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σχετικά µε τον κλάδο των αρτοποιών, σελ. 8323
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Δήλωση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, κ. Ν. Δένδια, ότι το άρθρο 30 του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, διαγράφεται, σελ. 8325
2. Συζήτηση και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
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Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σελ. 8432
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
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Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 11 Μαρτίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.09’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 10-3-2014
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της συνεδριάσεώς του της ΟΗ’ της Παρασκευής 31 Ιανουαρίου 2014, της ΟΘ’ της Δευτέρας 3
Φεβρουαρίου 2014, της Π’ της Τρίτης 4 Φεβρουαρίου 2014 και
της ΠΑ’ της Τετάρτης 5 Φεβρουαρίου 2014)
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας
παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα εννέα
µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί - συνοδοί από το
1ο Γυµνάσιο της Κοζάνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Ευάγγελο Διαµαντόπουλο, Βουλευτή Καστοριάς, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Οικονοµικών
2961) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Παραγωγών
Πωλητών Λαϊκών Αγορών Νοµού Μαγνησίας αιτείται την κατάργηση του µέτρου της διπλής φορολόγησης των παραγωγών των
λαϊκών αγορών και τη µείωση του κόστους παραγωγής.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και Αιγαίου
2962) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Φλώρας Γεώργιος παραθέτει
την απόφαση περί ανάθεσης στον ΟΟΣΑ του έργου του εντοπισµού των κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό σε τοµείς
της ελληνικής οικονοµίας και τις προτάσεις µέτρων για την άρση
τους.
Οικονοµικών, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,

Επικρατείας
2963) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκρινε παράνοµη την
απόφαση του Ειδικού Διαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής
(ΕΔΣΝΑ), η οποία υποστηρίζει τη λειτουργία του Εργοστασίου
Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης (ΕΜΑΚ).
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2964) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ροδόπουλος Σπύρος διαµαρτύρεται για την κυβερνητική στάση στα εργατικά θέµατα, µε
αφορµή προσωπική του εµπειρία ως ανέργου.
Οικονοµικών
2965) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Απόστολος Μπατσίδης αιτείται τη
χορήγηση διευκρινίσεων σχετικά µε την κατηγοριοποίηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης της παραγόµενης από υγρή βιοµάζα
ενέργειας.
Επικρατείας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
Εσωτερικών
2966) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Οικονόµου Νικόλαος καταγγέλλει το διορισµό ατόµου στο ΔΣ του Πράσινου Ταµείου, το
οποίο βαρύνεται µε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ποινικού
δικαστηρίου.
Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού
2967) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Ίδρυµα Προασπίσεως Ηθικών
και Πνευµατικών Αξιών αιτείται την υποβολή εξηγήσεων για τη
µη παραχώρηση στο ίδιο, του κτήµατος στον Άγιο Γεώργιο της
Ριζαρείου Σχολής.
Επικρατείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Οικονοµικών
2968) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Σιαπατόρης Κώστας διαµαρτύρεται για τη διακοπή του προνοιακού επιδόµατος στην πεθερά
του, παρά την πιστοποιούµενη επιδείνωση της υγείας της.
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Πολιτισµού και Αθλητισµού
2969) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στη φηµολογούµενη κατάργηση των εισπράξεων των πνευµατικών
δηµιουργών από τη <<Δηµόσια Εκτέλεση>> µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.
Εξωτερικών
2970) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην πρόταση Αµερικανού καθηγητή για εναλλακτική ονοµασία των
Σκοπίων.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
2971) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στα προβλήµατα των κτηρίων της Πάτρας, λόγω της διάβρωσης των
οπλισµών τους και στις αναγκαίες ενέργειες και δράσεις που
απαιτούνται για την αντιµετώπιση των σεισµών.
Επικρατείας, Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας
2972) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Χίου αιτείται την
απόσυρση διατάξεων που αφορούν την επιβολή προστίµων και
την έναρξη διαβούλευσης µε το Επιµελητήριο και την Πανελλήνια Οµοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελµατιών
(ΠΟΦΕΕ).
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2973) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στον κίνδυνο να χαθεί το εαρινό εξάµηνο των ΤΕΙ λόγω της µείωσης των
θέσεων των επιστηµονικών συνεργατών.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2974) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Καρπάθου εκφράζει τη διαµαρτυρία του για το κλείσιµο του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ
της Καρπάθου και για την ταλαιπωρία των κατοίκων της Καρπάθου και της Κάσου, οι οποίοι προκειµένου να τακτοποιήσουν τα
θέµατά τους µεταβαίνουν στη Ρόδο.
Οικονοµικών
2975) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Χαρτοφύλης εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τον τρόπο
υπολογισµού του ΕΕΤΗΔΕ µέσω του λογαριασµού της ΔΕΗ στη
Νίσυρο.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2976) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία συµβασιούχοι πυροσβέστες επισηµαίνουν την επανειληµµένη σύσταση τριµελών επιτροπών για
τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν για να προσληφθούν ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και αιτούνται
την αυστηρή αξιολόγηση των ενεργειών των παλαιότερων επιτροπών.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
2977) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εταιρία Νισυριακών Μελετών και ο Σύλλογος Νισυρίων Αθηνών εκφράζουν
τη διαµαρτυρία τους για την πρόθεση της ΔΕΗ Ανανεώσιµες ΑΕ,
για την εκµετάλλευση της υψηλής ενθαλπίας του γεωθερµικού
πεδίου στη Νίσυρο.
Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2978) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κα-
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τέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Μεταποιηµένων Οπωροκηπευτικών Νοµού Ηλείας παρατηρεί σειρά
προβληµάτων που δυσχεραίνουν την επιστροφή του ΦΠΑ στους
αγρότες, µε συνέπεια την αδυναµία τους να προβούν σε νέες
καλλιέργειες.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2979) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Νότιου Πηλίου
Μαγνησίας εκφράζει την αντίθεσή του στην απόφαση υποβιβασµού των σχολείων του δήµου, επισηµαίνοντας τις ιδιαίτερες
ανάγκες του µαθητικού δυναµικού σχετικά µε τις τοπικές γεωγραφικές ιδιαιτερότητες.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2980) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών αιτείται τη θεσµοθέτηση
της διαδικασίας που θα κατοχυρώνει την πραγµατική ικανότητα
για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας µε διαπιστευµένα πιστοποιητικά, αλλά και την επάρκεια γνώσεων διδακτικής και µεθοδολογίας.
Εσωτερικών
2981) Η Βουλευτής Σάµου κ. ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Εργαζοµένων Δήµου Σάµου διαµαρτύρεται για τη δεινή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει
οι εργαζόµενοι του δήµου και οι πολίτες και παραθέτει προτάσεις για την επίλυση των θεµάτων τους.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2982) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Δασοπόνων Ελλάδας Δηµοσίων Υπαλλήλων «ΟΔΕΔΥ» διαµαρτύρεται για την
αυθαίρετη κατηγοριοποίηση των πτυχίων ΑΕΙ ως ανώτερα των
πτυχίων ΤΕΙ κατά τη διαδικασία της κινητικότητας και της µοριοδότησης των υπαλλήλων και αιτείται την ανάκληση ή διόρθωση
της εν λόγω εγκυκλίου.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2983) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Καθηγητής Συνταγµατικού Δικαίου του ΑΠΘ κ. Μανιτάκης και ο Λέκτορας Νοµικής του
ΑΠΘ κ. Καϊδατζής παραθέτουν τις απόψεις τους σχετικά µε τα
δικαιώµατα και τα προβλήµατα των ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ σε
σχέση µε το Ταµείο.
Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2984) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Νοµού
Κορινθίας δηλώνει την αντίθεσή του στη νέα διοικητική διάρθρωση που προτείνεται για την αποτελεσµατική λειτουργία του
Οργανισµού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αιτείται τη διατήρηση των δύο υποκαταστηµάτων του στο Νοµό Κορινθίας.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2985) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία
Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ) αιτείται την έκδοση εγκυκλίου
για την εφαρµογή των διατάξεων της τροπολογίας που αφορά
το ΕΚΑΣ, τις συντάξεις, τα επιδόµατα αναπηρίας και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2986) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Νότιου Πηλίου αιτείται τη µη υποβάθµιση δύο δηµοτικών σχολείων και δύο
νηπιαγωγείων του δήµου, επισηµαίνοντας την αναγκαιότητα και
προοπτική της διατήρησης των σχολικών αυτών µονάδων.
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
2987) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναδεικνύει
τις αντιδράσεις της Οµοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας στην έκθεση του ΟΟΣΑ και τις αλλαγές σε βασικές διατάξεις σχετικά µε
τις εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης και της πώλησης ψωµιού
ανά τεµάχιο.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2988) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ενιαίος Φορέας
Μελών ΔΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) διαµαρτύρεται για την καθυστέρηση της έναρξης εκλογής των νέων
οργάνων διοίκησης στο ΕΑΠ, µε αποτέλεσµα να αναιρείται στην
πράξη η απόφαση για την αυτοδυναµία του.
Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
2989) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Φυσικών Προσώπων
Οµολογιούχων Ελληνικού Δηµοσίου επισηµαίνει την ανάγκη αποκατάστασης των φυσικών προσώπων µικροοµολογιούχων του ελληνικού δηµοσίου.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
2990) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, δικηγόρος εκφράζει την αντίθεσή του στο περιεχόµενο
του άρθρου 47 παρ. 1 του ν. 4194/2013, το οποίο θέτει το δίληµµα της άσκησης της δικηγορίας ή την απόληψη των παροχών της σύνταξης για τους δικηγόρους συνταξιούχους άλλων
κλάδων.
Υγείας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
2991) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Νοµού Ηρακλείου διαµαρτύρεται για την επικείµενη ψήφιση του νόµου που προβλέπει την πώληση των µη
υποχρεωτικώς συνταγογραφούµενων φαρµάκων (ΜΥΣΥΦΑ) από
τα σουπερµάρκετ και προειδοποιεί για τις επιζήµιες συνέπειες
στους ασθενείς και στους φαρµακοποιούς.
Οικονοµικών
2992) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονοµολόγων Ελλάδας επισηµαίνει την αναποτελεσµατικότητα της
µεταφοράς του συνόλου της ελεγκτικής δραστηριότητας σε ελάχιστες πολυεθνικές εταιρίες.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2993) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αδιορίστων ΑΣΕΠ αιτείται την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διορισµού τους, καθώς δεν έχουν διοριστεί, παρά την επιτυχία τους
στους σχετικούς διαγωνισµούς.
Εσωτερικών, Οικονοµικών, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
2994) Ο Βουλευτής Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Τοπικό Συµβούλιο της Δηµοτικής Κοινότητας Νέας Περάµου καταγγέλλει τον τρόπο διαχείρισης της
παραλίας και των λιµένων της πόλης από τον Οργανισµό Λιµένος
Ελευσίνας Α.Ε..
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας
2995) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεράσιµος Φεσσιάν αιτείται
την τροποποίηση ορισµένων διατάξεων για δικαιούχους προνοιακών επιδοµάτων που υπάγονται στις Διευθύνσεις Κοινωνικής
Πρόνοιας και λόγω νοµοθετικού κενού δεν τους παρέχεται η θε-
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ραπεία που χρειάζονται.
Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
2996) Ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Δοµοκού επισηµαίνει
τα προβλήµατα ύδρευσης των φυλακών Δοµοκού και ευρύτερα
στο Δήµο Δοµοκού, λόγω των προβληµάτων στο δίκτυο ύδρευσης.
Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2997) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά εκφράζει τη διαµαρτυρία του σχετικά µε τις διατάξεις της Βουλής
για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας που είναι αντίθετες µε το
Δηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.
Εσωτερικών
2998) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία πολίτες και φορείς της Κρύας Βρύσης Πέλλας αιτούνται την εξέταση του θέµατος για την
επιστροφή και την επανίδρυση του Δήµου της Κρύας Βρύσης.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2999) Οι Βουλευτές κ.κ. Βοιωτίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ και Β’
Αθηνών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την
οποία η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας καταγγέλλει
τη συµπεριφορά της Διοίκησης του Προµηθευτικού Συνεταιρισµού Προσωπικού ΔΕΗ (ΠΣΥΠ-ΔΕΗ) έναντι των εργαζοµένων
του.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
3000) Η Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΑΝΝΑ-ΜΙΣΕΛ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Μπάσιος Στέφανος
αιτείται την επιδότηση των νέων αγροτών, στους απόφοιτους της
Γαλακτοκοµικής Σχολής Ιωαννίνων και σε άλλους απόφοιτους
ΤΕΙ σχετικών ειδικοτήτων.
Οικονοµικών
3001) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ανδρέας Πιτόγλου αιτείται
ρύθµιση για εξόφληση των οφείλων του στην εφορία την οποία
ανήκει.
Οικονοµικών
3002) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεωργαλάς Μιχάλης αιτείται
τη διαγραφή των χρεών του, ως συνυπόχρεος της εταιρείας ΑΒ
ΔΟΥ Βόλου, η οποία έχει πτωχεύσει.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
3003) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Νότιου Πηλίου αιτείται τη µη υποβάθµιση των δύο δηµοτικών σχολείων, καθώς και
ορισµένων νηπιαγωγείων του δήµου.
Οικονοµικών, Υγείας
3004) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Χρήστος Μαρουδιάς παραθέτει τις προτάσεις του σχετικά µε την κατάληξη των εισφορών,
προκειµένου να διασωθεί το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας.
Οικονοµικών
3005) Η Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Νοµού Μαγνησίας αιτείται
την κατάργηση του µέτρου της διπλής φορολόγησης των παραγωγών των λαϊκών αγορών και τη µείωση του κόστους παραγωγής.
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Οικονοµικών
3006) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Αλµυωπίας αιτείται
την παραχώρηση της χρήσης, των παλαιότερων αστυνοµικών
σταθµών του δήµου, προκειµένου να µετατραπούν σε πολιτιστικούς χώρους.
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Παιδείας και Θρησκευµάτων
3007) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Μαρίγλη Ευστρατία
αιτείται την αποδοχή της ένστασής της σχετικά µε τη µετάταξη
των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιµότητας
και κατέχουν δεύτερο πτυχίο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
3014) Η Βουλευτής Ηλείας κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥΣΑΛΤΑΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Εκπολιτιστική Ένωση Λαµπειέων (Διβριωτών) Ηλείας «Πνευµατικό
Κέντρο Δρίβης» διαµαρτύρεται για την έλλειψη ασφάλειας της
Εθνικής Οδού 111 και αιτείται τη λήψη µέτρων για την αποκατάστασή της.
Υγείας
3015) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στο συνωστισµό ασθενών και ασφαλισµένων στο Νοσοκοµείο
Χανίων, µετά το κλείσιµο του ΕΟΠΥΥ.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
3008) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία o Σύλλογος των Εµποροεπαγγελµατιών και Βιοτεχνών Παλαµά Καρδίτσας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τον τρόπο πληρωµής των ληξιπρόθεσµων
οφειλών των µελών του προς τον ΟΑΕΕ.

Υγείας
3016) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στην εισαγωγή του θεσµού των απογευµατινών χειρουργείων,
καθώς πολλοί ασθενείς θα καταφεύγουν λόγω της µεγάλης λίστας αναµονής.

Υγείας
3009) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Περιφερειακός Σύµβουλος
Νοτίου Αιγαίου αιτείται την άµεση αποστολή και πραγµατοποίηση του αντιφυµατικού εµβολίου στα παιδιά της Πάρου και της
Αντιπάρου.

Παιδείας και Θρησκευµάτων
3017) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Παπαδόπουλος Χαράλαµπος αιτείται την ενηµέρωσή του σχετικά µε τις κενές οργανικές θέσεις,
ειδικότητας θεολόγου, σε συγκεκριµένες περιφερειακές διευθύνσεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

Παιδείας και Θρησκευµάτων
3010) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Έδεσσας αιτείται την
άµεση πρόσληψη ωροµισθίων καθηγητών για τις ανάγκες του
1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας.

Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
3018) Ο Βουλευτής Λευκάδος κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Σολδάτου Αγγελική αιτείται
την παραχώρηση λυόµενου οικίσκου, µε σκοπό την κάλυψη της
στεγαστικής της ανάγκης, λόγω των ανθυγιεινών συνθηκών διαβίωσής της.

Παιδείας και Θρησκευµάτων
3011) Ο Βουλευτής Άρτης κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων
Γλωσσών Άρτας αιτείται την θεσµοθέτηση της διαδικασίας που
θα κατοχυρώνει την πραγµατική ικανότητα για τη διδασκαλία της
ξένης γλώσσας µε διαπιστευµένα πιστοποιητικά, αλλά και την
επάρκεια γνώσεων διδακτικής και µεθοδολογίας.

Επικρατείας
3019) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελµατιών Νοµού Θεσσαλονίκης (ΕΦΕΕΘ) αιτείται την
κατάργηση συγκεκριµένων προστίµων, τα οποία προβλέπονται
από το ν. 4174/2013 και προτείνει εναλλακτικές ρυθµίσεις.

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
3012) Ο Βουλευτής Ξάνθης κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ξάνθης αιτείται την αύξηση των πιστώσεων στη διάθεση των καυσόξυλων για την
κάλυψη των ατοµικών αναγκών θέρµανσης στους κατοίκους της
Δηµοτικής Ενότητας Σταυρουπόλεως.

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
3020) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Τυράκης Βάιος (πρώην δήµαρχος Αρτέµιδος Αττικής) παραθέτει προτάσεις σχετικά µε τη
συνταξιοδότηση τη δική του και άλλων πρώην δηµάρχων και
πρόεδρων κοινοτήτων.

Εξωτερικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων
3013) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο βραβείο «ΝΕΜΙΤΣΑΣ» που θα απονεµηθεί από τον Πρόεδρο της
Κυπριακής Δηµοκρατίας τον Οκτώβριο του 2014.

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 884/26-08-2013 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Δηµαρά Ιωάννη και Αβραµίδη Γαβριήλ δόθηκε µε το υπ’
αριθµ. 81573/22-1-14 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας η
ακόλουθη απάντηση:
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«
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»
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2. Στην µε αριθµό 3781/14-11-2013 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Ιατρίδη Τσαµπίκας (Μίκας) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 106230/

«

8297

22-1-14 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας η ακόλουθη απάντηση:

8298

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»
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3. Στην µε αριθµό 4086/21-11-2013 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Δούρου Ειρήνης (Ρένας), Ζαχαριά Κωνσταντίνου και Ξανθού

«

8299

Ανδρέα δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 108863/22-1-14 έγγραφο από
τον Υφυπουργό Υγείας η ακόλουθη απάντηση:

8300

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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»

8302

4. Στην µε αριθµό 4164/22-11-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Τριαντάφυλλου Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΔΤΥΔ

«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1013277 ΕΞ 2014/22-1-14 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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»

8304

5. Στην µε αριθµό 4168/22-11-2013 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Χρυσοβελώνη Μαρίνας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 108880/

«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

22-1-14 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας η ακόλουθη απάντηση:
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8305

»

8306

6. Στην µε αριθµό 4179/25-11-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Οικονόµου Βασιλείου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. B 2785/22-1-14 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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7. Στην µε αριθµό 4293/27-11-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μπασιάκου Ευαγγέλου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΓΔΟΠ 0000069

«

8307

ΕΞ/ΔΕΕ 72/22-1-14 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η
ακόλουθη απάντηση:

8308

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»
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8. Στην µε αριθµό 4537/04-12-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αυγενάκη Ελευθερίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/17273/

«

8309

22-1-14 έγγραφο από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:

8310

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»
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9. Στην µε αριθµό 4620/05-12-2013 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Δούρου Ειρήνης (Ρένας) και Τσακαλώτου Ευκλείδη δόθηκε

8311

µε το υπ’ αριθµ. ΓΚΕ 1013222 ΕΞ 2014/22-1-14 έγγραφο από τον
Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:

«

»

8312

10. Στην µε αριθµό 4705/9-12-2013 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Παφίλη Αθανασίου, Κατσώτη Χρήστου, Μανωλάκου Διαµάντως και Χαλβατζή Σπυρίδωνος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Δ10Α

«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1013720/6968/2013/22-1-14 έγγραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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»

8314

11. Στην µε αριθµό 4707/9-12-2013 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Χρυσοβελώνη Μαρίνας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β13-657/

«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

22-1-14 έγγραφο από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η ακόλουθη απάντηση:
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»

8316

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

12. Στην µε αριθµό 4819/12-12-2013 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Κόλλια - Τσαρουχά Μαρίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 11/

22-1-14 έγγραφο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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13. Στην µε αριθµό 4906/16-12-2013 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Δήµα Πύρρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΔΕΦΚΒ5002412

«

8317

ΕΞ2014/22-1-14 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η
ακόλουθη απάντηση:

8318

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εισερχόµαστε
στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτα θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 4742/10-12-2013 ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµήτριου Στρατούλη προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την υπ’ αριθµ. 68/2013 εγκύκλιο που αυξάνει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων µε διαδοχική
ασφάλιση.
Κύριε Βουλευτά έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε µια εγκύκλιο που βγήκε τους τελευταίους
µήνες του 2013, µε αριθµό 68, τέθηκαν κάποια νέα, πιο δυσµενή
δεδοµένα για τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος ασφαλισµένων µε διαδοχική ασφάλιση. Αυτό αφορά
κυρίως αυτούς που ήταν στον ΟΑΕΕ και πέρασαν µετά στο ΙΚΑ
και κυρίως -απ’ ό,τι γνωρίζετε- γυναίκες µε ανήλικο παιδί.
Η εγκύκλιος αυτή, η οποία εκδόθηκε από το Υπουργείο, είναι
αντίθετη µε προηγούµενες εγκυκλίους και γνωµοδοτήσεις της
Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου
σας, καθώς και µε το ν. 3863/2010 που ρύθµιζε το συγκεκριµένο
ζήτηµα για τις γυναίκες µε ανήλικο παιδί, ακόµα και στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης. Μάλιστα, έχει βάλει µία πρόσθετη
προϋπόθεση. Η παράγραφος 17, του άρθρου 10 του ν.
3863/2010 -µε την οποία είναι γνωστό ότι ήµασταν αντίθετοι,
γιατί περιόρισε ασφαλιστικά δικαιώµατα- στο συγκεκριµένο ζήτηµα έλεγε ότι µια γυναίκα εργαζόµενη, εφόσον έχει συµπληρώσει πέντε χιλιάδες πεντακόσια ένσηµα, ηµέρες ασφάλισης, και
έχει εκείνη τη στιγµή τέκνο το οποίο είναι κάτω από δέκα οκτώ
χρονών, µπορεί να κάνει χρήση των ασφαλιστικών διατάξεων και
να φύγει µε πρόωρη συνταξιοδότηση, πριν από άλλους εργαζόµενους. Δυστυχώς, η εγκύκλιος πρόσθεσε το εξής, κύριε
Υπουργέ: Ότι εάν έχουµε διαδοχική ασφάλιση και περνά από ένα
ταµείο, τον ΟΑΕΕ ή κάποιο άλλο, στο ΙΚΑ τα τελευταία χρόνια
της ασφάλισής της, θα πρέπει την προϋπόθεση το παιδί της να
είναι κάτω από δέκα οκτώ χρονών να την έχει όχι όταν συµπλήρωσε τα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ένσηµα, αλλά όταν εντάχθηκε στο ΙΚΑ, όταν έφυγε από το ένα ταµείο και πήγε στο ΙΚΑ µε
διαδοχική ασφάλιση.
Αυτό αυξάνει τα όρια ηλικίας κατά δέκα µε δώδεκα χρόνια, δηλαδή µε πρόωρη συνταξιοδότηση τις πάει στα εξήντα δύο χρόνια
από τα πενήντα ή πενήντα πέντε χρόνια. Μάλιστα, για πλήρη σύνταξη τις πηγαίνει στα εξήντα επτά χρόνια. Προστίθενται, δηλαδή,
δέκα µε δώδεκα χρόνια σε αυτές τις εργαζόµενες γυναίκες µε
διαδοχική ασφάλιση.
Κύριε Υπουργέ, αυτό που ζητάµε να µας πείτε -το γνωρίζετε,
έχει γίνει µεγάλη συζήτηση γι’ αυτό και µας είχατε ενηµερώσει
παλαιότερα ότι το ερευνά και το µελετά το Υπουργείο- είναι τι
διορθωτικά µέτρα θα πάρετε για να µην έχουµε µία τέτοια αδικία
σε βάρος ασφαλισµένων γυναικών και µάλιστα, ασφαλισµένων
γυναικών µε ανήλικα παιδιά που χρησιµοποιούν τη διαδοχική
ασφάλιση.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Κεγκέρογλου.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θέτετε ένα θέµα που έχει ξανασυζητηθεί στην
Ολοµέλεια µετά από ερώτηση συναδέλφου. Πράγµατι, δεσµεύτηκα ότι θα ερευνήσουµε εάν αυτά τα οποία προσπαθεί να ερµηνεύσει η εγκύκλιος είναι στα πλαίσια του νόµου ή όχι, προκειµένου
να εφαρµοστεί ο νόµος. Διότι πράγµατι -και αυτό είναι που ισχύεικαµµία ερµηνευτική εγκύκλιος δεν µπορεί ούτε να αυξάνει τα όρια
ούτε να τα µειώνει και βεβαίως, καµµία ερµηνεία, κανενός µας.

