο νόµος ή του µεταβιβάζει ο
Υπουργός.
ΑΡΘΡΟ 5
Αρµοδιότητες Υπηρεσιών Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης
1. Τα Γραφεία του Υπουργού και του Γενικού Γραµµατέα συγκεντρώνουν τα αναγκαία
στοιχεία για την ενηµέρωση του Υπουργού και του Γενικού Γραµµατέα, εξασφαλίζουν τη
γραµµατειακή εξυπηρέτηση και την επικοινωνία τους µε τις Υπηρεσίες και τους πολίτες και
γενικά επικουρούν τον Υπουργό και το Γενικό Γραµµατέα στο έργο τους. Επίσης, το Γραφείο
του Γενικού Γραµµατέα παρέχει τις υπηρεσίες γραµµατείας στο συλλογικό όργανο που
προβλέπεται στο επόµενο άρθρο. Για τη στελέχωση και λειτουργία του Γραφείου του
Υπουργού και του Γενικού Γραµµατέα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 30 του ν.
1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α'). Στα Γραφεία αυτά υπηρετεί και το αναγκαίο προσωπικό από τα
Σώµατα που υπάγονται στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης.
2. Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου έχει τη φροντίδα για τις απαντήσεις του
Υπουργείου στον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο της Βουλής.
3. Για τις αρµοδιότητες και τη στελέχωση του Γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α').
4. Το Γραφείο Ενηµέρωσης του Πολίτη πληροφορεί τους πολίτες για κάθε θέµα
αρµοδιότητας των Σωµάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης(6) και δέχεται και
προωθεί προς εξέταση στις αρµόδιες Υπηρεσίες τα παράπονα, τις αναφορές, προτάσεις και
υποδείξεις τους. Επίσης, τους ενηµερώνει για τα δικαιώµατά τους και τις ενέργειες που
απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.
ΑΡΘΡΟ 6
Συµβούλιο Συντονισµού και Στρατηγικής ∆ηµόσιας Τάξης (7)(8)
1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται και λειτουργεί Συµβούλιο Συντονισµού
και Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο συγκροτείται από τους:
α. Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης, ως πρόεδρο.
4

Η περ. δ προστέθηκε ως άνω µε το άρθρο 52 παρ.3 του Ν.3585/2007 (ΦΕΚ Α΄-148)
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 2800/2000 προστέθηκε περίπτωση ε΄ µε το άρθρο 15 του Ν.3922/2011.
6
Όπου αναφέρεται «Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης» ή «Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης» σήµερα νοείται το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη και Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αντίστοιχα.
7
Στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης συστάθηκε Γραφείο Συντονισµού ∆ηµόσιας Τάξης , του οποίου οι αρµοδιότητες
καθορίζονται από το άρθρο 1 Π.∆ 110/02 (Α΄-92/29-4-2002)
8
Το άρθρο 6 του Ν.2800/2000 (ΦΕΚ Α-41) τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του
Ν.3839/2011 (ΦΕΚ Α-61)
5
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β. Γενικό Γραµµατέα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.
γ. Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.
δ. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνοµίας.
ε. Αρχηγό Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
στ. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώµατος.
ζ. Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Π.Α.Μ. - Π.Σ.Ε.Α. του Υπουργείου.
η. Υπαρχηγό Ελληνικής Αστυνοµίας.
θ. Υπαρχηγό Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
ι. Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος.
ια. Γενικό ∆ιευθυντή της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, ως µέλη.
2. Τα µέλη του ανωτέρω Συµβουλίου δεν αναπληρώνονται σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας
ή κωλύµατος, πλην των αναφεροµένων στα εδάφια ζ΄ και ια΄ της προηγούµενης
παραγράφου. Η συµµετοχή του προέδρου σε κάθε συνεδρίαση είναι υποχρεωτική.
3. Το Συµβούλιο Συντονισµού και Στρατηγικής Εσωτερικής Ασφάλειας έχει τις εξής
αρµοδιότητες:
α. καθορίζει τρόπους αποτελεσµατικότερης συνεργασίας των Σωµάτων και Υπηρεσιών του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
β. εισηγείται στον Υπουργό τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την εφαρµογή της κυβερνητικής
πολιτικής στον τοµέα της δηµόσιας τάξης,
γ. εισηγείται στον Υπουργό τα προγράµµατα ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού των Σωµάτων
και Υπηρεσιών του Υπουργείου,
δ. διαχειρίζεται κρίσιµα θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου και αποφασίζει για την
ακολουθητέα στρατηγική προς αντιµετώπισή τους και
ε. παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρµογή των αποφάσεών του προς τα Σώµατα και τις
Υπηρεσίες του Υπουργείου.
4. Το Συµβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, ο οποίος ορίζει και την ηµερήσια διάταξη.
5. Στο Συµβούλιο δύνανται να προσκληθούν υπηρεσιακοί παράγοντες των Σωµάτων και
Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων και
δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων, καθώς και εµπειρογνώµονες και ειδικοί επιστήµονες.
6. Καθήκοντα Γραµµατέα του Συµβουλίου εκτελεί αξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας ή
του Πυροσβεστικού Σώµατος ή πολιτικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού από τους υπηρετούντες στο Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης.
7. Το Συµβούλιο συνεδριάζει µε την παρουσία τουλάχιστον τριών µελών, στα οποία
περιλαµβάνεται και ο πρόεδρός του και εφόσον εξασφαλίζεται για τα συζητούµενα θέµατα
η ακόλουθη, κατά περίπτωση, σύνθεση:
α. όταν συζητούνται θέµατα που αφορούν όλα τα Σώµατα και Υπηρεσίες του Υπουργείου ή
θέµατα πολιτικής προστασίας ή πολιτικής άµυνας της Χώρας, απαιτείται η παρουσία
τουλάχιστον ενός µέλους από κάθε Σώµα και Υπηρεσία,
β. όταν συζητούνται θέµατα που αφορούν µόνο τα τρία Σώµατα, απαιτείται η παρουσία
τουλάχιστον ενός µέλους από κάθε Σώµα και
γ. όταν συζητούνται θέµατα που αφορούν µόνο ένα Σώµα, απαιτείται η παρουσία και των
δύο µελών από το Σώµα αυτό.
8. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο οικείο
βιβλίο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συµβουλίου είναι απόρρητα. Αντίγραφο των
πρακτικών υποβάλλεται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Στις Υπηρεσίες
κοινοποιούνται µόνο οι αποφάσεις του Συµβουλίου, προκειµένου να εκτελεστούν. Η
διαφύλαξη του απορρήτου των πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του Γραµµατέα
του Συµβουλίου».

ΑΡΘΡΟ 7
Στελέχωση Υπηρεσιών Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης
- Υλικοτεχνικός εξοπλισµός
1. Στις Υπηρεσίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του παρόντος και τη ∆ιεύθυνση
Π.ΑΜ. - Π.Σ.Ε.Α. αποσπάται, χωρίς χρονικούς περιορισµούς, το αναγκαίο για τη λειτουργία
τους προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος.
2. Τα υλικοτεχνικά µέσα, ο εξοπλισµός και οι λοιπές δαπάνες που απαιτούνται για τη
λειτουργία των παραπάνω Υπηρεσιών, καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του ειδικού
φορέα "Ελληνική Αστυνοµία", εκτός αν ειδικές διατάξεις προβλέπουν τη διάθεση ή κάλυψη
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αυτών από άλλους φορείς. Στον πιο πάνω προϋπολογισµό εγγράφονται και οι δαπάνες
αποδοχών του προσωπικού που υπηρετεί στις Υπηρεσίες του άρθρου 2 του νόµου αυτού,
εφόσον το προσωπικό αυτό δεν µισθοδοτείται από άλλο φορέα.

