Νόµος 2265/1994

ΦΕΚ: 209-Α-05.12.1994
Επέκταση διατάξεων Ν. 1265/1982 "Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού
κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων
και στο αστυνοµικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 1
Στο ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α') µετά το άρθρο 30 προστίθεται άρθρο 30α ως εξής:
"Άρθρο 30α
1. Ο νόµος αυτός, όπως ισχύει σήµερα, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3, 7
παρ. 1 και 3, 11 παρ. 1 εδάφ. 2, 12, 14 παρ. 3-10, 15, 16 παρ. 5 και 7-9, 17, 18 παρ.
1, 19-22, 23 παρ. 1 και 2, 24, 26, 27 και 30, εφαρµόζεται ανάλογα, µε τις ειδικές
ρυθµίσεις που προβλέπονται στις επόµενες παραγράφους του άρθρου αυτού και στους
εν ενεργεία αστυνοµικούς υπαλλήλους κάθε βαθµού της Ελληνικής Αστυνοµίας.
2.
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όπου στον νόµο αυτόν
χρησιµοποιούνται οι όροι "εργοδότης", "επιχείρηση" ή "εκµετάλλευση" νοείται το
∆ηµόσιο και όπου χρησιµοποιείται ο όρος "εργαζόµενοι" νοούνται οι υπάλληλοι της
προηγούµενης παραγράφου. Οµοίως, όπου γίνεται λόγος για "Εργατικό Κέντρο", η µνεία
δεν αφορά τους υπαλλήλους της προηγούµενης παραγράφου.
3.
Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα η άσκηση των
συνδικαλιστικών δικαιωµάτων των αστυνοµικών υπαλλήλων δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τα όρια που προσδιορίζονται από τις ιδιοµορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα
τον εθνικό, κοινωνικό και υπερκοµµατικό χαρακτήρα της Ελληνικής Αστυνοµίας.
4.
Οι εν ενεργεία αστυνοµικοί υπάλληλοι επιτρέπεται να συστήσουν: α. Σε κάθε νοµό µία
ένωση αστυνοµικών υπαλλήλων µέχρι και το βαθµό του ανθυπαστυνόµου και σε κάθε
διοικητική περιφέρεια µία ένωση αξιωµατικών ως πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές
οργανώσεις. Μέλη των οργανώσεων αυτών µπορούν να είναι µόνο όσοι υπηρετούν στα
όρια του νοµού ή της διοικητικής περιφέρειας, αντίστοιχα. Οι αξιωµατικοί δύνανται, αντί
της ένωσης αξιωµατικών, να γίνονται µέλη της ένωσης αστυνοµικών υπαλλήλων. Οι
ανθυπαστυνόµοι δύνανται αντί της ένωσης αστυνοµικών υπαλλήλων να γίνονται µέλη
της ένωσης αξιωµατικών. β. Μία οµοσπονδία των πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών
οργανώσεων αστυνοµικών υπαλλήλων και µία οµοσπονδία των πρωτοβάθµιων
συνδικαλιστικών οργανώσεων αξιωµατικών, ως δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές
οργανώσεις. γ. Μία τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση (συνοµοσπονδία), την οποία
απαρτίζουν οι δύο παραπάνω οµοσπονδίες και στην οποία εκπροσωπούνται µε αριθµό
αντιπροσώπων, που καθορίζεται µε το καταστατικό της. Η διάταξη του τρίτου εδαφίου
της παρ. 3 του άρθρου 9 του παρόντος νόµου δεν έχει εφαρµογή για την εκπροσώπηση
των ανωτέρω οµοσπονδιών στην τριτοβάθµια οργάνωση.
5.
Κάθε αστυνοµικός υπάλληλος δικαιούται να είναι µέλος µόνο της πρωτοβάθµιας
συνδικαλιστικής οργάνωσης του νοµού ή της διοικητικής περιφέρειας όπου υπηρετεί. Σε
περίπτωση µετάθεσής του σε άλλο νοµό ή σε άλλη περιφέρεια διαγράφεται υποχρεωτικά
από τη συνδικαλιστική οργάνωση, της οποίας ήταν µέλος και δικαιούται να εγγραφεί στη
συνδικαλιστική οργάνωση του νοµού ή της διοικητικής περιφέρειας στην οποία
µετατίθεται.
6.
Οι εισφορές των µελών παρακρατούνται από τη διαχείριση χρηµατικού της υπηρεσίας
από την οποία πληρώνονται και αποδίδονται στις συνδικαλιστικές οργανώσεις του
παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε τις καταστάσεις µελών που υποβάλλονται από αυτές.