8319

Θα σας αναφέρω το παράδειγµα του ΟΑΕΕ. Στον ΟΑΕΕ ποτέ
δεν ίσχυαν µειωµένα όρια για τις συγκεκριµένες κατηγορίες.
Ποτέ! Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι πραγµατικό το θέµα και
υπάρχει διαφορετική ερµηνεία σε σχέση µε την εφαρµογή των
συγκεκριµένων διατάξεων και µετά από τις διαπιστώσεις και την
εξέταση που έκανε το Υπουργείο, η απόφαση την οποία πήρε ο
Υπουργός είναι να συγκροτηθεί οµάδα εργασίας, ούτως ώστε να
δει τις εκκρεµείς υποθέσεις που έχουν σχέση µε τη διαδοχική
ασφάλιση και συγκεκριµένα µε την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας για τη συγκεκριµένη περίπτωση, ώστε να έχουµε µία
ασφαλή αντιµετώπιση του θέµατος.
Βεβαίως, η απόφαση αυτή έχει ήδη ληφθεί. Στις 7-2-2014 συγκροτήθηκε αυτή η οµάδα εργασίας, προκειµένου να εξεταστεί
το θέµα. Είναι ένα υπαρκτό θέµα. Δεν χωρούν ελαστικότητες
ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Ο νόµος είναι νόµος. Εάν υπάρξει νοµοθετικό κενό και χρειάζεται να το αντιµετωπίσουµε, βεβαίως θα
το κάνουµε. Δεν µπορούµε, όµως, µε εγκύκλιο ούτε να αυξάνουµε τα όρια ούτε να τα µειώνουµε. Νοµίζω ότι αυτό επιβάλλει
να παρακολουθήσουµε τις εργασίες της οµάδας που συστάθηκε,
ούτως ώστε το συντοµότερο να έχουµε αποτέλεσµα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Στρατούλη, µπορείτε να δευτερολογήσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Είναι θετικό το ότι ο Υφυπουργός Εργασίας αναγνωρίζει πως όντως υπάρχει πρόβληµα µε τη
συγκεκριµένη εγκύκλιο. Μάλιστα, µου θύµισε τώρα ο κ. Μητρόπουλος ότι υπήρχε και γνωµοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη,
που στην έκθεσή του αναφέρει το γνωστό πρόβληµα, ότι πολλές
φορές οι διοικήσεις των ασφαλιστικών ταµείων κάνουν ψευδοερµηνεία νόµων και ενώ οι νόµοι ήδη είναι µε περικοπές όλα αυτά
τα χρόνια του µνηµονίου, στην ερµηνεία επάνω κάνουν ακόµα
χειρότερη την εφαρµογή του νόµου.
Αυτή η πρακτική, κύριε Υπουργέ, όπως είπατε και εσείς, πρέπει κάποια στιγµή να σταµατήσει γιατί είναι σε βάρος των ασφαλισµένων. Έχουν µειωθεί οι συντάξεις τους, έχουν αυξηθεί τα
όρια ηλικίας, έχουν γίνει δυσµενέστεροι οι όροι συνταξιοδότησής τους, ας µην προσθέτουµε και προβλήµατα που προέρχονται από εγκυκλίους της διοίκησης.
Μας ενηµερώσατε ότι συγκροτήθηκε επιτροπή για να µελετήσει το συγκεκριµένο ζήτηµα. Το σηµειώνουµε. Εµείς, κύριε
Υπουργέ, αυτό που ζητάµε είναι, αυτή η επιτροπή να περατώσει
τις εργασίες της το συντοµότερο δυνατό. Επίσης, ζητάµε, το
συντοµότερο δυνατό -άµεσα εάν είναι δυνατόν- να ανακληθεί η
υπ’ αριθµόν 68/2013 εγκύκλιος που εισάγει αυτές τις δυσµενείς
ρυθµίσεις για τους ασφαλισµένους, που δεν προβλέπονται σε
κανέναν νόµο και αντιθέτως βρίσκονται σε ευθεία αντίθεση µε
τις διατάξεις του νόµου τον οποίο υποτίθεται ότι ερµηνεύουν σε
βάρος των ασφαλισµένων και κυρίως, όπως σας είπα, σε βάρος
των ασφαλισµένων γυναικών µε ανήλικα τέκνα.
Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί µια και καλή, κύριε Υπουργέ,
ότι οι εγκύκλιοι δεν εισάγουν δίκαιο. Δίκαιο εισάγουν οι νόµοι και
οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που προβλέπει το Σύνταγµα, οι νόµοι,
τα προεδρικά διατάγµατα, οι υπουργικές αποφάσεις και όχι οι εγκύκλιοι της διοίκησης.
Περιµένουµε, εποµένως, οριστική λύση στο πρόβληµα το συντοµότερο δυνατό για να µην παραπεµφθεί στις καλένδες. Διότι
πολλές φορές -το ξέρετε και εσείς αυτό και δεν αµφισβητείταισυγκροτούνται επιτροπές για να µελετήσουν ένα ζήτηµα, το
οποίο το µελετούν, όχι για να το λύσουν αλλά για να παραπεµφθεί στις καλένδες.
Ζητάµε, λοιπόν, το γρηγορότερο δυνατό να ανακληθεί αυτή η
εγκύκλιος και να περατώσει τις εργασίες αυτή η επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Στρατούλη.
Ο κύριος Υφυπουργός έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, αυτό βέβαια που σας θύµισε ο κ. Μητρόπουλος, το αναφέρετε στα επιχειρήµατά σας στην ερώτηση.
Είναι το βασικό επιχείρηµα αυτό του Συνηγόρου του Πολίτη. Και
αυτό ακριβώς είπα κι εγώ.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Υφυπουργέ…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν είναι κακό ότι ήταν µέσα
στην ερώτηση. Ο φόρτος εργασίας είναι πολύς και µπορεί να µην
διαβάζουµε και την ερώτηση.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Επικαλέστηκε τη φιλία µας και όχι
την αυθεντία µου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ακριβώς αυτό είναι το θέµα, δηλαδή µέχρι πού φτάνει µία εγκύκλιος σε σχέση µε την ερµηνεία
ενός νόµου. Και σας είπα ότι τα όρια δεν µπορούν να πηγαίνουν
ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω. Όµως, όπου υπάρχει κενό
αφήνεται περιθώριο στον ερµηνεύοντα να παίζει. Και όταν είναι
ευνοϊκό -όπως έχει συµβεί πάρα πολλές φορές- για τους πολίτες
δεν διαµαρτύρεται κανένας, παρά µόνο στο τέλος στο ταµείο. Εάν,
όµως, είναι αρνητικό, υπάρχει ο αντίλογος.
Η επιτροπή, η οµάδα εργασίας έχει συντονιστή το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Δεν αποτελείται από απλούς υπαλλήλους.
Έχει τη Γενική Διευθύντρια Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Γενική Διευθύντρια Ασφάλισης των Υπηρεσιών ΙΚΑ, την Προϊσταµένη του
Τµήµατος Διαδοχικής Ασφάλισης -γιατί το θέµα έχει σχέση µε τη
διαδοχική ασφάλιση- και άλλα τρία στελέχη του Υπουργείου από
το συγκεκριµένο τµήµα, µαζί µε ειδικό συνεργάτη, νοµικό εκπρόσωπο, του Υπουργού.
Πιστεύω ότι σε δύο µήνες θα έχουµε κάποια εξέλιξη. Πάντως,
είναι ένα από τα βασικά θέµατα που θα εξετάσει αυτή η επιτροπή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Εισερχόµαστε στην τρίτη µε αριθµό 5533/20-1-2014 ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Νικόλαου Κούζηλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την
υλοποίηση και τα αποτελέσµατα του πιλοτικού προγράµµατος
«ΝΕΑΡΧΟΣ».
Έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, µέσω του
Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, του ΓΕΝΕ, έθεσε σε
εφαρµογή το πιλοτικό πρόγραµµα απασχόλησης ανέργων νέων
ναυτεργατών από δεκαεννιά ως είκοσι εννιά ετών µε την ονοµασία «ΝΕΑΡΧΟΣ».
Παρ’ ότι το πρόγραµµα αυτό στόχευε στην αντιµετώπιση του
µεγάλου προβλήµατος της ανεργίας των Ελλήνων ναυτικών, από
τα νέα στοιχεία του ΓΕΝΕ προκύπτει αύξηση του ποσοστού
ανεργίας.
Ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ: Έχει ενεργοποιηθεί το πρόγραµµα
«ΝΕΑΡΧΟΣ»; Ποια είναι τα αποτελέσµατα του πιλοτικού προγράµµατος και πόσους ανέργους απορρόφησε;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα απαντήσει
στην ερώτησή σας ο Υφυπουργός κ. Κεγκέρογλου.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υφυπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι µέρος ενός ευρύτερου προγράµµατος του Υπουργείου Εργασίας. Για το Υπουργείο Ναυτιλίας το πρόγραµµα µε την ονοµασία «ΝΕΑΡΧΟΣ» αφορούσε και
αφορά την ένταξη χιλίων ανέργων στην εργασία.
Ο πρώτος κύκλος εφαρµογής δεν είχε επιτυχία για διάφορους
λόγους. Ο κύριος λόγος είναι ότι ξεκίνησε πολύ αργά σε σχέση
µε την λεγόµενη θερινή περίοδο, κατά την οποία ενδιαφέρονται
περισσότερο οι εταιρείες για την απορρόφηση και την απασχόληση τέτοιων στελεχών. Αυτός είναι ο κύριος λόγος κατά την
άποψή µου.
Τα ποσοστά απορρόφησης ήταν πάρα πολύ µικρά. Έτσι, αµέσως µετά τη διαπίστωση ότι το πρόγραµµα δεν απέδωσε, δόθηκαν κατευθύνσεις από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας
προς τη Γενική Γραµµατεία και το Υπουργείο Ναυτιλίας -γιατί και
το γραφείο στο οποίο αναφερθήκατε υπάγεται στο Υπουργείο
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Ναυτιλίας- ούτως ώστε να υπάρξει περισσότερη δηµοσιότητα
για τους δικαιούχους, τους ανθρώπους που µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα και να υπάρξει πληροφόρηση για να µπορέσουν να κάνουν αιτήσεις και να προσληφθούν.
Το πρόγραµµα είναι καλό, όπως και οι προϋποθέσεις του. Είναι
ωφέλιµο και για τους ανέργους και για τις εταιρείες, γιατί είναι
επιδοτούµενο.
Δεν υπάρχει, δηλαδή, κάποιο αντικίνητρο -για να το εξηγήσεις
διαφορετικά γιατί δεν πέτυχε- ότι ξεκίνησε αργά και δεν έδωσαν
την απαραίτητη προσοχή και δηµοσιότητα, δεν προέβησαν στις
απαραίτητες ενέργειες αυτοί που έπρεπε να προβούν, ούτως
ώστε να ενταχθούν περισσότεροι στο πρόγραµµα.
Τα ποσοστά δεν αξίζει να τα πούµε, γιατί είναι πάρα πολύ χαµηλά, σε σχέση µε τους χίλιους ανθρώπους που είχαµε τη δυνατότητα να εντάξουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΖΗΛΟΣ: Ως προς τα ποσοστά, όπως είπατε,
που δεν απέδωσαν, ήταν είκοσι οκτώ άτοµα και το πρόγραµµα
ήταν για χίλια άτοµα. Άρα, το χρονικό διάστηµα που προηγήθηκε, ο πρώτος κύκλος όντως έπαιξε ρόλο.
Θέλουµε να µας πείτε πότε θα ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος
και αν νοµίζετε ότι θα υπάρχει πάλι ενδιαφέρον, γιατί ο Έλληνας
ναυτικός έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Θέλει µόνιµη εργασία, φοβάται λιγάκι τα πιλοτικά προγράµµατα, φοβάται την ανασφάλεια.
Υπάρχει µια ανασφάλεια γενικά στον εργασιακό του χώρο και
κάπου εκεί ξεκινά το πρόβληµα, στην ανασφάλεια που έχει ο Έλληνας ναυτικός.
Δεν πρέπει να ξεχνούµε το πρόβληµα της ενηµέρωσης που αντιµετωπίζουν πάρα πολλοί, κυρίως τα κατώτερα πληρώµατα. Εκεί
πρέπει να στοχεύσετε για να πετύχει το συγκεκριµένο πιλοτικό
πρόγραµµα. Πρέπει να στοχεύσετε στην ενηµέρωση των πληρωµάτων κυρίως, γιατί οι αξιωµατικοί µπορούν λίγο καλύτερα, µέσω
διαδικτύου κ.λπ., να ενηµερωθούν. Τα πληρώµατα είναι που
έχουν το πρόβληµα αυτή τη στιγµή. Η µεγάλη ανεργία, σύµφωνα
µε τα επίσηµα στοιχεία του ΓΕΝΕ, είναι στα πληρώµατα και εκεί
πρέπει να στοχεύσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Πρέπει να σας πω ότι έδειξαν
ενδιαφέρον εννέα ναυτιλιακές εταιρείες για να απασχολήσουν
ανέργους. Δύο απ’ αυτές διέθεταν ποντοπόρα πλοία και µία εταιρεία διέθετε κρουαζιερόπλοιο.
Για να περάσουµε στο δεύτερο κύκλο -γιατί αυτό είναι το ζητούµενο, να έχει επιτυχία στη φετινή εφαρµογή- κατ’ αρχήν, εντάχθηκε ένα µικρό επιχειρησιακό πρόγραµµα, απαραίτητο και
επαρκές ως προς το ύψος του, για το ανθρώπινο δυναµικό
«Ενέργειες Δηµοσιότητας Έργου “Πιλοτικό Πρόγραµµα για την
ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων”», ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ενηµέρωσης. Εκεί ακριβώς είναι
το πρόβληµα. Ο δικαιούχος του προγράµµατος, ο διαχειριστής,
που είναι το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας θα πρέπει,
όπως µας ενηµέρωσαν, το αµέσως επόµενο διάστηµα να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, στην ενηµέρωση, ούτως ώστε
να µπορέσουν να ενταχθούν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει κανένα
αντικίνητρο, όπως σας είπα. Μόνο κίνητρα υπάρχουν και πιστεύω
ότι η πληροφόρηση είναι το παν.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση έχουµε πρόβλεψη θεωρητικής
κατάρτισης εκατό ωρών και πρακτικής άσκησης πέντε µηνών. Η
πρακτική άσκηση γίνεται επί του πλοίου, βέβαια, και νοµίζω ότι
είναι κρίµα να έχουν εξασφαλισθεί χρήµατα, να έχει δοµηθεί το
πρόγραµµα σωστά -κατά την άποψή µου- και να πάσχει στην υλοποίηση. Με τη συνεργασία που θα έχουµε και τις επόµενες ηµέρες µε το Υπουργείο Ναυτιλίας, εµείς θα επιδιώξουµε να δοθεί
η απαραίτητη δηµοσιότητα, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες,
ούτως ώστε να ενηµερωθούν οι άνεργοι που είναι επιλέξιµοι για
το συγκεκριµένο πρόγραµµα και να συµµετάσχουν, προκειµένου
να έχουµε όχι απλά την απορρόφηση των χρηµάτων -δεν είναι
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αυτό ζητούµενο, να απορροφήσουµε τα χρήµατα- αλλά να δώσουµε περισσότερες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και απασχόλησης σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
Το αντίθετο συνήθως συµβαίνει. Πράγµατι, η ερώτηση έχει
νόηµα, γιατί το αντίθετο συµβαίνει. Πολλές φορές έχουµε ένα
πρόγραµµα χιλίων ανθρώπων και ζητούν να ενταχθούν δέκα χιλιάδες και δεν έχουµε τα απαραίτητα κονδύλια. Στη συγκεκριµένη περίπτωση έχουµε το αντίστροφο. Δεν γνωρίζω περαιτέρω
λεπτοµέρειες να σας πω, παρά αυτό το γενικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αντιληπτό,
κύριε Υπουργέ.
Σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα εννέα µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο της Κοζάνης.
Σας καλωσορίζουµε, παιδιά!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Εισερχόµαστε στη συζήτηση της τέταρτης µε αριθµό 5125/2712-2013 ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς
τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά µε τη νοµική προστασία των εργασιακών δικαιωµάτων
των τετρακοσίων πενήντα (450) εργαζοµένων στην επιχείρηση
«HELLAS ONLINE».
Κύριε συνάδελφε, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι οι τετρακόσιοι πενήντα εργαζόµενοι της επιχείρησης «HELLAS ONLINE» πήγαν το πρωί και δεν
βρήκαν τους χώρους δουλειάς τους. Βρήκαν έναν άδειο χώρο,
καθώς είχε µεταφερθεί ο εξοπλισµός σε νέα επιχείρηση. Οι ίδιοι,
βέβαια, βρέθηκαν χωρίς δικαιώµατα και µε την απειλή της απόλυσης αποδέχθηκαν να υπογράψουν την οικειοθελή παραίτηση,
χάνοντας έτσι δικαιώµατα που είχαν αρκετοί σαν εργαζόµενοι
στην επιχείρηση για πολλά χρόνια.
Μ’ αυτόν τον τρόπο είναι γνωστό ότι η επιχείρηση από τη µία
πλευρά εκβίασε τους εργαζόµενους, για να αποφύγει την τήρηση της διαδικασίας του ν. 1387/1983 και του ν. 3863/2010 για
τις οµαδικές απολύσεις και από την άλλη πλευρά παραβίασε
κάθε νοµική προστασία και υποχρέωση διατήρησης των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, που υπάρχει σε περίπτωση µεταβίβασης επιχείρησης ή εκµετάλλευσης, όπως το άρθρο 4 του π.δ.
178/2002, το οποίο ενσωµάτωσε βέβαια στο ελληνικό δίκαιο την
Ευρωπαϊκή οδηγία 98/50/ΕΚ.
Η ερώτηση που κάνουµε είναι γνωστή: Τι προτίθεται να κάνει
το Υπουργείο, προκειµένου να ισχύσουν οι διατάξεις προστασίας
για τους εργαζόµενους σε περιπτώσεις µεταβίβασης της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης, για να συνεχίσουν να διατηρούν τα δικαιώµατά τους οι εργαζόµενοι και στη νέα επιχείρηση και να µην
ισχύσουν οι όροι δουλείας που περιέχονται στις νέες συµβάσεις;
Γνωρίζω ότι έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες µε τριµερείς.
Υπάρχει και το τελικό πόρισµα, το οποίο δικαιώνει τους εργαζόµενους. Πάλι, όµως, εδώ πρέπει να δούµε ότι η δικαίωσή τους
πηγαίνει στα δικαστήρια. Πρέπει, µε κάθε τρόπο, το Υπουργείο
Εργασίας να ασκήσει όλη την επιρροή του και όλα όσα διαθέτει,
προκειµένου η επιχείρηση να συµµορφωθεί και να συνεχίσουν οι
εργαζόµενοι, µε όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από την προηγούµενη εργασιακή σχέση στην προηγούµενη επιχείρηση που
απασχολούνταν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο, για να απαντήσετε στην ερώτηση του κυρίου συναδέλφου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, πράγµατι έχουν γίνει δύο διαδικασίες. Η µία
έγινε µε ευθύνη του Τµήµατος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανατολικού Τοµέα Αθηνών και η άλλη έγινε στο Υπουργείο. Και από τις
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δύο προέκυψε ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του π.δ. 178/2002,
όπως είπατε, που αναφέρεται στα µέτρα σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τµηµάτων εγκαταστάσεων
ή επιχειρήσεων σε συµµόρφωση της οδηγίας 98/50/ΕΚ.
Ύστερα από τη συµφιλιωτική διαδικασία στο Υπουργείο, στη
δεύτερη διαδικασία που έγινε από το Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανατολικού Τοµέα Αθηνών στις 4 Μαρτίου, είχαµε επιβεβαίωση των διαπιστώσεων που κάναµε στη συµφιλιωτική του
Υπουργείου. Γι’ αυτό το λόγο κλήθηκε η επιχείρηση να υποβάλει
γραπτές εξηγήσεις για τη µη τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στα π.δ. 178/2002 ή 240/2006 περί ενηµέρωσης και διαβούλευσης των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβίβασης της
επιχείρησης.
Η πενθήµερη προθεσµία δεν έχει εκπνεύσει ακόµα. Γιατί έχει
συζητηθεί η απολογία; Διότι η υπηρεσία στη συνέχεια θα επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το νόµο.
Βεβαίως, πρέπει να πούµε για άλλη µία φορά ότι, όσον αφορά
ορισµένα πράγµατα, άλλα κρίνονται σύµφωνα µε το νόµο και είναι
στην αρµοδιότητα των υπηρεσιών για διοικητικές κυρώσεις και
άλλα είναι στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων. Αυτό δεν µπορεί
να το αλλάξει η υπηρεσία που θα κάνει τη διαδικασία την τριµερή.
Όµως, για το συγκεκριµένο είναι σε αναµονή. Ήδη, όπως σας
είπα, έχει ζητηθεί το αιτιολογικό από την πλευρά της επιχείρησης, προκειµένου να προβεί στις νόµιµες κυρώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε τον
λόγο, κύριε συνάδελφε, για να δευτερολογήσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Υφυπουργέ, οι τετρακόσιοι πενήντα εργαζόµενοι πήγαν µε νέους όρους στη νέα εταιρεία, παρ’
όλο που, όπως είπατε και εσείς, µέσα από όλη τη διαδικασία, η
οποία δεν εφαρµόστηκε από την εταιρεία, θα έπρεπε να πάνε
σαν εργαζόµενοι µε µεταφορά στη νέα εταιρεία, µε όλα τα δικαιώµατά τους.
Είναι γνωστό ότι η εταιρεία τούς έχει βάλει να υπογράψουν
ατοµική σύµβαση εργασίας µε µείωση των µισθών τους έως 20%,
µε νέους όρους εργασίας. Βέβαια, ενώ είχαν συλλογικές συµβάσεις εργασίας που ίσχυαν το 2009, σήµερα πάνε µε εντελώς καινούργιους όρους, υλοποιώντας συνολικά όλο το νοµικό πλαίσιο
που έχει υπογραφεί, που έχει περάσει από τη Βουλή µέσα από
τα µνηµόνια.
Επτά εργαζόµενοι αρνήθηκαν να υπογράψουν αυτή την οικειοθελή αποχώρηση που επέβαλε η εταιρεία. Οι επτά αυτοί εργαζόµενοι απολύθηκαν. Είναι µία εκδικητική στάση της εταιρείας
απέναντι σε αυτούς τους εργαζόµενους που διεκδίκησαν τη µεταφορά τους στη νέα εταιρεία, χωρίς µείωση των αποδοχών τους.
Επίσης, πρέπει να σας πούµε ότι την ηµέρα που κατατέθηκε
στο πρωτοδικείο το καταστατικό και η προσωρινή διοίκηση για
τη δηµιουργία επιχειρησιακού σωµατείου στη νέα εταιρεία, την
«360 connect», απέλυσαν ένα από τα µέλη της προσωρινής διοίκησης. Κι αυτό επίσης έγινε σε τριµερή. Ήδη στην Εργατική Διαφορά που έγινε στην Επιθεώρηση Πειραιά, η επιθεώρηση πήρε
θέση, λέγοντας ότι η απόλυση είναι άκυρη και καταχρηστική.
Το θέµα µας, βέβαια, είναι γιατί έχει πάρει αέρα η εργοδοσία
και υλοποιεί σχεδιασµούς, γράφοντας «στα παλαιότερα των υποδηµάτων της» ένα σωρό νόµους και αυτά που έχουν αποµείνει
ακόµα και ισχύουν για τους εργαζόµενους;
Είναι ένα ερώτηµα που δεν θέλω απάντηση. Είναι γνωστή η
απάντηση. Είναι αποτέλεσµα της δικής σας πολιτικής που έχει καταργήσει κάθε δικαίωµα για τους εργαζόµενους, που υλοποιεί
στην πράξη κάθε αίτηµα των επιχειρηµατιών του µεγάλου κεφαλαίου. Αυτό έκανε και η εταιρία η «HELLAS ONLINE» «και απαλλάχτηκε από δικαιώµατα που είχαν οι εργαζόµενοι τόσων χρόνων.
Είσαστε υπόλογοι απέναντι στους εργαζόµενους. Η πολιτική
αυτή πρέπει να ανατραπεί. Κι εµείς αυτό καλούµε τους εργαζόµενους να κάνουν, µέσα από τον αγώνα τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Κεγκέρογλου, αν θέλετε, µπορείτε να δευτερολογήσετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εγώ θα διαφωνήσω µε τον
κύριο συνάδελφο. Ειδικά για τα θέµατα που έχουν να κάνουν µε
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τη διαδοχή στην εργοδοσία, µε τη µεταβίβαση επιχειρήσεων,
είναι ξεκάθαρα από την πλευρά του νόµου. Θεωρούµε ότι αυτό
είναι πάρα πολύ σηµαντικό, προκειµένου να υπάρξει προστασία
των εργαζοµένων και βεβαίως, κάθε απόφαση µονοµερής, η
οποία αλλάζει τους όρους της εργασιακής σύµβασης και επιχειρείται, προφανώς, χωρίς τη συγκατάθεση του µισθωτού, αφού
είναι µονοµερής, είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται από το νόµο.
Θεωρώ ότι αυτό και όλες οι διατάξεις οι οποίες περιέχονται
στο προεδρικό διάταγµα µε αριθµό 178 και βεβαίως στο ν. 2112
περί υποχρεωτικής καταγγελίας στη σύµβαση εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων και βεβαίως, αυτά τα οποία έχουν κρίνει δικαστήρια, όπως παραδείγµατος χάριν ότι ο εξαναγκασµός του
εργαζόµενου σε οικειοθελή αποχώρηση ισοδυναµεί µε απόλυση,
η οποία είναι άκυρη, εφόσον δεν διατυπώθηκε εγγράφως και δεν
κατεβλήθη η νόµιµη αποζηµίωση, είναι πράγµατα τα οποία είναι
κατοχυρωµένα και δεν µπορούµε να πούµε γενικά ότι έχουν καταβληθεί µε µνηµονιακούς νόµους.
Είναι άλλα συγκεκριµένα, τα οποία έχουν αλλάξει ή έχουν τροποποιηθεί ή καταργηθεί. Όµως, όσον αφορά τα συγκεκριµένα
που ισχύουν, είναι καλό όχι µόνο να τα αναγνωρίζουµε, αλλά και
να τα στηρίζουµε και να τα αξιοποιούµε αναλόγως, εµείς ως
Υπουργείο µέσω των υπηρεσιών γι’ αυτά που αποτελούν αρµοδιότητα των υπηρεσιών και βεβαίως οι νοµικοί συµπαραστάτες
των εργαζοµένων γι’ αυτά που είναι ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τα δικαστήρια.
Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τις περιπτώσεις που είναι
ακόµα σε εκκρεµότητα και η επιχείρηση δεν έχει δώσει το απολογητικό και είναι εν τοις πράγµασι εξαναγκασµός για οικειοθελή
αποχώρηση ή για υπογραφή σύµβασης, θεωρώ ότι µπορούν να
ανιχνευθούν και µπορεί να έχουµε επιβολή των κυρώσεων και
επανόρθωση από την πλευρά της επιχείρησης σε εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες έγινε παράβαση του νόµου. Άλλως, προφανώς θα έχει τις νόµιµες συνέπειες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Ο Βουλευτής κ. Επαµεινώνδας Μαριάς ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Επόµενη είναι η πρώτη µε αριθµό 5730/27-1-2014 ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Καστοριάς του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευάγγελου Διαµαντόπουλου προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την οικονοµική «ασφυξία» χιλίων ασφαλισµένων του
ΟΑΕΕ στο Νοµό Καστοριάς.
Ορίστε, κύριε Διαµαντόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, από τη στιγµή που οι προηγούµενες κυβερνήσεις επέλεξαν να εισάγουν και να διατηρούν τη χώρα µας σε ένα
σπιράλ λιτότητας, το οποίο κάνει βάρβαρη την οικονοµική πραγµατικότητα των Ελλήνων, εκατοντάδες χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις -αυτές που ήταν η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας- έχουν οδηγηθεί σε κλείσιµο. Επίσης αρκετές -µπορεί και αν
τίστοιχες σε αριθµό- ακροβατούν σε µία επικίνδυνη ισορροπία µε
τους ανθρώπους να προσπαθούν να διατηρήσουν τη βιωσιµότητά
τους είτε χρωστώντας είτε επιλέγοντας να µην καταβάλουν τις εισφορές τους στον ΟΑΕΕ, γιατί δεν έχουν άλλο δρόµο.
Χίλιοι και άνω αυτοαπασχολούµενοι και µικροµεσαίοι του
Νοµού Καστοριάς βρέθηκαν µπροστά σε µία σκληρή, εφιαλτική
θα έλεγα, πραγµατικότητα, διότι η υπηρεσία που ήταν αρµόδια
να τους εντάξει στην κατηγορία που έπρεπε, δεν το έκανε σωστά
µε ευθύνη κάποιου υπαλλήλου ή κάποιων υπαλλήλων και οι µετέπειτα έλεγχοι δεν είχαν διαπιστώσει το λάθος. Αυτό είχε ως
αποτέλεσµα, στην εικοσαετία που έχει παρέλθει, να τους έρθει
ένας λογαριασµός από 600 έως 8.000 ευρώ -το 50% και άνω των
οποίων είναι τόκοι- µε αποτέλεσµα να µην είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ΟΑΕΕ, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και
αυτά που είπα για το ασφυκτικό πλαίσιο που έχει δηµιουργηθεί.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και εδώ πρέπει να επισηµάνω –µάλιστα, το επισηµαίνω και
µέσα στην ερώτηση- ότι αρκετοί από αυτούς είχαν ζητήσει να κατέβουν κατηγορία ή να µπουν σε ρύθµιση δόσεων, κάτι που αφαιρεί από αυτούς τους ανθρώπους το δικαίωµα να µπορούν να
είναι ασφαλισµένοι στον ΟΑΕΕ µε ό,τι εµπεριέχεται σε αυτή την
έννοια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Στην ερώτησή σας θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Κεγκέρογλου.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο κύριος συνάδελφος θέτει ένα θέµα το οποίο πράγµατι έχει
να κάνει µε πάρα πολλούς ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ, ένα ζήτηµα το οποίο εκτείνεται σε βάθος χρόνου. Εγώ δεν θεωρώ ότι
οι υπάλληλοι και όλο το σύστηµα το οποίο έκανε το λάθος ανακάλυψε µετά από είκοσι χρόνια ότι έκανε λάθος. Δεν υπάρχει
τουλάχιστον το πειστήριο γι’ αυτό. Ωστόσο, το αποτέλεσµα είναι
ένα: Όλο αυτό είναι εις βάρος πάρα πολλών ασφαλισµένων, οι
οποίοι βρέθηκαν -ακόµη και στην περίπτωση που τηρούσαν την
υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και δεν ήταν
ανάµεσα σε αυτούς που συσσώρευσαν οφειλές- να είναι οφειλέτες και άρα να µην είναι ενήµεροι.
Πρόκειται για ένα πραγµατικό πρόβληµα, λοιπόν, το οποίο µας
είχε τεθεί µε επιστολές και είχαµε δώσει κατεύθυνση στον ΟΑΕΕ
το τελευταίο διάστηµα να το αντιµετωπίσει.
Έχει ληφθεί µία απόφαση από το Διοικητικό Συµβούλιο του
ΟΑΕΕ. Υπάρχει δηλαδή µία εξέλιξη στο θέµα. Το ένα είναι ότι γι’
αυτούς έχει εφαρµοστεί ουσιαστικά το υπ’ αριθµόν 116 προεδρικό διάταγµα, που έχει να κάνει µε έλεγχο πενταετίας και όχι
εικοσαετίας. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι εκεί που υπήρχε η
απαίτηση για άµεση καταβολή των οφειλοµένων υπάρχει πλέον
η δυνατότητα –και νοµίζω ότι τις επόµενες µέρες θα αρχίσει να
υλοποιείται- να κάνουν ρύθµιση παράλληλα και ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε άλλη. Μάλιστα, ειδικά γι’ αυτήν την περίπτωση, θα
γίνει εκτός ηλεκτρονικού συστήµατος, γιατί το ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να τη δεχθεί και να την υλοποιήσει. Η διαδικασία αυτή θα γίνει χειρόγραφα.
Τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕΕ
δεν την έχω. Έχω µόνο το νούµερο. Είναι η υπ’ αριθµόν 569/50
του τελευταίου διαστήµατος του 2013. Δίνει τη δυνατότητα
αυτής της ρύθµισης εκτός µηχανογραφικού συστήµατος. Θα
πρέπει τώρα να δούµε τη διαδικασία υλοποίησης και εφαρµογής
της, για να δούµε εάν υπάρχει αντιµετώπιση του θέµατος ή εάν
χρειάζεται να ληφθούν παραπέρα και άλλες αποφάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Διαµαντόπουλε, µπορείτε να δευτερολογήσετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει εδώ ένα τεράστιο ζήτηµα, διότι έχει
κατατεθεί από πλευράς µου από 27-1-2014 αυτή η ερώτηση.
Έχει κατατεθεί –εννοείται πως είµαστε ανοικτοί να παραδεχθούµε οτιδήποτε- και από τη Βουλευτίνα της Καστοριάς κ. Αντωνίου. Μάλιστα, εγώ από πλευράς µου κατέθεσα στις 3-2-2014
αναφορά, δηλαδή το αίτηµα και την απόφαση που είχε πάρει το
Εµπορικό Επιµελητήριο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αγωνιούν.
Εγώ ευχαρίστως ακούω αυτά που µου δώσατε ως απάντηση.
Φθάνει, όµως, µία πίεση σε εµένα από όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγωνιούν, διότι δεν έχει γίνει είτε κατανοητό είτε
ξεκάθαρο –και σε µένα αυτό συµβαίνει αυτήν τη στιγµή µετά απ’
αυτό που άκουσα από εσάς- τι ακριβώς θα κάνουµε. Νοµίζω ότι
όλο αυτό το χρονικό διάστηµα αυτό έπρεπε να λυθεί, κύριε
Υπουργέ.
Εάν δεν είχαµε την τύχη µε το µέρος µας εγώ και οι χίλιοι και
άνω συµπατριώτες µου να κληρωθεί –γιατί έµεινε αναπάντητηδεν θα µπορούσα και εγώ από αύριο το πρωί να δώσω φως σε
αυτήν τη διαδικασία όσον αφορά στο τι προτίθεστε να κάνετε.
Υπάρχει, όµως, ένα θέµα δικαιοσύνης για εµάς στο ΣΥΡΙΖΑ,
διότι χωρίς κανένα δόλο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν φταίνε
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καλούνται να πληρώσουν ποσά από 600 ευρώ έως 8.000 ευρώ,
κύριε Υπουργέ, που το 50% είναι τόκοι. Δεν ήταν καν ενήµεροι
όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Όπως και εσείς παραδεχθήκατε, πολλοί
ήταν τακτοποιηµένοι σε όλη τη διάρκεια αυτών των ετών και εάν
έχει συµβεί οτιδήποτε, πρέπει να το δουν η Διοίκηση του ΟΑΕΕ
και το Υπουργείο και να καταµερίσουν ευθύνες.
Το κράτος δεν είναι µία αυθύπαρκτη παρουσία ανεξάρτητη
από την κοινωνία. Οι πολίτες έχουν αποφασίσει τη συγκρότησή
του. Πρόκειται για συγκεκριµένη συγκρότηση, η οποία έχει να
κάνει και µε τους συσχετισµούς που διαµορφώνονται µέσω των
πλειοψηφιών εδώ στη Βουλή και την υλοποίηση όλων των µέτρων και όλων των αποφάσεων των κυβερνήσεων.
Όταν ένας άνθρωπος –και καταλήγω µε αυτό- δεν είχε ενηµέρωση όλα αυτά τα χρόνια, θεωρείτε δίκαιο να επιβαρυνθεί µε όλο
αυτό το ποσό; Και δεν λέω ότι αύριο το πρωί πρέπει να είναι η
εγκύκλιος εκεί, αλλά η απάντησή σας εδώ, κύριε Υπουργέ, θα
δώσει µία σαφή κατεύθυνση όσον αφορά αυτή την αδικία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Κεγκέρογλου, διευκρινίστε έτι περαιτέρω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Να πούµε, λοιπόν, σε σχέση
µε την εφαρµογή του υπ’ αριθµόν 116 προεδρικού διατάγµατος
τι προβλέπεται: Εισφορές που δεν καταβλήθηκαν στην ασφαλιστική κατηγορία που έπρεπε, ανεξάρτητα του λόγου, και έχει περάσει πενταετία από την καταβολή τους ή έχει επέλθει ο
ασφαλιστικός κίνδυνος, θεωρείται ότι καταβλήθηκαν στην οικεία
ασφαλιστική κατηγορία στην οποία καταβλήθηκαν.
Αυτό το προεδρικό διάταγµα, σε σχέση µε άλλο, µιλάει για πενταετία. Το άλλο προεδρικό διάταγµα µιλάει για εικοσαετία. Δηλαδή,
εάν εφαρµοζόταν το άλλο, θα είχαµε προσαυξήσεις εικοσαετίας.
Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Άρα, θεωρώ θετικό που εφαρµόζεται αυτό,
γιατί κατ’ αρχήν δεν ήταν της δικιάς τους ευθύνης.
Ο ν.1902/90 λέει ότι οι διαφορές που προκύπτουν από την αναδροµική ανακατάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, καταβάλλονται µε την τρέχουσα εισφορά της απαιτητής ασφαλιστικής
κατηγορίας, µείον την τρέχουσα εισφορά της ασφαλιστικής κατηγορίας, στην οποία λανθασµένα είχε υπαχθεί ο ασφαλισµένος, µε
τα αναλογούντα τέλη καθυστέρησης. Αυτό είναι που δηµιουργεί
την επιπλέον επιβάρυνση που λέει ο συνάδελφος.
«Το δικαίωµα του Οργανισµού προς είσπραξη εισφορών παραγράφεται µετά από παρέλευση εικοσαετίας». Αυτό λέει το
άλλο προεδρικό διάταγµα, το οποίο δεν εφαρµόζεται.
Έτσι, λοιπόν, τις επόµενες ηµέρες µετά την απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου θα υπάρχει η δυνατότητα αίτησης και ένταξης σε ρύθµιση, µε βάση τις σαράντα και πλέον δόσεις –όσες
δηλαδή προβλέπονται από τη ρύθµιση- για όλες αυτές τις παλιές
οφειλές εκτός µηχανογραφικού συστήµατος ΗΔΙΚΑ. Αυτό είναι
που αποφάσισε το Διοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕΕ.
Τώρα υπάρχουν θέµατα και ζητήµατα, όπως είπατε, δικαίου,
δικαιοσύνης, όπως γιατί να υπάρξει επιβάρυνση έστω και 1 ευρώ
σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν γνώση ή δεν ήταν λόγω δικιάς
τους υπαιτιότητας. Σε αυτά θα συµφωνήσω κι εγώ.
Όµως, επειδή ανοίγει το σύστηµα την επόµενη εβδοµάδα, θα
έλεγα να δούµε πρώτα πώς θα αρχίσει να εφαρµόζεται, τι θα
υπάρξει ως αποτέλεσµα. Με βάση αυτό να το δούµε, να εκτιµήσουµε και ενδεχοµένως να αποφασίσουµε. Δεν είµαι σίγουρος
όµως ότι µπορεί να υπάρχει παραγραφή και για την πενταετία.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κλείνουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 2192/17-1-2014 αναφορά
δεύτερου κύκλου του πρώην Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή Β’ Αθηνών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Απόστολου Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε τον κλάδο των αρτοποιών.
Έχετε τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κατέθεσα ένα
κείµενο έκκλησης προς τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς, όλους εµάς τους Βουλευτές εδώ,
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που αφορά έναν από τους πλέον συµπαθείς κλάδους της οικονοµίας µας, της βιοτεχνίας -που όπως γνωρίζουµε η συντριπτική
πλειονότητα των επιχειρούντων είναι οι βιοτέχνες- τον κλάδο των
αρτοποιών.
Η Πανελλήνια Οµοσπονδία των Αρτοποιών και ειδικότερα η
Συντεχνία των Αρτοποιών Αθηνών, Πειραιώς, Αττικής διατυπώνουν ένα παράπονο, το οποίο εγώ το γνωρίζω και το ακούω τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Τότε, µε ένα νόµο
ουσιαστικά άνοιξε η πόρτα -και τα τελευταία χρόνια πια, ειδικά
µετά το 2007, είναι διάπλατη η είσοδος- στο χώρο του πολυτιµότερου αγαθού για τον ελληνικό λαό, πιστεύω για τον κάθε λαό
και τον κάθε άνθρωπο, δηλαδή το ψωµί.
Το ψωµί, κυρία Πρόεδρε, παράγεται οπουδήποτε αλλού. Δεν
ξέρουµε πώς και πού. Μπορεί να εισάγεται ως ζύµη -ποιος ξέρει
ποίας συνθέσεως είναι- και να πουλιέται σαν ψωµί στα βενζινάδικα, στα σούπερ µάρκετ, οπουδήποτε.
Βέβαια, ως τελικό αποτέλεσµα δεν υιοθετώ πλήρως το παράπονο, αν και θεωρώ δικαιολογηµένη την πικρία που διατυπώνουν.
Επιτέλους, για πέντε-δέκα µεγάλες βιοµηχανίες αυτού του είδους, θα εξαφανίσουµε έναν κλάδο που αποτελεί, όπως ξέρουµε, την καρδιά της γειτονιάς, του χωριού, της πατρίδας µας;
Για ποιο λόγο; Δεν πρόκειται εδώ για αναδιαρθρώσεις της οικονοµίας. Δεν πρόκειται καν περί τρόικας. Απλούστατα «βρήκαµε
παπά», την περίφηµη τρόικα. Ανεξαρτήτως τού τι θα έλθει µέσω
της τρόικας, διάφορα συµφέροντα βρίσκουν πρόσφορο το έδαφος µιας Βουλής που δεν έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί
και να νοµοθετήσει. Για αρκετούς Υπουργούς αυτό είναι το πρωτόκολλο των νοµοθετηµάτων. Οδηγούµεθα σ’ αυτή την πραγµατικά τραγική κατάσταση σ’ ένα χώρο και σ’ ένα είδος που δεν
είναι απλώς εµπόρευµα. Υποθέτω ότι δεν έρχεστε από τας Βερσαλλίας. Από κάποιο χωριό ή κάποια γειτονιά κάποιας πόλης θα
προέρχεστε κι εσείς.
Κύριε Υπουργέ, θα σας παρακαλέσω για κάτι, αν κι αυτό θα
σας το έλεγε η κυρία Πρόεδρος: Παίρνετε από Βουλευτές έγγραφα που έχουν φθάσει στα χέρια τους και που αφορούν προβλήµατα που πρέπει να τεθούν υπόψη σας. Κάποιος συνεργάτης
σας έγινε και ερµηνευτής του Κανονισµού της Βουλής. Έπειτα
από σαράντα χρόνια που είµαι εδώ µέσα, έµαθα ότι αυτή η ανοικτή επιστολή που απευθύνεται σ’ όλους µας, από τον Πρόεδρο,
δεν πληροί τους όρους του Κανονισµού για να υποβληθεί. Γι’
αυτό την έβαλα στην κλήρωση, για να έλθετε να απαντήσετε,
κύριε Σκορδά. Ελπίζω να µην σας εκφράζει αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Στην ερώτηση
του κ. Κακλαµάνη θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Αθανάσιος
Σκορδάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι αυταπόδεικτος και ο σεβασµός στον πρώην Πρόεδρο της
Βουλής κ. Κακλαµάνη και στην κοινοβουλευτική και πολιτική του
διαδροµή.
Κύριε Πρόεδρε, το κείµενο που έχετε καταθέσει -και ως προς
τούτο προέκυψε η απάντηση ότι δεν είναι σύµφωνο µε τον Κανονισµό- δεν διατυπώνει κανένα ερώτηµα και κανένα παράπονο.
Είναι ένα κείµενο το οποίο δικαιολογηµένα να πω, αδικαιολόγητα
να πω –ό,τι θέλετε διαλέξτε- εκφράζει ίσως την οργή ή την αγωνία ενός αρτοποιού ο οποίος έχει διατελέσει και Πρόεδρος στην
Οµοσπονδία Αρτοποιών κατά το παρελθόν. Εάν διαβάσετε το κείµενο, είναι µία αλληλουχία –τι να πω- συνθηµάτων, ύβρεων και
δεν καταλήγει σε κανένα ερώτηµα. Σε τι να απαντήσουµε;
Ειλικρινά, κύριε Κακλαµάνη, εάν το ερώτηµα είναι τι προτιθέµεθα να κάνουµε στο θέµα του ψωµιού, σε σχέση µε την έκθεση
ΟΟΣΑ -γιατί υποθέτω ότι αυτό µάλλον έχει στο µυαλό του ο συγγραφέας του κειµένου- θα πω ότι δεν συζητάµε τίποτε άλλο πέρα
από το να πουλιέται το ψωµί µε το ζύγι, γιατί αυτό εµπεδώνει µία
σχέση εµπιστοσύνης και ειλικρίνειας µεταξύ του αρτοποιού και
του πελάτη. Όλα τα υπόλοιπα δεν νοµίζω ότι περιποιούν τιµή
ούτε για το Κοινοβούλιο, ούτε για κανέναν και είµαι σίγουρος ότι
ο κ. Κακλαµάνης δεν προσυπογράφει αυτά τα οποία αναφέρονται εδώ πέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Κακλαµάνης έχει τον λόγο.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είναι κρίµα και λυπάµαι ειλικρινά, διότι άλλα περίµενα από τον κύριο Υφυπουργό, στον οποίο
εύχοµαι να καταστεί µέλος του Κοινοβουλίου. Εγώ είµαι υπέρ
της ανανέωσης της πολιτικής ζωής, αλλά θα πω κάτι που είπε
ένας Ρώσος διανοούµενος µετά το εικοστό συνέδριο στη Σοβιετική Ένωση. Είπε: «Αν οι παλιοί που φεύγουν είναι παλιάνθρωποι,
είναι πολύ επικίνδυνο στη θέση τους να έλθουν νέοι παλιάνθρωποι, γιατί αυτοί θα ζήσουν περισσότερο και θα κάνουν περισσότερο κακό». Αυτό δεν αφορά προσωπικά τον κ. Σκορδά, αλλά να
έρχεστε, κύριε Σκορδά, και να λέτε αυτά; «Έλα παππού», λένε
στο χωριό µου, «να σου δείξω τα αµπελοχώραφά σου».
Ο κύριος αυτός που απευθύνεται έχει την ιδιότητα του µέχρι
πρότινος Προέδρου και εκφράζει το σύνολο. Αυτά τα οποία αναφέρονται εδώ είναι αυτά που λένε κάθε µέρα όλοι οι εργαζόµενοι
σε αυτόν τον κλάδο. Δεν υπάρχουν αιτήµατα; Δεν υπάρχουν παράπονα; Μα, δεν µε ακούσατε πριν;
Και µου απαντήσατε για το περιεχόµενο της εργαλειοθήκης
του ΟΟΣΑ. Όταν θα έρθει εδώ το νοµοσχέδιο, θα συζητήσουµε
και ποιες είναι οι απόψεις του ΟΟΣΑ και τι βάρος έχουν οι απόψεις απλώς ενός διεθνούς οργανισµού και ποιες είναι απόψεις
που διά του ΟΟΣΑ έρχονται, κύριε Υπουργέ.
Αρκετά! Αρκετά, γιατί η χώρα είναι επί ξυρού ακµής και πρέπει
όλοι να το συνειδητοποιήσουµε αυτό. Υπάρχει µεγάλο άγχος.
Υπάρχει πολύς πόνος σε ένα λαό, ο οποίος στην κατάσταση που
βρίσκεται, δεν είναι δυστυχώς σε θέση να σκεφτεί πού είναι η
έξοδος κινδύνου και πού είναι το παράθυρο που αντί να διασωθεί
κανείς, πέφτει στο κενό.
Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ αυτό είναι θέµα του Προεδρείου. Έχω πολλές αναφορές. Εγώ δεν θέλω ποτέ να δίνω προσωπικό χαρακτήρα στις όποιες αντιπαραθέσεις µας. Ο κύριος
Υπουργός –και όπως πληροφορούµαι δεν είµαι ακόµη εγώ δέκτης
τέτοιων απαντήσεων- και ο Υπουργός Οικονοµικών –το λέω µε επιφύλαξη το δεύτερο, αλλά από την υπηρεσία αυτό πληροφορούµαι- είναι οι µόνοι από το σύνολο της Κυβερνήσεως, που κάποιος
συνεργάτης τους φαίνεται να έχει κάποιο κόµπλεξ µε το Κοινοβούλιο. Θα ήθελε µάλλον να είναι µέλος του. Δεν ξέρω!
Είναι δυνατόν να σας έρχεται από τον Πρόεδρο της Βουλής
αναφορά, που υπογράφει ο Βουλευτής, που µπορεί να υιοθετήσει και ένα δηµοσίευµα ακόµη και να σας το στείλει για να το διαβάσετε και να δίνετε τέτοια απάντηση;
Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε απόγνωση υπερβάλουν και
στις εκφράσεις τους. Σας είπα ότι δεν υιοθετώ τις υπερβολές,
τη συνωµοσολογία, αλλά τα γεγονότα είναι απτά. Υπάρχει πρόβληµα, όπως πριν από σαράντα χρόνια που ήρθε –υπό άλλο καθεστώς αυθαιρεσίας- ένας βιοµήχανος ο οποίος παρασκεύαζε
ψωµί –δεν ξέρω από πού το έφερνε- και η επιχείρηση εκείνη,
όπως ξέρετε, χρεοκόπησε.
Δεν είναι βέβαιο ότι αυτοί που θα υποκαταστήσουν τους επαγγελµατίες αρτοποιούς που επί εικοσιτετραώρου βάσεως και µε
τις οικογένειες τους δουλεύουν για το ψωµί, του κοσµάκη το
ψωµί, αυτό που µάθαµε από µικρά παιδιά να τρώµε –και όσοι ταξιδέψαµε έξω και είδαµε τα άλλα τα πολυτιµότερα- και που έχει
να έχει να κάνει µε την παράδοση αυτού του λαού.
Και πάρα πολλά πράγµατα στην κρίση που ζούµε σήµερα ισοπεδώνονται. Αυτό σηµαίνει και µετάλλαξη της πολιτισµικής µας
ταυτότητας, που ακολουθεί κάτι ακόµα χειρότερο, για ένα λαό
σε µια χώρα που στην περιοχή εδώ κάθε δύο, τρεις γενιές γίνεται
και ένας πόλεµος και µια αναδιάταξη συνόρων. Αν ο λαός πάψει
να πιστεύει σε κάποιες παραδόσεις, σε κάποιες αξίες και θεωρήσει ότι είναι ίσος, µε καµµία διαφορά, µε όλους τους άλλους
λαούς, φοβούµαι ότι είτε εµείς είτε τα παιδιά µας θα το πληρώσουν πολύ ακριβά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
Ορίστε, κύριε Σκορδά, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Κυρία Πρόεδρε, λυπάµαι αν δεν ικανοποίησα
στην πρώτη µου απάντηση τον κ. Κακλαµάνη.
Ειλικρινά, κύριε Κακλαµάνη, δεν µπορώ να καταλάβω ποιο
είναι το ερώτηµα. Εάν το ερώτηµα είναι τι προτιθέµεθα να κάνουµε για το ψωµί, από όλα όσα αναφέρονται στην έκθεση του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΟΟΣΑ, επαναλαµβάνω ότι το µόνο που προτιθέµεθα να νοµοθετήσουµε είναι το να πωλείται το ψωµί µε το ζύγι. Τίποτα άλλο.
Δεν αλλάζει τίποτα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν σας λέει ο άνθρωπος καν
για τον ΟΟΣΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Μα, να σας πω τι λέει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν το διαβάσατε καν!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Το διάβασα πολύ καλά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σας λέει το παράπονό του ότι
διαλύετε έναν ολόκληρο κλάδο και στερείτε τον ελληνικό λαό
από το παραδοσιακό του ψωµί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Πώς, κύριε Πρόεδρε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Που θα έρχεται ως ζύµη από
το εξωτερικό και θα διαµορφώνεται σε φρατζόλες, σε ψωµί στα
βενζινάδικα και οπουδήποτε αλλού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δώστε µία
απάντηση, κύριε Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Προσπαθώ να απαντήσω και µάλιστα µε πολύ
σεβασµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει. Παρακαλώ απαντήστε για να κλείσουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Πώς θα καταστρέψουµε ένα κλάδο, όταν δεν
αλλάζει τίποτα στην αρτοποιητική νοµοθεσία; Δεν το καταλαβαίνω. Εκτός αν δεν διαθέτω ούτε τον απλό κοινό νου, αλλά νοµίζω απλό κοινό νου διαθέτουµε όλοι. Δεν αλλάζει τίποτα στο
ν.3526 που αφορά την αρτοποίηση. Η µόνη αλλαγή, ξαναλέω,
που προτιθέµεθα να φέρουµε, έχει να κάνει µε το να πωλείται το
ψωµί µε το ζύγι.
Από την άλλη, µην µε εγκαλείτε, κύριε Κακλαµάνη, αν το διάβασα ή όχι. Διότι µε αναγκάζετε να διαβάσω τι λέει αυτό το κείµενο, το οποίο προφανώς εν πολλοίς -όχι εν όλοις- το προσυπογράφετε, αφού το υιοθετείτε. Λέει «να συζητήσουµε την περικοπή
ότι ο λαός έχει καταναλώσει, χωρίς να το ξέρει, ψωµί που κατασκευάστηκε σε βενζινάδικα και ξυλουργεία». Από πού προκύπτει
αυτό; Ποιος είπε ότι υπάρχει δικαίωµα παρασκευής ψωµιού σε
βενζινάδικα και ξυλουργεία; Το κείµενο µάς ζητάει –και το διαβάζω
όπως ακριβώς το λέει- να τοποθετηθούµε πολιτικά πάνω στον
ισχυρισµό ότι «η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν βάλει ως
στόχο τους να καταστρέψουν και το τελευταίο παραδοσιακό επάγγελµα, στο βωµό των µεγάλων συµφερόντων». Και να µην πω
άλλα, εξόχως υβριστικά, σχόλια.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτός υπερβάλλει, αλλά αυτό
δεν σηµαίνει συλλογική ευθύνη. Τι σηµαίνει «Νέα Δηµοκρατία και
ΠΑΣΟΚ»; Δηλαδή όλοι εδώ είµαστε υπεύθυνοι για ό,τι κάνετε
εσείς, κύριε Υπουργέ; Πού τα βρήκατε αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, µην ανοίγετε συζήτηση τώρα. Να απαντήσει ο κύριος
Υπουργός.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μπορεί ο άνθρωπος στην απόγνωσή του να υπερβάλει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Νοµίζω πως ήµουν αρκούντως σαφής για το τι
ακριβώς συµβαίνει µε την αρτοποιητική νοµοθεσία. Αν δεν συµφωνείτε, κύριε Πρόεδρε, µε το να πωλείται το ψωµί µε το ζύγι,
ευχαρίστως καταψηφίστε το.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πρέπει να τον αλλάξουµε. Αυτό
σας λέω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Όχι δεν αλλάζει. Αυτό σας είπα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πρέπει να αλλάξει!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».
Κύριε Υπουργέ, έχετε ζητήσει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ (Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να πω κάτι το οποίο ήδη έχω δηλώσει. Το άρθρο 30
του σχεδίου νόµου διαγράφεται. Τα δε λοιπά άρθρα αναριθµούνται αντιστοίχως, δηλαδή το άρθρο 31 γίνεται 30 και ούτω καθεξής.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε τον
λόγο, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, άκουσα τη δήλωση του κυρίου Υπουργού και βλέπω να την επαναλαµβάνει µε
µεγάλη έκπληξη στην Αίθουσα της Βουλής. Τι πάει να πει, κύριε
Υπουργέ, «αποσύρετε» ένα άρθρο του νοµοσχεδίου και το αναριθµείτε µετά το τέλος της ψηφοφορίας; Μπορείτε να µου το
εξηγήσετε; Τι πάει να πει «αποσύρεται»; Δεν υπάρχει απόσυρση
άρθρου, αφού έχει γίνει η ψηφοφορία και η ψηφοφορία αυτή
έχει ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα.
Από εκεί και πέρα, το άρθρο 30, όπως καλώς πρέπει να γνωρίζετε -και κακώς δεν παρενέβητε εκείνο το βράδυ- δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή. Κατά πρωτοφανή τρόπο, για το άρθρο 30,
έγινε λαθροχειρία, έγινε πλαστογράφηση της θέλησης του Σώµατος, έγινε νόθευση, νοθεία από τον Προεδρεύοντα της Βουλής. Αυτό δεν το γνωρίζετε; Δεν το ξέρετε αυτό; Δεν ξέρετε ότι
ο Προεδρεύων ανακοίνωσε πλαστογραφηµένο αποτέλεσµα; Παραποίησε το αποτέλεσµα της σχετικής ψηφοφορίας. Δεν το γνωρίζετε; Εποµένως, πως ερχόσαστε τώρα, σηκώνετε τα χέρια
ψηλά και µας λέτε «Αποσύρω το άρθρο 30», για το οποίο δεν µας
λέτε ότι καταψηφίστηκε; Γιατί αν ψηφίστηκε -και το ισχυρίζεστεδεν έχετε δικαίωµα να το αποσύρετε.
Τέλος, κυρία Πρόεδρε, δεν µπορεί να γίνει ψήφιση στο σύνολο
του νοµοσχεδίου διότι το άρθρο 30, το οποίο δεν ψηφίστηκε,
αποτελεί ουσιώδες µέρος του συνόλου του νοµοσχεδίου. Χωρίς
το άρθρο 30 δεν υπάρχει το νοµοσχέδιό σας, διότι δεν µπορείτε
να κάνετε αναδιοργάνωση της Αστυνοµίας, χωρίς να ορίσετε τις
περιφερειακές αστυνοµικές διευθύνσεις. Εσείς αποσύρετε, δηλαδή, την οργάνωση της Αστυνοµίας και µας λέτε να ψηφίσουµε
στο σύνολο ένα νοµοσχέδιο, το οποίο αφήνει κενό γράµµα αυτήν
την αναδιοργάνωση.
Άρα, δεν έχουµε καµµία δυνατότητα να ψηφίσουµε το σύνολο
σήµερα. Πρέπει να φέρει η Κυβέρνηση ξανά το νοµοσχέδιο µε
ένα καινούριο άρθρο, αν νοµίζει.
Εν πάση περιπτώσει, είναι εκτός Κανονισµού ο κύριος Υπουργός, αντί να αναγνωρίσει τη νόθευση του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας, να µας πει ως αθώος, ουδέτερος, τρίτος, ως
γαλαντόµος, ότι δήθεν αποσύρει το άρθρο.
Δεν αποσύρεται µη ψηφισµένο άρθρο, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Είναι αντιληπτό
αυτό που είπατε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κι εσείς ως Προεδρείο να µην
κάνετε το δεύτερο ατόπηµα τώρα να δέχεστε τέτοιου είδους δηλώσεις περί απόσυρσης άρθρου που δεν έχει ψηφιστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ορίστε, κύριε
Μαριά, έχετε τον λόγο.
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, πράγµατι δηµιουργήθηκε ένα τεράστιο θέµα σε σχέση µε το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας επί του άρθρου 30.
Το ζήτηµα είναι ότι είχε την ευκαιρία ο Προεδρεύων, ο κ. Μαρκογιαννάκης, µετά την κατάθεση ενστάσεως να διαπιστώσει το
λάθος του. Κι εγώ εκεί θέλω να σταθώ, στη λειτουργία του Προεδρείου και σε άλλες περιπτώσεις. Είχε την ευκαιρία να δει και
να διαπιστώσει ότι όσον αφορά τη Νέα Δηµοκρατία, που επικαλέστηκε ότι είχε εκατόν είκοσι έξι ψήφους, ήταν λιγότερες οι
ψήφοι αυτές από το σύνολο των ψήφων ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξαρτήτων
Ελλήνων, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ.
Είχε και δεύτερη ευκαιρία, διότι παρ’ ότι του εξηγούσαµε ότι
κατά τη διάρκεια της ψήφισης του άρθρου 30 έχει κάνει λάθος,
επέµενε. Πάρα ταύτα, στη δεύτερη ευκαιρία που είχε, απάντησε
και αποφάσισε επί της ενστάσεως σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.
Δηλαδή, δεν στάθηκε καθόλου, δεν έδωσε το λόγο σε κανέναν,
δεν έδωσε την ευκαιρία να τον βοηθήσουµε να µην κάνει λάθος
και να επανορθώσει το λάθος του. Αυτό το θεωρώ πολύ σηµαντικό και σαν διαδικασία. Το Προεδρείο πρέπει να δει αυτά τα θέµατα, µε αφορµή αυτό που έγινε.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι και η όλη µεθοδολογία που ακολούθησε και ο τρόπος µε τον οποίο ενήργησε ήταν λάθος. Μάλιστα,
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες την προηγούµενη εβδοµάδα καλέσαµε
τον κ. Μαρκογιαννάκη να αναλάβει τις ευθύνες του και να παραιτηθεί, διότι αυτό ήταν σηµαντικότατο ατόπηµα.
Από εκεί και πέρα, θεωρούµε ότι πλέον υπάρχει ένα πρόβληµα.
Θεωρήθηκε ότι ψηφίστηκε το άρθρο 30, ενώ έχει καταψηφιστεί.
Και ως λύση δεν προβλέπεται πλέον η συγκεκριµένη.
Θεωρούµε, λοιπόν, το θέµα αρκετά σοβαρό. Πιστεύουµε ότι
και το Προεδρείο πρέπει να δει πώς θα το χειριστεί.
Πέραν τούτου, κύριε Υπουργέ -το λέω και για το νοµοσχέδιο,
το νόµο πλέον που θα ψηφίσουµε- το άρθρο 30 που αναφέρεται
στις περιφερειακές διευθύνσεις της ΕΛΑΣ είναι σε όλα τα άρθρα
µέσα. Όταν το καταργήσουµε αυτό και το αποσύρετε, όπως λέτε
εσείς –στην πράξη έχει καταψηφιστεί- θα φανεί ότι όλο το νοµοσχέδιό σας έχει πρόβληµα και θα πρέπει αυτά τα τεχνικά και ουσιαστικά ζητήµατα να δούµε πώς θα τα αντιµετωπίσουµε.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι εδώ υπάρχει ένα µείζον θέµα σε σχέση
µε το Προεδρείο, ένα σηµαντικό θέµα σε σχέση µε τον τρόπο
ψήφισης, ένα τρίτο θέµα µε το τι θα κάνουµε πρακτικά σε σχέση
µε τη λύση. Και υπάρχει και ένα τέταρτο. Έγινα κακός την προηγούµενη φορά, κυρία Πρόεδρε. Είχα επισηµάνει την προηγούµενη εβδοµάδα ότι απόσυρση άρθρου ψηφισθέντος
νοµοσχεδίου δεν γίνεται. Το δέχτηκαν όµως όλες οι πτέρυγες.
Τώρα, λοιπόν, µπαίνουµε σ’ αυτήν την ατραπό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
Δι’ ολίγων, σας παρακαλώ για να προχωρήσουµε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ζήτησα τον λόγο γιατί ακούµε
πρωτοφανείς ανακρίβειες και κραυγαλέες αντιφάσεις να διατυπώνονται. Ψηφίστηκε, δεν ψηφίστηκε, ένα άρθρο και κατά συνέπεια συµπαρασύρει όλο το νοµοσχέδιο, αυτό πρώτη φορά το
ακούµε. Να ήταν ένα άρθρο ο νόµος αλλάζουν όλα. Αλλά δεν
πρόκειται για κάτι τέτοιο.
Είναι βασικό το άρθρο; Φυσικά και είναι βασικό το άρθρο.
Υπήρξε πρόβληµα; Υπήρξε. Ήταν λάθος, κατά τη γνώµη µας, η
αναγραφή του αποτελέσµατος στα Πρακτικά.
Αυτό που κάνει ο κύριος Υπουργός…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι λάθος; Εδώ το Προεδρείο το
πέρασε. Δεν το ακούσατε; Και στη νοθεία συνέταιροι είστε;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είπα, ήταν λάθος αναγραφή του
αποτελέσµατος στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ.
Κύριε Κουκουλόπουλε, δεν απαντάτε στον κ. Λαφαζάνη, στο
Προεδρείο απευθύνεστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και στην πλαστογραφία συνέταιροι είστε;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κουκουλόπουλε, σας παρακαλώ, συνεχίστε τη σκέψη σας και κλείστε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, νοµίζω ότι γίνεται κατανοητό απ’ όλους τους συναδέλφους το τι ακριβώς λέω.
Γράφτηκε ένα αποτέλεσµα ότι το άρθρο ψηφίστηκε, ενώ δεν είχε
ψηφιστεί. Αυτή είναι η άποψή µας.
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι η πράξη στην οποία προβαίνει σήµερα
ο κύριος Υπουργός, την οποία είχε ήδη ανακοινώσει από το Σάββατο το πρωί -αν ενθυµούµαι καλώς- είναι µία πράξη πολιτικά
ορθή και θεσµικά ολόσωστη, για να µην πω επιβεβληµένη. Είναι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µία πράξη υπευθυνότητας και προφανώς το άρθρο 30 διατυπωµένο έτσι ή ενδεχοµένως αναδιατυπωµένο -ο κύριος Υπουργός
θα αποφασίσει- θα έρθει µε µορφή τροπολογίας τις επόµενες
µέρες. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει -και πρέπει να γίνει- και δεν καταλαβαίνω γιατί συζητάµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας καταθέτει για τα Πρακτικά
τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν
ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει. Πρέπει να σας πω, όµως, ότι το Προεδρείο είναι ενιαίο, άλλο αν θα
συµφωνήσει ή όχι ο Προεδρεύων µε αυτά που ακούγονται στην
Αίθουσα. Η προχθεσινή συνεδρίαση ήταν διαρκείας. Εγώ έφυγα
από εδώ στις 18.30’ και η συνεδρίαση συνεχίστηκε µέχρι τις
22.45’. Καταλαβαίνετε ότι, όσο νηφάλιο και διαυγή νου µπορεί
να έχει κάποιος που προεδρεύει, είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο
αυτό. Όσοι έχουν προεδρεύσει, το καταλαβαίνουν αυτό το
πράγµα. Δεν δικαιολογώ κάτι, εξηγώ. Από τη στιγµή που ο κύριος
Υπουργός αναλαµβάνει την ευθύνη αυτή να αποσύρει το άρθρο
και αν υπάρχουν…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν έχει το δικαίωµα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εγώ το λέω
αυτό, δεν έχω µιλήσει µε τον κ. Δένδια…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πάλι λάθος κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αφήστε την
Πρόεδρο να µιλήσει. Σας ακούω τόση ώρα. Δεν µπορώ κι εγώ να
τοποθετηθώ, κύριε Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, δεν µπορείτε να τροποποιείτε συνεχώς κάτι του Κανονισµού. Ψηφισθέν άρθρο δεν αποσύρεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Γιατί το λέτε
έτσι;
Εν πάση περιπτώσει, δεν έχετε το δικαίωµα να µε διακόπτετε.
Θέλω να ολοκληρώσω τη σκέψη µου και να προχωρήσουµε.
Αφού, λοιπόν, ο κύριος Υπουργός αναλαµβάνει αυτήν την ευθύνη και αποσύρει το άρθρο 30, όποια κενά και να υπάρχουν,
αυτά θα συµπληρωθούν µε κάποια τροπολογία σε επόµενο νοµοσχέδιο και όλα θα βαίνουν καλώς. Τώρα, οποιαδήποτε άλλη
συζήτηση µπορεί να γίνει και µέσα στη Διάσκεψη, να τοποθετηθούµε και να πούµε κάποια πράγµατα. Καταλαβαίνετε, όµως, µε
πόση δυσκολία πολλές φορές καλούµαστε να πάρουµε αποφάσεις σε µία Βουλή η οποία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο ως διενεµήθη και µε την τροποποίηση του κυρίου Υπουργού;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη: «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του
Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» έγινε
δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των
άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α’
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Άρθρο 1
Αναβάθµιση Επιτελικής Μονάδας
1. Η Επιτελική Μονάδα του π.δ. 79/2011 (Α’ 196) αναβαθµίζεται
σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και µετονοµάζεται σε Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού
υποβοηθά το έργο του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, πέραν των τοµέων που προβλέπονται στην παρ.
1 του άρθρου 1 του π.δ. 79/ 2011 και στους τοµείς που αποτε-