ΤΜΗΜΑ Β'
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 8
Αποστολή
1. Η Ελληνική Αστυνοµία είναι Σώµα Ασφάλειας µε τοπική αρµοδιότητα σε όλη την
επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν
αρµοδιότητα του Λιµενικού Σώµατος, και έχει ως αποστολή:
α. Την εξασφάλιση της δηµόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής
διαβίωσης των πολιτών, που περιλαµβάνει την άσκηση της αστυνοµίας γενικής
αστυνόµευσης και τροχαίας.
β. Την πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος και την προστασία του Κράτους και του
δηµοκρατικού πολιτεύµατος, στα πλαίσια της συνταγµατικής τάξης, που περιλαµβάνει
την άσκηση της αστυνοµίας δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας.
2. Η Ελληνική Αστυνοµία συµµετέχει στην αντιµετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που
προκύπτει από θεοµηνίες και ατυχήµατα ή άλλες καταστροφές σε περίοδο ειρήνης ή
πολέµου, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες αρχές και Υπηρεσίες, καθώς και στην
εξασφάλιση της εθνικής άµυνας, σε συνεργασία µε τις ένοπλες δυνάµεις.
3. Η άσκηση της αστυνοµίας γενικής αστυνόµευσης περιλαµβάνει ιδίως:
α. Τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και ευταξίας και την παροχή έννοµης προστασίας
στους πολίτες και συνδροµής στις αρχές.
β. Την τήρηση της τάξης στους δηµόσιους χώρους και στις δηµόσιες συγκεντρώσεις και
συναθροίσεις και την προστασία των ατοµικών και συλλογικών δικαιωµάτων των πολιτών
κατά τις εκδηλώσεις αυτές.
γ. Τον έλεγχο της λειτουργίας δηµόσιων κέντρων, θεαµάτων και καταστηµάτων.
δ. Την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και τις µεταγωγές των
κρατουµένων.
ε. Τον έλεγχο της τήρησης της αγορανοµικής και τουριστικής νοµοθεσίας.
4. Η άσκηση της αστυνοµίας τροχαίας περιλαµβάνει:
α. Τη ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων στους δρόµους και στους λοιπούς
δηµόσιους χώρους.
β. Τη µέριµνα για την εφαρµογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και των λοιπών
διατάξεων που σχετίζονται µε την κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων.
γ. Τη διερεύνηση των τροχαίων ατυχηµάτων.
5. Η άσκηση της αστυνοµίας δηµόσιας ασφάλειας περιλαµβάνει ιδίως:
α. Τη δίωξη των εγκληµάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας
και των περιουσιακών δικαιωµάτων.
β. Τον έλεγχο και τη δίωξη της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών.
γ. Τη δίωξη του λαθρεµπορίου και της αρχαιοκαπηλίας.
δ. Τη µέριµνα για την προστασία των ανηλίκων και την εφαρµογή των διατάξεων για τα
ήθη.
ε. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα υποµνήµατα και την
προστασία του εθνικού νοµίσµατος και συναλλάγµατος.
στ. Την επιτήρηση των τόπων όπου συχνάζουν οι ύποπτοι διάπραξης εγκληµάτων και τον
έλεγχο των προσώπων αυτών.
ζ. Την αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων και απολεσθέντων και κλεµµένων
αντικειµένων.
η. Την αναζήτηση και σύλληψη των διωκόµενων προσώπων.
6. Η άσκηση της αστυνοµίας κρατικής ασφάλειας περιλαµβάνει ιδίως:
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α. Την προστασία του Κράτους και του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
β. Την προστασία των επίσηµων προσώπων, Ελλήνων και αλλοδαπών, που βρίσκονται στη
χώρα.
γ. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την είσοδο, παραµονή και
εργασία των αλλοδαπών στη χώρα.
δ. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες.
7. Η Ελληνική Αστυνοµία για την εκπλήρωση της αποστολής της:
α. Χρησιµοποιεί επιστηµονικές και τεχνικές µεθόδους διαλεύκανσης των εγκληµάτων και
διαθέτει εγκληµατολογικά εργαστήρια, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε
άλλες αρχές.
β. Συνεργάζεται µε τις αντίστοιχες αρχές και Υπηρεσίες των άλλων χωρών και συµµετέχει
στο ∆ιεθνή Οργανισµό Εγκληµατολογικής Αστυνοµίας (∆.Ο.Ε.Α. - INTERPOL), στην
Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία (EUROPOL), καθώς και στα όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που χειρίζονται θέµατα αστυνοµικής φύσης.
8. Η έκταση των αρµοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνοµίας που εµπίπτουν στα κατά τις
προηγούµενες παραγράφους του άρθρου αυτού θέµατα της αποστολής της, προσδιορίζεται
από τις ισχύουσες κάθε φορά για τα θέµατα αυτά διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 9
Χαρακτήρας Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας (9)
1. Η Ελληνική Αστυνοµία αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σώµα Ασφάλειας και λειτουργεί µε τους
δικούς της οργανικούς νόµους. Για την εκτέλεση της αποστολής της εφοδιάζεται µε τα
αναγκαία µέσα και εξοπλισµό. Το αστυνοµικό προσωπικό της έχει ιδιαίτερη ιεραρχία,
αντίστοιχη της στρατιωτικής, (10) και δικούς του κανόνες πειθαρχίας και δεν εφαρµόζονται στο
προσωπικό αυτό οι διατάξεις που αφορούν τους δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους.
2. Όλες οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και το προσωπικό της τελούν σε διαρκή
ετοιµότητα για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος, την προστασία του
δηµοκρατικού πολιτεύµατος και της έννοµης τάξης και την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών.
Σε διαρκή ετοιµότητα τελούν και οι συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί για την άσκηση
των ειδικών καθηκόντων τους. Το αστυνοµικό προσωπικό, οι συνοριακοί φύλακες και οι
ειδικοί φρουροί, θεωρούνται ότι βρίσκονται σε διατεταγµένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση
που καθίσταται αναγκαία η παρέµβασή τους.
3. Το προσωπικό της προηγούµενης παραγράφου του άρθρου αυτού εκπαιδεύεται στη χρήση
όπλων και ειδικών µέσων και µηχανηµάτων και φέρει για την άσκηση των καθηκόντων του
κατάλληλο οπλισµό, εφόδια και µέσα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και ∆ηµόσιας Τάξης το προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνοµίας δύναται να εκπαιδεύεται και στις σχολές και τα κέντρα εκπαίδευσης
των ενόπλων δυνάµεων.
ΑΡΘΡΟ 10

9

Αναφορικά µε τον τίτλο του Σώµατος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ κρίνεται σκόπιµο να γίνει η ακόλουθη
παρατήρηση: Από την πρώτη στιγµή ενοποίησης των δύο Σωµάτων Ασφαλείας (Ε.Χ. και ΑΠ.) χρησιµοποιήθηκε αντί
του ορθού και εύηχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ η εσφαλµένη σύντµηση ΕΛ. ΑΣ. Συνέβη δε τούτο εντελώς αυθαίρετα
(προφανώς χάριν συντοµίας) αφού σε κανένα κείµενο νόµου, διατάγµατος κ.λ.π. δε συναντάται σχετική ρύθµιση.
Και είναι βέβαια γνωστό ότι το χρησιµοποιηµένο λάθος στο τέλος γίνεται δεκτό και νοµιµοποιείται, υπάρχουν όµως
περιπτώσεις που αυτό δεν πρέπει να συµβαίνει Από το πνεύµα αυτό παρακινούµενη η Υπηρεσία εξέδωσε την υπ'αριθ.
7011/5/49β από 25/2/91 ∆ιαταγή µε θέµα "∆ιακίνηση αλληλογραφίας και συναφή θέµατα» στην παρ. 5 της οποίας
αναφέρονται τα ακόλουθα: «5. (...) Ειδικότερα ο τίτλος του Σώµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας αναγράφεται
πάντοτε ολόκληρος (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ή Ελληνική Αστυνοµία, κατά περίπτωση) και ποτέ µε συντοµογραφία.
Επίσης ολόκληροι αναγράφονται και οι τίτλοι της ηγεσίας του Σώµατος (Αρχηγός και Υπαρχηγός). Έντυπα µε τον
τίτλο του Σώµατος σε συντοµογραφία δεν θα εκτυπώνονται και ούτε θα χρησιµοποιούνται(...)».
10
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 2649/1987 Απόφαση της Ολοµέλειας του Στ.Ε., η Ελληνική Αστυνοµία είναι
στρατιωτική υπηρεσία και οι αστυνοµικοί είναι στρατιωτικοί και όχι πολιτικοί υπάλληλοι. Το σχετικό εδάφιο της
ανωτέρω Απόφασης έχει ως εξής: «...Η Ελληνική Αστυνοµία, πέρα από τα καθαρώς αστυνοµικά της καθήκοντα...
έχει ευρύτερη αποστολή, βοηθητική των ενόπλων δυνάµεων της Χώρας Και µετέχει ενεργώς στην εξασφάλιση της
εθνικής άµυνας σε συνεργασία µε αυτές ως εκ τούτου συνιστά στρατιωτική υπηρεσία, οι δε ανήκοντες σ' αυτήν είναι
όχι πολιτικοί αλλά στρατιωτικοί υπάλληλοι, µη απολαύοντες της κατά το άρθρο 103 του Συντάγµατος
προστασίας...».
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∆ιάρθρωση (11)
1. Η Ελληνική Αστυνοµία συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες.
2. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι αυτές των οποίων η τοπική αρµοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη
την επικράτεια. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι οι εξής:
α. Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας.
β. Η Αστυνοµική Ακαδηµία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Γενικής Αστυνοµικής
∆ιεύθυνσης.
γ. Οι ∆ιευθύνσεις Εσωτερικών Υποθέσεων και Οικονοµικής Επιθεώρησης, που υπάγονται
απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας και η ∆ιεύθυνση Ελεγκτηρίου
∆απανών, που υπάγεται απευθείας στον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας.
δ. Οι Υπηρεσίες Ασφάλειας Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, Βουλής των Ελλήνων, Προέδρου
της Κυβέρνησης, Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνοµίας, οι οποίες λειτουργούν σε
επίπεδο ∆ιεύθυνσης και οι ∆ιευθύνσεις Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας,
Εγκληµατολογικών Ερευνών, Υγειονοµικού, Πληροφορικής, ∆ιαχείρισης Χρηµατικού,
∆ιαχείρισης Υλικού και Τεχνικών Εφαρµογών.
3. Οι Υπηρεσίες των περιπτώσεων β’, γ’, και δ’ της προηγούµενης παραγράφου του άρθρου
αυτού έχουν διοικητική αυτοτέλεια και υπάγονται, πλην αυτών της περίπτωσης γ’, στο
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας. Οι Κεντρικές Υπηρεσίες της περίπτωσης δ’ εποπτεύονται
και ελέγχονται από τον Επόπτη Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών.
4. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις και οι Υπηρεσίες που
υπάγονται σε αυτές. Οι Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο
της Ελληνικής Αστυνοµίας.