7.
Από την παρούσα δύναµη κάθε υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να απουσιάζει, για
συµµετοχή σε συνελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους, ποσοστό
µεγαλύτερο του 1/3 των αξιωµατικών και του 1/4 των κατώτερων υπαλλήλων και µε
την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας, κατά την αιτιολογηµένη
κρίση του διοικητή της µονάδας. Αν τα µέλη που επιθυµούν να συµµετάσχουν σε
συνέλευση ξεπερνούν τα παραπάνω ποσοστά, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους µε
τρόπο που ορίζεται στο καταστατικό της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.
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Στον πρόεδρο και στο γενικό γραµµατέα κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης των
αστυνοµικών υπαλλήλων παρέχονται, για την εκπλήρωση των συνδικαλιστικών τους
υποχρεώσεων, ειδικές άδειες απουσίας έως τέσσερις (4) ηµέρες το µήνα κατ' ανώτατο
όριο. Στους αντιπροσώπους της οµοσπονδίας παρέχεται άδεια απουσίας καθόλη τη
διάρκεια των συνεδρίων στα οποία µετέχουν, η οποία όµως δεν δύναται να υπερβαίνει
τις τέσσερις (4) ηµέρες κατ' έτος. Οι δικαιούµενοι άδειας υποχρεούνται να ενηµερώνουν
για τη χρήση της το διοικητή της υπηρεσίας τους, πριν δύο (2) τουλάχιστον ηµέρες. Τα
παραπάνω πρόσωπα δεν µετατίθενται όσο διαρκεί η θητεία τους έξω από το νοµό, στον
οποίο υπηρετούν, εκτός αν το ζητήσουν τα ίδια ή κριθεί τούτο αναγκαίο λόγω
προαγωγής, άσκησης πειθαρχικής διώξεως για πειθαρχικό παράπτωµα, για το οποίο
προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις ανώτερη πειθαρχική ποινή ή θέσης τους σε
κατάσταση διαθεσιµότητας για λόγους πειθαρχίας.
9.
Η εκλογή των οργάνων και αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων γίνεται
από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται όλοι οι υποψήφιοι. Κάθε
εκλογέας µπορεί να θέσει αριθµό σταυρών ίσο µε το 1/3 του αριθµού των εδρών του
διοικητικού συµβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων. Σε περίπτωση
κλάσµατος, ο επιτρεπόµενος αριθµός σταυρών στρογγυλοποιείται στον αµέσως
προηγούµενο ακέραιο. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους
περισσότερους σταυρούς προτίµησης, έως ότου συµπληρωθεί ο αριθµός των εδρών του
διοικητικού συµβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων.
10. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των αστυνοµικών υπαλλήλων, καθώς και τα µέλη τους,
δεν επιτρέπεται ιδίως.
α. Να συµµετέχουν σε απεργίες, καθώς και σε κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτικών ή
συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων ή να ασκούν προπαγάνδα υπέρ ή
κατά αυτών. Εξαιρούνται τα συνέδρια και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των
συνδικαλιστικών φορέων.
β. Να προσχωρούν ή να γίνονται µέλη άλλων επαγγελµατικών συνδικαλιστικών
οργανώσεων, εκτός των ∆ιεθνών Αστυνοµικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, ή να
εκπροσωπούν άλλους εργαζόµενους.
γ. Να αναµειγνύονται µε οποιονδήποτε τρόπο σε θέµατα διοίκησης των Υπηρεσιών.
11. Οργανώσεις αστυνοµικών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνοµίας, που έχουν ήδη
συσταθεί, οφείλουν να προσαρµόσουν τα καταστατικά τους στις ρυθµίσεις των
παραπάνω διατάξεων και να ζητήσουν την έγκριση αυτών από τα αρµόδια δικαστήρια
µέσα σε δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Οι οργανώσεις αυτές,
καθώς και όσες ιδρυθούν βάσει του νόµου αυτού, οφείλουν να προκηρύξουν εκλογές
για την ανάδειξη των οργάνων τους όχι νωρίτερα από τέσσερις (4) µήνες και όχι
αργότερα από έξι (6) µήνες από την έγκριση του καταστατικού τους. Μόνο οι ενώσεις
αστυνοµικών, που συνιστώνται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου, εκπροσωπούν τα συµφέροντα των αστυνοµικών.