λούν την αρµοδιότητα των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν
και συντονίζει το έργο τους.
3. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού
διαρθρώνεται σε τρεις Διευθύνσεις ως ακολούθως:
α. Τη Διεύθυνση Επιτελικής Υποστήριξης.
β. Τη Διεύθυνση Έρευνας και Υποδοµών.
γ. Τη Διεύθυνση Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης.
4. Τη θέση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού κατέχει ανώτατος αξιωµατικός των Σωµάτων που υπάγονται στο Υπουργείο Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή πολιτικός υπάλληλος του
Υπουργείου µε βαθµό τουλάχιστον Β’, ο οποίος επιλέγεται και
τοποθετείται µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη µεταξύ των στελεχών του Υπουργείου,
τα οποία διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και εµπειρία στα αντικείµενα της Γενικής Διεύθυνσης.
5. Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και
Επιτελικού Σχεδιασµού ασκεί τις αρµοδιότητες του άρθρου 7 του
π.δ. 79/2011, όσον αφορά στις Διευθύνσεις, τα Τµήµατα και τα
Γραφεία που υπάγονται σε αυτήν, καθώς και αυτές του άρθρου
3Β του ν. 2362/1995 (Α’ 247), όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Σύσταση Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης
1. Στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
συνιστάται Διεύθυνση Επιτελικής Υποστήριξης, η οποία υπάγεται
στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού.
2. Τη θέση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης κατέχει ανώτερος ή ανώτατος αξιωµατικός των Σωµάτων που υπάγονται στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό
τουλάχιστον Β’, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
3. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης ευθύνεται για την οµαλή
λειτουργία αυτής και την αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής της. Στο πλαίσιο αυτό ιδίως:
α. Αξιολογεί τις ανάγκες των Τµηµάτων και κατανέµει το προσωπικό σε αυτές, βάσει των ειδικότερων γνώσεων και ικανοτήτων
του.
β. Ορίζει τους προϊσταµένους των Τµηµάτων βάσει των
ισχυουσών διατάξεων, του βαθµού και των ειδικότερων προσόντων τους.
γ. Επικοινωνεί και συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα και
Υπηρεσίες των Σωµάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και µε οποιαδήποτε άλλη αρµόδια Υπηρεσία ή Φορέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης
της αποστολής της Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται.
δ. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί θεµάτων αρµοδιότητας της Υπηρεσίας και συµµετέχει σε επιτροπές, συνέδρια και συναντήσεις που πραγµατοποιούνται στο
πλαίσιο αυτής.
ε. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Διεύθυνσης, οργανώνει
τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει στο προσωπικό
τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του.
στ. Ορίζει εκπροσώπους για τα διάφορα συνέδρια, επιτροπές
και συναντήσεις, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης.
ζ. Γνωµατεύει στις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται
από τους υφισταµένους του για το προερχόµενο από το Σώµα
στο οποίο ανήκει προσωπικό της Διεύθυνσης, σύµφωνα µε το
άρθρο 8 παράγραφος 4 του παρόντος.
η. Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται από τον
Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης.
Άρθρο 3
Διάρθρωση Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης
1. Στη Διεύθυνση Επιτελικής Υποστήριξης υπάγονται τα Τµήµατα Νοµικής Υποστήριξης και Καλής Νοµοθέτησης, το οποίο
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µετονοµάζεται σε Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης και Νοµοθετικής
Πρωτοβουλίας, και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Επιτελικής Μονάδας του άρθρου 1 παρ. 3 του π.δ. 79/2011, τα οποία
διατηρούν τη διάρθρωση, τις αρµοδιότητες και τις θέσεις του
προσωπικού τους.
2. Στη Διεύθυνση Επιτελικής Υποστήριξης υπάγεται το Τµήµα
Οργανωτικών Μελετών και Διακλαδικού Συντονισµού του άρθρου 1 παρ. 3 εδάφιο α’ του π.δ. 79/2011, το οποίο µετονοµάζεται σε Τµήµα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και
Οργάνωσης και διατηρεί τη διάρθρωση και τις θέσεις του προσωπικού του. Το Τµήµα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Οργάνωσης, εκτός των προβλεπόµενων στο άρθρο 2
του π.δ. 79/2011 αρµοδιοτήτων, ασκεί και τις ακόλουθες ιδίως
αρµοδιότητες:
α. Καταρτίζει το πενταετές Στρατηγικό και Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα Λειτουργίας και Ανάπτυξης (Σ.Ε.Π.Λ.Α.) του Υπουργείου σε συνεργασία µε τα εποπτευόµενα Σώµατα και Υπηρεσίες, το οποίο αναθεωρείται κάθε έτος. Το Σ.Ε.Π.Λ.Α.
ολοκληρώνεται το µήνα Ιούλιο του κάθε έτους και αφορά στην
περίοδο που αρχίζει τον Ιανουάριο του ερχόµενου έτους. Το
Σ.Ε.Π.Λ.Α. εγκρίνεται από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Το Σ.Ε.Π.Λ.Α. περιλαµβάνει τα ακόλουθα
επιµέρους Τοµεακά και Επιχειρησιακά Σχέδια (Τ.ΕΠΙ.ΣΧ.):
- Προϋπολογισµός λειτουργίας, συνολικά και ανά εποπτευόµενο φορέα.
- Επενδύσεις, συνολικά και ανά εποπτευόµενο φορέα.
- Ανθρώπινοι πόροι – προσλήψεις, εξέλιξη, ανάγκες εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ανά φορέα.
- Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων ανά φορέα.
Μετά την έγκριση των Τ.ΕΠΙ.ΣΧ. µέχρι το µήνα Σεπτέµβριο του
κάθε έτους καταρτίζονται Ετήσια Προγράµµατα Δράσης (Ε.Π.Δ.)
ανά τοµεακό πρόγραµµα και ανά φορέα για την εκτέλεσή του.
Το Σ.Ε.Π.Λ.Α., τα Τ.ΕΠΙ.ΣΧ. και τα Ε.Π.Δ. αποτελούν το πλαίσιο
λειτουργίας κάθε επιµέρους προγράµµατος δράσης των φορέων
και των υπηρεσιών του Υπουργείου.
β. Παρακολουθεί την υλοποίηση των σχεδίων και δράσεων σε
τριµηνιαία βάση και στις αρχές του επόµενου µήνα υποβάλει
αναφορά προόδου και αποκλίσεων στα ιεραρχικά ανώτερα διοικητικά όργανα του Υπουργείου.
γ. Μελετά και προτείνει τους βασικούς στόχους του Υπουργείου.
δ. Μετρά την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα, εκτιµά
τα αποτελέσµατα και διατυπώνει συγκεκριµένες προτάσεις για
τη βελτίωση της λειτουργίας του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και των υπηρεσιών που υπάγονται
σε αυτό, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 5 και 6 του ν. 3230/2004
(Α’ 44).
ε. Συντάσσει εκθέσεις αποτελεσµάτων για επιµέρους αξιολογήσεις του, σε ετήσια δε βάση εκθέσεις απολογισµού της δράσης του, τις οποίες υποβάλλει στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και συγχρόνως τις διαβιβάζει στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατά τα
οριζόµενα στα άρθρα 5 και 6 του ν. 3230/2004.
στ. Έχει την εποπτεία εκ µέρους του Υπουργού Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί του Ταµείου Επικουρικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) του άρθρου 94 του ν. 3655/2008 (Α’ 58), όπως
ισχύει.
3. α. Στη Διεύθυνση Επιτελικής Υποστήριξης υπάγεται το Τµήµα
Διοικητικής και Οικονοµοτεχνικής Μέριµνας του άρθρου 1 παρ. 3
εδάφιο δ’ του π.δ. 79/2011, το οποίο µετονοµάζεται σε Τµήµα
Προσωπικού και Διοικητικής Μέριµνας. Στο Τµήµα συστήνονται
Γραφείο Προσωπικού και Γραφείο Εσωτερικών Λειτουργιών. Το
Τµήµα διατηρεί τις αρµοδιότητες, εκτός των περιπτώσεων δ’ και
ε’ του άρθρου 5 του π.δ. 79/2011, και τις θέσεις του προσωπικού
του. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Προσωπικού και Διοικητικής
Μέριµνας, εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 5 του π.δ.
79/2011, περιλαµβάνονται ιδίως και οι ακόλουθες:
αα. Η µέριµνα για τη στελέχωση των Τµηµάτων και των Γραφείων του Υπουργείου µε το απαραίτητο για τη λειτουργία τους
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προσωπικό, η παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης και
των µεταβολών του προσωπικού αυτού και γενικά ο χειρισµός
όλων των υποθέσεων που το αφορούν.
ββ. Ο χειρισµός θεµάτων διοικητικής φύσεως που ανάγονται
στην αρµοδιότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και
αφορούν το προσωπικό των Σωµάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία µε τα οικεία Επιτελεία και Υπηρεσίες.
γγ. Ο χειρισµός θεµάτων γενικού ενδιαφέροντος του προσωπικού των Σωµάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου, η παρακολούθηση της διοικητικής νοµοθεσίας και η διατύπωση εισηγήσεων για
τη βελτίωσή της, σε συνεργασία µε τα Επιτελεία των Σωµάτων και
τις Υπηρεσίες και η προετοιµασία της έκδοσης σχετικών οδηγιών.
δδ. Η επεξεργασία προτάσεων και εισηγήσεων των υπηρεσιών
του Υπουργείου για οικονοµικά, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά
θέµατα του προσωπικού του και η µέριµνα για την προώθησή
τους.
εε. Η µέριµνα για την παραλαβή, διακίνηση και διεκπεραίωση
της αλληλογραφίας του Υπουργείου, τη διάθεση του προσωπικού στις τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες, την ευταξία και καθαριότητα των χώρων, τον εξοπλισµό των Διευθύνσεων, Τµηµάτων
και των Γραφείων του Υπουργείου µε τα αναγκαία µέσα και υλικά
και την καλή συντήρηση και λειτουργία τους.
στστ. Η µέριµνα για την παράδοση στους οικείους Υπασπιστές της αλληλογραφίας που προορίζεται για τον Υπουργό, τον
Υφυπουργό και τους Γενικούς Γραµµατείς και η παράδοση στον
Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού της αλληλογραφίας που προορίζεται για αυτόν,
µε την ένδειξη «προσωπική».
ζζ. Η µέριµνα για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου
και ο χειρισµός των δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού για
την αγορά, µίσθωση, επισκευή και συντήρηση κτιρίων των υπηρεσιών του Υπουργείου.
ηη. Η µέριµνα για την επισκευή, συντήρηση και κίνηση των
οχηµάτων του Υπουργείου και η έγκριση των σχετικών πιστώσεων για το σκοπό αυτόν.
θθ. Ο προσδιορισµός των αναγκών του προσωπικού του
Υπουργείου σε ατοµικά εφόδια και είδη εξάρτησης και η κατανοµή αυτών.
ιι. Ο χειρισµός των θεµάτων καταλογισµού της αξίας των δηµοσίων υλικών του Υπουργείου σε βάρος των υπαιτίων, για απώλεια, βλάβη ή φθορά τους.
ιαια. Η έγκριση της βιβλιοδεσίας, εκτύπωσης και χορήγησης
εντύπων των υπηρεσιών του Υπουργείου από το τυπογραφείο
της Ελληνικής Αστυνοµίας.
ιβιβ. Ο χειρισµός των θεµάτων που αφορούν συνταξιοδοτικές
υποθέσεις του ως άνω προσωπικού.
ιγιγ. Η παρακολούθηση της ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της
λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων του ανωτέρω προσωπικού.
ιδιδ. Η µέριµνα για τη χορήγηση στο πολιτικό προσωπικό του
Υπουργείου των προβλεπόµενων για αυτό εφοδίων.
ιειε. Η διεκπεραίωση των µετακινήσεων του προσωπικού του
Υπουργείου.
β. Οι ανωτέρω αρµοδιότητες κατανέµονται µε απόφαση του
Προϊσταµένου του Τµήµατος στα Γραφεία που υπάγονται σε
αυτό.
4. Στη Διεύθυνση Επιτελικής Υποστήριξης µεταφέρονται το
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της περίπτωσης γ’ της παρ.
1 του άρθρου 2 του ν. 2800/2000 (Α’ 41) και το Γραφείο Τύπου
και Δηµοσίων Σχέσεων της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 2800/2000, διατηρουµένων κατά τα λοιπά των σχετικών
διατάξεων.
5. Κατά τα λοιπά διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του π.δ.
79/2011.
Άρθρο 4
Σύσταση Διεύθυνσης Έρευνας και Yποδοµών
1. Στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
συνιστάται Διεύθυνση Έρευνας και Υποδοµών, η οποία υπάγεται
στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού.
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2. Η Διεύθυνση Έρευνας και Υποδοµών είναι ιδίως αρµόδια
για:
α. Τη σύνταξη των τεχνικών δελτίων των προς συγχρηµατοδότηση δράσεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ταµείων του Χώρου
των Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τοµεακών, Περιφερειακών, Επιχειρησιακών και λοιπών Προγραµµάτων, καθώς
και των αναπτυξιακών δράσεων του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και των εποπτευόµενων από αυτό
φορέων και Σωµάτων, οι οποίες χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων ή άλλες ευρωπαϊκές και αναπτυξιακές πηγές χρηµατοδότησης.
β. Τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για τις διαγωνιστικές διαδικασίες προµήθειας αγαθών και υπηρεσιών, εκπόνησης
µελετών και εκτέλεσης έργων στο πλαίσιο των ανωτέρω Προγραµµάτων και δράσεων.
γ. Τη διενέργεια ερευνών αγοράς για τη σύνταξη των τεχνικών
προδιαγραφών των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών στο
πλαίσιο των ανωτέρω Προγραµµάτων και δράσεων του Υπουργείου.
δ. Τη διενέργεια των ανωτέρω διαγωνιστικών διαδικασιών ή
διαδικασιών ανάθεσης και τη σύναψη των σχετικών συµβάσεων
στο πλαίσιο των ανωτέρω Προγραµµάτων και δράσεων του
Υπουργείου.
ε. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης των ανωτέρω συµβάσεων, την παραλαβή των παραδοτέων και την ανάθεση συντήρησης και καλής λειτουργίας τους στο πλαίσιο των ανωτέρω
προγραµµάτων και δράσεων του Υπουργείου.
στ. Την επίβλεψη και εκτέλεση έργων και µελετών στο πλαίσιο
των ανωτέρω προγραµµάτων και δράσεων του Υπουργείου.
ζ. Τη διεκδίκηση και αξιολόγηση πιστώσεων, καθώς και την παρακολούθηση υλοποίησης δράσεων, µέσω των συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. και άλλους οργανισµούς προγραµµάτων,
για τη χρηµατοδότηση δράσεων των φορέων του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
3. Η Διεύθυνση Έρευνας και Υποδοµών ασκεί τις αρµοδιότητες της Αρχής Πιστοποίησης που αναφέρονται στην παρ. 6 του
άρθρου 20 του ν. 3448/2006 (Α’ 57), καθώς και τις αρµοδιότητες
της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ.
1 του άρθρου 34 του ν. 3979/2011 (Α’ 138).
4. Η κατά τα ως άνω αρµοδιότητα ασκείται και για κάθε προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών, εκπόνηση µελετών και εκτέλεση
έργων του Υπουργείου, εξαιρουµένων των εποπτευόµενων φορέων και Σωµάτων.
5. Τη θέση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Υποδοµών κατέχει ανώτερος ή ανώτατος αξιωµατικός των Σωµάτων που υπάγονται στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό τουλάχιστον Β’, ο
οποίος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη.
6. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης ευθύνεται για την οµαλή
λειτουργία αυτής και την αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής της. Στο πλαίσιο αυτό ιδίως:
α. Αξιολογεί τις ανάγκες των Τµηµάτων και κατανέµει το προσωπικό σε αυτές, βάσει των ειδικότερων γνώσεων και ικανοτήτων
του.
β. Ορίζει τους προϊσταµένους των Τµηµάτων βάσει των
ισχυουσών διατάξεων, του βαθµού και των ειδικότερων προσόντων τους.
γ. Επικοινωνεί και συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα και
Υπηρεσίες των Σωµάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και µε οποιαδήποτε άλλη αρµόδια Υπηρεσία ή Φορέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης
της αποστολής της Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται.
δ. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί θεµάτων αρµοδιότητας της Διεύθυνσης και συµµετέχει σε επιτροπές, συνέδρια και συναντήσεις που πραγµατοποιούνται στο
πλαίσιο αυτής.
ε. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Διεύθυνσης, οργανώνει
τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει στο προσωπικό
τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ακριβή εκτέ-
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λεση των καθηκόντων του.
στ. Ορίζει εκπροσώπους για τα διάφορα συνέδρια, επιτροπές
και συναντήσεις, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης.
ζ. Γνωµατεύει στις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται
από τους υφισταµένους του για το προερχόµενο από το οικείο
Σώµα προσωπικό της Διεύθυνσης, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 4 του παρόντος.
η. Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται από τον
Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης.
Άρθρο 5
Διάρθρωση Διεύθυνσης Έρευνας και Υποδοµών
1. Η Διεύθυνση Έρευνας και Υποδοµών διαρθρώνεται στα
εξής τµήµατα:
α) Τµήµα Προµηθειών, Έρευνας και Τεχνολογίας.
β) Τµήµα Μελετών και Δηµοσίων Έργων.
γ) Τµήµα Δηµοσίων Συµβάσεων.
δ) Τµήµα Έρευνας και Αξιοποίησης χρηµατοδοτούµενων
πηγών από την Ε.Ε. ή άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων.
2. Το Τµήµα Προµηθειών, Έρευνας και Τεχνολογίας είναι ιδίως
αρµόδιο για την προετοιµασία, τη διαβούλευση και κατάρτιση
των τεχνικών προδιαγραφών, την έρευνα αγοράς, στους τοµείς
των πληροφοριακών συστηµάτων, συστηµάτων τεχνολογίας και
επικοινωνιών, καθώς και µεταφορικών µέσων και διαρθρώνεται
στα ακόλουθα γραφεία:
α) Στο Γραφείο Πληροφορικών συστηµάτων.
β) Στο Γραφείο Μεταφορικών Μέσων και λοιπών προµηθειών.
Τα ανωτέρω γραφεία έχουν τις ακόλουθες, ανά τοµέα, αρµοδιότητες:
αα) την προετοιµασία των τεχνικών δελτίων,
ββ) τη σύνταξη των ανωτέρω τεχνικών δελτίων,
γγ) την προετοιµασία των τεχνικών προδιαγραφών των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών ή διαδικασιών ανάθεσης,
δδ) την έρευνα αγοράς για τη σύνταξη των ανωτέρω τεχνικών
προδιαγραφών,
εε) τη διαβούλευση µε τους τελικούς δικαιούχους για τη σύνταξη των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών,
στστ) τη σύνταξη των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών,
ζζ) την εκπόνηση µελετών και
ηη) τις αρµοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.
3979/2011 για θέµατα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των Σωµάτων και των Υπηρεσιών
αυτού.
3. Το Τµήµα Μελετών και Δηµοσίων Έργων είναι ιδίως αρµόδιο
για:
αα) την προετοιµασία των τεχνικών δελτίων,
ββ) την προετοιµασία των τεχνικών προδιαγραφών των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών ή διαδικασιών ανάθεσης,
γγ) την έρευνα αγοράς για τη σύνταξη των ανωτέρω τεχνικών
προδιαγραφών,
δδ) τη διαβούλευση µε τους τελικούς δικαιούχους για τη σύνταξη των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών,
εε) τη σύνταξη των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών,
στστ) την ανάθεση ή εκπόνηση µελετών,
ζζ) την εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία.
4. Το Τµήµα Δηµοσίων Συµβάσεων είναι ιδίως αρµόδιο για την
προετοιµασία και σύνταξη των σχετικών Προκηρύξεων, τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών ή διαδικασιών ανάθεσης,
τη σύναψη των σχετικών συµβάσεων στους τοµείς υπηρεσιών,
προµήθειας αγαθών, εξοπλισµών και πληροφορικής, εκπόνησης
µελετών και εκτέλεσης έργων και τον έλεγχο ορθής εκτέλεσης
αυτών και διαρθρώνεται στα ακόλουθα γραφεία:
α) Στο Γραφείο Διαγωνισµών το οποίο έχει ως αρµοδιότητες:
αα) Την προετοιµασία και σύνταξη των Προκηρύξεων.
ββ) Τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών ή διαδικασιών ανάθεσης.
γγ) Τη µέριµνα για τη σύσταση των συλλογικών οργάνων που
προβλέπονται για την υλοποίηση των συµβάσεων. Με απόφαση
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του Γενικού Διευθυντή, ορίζονται τα µέλη των εν λόγω συλλογικών οργάνων. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού, η οποία εκδίδεται µετά από πρόταση του Γενικού Διευθυντή, ορίζεται η κατά περίπτωση συµµετοχή εξειδικευµένων
στελεχών άλλων Υπουργείων ή Δηµόσιων Φορέων στα ανωτέρω
συλλογικά όργανα.
δδ) Την κατάρτιση και σύναψη των συµβάσεων.
εε) Τον έλεγχο ορθής εκτέλεσης των συµβάσεων.
στστ) Τη µέριµνα για την παραλαβή των παραδοτέων.
β) Στο Γραφείο νοµικής υποστήριξης, το οποίο έχει ως αρµοδιότητα την παροχή νοµικής υποστήριξης, τη σύνταξη σχετικών
γνωµοδοτήσεων και την εκπόνηση νοµικών κατευθύνσεων στο
πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος.
5. Το Τµήµα Έρευνας και Αξιοποίησης χρηµατοδοτούµενων
πηγών από την Ε.Ε. ή άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων, είναι
ιδίως αρµόδιο για:
α) Την προετοιµασία, την κατάρτιση και τη σύνταξη τεχνικών
δελτίων έργων προς τις αρµόδιες Διαχειριστικές και Υπεύθυνες
Αρχές.
β) Τη διεκδίκηση και αξιολόγηση πιστώσεων, µέσω των συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. και λοιπούς οργανισµούς προγραµµάτων, µε σκοπό τη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής,
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και µελετών των φορέων του
Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του προσωπικού τους και συναφών
προς την αποστολή τους δράσεων.
γ) Την κατάρτιση και την υποβολή προτάσεων έργων προς τις
Διαχειριστικές Αρχές των συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε..
Επιχειρησιακών και λοιπών προγραµµάτων για την έγκριση χρηµατοδότησής τους, καθώς και τη φροντίδα υλοποίησής τους
µέχρι την οικονοµική ολοκλήρωσή τους.
δ) Την εξασφάλιση της περιοδικής πληροφόρησης των Διαχειριστικών Αρχών, για τα υλοποιούµενα έργα, καθώς και την
προετοιµασία για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων από τα αρµόδια εθνικά και Ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα,
αναφορικά µε τα έργα αυτά.
6. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης µπορεί να αναθέτει ειδικότερα καθήκοντα σε υπαλλήλους εντός του ιδίου Τµήµατος,
ανεξαρτήτως της αρµοδιότητας των Γραφείων, εφόσον απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις για τη διεκπεραίωση των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος.
7. Με απόφαση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου µπορεί να διενεργούνται, κατά τις διατάξεις του παρόντος και για ζητήµατα
αντιµετώπισης της παράνοµης µετανάστευσης και εκτέλεσης
των προς συγχρηµατοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Εξωτερικών Συνόρων και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επιστροφής, διαγωνιστικές διαδικασίες για συγκεκριµένες
προµήθειες αγαθών, υπηρεσιών, µελετών και έργων, µε εξαίρεση
αυτές που εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών
(Ε.Π.Π.), από τη Διεύθυνση Έρευνας και Υποδοµών του παρόντος, για λογαριασµό του Λιµενικού Σώµατος.
Άρθρο 6
Σύσταση Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης
1. Στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
συστήνεται Διεύθυνση Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης, η οποία
υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού.
2. Η ανωτέρω Διεύθυνση είναι αρµόδια για τη διασφάλιση της
χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης του φορέα του και των
χρηµατοδοτούµενων από αυτόν φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και εποπτεύει τις διαδικασίες που αφορούν στον προϋπολογισµό και τη λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων των
υπηρεσιών και των φορέων του Υπουργείου που αναφέρονται
στο άρθρο 7, σύµφωνα µε το άρθρο 3Β του ν. 2362/1995 (Α’ 247),
όπως ισχύει.
3. Τη θέση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικής
Διαχείρισης κατέχει ανώτερος ή ανώτατος αξιωµατικός των Σω-
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µάτων που υπάγονται στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό τουλάχιστον Β’, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
4. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης ευθύνεται για την οµαλή
λειτουργία αυτής και την αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής της. Στο πλαίσιο αυτό ιδίως:
α. Αξιολογεί τις ανάγκες των Τµηµάτων και κατανέµει το προσωπικό σε αυτές, βάσει των ειδικότερων γνώσεων και ικανοτήτων
του.
β. Ορίζει τους προϊσταµένους των Τµηµάτων βάσει των
ισχυουσών διατάξεων, του βαθµού και των ειδικότερων προσόντων τους.
γ. Επικοινωνεί και συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα και
Υπηρεσίες των Σωµάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και µε οποιαδήποτε άλλη αρµόδια Υπηρεσία ή Φορέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης
της αποστολής της Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται.
δ. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί θεµάτων αρµοδιότητας της Διεύθυνσης και συµµετέχει σε επιτροπές, συνέδρια και συναντήσεις που πραγµατοποιούνται στο
πλαίσιο αυτής.
ε. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Διεύθυνσης, οργανώνει
τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει στο προσωπικό
τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του.
στ. Ορίζει εκπροσώπους για τα διάφορα συνέδρια, επιτροπές
και συναντήσεις, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης.
ζ. Γνωµατεύει στις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται
από τους υφισταµένους του για το προερχόµενο από το Σώµα
στο οποίο ανήκει προσωπικό της Διεύθυνσης σύµφωνα µε το
άρθρο 8 παραγραφος 4 του παρόντος.
η. Μεριµνά για την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά µε τον προϋπολογισµό του οικείου φορέα προς:
αα) τον επικεφαλής του, ββ) τον επικεφαλής του φορέα από τον
οποίο ενδεχοµένως χρηµατοδοτείται, γγ) τον Υπουργό Οικονοµικών, δδ) τη Βουλή και εε) την κοινή γνώµη µέσω του τύπου ή
του διαδικτύου.
θ. Μεριµνά για την πιστή τήρηση των ανωτάτων ορίων του
προϋπολογισµού του φορέα του και της ανάληψης δεσµεύσεων
από το φορέα αυτόν και τους εποπτευόµενους φορείς του, για
τη διενέργεια δαπανών µόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον οικείο προϋπολογισµό.
ι. Φροντίζει για τη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων του
φορέα του και των εποπτευόµενων από αυτόν φορέων, σύµφωνα
µε τις αρχές του ν. 2362/1995, όπως ισχύει.
ια. Μεριµνά για την τήρηση των υποχρεωτικών οδηγιών και
εγκυκλίων που εκδίδει το Υπουργείο Οικονοµικών και το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους.
ιβ. Μεριµνά για τη διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των δηµοσιονοµικών στοιχείων του φορέα του, σύµφωνα
µε τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2362/1995, όπως ισχύει.
ιγ. Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται από τον
Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του.
ιδ. Ασκεί τις αρµοδιότητες της παρ. 3 του άρθρου 3Β του ν.
2362/1995, όπως ισχύει.
Άρθρο 7
Διάρθρωση Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης
1. Η Διεύθυνση Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης διαρθρώνεται στα
εξής Τµήµατα:
α. Τµήµα Τακτικού Προϋπολογισµού και Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων.
β. Τµήµα Δηµοσιονοµικής Παρακολούθησης και Αναφορών.
2. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Τακτικού Προϋπολογισµού
και Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων είναι ιδίως οι ακόλουθες:
α. Η µέριµνα για την κατάρτιση, αναµόρφωση και εκτέλεση
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του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου.
β. Η µέριµνα για την κατάρτιση, αναµόρφωση και εκτέλεση
του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων των υπηρεσιών του
Υπουργείου.
γ. Η παρακολούθηση των προϋπολογισµών των εποπτευόµενων από το Υπουργείο Σωµάτων και φορέων.
δ. Η τήρηση του Μητρώου Δεσµεύσεων και των λοιπών διαχειριστικών βιβλίων για κάθε διαχειριστική πράξη των υπηρεσιών
του Υπουργείου.
ε. Η παρακολούθηση τήρησης του Μητρώου Δεσµεύσεων
από τα εποπτευόµενα Σώµατα και φορείς του Υπουργείου και η
παροχή οδηγιών για την ορθή τήρησή του.
στ. Η παρακολούθηση της ανάληψης δεσµεύσεων, των σχετικών παραστατικών και των πληρωµών, καθώς και η παρακολούθηση των σχετικών δηµοσιονοµικών στοιχείων των υπηρεσιών
του Υπουργείου.
ζ. Η παρακολούθηση της οικονοµικής διαχείρισης των εποπτευόµενων από το Υπουργείο Σωµάτων και φορέων.
η. Η διαχείριση των χρηµατορροών του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου.
θ. Η µέριµνα για την ένταξη και χρηµατοδότηση του συνόλου
των εθνικών και συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση Αναπτυξιακών, Επιχειρησιακών και λοιπών δράσεων του
Υπουργείου στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
ι. Τη σύνταξη προτάσεων για εγγραφή πιστώσεων και προκαταρκτικών εκτιµήσεων των ανωτέρω στις Συλλογικές Αποφάσεις
Έργων ή και Μελετών του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
ια. Την κατάρτιση των αιτηµάτων και κατανοµών χρηµατοδότησης για τα ανωτέρω έργα, τα οποία περιλαµβάνονται στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων ή και Μελετών του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων.
ιβ. Η µέριµνα για την παροχή κατευθύνσεων προς τους αρµόδιους ειδικούς φορείς για θέµατα συναφή µε την εκτέλεση του
προϋπολογισµού του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων,
καθώς και η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων προς τις αρµόδιες εθνικές αρχές.
ιγ. Η παρακολούθηση της πορείας των δαπανών και της εκτέλεσης των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων των εποπτευόµενων από το Υπουργείο Σωµάτων και
φορέων.
ιδ. Η µέριµνα για την έκδοση των εντολών κύριου διατάκτη
και η µεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες
των υπηρεσιών του Υπουργείου.
ιε. Η µέριµνα για το διορισµό των δηµοσίων υπολόγων των
υπηρεσιών του Υπουργείου.
ιστ. Η κατανοµή, ανακατανοµή και ο έλεγχος κίνησης της πάγιας προκαταβολής των υπηρεσιών του Υπουργείου.
ιζ. Η έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών των Υπηρεσιών
του Υπουργείου που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 εδάφιο γ’ του άρθρου 2 του ν. 2800/2000 (Α’
41) και η διενέργεια των επιπλέον διαδικασιών που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις αναφορικά µε όσες δαπάνες καθορίζεται να πληρώνονται χωρίς τη χρήση της πάγιας προκαταβολής.
ιη. Η µέριµνα για τη σύνταξη των εκθέσεων κάλυψης δαπανών
των υπηρεσιών του Υπουργείου που προκαλούνται από την έκδοση νόµων και κανονιστικών πράξεων.
ιθ. Η προετοιµασία νοµοθετικών ρυθµίσεων και διοικητικών
πράξεων για θέµατα της αρµοδιότητάς του.
κ. Η φροντίδα για την προστασία των έννοµων συµφερόντων
του Ελληνικού Δηµοσίου, λόγω ατυχηµάτων στα οποία εµπλέκονται οχήµατα των υπηρεσιών του Υπουργείου που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 εδάφιο γ’ του
άρθρου 2 του ν. 2800/2000.
κα. Η µέριµνα για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών συµβιβασµού και την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων
για οφειλές των υπηρεσιών του Υπουργείου.
κβ. Η µέριµνα για τον ορισµό εκκαθαριστή των αποδοχών του
προσωπικού του Υπουργείου, καθώς και των δαπανών ενοικίων
µισθωµένων ακινήτων υπηρεσιών του Υπουργείου.
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κγ. Η συγκέντρωση και ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών των δαπανών των υπηρεσιών του Υπουργείου που πληρώνονται από την Πάγια Προκαταβολή ή µε Τακτικά Χρηµατικά
Εντάλµατα που εκδίδονται από την Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού
Ελέγχου του Υπουργείου σε βάρος του εκτελούµενου Προϋπολογισµού Εξόδων του Υπουργείου.
κδ. Η συγκέντρωση και ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών των δαπανών που αφορούν τις πάσης φύσεως αποδοχές, τα οδοιπορικά έξοδα και τις λοιπές αποζηµιώσεις και
αµοιβές του προσωπικού, τις δαπάνες µετακίνησης στο εξωτερικό του Υπουργού, του Υφυπουργού και του Γενικού Γραµµατέα
Δηµόσιας Τάξης, του Υπουργείου.
κε. Ο χειρισµός των θεµάτων που αφορούν τις αποδοχές,
αποζηµιώσεις και κάθε είδους αµοιβές του προσωπικού του
Υπουργείου.
κστ. Η µέριµνα για την κατάρτιση και την έγκριση του προγράµµατος προµηθειών του Υπουργείου και η παρακολούθηση
της εκτέλεσής του.
κζ. Η µέριµνα για τη διενέργεια προµηθειών και την παροχή
υπηρεσιών που καλύπτονται από τις πιστώσεις των απορρήτων
δαπανών του Υπουργείου.
κη. Ο έλεγχος των βιβλίων διαχειρίσεων υλικού των υπηρεσιών του Υπουργείου.
3. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Δηµοσιονοµικής Παρακολούθησης και Αναφορών είναι ιδίως οι ακόλουθες:
α. Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων και αναφορών σχετικά µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τα εποπτευόµενα Σώµατα και φορείς.
β. Η µέριµνα για τη διαβίβαση των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων προς τη Βουλή των Ελλήνων, το Υπουργείο Οικονοµικών και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
γ. Η επεξεργασία, η ανάλυση και ο έλεγχος της εγκυρότητας
των οικονοµικών στοιχείων που υποβάλλονται από τα εποπτευόµενα Σώµατα και φορείς του Υπουργείου.
δ. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση της οικονοµικής διαχείρισης των εκτελούµενων – χρηµατοδοτούµενων έργων µέσω του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και την τήρηση ηλεκτρονικού Μητρώου Δεσµεύσεων.
ε. Την τήρηση εξειδικευµένης ηλεκτρονικής εφαρµογής για
την παρακολούθηση της φυσικής και οικονοµικής εξέλιξης των
υλοποιούµενων έργων µέσω του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, καθώς και τη διαχείριση της χρηµατοδότησης και πληρωµής αυτών.
4. Τα Τµήµατα της Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης
ασκούν, αναλόγως της αρµοδιότητάς τους, και κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται µε το σκοπό της Διεύθυνσης.
5. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης µπορεί να αναθέτει ειδικότερα καθήκοντα σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης, ανεξαρτήτως της αρµοδιότητας των Τµηµάτων, εφόσον απαιτούνται
εξειδικευµένες γνώσεις για τη διεκπεραίωση των αρµοδιοτήτων
της Διεύθυνσης.
Άρθρο 8
Προσωπικό – Στελέχωση
1. Οι Διευθύνσεις, τα Τµήµατα και τα Γραφεία που υπάγονται
στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού,
στελεχώνονται από ένστολο ή πολιτικό προσωπικό που µετατάσσεται, µεταφέρεται ή αποσπάται από τις υπαγόµενες στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Υπηρεσίες ή
εποπτευόµενους από αυτό φορείς, καθώς και από Υπηρεσίες του
Δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή Ν.Π.Δ.Δ. κατά την
έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
2190/1994, όπως ισχύει.
2. Οι αποσπάσεις του προσωπικού για τη στελέχωση των Διευθύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων της παραγράφου 1 διενεργούνται για χρονικό διάστηµα µέχρι τριών (3) ετών και µπορούν
να ανανεώνονται µία φορά µε κοινή απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του συναρµόδιου
Υπουργού, µετά από πρόταση του Προϊσταµένου της αρµόδιας
Διεύθυνσης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη.
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Οι µετατάξεις διενεργούνται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
68 του ν. 4002/2011 κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
3. Αρµόδια για τα θέµατα του πολιτικού προσωπικού είναι τα
υπηρεσιακά συµβούλια που είναι αρµόδια για τους πολιτικούς
υπαλλήλους του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη. Για την αξιολόγηση, τον πειθαρχικό έλεγχο και τα
λοιπά συναφή µε την υπηρεσιακή κατάσταση του πολιτικού προσωπικού ζητήµατα εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007
(Α’ 26), όπως ισχύουν κάθε φορά.
4. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του ένστολου προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού συντάσσονται και υπόκεινται σε γνωµάτευση από αξιωµατικούς του
οικείου Σώµατος ως εξής:
α. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού των Τµηµάτων
των Διευθύνσεων συντάσσονται από τον οικείο Προϊστάµενο του
Τµήµατος και ελλείψει ή κωλύµατος αυτού από τον ανώτερο ή
αρχαιότερο αξιωµατικό του Τµήµατος. Οι ως άνω εκθέσεις υπόκεινται σε γνωµάτευση από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης και
ελλείψει ή κωλύµατος αυτού από τον ανώτερο η αρχαιότερο
αξιωµατικό της Διεύθυνσης.
β. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Προϊσταµένων των Τµηµάτων
συντάσσονται από τον Προϊστάµενο της οικείας Διεύθυνσης και
ελλείψει ή κωλύµατος αυτού από τον ανώτερο ή αρχαιότερο
αξιωµατικό της Διεύθυνσης. Οι ως άνω εκθέσεις υπόκεινται σε
γνωµάτευση από τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού και ελλείψει ή κωλύµατος
αυτού από τον ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωµατικό της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού.
γ. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Προϊσταµένων των Διευθύνσεων συντάσσονται από τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού και ελλείψει ή
κωλύµατος αυτού από τον ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωµατικό
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού.
Οι ως άνω εκθέσεις υπόκεινται σε γνωµάτευση από τον αρµόδιο
για θέµατα προσωπικού Προϊστάµενο Κλάδου ή Επιτελείου του
οικείου Σώµατος.
δ. Η έκθεση αξιολόγησης του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού συντάσσεται
από τον αρµόδιο για θέµατα προσωπικού Προϊστάµενο Κλάδου
ή Επιτελείου του οικείου Σώµατος και υπόκειται σε γνωµάτευση
από τον άµεσο προϊστάµενο του συντάκτη.
ε. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες για τις εκθέσεις
αξιολόγησης διατάξεις του οικείου Σώµατος.
5. Ο πειθαρχικός έλεγχος του ένστολου προσωπικού ασκείται
από τους προερχόµενους από το ίδιο Σώµα ιεραρχικά προϊσταµένους του, σύµφωνα µε το ισχύον για το κάθε Σώµα πειθαρχικό
δίκαιο.
6. Ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης, σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύµατός του, αναπληρώνεται από τον ανώτερο κατά βαθµό
ή αρχαιότερο ένστολο προϊστάµενο των Τµηµάτων.
7. Οι προϊστάµενοι των Τµηµάτων διευθύνουν, εποπτεύουν,
ελέγχουν και συντονίζουν τις εργασίες του Τµήµατός τους και
παρέχουν τις αναγκαίες προς τούτο εντολές και οδηγίες στο
προσωπικό. Συνεργάζονται µεταξύ τους, καθώς και µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες των Σωµάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου επί
θεµάτων αρµοδιότητάς τους, παρακολουθούν, κατά λόγο αρµοδιότητας, τον τρόπο και την πορεία υλοποίησης των επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραµµάτων, εισηγούνται τρόπους
βελτίωσης των διαδικασιών υλοποίησης των δράσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της αποστολής της Υπηρεσίας και ευθύνονται για την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του
Τµήµατός τους. Επίσης, συµµετέχουν ως εκπρόσωποι της Υπηρεσίας σε ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, διεθνή ή και σε εγχώρια
συνέδρια, συναντήσεις, επιτροπές και οµάδες εργασίας και εκτελούν κάθε άλλο έργο που τους ανατίθεται από τον Προϊστάµενο
της Διεύθυνσης και ανάγεται στα καθήκοντά τους.
8. Οι προϊστάµενοι των Γραφείων εποπτεύουν, ελέγχουν και
συντονίζουν τις εργασίες του Γραφείου τους και παρέχουν τις
αναγκαίες προς τούτο εντολές και οδηγίες στο προσωπικό.
9. Οι Υπηρεσίες των Σωµάτων και του Υπουργείου Δηµόσιας
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Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συνεργάζονται άµεσα µε τις
Διευθύνσεις, τα Τµήµατα και τα Γραφεία της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, προς το σκοπό της πληρέστερης αξιοποίησης
και αποτελεσµατικότερης υλοποίησης των προγραµµάτων και
των επιµέρους δράσεων του παρόντος νόµου. Προς τούτο επικοινωνούν τακτικά µε τις Διευθύνσεις, τα Τµήµατα και τα Γραφεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αναφέρουν σε
αυτά τυχόν δυσλειτουργίες και προβλήµατα που ανακύπτουν
στην πορεία υλοποίησης των διαφόρων προγραµµάτων και συµµορφώνονται στις σχετικές υποδείξεις και κατευθύνσεις που δίδονται από αυτά.
10. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού συστήνονται εκατόν είκοσι (120) θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των θέσεων των προϊσταµένων των οργανικών της
µονάδων, οι οποίες καλύπτονται από ένστολο προσωπικό των
Σωµάτων που υπάγονται στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, καθώς και από πολιτικό προσωπικό κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κατανέµονται οι θέσεις αυτές
στις διευθύνσεις, στα τµήµατα και γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης και καθορίζονται ανά διεύθυνση, τµήµα και γραφείο, η κατηγορία, η ειδικότητα και ο βαθµός του προσωπικού για την
κάλυψή τους.
Άρθρο 9
Εξουσιοδοτικές, µεταβατικές και λοιπές διατάξεις
1. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών µπορεί να συστήνονται, να καταργούνται ή να
συγχωνεύονται Διευθύνσεις ή Τµήµατα ή Γραφεία της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού, να µεταβάλλονται αρµοδιότητες, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες
του Υπουργείου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος
νόµου. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται οι αρµοδιότητες των Διευθύνσεων ή Τµηµάτων ή Γραφείων, η διάρθρωσή
τους, οι θέσεις του προσωπικού και η στελέχωσή τους, η υπηρεσιακή και πειθαρχική κατάσταση του προσωπικού τους και κάθε
άλλο θέµα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία τους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού. Μέχρι την
έκδοση της ανωτέρω απόφασης, οι αρµοδιότητές της συνεχίζουν να ασκούνται από τις υφιστάµενες υπηρεσίες του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και των
εποπτευόµενων φορέων, το δε Τµήµα Κτιρίων της Διεύθυνσης
Τεχνικών του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνοµίας κατά το χρονικό αυτό διάστηµα ασκεί καθήκοντα Διευθύνουσας ή Επιβλέπουσας υπηρεσίας. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης,
οι αρµοδιότητες που καθορίζονται µε τον παρόντα νόµο περιέρχονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού που συστήνονται µε το
νόµο αυτόν.
3.α. Οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Διαχείρισης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων του άρθρου 3 του ν. 3938/ 2011 δεν θίγονται.
β. Το εδάφιο γ’ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3938/ 2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ως προϊστάµενος της Υπηρεσίας τοποθετείται ανώτατος ή
ανώτερος αξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας ή του Πυροσβεστικού Σώµατος ή πολιτικός υπάλληλος µε βαθµό τουλάχιστον Β.»
γ. Το εδάφιο γ’ της παρ. 1 και η παρ. 6 του άρθρου 2 του π.δ.
82/2011 (Α’ 198) καταργούνται, η δε παράγραφος 7 του ιδίου άρθρου αναριθµείται σε 6.
4. Στο τέταρτο εδάφιο πριν από το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 39
παρ. 7 του ν. 4024/2011, η φράση «Προϊστάµενος της Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών προγραµµάτων του
άρθρου 3 του ν. 3938/ 2011 (Α’ 61)» αντικαθίσταται από τη φράση
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«Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού».
5. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3448/ 2006 (Α’
57), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 9 του
ν. 4208/2013 (Α’ 252), προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ. Με απόφαση του οικείου Αρχηγού ή του Προϊσταµένου της
Υπηρεσίας ορίζονται οι Αρχές Εγγραφής που υπάγονται στην
κάθε Υποκείµενη Αρχή, καθώς και οι οργανικές µονάδες που λειτουργούν ως γραφεία υποδοχής (Εντεταλµένα Γραφεία) αιτήσεων υπαλλήλων του εκάστοτε φορέα για την έκδοση ψηφιακών
πιστοποιητικών.»
6. Στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2452/1996 (Α’ 283) οι λέξεις
«άγαµη» και «άγαµο» διαγράφονται. Η φράση «µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) ετών» αντικαθίσταται από τη φράση
«µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ετών».
Άρθρο 10
Συµµετοχή του Συνηγόρου του Πολίτη στο Γραφείο
Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας
1. Μετά το εδάφιο γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3938/2011
(Α’ 61) προστίθεται εδάφιο δ’ και το εδάφιο δ’ αναριθµείται ως
ε’ ως εξής:
«δ. παράνοµη συµπεριφορά που υπάρχουν ενδείξεις ότι διενεργήθηκε µε ρατσιστικό κίνητρο ή ενέχει άλλου είδους διακριτική µεταχείριση για λόγους εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής
ή θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού ή της ταυτότητα φύλου και
ε. κάθε άλλη προσβλητική της προσωπικότητας συµπεριφορά
σε βάρος ατόµου που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια,
καθώς και τις συναφείς πράξεις, εφόσον αυτές εκδηλώθηκαν
από το ίδιο πρόσωπο στον ίδιο τόπο και χρόνο.»
2. Το εδάφιο α’ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3938/ 2011 (Α’
61), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.
4058/2012 (Α’ 63), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στο Γραφείο συνιστάται Τριµελής Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από έναν επίτιµο δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό ή
συνταξιούχο του Συµβουλίου της Επικρατείας – Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους – Ελεγκτικού Συνεδρίου ή διατελέσαντα
στη θέση του Συνηγόρου ή βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη ή Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης ή Πρέσβη επί τιµή, ως
πρόεδρο, ένα µέλος του Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου του
Κράτους στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και έναν δικηγόρο, εγγεγραµµένο σε µητρώο Δικηγορικού Συλλόγου της Ελληνικής Επικράτειας, διορισµένο παρ’
Αρείω Πάγω, ως µέλη. Στην ανωτέρω Επιτροπή, παρίσταται,
χωρίς δικαίωµα ψήφου, µε δυνατότητα υποβολής προτάσεων ή
παροχή γνώµης, ο Συνήγορος του Πολίτη, µε εκπρόσωπό του,
που ορίζεται από τον ίδιο µαζί µε τον νόµιµο αναπληρωτή του.»
3. Η παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 3938/2011 (Α’ 61) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η Επιτροπή υποβάλλει κατ’ έτος έκθεση στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για τις δραστηριότητες
του Γραφείου και τα προτεινόµενα µέτρα βελτίωσης της λειτουργίας του, την οποία κοινοποιεί και στο Συνήγορο του Πολίτη. Στην
έκθεση επισηµαίνονται οι διαπιστώσεις της Επιτροπής, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, για τα αίτια της παραβατικής συµπεριφοράς του ένστολου προσωπικού των Σωµάτων,
αξιολογούνται τα πορίσµατα των πειθαρχικών οργάνων και προτείνονται µέτρα για την αντιµετώπιση της παραβατικής συµπεριφοράς του προσωπικού και τη βελτίωση του πειθαρχικού
ελέγχου. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στην αρµόδια Διαρκή
Επιτροπή της Βουλής, προς ενηµέρωση των µελών της. Στον
ιστότοπο του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη αναρτώνται κατ’ έτος στατιστικά στοιχεία των υποθέσεων
που επελήφθη η Επιτροπή.»
4. Η παρ. 14 του άρθρου 1 του ν. 3938/2011 (Α’ 61), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4058/2012
(Α’ 63), αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Τα µέλη της τριµελούς Επιτροπής διορίζονται µε τους
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αναπληρωτές τους, µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη. Το µέλος του Νοµικού Συµβούλου
του Κράτους και ο αναπληρωτής του προτείνονται από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ύστερα από σχετικό
έγγραφο του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη. Οµοίως, ο εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» και ο νόµιµος αναπληρωτής αυτού, προτείνονται από τον επικεφαλής του, ύστερα από σχετικό έγγραφο
του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Ο
Πρόεδρος της Επιτροπής ασκεί και τη διοίκηση του Γραφείου.
Η θητεία του Προέδρου και των µελών της Επιτροπής στις εν
λόγω θέσεις ορίζεται τριετής και µπορεί να ανανεωθεί µία φορά
για τρία ακόµη έτη.»
5. Η παρ. 16 του άρθρου 1 του ν. 3938/2011 (Α’ 61) αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου και η αποζηµίωση των µελών που µετέχουν
στην Επιτροπή της παραγράφου 3.»
ΜΕΡΟΣ Β’
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 11
Αποστολή
1. Η Ελληνική Αστυνοµία είναι Σώµα Ασφάλειας, µε τοπική αρµοδιότητα σε όλη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους αρµοδιότητας του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4150/2013 (Α’102) 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, στο
πλαίσιο της συνταγµατικής τάξης, που περιλαµβάνει την άσκηση
της αστυνοµίας δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας,
γ. την πρόληψη και αποτροπή της παράνοµης εισόδου-εξόδου
αλλοδαπών στην Ελλάδα και τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την είσοδο, έξοδο, παραµονή και εργασία
των αλλοδαπών στη χώρα, που περιλαµβάνει την άσκηση της
αστυνοµίας αλλοδαπών και προστασίας συνόρων.
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 εθνικές αρχές και Υπηρεσίες, καθώς
και σε συνεργασία µε τις ένοπλες δυνάµεις στην εξασφάλιση της
εθνικής άµυνας.
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 τη µεταγωγή των κρατουµένων,
ε. τον έλεγχο της τήρησης της τουριστικής νοµοθεσίας,
στ. την άσκηση αρµοδιοτήτων δηµοτικής αστυνόµευσης.
4. Η άσκηση της αστυνοµίας τροχαίας περιλαµβάνει:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΔ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