11

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π.∆. 14/2001(Α΄-12) όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, καθορίζεται η
συγκρότηση της Ελληνικής Αστυνοµίας και βάσει αυτών όλες οι αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες υπάγονται στο
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας και εποπτεύονται και ελέγχονται από τα όργανά του (Αρχηγό, Υπαρχηγό,
Προϊστάµενο Επιτελείου, Γενικό Επιθεωρητή Αστυνοµίας Νότιας Ελλάδος,Γενικό Επιθεωρητή Αστυνοµίας Βόρειας
Ελλάδος κ.λ.π.) .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 11
Έννοια - Έδρα - Αποστολή
1. Συνιστάται Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας, µε έδρα την πρωτεύουσα του Κράτους, ως
ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, µε την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώµατος.
Επίσης, το Αρχηγείο επικουρεί τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης στην άσκηση των αρµοδιοτήτων
του.
2. Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας αποτελεί την προϊσταµένη αρχή των Κεντρικών και
Περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν την Ελληνική Αστυνοµία και το έργο του
συνίσταται στη χάραξη της γενικής πολιτικής του Σώµατος, στα πλαίσια της κυβερνητικής
πολιτικής την παρακολούθηση της εφαρµογής της και τον έλεγχο δράσης των Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και τη µέριµνα για την εξασφάλιση των αναγκαίων
προϋποθέσεων για την εκπλήρωση της αποστολής τους.
ΑΡΘΡΟ 12
∆ιάρθρωση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας
1. Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας διαρθρώνεται στους εξής Κλάδους:
α. Κλάδο Αστυνοµίας Ασφάλειας και Τάξης. (12)
β. Κλάδο ∆ιοικητικού.
γ. Κλάδο Οικονοµοτεχνικών Μέσων.
2. Ο Κλάδος Αστυνοµίας Ασφάλειας και Τάξης χειρίζεται τα θέµατα γενικής αστυνόµευσης,
τροχαίας, δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας και προγραµµατίζει, κατευθύνει και ελέγχει το
έργο των Υπηρεσιών στα θέµατα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής ∆ιευθύνσεις:
α. ∆ιεύθυνση Τάξης.
β. ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Ασφάλειας.
γ. ∆ιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας.
δ. ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών.
ε. ∆ιεύθυνση ∆ιεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας, η οποία αποτελεί και την εθνική
αρχή στα πλαίσια των συµβάσεων που κυρώθηκαν µε τους νόµους 3640/1956 (ΦΕΚ
303 Α'), 2514/1997 (ΦΕΚ 140 Α') και 2605/1998 (ΦΕΚ 88 Α').
3. Ο Κλάδος ∆ιοικητικού (13) χειρίζεται τα θέµατα πρόσληψης εκπαίδευσης, πειθαρχίας και εν
γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών
του Σώµατος, κατάρτισης, ερµηνείας και παρακολούθησης της νοµοθεσίας, άσκησης των
δηµοσίων σχέσεων και προγραµµατίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα
θέµατα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής ∆ιευθύνσεις:
α. ∆ιεύθυνση Προσωπικού.
β. ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης.
γ. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης - Νοµοθεσίας.
δ. ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Σχέσεων.
4. Ο Κλάδος Οικονοµικοτεχνικών Μέσων χειρίζεται τα θέµατα προϋπολογισµού,
υλικοτεχνικού εξοπλισµού, στέγασης των Υπηρεσιών, καθώς και τα οικονοµικά και
ασφαλιστικά θέµατα του προσωπικού του Σώµατος και προγραµµατίζει, κατευθύνει και
ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέµατα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται ως εξής
∆ιευθύνσεις:
α. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών.
β. ∆ιεύθυνση Τεχνικών.
5. Τους Κλάδους του Αρχηγείου καθοδηγεί, συντονίζει εποπτεύει και ελέγχει ο Προϊστάµενος
του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας.
12

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π.∆. 14/2001(Α΄-12) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.26/2011, Το Αρχηγείο
Ελληνικής Αστυνοµίας αποτελεί ενιαία αυτοτελή Υπηρεσία και διαρθρώνεται στους εξής Κλάδους:
α. Κλάδο Τάξης
β. Κλάδο Ασφάλειας
γ. Κλάδο Οργάνωσης και Ανθρώπινου ∆υναµικού
δ. Κλάδο Οικονοµικοτεχνικών και Πληροφορικής..

13

Στον Κλάδο ∆ιοικητικού υπάγεται και η ∆/νση Εσωτερικών Λειτουργιών, σύµφωνα µε το άρθρο 14 Π.∆
14/2001.
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ΑΡΘΡΟ 13
Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Κρίσεων (14)
1. Στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας συνιστάται και λειτουργεί Συµβούλιο Επιτελικού
Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Κρίσεων, το οποίο συγκροτείται από τους:
α. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας, ως πρόεδρο.
β. Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας.
γ. Προϊστάµενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας.
δ. Γενικό Επιθεωρητή Αστυνοµίας.
ε. Προϊσταµένους των Κλάδων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, ως µέλη.
2. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου αναπληρώνονται, σε περίπτωση ελλείψεως,
απουσίας ή κωλύµατος, από τους νόµιµους αναπληρωτές τους.
3. Το Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Κρίσεων έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. Σχεδιάζει την οργανωτική δοµή του Σώµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας, έτσι ώστε να
ανταποκρίνεται µακροπρόθεσµα στις εξελίξεις που αφορούν την αποστολή της.
β. Αναλύει την πορεία της εγκληµατικότητας και σχεδιάζει αστυνοµικά µέτρα για την
πρόληψη και καταστολή της.
γ. Καθορίζει τους µεσοπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους του Σώµατος.
δ. Παρακολουθεί και αναλύει τα γεγονότα τα οποία µπορούν να προκαλέσουν κρίσεις στον
τοµέα της δηµόσιας τάξης και σχεδιάζει την τακτική αντιµετώπισής τους.
ε. Παρέχει κατευθύνσεις για την επιχειρησιακή τακτική που επιβάλλεται να ακολουθήσουν
οι εκτελεστικές Υπηρεσίες προς αντιµετώπιση έκτακτων και σοβαρών γεγονότων, τα
οποία µπορούν να κλονίσουν το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών.
στ. Ιεραρχεί τις υφιστάµενες ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισµό και µέσα και µεριµνά για
την αντιµετώπισή τους.
ζ. Μελετά τα θέµατα προσλήψεων, υπηρεσιακής εξέλιξης καταστάσεων και αµοιβών του
προσωπικού και προτείνει µέτρα για τη βελτίωσή τους.
η. Σχεδιάζει τα συστήµατα διοίκησης και εκπαίδευσης του προσωπικού.
θ. Παρέχει κατευθύνσεις για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού και του
προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας.
4.Το Συµβούλιο συγκαλείται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας, ο οποίος καθορίζει
και την ηµερήσια διάταξη.
5. Στο Συµβούλιο δύνανται να προσκληθούν υπηρεσιακοί παράγοντες του Σώµατος και του
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων και δηµόσιων ή ιδιωτικών
φορέων, καθώς και εµπειρογνώµονες και ειδικοί επιστήµονες.
6. Καθήκοντα Γραµµατέα του Συµβουλίου εκτελεί αξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας.
7. Το Συµβούλιο συνεδριάζει µε την παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) µελών, εφόσον ένα
από τα µέλη του είναι Αντιστράτηγος Αστυνοµίας. Όταν συγκαλείται για τη διαχείριση
κρίσεων δε µετέχουν στη σύνθεσή του οι Προϊστάµενοι των Κλάδων.
8. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο οικείο
βιβλίο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συµβουλίου είναι απόρρητα. Στις Υπηρεσίες
κοινοποιούνται µόνο οι αποφάσεις του Συµβουλίου, προκειµένου να εκτελεστούν. Η
διαφύλαξη του απορρήτου των πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του Γραµµατέα
του Συµβουλίου. Τη γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου παρέχει η ∆ιεύθυνση
Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας.

14

Στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας συστάθηκε Γραφείο Επιτελικού Σχεδιασµού και ∆ιαχείρισης Κρίσεων του
οποίου οι αρµοδιότητες καθορίζονται από το άρθρο 2 Π.∆ 110/02.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΝΟΜΩΝ
ΑΡΘΡΟ 14
Περιφερειακές Υπηρεσίες
1. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο της ελληνικής
Αστυνοµίας είναι:
α. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής.
β. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης.
γ. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
δ. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ε. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας.
στ. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Ηπείρου.
ζ. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας.
η. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
θ. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
ι. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ια. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ιβ. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
ιγ. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
ιδ. Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης.
2.Οι ανωτέρω Υπηρεσίες έχουν ως αποστολή, µέσα στα όρια της τοπικής δικαιοδοσίας τους,
την άσκηση του συνόλου των αστυνοµικών αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται από τις
διατάξεις του άρθρου 8 του νόµου αυτού.
3. Οι Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης συγκροτούνται από την
επιτελική τους Υπηρεσία και τις ∆ιευθύνσεις που υπάγονται σε αυτές.
4. Ο Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Περιφερειών συγκροτούνται από την επιτελική τους
Υπηρεσία και τις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Νοµών της περιφέρειάς τους.
5. Οι Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Νοµών υπάγονται στις Γενικές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις
Περιφερειών και ασκούν, µέσα στα όρια του νοµού, το σύνολο των αστυνοµικών
αρµοδιοτήτων.
6. Οι ∆ιευθύνσεις των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι
Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Νοµών περιλαµβάνουν Αστυνοµικές Υπηρεσίες επιπέδου
Υποδιεύθυνσης, Τµήµατος και Σταθµού.
ΑΡΘΡΟ 15
Αστυνοµική Επιτροπή Νοµού
1. Στην έδρα του νοµού, εκτός από τους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, λειτουργεί
Αστυνοµική Επιτροπή Νοµού, που αποτελείται από τον εισαγγελέα Πληµµελειοδικών της
έδρας του νοµού, ως πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, που
ορίζεται από αυτόν, έναν εκπρόσωπο του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, που ορίζει το εν λόγω
συµβούλιο µε απόφασή του, έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων
που υποδεικνύει από τα µέλη της η διοικούσα επιτροπή της και τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή
του νοµού, ως µέλη. Για την αναπλήρωση του προέδρου και των µελών της επιτροπής, πλην
του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή του νοµού, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύµατός τους,
ορίζονται από τα ίδια όργανα και αναπληρωτές τους. Ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής του νοµού
αναπληρώνεται από το νόµιµο αναπληρωτή του. Τα θέµατα για τα οποία συγκαλείται η
Επιτροπή εισηγείται ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής του νοµού. Οι γραµµατειακές υπηρεσίες προς
την επιτροπή παρέχονται µε µέριµνα του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή του νοµού.
2.
Η Αστυνοµική Επιτροπή Νοµού συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Περιφέρειας και έχει ως αρµοδιότητα να εισηγείται στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας:
α. Τα αστυνοµικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν σε ιδιαίτερα σηµαντικές περιπτώσεις
διατάραξης ή κινδύνου διατάραξης της δηµόσιας τάξης, καθώς και σε περιπτώσεις µεγάλων
πυρκαγιών, καταστροφών ή άλλων έκτακτων αναγκών στο νοµό της.
β. Τη λήψη µέτρων για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Αστυνοµικών Υπηρεσιών
στο νοµό. Για το σκοπό αυτόν η Επιτροπή δέχεται και εξετάζει αναφορές και αιτήµατα από
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς και τα συµβούλια πρόληψης εγκληµατικότητας.