12. Αστυνοµικοί, που ως µέλη διοικητικού συµβουλίου αστυνοµικών οργανώσεων,
τιµωρήθηκαν πειθαρχικά για παραπτώµατα που είχαν σχέση µε τη συνδικαλιστική τους
δράση, δικαιούνται, εφόσον είναι στην ενέργεια, να ζητήσουν την επανεξέταση των
πειθαρχικών τους υποθέσεων, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Υπηρεσία τους εντός
ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Οι
αιτήσεις εξετάζονται από τα αρµόδια όργανα, τα οποία επέβαλαν τις πειθαρχικές ποινές".
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Άρθρο 2
Για τους Αξιωµατικούς του Πυροσβεστικού Σώµατος επαναφέρονται σε ισχύ από τότε που
καταργήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 1339/1983 (ΦΕΚ 35 Α').
Από την ισχύ των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου, οι ανακαλούµενοι στην
ενέργεια από την εφεδρεία Αξιωµατικοί του Πυροσβεστικού Σώµατος µε το βαθµό του
Υποστράτηγου δύνανται και αυτοί να επιλέγονται, από τα οικεία Συµβούλια για την
κάλυψη των θέσεων του Υπαρχηγού ή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος.
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Άρθρο 3
Αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας µε βαθµό Αστυνόµου Α', οι οποίοι λαµβάνουν
µισθολογική προαγωγή του Αστυνοµικού Υποδιευθυντή, αποστρατευόµενοι λόγω ορίου
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ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, προάγονται µισθολογικώς στο βαθµό του Αστυνοµικού
∆ιευθυντή ένα (1) µήνα πριν την κατά τα ανωτέρω αποστρατεία τους, εφόσον,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, κρίνονται ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη
σταδιοδροµία τους. Οι ανωτέρω αποστρατευόµενοι δεν δικαιούνται βαθµολογικής
προαγωγής στο βαθµό του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής
εφαρµόζονται αναλόγως και για τους Αξιωµατικούς των αντιστοίχων βαθµών του
Πυροσβεστικού Σώµατος και εφόσον κρίνονται προακτέοι.
Υπαρχιπυροσβέστες που προήχθησαν στο βαθµό αυτό µε βάση τις διατάξεις του άρθρου
4 παρ. 2 του ν. 1590/1986 (ΦΕΚ 49 Α') και σήµερα φέρουν το βαθµό του
Αρχιπυροσβέστη προάγονται στο βαθµό του Πυρονόµου µε τη συµπλήρωση δεκαοκτώ
(18) ετών υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώµα από την κατάταξή τους. Οι προαγόµενοι
σύµφωνα µε τα ανωτέρω δεν δικαιούνται αναδροµικών αποδοχών.
Οι δικαιούµενοι να καταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώµα κατά τα έτη 1995 και 1996,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2190/1994, κατατάσσονται σε αυτό από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
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ΑΡΘΡΟ 4 (1)
Συνιστάται στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης Επιστηµονικό Συµβούλιο Ανάλυσης,
Ερευνών και Προγραµµατισµού για την αντιµετώπιση του οργανωµένου εγκλήµατος,
το οποίο λειτουργεί υπό την άµεση εποπτεία του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, στον
οποίο και υποβάλλει τα πορίσµατα, τις προτάσεις και τα προγράµµατα που καταρτίζει.
Έργο του Επιστηµονικού Συµβουλίου είναι η µελέτη και ανάλυση των µορφών του
οργανωµένου εγκλήµατος και ιδίως των ειδικών εγκληµάτων βίας, η συστηµατική
µελέτη και ανάλυση των στοιχείων που υπάρχουν για τέτοια εγκλήµατα, η εκπόνηση
προγραµµάτων και η χάραξη κατευθύνσεων για την κατάλληλη οργάνωση των
διωκτικών αρχών και την εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού τους, για την
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των εγκληµατικών αυτών φαινοµένων, καθώς και για
την αποτελεσµατική θωράκιση της χώρας έναντι του κινδύνου εισαγωγής τέτοιας
εγκληµατικής δραστηριότητας από άλλες χώρες. Για το σκοπό αυτόν στη διάθεση του
Συµβουλίου τίθεται κάθε σχετική πληροφορία οποιασδήποτε δηµόσιας αρχής ή
υπηρεσίας. Το Συµβούλιο µπορεί να λαµβάνει γνώση όλων των στοιχείων της
προανάκρισης για τέτοια εγκλήµατα που τελέστηκαν στη χώρα, σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας. Επίσης, το Συµβούλιο αναπτύσσει άµεση συνεργασία µε τα, αρµόδια
τµήµατα των υπηρεσιών ασφαλείας για γενικά θέµατα ή για συγκεκριµένες
περιπτώσεις εγκληµατικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα ευρίσκεται σε συνεχή
συνεργασία µε το ∆ιευθυντή της Υπουδιεύθυνσης Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων
Βίας για την αντιµετώπιση των ειδικών εγκληµάτων βίας.