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 λοιπών περιουσιακών δικαιωµάτων,
β. τη δίωξη του οικονοµικού και του ηλεκτρονικού εγκλήµατος,
γ. τον έλεγχο και τη δίωξη της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών,
δ. τη δίωξη του λαθρεµπορίου και της αρχαιοκαπηλίας,
ε. τη µέριµνα για την προστασία των ανηλίκων και την εφαρµογή των διατάξεων για τα ήθη,
στ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα
υποµνήµατα και την προστασία του εθνικού νοµίσµατος και συναλλάγµατος,
ζ. την επιτήρηση των τόπων όπου συχνάζουν οι ύποπτοι διάπραξης εγκληµάτων και τον έλεγχο των προσώπων αυτών,
η. την αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων και απολεσθέντων και κλεµµένων αντικειµένων,
θ. την αναζήτηση και σύλληψη των διωκόµενων προσώπων.
6. Η άσκηση της αστυνοµίας κρατικής ασφάλειας περιλαµβάνει ιδίως:
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 τα
όπλα και τις εκρηκτικές ύλες,
δ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη
διάπραξη αδικηµάτων σε βάρος προσώπων ή οµάδας προσώπων
λόγω του χρώµατος, της φυλής, της θρησκείας και της εθνικής
ή εθνοτικής τους καταγωγής.
7. Η άσκηση της αστυνοµίας αλλοδαπών και προστασίας συνόρων περιλαµβάνει ιδίως:
α. την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή της παράνοµης εισόδου-εξόδου αλλοδαπών στη χώρα,
β. τον εντοπισµό και τη σύλληψη των αλλοδαπών που εισέρχονται, εξέρχονται, διαµένουν ή εργάζονται παράνοµα στη χώρα
και την παραποµπή τους στη δικαιοσύνη ή τον επαναπατρισµό
τους, καθώς και τον εντοπισµό και τη σύλληψη των προσώπων
που διακινούν παράνοµα µετανάστες ή διευκολύνουν την παράνοµη είσοδο - έξοδο και εργασία των αλλοδαπών και την παραποµπή τους στη δικαιοσύνη,
γ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην
είσοδο προσώπων στο ελληνικό έδαφος και την έξοδο από αυτό,
καθώς και την παραµονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα,
δ. τη µέριµνα για την ασφαλή προσωρινή κράτηση και φύλαξη
σε ειδικές εγκαταστάσεις και υπό συνθήκες σεβασµού της αξιοπρέπειας των µη νόµιµων µεταναστών που τελούν υπό καθεστώς
νόµιµου περιορισµού της ελευθερίας τους.
8. 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. διαθέτει και χρησιµοποιεί τα αναγκαία επίγεια, εναέρια και
πλωτά µεταφορικά και άλλα µέσα και υλικοτεχνικό εξοπλισµό,
γ. µπορεί να συνάπτει µνηµόνια συνεργασίας µε φορείς και
οργανισµούς άλλων Υπουργείων και Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για θέµατα γενικής αστυνόµευσης και εξυπηρέτησης των πολιτών, κοινής αρµοδιότητας, τα οποία εγκρίνονται µε
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση συναρµόδιου
Υπουργού,
δ. συνεργάζεται µε τις αντίστοιχες αρχές και Υπηρεσίες των
άλλων χωρών και συµµετέχει στο Διεθνή Οργανισµό Εγκληµατο-
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λογικής Αστυνοµίας (Δ.Ο.Ε.Α. – INTERPOL), στην Ευρωπαϊκή
Αστυνοµική Υπηρεσία (EUROPOL), στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά
σύνορα των κρατών - µελών της Ε.Ε. (FRONTEX), σε Διεθνείς και
Περιφερειακούς Οργανισµούς, καθώς και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χειρίζονται θέµατα αστυνοµικής φύσης.
9. H 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.
Άρθρο 12
Σύνδεση Ελληνικής Αστυνοµίας
µε Τοπική Αυτοδιοίκηση- Συγκρότηση Επιτροπών
Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας
1. Στην έδρα κάθε διοικητικής Περιφέρειας της χώρας λειτουργεί Επιτροπή Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας
(Ε.Π.Σ.Α.), η οποία αποτελείται από τον οικείο Περιφερειάρχη,
ως πρόεδρο, έναν περιφερειακό σύµβουλο από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, που ορίζεται από αυτόν, έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων που υποδεικνύεται από τα µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου, τον Περιφερειακό Αστυνοµικό Διευθυντή και τον Περιφερειακό Διευθυντή Ασφάλειας, ως µέλη. Σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός τους, ο πρόεδρος της Επιτροπής αναπληρώνεται από αντιπεριφερειάρχη, τον οποίο ορίζει
ο ίδιος και τα µέλη, πλην του Περιφερειακού Αστυνοµικού Διευθυντή, από τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από τα
ίδια όργανα. Ο Περιφερειακός Αστυνοµικός Διευθυντής και ο Περιφερειακός Διευθυντής Ασφάλειας αναπληρώνονται από τους
νόµιµους αναπληρωτές τους. Στην Επιτροπή συµµετέχουν και
τρεις (3) ακόµη, επιστήµονες, οι οποίοι διαµένουν στην οικεία Περιφέρεια και κατέχουν ειδικές γνώσεις στον τοµέα της εγκληµατικότητας, όπως εγκληµατολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί,
ψυχολόγοι, ιατροί και κοινωνιολόγοι, οι οποίοι προτείνονται από
τον οικείο Περιφερειάρχη. Η γραµµατειακή εξυπηρέτηση της
Επιτροπής παρέχεται µε µέριµνα του διευθυντή της οικείας Περιφερειακής Αστυνοµικής Διεύθυνσης.
2. Οι Ε.Π.Σ.Α. συγκροτούνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Με
όµοια απόφαση ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας
των Ε.Π.Σ.Α., η συνεργασία τους µε τις άλλες συναρµόδιες
αρχές, υπηρεσίες και φορείς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Η αποστολή των Ε.Π.Σ.Α. συνίσταται:
α. Στο συντονισµό της δράσης των Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) που λειτουργούν στους
δήµους της οικείας Περιφέρειας.
β. Στη µελέτη και αξιολόγηση των εκθέσεων και προτάσεων
των ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ., σε συνδυασµό µε άλλα συναφή στοιχεία και δεδοµένα, την καταγραφή και εκτίµηση των πραγµατικών διαστάσεων της εγκληµατικότητας στην οικεία Περιφέρεια και τη
σύνταξη σχετικής ετήσιας έκθεσης, στην οποία περιλαµβάνονται
και προτάσεις βελτίωσης του επιπέδου προστασίας, ασφάλειας
και εξυπηρέτησης των πολιτών ή αντιµετώπισης συγκεκριµένων
προβληµάτων αστυνοµικής φύσεως. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται
στο Κεντρικό Συµβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας
(ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ.) κατά το πρώτο δίµηνο κάθε έτους και κοινοποιείται
στα Γραφεία του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και του Γενικού Γραµµατέα Δηµόσιας Τάξης, καθώς και
στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας.
γ. Στην εκδήλωση και το συντονισµό πρωτοβουλιών που σχεδιάζονται και αναπτύσσονται σε συνεργασία µε διάφορους κοινωνικούς φορείς, όπως συλλόγους, επαγγελµατικές ενώσεις και
θεραπευτικές κοινότητες, προς το σκοπό συνδροµής στο κοινωνικό έργο της Ελληνικής Αστυνοµίας, ανάπτυξης της κοινωνικής
αλληλεγγύης, ενίσχυσης της συµµετοχικής δράσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών στην αποτελεσµατικότερη
πρόληψη της εγκληµατικότητας και αρωγής και πληροφόρησης
σε θύµατα εγκληµατικών πράξεων.
δ. Στην υποβολή προτάσεων προς τους αρµόδιους φορείς για
την αναβάθµιση περιοχών που παρουσιάζουν χρόνια χωροτα-
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ξικά, κοινωνικά και αστυνοµικά προβλήµατα.
ε. Στο σχεδιασµό και τη µέριµνα για την υλοποίηση προγραµµάτων, σεµιναρίων, ενηµερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και
άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία µε
τα οικεία ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. και άλλες συναρµόδιες Υπηρεσίες και Φορείς, µε σκοπό την προληπτική αντιµετώπιση της παραβατικής
συµπεριφοράς σε τοµείς, όπως η οδική ασφάλεια, η σχολική και
εξωσχολική βία, η χρήση ναρκωτικών, η κακοποίηση και εκµετάλλευση ανηλίκων, η ένταξη σε αντικοινωνικές ή εγκληµατικές οµάδες, η βία στους αθλητικούς χώρους, η ρατσιστική βία και οι
φθορές ή καταστροφές σε δηµόσια κτίρια, εγκαταστάσεις και
άλλους χώρους.
στ. Στην παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης ή την υποβολή
προτάσεων προς τα τοπικά Τµήµατα Δηµοτικής Αστυνόµευσης
ή τις κατά τόπο αρµόδιες Αστυνοµικές Υπηρεσίες σε θέµατα σχεδιασµού µέτρων προληπτικής αστυνόµευσης ή αναβάθµισης της
αστυνόµευσης σε περιοχές που εµφανίζουν αυξηµένη εγκληµατικότητα ή χρήζουν ειδικής µέριµνας και προστασίας.
3. Οι Τοπικές Ε.Π.ΣΑ., στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής τους, συνεργάζονται άµεσα µε τα οικεία ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ., το
ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ., τα Τµήµατα Δηµοτικής Αστυνόµευσης ή ελλείψει
αυτών µε τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµόδιες Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνοµίας, µε τις Ε.Π.ΣΑ. όµορων Περιφερειών, µε
άλλες δηµόσιες Υπηρεσίες και Οργανισµούς, µε Ινστιτούτα Αντεγκληµατικής Πολιτικής, µε επιστηµονικούς, επαγγελµατικούς
και κοινωνικούς φορείς, συλλόγους, θεραπευτικές κοινότητες,
πανεπιστηµιακά και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µε σωφρονιστικά καταστήµατα, µε ιδρύµατα αποκατάστασης και θεραπείας,
µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, καθώς και µε εκπροσώπους
της χώρας µας σε διεθνείς Οργανισµούς ή όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της πρόληψης του εγκλήµατος.
Άρθρο 13
Χαρακτήρας Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας
1. Η Ελληνική Αστυνοµία αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σώµα
Ασφάλειας και διέπεται από ειδικούς οργανικούς νόµους. Το
προσωπικό της διακρίνεται σε ένστολο και σε πολιτικό. Στο ένστολο προσωπικό ανήκουν οι αστυνοµικοί, οι ειδικοί φρουροί και
οι συνοριακοί φύλακες. Το ένστολο προσωπικό έχει ιδιαίτερη ιεραρχία και ειδικούς κανόνες πειθαρχίας και δεν εφαρµόζονται
στο προσωπικό αυτό οι διατάξεις που αφορούν τους δηµόσιους
πολιτικούς υπαλλήλους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδική
διάταξη νόµου. Στην Ελληνική Αστυνοµία ανήκουν, ως ειδική κατηγορία προσωπικού, και οι δηµοτικοί αστυνοµικοί, που εντάσσονται σε αυτή, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013
(Α’ 167).
2. 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.
Το ένστολο προσωπικό θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγµένη
υπηρεσία, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η παρέµβασή του.
3. Το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας εκπαιδεύεται στη χρήση όπλων και ειδικών µέσων και µηχανηµάτων
και φέρει κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατάλληλο οπλισµό, εφόδια και µέσα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας µπορεί να εκπαιδεύεται και στις σχολές και
τα κέντρα εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάµεων µε τη συνδροµή
ειδικών εκπαιδευτών των ενόπλων δυνάµεων. Επίσης, δύναται να
εκπαιδεύεται σε σχολές και κέντρα εκπαίδευσης αντίστοιχων
Υπηρεσιών του εξωτερικού.
Άρθρο 14
Διάρθρωση Ελληνικής Αστυνοµίας
1. Η Ελληνική Αστυνοµία συγκροτείται από κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες.
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2. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι:
α. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, το οποίο συγκροτείται από:
αα. τις επιτελικές Διευθύνσεις των Κλάδων Τάξης, Ασφάλειας
και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων,
ββ. το Επιτελείο,
γγ. το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού,
δδ. τα Γραφεία του Υπαρχηγού των Γενικών Επιθεωρητών και
του Προϊσταµένου Επιτελείου,
εε. το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.
β. Οι κατωτέρω αυτοτελείς Υπηρεσίες:
αα. η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήµων και Ευπαθών
Στόχων,
ββ. η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών,
γγ. η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων,
δδ. η Διεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας,
εε. η Διεύθυνση Ειδικών Αστυνοµικών Δυνάµεων,
στστ. η Διεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών,
ζζ. η Διεύθυνση Υγειονοµικού,
ηη. η Διεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης.
γ. Οι κατωτέρω Υπηρεσίες του Κλάδου Ασφάλειας:
αα. η Διεύθυνση Δίωξης Οργανωµένου Εγκλήµατος,
ββ. η Διεύθυνση Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας,
γγ. η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος.
3. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι Γενικές Αστυνοµικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις, οι Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και
Θεσσαλονίκης, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ασφάλειας, οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών και οι Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 15
Εποπτεία, έλεγχος, υπαγωγή
1. Οι Κλάδοι και το Επιτελείο της Ελληνικής Αστυνοµίας κατευθύνονται, συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται ως ακολούθως:
α. ο Κλάδος Τάξης από τον Γενικό Επιθεωρητή Τάξης,
β. ο Κλάδος Ασφάλειας από τον Γενικό Επιθεωρητή Ασφάλειας,
γ. ο Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων από τον Γενικό Επιθεωρητή Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων,
δ. το Επιτελείο από τον Προϊστάµενο Επιτελείου.
2. Οι Κλάδοι µεταξύ τους και προς το Επιτελείο είναι ισότιµοι
και διαρθρώνονται σε Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις σε Τµήµατα.
3. Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού (Ε.Γ.Α.) λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας.
4. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και οι αυτοτελείς κεντρικές υπηρεσίες εποπτεύονται και ελέγχονται ως ακολούθως:
α. οι Διευθύνσεις Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών,
Εσωτερικών Υποθέσεων και Οικονοµικής Αστυνοµίας από τον
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας,
β. η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήµων και Ευπαθών
Στόχων, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και η Διεύθυνση Ειδικών Αστυνοµικών Δυνάµεων
από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας,
γ. η Διεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών από τον Γενικό
Επιθεωρητή Ασφάλειας,
δ. οι Διευθύνσεις Υγειονοµικού και Οικονοµικής Επιθεώρησης
από τον Προϊστάµενο Επιτελείου,
ε. οι Διευθύνσεις Δίωξης Οργανωµένου Εγκλήµατος, Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, υπάγονται, απευθείας, στον Κλάδο Ασφάλειας και
κατευθύνονται, συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από
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τον οικείο Γενικό Επιθεωρητή.
5. Για την εξασφάλιση της γραµµατειακής εξυπηρέτησης και
της επικοινωνίας του Υπαρχηγού, των Γενικών Επιθεωρητών και
του Προϊστάµενου Επιτελείου λειτουργούν αντίστοιχα Γραφεία,
τα οποία στελεχώνονται µε το απολύτως αναγκαίο για τη λειτουργία τους αστυνοµικό και πολιτικό προσωπικό. Των Γραφείων
αυτών προΐσταται ο οικείος υπασπιστής.
6. Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και τα Γραφεία της
παραγράφου 5 εξυπηρετούνται διοικητικά και διαχειριστικά από
τις καθ’ ύλην αρµόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου.
Άρθρο 16
Κλάδος Τάξης
1. Ο Κλάδος Τάξης χειρίζεται τα θέµατα γενικής αστυνόµευσης και τροχαίας και προγραµµατίζει, κατευθύνει και ελέγχει το
έργο των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνοµίας στα θέµατα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται
στις εξής Επιτελικές Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Γενικής Αστυνόµευσης,
β. Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόµευσης,
γ. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δηµοτικής Αστυνόµευσης,
δ. Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Υποστήριξης.
2. Η Διεύθυνση Γενικής Αστυνόµευσης χειρίζεται, σε επιτελικό
επίπεδο, τα θέµατα γενικής αστυνόµευσης, τουριστικής νοµοθεσίας και πολιτικής κινητοποίησης και ιδίως θέµατα σχετικά µε:
α. τη δηµόσια υγεία, την πολεοδοµία, την εργασία και τη λειτουργία δηµόσιων κέντρων, καταστηµάτων και θεαµάτων,
β. την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων,
καθώς και στους δηµόσιους χώρους, στις δηµόσιες συγκεντρώσεις, συναθροίσεις και αθλητικές εκδηλώσεις και την προστασία
των ατοµικών και συλλογικών δικαιωµάτων στις εκδηλώσεις
αυτές,
γ. τις µεταγωγές κρατουµένων,
δ. την εφαρµογή της τουριστικής νοµοθεσίας,
ε. την παλλαϊκή άµυνα – πολιτική σχεδίαση έκτακτης ανάγκης,
στ. την εξασφάλιση της δηµόσιας ειρήνης, της ευταξίας και
της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών,
ζ. την παρακολούθηση και αξιοποίηση του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά θέµατα αρµοδιότητάς της.
3. Η Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόµευσης χειρίζεται, σε επιτελικό επίπεδο, τα θέµατα:
α. εφαρµογής του κώδικα οδικής κυκλοφορίας,
β. ρύθµισης της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων στο οδικό
δίκτυο και στους λοιπούς δηµόσιους χώρους,
γ. τροχονοµικής αστυνόµευσης των βασικών εθνικών οδικών
αξόνων της χώρας,
δ. διερεύνησης των τροχαίων ατυχηµάτων,
ε. γενικά τα θέµατα αστυνοµίας τροχαίας,
στ. παρακολούθησης και αξιοποίησης του παράγωγου δικαίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα αρµοδιότητάς της.
4. Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δηµοτικής Αστυνόµευσης χειρίζεται, σε επιτελικό επίπεδο, τα θέµατα:
α. επικοινωνίας, ενηµέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών
σε θέµατα αρµοδιότητας της Ελληνικής Αστυνοµίας,
β. των αρµοδιοτήτων δηµοτικής αστυνόµευσης, που ανατέθηκαν στην Ελληνική Αστυνοµία, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 81 του
ν. 4172/2013 (Α’ 167),
γ. συνεργασίας µε τοπικούς Φορείς και ιδιώτες, καθώς και µε
Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε θέµατα αρµοδιότητάς
της.
5. Η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Υποστήριξης
είναι αρµόδια για:
α. τη µελέτη και αξιολόγηση της λειτουργίας και της αποτελεσµατικότητας των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνοµίας σε θέµατα αρµοδιότητας του Κλάδου Τάξης,
β. την εκπόνηση σχεδίων και οδηγιών προς αυτές και την καθοδήγησή τους για το χειρισµό και την αντιµετώπιση σοβαρών
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γενικών ή ειδικών ζητηµάτων αρµοδιότητάς τους,
γ. τον προσδιορισµό των συνολικών αναγκών του Κλάδου σε
έµψυχο δυναµικό, σε οικονοµικούς πόρους, υλικοτεχνικό εξοπλισµό και µέσα και την κατανοµή – ανακατανοµή τους στις επιµέρους Υπηρεσίες,
δ. τον προσδιορισµό των αναγκών των Υπηρεσιών του Κλάδου
σε θέµατα εκπαίδευσης – µετεκπαίδευσης και τη µέριµνα για την
κατάρτιση και υλοποίηση σχετικών προγραµµάτων, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων
Πόρων του Επιτελείου,
ε. τη γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη του οικείου Κλάδου,
στ. τη διαπίστωση, τον προσδιορισµό και τη µέριµνα για την
κάλυψη των αναγκών του προσωπικού σε περιπτώσεις µέτρων ή
επιχειρήσεων τάξης, ασφάλειας και τροχαίας ευρείας κλίµακας,
σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Διευθύνσεις των Κλάδων και
του Επιτελείου και τις κατά περίπτωση αρµόδιες κεντρικές και
περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας.
6. Στον Κλάδο Τάξης υπάγονται, απευθείας, οι Γενικές Αστυνοµικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις.
Άρθρο 17
Κλάδος Ασφάλειας
1. Ο Κλάδος Αστυνοµίας Ασφάλειας χειρίζεται τα θέµατα δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας και προγραµµατίζει, κατευθύνει
και ελέγχει το έργο των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών
της Ελληνικής Αστυνοµίας στα θέµατα αυτά. Ο Κλάδος Ασφάλειας διαρθρώνεται στις εξής Επιτελικές Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Ασφάλειας,
β. Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας,
γ. Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας,
δ. Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Υποστήριξης.
2. Στον Κλάδο Ασφάλειας υπάγονται, απευθείας, οι κατωτέρω
κεντρικές Υπηρεσίες:
α. η Διεύθυνση Δίωξης Οργανωµένου Εγκλήµατος,
β. η Διεύθυνση Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας,
γ. η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος.
3. Η Διεύθυνση Ασφάλειας µελετά, αναλύει και σχεδιάζει την
αντεγκληµατική πολιτική και χειρίζεται, σε επιτελικό επίπεδο, τα
θέµατα δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας και ιδίως τα θέµατα
που αφορούν:
α. στη δίωξη των εγκληµάτων κατά της ζωής, της προσωπικής
ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωµάτων,
β. στην προστασία του Κράτους και του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και την αντιµετώπιση της τροµοκρατίας,
γ. στον έλεγχο και τη δίωξη της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, του λαθρεµπορίου, της αρχαιοκαπηλίας, του οργανωµένου, του οικονοµικού και του ηλεκτρονικού εγκλήµατος,
δ. στον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα
υποµνήµατα και την προστασία του εθνικού νοµίσµατος και συναλλάγµατος,
ε. στην παρακολούθηση της κίνησης και στη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών από το εσωτερικό των καταστηµάτων Κράτησης, προς το σκοπό αποφυγής αποδράσεων ή διάπραξης
ποινικών αδικηµάτων,
στ. στην αναζήτηση και σύλληψη των διωκόµενων προσώπων,
ζ. στην έκδοση δελτίων αστυνοµικών ταυτοτήτων και την τήρηση σχετικού αρχείου,
η. στην αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων και απολεσθέντων πραγµάτων,
θ. στη δίωξη των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας,
ι. στη µέριµνα για την προστασία των ανηλίκων,
ια. στην επιτήρηση των τόπων όπου συχνάζουν οι ύποπτοι διάπραξης εγκληµάτων και του ελέγχου των προσώπων αυτών,
ιβ. στον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στα
όπλα και τις εκρηκτικές ύλες,
ιγ. στην αντιµετώπιση του ρατσισµού,
ιδ. στην προστασία µαρτύρων, καθώς και ηµεδαπών και αλλοδαπών επίσηµων προσώπων που βρίσκονται στη χώρα,
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ιε. στη µελέτη, ανάλυση, αξιολόγηση και επίδραση στην ασφάλεια του Κράτους των κοινωνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών
ζητηµάτων, στη χώρα µας και διεθνώς,
ιστ. στην παρακολούθηση και αξιοποίηση του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα αρµοδιότητάς της.
4. Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας αποτελεί
την εθνική αρχή στο πλαίσιο των συµβάσεων που κυρώθηκαν µε
τους νόµους 3640/1956 (Α’ 303), 2514/1997 (Α’ 140) και
2605/1998 (Α’ 88) και είναι αρµόδια για το χειρισµό θεµάτων διεθνούς επικοινωνίας και συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνοµίας
και ιδίως:
α. θεµάτων που αφορούν στη συµµετοχή και εκπροσώπηση
της Ελληνικής Αστυνοµίας σε συνόδους οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια µε περιεχόµενο αστυνοµικού ενδιαφέροντος,
β. ανταλλαγής πληροφοριών, εµπειριών και γνώσεων µεταξύ
της Ελληνικής Αστυνοµίας και ξένων αστυνοµιών,
γ. επεξεργασίας, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Διευθύνσεις των Κλάδων και του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνοµίας
συµφωνιών αστυνοµικής συνεργασίας,
δ. παρακολούθησης της διαδικασίας υλοποίησης ζητηµάτων
που υποβάλλονται στο πλαίσιο διµερών και πολυµερών συµφωνιών αστυνοµικής συνεργασίας,
ε. εκπροσώπησης της Ελληνικής Αστυνοµίας σε ειρηνευτικές
αστυνοµικές επιχειρήσεις και αποστολές στο εξωτερικό,
στ. εξασφάλισης της µετάφρασης ξενόγλωσσων κειµένων της
Ηγεσίας ή συνδροµής στη µετάφραση ξενόγλωσσων κειµένων
των Υπηρεσιών των Κλάδων και του Επιτελείου της Ελληνικής
Αστυνοµίας,
ζ. εξασφάλισης διερµηνείας σε διεθνή συνέδρια, συναντήσεις
και αποστολές στο εξωτερικό, όπου συµµετέχει η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας,
η. οργανωτικής προετοιµασίας για τη συµµετοχή ή εκπροσώπηση της ηγεσίας του Σώµατος σε συναντήσεις στο εξωτερικό,
καθώς και την κατάρτιση σχετικού ενηµερωτικού φακέλου επί
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης,
θ. παρακολούθησης και αξιοποίησης του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα αρµοδιότητάς της.
5. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας είναι
αρµόδια για:
α. την παραλαβή των δικαιολογητικών και την έκδοση διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών,
β. την έκδοση ή εκτύπωση άλλων εγγράφων ασφαλείας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
γ. την παρακολούθηση και αξιοποίηση του παράγωγου δικαίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα αρµοδιότητάς της.
6. Η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Υποστήριξης
είναι αρµόδια για:
α. τη µελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών του Κλάδου Ασφάλειας,
β. την εκπόνηση γενικών και ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων
και δράσεων και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους από
τις καθ’ ύλην αρµόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες, προς το σκοπό
αποτελεσµατικότερης αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας,
γ. τον προσδιορισµό των συνολικών αναγκών του Κλάδου σε
έµψυχο δυναµικό, σε οικονοµικούς πόρους, υλικοτεχνικό εξοπλισµό και µέσα και την κατανοµή – ανακατανοµή τους στις επιµέρους Υπηρεσίες,
δ. τον προσδιορισµό των αναγκών των Υπηρεσιών του Κλάδου
σε θέµατα εκπαίδευσης – µετεκπαίδευσης και τη µέριµνα για την
κατάρτιση και υλοποίηση σχετικών προγραµµάτων, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Επιτελείου,
ε. τη γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη των λοιπών Διευθύνσεων του οικείου Κλάδου.
7. Η Διεύθυνση Δίωξης Οργανωµένου Εγκλήµατος (ΔΙ.ΔΟ.Ε.)
εδρεύει στην Αττική, έχει ως αποστολή την πρόληψη και καταστολή εξαιρετικά σοβαρών ποινικών αδικηµάτων που αφορούν
στη δηµόσια και κρατική ασφάλεια και ιδίως αδικηµάτων τα
οποία έχουν τα χαρακτηριστικά οργανωµένου εγκλήµατος και
δύναται να επιλαµβάνεται της διερεύνησης εγκληµάτων της καθ’
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ύλην αρµοδιότητάς της σε ολόκληρη της Ελληνική Επικράτεια.
8. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί Υποδιεύθυνση Δίωξης
Οργανωµένου Εγκλήµατος Βορείου Ελλάδος (Υ.Δ.Ο.Ε.Β.Ε.), η
οποία υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Δίωξης Οργανωµένου
Εγκλήµατος, έχει ταυτόσηµη µε αυτήν αποστολή και η τοπική
της αρµοδιότητα εκτείνεται στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.
9. Η Διεύθυνση Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας
(Δ.Α.Ε.Ε.Β.) εδρεύει στην Αττική, η τοπική της αρµοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια και έχει ως αποστολή την αντιµετώπιση των ειδικών εγκληµάτων βίας και ιδίως την πρόληψη
και καταστολή τροµοκρατικών και εξτρεµιστικών εγκληµατικών
ενεργειών που στρέφονται γενικά κατά της ασφάλειας του κράτους και του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, καθώς και κατά προσώπων ή πραγµάτων της χώρας µας ή άλλης χώρας.
10. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί Υποδιεύθυνση Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας Βορείου Ελλάδος
(Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στη Δ.Α.Ε.Ε.Β., έχει
ταυτόσηµη µε αυτήν αποστολή και η τοπική της αρµοδιότητα
εκτείνεται στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.
11. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος (ΔΙ.Δ.Η.Ε.)
εδρεύει στην Αττική, η τοπική της αρµοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια και έχει ως αποστολή την ανακάλυψη, εξιχνίαση και δίωξη των εγκληµατικών πράξεων που διαπράττονται
µέσω του διαδικτύου και των άλλων µέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ψηφιακής αποθήκευσης και ιδίως την εξιχνίαση και
δίωξη των εγκληµάτων που διαπράττονται κατά των ανηλίκων,
καθώς και το χειρισµό υποθέσεων παράνοµης διείσδυσης σε
υπολογιστικά συστήµατα και κλοπής, καταστροφής ή παράνοµης
διακίνησης λογισµικού υλικού, ψηφιακών δεδοµένων και οπτικοακουστικών έργων, που τελούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Επίσης,
η ΔΙ.Δ.Η.Ε. παρέχει συνδροµή στις αρµόδιες κρατικές Υπηρεσίες
για την αποτροπή αυτοκτονιών που αναγγέλλονται µέσω διαδικτύου, καθώς και στις Υπηρεσίες που διερευνούν τις υποθέσεις
του προηγούµενου εδαφίου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
12. Στον Κλάδο Ασφάλειας υπάγονται απευθείας και οι Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ασφάλειας. Επίσης, στον Κλάδο αυτό
υπάγονται, ως προς το ειδικό αντικείµενο της αποστολής τους,
Υπηρεσίες των άλλων Κλάδων που ασκούν αρµοδιότητες δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας.
Άρθρο 18
Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων
1. Ο Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων χειρίζεται
τα θέµατα της αστυνοµίας αλλοδαπών και προστασίας συνόρων
και ιδίως τα θέµατα εφαρµογής της νοµοθεσίας περί αλλοδαπών, αντιµετώπισης της παράνοµης εισόδου, εξόδου και παραµονής αλλοδαπών στη χώρα, ασφαλούς και υπό συνθήκες
σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κράτησης και επιστροφής τους και προγραµµατίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των
κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας στα θέµατα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής
Επιτελικές Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων,
β. Διεύθυνση Δίωξης Παράνοµης Μετανάστευσης,
γ. Διεύθυνση Αλλοδαπών,
δ. Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Υποστήριξης.
2. Η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων χειρίζεται, σε επιτελικό
επίπεδο, τα θέµατα:
α. αποτροπής της παράνοµης εισόδου στο ελληνικό έδαφος
και παράνοµης εξόδου από αυτό αλλοδαπών,
β. αποµάκρυνσης των αλλοδαπών που αποπειρώνται παράνοµη είσοδο στη χώρα,
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γ. εντοπισµού και σύλληψης των προσώπων που διακινούν παράνοµα µετανάστες ή διευκολύνουν την παράνοµη είσοδο και
εργασία των αλλοδαπών και παραποµπής τους στη δικαιοσύνη,
δ. επεξεργασίας συµφωνιών επανεισδοχής σε συνεργασία µε
τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας,
ε. συντονισµού και καθοδήγησης των περιφερειακών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης σε θέµατα πρόληψης και καταστολής
της παράνοµης µετανάστευσης,
στ. υποστήριξης του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου
Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.),
ζ. συνεργασίας µε άλλους αρµόδιους Φορείς, Υπηρεσίες και
Αρχές σε θέµατα προστασίας των εξωτερικών συνόρων της
χώρας,
η. παρακολούθησης και αξιοποίησης του παράγωγου δικαίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα αρµοδιότητάς της.
3. Η Διεύθυνση Δίωξης Παράνοµης Μετανάστευσης χειρίζεται,
σε επιτελικό επίπεδο, τα θέµατα:
α. ελέγχου της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την είσοδο, παραµονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα,
β. κατεύθυνσης, συντονισµού και παροχής οδηγιών προς τις
περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας αναφορικά
µε την αναζήτηση, εντοπισµό και σύλληψη των αλλοδαπών που
διαµένουν ή εργάζονται στη χώρα, καθώς και τον εντοπισµό και
τη σύλληψη των προσώπων που διακινούν παράνοµα µετανάστες
ή διευκολύνουν την παράνοµη είσοδο και εργασία των αλλοδαπών και την παραποµπή τους στη δικαιοσύνη,
γ. παρακολούθησης και αξιοποίησης του παράγωγου δικαίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα αρµοδιότητάς της.
4. Η Διεύθυνση Αλλοδαπών είναι αρµόδια για το χειρισµό, σε
επιτελικό επίπεδο, θεµάτων:
α. εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας περί αλλοδαπών και
ιδίως θεµάτων διαβατηριακού ελέγχου και συνεργασίας µε τις
λοιπές αρµόδιες για θέµατα αλλοδαπών κρατικές αρχές ή άλλους φορείς,
β. καταχώρισης αλλοδαπών στους καταλόγους ανεπιθύµητων,
γ. εφαρµογής διοικητικών µέτρων κατά ηµεδαπών και αλλοδαπών,
δ. διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας αναφορικά µε την καταχώριση ή άρση των προστίµων που επιβάλλονται και την εξέταση αιτηµάτων που υποβάλλονται µέσω του εθνικού γραφείου
SIRENE,
ε. αναζήτησης και καταχώρισης σε νοµίµως υφιστάµενες βάσεις δεδοµένων των κλαπέντων ή απολεσθέντων διαβατηρίων και
λοιπών ταξιδιωτικών εγγράφων,
στ. καθοδήγησης των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν ζητήµατα των οµογενών,
ζ. συνεργασίας µε άλλες αρµόδιες ή συναρµόδιες κρατικές
αρχές και άλλους Φορείς για την αντιµετώπιση προβληµάτων
των οµογενών ή τη ρύθµιση θεµάτων απονοµής ιθαγένειας σε
αυτούς,
η. παρακολούθησης και αξιοποίησης του παράγωγου δικαίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα αρµοδιότητάς της.
5. Η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Υποστήριξης
είναι αρµόδια για:
α. τη µελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν στο µεταναστευτικό ζήτηµα στη χώρα µας,
β. την εκπόνηση γενικών ή ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων και
δράσεων για την αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης
στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και για την έκδοση οδηγιών και
κατευθύνσεων στις περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνοµίας για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση και διαχείριση
του φαινοµένου,
γ. το συντονισµό των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας σε θέµατα διαχείρισης των αλλοδαπών που συλλαµβάνονται από αυτές να εισέρχονται, να διαµένουν ή να
εργάζονται παράνοµα στη χώρα,
δ. την κατανοµή των µη νόµιµων µεταναστών που τελούν υπό
καθεστώς νόµιµου περιορισµού της ελευθερίας τους στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης, καθώς και τη µέριµνα για τη
φύλαξη, τη διατροφή και την ιατροφαρµακευτική τους περί-
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θαλψη κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στους χώρους αυτούς, µέσω των αρµοδίων προς τούτο Υπηρεσιών,
ε. τον προσδιορισµό των συνολικών αναγκών του Κλάδου σε
έµψυχο δυναµικό, σε οικονοµικούς πόρους, υλικοτεχνικό εξοπλισµό και µέσα και την κατανοµή – ανακατανοµή τους στις επιµέρους Υπηρεσίες,
στ. τον προσδιορισµό των αναγκών των Υπηρεσιών του Κλάδου σε θέµατα εκπαίδευσης – µετεκπαίδευσης και τη µέριµνα
για την κατάρτιση και υλοποίηση σχετικών προγραµµάτων, σε
συνεργασία µε τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου,
ζ. τη µελέτη και αξιολόγηση της λειτουργίας και της αποτελεσµατικότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνοµίας σε θέµατα αρµοδιότητας του Κλάδου Αλλοδαπών
και Προστασίας Συνόρων,
η. τη γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη του οικείου
Κλάδου.
6. Στον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων υπάγονται, απευθείας, οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, τα Τµήµατα Συνοριακής Φύλαξης, τα Τµήµατα Δίωξης
Παράνοµης Μετανάστευσης, τα Τµήµατα Αλλοδαπών, τα Τµήµατα Διαβατηριακού Ελέγχου και οι Υπηρεσίες Φύλαξης των
Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών. Επίσης,
στον Κλάδο αυτόν υπάγονται και οι Υπηρεσίες των άλλων Κλάδων που ασκούν αρµοδιότητες σε θέµατα διαβατηριακού ελέγχου, αλλοδαπών και δίωξης παράνοµης µετανάστευσης, ως
προς τα ειδικά αυτά αντικείµενα.
7. Οι Υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου, µε εξαίρεση τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και
Θεσσαλονίκης, εξυπηρετούνται διαχειριστικά από τις Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις στην περιοχή των οποίων λειτουργούν.
Άρθρο 19
Επιτελείο
1. Το Επιτελείο της Ελληνικής Αστυνοµίας χειρίζεται τα θέµατα
προσλήψεων, προσδιορισµού των αναγκών εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του προσωπικού κατά ειδικότητα ή τοµέα δραστηριότητας, ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, πειθαρχίας και εν γένει
υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης, λειτουργίας και καθορισµού των αρµοδιοτήτων των οργάνων και
των Υπηρεσιών του Σώµατος, κατάρτισης, ερµηνείας και παρακολούθησης της νοµοθεσίας, εξυπηρέτησης των δηµοσίων σχέσεων, προϋπολογισµού, αποδοχών και γενικά οικονοµικών και
ασφαλιστικών θεµάτων του προσωπικού του Σώµατος, καθώς και
τα θέµατα υλικοτεχνικού εξοπλισµού, πληροφορικής και στέγασης των Υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις προτάσεις των Διευθύνσεων των Κλάδων και προγραµµατίζει, κατευθύνει, εποπτεύει και
ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέµατα αυτά. Το Επιτελείο
υποστηρίζει στα θέµατα αρµοδιότητάς του τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού και Εσωτερικών Λειτουργιών,
β. Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού,
γ. Διεύθυνση Οργάνωσης και Στρατηγικού Σχεδιασµού,
δ. Διεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης,
ε. Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων,
στ. Διεύθυνση Οικονοµικών,
ζ. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης,
η. Διεύθυνση Πληροφορικής,
θ. Διεύθυνση Επικοινωνίας,
ι. Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών.
2. Η Διεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού και Εσωτερικών Λειτουργιών χειρίζεται τα θέµατα:
α. τοποθετήσεων, µεταθέσεων, αποσπάσεων, ανακλήσεων και
λοιπών µετακινήσεων, κρίσεων, επανακρίσεων, προαγωγών, αποστρατείας, παραιτήσεων, ηθικών αµοιβών, πειθαρχικών υποθέσεων και γενικά όλα τα θέµατα που αφορούν στην υπηρεσιακή
κατάσταση του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας,
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β. υπηρεσιακής κατάστασης των δηµοτικών αστυνοµικών,
γ. γραµµατειακής υποστήριξης των συµβουλίων κρίσεων των
αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας,
δ. φρούρησης και ασφάλειας του κτιρίου, των εγκαταστάσεων
και του περιβάλλοντος χώρου του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και των στεγαζόµενων στο κτίριο
αυτό Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας,
ε. διακίνησης της αλληλογραφίας,
στ. παρακολούθησης των θεµάτων του προσωπικού που υπηρετεί στις κεντρικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας,
καθώς και του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας που είναι
αποσπασµένο στις Υπηρεσίες του Υπουργείου ή εκτελεί υπηρεσία στα εποπτευόµενα από αυτό Ιδρύµατα,
ζ. διαχείρισης του χρηµατικού – υλικού, εξυπηρετώντας διαχειριστικά στα θέµατα αυτά και τις Υπηρεσίες των παραγράφων
1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2800/2000 (Α’ 41),
η. µερικής διαχείρισης του ιδρύµατος «Εξοχές Ελληνικής
Αστυνοµίας».
3. Η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού χειρίζεται τα θέµατα
διορισµών, εντάξεων, µονιµοποιήσεων, µετατάξεων, προαγωγών,
αδειών, ηθικών αµοιβών, πειθαρχικών και ποινικών υποθέσεων,
µεταθέσεων, αποσπάσεων, προσωρινών µετακινήσεων, εκπαίδευσης, µετεκπαίδευσης και γενικά κάθε άλλο θέµα που αφορά
το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας. Επίσης, χειρίζεται και τα θέµατα του προσωπικού του άρθρου 19 του ν. 1339/1983 (Α’ 35),
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν.
1590/1986 (Α’ 46).
4. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Στρατηγικού Σχεδιασµού χειρίζεται τα θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και στρατηγικού σχεδιασµού της Ελληνικής Αστυνοµίας και ιδίως τα θέµατα:
α. διαρθρωτικής και λειτουργικής οργάνωσης της Ελληνικής
Αστυνοµίας, χωροταξικής κατανοµής των αστυνοµικών Υπηρεσιών και σχεδιασµού των θέσεων εργασίας κάθε Υπηρεσίας,
β. µελέτης και εκπόνησης ολοκληρωµένων προγραµµάτων
βελτίωσης της δοµής και της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνοµίας και εκσυγχρονισµού της λειτουργίας των Υπηρεσιών,
γ. καθορισµού µεθόδων και διαδικασιών εκτέλεσης των εργασιών και αξιολόγησης, µέτρησης και ελέγχου της απόδοσης των
Υπηρεσιών, του προσωπικού και των εφαρµοζόµενων µεθόδων
και διαδικασιών,
δ. τυποποίησης εργασιών και µέσων και καθιέρωσης συστηµάτων και µεθόδων διεύθυνσης των εργασιών και διοίκησης του
προσωπικού,
ε. καθορισµού της στολής του προσωπικού,
στ. χρόνου εργασίας και τόπου εργασίας του προσωπικού,
ζ. εισαγωγής στη διοικητική λειτουργία των Υπηρεσιών µεθόδων και διαδικασιών ποιότητας και αναβάθµισης του διοικητικού
έργου,
η. παρακολούθησης των κοινωνικών µεταβολών και συνθηκών
που επηρεάζουν την επίτευξη της αποστολής της Ελληνικής
Αστυνοµίας και την αξιοποίηση των σχετικών πορισµάτων στο
πλαίσιο του γενικού στρατηγικού σχεδιασµού,
θ. καθορισµού των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων απόδοσης
της Ελληνικής Αστυνοµίας ανά Αστυνοµικό Τµήµα και των
πόρων, µεθόδων, µέσων και διαδικασιών που χρησιµοποιούνται
για την υλοποίηση των στόχων αυτών, λαµβάνοντας υπόψη τις
σχετικές προτάσεις των Κλάδων και συνεργαζόµενη άµεσα µαζί
τους για την υλοποίησή τους,
ι. παρακολούθησης και χειρισµού ζητηµάτων προστασίας και
σεβασµού των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων των πολιτών, στο πλαίσιο της αστυνοµικής δράσης,
ια. κατάρτισης του πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας της παραγράφου
13 του παρόντος άρθρου.
5. Η Διεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης χειρίζεται τα θέµατα κατάρτισης και επεξεργασίας σχεδίων νοµικών κειµένων, συγκέντρωσης και κωδικοποίησης της νοµοθεσίας και νοµολογίας που
ενδιαφέρει την Ελληνική Αστυνοµία, παροχής νοµικής υποστήριξης στις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώµατος
και ιδίως τα θέµατα:
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α. κατάρτισης και επεξεργασίας σχεδίων νόµων, προεδρικών
διαταγµάτων και κανονιστικών αποφάσεων,
β. µελέτης του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προετοιµασίας εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας προς αυτό, σε
συνεργασία µε τις κατά περίπτωση αρµόδιες Διευθύνσεις,
γ. µελέτης σχεδίων νόµων άλλων Υπουργείων που αφορούν
την Ελληνική Αστυνοµία και τη διατύπωση σχετικών σχολίων και
προτάσεων,
δ. συνεργασίας µε τους συναρµόδιους κρατικούς φορείς για
την επεξεργασία σχεδίων νόµων, διαταγµάτων και αποφάσεων
κοινής αρµοδιότητας,
ε. επεξεργασίας ερωτηµάτων προς τις εισαγγελικές αρχές και
το Γραφείο του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους στο Υπουργείο
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
στ. συλλογής της νοµολογίας των δικαστηρίων, των γνωµοδοτήσεων των εισαγγελικών αρχών και του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους, των γνωµοδοτήσεων και των αποφάσεων των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και των εγκυκλίων διαταγών των
Υπουργείων που αφορούν την Ελληνική Αστυνοµία,
ζ. τήρησης του αρχείου Φύλλων Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως,
η. χρήσης της τράπεζας νοµικών πληροφοριών,
θ. συγκέντρωσης, µελέτης, επεξεργασίας, ταξινόµησης και
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας που ενδιαφέρει την Ελληνική
Αστυνοµία,
ι. έκδοσης συλλογής της νοµοθεσίας που παρουσιάζει αστυνοµικό ενδιαφέρον και συλλογής οργανικών νόµων και κανονισµών της Ελληνικής Αστυνοµίας,
ια. παροχής υποστήριξης στις κεντρικές και περιφερειακές
Υπηρεσίες για την ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας στο πλαίσιο
εκπλήρωσης της αποστολής τους.
6. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων
Πόρων είναι αρµόδια, ιδίως, για:
α. τη µελέτη και τον προσδιορισµό των εκπαιδευτικών αναγκών
του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και την προώθηση
στην Αστυνοµική Ακαδηµία προς υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων,
β. τη µέριµνα για υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού σε
θέµατα ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων,
γ. τη φροντίδα για την προκήρυξη και τη διενέργεια των εισιτήριων και προαγωγικών εξετάσεων στις Σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις,
δ. τη µελέτη και τον προσδιορισµό, σε µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο επίπεδο, των αναγκών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας σε δεξιότητες, γνώσεις και εξειδικεύσεις, σε
συνεργασία µε τους Κλάδους και την προώθηση σχετικών εισηγήσεων για την κάλυψή τους,
ε. τη µελέτη και προώθηση εισηγήσεων για την υλοποίηση από
την Αστυνοµική Ακαδηµία συγκεκριµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων,
στ. την εισήγηση αναφορικά µε τις µεθόδους και τις διαδικασίες απόκτησης και πιστοποίησης συγκεκριµένων τυπικών προσόντων και δεξιοτήτων του αστυνοµικού προσωπικού, τα οποία
είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής του,
ζ. το χειρισµό θεµάτων εκπαιδευτικών αδειών και εκπαιδευτικών αποστολών στο εξωτερικό,
η. τη συµµετοχή του προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράµµατα άλλων δηµόσιων ή ιδιωτικών σχολών και κέντρων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης,
θ. την κατάρτιση και υλοποίηση, σε συνεργασία µε την Αστυνοµική Ακαδηµία, εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο,
ι. τη συµµετοχή προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας σε ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά προγράµµατα.
7. Η Διεύθυνση Οικονοµικών είναι αρµόδια για το χειρισµό, σε
κεντρικό επίπεδο, όλων των θεµάτων οικονοµικής φύσεως και
ιδίως των θεµάτων που αφορούν:
α. στην κατάρτιση του σχεδίου του τακτικού προϋπολογισµού
εξόδων του ειδικού φορέα «Ελληνική Αστυνοµία» και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του,
β. στην κατανοµή, ανακατανοµή και τον έλεγχο της κίνησης
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της πάγιας προκαταβολής,
γ. στην κατανοµή οικονοµικών πόρων στους Κλάδους βάσει
των αντίστοιχων αναγκών και των προβλέψεων του προϋπολογισµού,
δ. στο διορισµό δηµοσίων υπολόγων,
ε. στην έγκριση της πραγµατοποίησης δαπανών,
στ. στη σύνταξη εκθέσεων κάλυψης δαπανών,
ζ. στην κατάρτιση, έγκριση και παρακολούθηση της εκτέλεσης
του προγράµµατος προµηθειών της Ελληνικής Αστυνοµίας και
τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις,
η. στη στέγαση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας και
του Υπουργείου,
θ. στην αγορά, επισκευή και συντήρηση κτιρίων, οχηµάτων,
εναέριων µέσων και πλωτών σκαφών,
ι. στον προσδιορισµό των αναγκών του προσωπικού σε ατοµικά εφόδια και είδη εξάρτυσης και την κατανοµή τους σε αυτό
µέσω των οικείων Κλάδων,
ια. στις αποδοχές, αποζηµιώσεις και κάθε είδους αµοιβές,
καθώς και στην ασφάλιση και συνταξιοδότηση του ένστολου και
πολιτικού προσωπικού και των δηµοτικών αστυνοµικών του Σώµατος,
ιβ. στην οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των λεσχών
της Ελληνικής Αστυνοµίας,
ιγ. στην εποπτεία και τον έλεγχο του Ιδρύµατος «Παιδικές Εξοχές»,
ιδ. στον έλεγχο των βιβλίων υλικού των Διαχειρίσεων Υλικού
της Ελληνικής Αστυνοµίας,
ιε. στον προέλεγχο της πληρότητας, της κανονικότητας και
της νοµιµότητας των δαπανών που πληρώνονται από την πάγια
προκαταβολή ή µε τακτικά χρηµατικά εντάλµατα που εκδίδονται
σε βάρος του εκτελούµενου προϋπολογισµού εξόδων της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και των δαπανών που αφορούν τις
πάσης φύσεως αποδοχές, οδοιπορικά έξοδα, λοιπές αποζηµιώσεις και αµοιβές και µετακινήσεις του προσωπικού.
8. Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης είναι αρµόδια για το χειρισµό των θεµάτων υλικοτεχνικού εξοπλισµού και υποστήριξης
της Ελληνικής Αστυνοµίας και ιδίως θεµάτων:
α. οργάνωσης, λειτουργίας, συντήρησης, ανάπτυξης, ασφάλειας και βελτίωσης δικτύων και συστηµάτων ενσύρµατης και
ασύρµατης επικοινωνίας,
β. προσδιορισµού και κάλυψης των αναγκών των αστυνοµικών
Υπηρεσιών σε µεταφορικά και τεχνικά µέσα, µηχανολογικό και
λοιπό εξοπλισµό, οπλισµό, εξοµοιωτές, συσκευές εργαστηρίων
βλητικών δοκιµών και άλλο αναγκαίο αµυντικό, τεχνολογικό και
εργαστηριακό υλικό, σε συνεργασία µε τους Κλάδους,
γ. εκπόνησης και υλοποίησης κτιριολογικών προγραµµάτων
για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνοµίας,
δ. αποδοχής δωρεών, κληρονοµιών και κρατικών παραχωρήσεων ακινήτων,
ε. αξιοποίησης, ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης των
τεχνολογικών συστηµάτων και παρακολούθησης των σχετικών
µε αυτά συµβάσεων,
στ. παραλαβής, αποθήκευσης, φύλαξης, διαχείρισης, κατανοµής και αποστολής στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας
οπλισµού, ατοµικών εφοδίων, µεταφορικών και τηλεπικοινωνιακών µέσων και γενικών εφοδίων, σε συνεργασία µε τους Κλάδους.
9. Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι αρµόδια για το σχεδιασµό
µηχανογραφηµένων πληροφοριακών συστηµάτων και τη δηµιουργία και υποστήριξη της κατάλληλης τεχνικής και λειτουργικής υποδοµής και των αναγκαίων εφαρµογών πληροφορικής, για
την υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας. Ειδικότερα, η Διεύθυνση αυτή είναι αρµόδια, ιδίως, για:
α. την ανάπτυξη, την τεχνική υποστήριξη, την παρακολούθηση
της απόδοσης, τη βελτίωση και την εξασφάλιση της εύρυθµης
λειτουργίας των συστηµάτων, των δικτύων και γενικά όλου του
µηχανογραφικού και διαδικτυακού εξοπλισµού και των υπολογιστικών συστηµάτων του δικτυού πληροφορικής της Ελληνικής
Αστυνοµίας,
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β. τον προσδιορισµό των αναγκών της Ελληνικής Αστυνοµίας
σε εξοπλισµό πληροφορικής και τη µέριµνα για την προµήθειά
του και κατανοµή ή ανακατανοµή αυτού στις Υπηρεσίες,
γ. την ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη κόµβου της Ελληνικής
Αστυνοµίας και τη δηµιουργία και ενηµέρωση ιστοσελίδων στο
διαδίκτυο (INTERNET) και την υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, µέσω της ανάπτυξης και περαιτέρω βελτίωσης σχετικών µηχανογραφικών εφαρµογών και
τη µέριµνα για την ενηµέρωση, επιµόρφωση και περαιτέρω εξειδίκευση του προσωπικού σε θέµατα πληροφορικής,
δ. την τεχνική υποστήριξη του συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας
(EUROPOL), καθώς και τη διασφάλιση της τεχνικής επικοινωνίας
και συνεργασίας µε την EUROPOL και τους συναρµόδιους φορείς σε θέµατα πληροφορικής και προστασίας δεδοµένων,
ε. την τεχνική υποστήριξη και εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος της εθνικής αρχής,
στο πλαίσιο της σύµβασης SCHENGEN που κυρώθηκε µε το ν.
2514/1997 (Α’ 140), καθώς και τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας του συστήµατος,
στ. τη µέριµνα για τον έλεγχο και την εισαγωγή στοιχείων σε
µαγνητικά αρχεία ή υπολογιστικά συστήµατα,
ζ. τη µέριµνα για τη συντήρηση του εξοπλισµού πληροφορικής
που είναι ενταγµένος στο δίκτυο της Ελληνικής Αστυνοµίας,
καθώς και για την τήρηση των όρων συντήρησης που προβλέπονται στις σχετικές συµβάσεις,
η. την υποστήριξη των τελικών χρηστών και των περιφερειακών Γραφείων Πληροφορικής σε θέµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης,
θ. τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων προστασίας και ασφάλειας των αρχείων και των βάσεων δεδοµένων του κεντρικού συστήµατος πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνοµίας και την
καθοδήγηση των Υπηρεσιών στη λήψη ανάλογων µέτρων προστασίας και ασφάλειας του εξοπλισµού, των ηλεκτρονικών αρχείων και των βάσεων δεδοµένων που διαθέτουν,
ι. την προετοιµασία νοµοθετικών και διοικητικών πράξεων σε
θέµατα αρµοδιότητάς της.
10. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας είναι αρµόδια για την κάλυψη
των αναγκών επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων της Ελληνικής
Αστυνοµίας και ιδίως για:
α. την προβολή του έργου της Ελληνικής Αστυνοµίας µέσω
του τύπου, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και της διοργάνωσης
σχετικών εκθέσεων, παρουσιάσεων, ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και άλλων πρόσφορων τρόπων,
β. την επικοινωνία µε δηµοσιογράφους και λοιπούς παράγοντες ενηµέρωσης του κοινού,
γ. την οργάνωση τελετών και λοιπών κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων,
δ. την ανάπτυξη κοινωνικού, µορφωτικού, επιστηµονικού και
πολιτιστικού χαρακτήρα σχέσεων µε συλλόγους, σωµατεία και
οργανώσεις,
ε. τη φροντίδα για συµµετοχή της Ελληνικής Αστυνοµίας σε
παρελάσεις, εκδηλώσεις εθνικών εορτών και άλλων επετείων ή
την αντιπροσώπευσή της σε κοινωνικές και άλλες εκδηλώσεις,
στ. τη διοργάνωση συνεδρίων και διεθνών συναντήσεων αστυνοµικού ενδιαφέροντος,
ζ. τη διοργάνωση αθλητικών, µουσικών και εικαστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων για φιλανθρωπικούς και ψυχαγωγικούς
σκοπούς,
η. την υποστήριξη της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας στις
εθιµοτυπικές υποχρεώσεις της,
θ. την επιµέλεια της έκδοσης και της διαχείρισης του περιοδικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και όλων των εκδόσεων που αποβλέπουν στην άσκηση και προώθηση των δηµοσίων σχέσεων και
του έργου της,
ι. τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση στοιχείων αναφορικά µε την ιστορία της εξέλιξης του αστυνοµικού θεσµού στη
χώρα µας,
ια. την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης,
ιβ. την τήρηση αρχείων δηµοσιογραφικής ύλης και οπτικοακουστικού υλικού για τις ανάγκες των εκδόσεων,
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ιγ. την επικοινωνία µε τους απόστρατους της Ελληνικής Αστυνοµίας και την εξυπηρέτησή τους σε θέµατα αστυνοµικού ενδιαφέροντος.
11. Η Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών εδρεύει στο Νοµό Αττικής και έχει ως αποστολή:
α. τη συντήρηση και επισκευή του οπλισµού, των κτιρίων, των
µεταφορικών µέσων, του τηλεπικοινωνιακού υλικού και λοιπών
τεχνικών µέσων και γενικών εφοδίων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας,
β. την εκτέλεση όλων των εργασιών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας που επιτρέπει ο τεχνικός της εξοπλισµός,
γ. την παροχή τεχνικής υποστήριξης στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας,
δ. τη διαχείριση των χαρακτηρισθέντων ως πέραν οικονοµικής
εκµετάλλευσης (Π.Ο.Ε.) µεταφορικών µέσων,
ε. τη µεταφορά προσωπικού, υλικών και εφοδίων της Ελληνικής Αστυνοµίας,
στ. την παροχή ειδικής µετεκπαίδευσης στους οδηγούς υπηρεσιακών οχηµάτων της Ελληνικής Αστυνοµίας, σε αντικείµενα
που αφορούν ιδίως επιχειρήσεις καταδίωξης, ασφαλούς διενέργειας συνοδειών ασφαλείας και επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης,
ζ. την ίδρυση και λειτουργία συνεργείων επισκευής και συντήρησης µεταφορικών µέσων της Ελληνικής Αστυνοµίας και την
έκδοση των σχετικών αδειών.
12.α. Με έδρα το Νοµό Θεσσαλονίκης λειτουργεί Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών Βορείου Ελλάδος (Υ.Τ.Ε.Β.Ε.), η
οποία υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών
και παρέχει τεχνική υποστήριξη στις Υπηρεσίες που λειτουργούν
στις περιφέρειες της Γενικής Αστυνοµικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Αστυνοµικών Διευθύνσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής
Μακεδονίας και Θεσσαλίας.
β. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών, καθώς και στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών Βορείου Ελλάδος λειτουργούν
Συνεργεία Επισκευής Μεταφορικών Μέσων, τα οποία είναι αρµόδια για την επισκευή και τη συντήρηση των µεταφορικών
µέσων της Ελληνικής Αστυνοµίας. Για την ίδρυση και τη λειτουργία των Συνεργείων Επισκευής Μεταφορικών Μέσων της Ελληνικής Αστυνοµίας εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των
άρθρων 1 έως 14 του π.δ. 78/1988 (Α’ 34), ως ισχύουν.
γ. Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των Συνεργείων Μεταφορικών Μέσων της Ελληνικής Αστυνοµίας εκδίδονται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρµογών του Επιτελείου
της Ελληνικής Αστυνοµίας, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής της
επόµενης περίπτωσης.
δ. Με απόφαση του Προϊσταµένου Επιτελείου της Ελληνικής
Αστυνοµίας συγκροτείται τριµελής Επιτροπή, η οποία είναι αρµόδια για τον έλεγχο των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης
και λειτουργίας των Συνεργείων Μεταφορικών Μέσων και την
υποβολή σχετικής πρότασης προς τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρµογών. Ένα τουλάχιστον µέλος της Επιτροπής αυτής είναι αξιωµατικός ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής
Αστυνοµίας, ειδικότητας µηχανολόγος- µηχανικός ή άλλης συναφούς ειδικότητας.
ε. Ο περιοδικός τακτικός και o έκτακτος έλεγχος της λειτουργίας των Συνεργείων Μεταφορικών Μέσων πραγµατοποιείται
από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε διαταγή του Διευθυντή
της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρµογών της Ελληνικής Αστυνοµίας, από αξιωµατικούς ειδικών καθηκόντων συναφούς ειδικότητας.
στ. Επιµέρους θέµατα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρµογών
και της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Εφαρµογών Βορείου Ελλάδος
ρυθµίζονται µε εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας, ο οποίος εκδίδεται από τον οικείο προϊστάµενο και εγκρίνεται µε απόφαση
του Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρµογών.
ζ. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων των περιπτώσεων β’ έως
και στ’ της παρούσας παραγράφου.
13. Το πενταετές Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της Ελληνικής Αστυνοµίας (Σ.Ε.Π.Ε.Α.) καταρτίζεται µε µέριµνα
της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Στρατηγικού Σχεδιασµού. Κατά
την κατάρτισή του αξιολογούνται και συνεκτιµώνται, ιδίως, οι διαθέσιµοι οικονοµικοί και ανθρώπινοι πόροι, σε σχέση µε τις υφιστάµενες και µεσοπρόθεσµες λειτουργικές και επιχειρησιακές
ανάγκες του Σώµατος. Το Σ.Ε.Π.Ε.Α. ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στο Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού και Διαχείρισης Κρίσεων του άρθρου 13 του ν. 2800/2000 κατά το µήνα Μάιο και
αφορά στην περίοδο που αρχίζει το µήνα Ιανουάριο του επόµενου έτους και για τα επόµενα τέσσερα έτη. Το Σ.Ε.Π.Ε.Α. αναθεωρείται τακτικά κάθε έτος βάσει των συµπερασµάτων που
προκύπτουν από την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που παράγει η εφαρµογή του και των µεταβολών των συναφών δεδοµένων. Επίσης, το Σ.Ε.Π.Ε.Α. µπορεί να αναθεωρηθεί και
εκτάκτως σε ιδιαιτέρως σοβαρές ή επείγουσες περιπτώσεις, οι
οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή του ή απαιτούν την άµεση
προσαρµογή του στα νέα δεδοµένα. Το Σ.Ε.Π.Ε.Α. εξειδικεύεται
σε επιµέρους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς άξονες, οι
οποίοι αφορούν ιδίως στην οργανωτική δοµή του Σώµατος, στη
διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, στον υλικοτεχνικό εξοπλισµό,
στον προϋπολογισµό λειτουργίας συνολικά και ανά οργανωτική
δοµή, στους βασικούς στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους, στον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και στη συνεργασία
µε άλλες Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς και ιδίως µε τους οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μετά την έγκριση του Σ.Ε.Π.Ε.Α.
από το Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού και Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία πραγµατοποιείται εντός δύο (2) µηνών από την κατάθεσή του, καταρτίζονται, βάσει αυτού, από τους καθ’ ύλην
αρµόδιους Κλάδους τα ειδικότερα ετήσια επιχειρησιακά σχέδια
και προγράµµατα δράσης.
14. Στο πλαίσιο του Επιτελείου λειτουργούν και η Υπηρεσία
Θρησκευτικού, η Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού και
η Υπηρεσία Μουσικής της Ελληνικής Αστυνοµίας. Οι Υπηρεσίες
αυτές λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης, υπάγονται διοικητικά στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Προϊστάµενο Επιτελείου.
Άρθρο 20
Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας
1. Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού (Ε.Γ.Α.), υπάγεται απευθείας
στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας, έχει ως αποστολή την
υποστήριξη του Αρχηγού στην εκπλήρωση των καθηκόντων του
και ιδίως αναφορικά µε τη συνολική λειτουργία και δραστηριότητα των Κλάδων, του Επιτελείου αλλά και επιµέρους Υπηρεσιών
και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις και εισηγήσεις στον Αρχηγό.
Επίσης, το Ε.Γ.Α. είναι αρµόδιο για τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση του Αρχηγού και την εξασφάλιση της επικοινωνίας του µε
τις διάφορες αρχές, Υπηρεσίες και ιδιώτες, τη µέριµνα για την
ανταπόκριση στις εθιµοτυπικές του υποχρεώσεις και γενικά για
τη διεκπεραίωση κάθε άλλης αρµοδιότητας που του ανατίθεται
από τον Αρχηγό.
2. Ως προϊστάµενος του Ε.Γ.Α. τοποθετείται, µε απόφαση του
Αρχηγού, αξιωµατικός γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας µε το βαθµό του Ταξίαρχου ή του Αστυνοµικού Διευθυντή, ο οποίος φέρει τον τίτλο του Διευθυντή.
3. Το Ε.Γ.Α. στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του συνεργάζεται µε το Επιτελείο, τους Κλάδους και τις Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνοµίας, χωρίς να υποκαθιστά τη λειτουργία τους
ή να παρεµβαίνει στο επιτελικό και επιχειρησιακό τους έργο.
4. Στο Ε.Γ.Α. λειτουργεί υπασπιστήριο στο οποίο προΐσταται ο
υπασπιστής του Αρχηγού.
Άρθρο 21
Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων
και Διαχείρισης Κρίσεων
Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης
Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και
έχει ως αποστολή:
α. το συντονισµό και την επίτευξη της διαλειτουργικότητας
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των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας για
την αντιµετώπιση κάθε µορφής εγκληµατικότητας και κυρίως του
οργανωµένου εγκλήµατος,
β. τον επιτελικό σχεδιασµό, την οργάνωση και τη δοκιµασία
του συστήµατος χειρισµού κρίσιµων περιστατικών της Ελληνικής
Αστυνοµίας,
γ. την τήρηση των επιχειρησιακών σχεδίων ανταπόκρισης,
δ. τη συµβουλευτική υποστήριξη της δοµής διοίκησης κρίσιµων περιστατικών κατά τη διαχείρισή τους,
ε. την παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης στο Υπουργείο
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σε περιπτώσεις γενικευµένων κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο,
είτε η κύρια ευθύνη ανταπόκρισης ανήκει στην Ελληνική Αστυνοµία είτε λειτουργεί υποστηρικτικά προς άλλο αρµόδιο φορέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 22
Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών
1. Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών
εδρεύει στην Αττική, υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας και έχει ως αποστολή τη συγκέντρωση, ιδίως
µέσω των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας,
την αξιολόγηση, ταξινόµηση, ανάλυση και διάθεση επεξεργασµένων ή µη πληροφοριών, προς το σκοπό αντιµετώπισης κάθε µορφής εγκληµατικότητας και ιδίως της τροµοκρατίας και του
οργανωµένου εγκλήµατος, καθώς και την τήρηση, ενηµέρωση
και διασφάλιση των ειδικών βάσεων δεδοµένων, στις οποίες καταχωρείται και αποθηκεύεται πληροφοριακό υλικό, σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία.
2. Όλες οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας υποχρεούνται
να αποστέλλουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών τις πληροφορίες που συλλέγουν στο πλαίσιο της υπηρεσιακής τους αποστολής, στον απολύτως αναγκαίο χρόνο,
προβαίνοντας παράλληλα, εφόσον αυτό επιβάλλεται, στις απαραίτητες ενέργειες για την άµεση επιχειρησιακή τους αξιοποίηση.
3. Πληροφορίες και στοιχεία, τα οποία συλλέγονται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, κατ’ εφαρµογήν της προηγούµενης παραγράφου, διαβαθµίζονται ανάλογα
µε το αντικείµενο και τη σπουδαιότητά τους παίρνοντας ανάλογο
βαθµό ασφαλείας και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση της αποστολής της Ελληνικής Αστυνοµίας, εφαρµοζόµενων, σε κάθε περίπτωση, των διατάξεων του ν. 2472/ 1997 (Α’
50).
4. Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, στο
πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, χρησιµοποιεί ή διαθέτει
σε άλλες καθ’ ύλην αρµόδιες Υπηρεσίες, πρόσφορα για το
σκοπό αυτόν τεχνικά µέσα, εφαρµοζόµενων, σε κάθε περίπτωση
των ισχυουσών για τη χρήση των µέσων αυτών διατάξεων.
Άρθρο 23
Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
1. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.) εδρεύει στο
νοµό Αττικής, υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνοµίας και η τοπική της αρµοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια. Για την αποστολή, τη διάρθρωση, την οργάνωση, τη στελέχωση, τα καθήκοντα των οργάνων διοίκησης
και του προσωπικού της Υπηρεσίας αυτής, καθώς και κάθε άλλη
συναφή µε τη λειτουργία της λεπτοµέρεια εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 2713/1999 (Α’ 89) και του π.δ. 179/1999 (Α’ 169),
όπως ισχύουν κάθε φορά.
2. Στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί Υποδιεύθυνση Εσωτερικών
Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Υ.Β.Ε.) µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, διοικητική υπαγωγή στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
και τοπική αρµοδιότητα, η οποία εκτείνεται σε ολόκληρη την περιφέρεια της Γενικής Αστυνοµικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και
των Περιφερειακών Αστυνοµικών Διευθύνσεων Ανατολικής Μα-
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κεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.
Άρθρο 24
Διεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας
1. Η Διεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας (Δ.Ο.Α.), εδρεύει
στην Αττική και η τοπική της αρµοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους αρµοδιότητας του
Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύµφωνα µε το
άρθρο 5 του ν. 4150/2013. Η Δ.Ο.Α. έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονοµικών εγκληµάτων που τελέστηκαν σε βάρος των οικονοµικών συµφερόντων του Δηµοσίου
και της εθνικής οικονοµίας γενικότερα και εµφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωµένου εγκλήµατος, καθώς και την έρευνα,
πρόληψη και καταστολή της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, ακόµα και στις περιπτώσεις
που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις. Επίσης, η Δ.Ο.Α., στο
πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, παρακολουθεί, µελετά,
αναλύει, αξιολογεί και αξιοποιεί, αναλόγως, σηµαντικά, ειδικά ή
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος οικονοµικά γεγονότα και κινήσεις,
τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον και επιλαµβάνεται σε υποθέσεις της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρµοδιότητάς της, συνεργαζόµενη προς τούτο, σε πληροφοριακό ή και σε
επιχειρησιακό επίπεδο µε συναρµόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
2. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας Βορείου Ελλάδος (Υ.Ο.Α.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στη Δ.Ο.Α., έχει ταυτόσηµη µε αυτήν αποστολή
και η τοπική της αρµοδιότητα εκτείνεται στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.
Άρθρο 25
Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήµων
και Ευπαθών Στόχων
1. Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήµων και Ευπαθών
Στόχων εδρεύει στην Αττική, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον
Υπαρχηγό και έχει ως αποστολή:
α. την ασφάλεια και την προστασία:
αα. του Προέδρου της Δηµοκρατίας, των µελών της οικογένειάς του και της κατοικίας του,
ββ. της Βουλής των Ελλήνων και των Υπηρεσιών της,
γγ. του Προέδρου της Κυβέρνησης, της οικογένειάς του, της
κατοικίας και του πολιτικού του Γραφείου,
δδ. των Αρχηγών Πολιτικών Κοµµάτων,
εε. των µελών της Κυβέρνησης και άλλων πολιτικών και πολιτειακών οργάνων,
στστ. των αρχηγών ξένων κρατών και διπλωµατικών αποστολών,
ζζ. των πολιτικών προσώπων και άλλων επίσηµων αλλοδαπών
αξιωµατούχων και προσωπικοτήτων,
ηη. των ηµεδαπών και αλλοδαπών επισήµων ή µη προσώπων
για τα οποία συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ασφάλειας,
θθ. των κατοικιών, κτιρίων, γραφείων και εγκαταστάσεων που
βρίσκονται στην περιοχή της Αττικής και ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο εγκληµατικής ενέργειας,
β. την κατεύθυνση, το συντονισµό και την παροχή οδηγιών
προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας
αναφορικά µε την ασφάλεια και την προστασία προσώπων και
ευπαθών στόχων στις περιοχές της τοπικής τους αρµοδιότητας.
2. Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήµων και Ευπαθών
Στόχων συγκροτείται από το Επιτελείο της και τις ακόλουθες
Υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης:
α. Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δηµοκρατίας,
β. Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Κυβέρνησης,
γ. Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων,
δ. Υπηρεσία Ασφάλειας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών
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Προσώπων,
ε. Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωµατούχων και Ευπαθών Στόχων,
3. Η Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δηµοκρατίας διαρθρώνεται και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 261/2001
(Α’ 187) και έχει ως αποστολή:
α. την ασφάλεια του προσώπου του Προέδρου της Δηµοκρατίας και των µελών της οικογένειάς του που συνοικούν µε αυτόν,
καθώς και της κατοικίας του και των χώρων και εγκαταστάσεων
της Προεδρίας της Δηµοκρατίας,
β. την προσωπική ασφάλεια όσων έχουν διατελέσει Πρόεδροι
της Δηµοκρατίας µετά τις 9.6.1975,
γ. την ασφάλεια των αρχηγών κρατών και των προσωπικοτήτων ξένων κρατών που επισκέπτονται επίσηµα τη χώρα µας κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της Δηµοκρατίας.
4. Η Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Κυβέρνησης έχει
την ευθύνη της ασφάλειας του Πρωθυπουργού και των µελών
της οικογένειάς του που συνοικούν µε αυτόν, καθώς και της κατοικίας και των χώρων και µέσων λειτουργίας του Πολιτικού του
Γραφείου και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
1299/1982 (Α’ 129).
5. Η Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων έχει την ευθύνη της ασφάλειας του κτιρίου της Βουλής και των Υπηρεσιών
της, καθώς και της διασφάλισης της τάξης κατά τις συνεδριάσεις
της, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής και τις οδηγίες του
Προέδρου της.
6. Η Υπηρεσία Ασφάλειας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων έχει ως αποστολή την ασφάλεια των µελών της
Κυβέρνησης, των Αρχηγών Κοµµάτων, των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, καθώς και των προσώπων τα οποία κατείχαν πολιτικές θέσεις και λόγω της θέσης ή της ιδιότητας αυτής
ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους εγκληµατικής ενέργειας.
7. Η Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωµατούχων και Ευπαθών Στόχων έχει ως αποστολή:
α. την προστασία ή τη µέριµνα για την προστασία και την παροχή συνοδευτικής ασφάλειας στους διαπιστευµένους στη χώρα
µας αρχηγούς κρατών και τα λοιπά µέλη των ξένων διπλωµατικών αποστολών, καθώς και στα επίσηµα πρόσωπα ή άλλους αλλοδαπούς αξιωµατούχους κατά τη διάρκεια της παραµονής τους
στη χώρα µας.
β. την ασφάλεια των ηµεδαπών ή µη προσώπων, πλην πολιτικών, τα οποία λόγω της θέσης ή της ιδιότητάς τους ενδέχεται να
αποτελέσουν στόχους εγκληµατικής ενέργειας,
γ. τη φρούρηση ή τη µέριµνα για τη φρούρηση ή την επιτήρηση, κατά περίπτωση, κατοικιών, γραφείων και εγκαταστάσεων,
τα οποία λόγω της ιδιότητας του ιδιοκτήτη τους, του προορισµού
τους ή των προσώπων που εργάζονται ή κατοικούν σ’ αυτές είναι
πιθανό να αποτελέσουν στόχο δολιοφθοράς ή άλλης εγκληµατικής ενέργειας.
Άρθρο 26
Διεύθυνση Ειδικών Αστυνοµικών Δυνάµεων
1. Η Διεύθυνση Ειδικών Αστυνοµικών Δυνάµεων (Δ.Ε.Α.Δ.)
εδρεύει στην Αττική, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπαρχηγό και έχει ως αποστολή:
α. την από αέρος υποστήριξη και ενίσχυση του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους για την καταπολέµηση του εγκλήµατος, την
κατοχύρωση και διατήρηση της δηµόσιας τάξης, τη συµβολή
στην εξασφάλιση της πολιτικής άµυνας και της εθνικής άµυνας
της χώρας και την αντιµετώπιση αστυνοµικών προβληµάτων ιδιαίτερης σηµασίας,
β. την εξουδετέρωση και καταστροφή εκρηκτικών µηχανισµών
και αυτοσχέδιων βοµβών στους χώρους στους οποίους εκτείνεται η τοπική αρµοδιότητα της Ελληνικής Αστυνοµίας,
γ. τη διάθεση συνοδών – χειριστών αστυνοµικών σκύλων όλων
των κατηγοριών, προς το σκοπό συνδροµής στο έργο των αρµοδίων Υπηρεσιών,
δ. τη διάθεση δυνάµεων για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση
σοβαρών και εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων για τις οποίες

απαιτείται επέµβαση ειδικώς εκπαιδευµένων και πλήρως εξοπλισµένων µε σύγχρονα όπλα και υλικά µέσα αστυνοµικών δυνάµεων.
2. Η Δ.Ε.Α.Δ. συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες, οι
οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης:
α. Την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνοµίας
(Υ.Ε.Μ.Ε.Α.), η οποία έχει την καθοριζόµενη από τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 2334/1995 (Α’ 184) αποστολή και ασκεί τις αρµοδιότητές της σύµφωνα µε τις διατάξεις του ιδίου νόµου και
του π.δ. 36/1997 (Α’ 36), όπως ισχύουν κάθε φορά.
β. Την Υπηρεσία Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισµών και
Συνοδών Αστυνοµικών Σκύλων, η οποία είναι αρµόδια για την επισήµανση, περισυλλογή, εξουδετέρωση και καταστροφή εκρηκτικών µηχανισµών και αυτοσχέδιων βοµβών στους χώρους τοπικής
αρµοδιότητας της Ελληνικής Αστυνοµίας, πλην αυτών για τους
οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρµοδιότητα των ενόπλων δυνάµεων. Είναι, επίσης, αρµόδια για τη διάθεση συνοδών
– χειριστών αστυνοµικών σκύλων όλων των κατηγοριών, προς το
σκοπό συνδροµής του έργου των αρµοδίων Υπηρεσιών στην ανίχνευση εκρηκτικών υλών και ναρκωτικών ουσιών, στην ανεύρεση
προσώπων και πραγµάτων και στη διενέργεια αστυνοµικών περιπολιών.
γ. Την Ειδική Κατασταλτική Αντιτροµοκρατική Μονάδα
(Ε.Κ.Α.Μ.), η οποία έχει ως αποστολή τη διάθεση δυνάµεων για
την αποτελεσµατική αντιµετώπιση σοβαρών και εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, όπως τροµοκρατικές ενέργειες, ένοπλες
συγκρούσεις, οργανωµένες ληστείες, αεροπειρατείες, απαγωγές προσώπων και γενικά περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται
επέµβαση ειδικώς εκπαιδευµένων και πλήρως εξοπλισµένων µε
σύγχρονα όπλα και υλικά µέσα αστυνοµικών δυνάµεων.
Η επιµέρους οργάνωση, η επιχειρισιακή τακτική, η εκπαίδευση
και τα προσόντα του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά στη λειτουργία και τη δράση της
Ε.Κ.Α.Μ. ρυθµίζεται µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνοµίας και δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Υποδιεύθυνση Ειδικών
Αστυνοµικών Δυνάµεων Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Α.Δ.Β.Ε.), η οποία
υπάγεται διοικητικά στη Δ.Ε.Α.Δ. και ασκεί στην περιοχή αρµοδιότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και
Ηπείρου, τις αρµοδιότητες των περιπτώσεων β’ και γ’ της προηγούµενης παραγράφου.
Άρθρο 27
Διεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών
1. Η Διεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) είναι η
εθνική Εγκληµατολογική Υπηρεσία της χώρας, εδρεύει στην Αττική, εποπτεύεται από τον Γενικό Επιθεωρητή Ασφάλειας και έχει
ως αποστολή:
α. Την παρακολούθηση της εγκληµατικότητας, τη συγκέντρωση και ταξινόµηση όλων των στοιχείων σήµανσης των εγκληµατούντων, την εισήγηση νοµοθετικών ή άλλων µέτρων για την
προσφορότερη δίωξη του εγκλήµατος και το συντονισµό της
δράσης όλων των περιφερειακών εγκληµατολογικών Υπηρεσιών
της χώρας.
β. Τη διεξαγωγή της υπηρεσίας εξακρίβωσης της ταυτότητας
των εγκληµατιών µε βάση τις αναγνωρισµένες επιστηµονικές µεθόδους και την οργάνωση των εγκληµατολογικών αναζητήσεων
προς ανακάλυψη των καταζητούµενων και την ανεύρεση εξαφανισθέντων ατόµων και κλαπέντων ή απολεσθέντων αντικειµένων.
γ. Τη διερεύνηση του τόπου τέλεσης εγκληµάτων, την περισυλλογή και αξιοποίηση των ιχνών και πειστηρίων µε τη χρησιµοποίηση σύγχρονου επιστηµονικοτεχνικού εξοπλισµού και την
εφαρµογή επιστηµονικών και τεχνικών µεθόδων.
δ. Την παροχή πληροφοριών στις αρµόδιες αρχές για την πρόληψη και καταστολή των εγκληµάτων και τη µέριµνα για την
επαγγελµατική επιµόρφωση στις επιστηµονικές και τεχνικές µεθόδους της εγκληµατολογίας του προσωπικού της Ελληνικής
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Αστυνοµίας και κάθε άλλης αρχής που ασχολείται µε τη δίωξη
του εγκλήµατος.
ε. Την τήρηση των εθνικών αρχείων γενετικών τύπων (DNA)
και δακτυλικών αποτυπωµάτων και την εξασφάλιση της ανταλλαγής δεδοµένων και πληροφοριών στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας ιδίως όσον αφορά την καταπολέµηση της
τροµοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήµατος σύµφωνα µε
τις αποφάσεις 2008/615/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23.6.2008 και
2008/616/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23.6.2008 (CL 210/6.8.2008)
και µεριµνά για την παρακολούθηση και αξιοποίηση του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί θεµάτων αρµοδιότητάς της.
2. Η Δ.Ε.Ε. ορίζεται ως εθνικό σηµείο επαφής για τους σκοπούς των άρθρων 6 και 11 της απόφασης 2008/ 615/ΔΕΥ του
Συµβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008.
3. Στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί Υποδιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.), µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, διοικητική υπαγωγή στη Δ.Ε.Ε. και τοπική
αρµοδιότητα, η οποία εκτείνεται σε ολόκληρη την περιφέρεια της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Ασφάλειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.
Άρθρο 28
Διεύθυνση Υγειονοµικού
Η Διεύθυνση Υγειονοµικού εδρεύει στην Αττική και έχει ως
αποστολή την άσκηση της υγειονοµικής υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας και ιδίως:
α. την παροχή εξωνοσοκοµειακής, ιατρικής και οδοντιατρικής
περίθαλψης στο προσωπικό και την παρακολούθηση της υγείας
του,
β. τη µέριµνα για την οργάνωση και λειτουργία ιατρείων, οδοντιατρείων, εργαστηρίων παρακλινικών εξετάσεων, φυσιοθεραπευτηρίων, αναρρωτηρίων, υγειονοµικών επιτροπών και
τραπεζών αίµατος,
γ. τη µέριµνα για την περίθαλψη των ασθενών και την επίβλεψη
της πορείας των νοσηλευόµενων σε νοσηλευτικά ιδρύµατα,
δ. την παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας σε ιδιώτες ασθενείς που κρατούνται ή µετάγονται από Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνοµίας,
ε. την εξέταση της σωµατικής ικανότητας του προσωπικού και
των υποψηφίων για να προσληφθούν στην Ελληνική Αστυνοµία,
καθώς και εκείνων που πρόκειται να προσληφθούν ως προσωπικό ασφαλείας σύµφωνα µε το άρθρο 19 του ν. 1339/1983 (Α’
35),
στ. τη µελέτη και εισήγηση επί υγειονοµικής φύσης θεµάτων
της Ελληνικής Αστυνοµίας,
ζ. τον προγραµµατισµό και την εισήγηση µέτρων για την επάρκεια, την κατάρτιση και την επιµόρφωση του επιστηµονικού και
λοιπού προσωπικού της Διεύθυνσης,
η. τη µέριµνα για τον εφοδιασµό των υγειονοµικών µονάδων
του Σώµατος µε τα απαραίτητα επιστηµονικά όργανα, εργαλεία
και λοιπά είδη και µέσα,
θ. την εξέταση των µελών των οικογενειών του εν ενεργεία
προσωπικού, καθώς και του προσωπικού που έχει συνταξιοδοτηθεί και των µελών των οικογενειών του, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα µε διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Άρθρο 29
Διεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης
Η Διεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης εδρεύει στην Αττική,
εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Προϊστάµενο Επιτελείου και
είναι αρµόδια για τον έλεγχο των διαχειρίσεων χρηµατικού και
υλικού όλων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, τον
έλεγχο της λειτουργίας των οικονοµικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας και τον οικονοµικό έλεγχο άλλων Υπηρεσιών του
Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που
ανατίθεται σε αυτήν µε ειδικές διατάξεις.
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Άρθρο 30
Γενικές Αστυνοµικές Διευθύνσεις Αττικής
και Θεσσαλονίκης
1. Η Γενική Αστυνοµική Διεύθυνση Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.) συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες:
α. Επιτελείο,
β. Διεύθυνση Αστυνοµίας Αθηνών,
γ. Διεύθυνση Αστυνοµίας Πειραιώς,
δ. Διεύθυνση Αστυνοµίας Δυτικής Αττικής,
ε. Διεύθυνση Αστυνοµίας Βορειοανατολικής Αττικής,
στ. Διεύθυνση Αστυνοµίας Νοτιοανατολικής Αττικής,
ζ. Διεύθυνση Άµεσης Δράσης Αττικής,
η. Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής,
θ. Διεύθυνση Αστυνόµευσης Αερολιµένα Αθηνών,
ι. Διεύθυνση Αστυνοµικών Επιχειρήσεων Αττικής,
ια. Διεύθυνση Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αττικής.
2. Η Γενική Αστυνοµική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (Γ.Α.Δ.Θ.)
συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες:
α. Επιτελείο,
β. Διεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης,
γ. Διεύθυνση Άµεσης Δράσης Θεσσαλονίκης,
δ. Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης,
ε. Διεύθυνση Αστυνόµευσης Κρατικού Αερολιµένα Θεσσαλονίκης,
στ. Διεύθυνση Αστυνοµικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.
3. Τα Επιτελεία των Γενικών Αστυνοµικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης διαρθρώνονται σε Τµήµατα και έχουν ως
αποστολή την εξασφάλιση της διοικητικής υποστήριξης των Γενικών Αστυνοµικών Διευθύνσεων, ιδίως σε θέµατα προσωπικού,
διαχείρισης του χρηµατικού και υλικού, γραµµατειακής εξυπηρέτησης, τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης, καθώς και το συντονισµό των
υφισταµένων τους Υπηρεσιών στην εκπλήρωση της αποστολής
τους.
4. Οι Διευθύνσεις Αστυνοµίας των Γενικών Αστυνοµικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης εδρεύουν σε δήµο της εδαφικής τους δικαιοδοσίας και ασκούν στην περιοχή αυτή τις
αρµοδιότητες της αστυνοµίας γενικής αστυνόµευσης και πολιτικής κινητοποίησης. Στις Διευθύνσεις Αστυνοµίας υπάγονται τα
Αστυνοµικά Τµήµατα και οι Αστυνοµικοί Σταθµοί που λειτουργούν στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.
5. Οι Διευθύνσεις Άµεσης Δράσης Αττικής και Θεσσαλονίκης
εδρεύουν σε δήµους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και έχουν ως αποστολή τη διενέργεια συνεχών περιπολιών για την εξασφάλιση της δηµόσιας τάξης, την άµεση
επέµβαση στα συµβάντα αστυνοµικής φύσεως, την παροχή ειδικής υποστήριξης στις λοιπές Υπηρεσίες των Γενικών Αστυνοµικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και την άµεση και
συνεχή παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.
6. Οι Διευθύνσεις Τροχαίας Αττικής και Θεσσαλονίκης
εδρεύουν σε δήµους της εδαφικής τους δικαιοδοσίας, ασκούν
στις περιοχές των Γενικών Αστυνοµικών Διευθύνσεων Αττικής και
Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, τις αρµοδιότητες της αστυνοµίας
τροχαίας, µε εξαίρεση τις περιοχές αρµοδιότητας των Διευθύνσεων της επόµενης παραγράφου. Στις Διευθύνσεις Τροχαίας Αττικής και Θεσσαλονίκης υπάγονται διοικητικά οι Υποδιευθύνσεις
και τα Τµήµατα Τροχαίας που λειτουργούν στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.
7. Η Διεύθυνση Αστυνόµευσης Αερολιµένα Αθηνών και η Διεύθυνση Αστυνόµευσης Κρατικού Αερολιµένα Θεσσαλονίκης
εδρεύουν σε χώρο των εγκαταστάσεων του αερολιµένα Αθηνών
και του αερολιµένα Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα και ασκούν στην
περιοχή δικαιοδοσίας τους το σύνολο των αστυνοµικών αρµοδιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου
11 του παρόντος νόµου. Ειδικά ως προς τα θέµατα δηµόσιας και
κρατικής ασφάλειας και αλλοδαπών και προστασίας συνόρων,
οι Διευθύνσεις Αστυνόµευσης Αερολιµένα Αθηνών και Αστυνό-
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µευσης Κρατικού Αερολιµένα Θεσσαλονίκης υπάγονται, αντίστοιχα, στις Διευθύνσεις Ασφάλειας και στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών, Αττικής και Θεσσαλονίκης.
8. Οι Διευθύνσεις Αστυνοµικών Επιχειρήσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης εδρεύουν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα
και έχουν ως αποστολή τη διάθεση Διµοιριών, για µεν τις περιφέρειες της τοπικής τους δικαιοδοσίας κατόπιν διαταγής του αντίστοιχου Γενικού Αστυνοµικού Διευθυντή, για δε την υπόλοιπη
χώρα κατόπιν διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Η διάθεση των διµοιριών αποσκοπεί στην ενίσχυση των κατά
τόπο αρµοδίων Διευθύνσεων Αστυνοµίας ή Περιφερειακών Αστυνοµικών Διευθύνσεων για την αποκατάσταση της δηµόσιας
τάξης, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από τις λοιπές αστυνοµικές
δυνάµεις κατά την κρίση του οικείου Διευθυντή Αστυνοµίας ή Περιφερειακού Αστυνοµικού Διευθυντή. Επίσης, είναι αρµόδιες για
τη λήψη µέτρων τάξης στις διάφορες συγκεντρώσεις και δηµόσιες συναθροίσεις και γενικά σε δηµόσιους χώρους ή σε άλλα
σοβαρά συµβάντα αστυνοµικής αρµοδιότητας. Οι Διευθύνσεις
Αστυνοµικών Επιχειρήσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης συγκροτούνται από Επιτελείο και Υποδιευθύνσεις. Η επιµέρους διάρθρωση, η επιχειρησιακή τακτική, η εκπαίδευση του προσωπικού,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά στη λειτουργία και τη δράση των Διευθύνσεων Αστυνοµικών Επιχειρήσεων ρυθµίζεται µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνοµίας και δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
9. Η Διεύθυνση Μεταγωγών – Δικαστηρίων Αττικής εδρεύει
στην Αττική και είναι αρµόδια για την ασφαλή µεταγωγή των κρατουµένων, καθώς και για την τήρηση της τάξης στους χώρους
των δικαστηρίων που λειτουργούν στο νοµό Αττικής.
Άρθρο 31
Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις
1. Οι Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις (Π.Α.Δ.) συγκροτούνται από το Επιτελείο τους και τις Υπηρεσίες Νοµών που
υπάγονται σε αυτές, σύµφωνα µε το άρθρο 35 παράγραφος 4.
2. Το Επιτελείο της Π.Α.Δ. λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος,
διαρθρώνεται σε Γραφεία και έχει ως αποστολή το χειρισµό των
θεµάτων γραµµατειακής και διοικητικής υποστήριξης αυτής, την
παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων προς τις υφιστάµενες Υπηρεσίες της για την αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής
τους και τη διεκπεραίωση διοικητικού χαρακτήρα υποθέσεων
που ανάγονται στις αρµοδιότητές της. Ειδικότερα, στην αποστολή του Επιτελείου Π.Α.Δ., περιλαµβάνονται, ιδίως:
α. ο χειρισµός θεµάτων µετακινήσεων, αδειών, πειθαρχίας,
ηθικών και υλικών αµοιβών και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης
του προσωπικού,
β. η µέριµνα για την κατάρτιση προγραµµάτων µετεκπαίδευσης και επιµόρφωσης του προσωπικού που υπηρετεί στις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης και η υποβολή τους στη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Επιτελείου
της Ελληνικής Αστυνοµίας για έγκριση, καθώς και προγραµµάτων εξάσκησης του προσωπικού σε θέµατα αυτοάµυνας και σκοποβολής,
γ. η γραµµατειακή υποστήριξη του Επιτελείου και ο χειρισµός
θεµάτων επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων,
δ. ο χειρισµός θεµάτων οικονοµικού και διοικητικού χαρακτήρα, όπως η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, ο εφοδιασµός των Υπηρεσιών µε όλα τα απαραίτητα µέσα, µηχανήµατα
και υλικοτεχνικό εξοπλισµό και η µέριµνα για την καλή λειτουργία
και συντήρησή τους,
ε. η κατανοµή και ανακατανοµή του οπλισµού, των µέσων και
του υλικοτεχνικού εξοπλισµού µεταξύ των υπαγοµένων στη Διεύθυνση Υπηρεσιών,
στ. η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων και η έκδοση διαταγών προς τις υφιστάµενες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης προς το
σκοπό υλοποίησης των τιθέµενων στόχων και γενικά για την αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση της αποστολής τους,
ζ. η προετοιµασία έκδοσης αστυνοµικών διατάξεων,
η. ο χειρισµός θεµάτων οργάνωσης, κατεύθυνσης, συντονι-