PoliceNET of Greece – http://www.policenet.gr

9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 16
Άσκηση καθηκόντων προανάκρισης και δηµοσίου κατηγόρου
1. Καθήκοντα γενικών ανακριτικών υπαλλήλων ασκεί το αστυνοµικό προσωπικό που
προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 33 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας και
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2226/1994 (ΦΕΚ 122 Α').'
2. Καθήκοντα δηµοσίου κατηγόρου ασκούν οι αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας ή
πολιτικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Κλάδου ∆ιοικητικού - Οικονοµικού.
3. Σε κάθε Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Νοµού ή Αστυνοµικό Τµήµα, εκτός της έδρας της, όπου
λειτουργεί περιφερειακό πταισµατοδικείο, µε απόφαση του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή ορίζεται
ένας ή περισσότεροι εκ των αναφεροµένων στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού για την
άσκηση των καθηκόντων του δηµοσίου κατηγόρου.
4. Όπου εδρεύουν πταισµατοδικεία και στις Αστυνοµικές Υπηρεσίες δεν υπάρχουν οι
αναφερόµενοι στην παρ. 2 του άρθρου αυτού, καθώς και σε περιοχές που µεταβαίνει,
περιοδικά, ειρηνοδίκης ή πταισµατοδίκης, για εκδίκαση ποινικών υποθέσεων, καθήκοντα
δηµοσίου κατηγόρου µπορεί να ανατίθενται και σε Ανθυπαστυνόµους ή Αρχιφύλακες
ανακριτικούς υπαλλήλους.
ΑΡΘΡΟ 17
Οικονοµική διαχείριση
Η οικονοµική διαχείριση των Σωµάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης
διεξάγεται από τις Υπηρεσίες που καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισµό. Οι δαπάνες
πραγµατοποιούνται, ελέγχονται και δικαιολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµόσιου
λογιστικού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 18
Κατηγορίες και κατανοµή προσωπικού
1. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:
α. Αστυνοµικό προσωπικό
β. Πολιτικό προσωπικό
γ. Συνοριακοί φύλακες
δ. Ειδικοί φρουροί.
2. Το αστυνοµικό προσωπικό διακρίνεται σε προσωπικό γενικών καθηκόντων και σε
προσωπικό ειδικών καθηκόντων.
3. Το πολιτικό προσωπικό διακρίνεται σε µόνιµο προσωπικό και προσωπικό µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
4. Οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί αποτελούν ιδιαίτερες κατηγορίες
προσωπικού, που διέπονται, αντίστοιχα, από τις διατάξεις του ν. 2622/1998 (ΦΕΚ 138 Α') και
του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161 Α') και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών
εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων.
5.
Η κατανοµή των οργανικών θέσεων όλων των κατηγοριών του προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνοµίας στις επί µέρους Υπηρεσίες γίνεται µε απόφαση του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνοµίας. Με όµοια απόφαση γίνεται και η κατανοµή του υγειονοµικού
προσωπικού σε ειδικότητες.
ΑΡΘΡΟ 19
Οργανικές θέσεις αστυνοµικού προσωπικού
1. Συνιστώνται µια (1) Θέση Αντιστράτηγου Αστυνοµίας, τέσσερις (4) θέσεις υποστρατήγων
Αστυνοµίας, δέκα (10) θέσεις Ταξιάρχων Αστυνοµίας, είκοσι (20) θέσεις Αστυνοµικών
∆ιευθυντών και τριάντα(30) θέσεις Αστυνοµικών Υποδιευθυντών γενικών καθηκόντων, και
καταργούνται ενενήντα τέσσερις(94) θέσεις Αστυφυλάκων.
2. Οι οργανικές θέσεις του αστυνοµικού προσωπικού που συνιστώνται και καταργούνται µε
την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, καθώς και αυτές που καθορίζονται από το άρθρο 23
του ν. 1481/1984 (Α'152), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελούν, εφεξής, οργανικές
θέσεις του Σώµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας και είναι οι εξής:
α. Θέσεις αξιωµατικών γενικών καθηκόντων (15) που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωµατικών
Ελληνικής Αστυνοµίας:
- Αντιστράτηγοι Αστυνοµίας:4+1
- Υποστράτηγοι Αστυνοµίας:14+4 +1+1
-Ταξίαρχοι Αστυνοµίας:40+12 +2+11=65
- Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές:160+30 +40=230
- Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές:340+9+50 +101=500
- Αστυνόµοι Α' :477+2+5+14+216+10+2
- Αστυνόµοι Β':830+4+5+9-39+13+15
- Υπαστυνόµοι Α' και Υπαστυνόµοι Β':1732+40+12+20+25+7-177+17
β. Θέσεις Αξιωµατικών γενικών καθηκόντων που προέρχονται από το Τµήµα Επαγγελµατικής
Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων:
- Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές : 10
- Αστυνόµοι Α':46
- Αστυνόµοι Β':118
- Υπαστυνόµοι Α' και Υπαστυνόµοι Β':355
γ. Θέσεις Ανθυπαστυνόµων-Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων
- Ανθυπαστυνόµοι – Αρχιφύλακες:7518+200+13+420+100+240+134+50+20+78
- Αστυφύλακες:33.259-280+60-42-46 -101-244 +300 +300 +150 +37 +200 +5.292.
15

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν 2838/2000 (ΦΕΚ 179 - Α της 4-8-00) οι οργανικές θέσεις αστυνοµικού προσωπικού γενικών καθηκόντων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ41 Α'),
αυξάνονται κατά σαράντα (40) για τους βαθµούς του Υπαστυνόµου Α' - Υπαστυνόµου Β' και κατά διακόσιες (200)
για τους βαθµούς του Ανθυπαστυνόµου - Αρχιφύλακα και µειώνονται κατά διακόσιες ογδόντα (280) για το βαθµό
του Αστυφύλακα. Οι Οργανικές θέσεις του αστυνοµικού προσωπικού γενικών καθηκόντων που προβλέπονται από τις
δ/ξεις του άρθρου 19 Ν. 2800/00 (Α - 41) όπως διαµορφώθηκαν µεταγενέστερα αυξάνονται κατά βαθµούς σύµφωνα
µε ανωτέρω εµφανιζόµενα αριθµητικά στοιχεία.
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δ. Θέσεις προσωπικού ειδικών καθηκόντων (16) , κατά κατηγορία:
(1) Ιερείς: θέση 1. Η θέση αυτή καλύπτεται από αξιωµατικό µε βαθµό Ταξιάρχου Αστυνοµίας
µέχρι και Υπαστυνόµου Α'.
(2) Υγειονοµικοί: (17)
(α) «Ιατροί:
- Υποστράτηγοι Αστυνοµίας 1
- Ταξίαρχοι Αστυνοµίας 3
- Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές µέχρι και Υπαστυνόµου Β΄ 83
(β) Οδοντίατροι:
- Ταξίαρχοι Αστυνοµίας 1
- Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές µέχρι και Υπαστυνόµου Β΄ 8»
(γ) Ψυχολόγοι: (18)
- Ταξίαρχοι Αστυνοµίας:1
- Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές µέχρι και Υπαστυνόµοι Β':5+ 1 +55
(δ) Βοηθοί ακτινολογικών ή µικροβιολογικών εργαστηρίων, οδοντοτεχνικοί και
φυσιοθεραπευτές:
- Αστυνόµοι Α' µέχρι και Υπαστυνόµοι Β':4
(3) Αστυκτηνίατροι:
- Ταξίαρχοι Αστυνοµίας:1 (19)
- Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές µέχρι και Υπαστυνόµοι Β':31
(4) Εγκληµατολογικών εργαστηρίων(1):
(α) Χηµικοί, βιοχηµικοί, βιολόγοι, ηλεκτρολόγοι µηχανικοί και φυσικοί ηλεκτρονικοί:
- Ταξίαρχοι Αστυνοµίας:1
- Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές µέχρι και Υπαστυνόµοι Β':12
(β) Πτυχιούχοι Τµήµατος Ιατρικών Εργαστηρίων (Τ.Ε.Ι.) και Τεχνολόγοι τροφίµων (Τ.Ε.Ι.):
- Αστυνόµοι Α' µέχρι Αρχ/κες:6
ε. Θέσεις Ανθυπαστυνόµων - Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων ειδικών καθηκόντων κατά
κατηγορία: (1) Υγειονοµικοί:
Βοηθοί ακτινολογικών ή µικροβιολογικών εργαστηρίων, οδοντοτεχνικοί και
φυσιοθεραπευτές:
- Ανθυπαστυνόµοι – Αρχιφύλακες:4
(2) ...... Καταργήθηκε µε άρθρο 3 Π.∆. 261/02 (ΦΕΚ 232-Α)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κείµενο των πράξεων που ρυθµίζουν την κατανοµή των οργανικών θέσεων του προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνοµίας είναι ΑΠΟΡΡΗΤΗ και σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2 του Ν.301/1976 και το 109/1981
Πρακτικό του Συµβουλίου της Επικρατείας, οι πράξεις αυτές δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 20
Ιεραρχική κλίµακα
1. Η κλίµακα της ιεραρχίας των βαθµών του αστυνοµικού προσωπικού έχει ως εξής:
Αντιστράτηγος Αστυνοµίας, Υποστράτηγος Αστυνοµίας, Ταξίαρχος Αστυνοµίας, Αστυνοµικός
∆ιευθυντής, Αστυνοµικός Υποδιευθυντής, Αστυνόµος Α', Αστυνόµος Β', Υπαστυνόµος Α',
Υπαστυνόµος Β', Ανθυπαστυνόµος, Αρχιφύλακας, ¨Υπαρχιφύλακας¨ (20), Αστυφύλακας,
∆όκιµος Αστυφύλακας, Αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας είναι όσοι κατέχουν βαθµό
Υπαστυνόµου Β' και άνω.
2. Ο ∆όκιµος Υπαστυνόµος δεν αποτελεί βαθµό της ιεραρχικής κλίµακας και όταν διατίθεται
για εκτέλεση αστυνοµικής υπηρεσίας που δεν συνάπτεται µε την εκπαίδευση, τελεί πάντοτε
16

Ο τίτλος του εδαφ. δ της παρ. 2 του άρθρου 19 Ν. 2800/00 αντικαταστάθηκε µε παρ. 3 άρθρου 1 Π.∆. 261/02
(ΦΕΚ 232-Α), ενώ οι θέσεις των ιατρών και των ψυχολόγων αυξήθηκαν κατά 9 και 1, αντίστοιχα, στους βαθµούς
των Αστυν. ∆/ντών µέχρι και Υπ/µου Β', δυνάµει εδαφ. α' παρ. 2 άρθρου 1 Π.∆. 261/02 (ΦΕΚ 232 - Α της 4-10-02).
Επίσης µε την ίδια διάταξη θεσπίστηκαν 1 Ο θέσεις Νοσηλευτών - Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. µε βαθµό Αστυνόµου Α' µέχρι
και Αρχ/κα..
17
Το υποστοιχείο (α) του στοιχείου (2) της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Π.∆.101/2011.
18
Τα υποστοιχεία (β) και (γ) του ως άνω στοιχείου (2), όπως ισχύουν, αναριθµούνται σε (γ) και (δ) αντίστοιχα µε
το άρθρο 2 παρ.2 του Π.∆.101/2011.
19
H µία (1) οργανική θέση Ταξιάρχου Αστυνοµίας αστυκτηνίατρου, που προβλέπεται στο στοιχείο (3) της
περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000, καταργήθηκε µε το άρθρο 2 παρ.3 του
Π.∆.101/2011.
20
Σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ.1 του Ν.3686/2008 προστέθηκε ως άνω ο βαθµός του Υπαρχιφύλακα.