«Το ως άνω Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και
απαρτίζεται από έναν Εισαγγελέα Πρωτοδικών ως πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται µε
απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου µε πλήρη και αποκλειστική
απασχόληση για µια τριετία, που µπορεί να ανανεώνεται και από έξι ανώτατους ή
ανώτερους αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας ως µέλη. Σε περίπτωση εξέτασης
µελέτης ή ανάλυσης ειδικών θεµάτων αρµοδιότητας του Συµβουλίου δύνανται να
συµµετέχουν και ειδικευµένοι στα θέµατα αυτά επιστήµονες, οι οποίοι
προσλαµβάνονται µε σύµβαση µίσθωσης έργου ή υπηρετούν στο Υπουργείο ∆ηµόσιας
Τάξης µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Με απόφαση των Υπουργών ∆ηµόσιας Τάξης
και Εθνικής Άµυνας είναι δυνατόν να συµµετέχουν στο Συµβούλιο και αξιωµατικοί των
Ενόπλων ∆υνάµεων. Σε περίπτωση που οι διωκτικές αρχές διεξάγουν σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κ.Π.∆., προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση για υποθέσεις ειδικών
εγκληµάτων βίας, ο εισαγγελικός λειτουργός που µετέχει του συµβουλίου, πέραν των
καθηκόντων που ασκεί βάσει των διατάξεων του κατά την παρ. 5 του ίδιου άρθρου

Το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου Επιστηµονικό Συµβούλιο Ανάλυσης Ερευνών και
Προγραµµατισµού µετονοµάζεται σε Συµβούλιο Συντονισµού Ανάλυσης και Ερευνών µε την παρ. 1 άρθρου 18 Ν.
2622/1998 (ΦΕΚ Α' 138).
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εκδιδοµένου προεδρικού διατάγµατος, ενεργεί και ο ίδιος κατά την κρίση του την ως
άνω προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση». (2)
Τα µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου, πλην των απασχολουµένων µε σύµβαση
έργου, λαµβάνουν κατ' αποκοπή µηνιαία αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ηµόσιας Τάξης και Οικονοµικών. Στα µέλη του
Συµβουλίου παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση και προστασία για την απρόσκοπτη
εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού ∆ηµόσιας
Τάξης, καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα και ο αριθµός των µελών του
Συµβουλίου, η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του, καθώς και τα διατιθέµενα σε
αυτό υλικά µέσα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

Άρθρο 5
Στα ασφαλιστικά ταµεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας (ΤΑΑΧ-ΤΑΟΧ)
τοποθετούνται ως ∆ιευθυντές και Υποδιευθυντές αυτών ανώτεροι Αξιωµατικοί της Ελληνικής
Αστυνοµίας, οριζόµενοι µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης. Με την ίδια απόφαση
ορίζονται ως Γραµµατείς στα ανωτέρω ταµεία κατώτεροι Αξιωµατικοί ή Ανθυπαστυνόµοι της
Ελληνικής Αστυνοµίας. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας τοποθετείται
ανάλογο αστυνοµικό προσωπικό (Ανθυπαστυνόµοι, Αρχιφύλακες, Αστυφύλακες), για την
αντιµετώπιση υπηρεσιακών αναγκών των ως άνω Ταµείων.
Άρθρο 6
Ο εκτός Υπηρεσίας χρόνος των αστυνοµικών και των πυροσβεστικών υπαλλήλων που
επανήλθαν στην ενέργεια κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.
1339/1983 (ΦΕΚ 35 Α') λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας, χωρίς να δικαιούνται
αναδροµικών αποδοχών ή αποζηµίωσης για οποιαδήποτε αιτία. Οι ασφαλιστικές σχέσεις αυτών
ρυθµίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, που διέπουν τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς του
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Άρθρο 7
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 30 Νοεµβρίου 1994
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Σχόλια Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 18 Ν. 2622/1998.
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