σµού και ελέγχου της δράσης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης
και την παροχή οδηγιών σε αυτές για την εφαρµογή της νοµοθεσίας που ανάγεται στην αρµοδιότητά τους,
θ. η εκπόνηση σχεδίων και η εισήγηση για την έκδοση διαταγών αναφορικά µε τη λήψη µέτρων τάξης, την εκδήλωση επιχειρησιακών δράσεων και την ανάπτυξη και βελτίωση της
συνεργασίας µεταξύ των Υπηρεσιών, προς το σκοπό ενίσχυσης
της λειτουργίας και της αποτελεσµατικότητάς τους,
ι. η µέριµνα για την οµαλή λειτουργία του οικείου Κέντρου Επιχειρήσεων και τη συντήρηση του υλικοτεχνικού του εξοπλισµού,
ια. η παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας και της
επιχειρησιακής δράσης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης και η εισήγηση τρόπων, διαδικασιών και µεθόδων αναβάθµισής της,
ιβ. ο χειρισµός θεµάτων πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης.
3. Στις Π.Α.Δ. υπάγονται τα Αστυνοµικά Τµήµατα, τα Τµήµατα
Άµεσης Δράσης, τα Τµήµατα Τροχαίας, τα Αστυνοµικά Τµήµατα
Αερολιµένα, τα Τµήµατα Τουριστικής Αστυνοµίας, τα Τµήµατα
Μεταγωγών – Δικαστηρίων, τα Τµήµατα Αστυνοµικών Επιχειρήσεων, οι Οµάδες Ειδικών Αποστολών και οι περιορισµένης ή µη
χρονικής διάρκειας, Αστυνοµικοί Σταθµοί, Σταθµοί Τουριστικής
Αστυνοµίας, Σταθµοί Τροχαίας και Αστυνοµικοί Σταθµοί Αερολιµένα που λειτουργούν στην περιοχή της τοπικής τους αρµοδιότητας.
4. Η τοπική αρµοδιότητα κάθε Π.Α.Δ. ταυτίζεται µε εκείνη της
οικείας διοικητικής περιφέρειας, µε εξαίρεση την Π.Α.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας, η τοπική αρµοδιότητα της οποίας περιλαµβάνει
τις περιοχές των νοµών Ηµαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών και Χαλκιδικής.
5. Οι Υπηρεσίες των Π.Α.Δ., ανάλογα µε τις καθ’ ύλην και κατά
τόπο αρµοδιότητές τους, χειρίζονται, ιδίως, τα θέµατα γενικής
αστυνόµευσης, τροχαίας, πολιτικής κινητοποίησης, δηµοτικής
αστυνόµευσης και εξυπηρέτησης των πολιτών, λήψης µέτρων
τάξης, προληπτικής αστυνόµευσης, τουριστικής αστυνόµευσης,
φύλαξης στόχων, µεταγωγής κρατουµένων και τήρησης της
τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων. Όσες από τις Υπηρεσίες αυτές ασκούν και αρµοδιότητες δηµόσιας και κρατικής
ασφάλειας και αλλοδαπών και προστασίας συνόρων, υπάγονται,
ως προς αυτά τα ειδικά αντικείµενα στις καθ’ ύλην και κατά τόπο
αρµόδιες Υπηρεσίες των Κλάδων Ασφάλειας και Αλλοδαπών και
Προστασίας Συνόρων, αντίστοιχα.
6. Τα Αστυνοµικά Τµήµατα και οι Αστυνοµικοί Σταθµοί επιλαµβάνονται και σε θέµατα ασφάλειας, εφόσον η περιοχή της εδαφικής τους δικαιοδοσίας δεν καλύπτεται από Υπηρεσία
Ασφάλειας ή δεν είναι δυνατή η άµεση ανταπόκριση της κατά
τόπο αρµόδιας Υπηρεσίας Ασφάλειας. Στην τελευταία περίπτωση, τα Αστυνοµικά Τµήµατα και οι Αστυνοµικοί Σταθµοί προβαίνουν στις προβλεπόµενες άµεσες δικονοµικές και
υπηρεσιακές ενέργειες έως ότου επιληφθεί η αρµόδια Υπηρεσία
Ασφάλειας και στην οποία παραδίδουν το προανακριτικό ή άλλο
υλικό που συνέλεξαν. Επίσης, τα Αστυνοµικά Τµήµατα και οι
Αστυνοµικοί Σταθµοί επιλαµβάνονται και επί θεµάτων τροχαίας,
εφόσον η περιοχή τους δεν καλύπτεται από Υπηρεσία Τροχαίας.
Άρθρο 32
Διευθύνσεις Ασφάλειας
1. Η τοπική αρµοδιότητα των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής
και Θεσσαλονίκης ταυτίζεται, αντίστοιχα, µε την τοπική αρµοδιότητα των Γενικών Αστυνοµικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης. Οµοίως, η τοπική αρµοδιότητα των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Ασφάλειας ταυτίζεται µε την τοπική αρµοδιότητα
των αντίστοιχων Περιφερειακών Αστυνοµικών Διευθύνσεων.
2. Σε περιπτώσεις χειρισµού σοβαρών υποθέσεων ασφάλειας,
καθώς και σε περιπτώσεις που απαιτείται η συµµετοχή ή συνδροµή Υπηρεσιών των Γενικών Αστυνοµικών Διευθύνσεων ή των
Περιφερειακών Αστυνοµικών Διευθύνσεων, η αρµόδια Διεύθυνση
Ασφάλειας ενηµερώνει σχετικά τον οικείο Γενικό Αστυνοµικό Διευθυντή ή Περιφερειακό Αστυνοµικό Διευθυντή και συνεργάζεται
µαζί του για τον καλύτερο συντονισµό των Υπηρεσιών και την
αποτελεσµατική αντιµετώπιση του ζητήµατος. Οι Υπηρεσίες των
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οποίων ζητείται η συνδροµή οφείλουν να ανταποκρίνονται στο
σχετικό αίτηµα.
3. Οι Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης διαρθρώνονται εσωτερικά σε Υποδιευθύνσεις, ενώ οι Περιφερειακές
Διευθύνσεις Ασφάλειας σε Τµήµατα. Στις Διευθύνσεις Ασφάλειας υπάγονται οι Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας, τα Τµήµατα
Ασφάλειας και τα Τµήµατα Δίωξης Ναρκωτικών, που λειτουργούν στην περιοχή της τοπικής τους αρµοδιότητας.
Άρθρο 33
Διευθύνσεις Αλλοδαπών
1. Οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης
εδρεύουν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα, υπάγονται
απευθείας στον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων και
ασκούν στις περιοχές δικαιοδοσίας τους τις αρµοδιότητες επί
θεµάτων αλλοδαπών και αντιµετώπισης της παράνοµης µετανάστευσης.
2. Οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών διαρθρώνονται εσωτερικά σε
Υποδιευθύνσεις ή και σε Τµήµατα. Στις Διευθύνσεις αυτές υπάγονται τα Τµήµατα Αλλοδαπών, τα Τµήµατα Δίωξης Παράνοµης
Μετανάστευσης και οι Σταθµοί Ελέγχου Διαβατηρίων – Συναλλάγµατος που λειτουργούν στην περιοχή της τοπικής τους αρµοδιότητας.
3. Η τοπική αρµοδιότητα των Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής
και Θεσσαλονίκης ταυτίζεται µε την τοπική αρµοδιότητα των αντίστοιχων Γενικών Αστυνοµικών Διευθύνσεων.
Άρθρο 34
Ειδικές - Επιχειρησιακές Οµάδες, Αστυνοµικές
Μονάδες και Κλιµάκια Υπηρεσιών
1. Οι Γενικοί Επιθεωρητές των Κλάδων Τάξης, Ασφάλειας και
Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, προς το σκοπό αποτελεσµατικότερης εκπλήρωσης της αποστολής των περιφερειακών
Υπηρεσιών των Κλάδων τους και αντιµετώπισης σοβαρών ή έκτακτων γεγονότων ή καταστάσεων, δύνανται να εισηγούνται, στον
Αρχηγό του Σώµατος, τη συγκρότηση Ειδικών - Επιχειρησιακών
Οµάδων, Αστυνοµικών Μονάδων και Κλιµακίων.
2. Οι Οµάδες και οι Μονάδες της προηγούµενης παραγράφου
συγκροτούνται µε απόφαση του Αρχηγού του Σώµατος, στελεχώνονται µε προσωπικό των κατά τόπο και καθ’ ύλην αρµοδίων
περιφερειακών Υπηρεσιών των Κλάδων και η συγκρότησή τους,
κατά Κλάδο, έχει ως εξής:
α. Στις Γενικές Αστυνοµικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και στις Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις του
Κλάδου Τάξης δύναται να συγκροτούνται:
αα. Κινητές Αστυνοµικές Μονάδες (Κ.Α.Μ.) που λειτουργούν
και δραστηριοποιούνται βάσει των διατάξεων του άρθρου 77Α’
του π.δ. 141/1991 (Α’ 58), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε
το άρθρο 1 του π.δ. 80/2007 (Α’ 96) και έχουν ως αποστολή τη
συµπλήρωση της οργανωµένης αστυνοµικής δράσης σε θέµατα
γενικής αστυνόµευσης, µέσω της διενέργειας περιπολιών και της
παροχής εξυπηρέτησης στους πολίτες, ιδίως των αποµακρυσµένων περιοχών.
ββ. Οµάδες Προληπτικής Αστυνόµευσης (Ο.Π.Α.), οι οποίες
έχουν ως αποστολή τη διενέργεια πεζών ή και εποχούµενων περιπολιών, ιδίως σε αστικές περιοχές ή σηµεία τα οποία χρήζουν
ιδιαίτερης αστυνόµευσης, προς το σκοπό αποτροπής παράνοµων ενεργειών και εµπέδωσης του αισθήµατος ασφάλειας των
πολιτών.
γγ. Οµάδες Δίκυκλης Αστυνόµευσης (ΔΙ.ΑΣ.), σε περιοχές στις
οποίες δεν λειτουργούν αυτοτελείς Υπηρεσίες Άµεσης Δράσης,
προς το σκοπό ενίσχυσης της αστυνόµευσης και αµεσότερης ανταπόκρισης των Υπηρεσιών σε περιπτώσεις που απαιτείται η
αστυνοµική παρέµβαση.
δδ. Οµάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων
(Ο.Ε.Π.Τ.Α.), οι οποίες στελεχώνονται µε προσωπικό Υπηρεσιών
Τροχαίας και έχουν ως αποστολή την πρόληψη και καταστολή
της τροχαίας παραβατικότητας, τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων.
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β. Στις Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης και
στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ασφάλειας του Κλάδου Ασφάλειας δύνανται να συγκροτούνται:
αα. Οµάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληµατικότητας
(Ο.Π.Κ.Ε.), οι οποίες έχουν ως αποστολή τη συµβολή και παροχή
ειδικής υποστήριξης στο έργο των οικείων Διευθύνσεων και Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας, για την αποτελεσµατικότερη πρόληψη και καταπολέµηση του εγκλήµατος, την
αντιµετώπιση ειδικών, αυξηµένης ή ιδιαίτερης σηµασίας αστυνοµικών προβληµάτων και την ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας
των πολιτών.
ββ. Οµάδες Ειδικών Δράσεων (Ο.Ε.Δ.), οι οποίες στελεχώνονται από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό και έχουν ως αποστολή
την άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση ειδικών ή σηµαντικών ζητηµάτων ασφάλειας, καθώς και την αντιµετώπιση σοβαρών και επικίνδυνων καταστάσεων δηµόσιας τάξης στις περιοχές
που δεν λειτουργούν ή σε περιπτώσεις που δεν δύνανται να ανταποκριθούν άµεσα οι αρµόδιες αυτοτελείς Υπηρεσίες Ειδικών
Αποστολών.
γ. Στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης του
Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, καθώς και στις
Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις, δύνανται να συγκροτούνται Ειδικές Οµάδες Δίωξης Παράνοµης Μετανάστευσης, οι
οποίες έχουν ως αποστολή την αναζήτηση και τον εντοπισµό σηµείων, διαδροµών και µεθόδων παράνοµης εισόδου αλλοδαπών
στη χώρα, την εξάρθρωση κυκλωµάτων διακίνησης παράνοµων
µεταναστών προς τη χώρα και εντός αυτής, καθώς και την άµεση
και αποτελεσµατική ανταπόκριση του Σώµατος στην αντιµετώπιση, ειδικών ή σοβαρών περιπτώσεων παράνοµης εισόδου, παραµονής και διακίνησης αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια.
3. Οι Οµάδες και οι Μονάδες των προηγουµένων παραγράφων
δύνανται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν σχετικής διαταγής
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, να διατίθενται και σε
άλλες εκτός των οικείων Γενικών και Περιφερειακών Αστυνοµικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Περιφερειακών Διευθύνσεων
Ασφάλειας ή Διευθύνσεων Αλλοδαπών περιοχών, για ενίσχυση
των κατά τόπο αρµοδίων Υπηρεσιών. Επίσης, κατά την ίδια διαδικασία είναι δυνατή η αµοιβαία συνδροµή Οµάδων και Μονάδων
διαφορετικών Κλάδων για την αντιµετώπιση γεγονότων ή καταστάσεων κοινού υπηρεσιακού ενδιαφέροντος.
4. Ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στην επιλογή, τη σύνθεση, στην εκπαίδευση και τη µετεκπαίδευση του προσωπικού
και στην υπαγωγή, την επιχειρησιακή τακτική και δράση και στον
υλικοτεχνικό εξοπλισµό των Οµάδων και Μονάδων των προηγούµενων παραγράφων ρυθµίζονται µε διαταγή του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνοµίας, η οποία εκδίδεται µε µέριµνα των οικείων
Κλάδων.
5. Τα Κλιµάκια ιδρύονται µε διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, στελεχώνονται µε προσωπικό της Υπηρεσίας
της οποίας συστατικό µέρος αποτελούν, δεν έχουν αυτόνοµη διοικητική και επιχειρησιακή λειτουργία και συγκροτούνται στις περιπτώσεις εκείνες που ιδιαίτεροι λόγοι αστυνόµευσης, σε
περιοχές εκτός της έδρας της Υπηρεσίας, επιβάλλουν τη µόνιµη
και επί µακρό χρονικό διάστηµα αστυνοµική παρουσία στις περιοχές αυτές.
6. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η συγκρότηση άλλων Οµάδων,
Μονάδων και Κλιµακίων, εκτός των προβλεπόµενων στις προηγούµενες παραγράφους, κατόπιν σχετικής αιτιολογηµένης εισήγησης των Γενικών Επιθεωρητών Τάξης, Ασφάλειας και
Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων στην οποία θα διατυπώνονται οι λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν τη συγκρότησή τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 35
Συντονισµός Υπηρεσιών
1. Η αποστολή της Ελληνικής Αστυνοµίας εκπληρώνεται µέσω
της συντονισµένης, συνεχούς και αλληλοσυµπληρωµατικής δράσης των κεντρικών και περιφερειακών της Υπηρεσιών. Προς το

8348

σκοπό αυτόν όλες οι Υπηρεσίες του Σώµατος συνεργάζονται µεταξύ τους τόσο σε στρατηγικό – επιτελικό όσο και τακτικό – επιχειρησιακό επίπεδο, συµµετέχοντας σε επιχειρήσεις ή
συνδράµοντας δράσεις κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως σε περιπτώσεις λήψης µέτρων τάξης και ασφάλειας, συλλογής, ανταλλαγής
και αξιοποίησης πληροφοριών, διενέργειας πεζών και εποχούµενων περιπολιών και αστυνοµικών ελέγχων, αστυνοµικών επιχειρήσεων, αναζητήσεων προσώπων και πραγµάτων και
αντιµετώπισης έκτακτων και σοβαρών καταστάσεων.
2. Η βασική στρατηγική κατεύθυνση για την αποτελεσµατική
εκπλήρωση της αποστολής της Ελληνικής Αστυνοµίας σχεδιάζεται από τις καθ’ ύλην αρµόδιες Διευθύνσεις των Κλάδων, εγκρίνεται από την ηγεσία του Σώµατος και υλοποιείται από τους
αρµόδιους Κλάδους. Στο πλαίσιο αυτό:
α. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των Κλάδων και του
Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και των αυτοτελών
κεντρικών Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας σε αυτόν. Στο
πλαίσιο αυτό, σε σοβαρές περιπτώσεις και κατόπιν σχετικής εισήγησης των Γενικών Επιθεωρητών, δύναται να διατάσσει την
επιχειρησιακή δραστηριοποίηση οποιασδήποτε Υπηρεσίας των
Κλάδων Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων και σε περιοχές εκτός της τοπικής τους αρµοδιότητας.
β. Ο Υπαρχηγός συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του παρόντος
νόµου.
γ. Οι Γενικοί Επιθεωρητές συνεργάζονται µεταξύ τους και µε
τον Προϊστάµενο του Επιτελείου, προς το σκοπό εξειδίκευσης
της στρατηγικής κατεύθυνσης και καθορισµού του πλαισίου διοικητικής υποστήριξης και διακλαδικής δράσης συντονισµού των
κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών, δίδοντας σχετικές εντολές προς τις Υπηρεσίες αρµοδιότητάς τους και παρακολουθώντας την εφαρµογή τους.
δ. Οι Γενικοί Αστυνοµικοί Διευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Περιφερειακοί Αστυνοµικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές των
Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Ασφάλειας και οι προϊστάµενοι των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών του Σώµατος συνεργάζονται µεταξύ
τους, προς το σκοπό σχεδιασµού και υλοποίησης ειδικότερων
επιχειρησιακών δράσεων, οι οποίες συµβάλλουν στην αποτελεσµατική εκπλήρωση της στρατηγικής κατεύθυνσης του Σώµατος.
Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθούν, συντονίζουν και ελέγχουν το
έργο των υφισταµένων τους Υπηρεσιών και παρεµβαίνουν άµεσα
στην επίλυση τυχόν δυσλειτουργικών προβληµάτων που ανακύπτουν.
ε. Οι διευθυντές, διοικητές ή προϊστάµενοι των περιφερειακών
Υπηρεσιών του Σώµατος διευθύνουν, διοικούν ή προΐστανται των
Υπηρεσιών τους, διαχειριζόµενοι κατά τρόπο υπεύθυνο, ορθολογικό, επαγγελµατικό και µε γνώµονα το ευρύτερο υπηρεσιακό
και δηµόσιο συµφέρον, το προσωπικό και τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό που διαθέτουν, προς το σκοπό αποτελεσµατικής εκπλήρωσης της αποστολής τους. Οι διευθυντές, διοικητές ή
προϊστάµενοι όµορων αστυνοµικών Υπηρεσιών ή Υπηρεσιών, οι
οποίες δραστηριοποιούνται σε περιοχές κοινής εδαφικής δικαιοδοσίας, συνεργάζονται άµεσα και ουσιαστικά µεταξύ τους είτε
στο πλαίσιο ανταλλαγής χρήσιµων υπηρεσιακών πληροφοριών
είτε στο σχεδιασµό και την υλοποίηση µεικτών επιχειρησιακών
δράσεων, εντός της γενικότερης στρατηγικής κατεύθυνσης και
των εντολών, οδηγιών και κατευθύνσεων των ιεραρχικά προϊσταµένων τους Υπηρεσιών και οργάνων.
3. Σε περιπτώσεις σχεδιασµού και υλοποίησης µέτρων τάξης
και άλλων επιχειρησιακών δράσεων διακλαδικού χαρακτήρα σε
περιφερειακό επίπεδο, την ευθύνη έχει ο Γενικός Αστυνοµικός
Διευθυντής ή ο Περιφερειακός Αστυνοµικός Διευθυντής ή ο Διευθυντής Ασφάλειας ή ο Περιφερειακός Διευθυντής Ασφάλειας
ή ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών στην αρµοδιότητα
του οποίου περιλαµβάνεται το αντικείµενο των δράσεων αυτών
αντιστοίχως. Σε περίπτωση που το συγκεκριµένο αντικείµενο
άπτεται των αρµοδιοτήτων περισσοτέρων του ενός Κλάδων, την
ευθύνη έχει ο ανώτερος κατά βαθµό ή αρχαιότερος των αξιωµα-
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τικών αυτών. Οι προϊστάµενοι των Υπηρεσιών που εµπλέκονται
στην υλοποίηση των µέτρων και των δράσεων αυτών οφείλουν
να συνεργάζονται, κατά τα διαλαµβανόµενα στις περιπτώσεις δ’
και ε’ της προηγούµενης παραγράφου και να παρέχουν κάθε δυνατή συνδροµή στο όργανο το οποίο έχει τη συνολική ευθύνη.
Οποιαδήποτε µεταξύ τους διαφωνία αίρεται µε απόφαση των ιεραρχικά προϊσταµένων τους και, εν τέλει, των Γενικών Επιθεωρητών.
4. Σε κάθε Περιφερειακή Αστυνοµική Διεύθυνση, πέραν των
βοηθών του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 37, τοποθετείται, επιπλέον, ο απαραίτητος αριθµός αξιωµατικών, προκειµένου να εξασφαλίζεται η άµεση και αποτελεσµατική εποπτεία,
συντονισµός και έλεγχος των υφισταµένων της Υπηρεσιών. Οι
αξιωµατικοί αυτοί είναι ανώτεροι αξιωµατικοί, κατώτεροι στο
βαθµό ή νεότεροι των βοηθών του οικείου Περιφερειακού Αστυνοµικού Διευθυντή και φέρουν τον τίτλο του Αστυνοµικού Διευθυντή Τάξης. Στον τίτλο αυτόν, προστίθεται η ονοµασία του
αντίστοιχου νοµού. Προς τούτο, ο οικείος Περιφερειακός Αστυνοµικός Διευθυντής ορίζει, µε διαταγή του, τον τοµέα ευθύνης
των Αστυνοµικών Διευθυντών Τάξης, τα ειδικότερα καθήκοντά
τους, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ τους. Κάθε τοµέας ευθύνης ταυτίζεται εδαφικά µε το σύνολο της τοπικής αρµοδιότητας των Υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής
Αστυνοµικής Διεύθυνσης που λειτουργούν στην περιοχή του αντίστοιχου νοµού της εδαφικής της δικαιοδοσίας. Οι Αστυνοµικοί
Διευθυντές Τάξης εδρεύουν σε Υπηρεσίες της Π.Α.Δ. που λειτουργούν στις πρωτεύουσες των οικείων νοµών και εποπτεύουν,
συντονίζουν, κατευθύνουν και ελέγχουν τις Υπηρεσίες του τοµέα
ευθύνης τους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τις εντολές και οδηγίες του Περιφερειακού Αστυνοµικού Διευθυντή. Ειδικά για τους νοµούς που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου λειτουργούν περισσότερες από µία Αστυνοµικές Διευθύνσεις ορίζονται ισάριθµοι Αστυνοµικοί Διευθυντές Τάξης και στον
τίτλο τους προστίθεται η ονοµασία του τοµέα ευθύνης τους. Οι
Αστυνοµικοί Διευθυντές Τάξης υποστηρίζονται στην εκπλήρωση
των καθηκόντων τους από το απολύτως αναγκαίο προς τούτο
προσωπικό της οικείας Περιφερειακής Αστυνοµικής Διεύθυνσης.
5. Ο συντονισµός, η εποπτεία και ο έλεγχος των Τµηµάτων Συνοριακής Φύλαξης, των Τµηµάτων Δίωξης Παράνοµης Μετανάστευσης, των Τµηµάτων Αλλοδαπών, των Τµηµάτων
Διαβατηριακού Ελέγχου και των Υπηρεσιών Φύλαξης των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών που λειτουργούν στις περιοχές των Περιφερειακών Αστυνοµικών
Διευθύνσεων, καθώς και των Υπηρεσιών των άλλων Κλάδων που
λειτουργούν στις περιοχές αυτές και ασκούν αρµοδιότητες σε
θέµατα διαβατηριακού ελέγχου, αλλοδαπών και δίωξης παράνοµης µετανάστευσης, ως προς τα ειδικά αυτά αντικείµενα, εξασφαλίζεται από ειδικούς προς τούτο, αξιωµατικούς- συντονιστές.
Ως αξιωµατικοί- συντονιστές επί θεµάτων αλλοδαπών τοποθετούνται Αστυνοµικοί Διευθυντές ή Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές
του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων. Οι αξιωµατικοί αυτοί φέρουν τον τίτλο του Περιφερειακού Συντονιστή Αλλοδαπών, στον οποίο προστίθεται η ονοµασία της Περιφέρειας ή
της γεωγραφικής περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται. Οι
Περιφερειακοί Συντονιστές Αλλοδαπών εδρεύουν όπου και οι αντίστοιχες Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις και υποστηρίζονται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους από το
απολύτως αναγκαίο προς τούτο προσωπικό. Σε περιπτώσεις που
στην περιοχή Περιφερειακής Αστυνοµικής Διεύθυνσης είναι απαραίτητος ο ορισµός περισσότερων του ενός Περιφερειακών Συντονιστών Αλλοδαπών, από τον οικείο Κλάδο καθορίζονται και ο
τοµέας ευθύνης και η έδρα αυτών. Οι Περιφερειακοί Συντονιστές
Αλλοδαπών και το προσωπικό από το οποίο υποστηρίζονται υπάγονται στον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων και εξυπηρετούνται διαχειριστικά από το Επιτελείο των οικείων
Περιφερειακών Αστυνοµικών Διευθύνσεων.
6. Για τυχόν συγχύσεις ή δυσλειτουργίες που ανακύπτουν µεταξύ Υπηρεσιών στο πλαίσιο της λειτουργικής και επιχειρησιακής
τους δράσης αποφαίνονται για την επίλυσή τους:
α. ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας, προκειµένου για τους
Κλάδους, το Επιτελείο και τις Υπηρεσίες που υπάγονται απευ-
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θείας σε αυτόν,
β. ο Υπαρχηγός, προκειµένου για αυτοτελείς κεντρικές ή περιφερειακές Υπηρεσίες διαφορετικών Κλάδων, καθώς και για τις
αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες που εποπτεύονται και ελέγχονται από τον ίδιο,
γ. οι Γενικοί Επιθεωρητές, ως προς τις Διευθύνσεις του Κλάδου τους και τις Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας σε αυτούς,
επιπέδου Διεύθυνσης και άνω,
δ. ο Προϊστάµενος του Επιτελείου, προκειµένου για τις Διευθύνσεις του Επιτελείου και τις αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες,
οι οποίες εποπτεύονται και ελέγχονται από τον ίδιο,
ε. οι Γενικοί Αστυνοµικοί Διευθυντές, οι Περιφερειακοί Αστυνοµικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές και Περιφερειακοί Διευθυντές
Ασφάλειας και οι Διοικητές, Διευθυντές ή Προϊστάµενοι Υπηρεσιών, για τις υφιστάµενες Yπηρεσίες τους.
Άρθρο 36
Διοίκηση
1. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας ασκεί τη διοίκηση του
Σώµατος και είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο Αρχηγός επιλέγεται από το Κυβερνητικό Συµβούλιο
Εξωτερικών και Άµυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) για θητεία δύο ετών, η οποία
δύναται να παραταθεί µέχρι ένα ακόµη έτος. Η αποστρατεία του
Αρχηγού πριν από 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 ΚΥ.Σ.Ε.Α. µπορεί στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας που αποστρατεύεται να απονέµεται ο βαθµός του Στρατηγού εν αποστρατεία.
2. Ο Υπαρχηγός είναι ο αρχαιότερος Αντιστράτηγος µετά τον
Αρχηγό και 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 τους Γενικούς Επιθεωρητές Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων και τον Προϊστάµενο του Επιτελείου.
4. Οι Γενικοί Επιθεωρητές καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το έργο όλων των Περιφερειακών Αστυνοµικών Υπηρεσιών του οικείου Κλάδου, καθώς και των
αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών του Σώµατος των οποίων η εποπτεία και ο έλεγχος του έχει ανατεθεί.
5. Ο Προϊστάµενος Επιτελείου καθοδηγεί, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Διευθύνσεων του Επιτελείου και
της Διεύθυνσης Υγειονοµικού.
6. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας µπορεί µε απόφασή
του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να µεταβιβάζει στον Υπαρχηγό, στους Γενικούς Επιθεωρητές, στον
Προϊστάµενο του Επιτελείου, στους Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων και του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνοµίας
και στους Προϊσταµένους των Κεντρικών και Περιφερειακών
Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης, ορισµένες αρµοδιότητές του, εκτός από αυτές που του µεταβίβασε
µε απόφασή του ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη. Επίσης, µπορεί να µεταβιβάζει στα πιο πάνω όργανα
το δικαίωµα να υπογράφουν «µε εντολή του».
7. Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι Γενικοί Επιθεωρητές, ο Προϊστάµενος του Επιτελείου, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων και του Επιτελείου και οι Προϊστάµενοι
των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής
Διεύθυνσης και Διεύθυνσης 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.
Άρθρο 37
Βαθµοί Διοικούντων
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1. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας φέρει το βαθµό του
Αντιστράτηγου Αστυνοµίας. Τον ίδιο βαθµό φέρουν ο Υπαρχηγός
και οι Γενικοί Επιθεωρητές των Κλάδων Τάξης και Ασφάλειας.
2. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων και ο Προϊστάµενος του Επιτελείου φέρουν το
βαθµό του Αντιστράτηγου ή του Υποστράτηγου Αστυνοµίας.
3. Σε καθέναν από τους Κλάδους Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, καθώς και στο Επιτελείο τοποθετούνται τουλάχιστον δύο ανώτατοι αξιωµατικοί, µε το βαθµό
του Υποστράτηγου ή του Ταξίαρχου Αστυνοµίας, ως βοηθοί των
οικείων Γενικών Επιθεωρητών και του Προϊστάµενου Επιτελείου.
4. Οι Γενικοί Αστυνοµικοί Διευθυντές των Γενικών Αστυνοµικών
Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο Γενικός Διευθυντής
της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήµων Προσώπων και
Ευπαθών Στόχων, οι Περιφερειακοί Αστυνοµικοί Διευθυντές, οι
Διευθυντές και Περιφερειακοί Διευθυντές Ασφάλειας, οι Διευθυντές της Διεύθυνσης Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας,
της Διεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας, της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, καθώς και ο υγειονοµικός αξιωµατικός που τοποθετείται Διευθυντής της Διεύθυνσης
Υγειονοµικού, φέρουν το βαθµό του Υποστράτηγου ή του Ταξίαρχου Αστυνοµίας.
5. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων και οι Διευθυντές των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης φέρουν το βαθµό του Ταξίαρχου Αστυνοµίας ή του
Αστυνοµικού Διευθυντή. Επίσης, το βαθµό του Ταξίαρχου Αστυνοµίας ή του Αστυνοµικού Διευθυντή φέρουν και οι αξιωµατικοί
που τοποθετούνται ως βοηθοί των Γενικών Αστυνοµικών Διευθυντών Αττικής και Θεσσαλονίκης, των Περιφερειακών Αστυνοµικών Διευθυντών και των Διευθυντών και Περιφερειακών
Διευθυντών Ασφάλειας.
6. Διευθυντές, Προϊστάµενοι ή Τµηµατάρχες, κατά περίπτωση,
των αυτοτελών ή µη Υπηρεσιών επιπέδου Υποδιεύθυνσης τοποθετούνται Αστυνοµικοί Διευθυντές ή Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές
ή Αστυνόµοι Α’.
7. Τµηµατάρχες των Τµηµάτων των Διευθύνσεων των Κλάδων
και του Επιτελείου τοποθετούνται Αστυνοµικοί Διευθυντές ή
Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόµοι Α’.
8. Διοικητές ή Προϊστάµενοι των Κεντρικών και Περιφερειακών, αυτοτελών ή µη, Υπηρεσιών επιπέδου Τµήµατος τοποθετούνται Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόµοι Α’ ή Αστυνόµοι
Β’ ή Υπαστυνόµοι Α’ και Β’.
9. Διοικητές των Υπηρεσιών επιπέδου Αστυνοµικού Σταθµού
τοποθετούνται Υπαστυνόµοι Α’ και Β’ ή Ανθυπαστυνόµοι - Αρχιφύλακες.
10. Διευθυντές των Διευθύνσεων Επικοινωνίας και Πολιτικού
Προσωπικού τοποθετούνται πολιτικοί υπάλληλοι που έχουν τις
προβλεπόµενες από τις ισχύουσες διατάξεις προϋποθέσεις. Στη
Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών µπορεί να τοποθετείται Διευθυντής και πολιτικός υπάλληλος. Σε θέσεις προϊσταµένων Τµηµάτων κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνοµίας τοποθετούνται και πολιτικοί υπάλληλοι των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε., σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό.
11. Οι ανώτατοι αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας τοποθετούνται µε απόφαση του Αρχηγού του Σώµατος. Η τοποθέτηση των οµοιόβαθµων Γενικών Επιθεωρητών των Κλάδων
Τάξης, Ασφάλειας, Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, καθώς
και του Προϊστάµενου του Επιτελείου πραγµατοποιείται ανεξαρτήτως της σειράς αρχαιότητάς τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Άρθρο 38
1. Η Αστυνοµική Ακαδηµία αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και η εποπτεία σε αυτήν ασκείται από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη µέσω του Επιτελείου της Ελληνικής
Αστυνοµίας και από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.
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2. Η Αστυνοµική Ακαδηµία έχει ως αποστολή την εκπαίδευση,
µετεκπαίδευση, επιµόρφωση και εξειδίκευση όλων των κατηγοριών και βαθµών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της η Αστυνοµική Ακαδηµία αναπτύσσει συνεργασίες µε εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και
ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και συµµετέχει σε προγράµµατα, δράσεις και πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού ή ερευνητικού χαρακτήρα που συµβάλλουν γενικά στην
αναβάθµιση της παρεχόµενης από αυτήν επαγγελµατικής και
ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι των Σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας έχουν πρόσβαση σε συναφή µε την αποστολή της Ελληνικής Αστυνοµίας και τα ειδικότερα καθήκοντα
του προσωπικού της, µεταπτυχιακά προγράµµατα των ανώτατων
και ανώτερων εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της χώρας ή και του
εξωτερικού, ιδίως στους τοµείς της νοµικής, διοικητικής και οικονοµικής επιστήµης, της πληροφορικής, της εγκληµατολογίας,
της ανάπτυξης και διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού και της κοινωνιολογίας.
3. Η Αστυνοµική Ακαδηµία συγκροτείται από το Επιτελείο της
και τις ακόλουθες Σχολές:
α. Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνοµίας,
β. Σχολή Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας,
γ. Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Ελληνικής Αστυνοµίας,
δ. Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.
4. Η Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνοµίας ανήκει στην
ανώτερη βαθµίδα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και παρέχει ισότιµη
εκπαίδευση και χορηγεί ισότιµα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.
Στην ανώτερη βαθµίδα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ανήκει και
το Τµήµα Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων
της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Ελληνικής Αστυνοµίας.
5. Η Σχολή Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας είναι ισότιµη
µε τα Ιδρύµατα και τις Σχολές του Πανεπιστηµιακού τοµέα της
ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται από τις ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις και τις αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές
των Ενόπλων Δυνάµεων της χώρας και παρέχει ισότιµη εκπαίδευση και χορηγεί ισότιµα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται
από τα Ιδρύµατα και τις Σχολές αυτές.
6. Τα πτυχία και οι βεβαιώσεις φοίτησης ή παρακολούθησης
µαθηµάτων στις Σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας υπογράφονται από τον διοικητή αυτής και απονέµονται σε ειδική τελετή.
7. Τα εκπαιδευτικά όργανα της Αστυνοµικής Ακαδηµίας είναι:
α. Τo Εκπαιδευτικό Συµβούλιο, το οποίο συγκροτείται από το
διοικητή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, ως πρόεδρο και τον υποδιοικητή αυτής, το διοικητή της οικείας Σχολής, το διευθυντή της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του
Επιτελείου Ελληνικής Αστυνοµίας και τον Διευθυντή Σπουδών,
καθώς και έναν εκπρόσωπο του διδακτικού προσωπικού της οικείας Σχολής, ως µέλη. Χρέη γραµµατέα εκτελεί ο προϊστάµενος
του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Μελετών του Επιτελείου της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά και το βιβλίο
αποφάσεων του εκπαιδευτικού συµβουλίου. Τo Εκπαιδευτικό
Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας.
β. Ο Διευθυντής Σπουδών κάθε Σχολής, ο οποίος επιλέγεται
από το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο της προηγούµενης παραγράφου, µεταξύ του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) της χώρας που διδάσκει στην Αστυνοµική Ακαδηµία. Αν δεν υπάρχει τέτοιο προσωπικό, ως Διευθυντής Σπουδών ορίζεται διδάσκων καθηγητής,
κάτοχος διδακτορικού τίτλου, της οικείας Σχολής. Η αποζηµίωση
για την πέραν των διδακτικών τους καθηκόντων απασχόληση των
Διευθυντών Σπουδών καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
8. α. Το διδακτικό προσωπικό της Αστυνοµικής Ακαδηµίας ορίζεται µε απόφαση του διοικητή της και επιλέγεται ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(1) Για την επιλογή του διδακτικού προσωπικού των ακαδηµαϊκού χαρακτήρα µαθηµάτων αποφασίζει τριµελής Επιτροπή, η
οποία συντίθεται από τον υποδιοικητή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας ή τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο και µέχρι δύο (2) καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. της χώρας, του ιδίου ή
συναφούς µε την υπό πλήρωση θέση γνωστικού αντικειµένου.
(2) Για την επιλογή του διδακτικού προσωπικού των µη ακαδηµαϊκών µαθηµάτων αποφασίζει τριµελής Επιτροπή, η οποία συντίθεται από τον υποδιοικητή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας ή τον
αναπληρωτή του, τον διοικητή της οικείας Σχολής και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. Χρέη προέδρου της Επιτροπής εκτελεί το κατά
βαθµό ανώτερο ή αρχαιότερο µέλος αυτής.
β. Οι Επιτροπές των υποπεριπτώσεων (1) και (2) της προηγούµενης περίπτωσης συγκροτούνται µε απόφαση του διοικητή της
Αστυνοµικής Ακαδηµίας.
γ. Με τις ίδιες ως άνω διαδικασίες επιλέγονται και ορίζονται
ισάριθµοι προς τους τακτικούς αναπληρωτές καθηγητές.
δ. Ως εκπρόσωπος του διδακτικού προσωπικού κάθε Σχολής
ορίζεται διδάσκων καθηγητής της Σχολής αυτής, κάτοχος διδακτορικού τίτλου, ο οποίος επιλέγεται από το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο.
9. Για την επιλογή του διδακτικού προσωπικού της προηγούµενης παραγράφου προηγείται, απαραιτήτως, η δηµοσίευση
σχετικής προκήρυξης, µε την οποία καθορίζονται τα προσόντα
που απαιτούνται, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προς πιστοποίηση των προσόντων των υποψηφίων, καθώς επίσης η
διάρκεια και οι λοιποί όροι εργασίας. Για τη διδασκαλία, στην
Αστυνοµική Ακαδηµία, µαθήµατος του οποίου το γνωστικό αντικείµενο διδάσκεται σε Α.Ε.Ι., απαιτείται η κατοχή διδακτορικού
τίτλου σπουδών στο ίδιο ή σε συναφές αντικείµενο και µόνον
εφόσον δεν υπάρχει υποψήφιος καθηγητής για το µάθηµα αυτό
επιτρέπεται η διδασκαλία του από καθηγητή κάτοχο µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείµενο. Η προκήρυξη εκδίδεται από το διοικητή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, ύστερα από
σχετική εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, η οποία υποβάλλεται πριν από τη λήξη του προηγούµενου ακαδηµαϊκού
έτους και δηµοσιεύεται σε τουλάχιστον δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Με την προκήρυξη καθορίζεται και η αµοιβή των καθηγητών ή αναπληρωτών καθηγητών
Α.Ε.Ι. που συµµετέχουν στις τριµελείς Επιτροπές επιλογής της
προηγούµενης παραγράφου.
10. Ο Διευθυντής Σπουδών κάθε Σχολής, σε συνεργασία µε
τον διοικητή αυτής, εντός ενός (1) µηνός από τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους, εισηγείται προς το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο αναφορικά µε το πρόγραµµα σπουδών, τις θεµατικές ενότητες της
διδακτέας ύλης, τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα, συγγράµµατα και
λοιπό εκπαιδευτικό υλικό που θεωρείται αναγκαίο για την εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής, καθώς και για κάθε άλλο θέµα
που αφορά στην εκπαιδευτική και ακαδηµαϊκή λειτουργία της
Σχολής για το επόµενο εκπαιδευτικό έτος. Επί της εισηγήσεως
αποφασίζει το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο εντός ενός (1) µηνός από
την υποβολή της και σε κάθε περίπτωση είκοσι (20) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού έτους.
11. Από τη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας µπορεί, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, να οργανώνονται και να υλοποιούνται, αυτοδυνάµως ή σε συνεργασία µε
Α.Ε.Ι. της χώρας ή ανάλογου επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύµατα
άλλων χωρών, προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών και να
απονέµονται αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών. Τα προγράµµατα αυτά
καταρτίζονται από ειδική τριµελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται για αυτόν το σκοπό µε απόφαση του διοικητή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και συντίθεται από τον διοικητή της Σχολής, ως
πρόεδρο και µέλη το Διευθυντή Σπουδών της Σχολής αυτής και
έναν καθηγητή Α.Ε.Ι. του ιδίου ή συναφούς προς το µεταπτυχιακό πρόγραµµα γνωστικού αντικειµένου, ο οποίος, σε περίπτωση συνεργασίας, προέρχεται από το συνεργαζόµενο Α.Ε.Ι..
Το περιεχόµενο του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών
υποβάλλεται στο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο και εγκρίνεται από
αυτό. Μέρος των µεταπτυχιακών προγραµµάτων µπορεί να υλοποιείται σε Σχολές ή Τµήµατα Α.Ε.Ι. της χώρας µας ή και στην
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αλλοδαπή. Διευθυντής του Προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών είναι ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής, ο οποίος µεριµνά
για την οµαλή υλοποίησή του. Με τον οικείο κανονισµό ρυθµίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα και λεπτοµέρειες εφαρµογής του
προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία αφορούν,
ιδίως:
α. το αντικείµενο, το σκοπό και τη χρονική διάρκεια του προγράµµατος, καθώς και το είδος των µεταπτυχιακών τίτλων που
απονέµονται,
β. τις κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές, τη διαδικασία εισαγωγής τους, τα διδασκόµενα µαθήµατα, τις πρακτικές ασκήσεις, τον αριθµό των µεταπτυχιακών φοιτητών και τη
διδακτική και ερευνητική απασχόλησή τους,
γ. τις ανάγκες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδοµή για την
απρόσκοπτη εφαρµογή του προγράµµατος, το συνολικό κόστος
υλοποίησής του, καθώς και τις πηγές και το ύψος χρηµατοδότησής του, αναλυτικά,
δ. την τυχόν αναθεώρηση επιµέρους παραµέτρων του σχετικού προγράµµατος σπουδών και
ε. κάθε άλλο θέµα που αφορά στην οργάνωση και υλοποίηση
του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών.
12. Στο Επιτελείο της Αστυνοµικής Ακαδηµίας λειτουργεί Υπηρεσία Οικονοµικής Διαχείρισης και Τεχνικής Υποστήριξης, η
οποία είναι αρµόδια για τη διαχείριση των θεµάτων οικονοµικής
φύσεως και υλικοτεχνικού εξοπλισµού της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και των υπαγοµένων σε αυτήν Υπηρεσιών, όπως τα θέµατα
προϋπολογισµού, µισθοδοσίας, δαπανών, προµηθειών και γενικά, διαχείρισης των οικονοµικών πόρων, καθώς και τα θέµατα
εφοδιασµού, συντήρησης και διανοµής στο προσωπικό και τις
Υπηρεσίες των απαραίτητων µέσων, µηχανηµάτων και λοιπών
εφοδίων και υλικών. Στις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας αυτής περιλαµβάνονται, ιδίως:
α. η κατάρτιση, η έγκαιρη υποβολή για έγκριση, τροποποίηση
ή αναµόρφωση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και η συγκέντρωση,
επεξεργασία και η αξιολόγηση των συναφών προς το ζήτηµα
αυτό στοιχείων,
β. η έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή για έγκριση του ετήσιου
ή µεσοπρόθεσµου προγράµµατος προµηθειών, η µέριµνα για την
εκτέλεσή του και η διεκπεραίωση όλων των συναφών µε το ζήτηµα αυτό διαδικασιών, όπως η διενέργεια διαγωνισµών, η παραλαβή των προµηθειών και η εκποίηση ή καταστροφή του
περιορισµένης οικονοµικής εκµετάλλευσης ή άχρηστου υλικού,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις,
γ. η διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν στην εκκαθάριση δαπανών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, η διαχείριση της
πάγιας προκαταβολής και η σύνταξη του απολογισµού και ισολογισµού και η υποβολή τους για έγκριση,
δ. η διεκπεραίωση των διαδικασιών που προβλέπονται για τη
µισθοδοσία, την αµοιβή ή την αποζηµίωση του πάσης φύσεως
προσωπικού της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, η παρακολούθηση και
τακτοποίηση των µισθολογικών του µεταβολών και η µέριµνα για
τη µηχανογραφική επεξεργασία, ανάλυση και τήρηση των σχετικών στοιχείων,
ε. η παραλαβή και η µέριµνα για την εξόφληση των χρηµατικών
ενταλµάτων και η διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
στ. η καταγραφή, παρακολούθηση, αξιοποίηση και διαχείριση
της ακίνητης και κινητής περιουσίας και του κάθε είδους εξοπλισµού της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και η διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών.
13. Πόροι της Αστυνοµικής Ακαδηµίας είναι, ιδίως:
α. η ετήσια κρατική επιχορήγηση, που εγγράφεται στον προϋπολογισµό εξόδων του ΕΦ.43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»,
β. οι πρόσοδοι από τη µίσθωση ή κατ’ άλλον τρόπο αξιοποίηση
περιουσιακών της στοιχείων,
γ. τα έσοδα από τη συµµετοχή της σε εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράµµατα χρηµατοδότησης,
δ. οι κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες και πόροι συναφείς προς το σκοπό και την
αποστολή της.
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Για το έτος 2014 η κρατική επιχορήγηση της περίπτωσης α’
δίδεται µε ισόποση µείωση των αντίστοιχων Κ.Α.Ε. λειτουργικών
δαπανών του προϋπολογισµού εξόδων του ΕΦ.43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».
Από το έτος 2015 και µετά η ανωτέρω κρατική επιχορήγηση
δίδεται εντός των ανωτάτων ορίων πιστώσεων που ισχύουν για
τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, όπως ισχύει.
14. Ως προϊστάµενος της Αστυνοµικής Ακαδηµίας τοποθετείται, µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, αξιωµατικός µε το βαθµό του Υποστράτηγου Αστυνοµίας ή
Ταξίαρχου Αστυνοµίας, ο οποίος φέρει τον τίτλο του διοικητή.
Ως υποδιοικητής ορίζεται αξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας µε το βαθµό του Ταξίαρχου ή του Αστυνοµικού Διευθυντή.
Ως διοικητές των Σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας ορίζονται
αξιωµατικοί µε το βαθµό του Ταξίαρχου ή του Αστυνοµικού Διευθυντή.
15. Η λειτουργία της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και η εισαγωγή
για εκπαίδευση και µετεκπαίδευση στις Σχολές της διέπονται
από τις διατάξεις των άρθρων 41 παράγραφοι 1, 3, 7 έως 10, 42
και 43 του ν. 1481/1984 (Α’ 152) και του ν. 2226/1994 (Α’ 122).
16. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µετά από πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
ρυθµίζονται, µέσα στο πλαίσιο του άρθρου αυτού, τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και των
Σχολών που υπάγονται σε αυτήν, της διδακτέας ύλης, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, των υποχρεώσεων και των
δικαιωµάτων των δοκίµων, των εξετάσεων και των λοιπών τρόπων ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών, η φοίτηση και η αποφοίτηση από τις Σχολές και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Τα
προεδρικά διατάγµατα του προηγούµενου εδαφίου κωδικοποιούνται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
και απαρτίζουν τον κανονισµό εκπαίδευσης του προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνοµίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 39
Τελικές διατάξεις
1. Για τη ρύθµιση των θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας
των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας και του προσωπικού
της εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 11 του ν. 1481/1984
(Α’ 152) και 28 παρ. 1 του
ν. 2800/2000 (Α’ 41).
2. Διατάξεις νόµων και κανονιστικών πράξεων που ρυθµίζουν
θέµατα προσωπικού και Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας
εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις
του παρόντος.
3. Για την εφαρµογή των ρυθµίσεων των προεδρικών διαταγµάτων 100/2003 και 211/2005, ως περιοχή µετάθεσης νοείται η
περιφέρεια της Γενικής Αστυνοµικής Διεύθυνσης Αττικής, της
Γενικής Αστυνοµικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης ή των πρώην
Αστυνοµικών Διευθύνσεων, η έδρα των οποίων λαµβάνεται
υπόψη για τον υπολογισµό των µορίων λόγω απόστασης. Προκειµένου για νησιωτικές περιοχές η απόσταση για τον υπολογισµό των µορίων προσµετράται από το κύριο λιµάνι του νησιού.
4. Το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας που κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος υπηρετεί σε Υπηρεσίες Αστυνοµικών Διευθύνσεων δεν µετατίθεται χωρίς αίτησή του εκτός αυτών,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 12, 15, 16 και 17
του π.δ. 100/2003 και των άρθρων 11, 12 και 13 του π.δ.
211/2005.
5. Για την εφαρµογή των ρυθµίσεων του άρθρου 30Α του
ν.1264/1982, όπως ισχύει, ως «Αστυνοµική Διεύθυνση νοµού» νοείται η περιφέρεια των πρώην Αστυνοµικών Διευθύνσεων.
6. Τα ειδικά επιδόµατα τα οποία χορηγούνται στο προσωπικό
των υπηρεσιών των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παρ. 2 του άρθρου 26, σύµφωνα µε ισχύουσες διατάξεις εξακολουθούν να κα-
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ταβάλλονται σε αυτό και µετά την υπαγωγή των υπηρεσιών
αυτών στη Διεύθυνση Ειδικών Αστυνοµικών Δυνάµεων.
7. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2003 (Α’ 94), το οποίο προστέθηκε µε το
άρθρο 1 του π.δ. 107/2012 (Α’ 185), µετά τη λέξη «Ξάνθης», προστίθεται η λέξη «Δράµας».
Άρθρο 40
Μεταβατικές διατάξεις
1. 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 της Ελληνικής Αστυνοµίας εξακολουθούν να λειτουργούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, εφόσον
αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων του πρώτου εδαφίου της παρ. 16 του άρθρου 38 του παρόντος νόµου, η
Αστυνοµική Ακαδηµία και οι Σχολές που υπάγονται σε αυτήν εξακολουθούν να λειτουργούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
3. Για τα ήδη λειτουργούντα συνεργεία µεταφορικών µέσων
της Ελληνικής Αστυνοµίας απαιτείται µόνο άδεια λειτουργίας η
οποία εκδίδεται, εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου
19. Μέχρι την έκδοση της ως άνω άδειας τα συνεργεία αυτά εξακολουθούν να λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του β.δ. 24/1970 (Α’ 7).
Άρθρο 41
Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων –
Σύσταση οργανικών θέσεων αστυνοµικού
προσωπικού ειδικών καθηκόντων
1. Από το σύνολο των κενών, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, οργανικών θέσεων αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, καταργούνται έξι χιλιάδες επτακόσιες (6.700) οργανικές
θέσεις.
2. Συνιστώνται τριακόσιες (300) νέες οργανικές θέσεις αστυνοµικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων, οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόµενες από την περίπτωση δ’ της παρ. 2 του
άρθρου 19 του ν. 2800/2000 οργανικές θέσεις. Ο αριθµός των
θέσεων αυτών, κατά κατηγορία και ειδικότητα, καθορίζεται µε
προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 42
Τροποποίηση διατάξεων
1. Οι παράγραφοι 1 και 7 του άρθρου 13 του ν. 2800/2000 (Α’
41) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας συνιστάται και λειτουργεί Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο συγκροτείται από τους:
α. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας ως πρόεδρο,
β. Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας,
γ. Γενικούς Επιθεωρητές Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών
και Προστασίας Συνόρων και
δ. Προϊστάµενο Επιτελείου, ως µέλη.»
«7. Το Συµβούλιο συνεδριάζει µε την παρουσία τουλάχιστον
τεσσάρων (4) µελών. Όταν συγκαλείται για τη διαχείριση κρίσεων
ή για σοβαρά θέµατα ασφάλειας, µπορεί να καλούνται και να
συµµετέχουν και οι οικείοι Γενικοί Αστυνοµικοί Διευθυντές ή Περιφερειακοί Αστυνοµικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές ή Περιφερειακοί Διευθυντές Ασφάλειας.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.
1711/1987 (Α’ 109), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1
του άρθρου 5 του ν. 3181/2003 (Α’ 218), αντικαθίσταται ως εξής:
«Το προσωπικό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τριακόσια
(300) άτοµα».
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν.
2713/1999 (Α’ 89), το οποίο προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρ-