PoliceNET of Greece – http://www.policenet.gr

12

υπό τις διαταγές αξιωµατικού. Επίσης, σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να ασκεί
καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου.
ΑΡΘΡΟ 21
Οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού
1.Συνιστώνται στο Σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού
και καταργούνται αντίστοιχες θέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του
Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α'), όπως διαµορφώθηκε και ισχύει, ως εξής:
α. Κατηγορίες και Κλάδοι µόνιµου πολιτικού προσωπικού.
(1) Κλάδοι Κατηγορίας ΠΕ:
(α) Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικού -Οικονοµικού
341
(β) Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
Ειδικότητες: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
3
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
2
(γ) Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών
- ∆ιερµηνέων
12
(δ) Κλάδος ΠΕ Χηµικών
5
1
(ε) Κλάδος ΠΕ Βιολόγων
(στ) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής
Ειδικότητες: Επιστήµης των Η/Υ
5
Μηχανικών Η/Υ
1
(ζ) Κλάδος ΠΕ Στατιστικής
1
(2) Κλάδοι Κατηγορίας Τ.Ε.:
(α) Κλάδος ΤΕ ∆ιοικητικού
- Λογιστικού
17
(β) Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρµογών
12
(γ) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής
2
(3) Κλάδοι Κατηγορίας ∆.Ε.:
(α) Κλάδος ∆Ε ∆ιοικητικού
- Λογιστικού
1.351-20-3-35
(β) Κλάδος ∆Ε Προσωπικού Κοινωνικών Υπηρεσιών
Ειδικότητες: Βοηθών Νοσοκόµων
1
Χειριστών ιατρικών συσκευών
2
(γ) Κλάδος ∆Ε Προσωπικού Η/Υ
Ειδικότητες: Χειριστών διατρητικών
Μηχανών
35
Προγραµµατισµού Η/Υ
11
Αυτοµατισµού Η/Υ
4
Χειριστών Η/Υ
4
(δ) Κλάδος ∆Ε Μεταφραστών
- ∆ιερµηνέων
7
(ε) Κλάδος ∆Ε Τεχνικού
Ειδικότητες: Οδηγού
24
Ξυλουργού
1
∆οµικής
7
Εργοδηγού
2
Ηλεκτροτεχνιτών αυτ/των
1
Μηχανολογίας
3
Μηχανοτεχνιτών αυτ/των
6
Τεχνίτη αµαξωµάτων
2
Μαγείρων
3
Κοµµωτικής
2
(4) Κλάδοι Κατηγορίας ΥΕ:
(α) Κλάδος ΥΕ Επιµελητών
17
(β) Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού
72
(γ) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας
123
(δ) Κλάδος ΥΕ Εργατών
9
β. Κατηγορίες πολιτικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
(1) Με σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου:
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(α) Ειδικοί συνεργάτες του Κλάδου Αστυνοµίας
Ασφάλειας και Τάξης
4
(β) Κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού
1
(γ) Κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού
22
(δ) Κλάδου ∆Ε Προσωπικού Η/Υ
Ειδικότητα Χειριστών Η/Υ
1
(ε) Κλάδου ∆Ε Τεχνικού
Ειδικότητα Μηχανολογίας
2
(στ) Ηµεροµίσθιοι εργάτες
2
28
(ζ) Ηµεροµίσθιοι εργατοτεχνίτες
(η) Ηµεροµίσθιοι τεχνίτες
129
(θ) Οδηγοί αυτοκινήτων
15
(ι) Καθαρίστριες
829
(ια) Μάγειροι
39
(ιβ) Βοηθοί µαγείρων
53
(ιγ) Τραπεζοκόµοι
82
(ιδ) Λαντζιέρες
31
(2) Με σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου:
(α) Μάγειροι
4
(β) Βοηθοί µαγείρων
6
(γ) Τραπεζοκόµοι
10
(δ) Κουρείς
2
2.Από τις οργανικές θέσεις του µόνιµου πολιτικού προσωπικού των Κλάδων ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού και ΤΕ ∆ιοικητικού - Λογιστικού, οι τρεις (3) είναι θέσεις ∆ιευθυντή.
3. Οι προσωποπαγείς θέσεις πολιτικού προσωπικού που συστάθηκαν στο Υπουργείο ∆ηµόσιας
Τάξης, κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 1339/1983
(ΦΕΚ 35 Α'), όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν.
2452/1996 (ΦΕΚ 283 Α') και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11 του ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 89 Α'),
αποτελούν, εφεξής, προσωποπαγείς θέσεις του Σώµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας.
4. Συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις καθαριστριών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου.
ΑΡΘΡΟ 22
Οργανικές θέσεις Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών
Οι οργανικές θέσεις των Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών που προβλέπονται
από τις κείµενες διατάξεις αποτελούν, εφεξής, οργανικές θέσεις του Σώµατος της Ελληνικής
Αστυνοµίας. (21)

21

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3103/2003 (ΦΕΚ Α 23/29.01.2003) οι οργανικές θέσεις Ειδικών Φρουρών όπως
διαµορφώθηκαν µε την παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2838/2000 µπορεί να αυξάνονται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα. Με
Προεδρικό ∆ιάταγµα ρυθµίζονται και τα θέµατα των τοποθετήσεων, αποσπάσεων και µετακινήσεων των Συνοριακών
Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών.
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KΕΦΑΛΑΙΟ ΕKTO

∆ΙΟΙΚΗΣΗ - ΒΑΘΜΟΙ ∆ΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 23
∆ιοίκηση
1. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας ασκεί τη διοίκηση του Σώµατος και είναι υπεύθυνος
έναντι του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο Αρχηγός
επιλέγεται για θητεία δύο ετών, η οποία δύναται να παραταθεί µέχρι ένα ακόµη έτος. Η
αποστρατεία του Αρχηγού πριν τη λήξη της θητείας του επιτρέπεται, είτε κατόπιν αιτήσεώς
του είτε για σοβαρούς λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του ή το κύρος
της θέσεώς του, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α.
«Με την ίδια απόφαση του ΚΥΣΕΑ µπορεί στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας που
αποστρατεύεται να απονέµεται ο βαθµός του Στρατηγού εν αποστρατεία.» (22)
2. Ο Υπαρχηγός είναι άµεσος βοηθός του Αρχηγού, τον οποίο και αναπληρώνει σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύµατος.
3. Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός βοηθούνται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από τον
Προϊστάµενο του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας και το Γενικό
Επιθεωρητή Αστυνοµίας.
4.Ο Γενικός Επιθεωρητής καθοδηγεί, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο όλων των
Αστυνοµικών Υπηρεσιών, πλην αυτών που συγκροτούν τους Κλάδους του Αρχηγείου και των
υπαγοµένων απευθείας στον Αρχηγό και Υπαρχηγό του Σώµατος.
5. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας µπορεί µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να µεταβιβάζει στον Υπαρχηγό, τον Προϊστάµενο του
Επιτελείου του Αρχηγείου, το Γενικό Επιθεωρητή Αστυνοµίας, τους Προϊσταµένους των
Κλάδων, τους ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνοµίας και τους Προϊσταµένους των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου
Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης και ∆ιεύθυνσης ορισµένες αρµοδιότητές του, εκτός από
αυτές που του µεταβίβασε µε απόφασή του ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης Επίσης, µπορεί να
µεταβιβάζει στα πιο πάνω όργανα το δικαίωµα να υπογράφουν "µε εντολή του".
6. Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας, ο Προϊστάµενος του Επιτελείου του Αρχηγείου, οι
Προϊστάµενοι των Κλάδων, οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου και
οι Προϊστάµενοι των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής Αστυνοµικής
∆ιεύθυνσης και ∆ιεύθυνσης µπορούν να µεταβιβάζουν, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνοµίας, σε υφισταµένους τους το δικαίωµα υπογραφής "µε εντολή τους" για
θέµατα αρµοδιότητάς τους, εκτός από αυτά που τους µεταβίβασαν µε αποφάσεις τους οι
προϊστάµενοί τους.
ΑΡΘΡΟ 24
Βαθµοί διοικούντων
1.Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας φέρει το βαθµό του Αντιστράτηγου Αστυνοµίας. Τον
ίδιο βαθµό φέρουν ο Υπαρχηγός, ο Προϊστάµενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνοµίας και ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνοµίας. Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής
Αστυνοµίας είναι ο αρχαιότερος µετά τον Αρχηγό, Αντιστράτηγος Αστυνοµίας.
2.Προϊστάµενοι των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας τοποθετούνται
Υποστράτηγοι Αστυνοµίας. Η τοποθέτησή τους γίνεται µε απόφαση του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνοµίας και είναι ανεξάρτητη από τη σειρά αρχαιότητάς τους. Τον ίδιο βαθµό
φέρουν ο Επόπτης Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών, ο ∆ιευθυντής της Αστυνοµικής
Ακαδηµίας, οι Γενικοί Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων
Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και ο υγειονοµικός αξιωµατικός που τοποθετείται
∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Υγειονοµικού.
3. Γενικοί Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Περιφερειών
τοποθετούνται Υποστράτηγοι Αστυνοµίας ή Ταξίαρχοι Αστυνοµίας.
4. ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου και ∆ιευθυντές των Κεντρικών
και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου ∆ιεύθυνσης τοποθετούνται Ταξίαρχοι Αστυνοµίας ή
22

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41) προστέθηκε εδάφιο ως άνω µε το άρθρο
28 παρ.5 του Ν.4033/2011 (ΦΕΚ Α-264).