θρου 13 του ν. 3387/2005 (Α’ 224), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συνιστάται Κεντρικό Συµβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ.), µε αποστολή την παροχή επιστηµονικών
κατευθύνσεων και οδηγιών στις Επιτροπές Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας (Ε.Π.Σ.Α.), καθώς και το συντονισµό
των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν στο πλαίσιο εκπλήρωσης
της αποστολής τους.»
4. Το άρθρο 34 παρ. 23 του ν. 4115/2013 τροποποιείται ως
εξής:
«Κατά τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014 οι εξετάσεις
εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας θα πραγµατοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά
το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 43
Ρύθµιση θεµάτων της Υπηρεσίας Εσωτερικών
Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας
1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (Α’ 89)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το όνοµα και άλλα στοιχεία του καταγγέλλοντος µπορεί µε
απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας να µην ανακοινώνονται
κατά το στάδιο της διερεύνησης της βασιµότητας των καταγγελλοµένων, αν το ζητήσει ρητά ο καταγγέλλων, εφόσον δεν διενεργείται ακόµη προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση. Όταν η
καταγγελία είναι ανώνυµη, διερευνάται εφόσον περιέχει στοιχεία
που παρέχουν βάση για τη διερεύνησή της, άλλως η έρευνα αναστέλλεται, µε πράξη του Διοικητή της Υπηρεσίας, έως ότου αναφανούν νέα στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν επανεξέταση της
υπόθεσης.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (Α’ 89), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 3103/2003,
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι αρµοδιότητες των άλλων δικαστικών και διωκτικών
αρχών δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού. Όταν
άλλη αστυνοµική Υπηρεσία ενεργεί, κατ’ εφαρµογή του άρθρου
243 παρ. 2 του Κ.Π.Δ., προανακριτικές πράξεις για τις αξιόποινες
πράξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, που διαπράττονται από αστυνοµικούς, καθώς και από υπαλλήλους και λειτουργούς του δηµοσίου τοµέα, υπαλλήλους ή αξιωµατούχους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισµών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, υποχρεούται να ενηµερώνει αµέσως µε έγγραφό της, που δεν κοινοποιείται σε άλλες
υπηρεσίες ή αρχές, τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Οι
άλλες αρχές οφείλουν να ενηµερώνουν σχετικά την Υπηρεσία
Εσωτερικών Υποθέσεων.»
3. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2713/1999 (Α’ 89), όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 14 του
ν. 3686/2008 (Α’ 158) και την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.
3938/2011 (Α’ 61), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι αστυνοµικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων,
µετά τη λήξη της αρχικής θητείας τους, µετατίθενται, εφόσον
επιθυµούν, σε Υπηρεσίες του τόπου συµφερόντων τους (άρθρο
2 του π.δ. 100/2003, Α’ 94), έστω κι αν δεν υπάρχει κενή οργανική
θέση.»
4. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 2713/1999, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 36 του
ν. 2800/2000
και την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3103/2003 (Α’ 23), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Όποιος προβαίνει στην άσκηση σωµατικής βίας, απειλών ή
εκφοβισµού ή οποιασδήποτε άλλης επέµβασης στην άσκηση
υπηρεσιακών καθηκόντων του εποπτεύοντος εισαγγελικού λειτουργού ή αστυνοµικού που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, επηρεάζει τον µάρτυρα ή αλλοιώνει ή
αποκρύπτει αποδεικτικά µέσα, σε σχέση µε τα αδικήµατα που
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αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 µε σκοπό την παρακώλυση του ανακριτικού έργου ή την παρεµπόδιση απονοµής της
Δικαιοσύνης τιµωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 225 του
Π.Κ., αν η πράξη αυτή δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη ποινική
διάταξη.»
Άρθρο 44
Ρύθµιση ειδικών θεµάτων
της Διεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας
1. Το εδάφιο β’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997
(Α’ 179), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 2 περίπτωση
θ’ του ν. 3943/2011 (Α’ 66), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η µηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται από τον Προϊστάµενο της
αρµόδιας Δ.Ο.Υ. ή τον Προϊστάµενο της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργήθηκε από
όργανα του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε)
ή της Διεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας της Ελληνικής Αστυνοµίας ή των ελεγκτικών κέντρων του άρθρου 3 του
ν.
2343/1995 (Α’ 211) ή υποβάλλεται από τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων του Υπουργείου
Οικονοµικών, ως εξής:».
2. Η παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α. Στις περιπτώσεις που από τη Διεύθυνση Οικονοµικής
Αστυνοµίας της Ελληνικής Αστυνοµίας διενεργείται έλεγχος για
τη βεβαίωση παραβάσεων της φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας, προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση για οικονοµικά
εγκλήµατα που υπάγονται στην αρµοδιότητά της δεν ισχύει το
φορολογικό, τελωνειακό, τραπεζικό, χρηµατιστηριακό ή επιχειρηµατικό απόρρητο.
β. Η Διεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας µε την ολοκλήρωση
των ερευνών της διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές του Υπουργείου
Οικονοµικών στοιχεία που συγκέντρωσε κατά την άσκηση των
αρµοδιοτήτων της από τα οποία προκύπτει η τέλεση φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων, προκειµένου να επιβληθούν
οι κατά περίπτωση προβλεπόµενες διοικητικές κυρώσεις.
γ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο τρόπος ενηµέρωσης, η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριακών στοιχείων και
κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της φορολογικής
και τελωνειακής νοµοθεσίας µεταξύ της Διεύθυνσης Οικονοµικής
Αστυνοµίας και των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών.»
3. α. Η Διεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας της Ελληνικής
Αστυνοµίας, πέραν των λοιπών αρµοδιοτήτων της, δύναται να
προβαίνει σε ελέγχους για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων
της φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας σε περιπτώσεις
παραβάσεων ειδικής βαρύτητας και ενδιαφέροντος, όπως είναι
οι λαθρεµπορικές πράξεις ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, οι παραβάσεις που λαµβάνουν χώρα µε τη χρήση δυσχερώς ανιχνεύσιµων
ή νέων µηχανισµών απάτης και ιδιαίτερων τεχνασµάτων κ.λπ..
Για την εκπλήρωση της αποστολής της η Δ.Ο.Α.:
αα) Λαµβάνει γνώση και ελέγχει τις φορολογικές δηλώσεις,
φορολογικά στοιχεία και κάθε άλλο υποχρεωτικό και προαιρετικό
βιβλίο και στοιχείο που ορίζονται από τη φορολογική και τελωνειακή νοµοθεσία.
Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται στα γραφεία της
Υπηρεσίας ή στην επαγγελµατική εγκατάσταση του ελεγχόµενου.
ββ) Καλεί εγγράφως τον ελεγχόµενο ή άλλο πρόσωπο να
δώσει µέσα σε προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την
παραλαβή του σχετικού αιτήµατος πληροφορίες για τη διευκόλυνση του φορολογικού ή τελωνειακού ελέγχου, καθώς και να
παρέχει αντίγραφα µέρους των βιβλίων και στοιχείων ή οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου, συµπεριλαµβανοµένων πελατολογίων και καταλόγων προµηθευτών και αντίγραφα των
ηλεκτρονικών αρχείων, εφόσον αυτά εκδίδονται µηχανογραφικά,
εκτός εάν ο ελεγχόµενος προσκοµίσει επαρκείς αποδείξεις για
πιθανές δυσχέρειες κατά την προετοιµασία και υποβολή των
πληροφοριών που του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες αυτές
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οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της Δηµόσιας Διοίκησης ή
σε λόγους ανωτέρας βίας. Η Δ.Ο.Α. υποχρεούται να παραδίδει
στον ελεγχόµενο αποδεικτικό παράδοσης, στο οποίο γίνεται
µνεία όλων των παραδοθέντων εγγράφων ή αρχείων.
γγ) Ενεργεί κατά τον έλεγχο κάθε αναγκαία εξέταση ή έρευνα
στην επαγγελµατική εγκατάσταση του ελεγχόµενου, ιδίως στους
χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης ή παράδοσης
των αγαθών, στον τόπο παροχής των υπηρεσιών, καθώς και στα
µεταφορικά µέσα.
δδ) Ενεργεί έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων που δεν
ευρίσκονται στο χώρο της επαγγελµατικής απασχόλησης του
ελεγχόµενου µετά από συναίνεση του ελεγχόµενου ή του επιτόπιου εισαγγελέα.
εε) Λαµβάνει αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων, καθώς και
λοιπών εγγράφων, για τα οποία ο ελεγχόµενος δηλώνει ότι αντιπροσωπεύουν ακριβή αντίγραφα. Σε περίπτωση άρνησης, οι διενεργούντες τον έλεγχο αστυνοµικοί προβαίνουν σε σχετική
επισηµείωση επί των εγγράφων. Οι διενεργούντες τον έλεγχο δύνανται να απαιτούν από τον ελεγχόµενο ή τον εκπρόσωπό του
να παρίσταται στον τόπο, όπου διενεργείται ο έλεγχος και να
απαντά σε ερωτήµατα που του τίθενται, ώστε να διευκολύνεται
η διενέργεια του ελέγχου.
Σε περίπτωση κατά την οποία τα βιβλία και στοιχεία τηρούνται
σε ηλεκτρονική µορφή, η Δ.Ο.Α. έχει δικαίωµα πρόσβασης σε
οποιαδήποτε φυλασσόµενα αρχεία, καθώς και στα λογιστικά
προγράµµατα και τις πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί σε
αυτά ενώ δικαιούται να λαµβάνει τα ηλεκτρονικά αρχεία σε αναγνώσιµη ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή.
στστ) Κατάσχει βιβλία και στοιχεία που τηρούνται ή διαφυλάσσονται σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία, οποιαδήποτε
άλλα ανεπίσηµα βιβλία, έγγραφα, αρχεία, στοιχεία, ηλεκτρονικά
µέσα αποθήκευσης και µεταφοράς δεδοµένων, καθώς και αγαθά
και µέσα µεταφοράς εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποδεικτική αξία αυτών.
ζζ) Συντάσσει µετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου
την κατά περίπτωση προβλεπόµενη έκθεση ελέγχου την οποία
διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές για την επιβολή των διοικητικών
κυρώσεων.
β. Για την έρευνα και την κατάσχεση που διενεργείται από τη
Δ.Ο.Α. συντάσσεται έκθεση, η οποία υπογράφεται από αυτούς
που ενεργούν την κατάσχεση και τον ελεγχόµενο ή τον παρόντα
κατά τη διενέργεια του ελέγχου εταίρο ή µέλος ή συγγενικό
προς τους ανωτέρω πρόσωπο ή πρόσωπο που µετέχει στη διοίκηση ή διαχείριση ή υπάλληλο ή λογιστή της επιχείρησης.
Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον ελεγχόµενο ή στον
παριστάµενο, κατά τις διακρίσεις του προηγούµενου εδαφίου,
πρόσωπο.
Σε περίπτωση άρνησης των παραπάνω να υπογράψουν, εφαρµόζονται οι σχετικές µε τις κοινοποιήσεις διατάξεις του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας.
Ο ελεγχόµενος δικαιούται να λάβει αντίγραφα ή φωτοτυπίες
των κατασχεθέντων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων, µε
δαπάνες του.
γ. Κατόπιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήµατος του διευθυντή
της Δ.Ο.Α., οι κρατικές υπηρεσίες και κάθε φορέας της Γενικής
Κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών και όλων των δηµόσιων οργανισµών, φορέων και
εταιρειών, όπου συµµετέχει ή έχει την εποπτεία το Κράτος,
καθώς και οι ανεξάρτητες αρχές και λοιπά τρίτα πρόσωπα όπως
ιδίως τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, οι οργανισµοί συλλογικών
επενδύσεων, τα επιµελητήρια, οι συµβολαιογράφοι, οι υποθηκοφύλακες, οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων, οι οικονοµικοί ή κοινωνικοί ή επαγγελµατικοί φορείς ή οργανώσεις
υποχρεούνται να παρέχουν στη Δ.Ο.Α. κάθε διαθέσιµη πληροφορία και να επιδεικνύουν, χωρίς τη µεταφορά τους εκτός των
εγκαταστάσεων, όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, µητρώα και στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους.
Άρθρο 45
Κριτήρια πρόσληψης ειδικών φρουρών
και συνοριακών φυλάκων
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999
(Α’ 161), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 3547/2007 (Α’ 67) και το άρθρο 9 του ν. 3938/2011
(Α’ 61), αντικαθίσταται ως εξής:
«Κριτήρια πρόσληψης αποτελούν ο γενικός βαθµός απολυτηρίου Λυκείου, η γνώση ξένης γλώσσας, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίµηση ως εφέδρων
αξιωµατικών ή σε ειδικές δυνάµεις των Ενόπλων Δυνάµεων ή
στην Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή επαγγελµατιών οπλιτών, η κατοχή άδειας ικανότητας οδηγού µοτοποδηλάτου ή µοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου, η κατοχή
πτυχίου δηµοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας» και η υπαγωγή στις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ.
1 και της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α’ 152), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»
2. Η περίπτωση στ’ της παρ. 3 του άρθρου 1 του
π.δ.
84/2008 (Α’ 125) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Ο υποψήφιος να είναι γονέας ή τέκνο: αα) πολύτεκνης
οικογένειας, ββ) οικογένειας µε τρία ζώντα τέκνα από νόµιµο
γάµο ή νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων άγαµων µητέρων µε τρία µη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.»
Άρθρο 46
Σύσταση Αστυνοµικού Φαρµακείου
1. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1481/1984 (Α’ 152) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με όµοια απόφαση είναι δυνατό να λειτουργούν στις λέσχες
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και πρατήριο ειδών – τροφίµων, καθώς και Αστυνοµικό Φαρµακείο κατά παρέκκλιση των
σχετικών διατάξεων, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των
σχετικών αναγκών του εν ενεργεία και εν συντάξει προσωπικού
της Ελληνικής Αστυνοµίας και των µελών των οικογενειών τους.
Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη ρυθµίζονται τα ζητήµατα εξυπηρέτησης από το Αστυνοµικό Φαρµακείο του προσωπικού του Π.Σ. (πυροσβεστικού
προσωπικού, Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, πολιτικού
προσωπικού), εν ενεργεία και εν συντάξει και των µελών των οικογενειών τους.»
2. Τα Αστυνοµικά Φαρµακεία εποπτεύονται από τη Διεύθυνση
Υγειονοµικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και στελεχώνονται µε
το αναγκαίο αστυνοµικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και µε προσωπικό, σύµφωνα µε το άρθρο 91 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Ως
προϊστάµενος του φαρµακείου τοποθετείται κάτοχος άδειας
άσκησης του φαρµακευτικού επαγγέλµατος. Κατά τα λοιπά, για
τα θέµατα οργάνωσης και εν γένει λειτουργίας των πρατηρίων
και φαρµακείων του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1481/1984 (Α’ 152) και
οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις,
όπως κάθε φορά ισχύουν.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας και Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη δύνανται να ανακαθορίζονται οι κατηγορίες δικαιούχων παροχής υπηρεσιών από τα αστυνοµικά
φαρµακεία. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη καθορίζεται το ποσοστό µείωσης των τιµών των φαρµάκων και των συναφών φαρµακευτικών προϊόντων που διατίθενται
στους παραπάνω δικαιούχους από τα Αστυνοµικά Φαρµακεία.
Άρθρο 47
Ένταξη ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων
στο αστυνοµικό προσωπικό την προτεραία
του θανάτου τους και λοιπά ζητήµατα
συνοριακών φυλάκων
1. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3387/2005 «Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α’
224), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι θανόντες Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί φύλακες εντάσσονται στο αστυνοµικό προσωπικό γενικών καθηκόντων µε το
βαθµό του Αστυφύλακα από την προτεραία του θανάτου τους,
ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας, εφόσον κρίνονται ή έχουν
ήδη κριθεί ικανοί για τη µόνιµη παραµονή τους στο Σώµα από το
αρµόδιο Συµβούλιο. Η ένταξη γίνεται µε διαπιστωτική πράξη του
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας.»
2. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 3686/2008 (Α’ 158) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Για τους πολύτεκνους και τους γονείς τριών τέκνων αστυφύλακες που προέρχονται από συνοριακούς φύλακες, ο ελάχιστος χρόνος για υποβολή αίτησης µετάθεσης ορίζεται σε τρία
(3) έτη από την ηµεροµηνία ένταξής τους, κατ’ απόκλιση των
ισχυόντων στις παραγράφους 3 και 5 του παρόντος. Ειδικά για
το έτος 2014 οι αστυφύλακες του προηγούµενου εδαφίου έχουν
δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης εντός είκοσι (20) ηµερών
από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.»
Άρθρο 48
Άδεια χωρίς αποδοχές για εργασία
σε διεθνή οργανισµό
1. Στον αστυνοµικό που αποδέχεται θέση, υπό καθεστώς σύµβασης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισµό στον
οποίο µετέχει η Ελλάδα, χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές, µέχρι
πέντε έτη, µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας,
ύστερα από γνώµη της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας του Κλάδου Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η
άδεια µπορεί να παραταθεί µε την ίδια διαδικασία µέχρι µία
ακόµα πενταετία. Σε περίπτωση προηγούµενης απόσπασης του
αιτούντος αστυνοµικού στο εξωτερικό, η άδεια χορηγείται εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα διπλάσιο της διάρκειας της
τελευταίας απόσπασής του.
2. Με την έγκριση της άδειας της προηγούµενης παραγράφου
ο αστυνοµικός µετατίθεται στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνοµικής
Συνεργασίας του Κλάδου Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Κατά τη διάρκεια της άδειας η ανωτέρω Υπηρεσία συγκεντρώνει
τα απαιτούµενα για τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης του
αστυνοµικού στοιχεία, σχετικά µε τα ουσιαστικά προσόντα και
τις πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί στον αξιολογούµενο,
από τον προϊστάµενό του στον φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή στο διεθνή οργανισµό.
3. Ο αστυνοµικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη για τα παραπτώµατα που διαπράττει κατά τη διάρκεια της άδειας της παραγράφου 1, εφόσον αυτά επισύρουν ποινή αργίας µε πρόσκαιρη
παύση ή αργίας µε απόλυση ή απόταξης και υποχρεούται να ενηµερώνει τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας του
Κλάδου Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνοµίας για τυχόν πειθαρχικές ποινές που του επιβλήθηκαν από το διεθνή οργανισµό ή
φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Κατά τη διάρκεια της άδειας χωρίς αποδοχές ο αστυνοµικός
υποχρεούται να καταβάλλει τις νόµιµες κρατήσεις για κύρια και
επικουρική ασφάλιση στα µετοχικά και επικουρικά ταµεία, καθώς
και στα ταµεία πρόνοιας και αλληλοβοήθειας, οι οποίες αντιστοιχούν στο βαθµό ή το µισθό της υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά, ως καθορίζεται από τη Διεύθυνση Οικονοµικών του
Επιτελείου Ελληνικής Αστυνοµίας. Το χρονικό διάστηµα κατά το
οποίο ο υπόχρεος δεν αποδίδει τις ως άνω κρατήσεις, δεν αποτελεί χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται για τις
βαθµολογικές και µισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις.
5. Ο χρόνος της άδειας, µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούµενης περίπτωσης, αποτελεί χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας, λαµβάνεται υπόψη στις προαγωγές για τον
υπολογισµό του ελάχιστου χρόνου υπηρεσίας σε κάθε βαθµό,
καθώς και του συνολικού χρόνου υπηρεσίας και λογίζεται ως
χρόνος υπηρεσίας διανυθείς στον τόπο συµφερόντων του αστυνοµικού.
6. Η άδεια χωρίς αποδοχές διακόπτεται σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης µε το διεθνή οργανισµό.
7. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και
στους αστυνοµικούς που έχουν λάβει άδεια άνευ αποδοχών προ-
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κειµένου να εργαστούν σε διεθνή οργανισµό ή στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του
άρθρου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 51 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26).
Άρθρο 49
Αναδροµική εφαρµογή ρυθµίσεων
Οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 108/2012 (Α’ 191), οι
οποίες δεν παρέχουν δικαίωµα καταβολής αναδροµικών αποδοχών, ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2012.
Άρθρο 50
Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας
1. Ο χρόνος που µεσολάβησε από την κλήση προς κατάταξη ή
την κύρωση των πινάκων επιτυχίας µέχρι και την κατάταξη ή το
διορισµό τους, αντίστοιχα, των επιτυχόντων στους διαγωνισµούς,
που προκηρύχθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 6002/2/10στ/11.1.1989 προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας και την υπ’ αριθµ.
5896Φ300.2/22.2.1989 απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης
για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνοµία και το Πυροσβεστικό
Σώµα, λαµβάνεται υπόψη µόνο για τον υπολογισµό του συνολικού
χρόνου υπηρεσίας από την κατάταξη προς θεµελίωση βαθµολογικής προαγωγής, εκτός των περιπτώσεων προαγωγών εκτός οργανικών θέσεων ενόψει αποστρατείας.
2. Ο χρόνος της προηγούµενης παραγράφου που λαµβάνεται
υπόψη για τη θεµελίωση βαθµολογικής προαγωγής δεν δύναται
να υπερβαίνει τα δύο έτη και δεν συνιστά χρόνο πραγµατικής
υπηρεσίας για άλλες συνέπειες.
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει µετά τις ετήσιες κρίσεις του
2014.
Άρθρο 51
Ζητήµατα µετακινήσεων προσωπικού
και εκκαθάρισης δαπανών
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δύναται να επιτρέπεται
η διανυκτέρευση του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας κατά τη διάρκεια αστυνοµικών επιχειρήσεων ευρείας κλίµακας που διατάσσονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνοµίας όταν η απόσταση µετακίνησης του προσωπικού από
την έδρα της Υπηρεσίας του είναι µεγαλύτερη από εξήντα (60)
χιλιόµετρα, εφόσον κινείται µε ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο ή συγκοινωνιακό µέσο και µεγαλύτερη από δέκα (10) ναυτικά µίλια για µετακινήσεις προς τη νησιωτική Ελλάδα ή από
πέντε (5) ναυτικά µίλια για µετακινήσεις από νήσο σε νήσο.
2. Για τις µετακινήσεις του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας που πραγµατοποιήθηκαν από 1.6.2012 έως
31.12.2013 κατά τη διάρκεια αστυνοµικών επιχειρήσεων, δικαιολογείται διανυκτέρευση εφόσον η απόσταση από την έδρα της
Υπηρεσίας του προσωπικού είναι µεγαλύτερη από εξήντα (60)
χιλιόµετρα και κινήθηκε µε ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο ή
συγκοινωνιακό µέσο και µεγαλύτερη από δέκα (10) ναυτικά µίλια
για µετακινήσεις προς τη νησιωτική Ελλάδα ή από πέντε (5) ναυτικά µίλια για µετακινήσεις από νήσο σε νήσο. Οι δαπάνες που
προκύπτουν από την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου δύνανται να εκκαθαριστούν σε βάρος των εγγεγραµµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του Ε.Φ. 43-110 «Ελληνική
Αστυνοµία» του οικονοµικού έτους 2014.
3. Οι κάθε είδους δαπάνες µετακινήσεων, µεταθέσεων, εκπαιδεύσεων και αποζηµιώσεων υπερωριακής εργασίας και εργασίας
νυχτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιµων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος, οι οποίες
λόγω επιτακτικών αναγκών δηµόσιας ασφάλειας και πυροπροστασίας πραγµατοποιήθηκαν έως 31.12.2012 χωρίς την πιστή τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο π.δ. 113/2010 (Α’
194), δύναται να εκκαθαρισθούν σε βάρος των οικείων πιστώσεων των προϋπολογισµών του οικονοµικού έτους 2014 των δύο
Σωµάτων, αντίστοιχα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης.
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Άρθρο 52
Σύσταση θέσεων ειδικών φρουρών για τη φύλαξη σταθµών
και εγκαταστάσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Συνιστώνται τριάντα πέντε (35) θέσεις ειδικών φρουρών για τη
φύλαξη και προστασία των σταθµών, των εγκαταστάσεων και
των αµαξοστοιχιών της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», η οποία αναλαµβάνει
τις δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης, εξοπλισµού, µισθοδοσίας, ασφάλισης και αποζηµίωσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική
δαπάνη που προκύπτει από την εκτέλεση του ως άνω έργου. Με
σύµβαση που καταρτίζεται µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» καθορίζονται το ύψος και η διαδικασία απόδοσης στο Δηµόσιο από την εταιρεία των σχετικών δαπανών.
Άρθρο 52A
Συνήγορος του Αστυνοµικού
1.α. Στους αστυνοµικούς, ειδικούς φρουρούς και συνοριακούς
φύλακες, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήµατα
που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., µετά από προηγούµενη έγκριση του Υπουργού
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εφόσον:
αα. µετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται από τον αρµόδιο να αποφασίσει επ’ αυτής, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του π.δ.120/2008, η διάπραξη
πειθαρχικού παραπτώµατος σχετικού µε την πράξη για την οποία
διώκεται και
ββ. δεν θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο κατά την ενώπιον
του δικαστηρίου διαδικασία.
β. Οι παραπάνω στερούνται της νοµικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ µέρους της υπηρεσίας.
2. α. Στους αναφερόµενους στην παράγραφο 1 δύναται να χορηγείται από το Δηµόσιο, προκαταβολή των εξόδων στα οποία
υποβάλλονται προς υπεράσπισή τους στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων, εφόσον:
αα. έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για ενέργειες ή
παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή
εξαιτίας αυτών και
ββ. µετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος σχετικού µε την
πράξη για την οποία διώκονται.
β. Τα έξοδα καλύπτουν την αµοιβή του συνηγόρου της επιλογής του κατηγορουµένου για την παράσταση αυτού σε όλα τα
στάδια της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των
βαθµών, η οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει
το τριπλάσιο του καθοριζόµενου κάθε φορά ελαχίστου ορίου.
γ. Η προκαταβολή των εξόδων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α’ 247).
δ. Σε περίπτωση έκδοσης αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του ως άνω προσωπικού, τα έξοδα που τυχόν
έχουν κατά τα ανωτέρω προκαταβληθεί, αποδίδονται στο Δηµόσιο είτε εφάπαξ είτε µε τµηµατική παρακράτηση από το µισθό
του.
ε. Με προεδρικό διάταγµα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα
δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου.
στ. Από τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται οι ρυθµίσεις
του π.δ. 15/2007 (Α’ 11).
Άρθρο 53
Σύσταση θέσεων ειδικών φρουρών για τη φύλαξη σταθµών
και εγκαταστάσεων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συνιστώνται τριάντα (30) θέσεις ειδικών φρουρών για τη φύλαξη των σταθµών και εγκαταστάσεων του δικτύου της «ΣΤΑΣΥ
Α.Ε.», οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
2838/2000 (Α’ 179) και ο συνολικός αριθµός αυτών ορίζεται σε
εκατόν τριάντα (130). Η ανωτέρω εταιρία αναλαµβάνει τις δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης, εξοπλισµού, µισθοδοσίας, ασφάλισης και αποζηµίωσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική δαπάνη
που προκύπτει από την εκτέλεση του ως άνω έργου. Με σύµβαση που καταρτίζεται µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της
εταιρίας «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.» καθορίζονται το ύψος και η διαδικασία
απόδοσης από την εταιρία των σχετικών δαπανών.
Άρθρο 54
Αναπλήρωση εισαγγελικών λειτουργών
του Συµβουλίου Συντονισµού
και Ανάλυσης Ερευνών και της Ε.Υ.Π.
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.
2265/1994 (Α’ 209), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 12 του ν. 3424/2005 (Α’ 305), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν ο εισαγγελικός λειτουργός απουσιάζει ή για οποιονδήποτε
λόγο κωλύεται, αναπληρώνεται από τον εισαγγελικό λειτουργό
που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.
3649/2008.»
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3649/2008 (Α’ 39)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν ο εισαγγελικός λειτουργός απουσιάζει ή για οποιονδήποτε
λόγο κωλύεται, αναπληρώνεται από τον εισαγγελικό λειτουργό
που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του ν.
2265/1994.»
Άρθρο 55
Επισκευή και συντήρηση οχηµάτων
Ελληνικής Αστυνοµίας και Πυροσβεστικού Σώµατος
σε συνεργεία των Περιφερειών
Εργασίες συντήρησης και επισκευής οχηµάτων που ανήκουν
στη δύναµη των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, δύνανται να εκτελούνται στα συνεργεία
των οικείων Περιφερειών µε µέσα και υλικά όπως ανταλλακτικά,
ελαστικά, λιπαντικά που διατίθενται από αυτά, µετά από απόφαση του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης και σύµφωνη γνώµη του οικείου Περιφερειάρχη.
Άρθρο 56
Θέσπιση ποινικών κυρώσεων εις βάρος
όσων συντελούν στη λειτουργία επιχειρήσεων
στις οποίες επιβλήθηκε σφράγιση
Όποιος το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο ισχύει η σφράγιση
επιχείρησης που επιβλήθηκε µε απόφαση αρµόδιας αρχής λειτουργεί ή συντελεί στη λειτουργία της παρέχοντας υπηρεσία ή
συνδροµή µε οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση εργασίας, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Η ποινή δεν µετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται και η έφεση σε κάθε περίπτωση δεν
έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα. Όποιος παραβιάζει µε οποιονδήποτε τρόπο σφραγίδα που έχει θέσει η αρχή για παράβαση της
εν γένει φορολογικής νοµοθεσίας τιµωρείται µε την ποινή του
άρθρου 178 ΠΚ.
Άρθρο 57
Προϋποθέσεις σφράγισης κέντρων διασκέδασης
και καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος
Μετά την παρ. 7 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων» (Α’ 114), προστίθεται παράγραφος 7Α ως εξής:
«7Α. Η αστυνοµική αρχή του τόπου της έδρας των κέντρων
διασκεδάσεως και των καταστηµάτων του άρθρου 1 παρ. 1 του
π.δ. 180/1979 (Α’ 46), καθώς και των λοιπών καταστηµάτων υγει-

ονοµικού ενδιαφέροντος, στα οποία σύµφωνα µε τις ισχύουσες
κάθε φορά υγειονοµικές διατάξεις προσφέρονται οινοπνευµατώδη ποτά για άµεση εντός αυτών κατανάλωση, σφραγίζει υποχρεωτικά το κατάστηµα για χρονικό διάστηµα δέκα ηµερών, αν
βεβαιώνονται από αστυνοµικούς συνολικά, εντός έτους, τρεις
παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α’
του π.δ. 180/1979, ως ισχύει. Αντίγραφο της απόφασης σφράγισης του καταστήµατος και της σχετικής έκθεσης κοινοποιούνται
αυθηµερόν στον κατά τόπο αρµόδιο δήµο, ο οποίος οφείλει στο
χρονικό αυτό διάστηµα να εκδώσει την απόφαση αφαίρεσης της
άδειας λειτουργίας του καταστήµατος. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από τον οικείο δήµο η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για διάστηµα µεγαλύτερο των δέκα ηµερών, η σφράγιση
διατηρείται και για τον πέραν των δέκα ηµερών χρόνο.»
Άρθρο 58
Προπαρασκευαστικές πράξεις εµπρησµού σε δάση
Στο άρθρο 265 του π.δ. 283/1985 (Α’ 106) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Όποιος µε σκοπό να διαπράξει το έγκληµα της παραγράφου 1 προβαίνει σε οποιαδήποτε προπαρασκευαστική ενέργεια
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Η ποινή αυτή
δεν µετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται και η έφεση δεν αναστέλλει
την εκτέλεσή της.»
Άρθρο 59
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν.
2168/1993 (Α’ 147), όπως προστέθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου
10 του ν. 3944/2011 (Α’ 67), αντικαθίσταται µε εδάφια ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος υποχρεούται να καταβάλει,
για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, το δεκαπλάσιο των τελών που προβλέπονται κάθε φορά. Ο κάτοχος κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν εντός διετίας από
τη λήξη της ισχύος της άδειας κατοχής υποβάλει στις αρµόδιες
αστυνοµικές αρχές τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας και καταβάλει το πενταπλάσιο των προβλεπόµενων τελών για την ανανέωσή της. Μετά την πάροδο της ως
άνω διετούς προθεσµίας, ο κάτοχος του κυνηγετικού όπλου δεν
υπέχει ποινική ευθύνη αν µε δική του θέληση και πριν εξετασθεί
µε οποιονδήποτε τρόπο για παράνοµη κατοχή κυνηγετικού
όπλου από την αρχή υποβάλει στις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας και
καταβάλλει το πενταπλάσιο των προβλεπόµενων τελών.
2. Η περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993,
αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Για την ατοµική τους ασφάλεια µετά από γνώµη του αρµόδιου εισαγγελέα Πληµµελειοδικών, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα
σοβαροί λόγοι και εξετασθούν επιτυχώς, ιδίως σε θέµατα λύσης,
αρµολόγησης, γέµισης, απογέµισης και ασφαλούς χρήσης, µεταφοράς και φύλαξης του αιτουµένου όπλου. Για την εξέτασή
τους στα ως άνω θέµατα οι αιτούντες καταβάλλουν παράβολο
ύψους 150 ευρώ υπέρ Δηµοσίου, το οποίο µπορεί να αναπροσαρµόζεται ανά διετία µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Από την ως άνω
εξέταση, εξαιρούνται οι υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως µόνιµοι στις Ένοπλες Δυνάµεις και στα Σώµατα Ασφαλείας, ως κατέχοντες υπηρεσιακά όπλα.»
3. Εντός τριµήνου, από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, οι αρµόδιες υπηρεσίες καλούν υποχρεωτικά όσους κατέχουν άδεια οπλοφορίας για την ατοµική τους ασφάλεια να υποβληθούν στην εξέταση της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου
10 του ν. 2168/1993 (Α’ 147), όπως αυτή τροποποιείται δια του
παρόντος. Όποιος για οποιονδήποτε λόγο δεν υποβληθεί στην
παραπάνω εξέταση κατά το χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση
ή εξετασθεί ανεπιτυχώς, δεν επιτρέπεται να οπλοφορεί και ανακαλείται η άδεια οπλοφορίας του.
4. Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2168/1993 (Α’ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
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«2. Οι προβλεπόµενες από τον παρόντα νόµο άδειες δεν χορηγούνται:
α) Σε όσους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για:
αα. πράξεις που προβλέπονται και τιµωρούνται σε βαθµό κακουργήµατος και
ββ. παραβάσεις των νόµων περί ναρκωτικών και προστασίας
της κοινωνίας από το οργανωµένο έγκληµα, για τροµοκρατικές
πράξεις, για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία µε
εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του άρθρου 15 του παρόντος νόµου.
Η απαγόρευση αυτή ισχύει µέχρι την έκδοση αµετακλήτου
απαλλακτικού βουλεύµατος ή αµετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή θέσεως της υπόθεσης στο αρχείο κατ’ άρθρο 43 παράγραφοι 2 και 3 του ΚΠΔ ή, σε περίπτωση επιβολής ποινής, για
διάστηµα πέντε ετών από την έκτισή της ή την άφεσή της µε
χάρη ή, σε περίπτωση επιβολής της ποινής µε αναστολή, για όσο
χρόνο διαρκεί η αναστολή.
β) Σε όσους έχουν καταδικασθεί αµετάκλητα για:
αα. οποιοδήποτε πληµµέληµα που διώκεται αυτεπαγγέλτως
και τελείται µε πρόθεση, για το οποίο τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και
ββ. οποιοδήποτε πληµµέληµα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής.
Η απαγόρευση αυτή ισχύει για διάστηµα πέντε ετών, από την
έκτιση ή την άφεση µε χάρη και σε περίπτωση επιβολής της ποινής µε αναστολή, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.»
Άρθρο 60
Μέτρα για την ασφάλεια
των ταχυδροµικών µεταφορών
Στο ν. 4053/2012 (Α’ 44) µετά το άρθρο 13 προστίθεται άρθρο
13Α, ως εξής:
«1. Σε περίπτωση αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων βάρους άνω των 100 γραµµαρίων, το προσωπικό της ταχυδροµικής
επιχείρησης υποχρεούται:
α. Όταν το προς αποστολή αντικείµενο παραδίδεται από τον
αποστολέα ή εκπρόσωπό του:
αα. Στην καταγραφή των πλήρων στοιχείων ταυτότητας του
αποστολέα ή του εκπροσώπου του, όπως αυτά αναγράφονται
είτε στο δελτίο ταυτότητάς τους είτε στα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύει.
ββ. Στον έλεγχο και την καταγραφή µε γενικό χαρακτηρισµό,
ύστερα από δήλωση του αποστολέα ή του εκπροσώπου του, του
περιεχοµένου του αποστελλόµενου ταχυδροµικού αντικειµένου.
β. Όταν το προς αποστολή αντικείµενο αποστέλλεται µέσω
γραµµατοκιβωτίων ή τα ως άνω πρόσωπα δεν φέρουν έγγραφο
από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους,
τότε το περιεχόµενο του ταχυδροµικού αντικειµένου ελέγχεται
µέσω ειδικών µηχανηµάτων.
2. Ο υπαίτιος παράβασης των διατάξεων των προηγούµενων
παραγράφων, πέραν της τυχόν πειθαρχικής ή άλλης ευθύνης,
υποχρεούται σε πλήρη αποζηµίωση σε περίπτωση πρόκλησης
οποιασδήποτε ζηµίας από την παράλειψη τήρησης των αναφεροµένων σε αυτές υποχρεώσεων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, καθορίζεται ο τύπος των ειδικών
µηχανηµάτων µε τα οποία θα διενεργείται ο έλεγχος του περιεχοµένου των προς αποστολή αντικειµένων, η διαδικασία ελέγχου
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος και τη διασφάλιση του απορρήτου της ταχυδροµικής επικοινωνίας και της προστασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα.»
Άρθρο 61
Συντονιστική Υπηρεσία Διαχείρισης
Κρίσεων Εσωτερικής Ασφάλειας
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1. Συνιστάται στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη αυτοτελής υπηρεσία µε την επωνυµία «Συντονιστική
Υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων Εσωτερικής Ασφάλειας» (εφεξής
Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α.), η οποία λειτουργεί υπό την εν γένει εποπτεία του
Πρωθυπουργού. Η Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α. διοικείται από τον Διοικητή
Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α., ο οποίος είναι ανώτατος αξιωµατικός της Ελληνικής
Αστυνοµίας, µε υποδιοικητή ανώτατο αξιωµατικό του Λιµενικού
Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής αποσπώνται στη Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α. µε διετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται έως δύο φορές.
2. Η Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α. συνιστά την Εθνική Αρχή της Χώρας µας σε
θέµατα συντονισµού και αντιµετώπισης σοβαρών τροµοκρατικών
ενεργειών ή απειλών και, γενικότερα, κάθε είδους κρίσιµων περιστατικών εσωτερικής ασφάλειας για τα οποία αποφασίζεται
από τον Πρωθυπουργό ότι είναι αναγκαίο αυτή να επιληφθεί, διασφαλίζει δε τη συνεργασία, ως και την άµεση και αποτελεσµατική
κοινή και διαλειτουργική δράση όλων των εµπλεκόµενων, ανάλογα µε τη φύση του περιστατικού, δυνάµεων, φορέων και υπηρεσιών, τόσο σε επιτελικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.
3. Κατά την επιχειρησιακή της δράση η Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α. συντονίζεται, εποπτεύεται και ελέγχεται, κατά περίπτωση, από τους
Υπουργούς Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
Ναυτιλίας και Αιγαίου, ανάλογα µε το αν το προς διαχείριση περιστατικό εσωτερικής ασφάλειας υπάγεται στο χώρο αρµοδιότητας της Ελληνικής Αστυνοµίας ή του Λιµενικού Σώµατος
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
Ναυτιλίας και Αιγαίου, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την οργάνωση της Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α. σε επιχειρησιακό και επιτελικό επίπεδο,
τη λειτουργία, τη στελέχωση, την κοινή εκπαίδευση των στελεχών της και ιδίως της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτροµοκρατικής
Μονάδας της Ελληνικής Αστυνοµίας (Ε.Κ.Α.Μ.) που αναλαµβάνει
δράση στο χώρο αρµοδιότητας της Ελληνικής Αστυνοµίας, συνεπικουρούµενη από τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών
(Μ.Υ.Α.), όταν αυτό διαταχθεί, και της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
που αναλαµβάνει δράση στο χώρο αρµοδιότητας του Λιµενικού
Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, συνεπικουρούµενη από την
Ειδική Κατασταλτική Αντιτροµοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.), όταν
αυτό διαταχθεί, και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτηµα.
5. α) Οι περιπτώσεις β’ και στ’ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.
1940/1991 (Α’ 40), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«β) Σε περιπτώσεις που ο νόµος προβλέπει η Μ.Υ.Α./Λ.Σ. υπάγεται σε ειδικό επιχειρησιακό στρατηγείο και συνεπικουρεί την
ΕΚΑΜ/ΕΛΑΣ µετά από σχετική εντολή του Διοικητή του Επιχειρησιακού Στρατηγείου.»
«στ) Εκτέλεση κάθε εξειδικευµένης καταδυτικής δραστηριότητας έως τα 120 µέτρα και διαχείρισης ναυαγίων.»
β) Στο άρθρο 2 του ν. 1940/1991 (Α’ 40), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
«8. Το Επιχειρησιακό προσωπικό της Μ.Υ.Α./Λ.Σ. απαγορεύεται
να διατίθεται ή να αποσπάται ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο
να αποµακρύνεται από τη δύναµη της Μονάδας πριν παρέλθουν
δέκα (10) έτη από την ένταξη του υποβρυχίου καταστροφέα σε
αυτή. Εξαίρεση αποτελεί η απόσπαση µε σκοπό την παροχή εκπαίδευσης σε άλλους φορείς και η διαδικασία αποποµπής που
προβλέπεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.»
Η επόµενη παράγραφος αναριθµείται σε 9.
Άρθρο 62
Ρυθµίσεις θεµάτων Κοινών Οµάδων Έρευνας
Το άρθρο 13 του ν. 3663/2008 (Α’ 99) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
1. Κοινή οµάδα έρευνας είναι η οµάδα προσώπων, η οποία
συγκροτείται για να διεξάγει έρευνα σε ένα ή περισσότερα
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εγκλήµατα της παραγράφου 2, ιδίως όταν: α) η έρευνα απαιτεί δυσχερείς και περίπλοκες ενέργειες συνδεδεµένες µε άλλα κράτη-µέλη, β) η
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φύση και η πολυπλοκότητα της υπόθεσης απαιτεί συντονισµένη
και εναρµονισµένη δράση στα ενδιαφερόµενα κράτη-µέλη.
2. Κοινή οµάδα έρευνας, µπορεί να συσταθεί, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1, για τη διακρίβωση των εγκληµάτων των τροµοκρατικών πράξεων (άρθρο 187Α ΠΚ), της παραχάραξης (άρθρο
207 ΠΚ), της κυκλοφορίας παραχαραγµένων νοµισµάτων (άρθρο
208 ΠΚ), της πλαστογραφίας (άρθρο 216 ΠΚ), του εµπρησµού
(άρθρο 264 ΠΚ), του εµπρησµού σε δάση (άρθρο 265 ΠΚ), της
έκρηξης (άρθρο 270 ΠΚ), των παραβάσεων σχετικών µε τις εκρηκτικές ύλες (άρθρο 272 ΠΚ), της πρόκλησης ναυαγίου (άρθρο
277 ΠΚ), της δηλητηρίασης πηγών και τροφίµων (άρθρο 279 ΠΚ),
της διατάραξης της ασφάλειας σιδηροδρόµων, πλοίων και αεροσκαφών (άρθρο 291 ΠΚ), της αρπαγής (άρθρο 322 ΠΚ), του
εµπορίου δούλων (άρθρο 323 ΠΚ), της εµπορίας ανθρώπων
(άρθρο 323Α ΠΚ), της αρπαγής ανηλίκων (άρθρο 324 ΠΚ), του
βιασµού (άρθρο 336 ΠΚ), της αποπλάνησης παιδιών (άρθρο 339
ΠΚ), της πορνογραφίας ανηλίκων (άρθρο 348Α ΠΚ), της σωµατεµπορίας (άρθρο 351 ΠΚ), των διακεκριµένων περιπτώσεων
κλοπής (άρθρο 374 ΠΚ), της υπεξαίρεσης (άρθρο 375 ΠΚ), της
ληστείας (άρθρο 380 ΠΚ), της εκβίασης (άρθρο 385 ΠΚ), της
απάτης (άρθρο 386 ΠΚ), της απάτης µε υπολογιστή (άρθρο 386Α
ΠΚ), της διευκόλυνσης παράνοµης εισόδου υπηκόου τρίτης
χώρας εκ κερδοσκοπίας πραττόµενη από δύο ή περισσότερα
πρόσωπα (παρ. 5 άρθρο 87 του ν. 3386/2005, Α’ 212), της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών (ν. 3459/2006, Α’ 103), καθώς και
κακουργηµάτων που προβλέπονται στη νοµοθεσία περί όπλων,
εκρηκτικών υλών και προστασίας από υλικά που εκπέµπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες, ως και στη νοµοθεσία για
την προστασία Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς.»
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 63
Αποστολή Πυροσβεστικού Σώµατος
Το άρθρο 1 του ν. 3511/2006 (Α’ 258) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Αποστολή
1. Το Πυροσβεστικό Σώµα (Π.Σ.) είναι ιδιαίτερο Σώµα Ασφαλείας, υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
έχει αρµοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, εκτός
από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρµοδιότητα άλλων Υπηρεσιών και έχει ως αποστολή:
α. Την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας
των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και
ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους των
πυρκαγιών, θεοµηνιών και λοιπών καταστροφών.
β. Την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασµό της καταστολής των πυρκαγιών και την παροχή συνδροµής για τη διάσωση
των ατόµων και υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές. Ως
«επιχειρησιακός σχεδιασµός της καταστολής» νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισµός όλων των εµπλεκόµενων
δυνάµεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισµού και των
άλλων µέσων. Ο «επιχειρησιακός σχεδιασµός της καταστολής»
περιλαµβάνει ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισµό, αναγγελία και επέµβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άµεση
και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των πυρκαγιών και των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές.
γ. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των πυροσβεστικών-διασωστικών επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας της χώρας, της
οποίας συνιστά τον επιχειρησιακό βραχίονα.
2. Το Πυροσβεστικό Σώµα, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του,

συµµετέχει στην αντιµετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης, που ανακύπτει σε περίοδο ειρήνης ή πολέµου και σε συνεργασία µε τις
συναρµόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, συµβάλλει στην εξασφάλιση
της Πολιτικής Προστασίας και της πολιτικής άµυνας της Χώρας.»
Άρθρο 64
Αρµοδιότητες Πυροσβεστικού Σώµατος
Το άρθρο 2 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Αρµοδιότητες
1. Το Πυροσβεστικό Σώµα, για την εκπλήρωση της αποστολής
του, είναι αρµόδιο, ιδίως, για:
α. Την αντιµετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, όπως σεισµοί, πληµµύρες, τις
χηµικές - βιολογικές - ραδιολογικές -πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλές
και τη διάσωση ατόµων και υλικών αγαθών, που κινδυνεύουν από
αυτές. Για το σκοπό αυτόν αξιοποιεί τα διαθέσιµα επιστηµονικά
στοιχεία και πληροφορίες, προετοιµάζει, οργανώνει και κινητοποιεί τις πυροσβεστικές δυνάµεις, µέσα και εξοπλισµό και ζητά
τη συνδροµή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων.
β. Τη διάσωση και παροχή συνδροµής σε άτοµα των οποίων
απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η σωµατική τους ακεραιότητα από κάθε είδους ατυχήµατα, όπως αεροπορικά, σιδηροδροµικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε λίµνες, ποταµούς,
εγκλωβισµούς σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους και εγκαταστάσεις, αποκλεισµούς σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, σπήλαια, καθώς και την ειδοποίηση των αρµόδιων Υπηρεσιών για τη
µεταφορά τους σε ιδρύµατα παροχής ιατρικής συνδροµής ή περίθαλψης.
γ. Την περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές,
µέχρι την παράδοσή της σε αστυνοµικά όργανα ή τους κατόχους
της.
δ. Τη διατήρηση και προστασία της κοινωνικής ασφάλειας
από τα εγκλήµατα εµπρησµού (άρθρα 264, 265, 266, 267 ΠΚ) και
πληµµύρας (άρθρο 268 ΠΚ).
ε. Τη θέσπιση και τον έλεγχο εφαρµογής της νοµοθεσίας περί
πυροπροστασίας.
στ. Την πρόληψη και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που
εµπίπτουν στην κατά τα ανωτέρω υπό στοιχεία δ’ και ε’ αποστολή
του.
ζ. Τον επιχειρησιακό συντονισµό και τη συνεργασία όλων των
συναρµόδιων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εφαρµογής του Εθνικού
Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας της Χώρας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
η. Την παροχή από το Π.Σ. ειδικών υπηρεσιών πυροπροστασίας και πυροσβεστικής συνεργασίας µε τη σύναψη συµβάσεων
και προγραµµατικών συµφωνιών µε φορείς του δηµόσιου και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ερευνητικά ή άλλα ινστιτούτα, φορείς, εταιρείες και οργανισµούς του ιδιωτικού τοµέα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
θ. Την επιβολή προστίµων ή άλλων διοικητικών ποινών σε
όσους επιβαρύνουν την Υπηρεσία µε την ειδοποίηση και επέµβαση
των υπηρεσιών του Π.Σ. σε περιστατικά που οφείλονται σε δόλο,
ή βαριά αµέλεια ή µη τήρηση των σχετικών διατάξεων ασφαλείας,
ιδίως για ζητήµατα πυροπροστασίας και συντήρησης ανελκυστήρων, καθώς και σε όσους για οποιονδήποτε λόγο παρακωλύουν ή
δυσχεραίνουν αναίτια το πυροσβεστικό έργο. Η διαδικασία βεβαίωσης των ανωτέρω πράξεων και το είδος της διοικητικής ποινής
που επιβάλλεται καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ενώ το ύψος του προστίµου που αναλογεί, καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
εισπράττεται υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου.
ι. Την πιστοποίηση των εθελοντών πυροσβεστών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4029/2011 (Α’ 245) και των εθελοντών
και εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας, που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώ-
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µατος, αλλά δεν έχουν οργανωθεί σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις, καθώς και του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων, που προβλέπεται από τη
νοµοθεσία πυροπροστασίας. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και
τα όργανα πιστοποίησης του ανωτέρω προσωπικού πυρασφάλειας καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά
από πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη. Για την πιστοποίηση του προσωπικού πυρασφάλειας
επιχειρήσεων και άλλων φορέων, πλην των εθελοντών πυροσβεστών και των εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας καταβάλλεται ειδικό παράβολο υπέρ του Δηµοσίου, το ύψος του
οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
ια. Την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών ή άλλων προγραµµάτων στο πλαίσιο της αποστολής του και την ενηµέρωση για
την εκτέλεση αυτών, προκειµένου να διασφαλισθεί η εφαρµογή
τους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, καθώς και η διάθεση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για τους σκοπούς Πολιτικής Προστασίας, πυρασφάλειας και πυροπροστασίας για τους
οποίους χορηγούνται.
ιβ. Την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση, µε ίδιες δυνάµεις ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς, ευρωπαϊκών ή άλλων
προγραµµάτων, στο πλαίσιο της αποστολής και των αρµοδιοτήτων του Σώµατος.
2. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Πυροσβεστικό
Σώµα µεριµνά για την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του κοινού µε διαλέξεις, έκδοση φυλλαδίων, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκποµπές και την προβολή, µέσω των Μ.Μ.Ε., του
διαδικτύου και των ηλεκτρονικών µέσων κοινωνικής δικτύωσης,
κατάλληλων ενηµερωτικών µηνυµάτων για θέµατα πρόληψης και
καταστολής των πυρκαγιών.
3. Το Πυροσβεστικό Σώµα, στο πνεύµα της διεθνούς αλληλεγγύης, παρέχει επίσης συνδροµή προς άλλες χώρες, στο πλαίσιο
των ισχυουσών διακρατικών συµφωνιών, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.
4. Αρµοδιότητες, που θεσπίζονται ή αφαιρούνται µε κανονιστικές πράξεις και δεν έχουν υπογραφεί και από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δεν ισχύουν.»
Άρθρο 65
Χαρακτήρας Πυροσβεστικού Σώµατος
και πυροσβεστικού προσωπικού
Το άρθρο 3 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Χαρακτήρας Υπηρεσίας και προσωπικού
1. Το Πυροσβεστικό Σώµα είναι ιδιαίτερο Σώµα Ασφαλείας,
διέπεται από ειδικούς για αυτό οργανικούς νόµους και κανονισµούς και για την εκτέλεση της αποστολής του εφοδιάζεται µε
τα αναγκαία µέσα και εξοπλισµό.
2. Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος διακρίνεται
στις εξής κατηγορίες:
α. Πυροσβεστικό Προσωπικό.
β. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και
γ. Πολιτικό Προσωπικό.
Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι, έχει ιδιαίτερη ιεραρχία και δικούς του κανόνες πειθαρχίας,
εφοδιάζεται µε ειδικό δελτίο ταυτότητας και φέρει στολή. Διέπεται από δικούς του οργανικούς νόµους και κανονισµούς και µόνο
για όποια θέµατα δεν ρυθµίζονται από αυτούς, εφαρµόζεται η
νοµοθεσία που ισχύει για τους πολιτικούς δηµόσιους υπαλλήλους.
3. Το πυροσβεστικό προσωπικό εκτελεί καθήκοντα ειδικού
ανακριτικού υπαλλήλου, κατά το άρθρο 34 του Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας, µε την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος.
Κατά την άσκηση των προανακριτικών του καθηκόντων το πυροσβεστικό προσωπικό φέρει κατάλληλο οπλισµό και µέσα, για τη
χρήση των οποίων υπόκειται σε κατάλληλη εκπαίδευση.
4. Όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος και το πυροσβεστικό προσωπικό του τελούν σε διαρκή ετοιµότητα για την
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εκπλήρωση της αποστολής τους. Για το σκοπό αυτόν οι Υπηρεσίες λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις ηµέρες του έτους και
το πυροσβεστικό προσωπικό θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγµένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση, που καθίσταται αναγκαία
η επέµβασή του.
5. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται:
α. Ο κανονισµός στολών του πυροσβεστικού και εποχικού
προσωπικού, καθώς και των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, ο τύπος και το περιεχόµενο του ειδικού δελτίου ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού και των Π.Π.Υ., καθώς
επίσης τα εφόδια, τα µέσα και ο εξοπλισµός, που φέρει κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων του.
β. Ο τρόπος και τα όργανα επιθεώρησης του οπλισµού, η φύλαξη και συντήρησή του, τα µέτρα ασφάλειας για την πρόληψη
ατυχηµάτων, οι Υπηρεσίες που διαθέτουν οπλισµό, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
γ. Ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος, ο χρόνος εργασίας του προσωπικού του
και τα σχετικά µε αυτή δικαιώµατα και υποχρεώσεις από την
εκτέλεση της υπηρεσίας του σύµφωνα µε την αντίστοιχη κείµενη
νοµοθεσία που διέπει την Υπηρεσία.
6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζεται το προσωπικό της παραγράφου 3 που µπορεί να φέρει
οπλισµό, το είδος του οπλισµού, οι υποχρεώσεις του προσωπικού που οπλοφορεί, η εκπαίδευσή του από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι χώροι προσωρινής κράτησης,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 66
Διάρθρωση Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώµατος
Το άρθρο 4 του ν. 3511/2006 (Α’ 258) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Διάρθρωση Υπηρεσιών
1. Το Πυροσβεστικό Σώµα συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες.
2. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι αυτές των οποίων η αρµοδιότητα
εκτείνεται σε ολόκληρη την Επικράτεια. Κεντρικές Υπηρεσίες
είναι οι εξής:
α. Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώµατος, το οποίο συγκροτείται από:
αα. Τις Επιτελικές Διευθύνσεις του Κλάδου Επιχειρήσεων και
του Κλάδου Υποστήριξης.
ββ. Το Επιτελείο.
γγ. Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού.
β. Οι κατωτέρω αυτοτελείς Υπηρεσίες:
αα. Η Πυροσβεστική Ακαδηµία.
ββ. Η Υγειονοµική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώµατος
(ΥΓ.Υ.Π.Σ.).
γγ. Η Διεύθυνση Αντιµετώπισης Εγκληµάτων Εµπρησµού
(Δ.Α.Ε.Ε.).
δδ. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.).
εε. Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώµατος
(Υ.Ε.Μ.Π.Σ.).
στστ. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.).
ζζ. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού
Σώµατος (Δ.Ε.Ε.Π.Σ.).
Η υπό ββ’ και γγ’ Υπηρεσίες εποπτεύονται και ελέγχονται από
τον Υπαρχηγό Υποστήριξης και τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων αντιστοίχως. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώµατος υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό, ενώ το Ενιαίο
Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων
και η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων εποπτεύονται και ελέγχονται από
τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώµατος.
3. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι αποκεντρωµένες Υπηρεσίες
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µε τοπική αρµοδιότητα, που εκτείνεται σε συγκεκριµένη εδαφική
περιοχή. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι εξής:
α. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.).
β. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.).
γ. Οι Ειδικές Μονάδες Αντιµετώπισης Καταστροφών
(Ε.Μ.Α.Κ.).
δ. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθµοί Πόλεων, Αεροδροµίων και Λιµένων (Π.Υ. ή Π.Σ.).
ε. Τα Πυροσβεστικά Κλιµάκια (Π.Κ.).
στ. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία.
ζ. Οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθµοί και
η. Τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιµάκια.
4. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.)
υπάγονται στον Κλάδο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώµατος και καθοδηγούνται, συντονίζονται εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού
Σώµατος. Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων επικουρείται από τρεις Συντονιστές Επιχειρήσεων (Α’ 42). Οι ΠΕ.ΠΥ.Δ. είναι οι εξής:
α. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής.
β. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
γ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας.
δ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας.
ε. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου.
στ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Θεσσαλίας.
ζ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας.
η. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου.
θ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας.
ι. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου.
ια. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Βορείου Αιγαίου.
ιβ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης.
ιγ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιονίων Νήσων.
5. Οι Ειδικές Μονάδες Αντιµετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.)
είναι οι εξής:
α. 1η Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών (1η
Ε.Μ.Α.Κ.) µε έδρα την Αττική.
β. 2η Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών (2η
Ε.Μ.Α.Κ.) µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
γ. 3η Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών (3η
Ε.Μ.Α.Κ.) µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
δ. 4η Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών (4η
Ε.Μ.Α.Κ.) µε έδρα την Κοµοτηνή.
ε. 5η Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών (5η
Ε.Μ.Α.Κ.) µε έδρα τα Ιωάννινα.
στ. 6η Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών (6η
Ε.Μ.Α.Κ.) µε έδρα την Πάτρα.
ζ. 7η Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών (7η
Ε.Μ.Α.Κ.) µε έδρα τη Λαµία.
η. 8η Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών (8η
Ε.Μ.Α.Κ.) µε έδρα τη Λάρισα.
Οι Ειδικές Μονάδες Αντιµετώπισης Καταστροφών υπάγονται
στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων και εποπτεύονται και ελέγχονται
από τον Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης.
6. Στις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις υπάγονται:
α. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των Νοµών της
οικείας Περιφέρειας.
β. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία.
7. Στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµού υπάγονται οι Πυροσβεστικοί Σταθµοί ή Υπηρεσίες, που λειτουργούν στο
νοµό. Στους Πυροσβεστικούς Σταθµούς ή Υπηρεσίες υπάγονται
τα Πυροσβεστικά Κλιµάκια, οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθµοί και τα εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιµάκια. Τα Πυροσβεστικά
Κλιµάκια και οι Πυροσβεστικοί Σταθµοί και τα εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιµάκια δεν έχουν διοικητική αυτοτέλεια, εξυπηρετούν
µόνον επιχειρησιακές ανάγκες και υπάγονται στις αρµόδιες κατά
τόπον Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθµούς.
8. Από τις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώµα-
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τος οι παρακάτω Υπηρεσίες έχουν ιδιαίτερη και συγκεκριµένη
αποστολή και χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Υπηρεσίες. Ειδικές
Υπηρεσίες είναι οι εξής:
α. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.).
β. Η Πυροσβεστική Ακαδηµία.
γ. Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώµατος
(Υ.Ε.Μ.Π.Σ.).
δ. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.).
ε. Η Υγειονοµική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώµατος
(ΥΓ.Υ.Π.Σ.).
στ. Η Διεύθυνση Αντιµετώπισης Εγκληµάτων Εµπρησµού
(Δ.Α.Ε.Ε.).
ζ. Οι Ε.Μ.Α.Κ..
η. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού
Σώµατος (Δ.Ε.Ε.Π.Σ.) και
θ. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία.
9. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µετά από σχετική εισήγηση του Συµβουλίου Επιτελικού Σχεδιασµού, και έκθεση του Κέντρου Μελετών
Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) η οποία λαµβάνει υπόψη ιδίως οικονοµικά
και γεωγραφικά κριτήρια, καθώς και κριτήρια επιχειρησιακής
αποτελεσµατικότητας και ορθολογικής λειτουργίας, µπορεί να
συνιστώνται νέες Υπηρεσίες και να αναδιαρθρώνονται, να συγχωνεύονται, να υποβιβάζονται, να προάγονται και να καταργούνται υφιστάµενες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να ιδρύονται και να συγχωνεύονται Υπηρεσίες κατώτερες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Σταθµού.
11. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη µπορεί:
α. Να ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης, διάρθρωσης, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά τη λειτουργία
των Κεντρικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος.
β. Να καταργούνται Υπηρεσίες κατώτερες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Σταθµού, να αναστέλλεται, για υπηρεσιακούς
λόγους, η λειτουργία τους, καθώς και να ορίζεται τυχόν εποχικότητα της λειτουργίας τους.
γ. Να ρυθµίζονται θέµατα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Σώµατος, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για τη δύναµη του πυροσβεστικού προσωπικού,
την άσκηση των καθηκόντων του και τη συντήρηση του υλικού
των Υπηρεσιών και
δ. να κυρώνεται ο πίνακας χωρογραφικής κατανοµής των Υπηρεσιών του Σώµατος.»
Άρθρο 67
Κλάδοι και Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώµατος
Το άρθρο 5 του ν. 3511/2006 (Α’ 258) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Κλάδοι και Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώµατος
1. Οι Κλάδοι και το Επιτελείο του Πυροσβεστικού Σώµατος κατευθύνονται, συντονίζονται, εποπτεύονται, ελέγχονται ως ακολούθως:
α. Ο Κλάδος Υποστήριξης από τον Υπαρχηγό Υποστήριξης και
συγκροτείται από:
αα. το Επιτελείο,
ββ. την Πυροσβεστική Ακαδηµία και
γγ. την Υγειονοµική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώµατος
(ΥΓ.Υ.Π.Σ.).
β. Ο Κλάδος Επιχειρήσεων από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων
και συγκροτείται από:
αα. την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώµατος
(Υ.Ε.Μ.Π.Σ.),
ββ. την Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.),
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γγ. το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.),
δδ. τη Διεύθυνση Αντιµετώπισης Εγκληµάτων Εµπρησµού
(Δ.Α.Ε.Ε.),
εε. τις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.).
2. Οι Κλάδοι µεταξύ τους είναι ισότιµοι. Οι Κλάδοι συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώµατος, διαρθρώνονται σε επιτελικές Διευθύνσεις και οι
Διευθύνσεις σε Τµήµατα και Γραφεία.
3. Το Επιτελείο του Πυροσβεστικού Σώµατος χειρίζεται τα θέµατα προσλήψεων, προσδιορισµού των αναγκών εκπαίδευσης
και επιµόρφωσης του προσωπικού κατά ειδικότητα ή τοµέα δραστηριότητας, ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, πειθαρχίας και εν
γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης,
λειτουργίας και καθορισµού των αρµοδιοτήτων των οργάνων και
των Υπηρεσιών του Σώµατος, κατάρτισης, ερµηνείας και παρακολούθησης της νοµοθεσίας, εξυπηρέτησης των δηµοσίων σχέσεων, προϋπολογισµού, αποδοχών και γενικά οικονοµικών και
ασφαλιστικών θεµάτων του προσωπικού του Σώµατος, καθώς και
τα θέµατα υλικοτεχνικού εξοπλισµού, πληροφορικής και στέγασης των Υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις προτάσεις των Διευθύνσεων των Κλάδων και προγραµµατίζει, κατευθύνει, εποπτεύει και
ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέµατα αυτά. Το Επιτελείο
υποστηρίζει στα θέµατα αρµοδιότητάς του τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Σώµατος και διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις και
Υπηρεσίες:
α. Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων,
β. Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
γ. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Επικοινωνίας,
δ. Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων,
ε. Διεύθυνση Οικονοµικών,
στ. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδοµών και
ζ. Νοµική Υπηρεσία.
4. Οι Διευθύνσεις και η Νοµική Υπηρεσία υπάγονται στον
Υπαρχηγό Υποστήριξης και συντονίζονται και ελέγχονται από τον
Συντονιστή Υποστήριξης.
5. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος καθορίζονται τα λοιπά θέµατα της εσωτερικής διάρθρωσης του
Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος, εξειδικεύονται, τροποποιούνται και κατανέµονται οι αρµοδιότητες των Διευθύνσεων, των
Τµηµάτων και των Γραφείων του Επιτελείου και των οργάνων που
υπηρετούν σε αυτό, συστήνονται Γραφεία, εφόσον παρίσταται
αναγκαίο, και ρυθµίζονται συναφή οργανωτικά και λειτουργικά
ζητήµατα.»
Άρθρο 68
Σύσταση Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων
(Ε.Σ.Κ.Ε.) µετά από συγχώνευση
1. Ιδρύεται Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων
(Ε.Σ.Κ.Ε.), το οποίο αποτελεί Ειδική Κεντρική Υπηρεσία του Σώµατος και υπάγεται απευθείας στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του
Πυροσβεστικού Σώµατος.
2. Το Ε.Σ.Κ.Ε. έχει ως κύρια αποστολή και αρµοδιότητες το σύνολο των αρµοδιοτήτων του Συντονιστικού - Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος (Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), του
Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.) και του
Συντονιστικού Κέντρου Δασοπυρόσβεσης (Σ.ΚΕ.Δ.), τα οποία
συγχωνεύονται και αποτελούν πλέον επιµέρους Μονάδες του
Ε.Σ.Κ.Ε..
3. Του Ε.Σ.Κ.Ε. προΐσταται Διοικητής, τον οποίο επικουρεί κατά
την άσκηση των καθηκόντων του, και αναπληρώνει, όταν δεν
υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο Υποδιοικητής ο οποίος εκτελεί
όλα τα καθήκοντα του Διοικητή, εκτός από τη σύνταξη εκθέσεων
ικανότητας. Ως Υποδιοικητής ορίζεται ο ανώτερος από τους
Αξιωµατικούς που προΐστανται στο 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. και στο
Κ.Ε.Π.Π. ή, µεταξύ οµοιοβάθµων, ο αρχαιότερος. Τον Υποδιοικητή αναπληρώνει ο αρχαιότερος Αξιωµατικός της Υπηρεσίας
που προέρχεται από το Π.Σ..
4. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων διαρθρώνεται
ως εξής:
α. Συντονιστικό - Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών του Πυρο-
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σβεστικού Σώµατος (199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), του οποίου η αποστολή
και οι βασικές αρµοδιότητες είναι οι ακόλουθες:
- Να λαµβάνει, όλο το 24ωρο, τις τηλεφωνικές κλήσεις από το
Λεκανοπέδιο Αττικής για οποιοδήποτε συµβάν που ανάγεται στην
αρµοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώµατος και να κινητοποιεί τις
απαιτούµενες πυροσβεστικές δυνάµεις µε τα εγκατεστηµένα και
λειτουργούντα σε αυτό µέσα ασύρµατης ή ενσύρµατης επικοινωνίας, αλλά και µε κάθε πρόσφορο άλλο µέσο.
- Να λαµβάνει τυχόν κλήσεις από όλη την Επικράτεια για τοπικά συµβάντα, τα οποία διαβιβάζει αµέσως στην κατά τόπο αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.), για την αντιµετώπισή τους.
- Να διαβιβάζει τις εντολές ή οδηγίες του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος στις Υπηρεσίες του Σώµατος ή σε άλλες πολιτικές και στρατιωτικές αρχές.
- Να λαµβάνει και να καταγράφει σε ειδικό δελτίο όλα τα συµβάντα του 24ώρου στα οποία επελήφθησαν οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος.
- Να συντάσσει δελτίο συµβάντων 24ώρου, το οποίο περιλαµβάνει τα σοβαρά και µεγάλα συµβάντα, σύµφωνα µε τις σχετικές
εγκύκλιες διαταγές του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος και
να διαβιβάζει αυτό αρµοδίως.
- Να συντονίζει την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάµεων, σύµφωνα µε τις εντολές της Ηγεσίας του Πυροσβεστικού
Σώµατος, για τα συµβάντα µεγάλης έκτασης που εκδηλώνονται
και εξελίσσονται σε όλη την Επικράτεια για την αντιµετώπιση των
οποίων απαιτείται η συµµετοχή δύο ή περισσότερων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
- Να συνεργάζεται άµεσα για την αντιµετώπιση σοβαρών συµβάντων, ιδίως σεισµών, πληµµυρών, µεγάλων αυτοκινητικών ή σιδηροδροµικών ατυχηµάτων, πυρκαγιών πλοίων, µε όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς.
- Να γνωστοποιεί στον Επόπτη Ασφαλείας του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος τα σοβαρά και µεγάλα συµβάντα, προκειµένου αυτός να ενηµερώσει τα αρµόδια όργανα του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
β. Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης (Σ.ΚΕ.Δ.), του
οποίου µε αποστολή την καθηµερινή παρακολούθηση σε πανελλαδικό επίπεδο όλων των εν εξελίξει αγροτοδασικών πυρκαγιών,
το συντονισµό, τη διαχείριση και την αποστολή των διατιθεµένων
εθνικών και µισθωµένων εναέριων µέσων δασοπυρόσβεσης (αεροσκαφών και ελικοπτέρων), που συντρέχουν στην κατάσβεσή
τους από κοινού µε τις επίγειες δυνάµεις, τον προγραµµατισµό
των εναέριων επιτηρήσεων, την έγκριση αιτηµάτων για εκπαίδευση και συντήρηση εθνικών εναερίων µέσων, τη διάθεση εναερίων µέσων για την αποστολή - µεταφορά πεζοπόρων τµηµάτων
ή πυροσβεστικών οχηµάτων στον τόπο της πυρκαγιάς, όταν
τούτο απαιτείται, καθώς και την αποστολή αεροπορικών µέσων
για το συντονισµό των από αέρος επιχειρήσεων µε αντικείµενο
δασικές πυρκαγιές αλλά και άλλα συµβάντα αρµοδιότητας Πυροσβεστικού Σώµατος.
γ. Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, το οποίο συντονίζει και διαχειρίζεται σε εθνικό επίπεδο τις δράσεις για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις
κινητοποίησης πολιτικής προστασίας µε στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους. Για το σκοπό αυτόν λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση µε το αναγκαίο προσωπικό που αποτελείται
από ειδικευµένα στελέχη πολιτικής προστασίας και επιτελικά
στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και λοιπά και περιλαµβάνει:
αα. Τη Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων, η οποία ιδίως
αποτελεί το σύνδεσµο του Ε.Σ.Κ.Ε., αφενός για τη διαβίβαση εντολών που αφορούν την προσγείωση και την απογείωση των αεροσκαφών δασοπυρόσβεσης και, αφετέρου, το σύνδεσµο του
Ε.Σ.Κ.Ε. µε τη µητρική µονάδα και τα κλιµάκια των κάθε είδους
εθνικών εναερίων µέσων. Επίσης, αναφέρει καθηµερινώς, µε το
πρώτο φως, την ετοιµότητα των αεροσκαφών, στον Αξιωµατικό
Επιχειρήσεων, έρχεται σε επαφή µε τα εναέρια µέσα που επιχειρούν σε πυρκαγιά µε όποιο τρόπο κρίνεται πρόσφορος, προκειµένου να λάβει αναφορά από τους χειριστές για την πορεία της
πυρκαγιάς και αµέσως αναφέρει στον Προϊστάµενο του Κ.Ε.Π.Π.,