PoliceNET of Greece – http://www.policenet.gr

15

Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές. Επίσης, Ταξίαρχοι Αστυνοµίας τοποθετούνται και ως βοηθοί των
Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθυντών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
5. ∆ιευθυντές των Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Υποδιεύθυνσης τοποθετούνται
Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές ή Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές.
6. Τµηµατάρχες των Τµηµάτων των ∆ιευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου τοποθετούνται
Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές ή Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόµοι Α'.
7. ∆ιοικητές και Προϊστάµενοι των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου
Τµήµατος τοποθετούνται Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόµοι Α' ή Αστυνόµοι Β' ή
Υπαστυνόµοι Α' ή Υπαστυνόµοι Β'.
8. ∆ιοικητές των Αστυνοµικών Σταθµών τοποθετούνται Υπαστυνόµοι Α' ή Υπαστυνόµοι Β' ή
Ανθυπαστυνόµοι ή Αρχιφύλακες.
9.∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων ∆ηµοσίων Σχέσεων, ∆ιαχείρισης Υλικού και Ελεγκτηρίου
∆απανών τοποθετούνται Πολιτικοί Υπάλληλοι µε βαθµό ∆ιευθυντή. Σε θέσεις Προϊσταµένων
τµηµάτων Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας
τοποθετούνται και Πολιτικοί Υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε, σύµφωνα µε τον
εσωτερικό κανονισµό.
10. Οι ανώτατοι αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας τοποθετούνται µε απόφαση του
Αρχηγού του Σώµατος.
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ΤΜΗΜΑ Γ'
ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΑΡΘΡΟ 25
Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Πυροσβεστικού Σώµατος
1.
Συνιστάται στο Πυροσβεστικό Σώµα Υπηρεσία Εναέριων Μέσων, η οποία έχει ως
αποστολή την από αέρος υποστήριξη και ενίσχυση των Υπηρεσιών του, κατά την άσκηση των
αρµοδιοτήτων τους. Τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας, το διοικητικό της επίπεδο, η
υπαγωγή, η έδρα και οι επί µέρους αρµοδιότητές της καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα,
που προτείνεται από τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης.
2.
Στην αποστολή της ανωτέρω Υπηρεσίας υπάγονται ιδίως:
α. Ο συντονισµός των επίγειων πυροσβεστικών και άλλων δυνάµεων σε συµβάντα
αρµοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώµατος και η διαβίβαση στις δυνάµεις αυτές εντολών και
πληροφοριών για την αντιµετώπισή τους.
β. Η συµβολή στην καταστολή πυρκαγιών και στη διάσωση θυµάτων από πυρκαγιές,
πληµµύρες, σεισµούς και ατυχήµατα, στην αναζήτηση εξαφανισµένων προσώπων και τη
µεταφορά τραυµατιών από τις αιτίες αυτές.
γ. Η επιτήρηση ευπαθών δασών και δασικών εκτάσεων και η συµβολή στην ανακάλυψη και
σύλληψη των εµπρηστών.
δ. Η µεταφορά κυβερνητικών αξιωµατούχων, ανώτατων κρατικών λειτουργών και
αξιωµατικών του Πυροσβεστικού Σώµατος για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους, καθώς και η
µεταφορά πυροσβεστικών υπαλλήλων για ανάληψη επείγουσας και σοβαρής πυροσβεστικής
επιχείρησης.
ε. Η συµβολή στο έργο της εθνικής και πολιτικής άµυνας της χώρας, καθώς και στο έργο των
λοιπών Σωµάτων Ασφαλείας ή άλλων Κρατικών Υπηρεσιών, σε σοβαρές και επείγουσες
περιπτώσεις, µετά από σχετικό αίτηµα των αρµόδιων αρχών και έγκριση του Αρχηγού του
Σώµατος.
3.
Εναέρια µέσα άλλης δηµόσιας ή ιδιωτικής Υπηρεσίας ή φορέων που συµµετέχουν
στην κατά την προηγούµενη παράγραφο αποστολή του Πυροσβεστικού Σώµατος τίθενται υπό
τις εντολές του επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάµεων.
4.
Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 976/1979 (ΦΕΚ 236 Α'), που ρυθµίζουν την
έκταση της ευθύνης των οδηγών για τα τροχαία ατυχήµατα που προκαλούνται από
µηχανοκίνητα οχήµατα του ∆ηµοσίου, εφαρµόζονται ανάλογα και για τα ατυχήµατα που
προκαλούνται από τα εναέρια µέσα του Πυροσβεστικού Σώµατος. Η έννοια του αεροπορικού
ατυχήµατος, τα όργανα και η διαδικασία διερεύνησης αυτού και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών ∆ηµόσιας
Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
5.
Με κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων, που
εγκρίνεται µε απόφαση των Υπουργών ∆ηµόσιας Τάξης και Οικονοµικών και δεν δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ειδικότερα θέµατα εσωτερικής διάρθρωσης
σύνθεσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας αυτής, εκπαίδευσης του προσωπικού της, τα
χρησιµοποιούµενα µέσα καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας.
6.
Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων στελεχώνεται από το µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό
και διακρίνεται στο ιπτάµενο, στο οποίο υπάγονται οι χειριστές και οι τεχνίτες εναερίων
µέσων, και στο προσωπικό διοικητικής υποστήριξης. Η οργανική δύναµη του προσωπικού
ανέρχεται σε δέκα (10) χειριστές και δεκαπέντε (15) τεχνίτες. Ο αριθµός του προσωπικού
αυτού δύναται να αυξάνεται µε προεδρικό διάταγµα, που προτείνεται από τους Υπουργούς
Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης.
7.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού ∆ηµόσιας
Τάξης, καθορίζονται τα προσόντα του ιπτάµενου προσωπικού της ως άνω Υπηρεσίας και η
διαδικασία, τα αρµόδια όργανα και ο τρόπος επιλογής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.
8.
Για την υγειονοµική εξέταση του ιπτάµενου προσωπικού της Υπηρεσίας Εναέριων
Μέσων, προς διαπίστωση της πτητικής του καταλληλότητας, εφαρµόζονται ανάλογα οι
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διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη χορήγηση πιστοποιητικών υγείας Α' κατηγορίας στο
αντίστοιχο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας.
9.
Στο ιπτάµενο προσωπικό της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων χορηγείται πτητικό
επίδοµα, οι προϋποθέσεις και το ύψος του οποίου καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης.
10.
Οι εκπαιδευόµενοι ή µετεκπαιδευόµενοι ως χειριστές ή τεχνίτες εναερίων µέσων, µε
µέριµνα και δαπάνες του ∆ηµοσίου, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Σώµα επί δέκα (10)
έτη, µετά τη λήξη της εκπαίδευσης ή µετεκπαίδευσης.
11.
Με απόφαση των Υπουργών ∆ηµόσιας Τάξης και Οικονοµικών, µπορεί να ιδρύονται
κλιµάκια της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων και σε άλλες περιοχές της χώρας, τα οποία
υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά σε αυτήν.
12.
Μέχρι την ολοκλήρωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η κάλυψη των αναγκών σε ιπτάµενο προσωπικό και
τεχνική υποστήριξη των εναερίων µέσων του Πυροσβεστικού Σώµατος και η µετεκπαίδευση
του ιπτάµενου προσωπικού της µπορεί να ανατίθεται σε άλλη κρατική (πολιτική ή
στρατιωτική) Υπηρεσία ή δηµόσια επιχείρηση ή ιδιωτικό πρόσωπο παραχωρησιούχο ή
ανάδοχο δηµόσιας Υπηρεσίας, µε κοινή απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και του
συναρµόδιου Υπουργού, ή µε σύµβαση έργου µεταξύ του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και του
οικείου φορέα, κατά περίπτωση, µε τους όρους που καθορίζονται στην ανωτέρω απόφαση ή
σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 26
Θέµατα πυρασφάλειας και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος
1.
Οι υπηρεσίες πυρασφάλειας χώρων και εγκαταστάσεων, οι οποίες βάσει συµβάσεως
µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο αναλαµβάνονται από το φορέα εκµετάλλευσής τους, µπορεί να
παρέχονται από το Πυροσβεστικό Σώµα στα πλαίσια άσκησης των αρµοδιοτήτων του, κατόπιν
σχετικής συµβάσεως που καταρτίζεται µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, εκπροσωπουµένου
από τους Υπουργούς Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης, και του εν λόγω φορέα, έναντι
αποζηµίωσης υπέρ του ∆ηµοσίου.
2.
Στα πλαίσια των καθηκόντων που ασκούν οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, κατ'
εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2612/1998, δύνανται να ενεργούν
ελέγχους και έρευνες επί προσώπων και οχηµάτων, που διέρχονται µέσα από δασικές
εκτάσεις, προς ανεύρεση εύφλεκτων υλών, εµπρηστικών µηχανισµών ή άλλων µέσων που
είναι κατάλληλα να προκαλέσουν πυρκαγιά στο δάσος και να προβαίνουν στη σύλληψη των
παραβατών και την κατάσχεση των απαγορευµένων µέσων, καθώς και των οχηµάτων που
χρησιµοποιήθηκαν από τους υπαιτίους εµπρησµού δάσους, στα πλαίσια του Κ.Π.∆..
3.
Στους εµπρηστές δασών, πέραν των ποινικών κυρώσεων, που προβλέπονται από τις
διατάξεις των άρθρων 265 και 266 του Ποινικού Κώδικα, επιβάλλεται και διοικητικό
πρόστιµο, ύψους 200.000 έως 20.000.000 δραχµών, ανάλογα µε τη µορφή και το βαθµό
υπαιτιότητάς τους, το είδος, την έκταση και τη σπουδαιότητα της δασικής εκτάσεως που
κάηκε, καθώς και το χρόνο, το προσωπικό και τα µέσα που διατέθηκαν για την κατάσβεση
της πυρκαγιάς. Η διαδικασία και τα όργανα επιβολής του διοικητικού προστίµου και τα
κριτήρια προσδιορισµού του ύψους του καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, Γεωργίας και ∆ηµόσιας Τάξης. Με ίδια απόφαση µπορούν να
αναπροσαρµόζονται τα προβλεπόµενα από το παρόν άρθρο ανώτερα και κατώτερα όρια του
διοικητικού προστίµου.
4.
Για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που κατατάχθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώµα,
κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 2612/1998 (ΦΕΚ 112 Α'),
λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες και ο χρόνος
εργασίας τους που διανύθηκε στις ∆ασικές Υπηρεσίες µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης.
5.
Το πυροσβεστικό προσωπικό δύναται να εκπαιδεύεται ή µετεκπαιδεύεται και εκτός
της πυροσβεστικής ακαδηµίας, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, µε έξοδα του ίδιου ή
του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον κανονισµό του
Πυροσβεστικού Σώµατος. Στους εκπαιδευόµενους ή µετεκπαιδευόµενους στο εξωτερικό µε
έξοδα του ∆ηµοσίου καταβάλλονται οι δαπάνες µετακίνησης, που προβλέπονται και για τους
λοιπούς δηµοσίους υπαλλήλους.
6.
Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1(α) του άρθρου 4 του Ν. 2226/1994 (ΦΕΚ 122 Α')
καταργείται.
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ΑΡΘΡΟ 27
Οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού Πυροσβεστικού Σώµατος
1.
Συνιστώνται στο Πυροσβεστικό Σώµα οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού και
καταργούνται αντίστοιχες θέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.
1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α'), όπως διαµορφώθηκε και ισχύει, ως εξής:
α. Κατηγορίες και Κλάδοι µόνιµου πολιτικού προσωπικού.
(1) Κλάδοι Κατηγορίας ΠΕ:
(α) Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 5
(β) Κλάδος ΠΕ Μηχανικών
Ειδικότητες: Μηχανολόγων Μηχανικών
2
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
1
Πολιτικών Μηχανικών
1
Χηµικών Μηχανικών
1
Πυροµηχανικών
1
(2) Κλάδοι Κατηγορίας ∆Ε:
(α) Κλάδος ∆Ε ∆ιοικητικού - Λογιστικού 42
(β) Κλάδος ∆Ε Τεχνικού
Ειδικότητες: Μηχανολογίας
1
Ηλεκτρολόγων
1
(3) Κλάδοι Κατηγορίας ΥΕ:
Κλάδος ΥΕ προσωπικού καθαριότητας
110
β. Κατηγορίες πολιτικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Καθαρίστριες µε σύµβαση εργασίας αορίστου
χρόνου
99
2.
Οι οργανικές θέσεις του πολιτικού προσωπικού κατανέµονται στις επί µέρους
Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος µε απόφαση του Αρχηγού του Σώµατος.
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ΤΜΗΜΑ ∆'
ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 28
Τελικές διατάξεις
1.Εξουσιοδοτικές διατάξεις νόµων που προβλέπουν την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη
ρύθµιση θεµάτων προσωπικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης εφαρµόζονται
και για το προσωπικό και τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού
Σώµατος.
2. Το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί σε Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος
εντάσσεται, αυτοδικαίως, εντός διµήνου από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, σε θέσεις
αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και βαθµού του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Το προσωπικό που υπηρετεί σε κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου
∆ηµόσιας Τάξης, µε εξαίρεση εκείνο της ∆ιεύθυνσης Αγροφυλακής, εντάσσεται, αυτοδικαίως,
εντός της αυτής προθεσµίας σε θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και βαθµού του
προσωπικού του Σώµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η ένταξη του παραπάνω προσωπικού
σε θέσεις προσωπικού του Σώµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού
Σώµατος διαπιστώνεται µε αποφάσεις των οικείων Αρχηγών.
3. Οι διοριζόµενοι κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν.
1339/1983 (ΦΕΚ 35 Α'), όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 5 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ 283 Α') και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11 του Ν.
2713/1999 (ΦΕΚ 89 Α') και της παρ. 20 του άρθρου 20 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'),
καταλαµβάνουν, εφεξής, οργανικές θέσεις πολιτικού προσωπικού στην Ελληνική Αστυνοµία ή
το Πυροσβεστικό Σώµα, ανάλογα µε το Σώµα από το οποίο προέρχεται ή την αποστολή του
οποίου υποστήριξε ο παθών.
4.Για το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος
συγκροτούνται ενιαία υπηρεσιακά συµβούλια, µε κοινή απόφαση των Αρχηγών της Ελληνικής
Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2683/1999
(ΦΕΚ 19 Α'). Οι γραµµατειακές υπηρεσίες στα υπηρεσιακά συµβούλια παρέχονται µε µέριµνα
των αρµοδίων για θέµατα πολιτικού προσωπικού, Υπηρεσιών, των οικείων Αρχηγείων. (23)
5. Οι τοποθετήσεις, προαγωγές, µεταθέσεις, αποσπάσεις και απολύσεις του µόνιµου πολιτικού
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος γίνονται µε
αποφάσεις των Αρχηγών των Σωµάτων, ύστερα από κρίση των οικείων υπηρεσιακών
συµβουλίων.
6. Τα αρχεία και ο υλικοτεχνικός εξοπλισµός των ∆ιευθύνσεων των Κλάδων του Υπουργείου
∆ηµόσιας Τάξης περιέρχονται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνοµίας.
7. Όπου στις ισχύουσες διατάξεις γίνεται αναφορά σε Κλάδους και ∆ιευθύνσεις Κλάδων του
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης νοούνται, εφεξής, οι Κλάδοι και οι ∆ιευθύνσεις Κλάδων του
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, οι οποίοι ασκούν τις αντίστοιχες αρµοδιότητες.
8. Οι Αστυνοµικές Υπηρεσίες του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης αποτελούν, εφεξής,
περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και εξακολουθούν να λειτουργούν
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του
παρόντος.
9. Οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α') εφαρµόζονται και για το
αστυνοµικό προσωπικό που κατατάσσεται στην Ελληνική Αστυνοµία από την έναρξη
εφαρµογής του πιο πάνω νόµου, εφόσον συµπληρώνει το 35ο και δεν υπερβαίνει το 48ο έτος
της ηλικίας του την 31η ∆εκεµβρίου του έτους εισαγωγής στη Σχολή.