8362

επικοινωνεί µε όλα τα αεροδρόµια της Χώρας σχετικά µε τις πτήσεις όλων των εναερίων µέσων δασοπυρόσβεσης σε αυτά, συµπληρώνει και υποβάλλει στον Αξιωµατικό Επιχειρήσεων ειδικό
έντυπο ηµερήσιας πτητικής δραστηριότητας όλων των αεροσκαφών, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία που
αφορούν τις πυρκαγιές και τη δασοπυρόσβεση, ενηµερώνεται
και εγκρίνει τη µεταστάθµευση των αεροσκαφών για την αποφυγή καθήλωσης των αεροσκαφών σε περίπτωση δυσµενών καιρικών συνθηκών και ενηµερώνει το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική
Ακτοφυλακή για τα σηµεία υδροληψίας των αεροσκαφών.
ββ. Τη Μονάδα Διεθνούς Συνδροµής και Υποστηρικτικών Δυνάµεων Πολιτικής Προστασίας, η οποία, µεταξύ άλλων:
- Συµµετέχει σε διαδικασίες, λειτουργίες και αναφορές, σε µηχανισµούς ενεργοποίησης µε αντίστοιχα Κέντρα Πολιτικής Προστασίας άλλων χωρών, ενηµερώνοντας σχετικώς για τη λήψη
απόφασης τη Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρµογών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας.
- Αξιολογεί επιχειρησιακά τις πληροφορίες που δέχεται το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας είτε ως προειδοποίηση
για επερχόµενο γεγονός είτε ως απλή ενηµέρωση για γεγονός
που προκύπτει αιφνίδια και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
- Διαχειρίζεται και ταξινοµεί το ηµερήσιο δελτίο συµβάντων
που δέχεται από το Κέντρο Επιχειρήσεων, τους χάρτες προγνώσεως κινδύνου πυρκαγιάς που επεξεργάζεται η Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρµογών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής
Προστασίας, καθώς και δελτία άλλων επικινδύνων φαινοµένων.
- Αξιοποιεί επιχειρησιακά τις δυνατότητες των Κινητών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας.
- Συντάσσει ηµερήσιο δελτίο συµβάντων και το προωθεί στο
199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ..
- Διαθέτει κλιµάκια εµπειρογνωµόνων για τον επιτόπου συντονισµό των ενεργειών αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών.
- Μεριµνά για τη διασύνδεση του Ε.Σ.Κ.Ε. µε τα Κινητά Κέντρα
Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Κέντρα των εθνικών φορέων έκτακτης ανάγκης
(ΕΛ.ΑΣ., Ένοπλες Δυνάµεις, Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή, Ε.Κ.Α.Β. κ.λπ.), καθώς και των επιχειρησιακών κέντρων σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
γγ. Τη Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθµού Έκτακτης Ανάγκης
«112», η οποία προβαίνει σε άµεση αναζήτηση των απαραίτητων
πληροφοριών για τον εντοπισµό της θέσης καλούντος στο «112»
σύµφωνα µε την Πράξη της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου
των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) «για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την παροχή πληροφοριών στους αρµόδιους
για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς»,
όπως κάθε φορά ισχύει και τη γνωστοποίηση - ανάθεση των απαραίτητων στοιχείων στον αρµόδιο επιχειρησιακά φορέα έκτακτης
ανάγκης. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθµίζονται επιµέρους θέµατα οργάνωσης,
διάρθρωσης, λειτουργίας, στελέχωσης της Μονάδας αυτής και
κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.
δδ. Το Γραφείο Τρεχουσών Επιχειρήσεων και Γραµµατειακής
Υποστήριξης το οποίο, µεταξύ άλλων, εισηγείται, σε συνεργασία
µε τη Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρµογών της Συντονιστικής
Αρχής Πολιτικής Προστασίας, τη λήψη µέτρων ετοιµότητας πολιτικής προστασίας και µέτρων έκτακτης ανάγκης, συντάσσει
µνηµόνια ενεργειών για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που
προωθούνται στο Κ.Ε.Π.Π. ή το Ε.Σ.Κ.Ε. και σε δηµόσιους και
ιδιωτικούς φορείς, εξασφαλίζει, µέσω της Ε.Μ.Υ. και κατά περίπτωση αρµόδιων επιστηµονικών φορέων την επιστηµονική στήριξη και τεκµηρίωση όλων των σχεδίων και δράσεων, αξιοποιεί
τις προγνώσεις πρόδροµων φαινοµένων (καιρικών και άλλων)
φυσικών καταστροφών, µε σκοπό την έγκαιρη κινητοποίηση του
δυναµικού και των µέσων πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση απειλούµενου κινδύνου καταστροφών, καθώς και για την
ενηµέρωση και παροχή οδηγιών προς τους πολίτες σε συνεργασία µε το Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων.
5. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος εκδίδεται Κανονισµός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.Σ.Κ.Ε.,
καθώς και Κανονισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας-Μνηµόνιο Ενεργειών των Υπηρεσιών και των Μονάδων του και ρυθµίζονται θέ-
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µατα στελέχωσής του, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.
6α. Η Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων στελεχώνεται κατά
τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από ανώτερο Αξιωµατικό
του Γ.Ε.Α. που διατίθεται από αυτό και τοποθετείται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη.
β. Στη Μονάδα Διεθνούς Συνδροµής και Υποστηρικτικών Δυνάµεων Πολιτικής Προστασίας του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο Εθνικός Εκπρόσωπος Πολιτικής
Προστασίας του άρθρου 116 παράγραφος 2 του παρόντος ή ο
αναπληρωτής του.
γ. Στη Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθµού Έκτακτης Ανάγκης «112»
προΐσταται υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Πολιτικής Προστασίας.
7. Το Ε.Σ.Κ.Ε. διέπεται από τις διατάξεις περί πειθαρχίας, που
ισχύουν στην Υπηρεσία από την οποία προέρχονται οι υπηρετούντες Αξιωµατικοί και Υπάλληλοι.
8. Η Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρµογών της Συντονιστικής
Αρχής Πολιτικής Προστασίας αποτελεί µόνιµο υποστηρικτικό και
γνωµοδοτικό µηχανισµό του Ε.Σ.Κ.Ε. και, ιδίως, του Σ.ΚΕ.Δ. και
του Κ.Ε.Π.Π. και τροφοδοτεί το Ε.Σ.Κ.Ε. µε το αναγκαίο πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό.
Άρθρο 69
Αναβάθµιση της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας-Εθνική Σχολή
Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.)
1. Η Πυροσβεστική Ακαδηµία αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και η εποπτεία σε αυτήν ασκείται από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη δια του Επιτελείου του Πυροσβεστικού
Σώµατος και από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Η Πυροσβεστική Ακαδηµία διέπεται από το π.δ. 174/ 1983
(Α’ 68), όπως ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.
3511/2006 (Α’ 258) και από τις διατάξεις του παρόντος.
3. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«2. Η Πυροσβεστική Ακαδηµία περιλαµβάνει τις ακόλουθες
Σχολές:
α. Σχολή Ανθυποπυραγών.
β. Σχολή Αρχιπυροσβεστών.
γ. Σχολή Πυροσβεστών.
δ. Σχολή Επιµόρφωσης και Μετεκπαίδευσης.
ε. Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π).»
4. Η Πυροσβεστική Ακαδηµία έχει ως αποστολή:
α. Την εκπαίδευση, επιµόρφωση και ειδική κατάρτιση µέσω
των επιµέρους Παραγωγικών Σχολών στα κατά κλάδο πυροσβεστικά καθήκοντα για τους ιδιώτες που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώµα, καθώς και µέσω της Σχολής Επιµόρφωσης και
Μετεκπαίδευσης για το εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό µε
γνώµονα την αναβάθµιση αυτού για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών του και την ενίσχυση της επιχειρησιακής και στελεχιακής του ικανότητας.
β. Την παροχή πιστοποιηµένης εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης σε ιδιώτες, στελέχη της Δηµόσιας Διοίκησης, του Πυροσβεστικού Σώµατος και των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων
Ασφαλείας, στους τοµείς της Πολιτικής Προστασίας και της διαχείρισης κρίσεων.
γ. Την υποβολή πορισµάτων ερευνών, µελετών και συµπερασµάτων στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για τη χάραξη στρατηγικής σε θέµατα ανθρώπινου
δυναµικού αρµοδιότητάς της, την εισήγηση οργανωτικών αλλαγών και τη συµβουλευτική ή άλλη υποστήριξή του σε θέµατα αρµοδιότητάς της.
δ. Τη θέσπιση ειδικού ατοµικού δελτίου κατάρτισης για:
αα) το ένστολο και πολιτικό προσωπικό του Σώµατος, µε
σκοπό τη συνολική παρακολούθηση του εν γένει µορφωτικού και
επιµορφωτικού ιστορικού τους σε ατοµικό επίπεδο,
ββ) την πιστοποίηση των ιδιωτών που φοιτούν σε αυτήν,
καθώς και των εθελοντών του ν. 4029/2011 και του ν. 3013/2002.
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5. Στο πλαίσιο της αποστολής της η Πυροσβεστική Ακαδηµία
µπορεί, µεταξύ άλλων:
α. Να συνεργάζεται και να συνάπτει προγραµµατικές συµφωνίες, µνηµόνια ή συµβάσεις µε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής, µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα και Σχολές των Ενόπλων
Δυνάµεων και των άλλων Σωµάτων Ασφαλείας, µε το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, µε την Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, µε φορείς του
δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ερευνητικά ή άλλα
ινστιτούτα, καθώς και µε φορείς που παρέχουν εκπαίδευση, εκπονούν µελέτες, διενεργούν έρευνες υλοποιούν προγράµµατα
και ανήκουν στο Δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα της ηµεδαπής ή
της αλλοδαπής, ή µε άλλους φορείς εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή µε κοινωνικούς ή συλλογικούς φορείς ή
µε διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισµούς ή µε πρόσωπα εγνωσµένου επιστηµονικού κύρους.
β. Να υλοποιεί µέρος του ακαδηµαϊκού προγράµµατος σπουδών που αφορά στην εκπαίδευση των Δοκίµων Ανθυποπυραγών
σε Σχολές ή Τµήµατα Α.Ε.Ι. ή Α.Σ.Ε.Ι. της Αθήνας, για τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται η παροχή εξειδικευµένων γνώσεων σε συγκεκριµένα µαθήµατα, επιστηµονικές περιοχές και
ειδικότητες, κυρίως σε αντικείµενα των τεχνικών, οικονοµικών και
νοµικών επιστηµών.
γ. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί σε συνεργασία µε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής διατµηµατικά προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών που απονέµουν σε Αξιωµατικούς του Π.Σ.,
των Σωµάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και
σε ιδιώτες, µεταπτυχιακά διπλώµατα εξειδίκευσης σε αντικείµενα
συναφή µε το σκοπό, την αποστολή και τις αρµοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώµατος.
δ. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί, σε συνεργασία µε Α.Ε.Ι. ή
Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, προγράµµατα, µαθήµατα
διδασκαλίας ή σεµινάρια για την εκµάθηση ξένων γλωσσών ή την
πιστοποίηση σε θέµατα ξενόγλωσσης ειδικής ορολογίας που
αφορά το Πυροσβεστικό Σώµα και την Πολιτική Προστασία. Με
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη µπορεί να ρυθµίζονται επιµέρους ζητήµατα πιστοποίησης
όσων παρακολουθούν τα ως άνω προγράµµατα και σεµινάρια,
καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
ε. Να εκπονεί µελέτες, να διεξάγει έρευνες, να παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες, να συµµετέχει σε διαγωνισµούς για την
ανάληψη επιστηµονικών και εκπαιδευτικών δράσεων που εµπίπτουν στην εν γένει αποστολή της.
στ. Να υλοποιεί σε συνεργασία µε άλλους φορείς ευρωπαϊκά
ή άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράµµατα.
ζ. Να σχεδιάζει, να κοστολογεί και να υλοποιεί εκπαιδευτικά
προγράµµατα ύστερα από πρόταση του Τµήµατος Ανάπτυξης
Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου Π.Σ. για το προσωπικό και
την υποστήριξη των διοικητικών και οργανωτικών αναγκών του
Πυροσβεστικού Σώµατος.
η. Να παρέχει υπηρεσίες, εκπαιδευτικού και ερευνητικού περιεχοµένου, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα
έναντι αµοιβής. Ο τρόπος καθορισµού των υπηρεσιών και της
σχετικής αµοιβής προσδιορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
θ. Να πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του πολιτικού προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των ιδιωτών που φοιτούν σε αυτή. Με απόφαση
του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µετά
από γνώµη του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, καθορίζονται οι ειδικότητες, η διαδικασία και ο τρόπος πιστοποίησης.
6.α. Τα εκπαιδευτικά όργανα της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας
είναι:
αα) Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο.
ββ) Ο Διευθυντής Σπουδών της κάθε Σχολής.
β. Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο αποτελείται από τον Διοικητή
της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας ως Πρόεδρο, τον Υποδιοικητή
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αυτής, τον Διοικητή της οικείας Σχολής, τον Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, τον Διευθυντή Σπουδών της κάθε Σχολής και έναν
εκπρόσωπο του διδακτικού προσωπικού της κάθε Σχολής, ως
µέλη.
γ. Οι Διευθυντές Σπουδών και οι εκπρόσωποι του διδακτικού
προσωπικού κάθε Σχολής εντάσσονται ως µέλη του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου µετά την επιλογή τους από αυτό και την έκδοση
διαπιστωτικής απόφασης ορισµού τους από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
δ. Οι Διευθυντές Σπουδών κάθε Σχολής επιλέγονται από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. της Χώρας που διδάσκει στην Πυροσβεστική Ακαδηµία και, εν ελλείψει αυτού, από
τους διδάσκοντες καθηγητές της οικείας Σχολής, οι οποίοι είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος σπουδών.
ε. Ο εκπρόσωπος του διδακτικού προσωπικού κάθε Σχολής
επιλέγεται µεταξύ των διδασκόντων καθηγητών της Σχολής, οι
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος σπουδών.
στ. Το εκπαιδευτικό συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του
Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος. Χρέη γραµµατέα εκτελεί ο
Προϊστάµενος του Τµήµατος – Μελετών – Εκπαίδευσης – Μετεκπαίδευσης, ο οποίος τηρεί και το βιβλίο αποφάσεων του εκπαιδευτικού συµβουλίου.
ζ. Ο Διευθυντής Σπουδών κάθε Σχολής, σε συνεργασία µε τον
Διοικητή αυτής, το πρώτο δίµηνο κάθε ηµερολογιακού έτους εισηγείται προς το εκπαιδευτικό συµβούλιο το πρόγραµµα σπουδών της, τα θέµατα της διδακτέας ύλης, τα συγγράµµατα και τα
εκπαιδευτικά βοηθήµατα που είναι αναγκαία για την εκπαίδευση
των φοιτητών της Σχολής, καθώς και για κάθε θέµα που αφορά
την εκπαιδευτική και ακαδηµαϊκή λειτουργία της Σχολής. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται από το εκπαιδευτικό συµβούλιο.
η. Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας πρέπει να είναι
κάτοχος τουλάχιστον πτυχίου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής.
7. Το διοικητικό, εκπαιδευτικό, ένστολο και βοηθητικό προσωπικό της Σχολής διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 174/1983,
όπως ισχύει.
8α. Το διδακτικό προσωπικό της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας
ορίζεται, για τους ιδιώτες, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της
Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και το ένστολο προσωπικό µε απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος, ύστερα από
εισήγηση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας. Για την
επιλογή διδακτικού προσωπικού στα ακαδηµαϊκά µαθήµατα εισηγείται στον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας τριµελής
επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας ή τον αναπληρωτή του και δύο καθηγητές
ή αναπληρωτές καθηγητές των Α.Ε.Ι. της Χώρας του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε την υπό πλήρωση θέση, ενώ
στα µη ακαδηµαϊκά µαθήµατα εισηγείται σχετικώς στον Διοικητή
τριµελής επιτροπή αποτελούµενη από τον Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας ή τον αναπληρωτή του, τον Διοικητή της
οικείας Σχολής και τον Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων. Οι ανωτέρω επιτροπές συγκροτούνται µε απόφαση του Διοικητή της
Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
Για την επιλογή του ανωτέρω προσωπικού απαιτείται η δηµοσίευση προηγούµενης προκήρυξης, µε την οποία καθορίζονται
τα προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή, τα δικαιολογητικά
που υποβάλλονται προς απόδειξη των προσόντων των υποψηφίων, η διάρκεια και οι λοιποί όροι εργασίας. Στις περιπτώσεις
που το γνωστικό αντικείµενο του κάθε µαθήµατος διδάσκεται σε
Α.Ε.Ι., για τη διδασκαλία του στην Πυροσβεστική Ακαδηµία απαιτείται η κατοχή τίτλου διδακτορικού σπουδών σε συναφές αντικείµενο, και µόνο όταν δεν υπάρχει υποψήφιος επιτρέπεται η
διδασκαλία του από κάτοχο µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε
συναφές αντικείµενο. Η προκήρυξη εκδίδεται από τον Διοικητή
της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, µετά από εισήγηση του εκπαιδευτικού συµβουλίου που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του
προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους και δηµοσιεύεται σε δύο (2)
τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας
και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώµατος. Για
την αµοιβή των καθηγητών ή αναπληρωτών καθηγητών Α.Ε.Ι. που
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συµµετέχουν στις τριµελείς επιτροπές επιλογής εφαρµόζεται η
παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011.
β. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και ισάριθµοι αναπληρωµατικοί καθηγητές.
9. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η αποζηµίωση των
Διευθυντών Σπουδών των Σχολών για την απασχόλησή τους,
πέραν των διδακτικών τους καθηκόντων.
10. Για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας οι υποψήφιοι ιδιώτες
υποβάλλονται σε «Προκαταρκτικές εξετάσεις» (αθλητικές, υγειονοµικές και ψυχοτεχνικές δοκιµασίες) που γίνονται µε µέριµνα
του Επιτελείου του Π.Σ. και σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τις
οικείες διατάξεις του νόµου και τους οικείους κανονισµούς. Το
πρόγραµµα των προκαταρκτικών εξετάσεων διατυπώνεται πριν
από τη λήξη του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους, καταρτίζεται από το εκπαιδευτικό συµβούλιο της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του
Επιτελείου και εγκρίνεται µε απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας. Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει
να κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής της υποψηφιότητας για
να έχει δικαίωµα συµµετοχής στην επιλογή. Οι υποψήφιοι που
ανήκουν στο πυροσβεστικό σώµα υποβάλλονται µόνο σε υγειονοµικές εξετάσεις.
11. Το άρθρο 4 του ν. 2226/1994 (Α’ 122) αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Άρθρο 4
Εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Ανθυποπυραγών
της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας
1.α. Η εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας γίνεται µε το σύστηµα των απολυτηρίων
εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α’ 188) και
του π.δ. 60/2006 (Α’ 65), όπως ισχύουν.
β. Από τον αριθµό των εισακτέων που καθορίζεται για τη
Σχολή Ανθυποπυραγών ποσοστό 15% προέρχεται υποχρεωτικά
από πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και
πυρονόµους, ηλικίας µέχρι 35 ετών, µε εφαρµογή των διατάξεων
των άρθρων 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν, πριν
από τη συµµετοχή τους στο σύστηµα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο.
γ. Από τον αριθµό των θέσεων που προκηρύσσονται για εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών ποσοστό 20% καλύπτεται από
πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων των Σχολών ή Τµηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1
του π.δ. 365/1990 (Α’ 144), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3
παρ. 1 του π.δ. 239/1997, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις
που διενεργούνται από το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εφόσον συγκεντρώνουν και τα λοιπά προβλεπόµενα από τις σχετικές διατάξεις προσόντα. Τα µαθήµατα
στα οποία εξετάζονται και η διαδικασία των εξετάσεων καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µετά από γνώµη
του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας
που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους. Οι ανωτέρω υποψήφιοι απαλλάσσονται, ανάλογα
µε τη συνάφεια του πτυχίου τους, από τα αντίστοιχα ακαδηµαϊκά
µαθήµατα µε απόφαση του Διευθυντή Σπουδών της οικείας Σχολής, µετά από αίτησή τους.
2. Ο αριθµός των εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυραγών καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µετά από
εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν
κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν µέχρι το τέλος του επόµενου της έναρξης της
εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασµό µε τις υφιστάµενες επιχειρησιακές ανάγκες.
3. Οι σπουδές στη Σχολή Ανθυποπυραγών διαρκούν τέσσερα

(4) έτη και οργανώνονται σε ακαδηµαϊκά εξάµηνα.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 1 του παρόντος, καθώς και αυτή της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.
2009/1992 (Α’ 18), εφαρµόζονται αναλόγως και για τη Σχολή Ανθυποπυραγών.»
12.α. Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της
Πυροσβεστικής Ακαδηµίας γίνεται µε το σύστηµα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 1351/1983 (Α’ 56) και των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1
του ν. 2525/1997 και του π.δ. 60/2006, όπως ισχύουν.
β. Η φοίτηση στη Σχολή Πυροσβεστών διαρκεί πέντε (5) εξάµηνα.
γ. Οι απόφοιτοι της Σχολής Πυροσβεστών είναι ανακριτικοί
υπάλληλοι, εξελίσσονται βαθµολογικά µέχρι και το βαθµό του
Πυρονόµου για κάλυψη υφιστάµενων κενών οργανικών θέσεων.
Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η σχετική διαδικασία
και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας λεπτοµέρεια.
δ. Ο αριθµός των εισακτέων στις Σχολές Πυροσβεστών καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος, αφού ληφθούν
υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την
προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν µέχρι το τέλος του επόµενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασµό µε τις υφιστάµενες
επιχειρησιακές ανάγκες.
ε. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 1 του ν.
2226/1994, καθώς και αυτή της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.
2009/1992 εφαρµόζονται αναλόγως και για τη Σχολή Πυροσβεστών.
13.α. Για όσους εισάγονται στις Σχολές Ανθυποπυραγών και
Πυροσβεστών πριν εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτές θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης. Οι ανωτέρω, µετά την επιλογή
και κατάταξή τους, υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το
περιεχόµενο της εκπαίδευσης, ο τόπος και η διάρκεια αυτής,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
β. Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών λόγω αποβολής, απολύσεως ή παραιτήσεώς τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3421/2005 (Α’ 302).
14. Η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας
είναι ισότιµη µε τα ιδρύµατα του πανεπιστηµιακού τοµέα της
ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την
κείµενη νοµοθεσία, παρέχοντας ισότιµη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιµα πτυχία µε αυτά.
15. Οι Σχολές Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών ανήκουν
στην ανώτερη βαθµίδα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπως
αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείµενη νοµοθεσία, παρέχοντας ισότιµη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιµα πτυχία µε τις αντίστοιχες µεταδευτεροβάθµιες σχολές.
16. Τα πτυχία και οι βεβαιώσεις παρακολούθησης των Σχολών
της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας υπογράφονται από τον Διοικητή
αυτής και απονέµονται σε ειδική τελετή.
17. Στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών εισάγονται µε εξετάσεις απόφοιτοι της Σχολής Πυροσβεστών που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθµό του Πυροσβέστη. Η
φοίτηση στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών διαρκεί εννέα (9) µήνες.
Η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη και ο αριθµός των προκηρυσσόµενων θέσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη.
18. Οι απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών ονοµάζονται
Αρχιπυροσβέστες Παραγωγικής Σχολής και δύνανται να εξελίσσονται βαθµολογικά µέχρι και το βαθµό του Αντιπυράρχου, µετά
από προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των
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Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη.
19. Με απόφαση του εκπαιδευτικού συµβουλίου καταρτίζεται
ο Κανονισµός προπτυχιακών σπουδών των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
20.α. Στην Πυροσβεστική Ακαδηµία ιδρύεται Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.).
β. Στην Ε.Σ.ΠΟ.Π. εισάγονται για θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, εκπαίδευση και µετεκπαίδευση στις νέες εξελίξεις πολιτικής προστασίας εθελοντές πολιτικής προστασίας, δηµόσιοι
υπάλληλοι και, υποχρεωτικώς, υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. και δηµόσιων φορέων που εµπλέκονται στην πολιτική προστασία, µετά
από σχετική πρόσκληση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, στην οποία καθορίζεται ο αριθµός των θέσεων και τα κριτήρια επιλογής, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας Διεύθυνσης
της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας.
γ. Τα προγράµµατα κατάρτισης, εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης της Ε.Σ.ΠΟ.Π. καταρτίζονται από το εκπαιδευτικό συµβούλιο µετά από εισήγηση της αρµόδιας Διεύθυνσης της
Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας και εγκρίνονται από
τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας. Τα προγράµµατα
αυτά διαρκούν κατ’ ελάχιστον δύο (2) µήνες και δεν υπερβαίνουν
τους έξι (6) µήνες. Επίσης, µπορεί να υλοποιούνται προγράµµατα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης στα θέµατα πολιτικής προστασίας µικρότερης
χρονικής διάρκειας για τους αιρετούς των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού.
Για τη συµµετοχή στα προγράµµατα αυτά χορηγείται βεβαίωση
πιστοποίησης ή βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία υπογράφεται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
δ. Η Ε.Σ.ΠΟ.Π. είναι η µόνη αρµόδια υπηρεσία για την πιστοποίηση των εθελοντών και ειδικευµένων εθελοντών πολιτικής
προστασίας του άρθρου 14 του ν. 3013/2002 (Α’ 102), όπως
ισχύει.
21.α. Στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, στο πλαίσιο της αποστολής της, µπορεί να οργανώνονται
και να λειτουργούν, αυτοδύναµα ή σε συνεργασία µε ηµεδαπά
Α.Ε.Ι., προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και να
απονέµονται µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.
β. Τα Π.Μ.Σ. καταρτίζονται από ειδική τριµελή επιτροπή, η
οποία αποτελείται από τον Διοικητή της Σχολής, τον Διευθυντή
Σπουδών αυτής και έναν καθηγητή Α.Ε.Ι. του ίδιου ή συναφούς
γνωστικού αντικειµένου µε το αντικείµενο του Π.Μ.Σ., ο οποίος
προέρχεται, σε περίπτωση συνεργασίας, από το συνεργαζόµενο
Α.Ε.Ι.. Η επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Διοικητή της
Πυροσβεστικής Ακαδηµίας. Το περιεχόµενο του προγράµµατος
σπουδών εγκρίνεται από το εκπαιδευτικό συµβούλιο. Με τον κανονισµό σπουδών του Π.Μ.Σ. ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν:
αα) Το αντικείµενο και το σκοπό του προγράµµατος.
ββ) Το είδος των µεταπτυχιακών τίτλων που απονέµονται.
γγ) Τις κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές και
τη διαδικασία εισαγωγής τους.
δδ) Τη χρονική διάρκεια του προγράµµατος.
εε) Τα µαθήµατα, τη διδακτική και ερευνητική απασχόληση
των µεταπτυχιακών φοιτητών, τις πρακτικές ασκήσεις και κάθε
άλλου είδους δραστηριότητα.
στστ) Τον αριθµό των µεταπτυχιακών φοιτητών, τις δυνατότητες και τις ανάγκες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδοµή
για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράµµατος.
ζζ) Τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ., το κόστος της
αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοµής, το κόστος λειτουργίας, τις
πηγές και το ύψος της χρηµατοδότησής του αναλυτικά.
ηη) Την αναθεώρηση επιµέρους πτυχών του προγραµµάτων
σπουδών.
θθ) Κάθε άλλο θέµα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία
του Π.Μ.Σ..
γ. Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι ο Διευθυντής Σπουδών της
Σχολής. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία του Προγράµµατος.
δ. Μέρος των ανωτέρω µεταπτυχιακών προγραµµάτων µπορεί
να υλοποιείται σε Σχολές ή Τµήµατα Α.Ε.Ι. της Χώρας.
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ε. Τα µεταπτυχιακά διπλώµατα ειδίκευσης υπογράφονται από
τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και απονέµονται σε
ειδική τελετή.
22. Πόροι της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας είναι ιδίως:
α. Η ετήσια κρατική επιχορήγηση,
β. οι κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες,
γ. οι πρόσοδοι από τη δική της περιουσία,
δ. τα έσοδα από τη συµµετοχή της σε εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράµµατα χρηµατοδότησης και
ε. κάθε άλλος πόρος που συνάδει µε το σκοπό και την αποστολή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
Για το έτος 2014 η κρατική επιχορήγηση της περίπτωσης α’
δίδεται µε ισόποση µείωση των αντίστοιχων Κ.Α.Ε. λειτουργικών
δαπανών του προϋπολογισµού εξόδων του ΕΦ.43-120 «Πυροσβεστικό Σώµα».
Από το έτος 2015 και µετά η ανωτέρω κρατική επιχορήγηση
δίδεται εντός των ανωτάτων ορίων πιστώσεων που ισχύουν για
τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, όπως ισχύει.
23. Το άρθρο 53 του π.δ. 174/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 53
Υπηρεσία Οικονοµικής Διαχείρισης
1. Αντικείµενο της Υπηρεσίας Οικονοµικής Διαχείρισης είναι η
διαχείριση των οικονοµικών θεµάτων της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, όπως τα θέµατα προϋπολογισµού, µισθοδοσίας, διαχείρισης δαπανών, προµηθειών και περιουσίας.
2. Στις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Οικονοµικής Διαχείρισης
περιλαµβάνεται ιδίως:
α. Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, όπως: η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την κατάρτιση και
αναµόρφωση του προϋπολογισµού, καθώς και η µέριµνα για την
έγκαιρη υποβολή του για έγκριση ή τροποποίηση, η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού και η υποβολή προτάσεων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που
παρουσιάζονται κατά την εφαρµογή του, η εισήγηση για την έγκριση των δαπανών που ζητούν τα αρµόδια όργανα και η υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων, η παροχή βεβαιώσεων σχετικά
µε την ύπαρξη πιστώσεων για την εκτέλεση των δαπανών και για
την έγκριση διορισµών, εντάξεων, µετατάξεων και προαγωγών
του κάθε είδους προσωπικού, η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την έγκαιρη χρηµατοδότηση της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και
στοιχείων.
β. Η διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας για τη µισθοδοσία και την
αµοιβή του προσωπικού, καθώς και η µέριµνα για τη µηχανογραφική επεξεργασία και ανάλυση όλων των σχετικών στοιχείων και
δεδοµένων, όπως: η µισθοδοσία του προσωπικού και η τακτοποίηση των µισθολογικών µεταβολών του, η τήρηση µισθολογικού µητρώου και η χορήγηση ατοµικών δελτίων µισθοδοσίας, η
χορήγηση βεβαιώσεων µισθολογικού περιεχοµένου, η αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωµή πρόσθετων αµοιβών και αποζηµιώσεων, η έκδοση πράξεων περικοπής αποδοχών, η απόδοση
των «υπέρ τρίτων» κρατήσεων και του Δηµοσίου, η τήρηση των
οικείων λογαριασµών και η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και
στοιχείων.
γ. Η διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας που αφορά στην εκκαθάριση των δαπανών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και ιδίως η
συγκέντρωση των δικαιολογητικών, ο έλεγχος της νοµιµότητας
και πληρότητας αυτών και η αναγνώριση - εκκαθάριση και πληρωµή των δαπανών, η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής ή προπληρωµής και η απόδοση αυτών, η µέριµνα για την
έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων, καθώς και η έκδοση
των σχετικών παραστατικών είσπραξης, η απόδοση κρατήσεων
υπέρ τρίτων, η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, η τήρηση
των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων, η διαφύλαξη των πρωτότυπων παραστατικών στοιχείων και λογιστικών πράξεων και κάθε
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σχετικού εγγράφου στοιχείου και στελέχους για κάθε ενέργεια
τµήµατος, η σύνταξη του απολογισµού και ισολογισµού και η
υποβολή τους για έγκριση και η παράδοση αντιγράφων τιµολογίων αγοράς πάσης φύσεως µη αναλώσιµου υλικού.
δ. Η κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος προµηθειών, η µέριµνα για την εκτέλεσή του και η διαχείριση του κάθε είδους αναλώσιµου υλικού, όπως: η συγκέντρωση αιτηµάτων που
υποβάλλονται, η επεξεργασία και κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος προµηθειών, καθώς και η υποβολή του για έγκριση
στις αρµόδιες αρχές, η διενέργεια διαγωνισµών, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, η παραλαβή των προµηθειών, η χρέωση στα
οικεία βιβλία, η χρέωση των µη αναλώσιµων στις υπηρεσίες και
τους υπεύθυνους, η έκδοση δελτίων εισαγωγής - εξαγωγής, η
εκποίηση του άχρηστου υλικού και η καταστροφή του, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία, η φροντίδα για τη λειτουργία αποθήκης, η παρακολούθηση εκτέλεσης του προγράµµατος προµηθειών και η υποβολή των σχετικών απολογιστικών στοιχείων, η
διαφύλαξη των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής σε διαγωνισµό και συµβάσεων καλής εκτέλεσης και η επιστροφή τους,
αφού προσκοµισθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή πλήρους εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, η διεκπεραίωση
κάθε διαδικασίας για την προµήθεια εφοδίων από το εξωτερικό,
η µέριµνα για τον εκτελωνισµό των ειδών που εισάγονται από την
αλλοδαπή και η µέριµνα για τη χορήγηση δασµολογικής απαλλαγής και η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.
ε. Η καταγραφή, αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης και
κινητής περιουσίας της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, καθώς και
του κάθε είδους εξοπλισµού, όπως: η µέριµνα για την εκκαθάριση των περιουσιών που καταλείπονται στην Πυροσβεστική Ακαδηµία µε κληρονοµιές, καταπιστεύµατα, κληροδοσίες ή δωρεές
χωρίς να έχει ταχθεί ορισµένος σκοπός από τον διαθέτη ή τον
δωρητή, η µίσθωση και εκµίσθωση ακινήτων, η διασφάλιση της
κινητής και ακίνητης περιουσίας, η διασφάλιση των τίτλων κτήσης της ακίνητης περιουσίας, η συνεχής παρακολούθηση των
περιουσιακών στοιχείων, η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και
στοιχείων και η µέριµνα για τη λειτουργία Αποθήκης αναλώσιµων
και µη υλικών.
στ. Η διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν στην εξόφληση των χρηµατικών ενταλµάτων, όπως: η παραλαβή των χρηµατικών ενταλµάτων και η εξόφλησή τους, η άµεση ειδοποίηση
των δικαιούχων των χρηµατικών ενταλµάτων, ο έλεγχος νοµιµοποιητικών εγγράφων εκείνου που ενεργεί την είσπραξη και η έκδοση εγγράφων εντολών για την εξόφληση των ενταλµάτων, η
είσπραξη των εσόδων και η σύνταξη ηµερήσιας κατάστασης είσπραξης, η πληρωµή δαπανών και η σύνταξη ηµερήσιας κατάστασης των πληρωµών, η διασφάλιση των χρηµάτων, των
αξιογράφων και λοιπών τιµαλφών, που φυλάσσονται στο Ταµείο,
ο προσδιορισµός του χρηµατικού υπολοίπου του Ταµείου και η
σύνταξη της πράξεως του ελέγχου του ταµειακού υπολοίπου,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, η τήρηση των βιβλίων και
στοιχείων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, η έγκαιρη σύνταξη των καταστάσεων και αποστολή των στοιχείων
στις αρµόδιες υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταµεία µαζί µε τα
σχετικά γραµµάτια καταβολής των υπέρ αυτών παρακρατηθέντων ποσών, η διαφύλαξη των εξοφληθέντων ενταλµάτων, καθώς
και η φύλαξη αναλυτικών καταστάσεων µε στήλες αναπτύξεως
κατά κωδικό αριθµό του προϋπολογισµού και η απόδοση των παραστατικών και λοιπών στοιχείων της διαχείρισης στο Ελεγκτικό
Συνέδριο, µέσα στις προθεσµίες που προβλέπονται από το
νόµο.»
24. Τα άρθρα 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν,
αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Άρθρο 73
Πρωτοβάθµια Επιτροπή ικανών
και αποκλειστέων υποψηφίων
1. Πριν από τη συµµετοχή τους στις απολυτήριες εξετάσεις σε
εθνικό επίπεδο οι υποψήφιοι πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες,
αρχιπυροσβέστες και πυρονόµοι, µέλη του Πυροσβεστικού Σώµατος, κρίνονται από επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε από-

φαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος και αποτελείται από
τον Συντονιστή Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώµατος ως
Πρόεδρο και δύο (2) Πύραρχους ή Αντιπύραρχους ως µέλη. Ως
αναπληρωµατικά µέλη ορίζονται δύο (2) Πύραρχοι ή Αντιπύραρχοι. Σε περίπτωση που ο Συντονιστής Υποστήριξης κωλύεται,
αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Πύραρχο της επιτροπής.
Καθήκοντα Γραµµατέα της Επιτροπής, χωρίς ψήφο, εκτελεί ένας
(1) Πυραγός ή Επιπυραγός από αυτούς που υπηρετούν στις Διευθύνσεις του Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώµατος ή στην
ΠΕ.Π.Υ.Δ. Αττικής. Οι υποψήφιοι χαρακτηρίζονται από την επιτροπή ως ικανοί ή αποκλειστέοι µε βάση τις προτάσεις των ιεραρχικά προϊσταµένων τους και τα στοιχεία που υπάρχουν στους
ατοµικούς τους φακέλους.
2. Για το χαρακτηρισµό των υποψηφίων ως αποκλειστέων, η
επιτροπή λαµβάνει υπόψη της εάν αυτοί είναι υπότροποι ή όχι
στη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωµάτων που φανερώνουν διαφθορά του χαρακτήρα ή αναξιοπρεπή διαγωγή ή αδιαφορία ή
βαρεία αµέλεια για την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
3. Υποψήφιος που έχει τιµωρηθεί µε την ποινή της «αργίας δια
προσκαίρου παύσεως» ή της «αργίας δι’ απολύσεως» κατά την
τελευταία, µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, τριετία, αποκλείεται από τη συµµετοχή στις εξετάσεις.
4. Υποψήφιοι που τιµωρήθηκαν στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη διενέργεια των απολυτηρίων εξετάσεων σε
εθνικό επίπεδο µέχρι την εισαγωγή τους στη Σχολή, µε την ποινή
της «αργίας δια προσκαίρου παύσεως» ή της «αργίας δι’ απολύσεως» διαγράφονται από τη Σχολή, µε απόφαση του Διοικητή
της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
5. Ο χαρακτηρισµός των υποψηφίων ως ικανών ή αποκλειστέων πρέπει να είναι απόλυτα αιτιολογηµένος και να στηρίζεται
στα στοιχεία των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 αυτού του άρθρου,
καθώς και στα αποτελέσµατα των προκαταρκτικών υγειονοµικών
εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν.
6. Μετά την τελική κρίση των υποψηφίων, η επιτροπή συντάσσει πίνακες ικανών και αποκλειστέων, τους οποίους κυρώνει ο
Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος. Οι πίνακες αυτοί κοινοποιούνται έγκαιρα µε σχετική διαταγή και ειδικά για τους αποκλειστέους µε απόδειξη.
Άρθρο 74
Δευτεροβάθµια Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων
1. Όσοι από τους υποψήφιους χαρακτηρισθούν ως αποκλειστέοι για άλλους λόγους, εκτός από λόγους υγείας, έχουν το δικαίωµα προσφυγής στη Δευτεροβάθµια Επιτροπή ικανών ή
αποκλειστέων.
2. Η προσφυγή αυτή υποβάλλεται ιεραρχικά στην παραπάνω
Επιτροπή σε δέκα (10) µέρες από την ηµέρα που τους κοινοποιήθηκε ο αποκλεισµός. Η Δευτεροβάθµια Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων αποφαίνεται τελικά.
3. Η Δευτεροβάθµια Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων συγκροτείται, µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, και αποτελείται από:
α. Τον Υπαρχηγό Υποστήριξης, ως Πρόεδρο,
β. τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας του Πυροσβεστικού Σώµατος και
γ. έναν (1) Πύραρχο ή Αντιπύραρχο, ως µέλη.
Ως αναπληρωµατικά µέλη ορίζονται δύο (2) Πύραρχοι ή Αντιπύραρχοι.
Καθήκοντα Γραµµατέα εκτελεί το νεώτερο µέλος της Επιτροπής.
4. Η Επιτροπή εξετάζει τις προσφυγές των υποψηφίων και σε
περίπτωση αποδοχής ακυρώνει, εν όλω ή εν µέρει, την απόφαση
της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής ικανών ή αποκλειστέων. Σε περίπτωση που απορρίπτει την προσφυγή, επικυρώνει την απόφαση
της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής ικανών ή αποκλειστέων και µπορεί,
αν κρίνει σκόπιµο, να τροποποιεί και την αιτιολογία της απόφασης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΔ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Άρθρο 75
Πρόσκληση υποψηφίων Ανθυποπυραγών
1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος, για τους υποψήφιους της Σχολής Ανθυποπυραγών, µετά την κύρωση των πινάκων ικανών και αποκλειστέων, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 74
αυτού του κανονισµού, και την υγειονοµική τους εξέταση, διαβιβάζει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων το αργότερο
µέχρι τέλος Απριλίου, πίνακα ικανών µελών του Πυροσβεστικού
Σώµατος για την εισαγωγή στην παραπάνω Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
2. Οι Διοικητές των Υπηρεσιών που ανήκουν οι υποψήφιοι Ανθυποπυραγοί χορηγούν έγκαιρα τα φύλλα πορείας, χωρίς δαπάνη του Δηµοσίου, στους υποψηφίους, προκειµένου να
παρουσιασθούν στο αρµόδιο εξεταστικό κέντρο και να συµµετάσχουν στις απολυτήριες εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο.
3. Οι υποψήφιοι, µετά τη λήξη των εξετάσεων, επιστρέφουν
στις Υπηρεσίες τους. Τα φύλλα πορείας θεωρούνται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας της πόλης όπου εδρεύει το εξεταστικό
κέντρο και, αν δεν υπάρχει, της πλησιέστερης.»
25. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δύνανται να ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της
Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και των Σχολών που υπάγονται σε
αυτήν, της διδακτέας ύλης, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων όσων φοιτούν
σε αυτή, των εξετάσεων και των λοιπών τρόπων ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών, της φοίτησης και αποφοίτησης από τις Σχολές και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με απόφαση του
Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύνανται
να ρυθµίζονται ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτοµερειακά, ζητήµατα
εφαρµογής του παρόντος.
Άρθρο 70
Σύσταση Διεύθυνσης Επιθεώρησης
και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώµατος (Δ.Ε.Ε.Π.Σ.)
1. Συστήνεται Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώµατος, η οποία υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό Π.Σ.
και έχει έδρα το Νοµό Αττικής.
2. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου έχει ως αποστολή
τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη των εγκληµάτων της περίπτωσης κγ’ της παρ. 1 του άρθρου 62 του π.δ. 210/1992 (Α’ 99),
καθώς και των εγκληµάτων των άρθρων 235-239, 241, 242, 252,
253, 254-256, 258-259, 261-262, 264-266, 270-274, 380-382, 388,
389, 392, 394, 394Α Π.Κ., τα οποία διαπράττει ή στα οποία συµµετέχει το πυροσβεστικό προσωπικό όλων των βαθµών σε όλη
την Επικράτεια, καθώς και εκείνων που διαπράττονται στο πλαίσιο εφαρµογής της νοµοθεσίας για την πυρασφάλεια και πυροπροστασία.
3. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου διαρθρώνεται εσωτερικά στα εξής Τµήµατα:
α. Τµήµα Διαχείρισης Πληροφοριών
β. Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου
γ. Τµήµα Ερευνών και Δίωξης
δ. Τµήµα Τήρησης Διαδικασιών και Διοικητικής Υποστήριξης.
4. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου στελεχώνεται από
µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο επιλέγεται και µετατίθεται σε αυτή για τρία (3) έτη. Η θητεία αυτή µπορεί να παραταθεί για µια ακόµη φορά και για ίσο χρονικό διάστηµα. Ως
προϊστάµενος της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου ορίζεται ανώτατος αξιωµατικός του Πυροσβεστικού Σώµατος για τον
οποίο δεν εφαρµόζονται οι ως άνω περιορισµοί.
Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος και για λόγους µεταφοράς τεχνογνωσίας δύναται, µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, να εκπαιδευτεί
προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου από αστυνοµικό προσωπικό της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Αστυνοµίας για χρονικό διάστηµα έως έξι (6) µηνών.
5. Το προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου
πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα προσόντα:
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α. Να διακρίνεται για την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητά του, το ήθος και τη διαγωγή του, την υπευθυνότητα και αποφασιστικότητά του.
β. Στις πέντε τελευταίες συνταχθείσες Εκθέσεις Ικανότητας
να έχει βαθµολογηθεί µε βαθµό τουλάχιστον εννέα (9) σε όλα τα
ουσιαστικά προσόντα και να έχει κριθεί ευµενώς από τα αρµόδια
Συµβούλια Κρίσεων.
6. Από όσους διαθέτουν τα ανωτέρω προσόντα προτιµώνται
ιδίως όσοι έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στη Διεύθυνση
Αντιµετώπισης Εγκληµάτων Εµπρησµού και σε ανακριτικά γραφεία, όσοι επιθυµούν να υπηρετήσουν στην Υπηρεσία αυτήν
ύστερα από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, καθώς και όσοι
έχουν ειδικές γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή
άλλες εξειδικευµένες γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της
Υπηρεσίας.
7. Δεν επιτρέπεται να µετατεθεί ή να υπηρετεί στη Διεύθυνση
Επιθεώρησης και Ελέγχου πυροσβεστικό προσωπικό, που:
α. Έχει τιµωρηθεί ή εκκρεµεί σε βάρος του πειθαρχική δίωξη
για παράπτωµα που επισύρει ανώτερη πειθαρχική ποινή.
β. Έχει τιµωρηθεί για παραπτώµατα τα οποία, ενώ επισύρουν
κατώτερη πειθαρχική ποινή, µαρτυρούν έλλειψη συνείδησης του
υπηρεσιακού καθήκοντος και ακεραιότητας του χαρακτήρα.
γ. Κωλύεται επανειληµµένα στην εκτέλεση των υπηρεσιακών
καθηκόντων του για λόγους υγείας.
δ. Είναι µέλος διοικητικού συµβουλίου συνδικαλιστικής οργάνωσης πυροσβεστικών υπαλλήλων ή εκλεγµένος αντιπρόσωπος
στη γενική συνέλευση οµοσπονδίας ή Συνοµοσπονδίας αυτών.
ε. Έχει υπηρετήσει κατά την προηγούµενη τριετία ή υπηρετεί
στο γραφείο του Αρχηγού ή των Υπαρχηγών του Πυροσβεστικού
Σώµατος.
στ. Έχει υπηρετήσει κατά την προηγούµενη τριετία ή υπηρετεί
µε οποιαδήποτε ιδιότητα, σε γραφεία µελών της Κυβέρνησης,
Υφυπουργών και Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων ή είχε κατά
την προηγούµενη τριετία κάποια από τις ιδιότητες αυτές.
ζ. Καταλαµβάνεται από το όριο ηλικίας µέσα στην επόµενη
εξαετία από την ηµεροµηνία επιλογής του.
8. Η επιλογή του προσωπικού της Διεύθυνσης Επιθεώρησης
και Ελέγχου γίνεται ως εξής:
α. Ο Διοικητής Υπηρεσίας ορίζεται από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µετά από γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής.
β. Το πυροσβεστικό προσωπικό της ανωτέρω Υπηρεσίας επιλέγεται, τοποθετείται και µετατίθεται από τον Υπουργό Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη µετά από πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Ελέγχου Π.Σ. και σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους του άρθρου
αυτού.
9. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 8 του άρθρου αυτού
εφαρµόζονται αναλόγως και για την ανανέωση της θητείας του
πυροσβεστικού στην εν λόγω Υπηρεσία.
10. Οι Αξιωµατικοί της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου
τίθενται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, υπό την εποπτεία
του αρµόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Το προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου έχει καθήκον εχεµύθειας, η παραβίαση του οποίου τιµωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 252
και 253 του Π.Κ., επιφυλασσοµένων των διατάξεων περί πειθαρχικής και αστικής ευθύνης του. Η διάπραξη από το προσωπικό της
Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου ποινικών ή πειθαρχικών παραβάσεων, που βρίσκονται σε άµεση συνάφεια µε την εκτέλεση
των καθηκόντων του, συνιστά επιβαρυντική περίπτωση για την επιµέτρηση της ποινής. Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των
υποθέσεων αυτών είναι το δικαστήριο της έδρας της Διεύθυνσης
Επιθεώρησης και Ελέγχου που υπηρετούν.
Για τη βεβαίωση πειθαρχικών παραπτωµάτων του προσωπικού
που υπηρετεί στη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του οικείου πειθαρχικού δικαίου.
11. Στο προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου
χορηγείται ειδική µηνιαία αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η ανωτέρω ειδική
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αποζηµίωση περικόπτεται αναλόγως σε περίπτωση απουσίας,
πλην αυτής που οφείλεται σε λήψη κανονικής ή βραχείας άδειας.
12. Μετάθεση προσωπικού από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης
και Ελέγχου µπορεί να γίνει και πριν από τη λήξη της θητείας
του, µόνο µε αίτησή του ή για σοβαρούς λόγους που αφορούν
τη συµπεριφορά και την υπηρεσιακή του απόδοση και σύµφωνα
µε τη διαδικασία επιλογής του, χωρίς να εφαρµόζονται ως προς
το χρόνο µετάθεσής του οι σχετικές διατάξεις του κανονισµού
µεταθέσεων.
13. Το προσωπικό της Διεύθυνσης, µετά τη λήξη της αρχικής
θητείας του, µετατίθεται στην Υπηρεσία από την οποία προέρχεται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, ή σε οποιαδήποτε
άλλη Υπηρεσία της ίδιας περιοχής µετάθεσης. Μετά τη λήξη της
παράτασης της θητείας του το προσωπικό της Διεύθυνσης µετατίθεται, εφόσον επιθυµεί, σε Υπηρεσίες του τόπου συµφερόντων του, έστω και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση.
14. Στο προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου
χορηγείται ειδικό δελτίο ταυτότητας, ο τύπος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος.
15. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης, διάρθρωσης,
στελέχωσης και λειτουργίας της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και
Ελέγχου, τα ειδικότερα καθήκοντα των οργάνων της, η συνεργασία της µε τις αρµόδιες εισαγγελικές αρχές και η υποχρεωτική
συνδροµή της από τους λοιπούς δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

6. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων στελεχώνεται από µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό.
Οι ειδικότητες του προσωπικού αυτού καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Με όµοιο
διάταγµα καθορίζονται τα προσόντα του προσωπικού της ως
άνω υπηρεσίας, καθώς και η διαδικασία, τα αρµόδια όργανα, ο
τρόπος επιλογής του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
7. Η ανωτέρω Υπηρεσία δύναται να στελεχώνεται, εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες και από ιδιώτες πλοηγούς κυβερνήτες και µηχανικούς µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου. Με προεδρικό διάταγµα που προτείνεται από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα προσόντα του προσωπικού αυτού, ο τρόπος
και η διαδικασία επιλογής του, τα αρµόδια όργανα, ο ανώτατος
χρόνος απασχόλησής του και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οι αποδοχές του ως άνω προσωπικού καθορίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη.