23

Η παρ. 4 τίθεται ως αντικαταστάθηκε µε την παρ.5 άρθρου 78 του Ν.2910/2001 (ΦΕΚ Α-91).
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ΑΡΘΡΟ 29
Μεταβατικές διατάξεις
Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων, µε τις οποίες θα καθοριστούν η οργάνωση,
η λειτουργία και οι αρµοδιότητες των Υπηρεσιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης εξακολουθούν να
λειτουργούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 30
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 7, 10,
13, 19, 22 έως και 24 και 33 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α'). Επίσης, καταργείται κάθε
γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
ΑΡΘΡΟ 31 (24)
Κατάταξη στις Σχολές Αστυφυλάκων και Πυροσβεστών πολιτών
που διακρίνονται για εξαίρετες πράξεις
«Όποιος συµµετέχει ενεργά στην καταδίωξη ή σύλληψη δραστών σοβαρών εγκληµατικών
πράξεων ή σε αστυνοµική επιχείρηση προς πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος ή σε
επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώµατος προς κατάσβεση πυρκαγιάς ή διάσωση
κινδυνευόντων προσώπων, εκθέτοντας αποδεδειγµένα τη ζωή του σε κίνδυνο, εισάγεται καθ’
υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις στη Σχολή Αστυφυλάκων ή Πυροσβεστών, µετά από αίτησή
του η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) ετών από την απόκτηση
των απαραίτητων προσόντων διορισµού του σε οποιαδήποτε θέση, πλην του αναστήµατος. Η
συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται µε Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση που
ενεργείται µετά την υποβολή του σχετικού αιτήµατος.»
ΑΡΘΡΟ 32
Αποζηµίωση αστυνοµικών για πρόσθετη εργασία
Το αστυνοµικό προσωπικό των ∆ιευθύνσεων Αστυνοµικών Επιχειρήσεων και των
Αστυνοµικών τµηµάτων των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης,
από το βαθµό του Αστυφύλακα µέχρι και του Υπαστυνόµου Α', επιτρέπεται να διατίθεται,
εφόσον επιθυµεί, για εκτέλεση υπηρεσίας πεζής περιπολίας επί ένα 8ωρο, µια φορά την
εβδοµάδα, πέραν του προβλεπόµενου ωραρίου εργασίας, µε την καταβολή αποζηµίωσης, η
οποία ορίζεται στο ύψος αυτής που προβλέπεται για την πέραν του πενθηµέρου εργασία των
αστυνοµικών, όπως ισχύει κάθε φορά, προσαυξανόµενη κατά 20%, και χορηγείται µε τις ίδιες
µε αυτή προϋποθέσεις.
ΑΡΘΡΟ 33
Αποζηµίωση αστυνοµικών για λήψη µέτρων σε αθλητικούς χώρους
1. Από τα τηλεοπτικά δικαιώµατα των Αθλητικών Σωµατείων των Τµηµάτων Αµειβοµένων
Αθλητών (Τ.Α.Α.) και των Αθλητικών Ανωνύµων Εταιρειών (Α.Α.Ε.), για τη µετάδοση
αγώνων που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του ν.
2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α΄) και των συναφών µε αυτούς διαφηµίσεων, καθώς και από τα
αντίστοιχα δικαιώµατα των Αθλητικών Οργανισµών που διοργανώνουν ∆ιεθνείς Ευρωπαϊκούς
Αγώνες, Παγκόσµιους και Ολυµπιακούς Αγώνες, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
εισπράττεται µε µέριµνα των οικείων ∆.Ο.Υ. και αποδίδεται ως έσοδο στα ασφαλιστικά ταµεία
24

Το άρθρο 31 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41) τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 25 παρ. 1 του
Ν.4058/2012 (ΦΕΚ Α-63). Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ.2 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ Α-63) αντικαταστάθηκε
το άρθρο 4 του ν. 2840/2000 (Α΄ 202) το οποίο προβλέπει:«4. Όποιος διακρίνεται για εξαίρετες πράξεις, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 31 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41) δύναται αντί να καταταγεί στην Ελληνική Αστυνοµία ή
το Πυροσβεστικό Σώµα να προσλαµβάνεται στα εν λόγω Σώµατα αντίστοιχα, ως πολιτικός υπάλληλος ή µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανάλογα µε τα προσόντα του, κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών
διατάξεων και ανεξαρτήτως ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, επιφυλασσοµένων των διατάξεων περί κωλυµάτων
διορισµού (άρθρα 4 έως 8 του ν. 3528/2007, Α΄ 26). Το ως άνω δικαίωµα ασκείται µετά από αίτηση του
ενδιαφερόµενου εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) ετών από την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων
διορισµού του σε οποιαδήποτε θέση.»
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του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας ΕΤΕΧ και ΤΑΥΑΠ, στα οποία επιµερίζεται κατά
ποσοστό εξήντα οκτώ τοις εκατό (68%) και τριάντα δύο τοις εκατό (32%) αντίστοιχα. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης καθορίζονται
οι υπόχρεοι για την καταβολή των ανωτέρω δικαιωµάτων στις ∆.Ο.Υ., η διαδικασία
είσπραξης, ο τρόπος και χρόνος υποβολής των σχετικών δηλώσεων, οι επιβαλλόµενες
κυρώσεις, ο τρόπος καταλογισµού των υποχρέων σε περίπτωση εκπρόθεσµης, ανακριβούς ή
µη απόδοσης των δικαιωµάτων αυτών, η διαδικασία απόδοσης του πόρου αυτού στα
ανωτέρω ταµεία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια». (25)
2. Η διάταξη του εδαφίου β' της παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α')
καταργείται κατά το µέρος που αφορά το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας.

ΑΡΘΡΟ 34
Ανανέωση προθεσµίας δήλωσης κυνηγετικών όπλων
Η προθεσµία της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α'), όπως
παρατάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 2334/1995 (ΦΕΚ 184 Α') και το άρθρο 4 του ν. 2452/1996
(ΦΕΚ 283 Α') ανανεώνεται για ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του
παρόντος νόµου.
ΑΡΘΡΟ 35
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις του παρόντος νόµου προκαλούνται δαπάνες ύψους 5.360 εκατ. δραχ.
περίπου για το έτος 2000, 5.500 εκατ. δραχ. για το έτος 2001 και 5.460 εκατ. δραχ. για
καθένα από τα έτη 2002 έως 2004, που αντιρροπούνται µέχρι του ποσού των 300 εκατ. δρχ.
περίπου ετησίως από την κατάργηση ενενήντα τεσσάρων (94) θέσεων αστυφυλάκων. Οι
ανωτέρω δαπάνες κατά το υπόλοιπο µέρος τους, καθώς και οι ακαθόριστες δαπάνες, που
προκαλούνται από την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 25, θα αντιµετωπίζονται µε την
εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους σχετικούς ΚΑΕ των κατ' έτος προϋπολογισµών εξόδων
Ε.Φ. 43 -110 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ" και Ε.Φ. 43 -120 "ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ". Επίσης
προκαλείται δαπάνη ύψους 2,5 δις δρχ., η οποία θα βαρύνει κατ' ισοµοιρία τις πιστώσεις του
Π.∆.Ε. οικ. ετών 1999 και 2000 και χρηµατοδοτείται κατά 75% από πόρους του Β' Κ.Π.Σ.
ΑΡΘΡΟ 36
1. Συνιστώνται στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικού
επιστηµονικού προσωπικού σε θέµατα διαχείρισης κρίσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, που έχουν τα γενικά προσόντα διορισµού των δηµοσίων
πολιτικών υπαλλήλων και τα προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991.
Το γνωστικό αντικείµενο εξειδίκευσης του προσωπικού αυτού καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και οι αποδοχές του µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
∆ηµόσιας Τάξης. Η πρόσληψη γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις µε σύµβαση
διάρκειας πέντε (5) ετών, που µπορεί να ανανεώνεται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας
Τάξης. Οι ως άνω θέσεις κατανέµονται σε µεγάλες οργανικές µονάδες της Ελληνικής
Αστυνοµίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό των
θέσεων αυτών φέρει τον τίτλο "∆ιαπραγµατευτές Κρίσεων" και έχει ως αρµοδιότητα την
παροχή ειδικής υποστήριξης στο έργο των προϊσταµένων των οικείων αστυνοµικών αρχών ή
των επικεφαλής των αστυνοµικών οµάδων δράσης και διαχείρισης κρίσεων, για το
µεθοδικότερο και αποτελεσµατικότερο χειρισµό υποθέσεων, κατά την προετοιµασία ή τη
διεξαγωγή αστυνοµικών επιχειρήσεων, ιδιάζουσας φύσης και σηµασίας, που απαιτούν τη
διαπραγµατευτική διαµεσολάβηση µεταξύ των αστυνοµικών αρχών και άλλων εµπλεκόµενων
πλευρών, µε στόχο την εκτίµηση των προβληµάτων και το σχεδιασµό των κατάλληλων
χειρισµών, την εκτόνωση της κατάστασης και την οµαλή διευθέτηση των πραγµάτων και την
αποτελεσµατική έκβαση των αστυνοµικών επιχειρήσεων. Οι τοµείς στους οποίους
25

Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41 Α΄) τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 14 του Ν.3554/2007. Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.3554/2007 : Τα εισπραχθέντα ποσά,
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, από το ∆ηµόσιο, βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.
3336/2005 (ΦΕΚ 96 Α΄) για τα τηλεοπτικά δικαιώµατα του άρθρου 33 του ν. 2800/2000, αποδίδονται στα
ασφαλιστικά ταµεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας ΕΤΕΧ και ΤΑΥΑΠ κατά ποσοστό εξήντα οκτώ τοις
εκατό (68%) και τριάντα δύο τοις εκατό (32%) αντίστοιχα.
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δραστηριοποιούνται οι ∆ιαπραγµατευτές Κρίσεων είναι ιδίως οι απαγωγές προσώπων, οι
οµηρίες, η αποτροπή διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, παρακώλυσης
συγκοινωνιών, καθώς και παρακώλυσης της λειτουργίας κοινωφελών εγκαταστάσεων, οι
καταλήψεις και εκκενώσεις χώρων, κτιρίων και εγκαταστάσεων, οι παγιδεύσεις εγκληµατιών
στο χώρο του εγκλήµατος, οι αεροπειρατείες, οι καταλήψεις µαζικών µέσων µεταφοράς και οι
απόπειρες αυτοκτονιών. Ο τρόπος και διαδικασία ανάληψης δράσης του ως άνω προσωπικού,
τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτού, τα συναφή θέµατα και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
ρυθµίζονται µε τους οικείους Κανονισµούς του Σώµατος. Οι κατά τις κείµενες διατάξεις
αρµοδιότητες των οικείων αστυνοµικών αρχών δεν θίγονται µε τις ρυθµίσεις της παρούσας
παραγράφου.
2.Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 89 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 243 του Κ.Π.∆., οι Εισαγγελείς του παρόντος άρθρου
δύνανται, σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιπτώσεις, να παραγγέλλουν στους ανακριτικούς
υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
ή προανακριτικών πράξεων, για εγκλήµατα του παρόντος νόµου. Κατά τη διάρκεια της
προδικαστικής έρευνας επιτρέπεται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η προσαγωγή µαρτύρων και
υπόπτων στην έδρα της Υπηρεσίας για εξέταση. Η κατά τα ανωτέρω σχηµατιζόµενη
δικογραφία διαβιβάζεται µετά την περάτωσή της στον αρµόδιο για την ποινική δίωξη
Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών."
3.Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 183 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α') "Περί ∆ηµοτικού
και Κοινοτικού Κώδικα", η αστική ευθύνη των αιρετών οργάνων των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α.,
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, περιορίζεται, µόνο στην υποχρέωση
προς αποζηµίωση των οικείων νοµικών προσώπων, για κάθε θετική ζηµιά που προξενήθηκε
εις βάρος της περιουσίας τούτων από δόλο ή βαριά αµέλειά τους, δεν υπέχουν δε ατοµική
ευθύνη τα ίδια όργανα, προς αποζηµίωση τρίτων.
4. Οι θέσεις του κλάδου ∆Ε Φύλαξης, που καθορίστηκαν µε την υπ' αριθµ. 78010/5.8.1999
κ.υ.α. (ΦΕΚ 1676 Β') για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικοµανών
Κρατουµένων Ελαιώνα Θηβών και προκηρύχθηκαν προς πλήρωση µε την υπ' αριθµ. 150517/
30.11.1999 κοινή απόφαση - προκήρυξη των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης και ∆ικαιοσύνης (ΦΕΚ 91 τ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ 8.12.1999), ορίζονται σε εκατό
(100). Η πλήρωση του συνόλου των θέσεων θα πραγµατοποιηθεί από την Τριµελή Επιτροπή
του διαγωνισµού που προκηρύχθηκε µε την υπ' αριθµ. 150517/30.11.1999 (ΦΕΚ 91 τ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ 8.12.1999) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης και ∆ικαιοσύνης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο υποστοιχείο ∆.I. της
απόφασης αυτής.
ΑΡΘΡΟ 37
Το άρθρο 8 του Ν. 2465/1997 αντικαθίσταται.
ΑΡΘΡΟ 38
1.
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται.
2.
Αντικαθίσταται λέξη στην παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994.
3.
Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, όπως
τροποποιήθηκαν από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται και για
το προσωπικό που προσλήφθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994, για την
αποκατάσταση των ζηµιών από τους σεισµούς της 7.9.1999. Οι συµβάσεις των ανωτέρω
δύναται να ανανεωθούν από τότε που έληξαν, µέχρι συµπληρώσεως οκτώ (8) µηνών από την
κήρυξη κατάστασης ανάγκης.
ΑΡΘΡΟ 39
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Αθήνα 29 Φεβρουαρίου 2000
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