Άρθρο 71
Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Πυροσβεστικού Σώµατος

1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος φέρει το βαθµό
του Αντιστράτηγου, ασκεί τη Διοίκηση του Σώµατος και είναι
υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο Αρχηγός
επιλέγεται και αποστρατεύεται µε απόφαση του Κυβερνητικού
Συµβουλίου Εξωτερικών και Άµυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη. Η κρίση για αποστρατεία του Αρχηγού µπορεί να γίνει
οποτεδήποτε, ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο ΚΥ.Σ.Ε.Α.. Με την
ίδια απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. µπορεί στον Αρχηγό που αποστρατεύεται να απονέµεται ο βαθµός του Στρατηγού εν αποστρατεία.
2. Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης και ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων
φέρουν το βαθµό του Αντιστράτηγου και είναι άµεσοι βοηθοί του
Αρχηγού. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αρχηγού,
τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος εκ των δύο.
3. Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων επικουρούνται
στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από τρεις Συντονιστές Επιχειρήσεων.
4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο κατά περίπτωση αρµόδιος Συντονιστής Επιχειρήσεων και τον Υπαρχηγό
Υποστήριξης ο Συντονιστής Υποστήριξης.
5. Οι Συντονιστές Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώµατος,
οι οποίοι φέρουν το βαθµό του Υποστράτηγου, είναι τρεις, επικουρούν τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων και καθοδηγούν, συντονίζουν,
εποπτεύουν και ελέγχουν το έργο των Υπηρεσιών του Σώµατος,
που υπάγονται στην τοπική τους αρµοδιότητα και εδρεύουν στην
Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά. Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. ορίζεται η τοπική αρµοδιότητα των Συντονιστών Επιχειρήσεων. Ειδικότερα, για τις Υπηρεσίες αρµοδιότητάς τους, έχουν
τα προβλεπόµενα από το άρθρο 3 του π.δ. 311/2003 (Α’ 263) καθήκοντα. Τις εκθέσεις ικανότητας των Συντονιστών Επιχειρήσεων
συντάσσει ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων και επ’ αυτών γνωµατεύει
ο Αρχηγός.
6. Ο Συντονιστής Υποστήριξης φέρει το βαθµό του Υποστρατήγου και επικουρεί τον Υπαρχηγό Υποστήριξης. Η τοποθέτηση
του Συντονιστή Υποστήριξης γίνεται µε απόφαση του Αρχηγού
του Π.Σ..
7. Διοικητής των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων
τοποθετείται Αρχιπύραρχος Γενικών Καθηκόντων.
8. Η Διοίκηση του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων ανατίθεται σε Υποστράτηγο, ο οποίος έχει και την επιχει-

1. Συνιστάται στο Πυροσβεστικό Σώµα, ως Κεντρική Ειδική
Υπηρεσία αυτού, Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.), η οποία
έχει ως αποστολή την υποστήριξη και ενίσχυση των Υπηρεσιών
του, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Π.Σ. ανήκει στον Κλάδο Επιχειρήσεων και υπάγεται
στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων. Τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας, το διοικητικό της επίπεδο, η έδρα, οι επιµέρους αρµοδιότητες και η οργανική δύναµη της ως άνω Υπηρεσίας
καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που προτείνεται από τον
Υπουργό Δηµόσιας Τάξης.
2. Στην αποστολή της ανωτέρω Υπηρεσίας ανήκουν ιδίως:
α. Η συµβολή στο έργο της 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 Πυροσβεστικού Σώµατος.
β. Η συµβολή στη διάσωση θυµάτων σεισµών και ατυχηµάτων,
στην αναζήτηση εξαφανισµένων προσώπων και τη µεταφορά
τραυµατιών από τις αιτίες αυτές.
γ. Η µεταφορά πυροσβεστικών υπαλλήλων για ανάληψη επείγουσας και σοβαρής πυροσβεστικής επιχείρησης, καθώς και πολιτών που µπορούν να συµβάλουν στην επιτυχή διεξαγωγή της.
Η µεταφορά κυβερνητικών αξιωµατούχων, ανώτατων κρατικών
λειτουργών και αξιωµατικών του Πυροσβεστικού Σώµατος για
σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους.
3. Πλωτά 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. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Π.Σ. έχει ως αρµοδιότητα κάθε
θέµα που αφορά τα πλωτά µέσα του Π.Σ., εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από ειδική διάταξη του παρόντος.
5. Με κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων, που εγκρίνεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και δεν
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται
ειδικότερα θέµατα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας της
Υπηρεσίας αυτής, εκπαίδευσης του προσωπικού της, τα χρησιµοποιούµενα µέσα, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας.

Άρθρο 72
Διοίκηση - Βαθµοί Διοικούντων
Το άρθρο 6 του ν. 3511/2006 (Α’ 258) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Διοίκηση - Βαθµοί Διοικούντων
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ρησιακή διοίκηση των διατεθειµένων Εναέριων Μέσων, υπό την
εποπτεία του Αρχηγού.
9. Στο Συντονιστικό-Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώµατος (199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), καθώς και στο Κέντρο
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας προΐστανται Αρχιπύραρχοι
Γενικών Καθηκόντων.
10. Η Διοίκηση της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας ανατίθεται σε
Αρχιπύραρχο Γενικών Καθηκόντων και της Σχολής Ανθυποπυραγών σε Πύραρχο Γενικών Καθηκόντων.
11. Η Διοίκηση της 1ης και της 2ης Ειδικής Μονάδας Αντιµετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) ανατίθεται σε Αρχιπύραρχο
Γενικών Καθηκόντων.
12. Η Διοίκηση των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος
ανατίθεται σε Αξιωµατικούς Γενικών Καθηκόντων, πλην των Λιµενικών Πυροσβεστικών Σταθµών, της Υπηρεσίας Εναερίων
Μέσων και της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, στις οποίες προΐστανται
Αξιωµατικοί Ειδικών Καθηκόντων των οικείων Κλάδων.
13. Στις Διευθύνσεις του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος
δύνανται να προΐστανται Αρχιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων. Ειδικώς, στη Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δύναται να προΐσταται Αξιωµατικός Ειδικών Καθηκόντων.
14. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος µπορεί µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
να µεταβιβάζει στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων, τον Υπαρχηγό
Υποστήριξης, στους Συντονιστές Επιχειρήσεων, στον Συντονιστή
Υποστήριξης, στους Διοικητές των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων και στους Διοικητές ή Προϊσταµένους των Ειδικών Υπηρεσιών ορισµένες αρµοδιότητές του, εκτός από αυτές
που του µεταβίβασε µε απόφασή του ο Υπουργός Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, µπορεί, µε όµοια απόφαση, να εξουσιοδοτεί τα πιο πάνω όργανα να υπογράφουν «Με
εντολή του» πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρµοδιότητάς του.»
Άρθρο 73
Ζητήµατα εναρµόνισης διατάξεων
του π.δ. 305/1992 στη νέα διάρθρωση του Π.Σ.
1. Όπου στις διατάξεις του π.δ. 305/1992 (Α’ 152), µε την εξαίρεση του άρθρου 27, και οπουδήποτε αλλού στη νοµοθεσία που
αφορά στο Πυροσβεστικό Σώµα, αναφέρεται η λέξη «Υπαρχηγός» νοείται εφεξής η λέξη «Υπαρχηγοί».
2. Πρόεδρος στο Κατώτερο Συµβούλιο Π.Σ. του άρθρου 27
του π.δ. 305/1992 είναι ο νεότερος των Υπαρχηγών και στο Ανώτερο Συµβούλιο συµµετέχει ο αρχαιότερος από αυτούς.
3. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία για το Πυροσβεστικό Σώµα
αναφέρεται ως συντάκτης ή γνωµατεύων για τις Εκθέσεις Ικανότητας «ο Υπαρχηγός», η αρµοδιότητα αυτή ασκείται στο εξής ως
ακολούθως:
α. Ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας των Συντονιστών Επιχειρήσεων, των Διοικητών των Ειδικών
Μονάδων Αντιµετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), του Διοικητή
του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), του
Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Αντιµετώπισης Εγκληµάτων Εµπρησµού, του Διοικητή της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων
(Υ.Ε.Μ.Π.Σ.) και του Διοικητή της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων
(Υ.ΠΛΩ.Μ.) και γνωµατεύει στις εκθέσεις ικανότητας των Διοικητών των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ.).
β. Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης συντάσσει τις εκθέσεις ικανότητας του Συντονιστή Υποστήριξης, του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, του Διευθυντή της Υγειονοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.,
του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και του Προϊσταµένου του Πυροσβεστικού Συνεργείου Αθηνών και γνωµατεύει στις Εκθέσεις Ικανότητας των Προϊσταµένων των Διευθύνσεων του Επιτελείου Π.Σ. και του
Προϊσταµένου της Νοµικής Υπηρεσίας, του Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, των Επικεφαλής των Γραφείων του Αρχηγού, των Υπαρχηγών και των Υπασπιστών αυτών.
4. Ο Αρχηγός συντάσσει την Έκθεση Ικανότητας του Διευθυντή Επιθεώρησης και Ελέγχου.
5. Οι Συντονιστές Επιχειρήσεων συντάσσουν τις Εκθέσεις Ικανότητας των Διοικητών των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Δι-
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οικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) που υπάγονται στην αρµοδιότητά τους και
γνωµατεύουν στις Εκθέσεις Ικανότητας των Διοικητών των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) και των
Υποδιοικητών των Ειδικών Μονάδων Αντιµετώπισης Καταστροφών.
6. Ο Συντονιστής Υποστήριξης συντάσσει τις Εκθέσεις Ικανότητας των Προϊσταµένων των Διευθύνσεων του Επιτελείου και
του Προϊσταµένου της Νοµικής Υπηρεσίας.
7. Αξιωµατικοί εν αποστρατεία που επανέρχονται στην ενεργό
υπηρεσία σε εκτέλεση απόφασης διοικητικού δικαστηρίου επί αιτήσεως αναστολής που αφορά στην κρίση τους ως «Ευδοκίµως
τερµατίσαντες», τίθενται προσωρινά στη διάθεση της Υπηρεσίας
σε προσωποπαγή θέση µέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης από το αρµόδιο δικαστήριο.
8. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3243/2004 (Α’ 103)
καταργείται.
Άρθρο 74
Υπηρεσιακά θέµατα και οργανικές θέσεις
πυροσβεστικού προσωπικού
1. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος
µπορεί να καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος άσκησης των πυροσβεστικών καθηκόντων των αθλητών που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώµα, οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία
χαρακτηρισµού και αποχαρακτηρισµού τους ως αθλητών και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Πυροσβεστικοί υπάλληλοι ολυµπιονίκες και διακριθέντες
αθλητές που έχουν διορισθεί στο Πυροσβεστικό Σώµα µε τις
ευεργετικές διατάξεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλων
οµοίων συναφών διατάξεων υπηρετούν στο Τµήµα Επικοινωνίας,
Αθλητισµού και Εκδόσεων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού και Επικοινωνίας, για την προαγωγή και την προβολή του
πυροσβεστικού αθλητισµού. Το ως άνω προσωπικό δύναται να
διατίθεται σε Υπουργεία και εποπτευόµενους φορείς αυτών,
Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού και νοµικά
πρόσωπα αυτών για το σχεδιασµό και την υποστήριξη της υλοποίησης αθλητικών προγραµµάτων και δράσεων αρµοδιότητάς
τους που εξυπηρετούν κοινωφελείς σκοπούς και ενισχύουν το
εθελοντικό πνεύµα. Η διάθεση πραγµατοποιείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από
αίτηµα του ενδιαφερόµενου φορέα και γνώµη του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος. Η διάρκεια της διάθεσης είναι έως τρία
έτη, µε δυνατότητα ισόχρονης παράτασης για µία µόνο φορά µε
την ίδια ως άνω διαδικασία.
3. Οι Αντιστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού
Σώµατος και οι Υποστράτηγοι Ειδικών Καθηκόντων της παρ. 1
του άρθρου 9 του ν. 3511/2006, όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 3 του άρθρου 17 του
ν. 4058/2012 (Α’ 63), µειώνονται
κατά έναν. Οι θέσεις του προηγούµενου εδαφίου µεταφέρονται
στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στο βαθµού του Αρχιπυράρχου.
4. α) Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µπορούν να µεταφέρονται οργανικές θέσεις πυροσβεστικού
προσωπικού του ιδίου βαθµού από την κατηγορία των Ειδικών
Καθηκόντων στην κατηγορία των Γενικών Καθηκόντων και αντιστρόφως και να κατανέµονται ανά ειδικότητα.
β) Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
«Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων στο βαθµό
του Αρχιπυράρχου, µία (1) θέση Διοικητικού, µία (1) θέση Πλοηγού Κυβερνήτη, µία (1) θέση Πλοηγού Μηχανικού και µία (1)
θέση προσωπικού Πληροφορικής και Επικοινωνιών µεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στο βαθµό του Πυράρχου.
Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών
στο βαθµό του Πυράρχου, δύο (2) µεταφέρονται στην κατηγορία
Γενικών Καθηκόντων και µία (1) στην κατηγορία ειδικών καθηκόντων Χειριστών Αεροσκαφών, στον ίδιο βαθµό.
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Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών,
δύο (2) θέσεις Πυράρχων και πέντε (5) θέσεις Αντιπυράρχων µεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στο βαθµό του
Αντιπυράρχου.
Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών,
δύο (2) θέσεις Αντιπυράρχου και οκτώ (8) θέσεις Επιπυραγών, µεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στο βαθµό του
Επιπυραγού.
Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών
στο βαθµό του Πυραγού, τρεις (3) θέσεις µεταφέρονται στην κατηγορία των Γενικών Καθηκόντων στον ίδιο βαθµό, µία (1) στην
κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητα Υγειονοµικού στον ίδιο
βαθµό και µία (1) στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Τεχνικοί Αεροσκαφών στον ίδιο βαθµό.
Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων στο βαθµό
του Πυραγού µεταφέρονται: α) δώδεκα (12) θέσεις Πλοηγών Κυβερνητών στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στον ίδιο βαθµό
και β) τρεις (3) θέσεις Τεχνικών, στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Χειριστών Αεροσκαφών, στον ίδιο βαθµό.
Εκ των υπαρχουσών θέσεων ειδικών καθηκόντων ειδικότητας
Πλοηγού Μηχανικού στο βαθµό του Πυραγού, πέντε (5) θέσεις
µεταφέρονται στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας
Υγειονοµικού στον ίδιο βαθµό και πέντε (5) στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων.
Εκ των υπαρχουσών θέσεων Γενικών Καθηκόντων Υποπυραγών-Ανθυποπυραγών µεταφέρονται: α) έξι (6) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Χειριστών
Αεροσκαφών, στον ίδιο βαθµό, β) εννέα (9) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Τεχνικών Αεροσκαφών
στον ίδιο βαθµό, γ) δεκατέσσερις (14) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον ίδιο βαθµό, δ) δέκα (10) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών
Καθηκόντων Χειριστών Αεροσκαφών σε βαθµό Πυρονόµων-Αρχιπυροσβεστών –Υπαρχιπυροσβεστών-Πυροσβεστών και ε) δέκα
(10) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων Τεχνικών Αεροσκαφών σε βαθµό Πυρονόµων-Αρχιπυροσβεστών –Υπαρχιπυροσβεστών-Πυροσβεστών.
Εκ των υπαρχουσών θέσεων της κατηγορίας Γενικών Καθηκόντων, δεκατέσσερις (14) θέσεις Πυρονόµων (παραγωγικής σχολής) µεταφέρονται στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων
ειδικότητα Τεχνικοί, στον ίδιο βαθµό.
Εκ των υπαρχουσών θέσεων της κατηγορίας Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Τεχνικών, τριανταπέντε (35) θέσεις Αρχιπυροσβεστών-Υπαρχιπυροσβεστών-Πυροσβεστών µεταφέρονται σε
αντίστοιχες θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Διοικητικών, στον ίδιο βαθµό.
Το σύνολο της οργανικής δύναµης του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος δεν θίγεται από τις ανωτέρω µεταφορές και
ανέρχεται σε 12.942 θέσεις, οι οποίες κατανέµονται σε 12.464 θέσεις Γενικών Καθηκόντων και, εκ των Ειδικών Καθηκόντων, σε 79
θέσεις στην ειδικότητα Διοικητικών, 111 στην ειδικότητα Τεχνικών, 26 στην ειδικότητα Υγειονοµικών, 46 στην ειδικότητα Πλοηγών-Κυβερνητών, 131 στην ειδικότητα Πλοηγών-Μηχανικών, 45
στην ειδικότητα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 20 στην ειδικότητα Χειριστών Αεροσκαφών και 20 στην ειδικότητα Τεχνικών Αεροσκαφών.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη µπορεί να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές θέσεις των κατηγοριών και ειδικοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού, και κατά τροποποίηση του παρόντος, να κατανέµονται
οργανικές θέσεις κατά βαθµό, καθώς και µεταξύ κεντρικών και
περιφερειακών υπηρεσιών, να συστήνονται και να καταργούνται
ειδικότητες, να καθορίζεται η συνολική οργανική δύναµη του Πυροσβεστικού Σώµατος και να ρυθµίζεται κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.»
6.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3511/2006, ο αριθµός 6
αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6. Το προσωπικό Πληροφορικής
και Επικοινωνιών:». Μετά τον αριθµό 6 προστίθεται εδάφιο ως
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ακολούθως:
«7. Οι Χειριστές και 8. Οι Μηχανικοί-Τεχνικοί εναερίων µέσων».
β. Η παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«6. Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων στελεχώνεται από µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο διακρίνεται σε: α) Ειδικών Καθηκόντων ιπτάµενο προσωπικό, στο οποίο ανήκουν οι χειριστές
και οι µηχανικοί-τεχνικοί εναερίων µέσων, και β) προσωπικό διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης. Οι ειδικότητες του προσωπικού
αυτού καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η οργανική δύναµη του ανωτέρω προσωπικού ανέρχεται σε είκοσι (20) χειριστές (έναν (1) Πύραρχο, εννέα
(9) Αντιπύραρχους-Επιπυραγούς - Πυραγούς - Υποπυραγούς- Ανθυποπυραγούς, δέκα (10) Πυρονόµους-Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες-Πυροσβέστες)
και
είκοσι
(20)
µηχανικούς-τεχνικούς εναερίων µέσων, (δέκα (10) Αντιπύραρχους
- Επιπυραγούς - Πυραγούς-Υποπυραγούς - Ανθυποπυραγούς,
δέκα (10) Πυρονόµους - Αρχιπυροσβέστες-Υπαρχιπυροσβέστες
- Πυροσβέστες), δύναται δε να αναπροσαρµόζεται µε προεδρικό
διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στο
ειδικών καθηκόντων προσωπικό του κλάδου µηχανικών-τεχνικών
εναερίων µέσων δύναται να µετατάσσεται, µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων που έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση στους
τοµείς του συντονισµού πυρκαγιών και του χειρισµού ειδικού εξοπλισµού (βαρούλκου διάσωσης, κάδου πυρόσβεσης, FLIR), υπό
τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο
προεδρικό αυτό διάταγµα και να χαρακτηρίζεται ως ιπτάµενο.»
γ. Η παρ. 8 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«8. Για την υγειονοµική εξέταση του ιπτάµενου προσωπικού της
Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων, προς διαπίστωση της πτητικής του
καταλληλότητας εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν
κάθε φορά για τη χορήγηση πιστοποιητικών υγείας Α’ και Β’ κατηγορίας στο αντίστοιχο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας.»
δ. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του π.δ. 177/2004 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Για την εκτέλεση της αποστολής της Υπηρεσίας Εναερίων
Μέσων τοποθετείται το ακόλουθο προσωπικό:
α. Ένας Ανώτερος Αξιωµατικός (χειριστής) ως Διοικητής,
β. Δεκαεννέα (19) χειριστές,
γ. Είκοσι (20) µηχανικοί-τεχνικοί εναερίων µέσων.
Τουλάχιστον δέκα (10) πυροσβεστικοί υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων για τη στελέχωση του τµήµατος Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης (διασώστες, συνοδοί κατά τη µεταφορά
πεζοπόρων τµηµάτων-επιβατών κ.λπ.).»
7. Μετά την παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000 (Α’ 41)
προστίθενται παράγραφοι 13 και 14 ως ακολούθως:
«13. Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. µπορεί στα εναέρια µέσα
του Πυροσβεστικού Σώµατος να ορίζεται προσωπικό προερχόµενο από άλλους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού ως
µέλος πληρώµατος, χειριστής, τεχνικός ή λοιπό πιστοποιηµένο
προσωπικό κατόπιν σχετικής συµφωνίας µεταξύ του φορέα προέλευσης του ως άνω προσωπικού και του Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώµατος. Με την ως άνω συµφωνία ρυθµίζονται όλα
τα ζητήµατα επιχειρησιακής εµπλοκής, διοικητικής υποστήριξης,
αποζηµίωσης, ασφάλισης του προσωπικού και των εναερίων
µέσων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.
14. Με προεδρικό διάταγµα το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη δύνανται να συγχωνεύονται οι Υπηρεσίες Εναερίων
Μέσων της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος σε ενιαία Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Με όµοιο προεδρικό
διάταγµα, το οποίο προτείνεται και από τον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό, δύνανται να συγχωνεύονται στην ως άνω ενιαία
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Υπηρεσία Υπηρεσίες, Μονάδες, Σµήνη και κάθε είδους δοµές εναερίων µέσων άλλων Υπουργείων. Με τα ίδια ως άνω προεδρικά
διατάγµατα ρυθµίζονται επιµέρους ζητήµατα των ως άνω συγχωνεύσεων, θέµατα εποπτείας της ενιαίας Υπηρεσίας, ορίζονται οι
αρµοδιότητες της Υπηρεσίας αυτής, η στελέχωσή της από ένστολο και πολιτικό προσωπικό, καθώς και κάθε άλλο οργανωτικό
και λειτουργικό ζήτηµα. Με Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας
της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εγκρίνεται µε απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ειδικότερα θέµατα εσωτερικής διάρθρωσης,
διοίκησης και λειτουργίας της Υπηρεσίας αυτής, κοινής εκπαίδευσης του προσωπικού της, τα χρησιµοποιούµενα µέσα, καθώς και
ο τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας.»
Άρθρο 75
Ανασυγκρότηση Συµβουλίων Πυροσβεστικού Σώµατος
Το άρθρο 7 του ν. 3511/2006 (Α’ 258) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Σύσταση Συµβουλίων
1. Στο Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώµατος συνιστώνται και λειτουργούν τα εξής Συµβούλια:
α. Το Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού και
β. Το Συµβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων.
2. Το Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού συγκροτείται από:
α. Τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώµατος, ως Πρόεδρο.
β. Τον Υπαρχηγό Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώµατος.
γ. Τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώµατος.
δ. Τον Συντονιστή Υποστήριξης.
ε. Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού
και Επικοινωνίας και
στ. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και της
Ένωσης Αξιωµατικών Πυροσβεστικού Σώµατος (Ε.Α.Π.Σ.), ως
µέλη.
ζ. Έναν εκπρόσωπο των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, προερχόµενο από τη συνδικαλιστική εκείνη οργάνωση, η
οποία αναγνωρίζεται ως πλέον αντιπροσωπευτική από τη
Γ.Σ.Ε.Ε..
Στο Συµβούλιο συµµετέχουν, κατά περίπτωση, και Προϊστάµενοι των Διευθύνσεων του Επιτελείου.
3. Το Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. Εγκρίνει το πενταετές Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.) του Π.Σ., λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τους διατιθέµενους οικονοµικούς και
ανθρώπινους πόρους του Σώµατος. Το Σ.Ε.Π.Α.Λ. αναθεωρείται
κάθε έτος και εγκρίνεται από το Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού µε απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. εντός εξήντα (60) ηµερών
από την υποβολή του προς έγκριση από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Επικοινωνίας.
β. Σχεδιάζει την οργανωτική δοµή του Πυροσβεστικού Σώµατος κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές απαιτήσεις και να προσαρµόζεται στις αναγκαίες τεχνολογικές
εξελίξεις, που συντελούν στην εκπλήρωση της αποστολής του.
γ. Καθορίζει τους µεσοπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους
στόχους του Σώµατος.
δ. Σχεδιάζει µέτρα για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών.
ε. Αναλύει την πορεία της εγκληµατικότητας, αναφορικά µε
τους εµπρησµούς και σχεδιάζει µέτρα πρόληψης και καταστολής
της.
στ. Γνωµοδοτεί για θέµατα αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώµατος, για την ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασµό ή κατάργηση των Υπηρεσιών του, καθώς επίσης και για κάθε άλλο θέµα
που έχει σχέση µε τη λειτουργία των Υπηρεσιών του.
ζ. Ιεραρχεί τις υφιστάµενες ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισµό
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και µέσα.
η. Μελετά τα θέµατα προσλήψεων, υπηρεσιακής εξέλιξης, καταστάσεων και αµοιβών όλων των κατηγοριών προσωπικού του
Σώµατος και προτείνει µέτρα για τη βελτίωσή τους.
θ. Σχεδιάζει τα συστήµατα διοίκησης, εκπαίδευσης και πειθαρχίας του προσωπικού.
ι. Παρέχει κατευθύνσεις για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού, του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων και του
εξοπλιστικού προγράµµατος του Πυροσβεστικού Σώµατος.
4. Το Συµβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων συγκροτείται από:
α. Τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώµατος, ως Πρόεδρο.
β. Τον Υπαρχηγό Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώµατος.
γ. Τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώµατος.
δ. Τον Συντονιστή Υποστήριξης.
ε. Τους Συντονιστές Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώµατος.
στ. Τον Διοικητή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων.
ζ. Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και
η. Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και Εφαρµογών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, ως µέλη.
Στο Συµβούλιο προσκαλούνται, κατά περίπτωση, στελέχη, του
Σώµατος ή στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, ενώ µπορεί να προσκαλούνται υπηρεσιακοί
παράγοντες ως εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων, Δηµόσιων Υπηρεσιών και Αρχών, καθώς και εκπρόσωποι ιδιωτικών Φορέων, εµπειρογνώµονες ή Ειδικοί Επιστήµονες και στελέχη των Ενόπλων
Δυνάµεων.
5. Το Συµβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων έχει ως αρµοδιότητα την
παροχή κατευθύνσεων για την επιχειρησιακή τακτική που επιβάλλεται να ακολουθήσουν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την αντιµετώπιση έκτακτων και σοβαρών συµβάντων, που µπορούν να
κλονίσουν το αίσθηµα ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου,
καθώς και θεµάτων που αφορούν την αντιµετώπιση φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.
6. Ο Πρόεδρος και τα µέλη των Συµβουλίων αναπληρώνονται,
σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύµατος από τους νόµιµους αναπληρωτές τους. Τα Συµβούλια συγκαλούνται από τον
Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος, ο οποίος καθορίζει και την
ηµερήσια διάταξη.
Καθήκοντα γραµµατέα των Συµβουλίων εκτελεί Ανώτερος
Αξιωµατικός του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος και η
γραµµατειακή τους υποστήριξη παρέχεται από την αρµόδια,
κατά περίπτωση, Διεύθυνση αυτού. Στις συνεδριάσεις τηρούνται
πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο και είναι
απόρρητα. Στις Υπηρεσίες κοινοποιούνται µόνον οι αποφάσεις
των Συµβουλίων, προκειµένου να εκτελεστούν.»
Άρθρο 76
Υπαρχηγός Επιχειρήσεων
Ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώµατος
ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τη διέπουσα το
Σώµα νοµοθεσία, επικουρούµενος από τους Συντονιστές Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώµατος. Μεταξύ άλλων:
α. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώµατος για τα θέµατα επιχειρησιακής ετοιµότητας και δράσης των
Υπηρεσιών του Σώµατος, όπως πυρόσβεση, διάσωση και παροχή
βοηθείας, καθώς και για την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού
στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις.
β. Ενηµερώνει τον Αρχηγό για τη λειτουργία και απόδοση των
Υπηρεσιών αρµοδιότητάς του, καθώς και για το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιµότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού τους και
εισηγείται σε αυτόν µεθόδους βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας του πυροσβεστικού έργου και του επιπέδου εκπαίδευσης
του πυροσβεστικού προσωπικού και προτείνει την εξασφάλιση
των απαιτούµενων µέσων υποστήριξής τους.
γ. Μελετά τα στατιστικά στοιχεία και τις εκθέσεις που υποβάλλονται στο Επιτελείο σχετικά µε τη δράση των Υπηρεσιών και επιβλέπει την εξαγωγή των απαραίτητων συµπερασµάτων.
δ. Με εντολή του Αρχηγού επιθεωρεί τις Υπηρεσίες του Σώµατος για να διαπιστώσει το βαθµό επιχειρησιακής ετοιµότητας
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και εκπαίδευσης του προσωπικού κάθε Υπηρεσίας, τις σχέσεις
µε τις τοπικές αρχές και γενικότερα ό,τι έχει σχέση µε το παρεχόµενο πυροσβεστικό έργο.
ε. Παρακολουθεί και προσυπογράφει την εισερχόµενη και
εξερχόµενη αλληλογραφία που έχει σχέση µε τις αρµοδιότητές
του και εισηγείται στον Αρχηγό για τη λήψη αποφάσεων στα θέµατα αυτά.
στ. Ενηµερώνεται για όλα τα υπηρεσιακά θέµατα από τα αρµόδια όργανα και ειδικότερα για τα ζητήµατα που έχουν σχέση
ή διευκολύνουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.
ζ. Υπογράφει κατ’ «Εντολή Υπουργού» ή «Εντολή Αρχηγού»
αποφάσεις, έγγραφα, εντολές και άλλες πράξεις που έχουν µεταβιβασθεί σε αυτόν µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή του Αρχηγού Π.Σ. αντιστοίχως.
η. Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του παρέχεται από τις
διατάξεις του παρόντος ή του ανατίθεται µε Απόφαση του
Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη µετά από
εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Άρθρο 77
Υπαρχηγός Υποστήριξης
Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώµατος
ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται για αυτόν από τον παρόντα νόµο και από τη διέπουσα το Σώµα νοµοθεσία. Μεταξύ
άλλων:
α. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Αρχηγό Π.Σ. για τα θέµατα
διοικητικής υποστήριξης των Υπηρεσιών του Σώµατος, εισηγείται
τρόπους βελτίωσής της και µεριµνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών µέσων και υποδοµών.
β. Με εντολή του Αρχηγού Π.Σ. επιθεωρεί τις Υπηρεσίες του
Σώµατος για θέµατα αρµοδιότητάς του.
γ. Είναι υπεύθυνος για την παρεχόµενη από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας εκπαίδευση στους σπουδαστές της και
εισηγείται στον Αρχηγό κάθε αναγκαίο µέτρο για τη βελτίωσή
της.
δ. Παρακολουθεί το επίπεδο πειθαρχίας του πυροσβεστικού
προσωπικού και εισηγείται στον Αρχηγό τη λήψη και επιβολή µέτρων για τη βελτίωσή της.
ε. Παρακολουθεί και προσυπογράφει την εισερχόµενη και
εξερχόµενη αλληλογραφία που έχει σχέση µε τις αρµοδιότητές
του και εισηγείται στον Αρχηγό τη λήψη αποφάσεων στα θέµατα
αυτά.
στ. Ενηµερώνεται για όλα τα υπηρεσιακά θέµατα από τα αρµόδια όργανα και ειδικότερα για τα ζητήµατα που έχουν σχέση
ή διευκολύνουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.
ζ. Υπογράφει κατ’ «Εντολή Υπουργού» ή «Εντολή Αρχηγού»
αποφάσεις, έγγραφα, εντολές και άλλες πράξεις που έχουν µεταβιβασθεί σε αυτόν µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή του Αρχηγού Π.Σ. αντιστοίχως.
η. Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του παρέχεται µε τις διατάξεις του παρόντος ή του ανατίθεται µε Απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη µετά από
εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Άρθρο 78
Γραφεία Αρχηγού και Υπαρχηγών
Πυροσβεστικού Σώµατος
1.α. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος υποστηρίζεται
στο έργο του από το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού (Ε.Γ.Α.). Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού Π.Σ. έχει ως αποστολή την υποστήριξη
του Αρχηγού στην εκπλήρωση των καθηκόντων του και ιδίως
αναφορικά µε τη συνολική λειτουργία και δραστηριότητα των
Κλάδων, του Επιτελείου αλλά και επιµέρους Υπηρεσιών και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις και εισηγήσεις στον Αρχηγό. Επίσης το
Ε.Γ.Α. είναι αρµόδιο για τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση του Αρχηγού και την εξασφάλιση της επικοινωνίας του µε τις διάφορες
αρχές, Υπηρεσίες και ιδιώτες, την έγκαιρη έκδοση των ηµερή-

σιων διαταγών του Αρχηγού, τη διαβίβαση των εντολών και οδηγιών του προς τις Υπηρεσίες του Π.Σ., την τήρηση του απόρρητου πρωτοκόλλου του Αρχηγού, τη µέριµνα για την ανταπόκριση
στις εθιµοτυπικές του υποχρεώσεις και γενικά για τη διεκπεραίωση κάθε άλλης αρµοδιότητας που του ανατίθεται από τον Αρχηγό.
β. Το Ε.Γ.Α. λειτουργεί σε επίπεδο γραφείου. Ως προϊστάµενος
του Ε.Γ.Α. τοποθετείται, µε απόφαση του Αρχηγού, ένας από
τους υπηρετούντες στο Επιτελείο αξιωµατικός γενικών καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώµατος, ο οποίος ασκεί καθήκοντα
Υπασπιστή του Αρχηγού. Τον Υπασπιστή απόντα ή κωλυόµενο
αναπληρώνει προσωρινά ένας από τους υπηρετούντες στο Επιτελείο Αξιωµατικούς, που ορίζεται µε διαταγή του Αρχηγού.
γ. Το Ε.Γ.Α. στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του συνεργάζεται µε το Επιτελείο, τους Κλάδους και τις Υπηρεσίες του
Πυροσβεστικού Σώµατος, χωρίς να υποκαθιστά τη λειτουργία
τους ή να παρεµβαίνει στο επιτελικό και επιχειρησιακό τους
έργο.
2.α. Οι Υπαρχηγοί του Π.Σ. υποστηρίζονται στο έργο τους από
αντίστοιχα Γραφεία. Το Γραφείο του Υπαρχηγού Επιχειρήσεων
και το Γραφείο του Υπαρχηγού Υποστήριξης εξασφαλίζουν τη
γραµµατειακή εξυπηρέτηση των Υπαρχηγών και την επικοινωνία
τους µε τις Υπηρεσίες και τους πολίτες.
β. Σε καθένα από τα Γραφεία αυτά προΐσταται Υπασπιστής, ο
οποίος ορίζεται µε διαταγή του Αρχηγού, ύστερα από πρότασή
του οικείου Υπαρχηγού µεταξύ των αξιωµατικών γενικών καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώµατος.
γ. Ο Υπασπιστής διεκπεραιώνει την υπηρεσιακή αλληλογραφία
του Υπαρχηγού, τηρεί αυτόν ενήµερο για τις γενόµενες προσκλήσεις και τον συνοδεύει, όταν διαταχθεί, στις επίσηµες τελετές και λοιπές εκδηλώσεις. Ο Υπασπιστής φροντίζει, επίσης, για
την έγκαιρη έκδοση των Ηµερήσιων Διαταγών του Υπαρχηγού.
Προγραµµατίζει τις παρουσιάσεις των πυροσβεστικών υπαλλήλων και τις επισκέψεις των ιδιωτών στον Υπαρχηγό και διαβιβάζει
ειδικές εντολές και οδηγίες του προς τις Υπηρεσίες.
δ. Τον Υπασπιστή απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει προσωρινά ένας από τους υπηρετούντες στο Επιτελείο Αξιωµατικούς
που ορίζεται µε διαταγή του Υπαρχηγού.
Άρθρο 79
Υπαγόµενα στον Συντονιστή Υποστήριξης
Πυροσβεστικού Σώµατος Γραφεία
1. Ο Συντονιστής Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώµατος υποστηρίζεται στο έργο του από οικείο Γραφείο, το οποίο εξασφαλίζει τη γραµµατειακή εξυπηρέτησή του και την επικοινωνία του
µε τις Υπηρεσίες και τους πολίτες. Του Γραφείου αυτού προΐσταται Υπασπιστής, ο οποίος ορίζεται µε διαταγή του Αρχηγού,
ύστερα από πρόταση του Συντονιστή µεταξύ των αξιωµατικών
γενικών καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώµατος.
2. Στον Συντονιστή Υποστήριξης υπάγονται τα εξής επιµέρους
Γραφεία:
α. Γραµµατείας
β. Διαχείρισης Υλικού
γ. Κίνησης
δ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
3. Το Γραφείο Γραµµατείας έχει ως αρµοδιότητα τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση του Συντονιστή Υποστήριξης και γενικότερα
του προσωπικού του Επιτελείου. Προϊστάµενος αυτού ορίζεται,
µε απόφαση του Συντονιστή Υποστήριξης, Αξιωµατικός που υπηρετεί σε αυτό. Ο Προϊστάµενος του Γραφείου Γραµµατείας έχει
τα εξής ειδικότερα καθήκοντα:
α. Μεριµνά για την υλοποίηση των εντολών που του απευθύνει
ο Προϊστάµενος Επιτελείου και ενηµερώνει αυτόν, σχετικά µε την
πορεία τους.
β. Μεριµνά για την κοινοποίηση στο προσωπικό του Επιτελείου, των διαταγών και λοιπών εγγράφων που το αφορούν.
γ. Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των γραφείων και των
λοιπών χώρων του Επιτελείου επιβλέποντας για το σκοπό αυτόν
το προσωπικό καθαριότητας.
δ. Τηρεί τα απαραίτητα Βιβλία και διατηρεί πάντα ενηµερω-
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µένο πίνακα, µε όλο το προσωπικό του Επιτελείου, στον οποίο
φαίνεται η υπηρεσία που εκτελεί, η διεύθυνση κατοικίας του, τα
τηλέφωνά του και όποια άλλα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα.
ε. Διεξάγει όλη την αλληλογραφία που προβλέπεται από τις
κείµενες διατάξεις και αφορά το προσωπικό του Επιτελείου.
στ. Μεριµνά για την τήρηση του αρχείου του Επιτελείου µε
βάση τον Κανονισµό Αλληλογραφίας και το θεµατολόγιο και την
τοποθέτηση των πρωτοτύπων εγγράφων κατά χρονολογική
σειρά στους φακέλους.
ζ. Φροντίζει για την περιοδική και την, σύµφωνα µε τις σχετικές
εγκυκλίους διαταγές, εκκαθάριση του αρχείου του Επιτελείου.
4. Το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού είναι αρµόδιο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Επιτελείου σε υλικά και µέσα. Προϊστάµενος του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού ορίζεται µε
απόφαση του Συντονιστή Υποστήριξης σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, Αξιωµατικός ή Υπαξιωµατικός Π.Σ. που
υπηρετεί στο Επιτελείο. Ο Προϊστάµενος του Γραφείου έχει τα
καθήκοντα που ορίζονται για αυτόν από τον Κανονισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώµατος και τις σχετικές διαταγές του Επιτελείου.
5. Το Γραφείο Κίνησης µεριµνά για την καλή κατάσταση των
υπηρεσιακών οχηµάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος και των υπαγοµένων σε αυτό
Ειδικών Υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αντίστοιχο Τµήµα ή Γραφείο, καθώς και για την εκπαίδευση και καταλληλότητα των οδηγών. Ως Προϊστάµενος του Γραφείου Κίνησης ορίζεται, µε
απόφαση του Συντονιστή Υποστήριξης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, Αξιωµατικός ή Υπαξιωµατικός που υπηρετεί στο Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώµατος. Ο Προϊστάµενος
του Γραφείου έχει τα καθήκοντα που ορίζονται για αυτόν από
τον Κανονισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώµατος
και τις σχετικές διαταγές του Επιτελείου.
6. Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου είναι αρµόδιο για τα
θέµατα κοινοβουλευτικού ελέγχου του Πυροσβεστικού Σώµατος
και της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας. Προϊστάµενος του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ορίζεται µε απόφαση του Συντονιστή Υποστήριξης σύµφωνα µε τις ισχύουσες
σχετικές διατάξεις, Αξιωµατικός που υπηρετεί στο Επιτελείο
Π.Σ.. Ο Προϊστάµενος του Γραφείου έχει τα καθήκοντα που ορίζονται για αυτόν από τον Κανονισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώµατος και τις σχετικές διαταγές του Επιτελείου.
Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου στελεχώνεται και από
προσωπικό της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας ή
άλλου φορέα του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη.
Άρθρο 80
Διευθυντές Διευθύνσεων
Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος
1. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων είναι άµεσοι συνεργάτες
και βοηθοί του Υπαρχηγού Υποστήριξης, τίθενται υπό τον Συντονιστή Υποστήριξης και έχουν τις ακόλουθες κυρίως αρµοδιότητες:
α. Διευθύνουν την εκτέλεση των εργασιών της Διεύθυνσής
τους και προγραµµατίζουν, οργανώνουν και ελέγχουν τις εργασίες του προσωπικού τους.
β. Εισηγούνται και προκαλούν τις αποφάσεις της ηγεσίας σε
θέµατα της αρµοδιότητάς τους.
γ. Μεριµνούν για την αρτιότερη κατάρτιση και καλύτερη απόδοση του προσωπικού της Διεύθυνσής τους.
δ. Διατάσσουν και συντονίζουν υπηρεσιακές συνεργασίες των
Τµηµάτων της Διεύθυνσής τους και εισηγούνται στον αρµόδιο
Προϊστάµενο τη διενέργεια ερευνών, µελετών και εργασιών, ορίζοντας τις αντίστοιχες Επιτροπές διεξαγωγής αυτών, όπου, κατά
την κρίση τους, απαιτείται.
ε. Προσυπογράφουν έγγραφα και εισηγητικά σηµειώµατα των
Τµηµάτων της Διεύθυνσης τους στα οποία απαιτείται απόφαση
ή υπογραφή από τους ιεραρχικά ανωτέρους τους µέχρι τον
Υπουργό. Σε περίπτωση διαφορετικής εκτίµησης διατυπώνουν
αιτιολογηµένα τη γνώµη τους.
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στ. Λαµβάνουν γνώση της εισερχόµενης στη Διεύθυνσή τους
αλληλογραφίας, τη µονογράφουν και την κατανέµουν στα Τµήµατα ανάλογα µε την αρµοδιότητά τους.
ζ. Ευθύνονται για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία
των Τµηµάτων της Διεύθυνσής τους, καθώς και για τον έλεγχο
του προσωπικού τους.
η. Ασκούν τις αρµοδιότητες που παρέχονται ή εκχωρούνται σε
αυτούς και προσκοµίζουν οι ίδιοι την προς εισήγηση ή υπογραφή
αλληλογραφία στον Συντονιστή Υποστήριξης ή στην ιεραρχία
του Σώµατος.
2. Οι Διευθυντές Διευθύνσεων του Επιτελείου ασκούν και κάθε
άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς, από την ισχύουσα
για το Πυροσβεστικό Σώµα νοµοθεσία ή από ειδικές διατάξεις
και τις διαταγές του Αρχηγού, του Υπαρχηγού Υποστήριξης και
του Συντονιστή Υποστήριξης.
3. Τον Διευθυντή Διεύθυνσης του Επιτελείου Π.Σ. απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο ανώτερος ή αρχαιότερος από τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων της Διεύθυνσής του.
Άρθρο 81
Προϊστάµενοι Τµηµάτων
Διευθύνσεων - Προσωπικό Τµηµάτων
1. Προϊστάµενοι των Τµηµάτων των Διευθύνσεων του Επιτελείου Π.Σ. τοποθετούνται Αξιωµατικοί Γενικών ή Ειδικών Καθηκόντων, κατά κανόνα, µε βαθµό Υποπυραγού και άνω.
2. Οι Τµηµατάρχες είναι άµεσοι βοηθοί και συνεργάτες των Διευθυντών των Διευθύνσεων, ευθύνονται για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων των Τµηµάτων τους, για τη διακίνηση, την ασφάλεια,
την αρχειοθέτηση και διαφύλαξη της αλληλογραφίας αυτών, την
εκκαθάριση του αρχείου των Τµηµάτων τους, την εύρυθµη και
αποτελεσµατική λειτουργία τους, την κανονική προσέλευση και
αποχώρησή του προσωπικού τους, καθώς και την εµφάνισή
τους.
3. Οι Τµηµατάρχες είναι αρµόδιοι για την εποπτεία, τον έλεγχο
και την αξιολόγηση του προσωπικού του Τµήµατός τους, καθώς
και για την κατανοµή των αρµοδιοτήτων του Τµήµατός τους
στους Αξιωµατικούς και στο υπόλοιπο προσωπικό που υπηρετεί
σε αυτό, µε τη σύµφωνη γνώµη του Διευθυντή τους. Επίσης:
α. Λαµβάνουν γνώση της εισερχόµενης στο Τµήµα αλληλογραφίας, µονογράφουν και σηµειώνουν σε αυτή την ηµεροµηνία εισόδου, ορίζουν τον αρµόδιο για το χειρισµό της και τις
απαραίτητες ενέργειες.
β. Προσυπογράφουν έγγραφα ή εισηγητικά σηµειώµατα για
τα οποία απαιτείται απόφαση ή υπογραφή του Διευθυντή τους
και άνω. Σε περίπτωση διαφωνίας διατυπώνουν αιτιολογηµένα
τη γνώµη τους.
γ. Προσυπογράφουν τα έγγραφα ή εισηγητικά σηµειώµατα
που συντάσσουν οι ίδιοι και φέρουν την ευθύνη των αναγραφοµένων σε αυτά.
δ. Προσκοµίζουν προς εισήγηση ή υπογραφή την αλληλογραφία στο Διευθυντή της Διεύθυνσής τους.
4. Τον Τµηµατάρχη, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει ο αρχαιότερος από τους Αξιωµατικούς του Τµήµατος ή µη υπάρχοντος Αξιωµατικού, ο αναπληρωτής του ορίζεται από τον οικείο
Διευθυντή.
5. Το προσωπικό των Τµηµάτων κάθε Διεύθυνσης του Επιτελείου εκτελεί τα καθήκοντά του σύµφωνα µε τις σχετικές διαταγές και τις οδηγίες του οικείου Διευθυντή, του Συντονιστή
Υποστήριξης και του Υπαρχηγού Υποστήριξης.
Άρθρο 82
Τοποθέτηση προσωπικού
1. Το προσωπικό του Π.Σ. του Επιτελείου τοποθετείται στις Διευθύνσεις και τα Τµήµατα αυτού, µε διαταγή του Υπαρχηγού
Υποστήριξης, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού. Για την τοποθέτηση αυτή λαµβάνεται ιδίως υπόψη η επιστηµονική κατάρτιση
µε ανώτατες ή ανώτερες σπουδές συναφείς µε το αντικείµενο
εργασίας και η προηγούµενη εµπειρία.
2. Με απόφαση του Αρχηγού µπορεί να ανατεθούν καθήκοντα
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Διευθυντή σε Αξιωµατικό µε τα κατάλληλα προσόντα και εµπειρία σχετικά µε τη θέση, µε βαθµό κατώτερο από αυτόν που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή. Με όµοια απόφαση µπορούν
να ανατεθούν προσωρινώς σε Διευθυντή, παράλληλα µε τα καθήκοντά του, και αυτά του Προϊσταµένου άλλης Διεύθυνσης.
3. Με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταµένου ορίζεται ως
επικεφαλής Γραφείου ο αρχαιότερος από τους βαθµοφόρους
του Γραφείου, ο οποίος διαθέτει την κατάλληλη γνώση και εµπειρία σε αντικείµενο σχετικό µε τη θέση. Ο επικεφαλής Γραφείου υπάγεται στον οικείο Προϊστάµενο Τµήµατος.
Άρθρο 83
Υγειονοµική Υπηρεσία
Πυροσβεστικού Σώµατος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.)
1. Η Υγειονοµική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος που
αποτελεί Ειδική Κεντρική Υπηρεσία του Σώµατος σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 39/ 2006 (Α’ 42), εδρεύει
στην Αθήνα, υπάγεται στο Επιτελείο Π.Σ. και εποπτεύεται από
τον Υπαρχηγό Υποστήριξης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται θέµατα εσωτερικής οργάνωσης,
διάρθρωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη
λειτουργία της Υγειονοµικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Άρθρο 84
Πυροσβεστικό Μουσείο
1. Το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ.
346/1992 (Α’ 169) Πυροσβεστικό Μουσείο δεν έχει διοικητική ή
άλλη αυτονοµία, λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος, υπάγεται απευθείας σε αυτό και ελέγχεται
και εποπτεύεται από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού και Επικοινωνίας.
2. Το Ειδικό Ιστορικό Πυροσβεστικό Αρχείο εποπτεύεται και
από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις. Το Μουσείο έχει µερική διαχείριση υλικού,
η οποία υπάγεται στο Τµήµα της Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονοµικών του Επιτελείου.
Άρθρο 85
Διάρθρωση-Αρµοδιότητες
της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων
1. Η Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων διαρθρώνεται
στα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Επιχειρήσεων και Πυροπροστασίας Ειδικών Εγκαταστάσεων.
β. Τµήµα Επιχειρήσεων Δασοπυρόσβεσης.
γ. Τµήµα Οργάνωσης Εθελοντισµού.
δ. Τµήµα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας.
ε. Τµήµα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
και Πολιτικής Άµυνας.
2. Η Διεύθυνση Επιχειρήσεων έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες που κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η έκδοση οδηγιών για εκπόνηση ή αναµόρφωση σχεδίων
επέµβασης σε περιπτώσεις πυρκαγιών, βιοµηχανικών ή άλλων
ατυχηµάτων, σεισµών, πληµµυρών, θεοµηνιών, φυσικών και λοιπών καταστροφών.
β. Η έκδοση οδηγιών, η λήψη µέτρων και η οργάνωση µεθόδων
προστασίας του πυροσβεστικού προσωπικού από τα ανωτέρω
συµβάντα, καθώς και η εκπόνηση στρατηγικής αντιµετώπισής
τους.
γ. Η έκδοση οδηγιών για την εκπόνηση προγραµµάτων και
ασκήσεων, βάσει σχεδίων επέµβασης, καθώς και για την εκπαί-

δευση του πυροσβεστικού προσωπικού στα ανωτέρω συµβάντα.
δ. Ο έλεγχος και η µελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας
των υπαρχόντων και προσφεροµένων για προµήθεια υλικών και
µέσων που αφορούν στην προστασία του πυροσβεστικού προσωπικού.
ε. Η µελέτη και η εκπόνηση σχεδίων επέµβασης και η έκδοση
σχετικών οδηγιών για αντιµετώπιση πυρκαγιών, µε τη συνεργασία και άλλων αρµόδιων Υπηρεσιών και φορέων.
στ. Η µέριµνα για τη διασφάλιση του απαιτούµενου εξοπλισµού για την οργάνωση και την αποτελεσµατική λειτουργία των
Ειδικών Μονάδων Αντιµετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.).
ζ. Η µέριµνα για την έκδοση κατάλληλων συγγραµµάτων και η
σύνταξη µελετών που αφορούν την αντιµετώπιση πυρκαγιών, σε
συνεργασία µε συναρµόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου και, αν
υπάρχει ανάγκη, µε συναρµόδιους φορείς.
η. Η έκδοση σχετικών οδηγιών, για την πύκνωση, παρακολούθηση και την καλή λειτουργία του δικτύου πυροσβεστικών υδροστοµίων της χώρας.
θ. Η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν επιχειρήσεις µε εναέρια
µέσα έρευνας και διάσωσης και η ανάπτυξη και έκδοση, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Τεχνικής και Πληροφοριακής Υποστήριξης, επιχειρησιακών προτύπων για την ασφαλή και επιτυχή
διεξαγωγή των επιχειρήσεων αυτών.
ι. Η µέριµνα για τη σύνταξη, έκδοση και τον έλεγχο εφαρµογής
των Κανονισµών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Πυροσβεστικών Σταθµών Στρατιωτικών και Πολιτικών Αεροδροµίων, Ελικοδροµίων και Λιµένων.
ια. Η µέριµνα για την κατάρτιση και βελτίωση των σχεδίων
επέµβασης (κατάσβεσης - διάσωσης) των ανωτέρω Πυροσβεστικών Σταθµών.
ιβ. Η φροντίδα για τον κατάλληλο και επαρκή εξειδικευµένο
εξοπλισµό των Υπηρεσιών αυτών και του προσωπικού τους.
ιγ. Η εισήγηση προς την ηγεσία του Σώµατος, για τη σύνταξη,
παρακολούθηση και τον έλεγχο των ειδικών προγραµµάτων εκπαίδευσης και διατήρησης της εκπαίδευσης του προσωπικού
των Υπηρεσιών αυτών και της διαδικασίας αξιολόγησής του σε
συνεργασία µε τους αρµόδιους κατά περίπτωση φορείς.
ιδ. Η εισήγηση σε θέµατα εκπαίδευσης του προσωπικού των
Υπηρεσιών αυτών σε σχολεία και κέντρα εκπαίδευσης ηµεδαπής
ή αλλοδαπής και η σύνταξη και παραγωγή των σχετικών εγχειριδίων και βοηθηµάτων.
ιε. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και της βιβλιογραφίας που σχετίζονται µε τα θέµατα πυροπροστασίας, πυρόσβεσης και διάσωσης στους χώρους των στρατιωτικών και
πολιτικών αεροδροµίων, ελικοδροµίων και λιµένων και η εισήγηση υιοθέτησής τους από την Υπηρεσία.
ιστ. Η µελέτη και η υπόδειξη σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς των κανόνων και µέτρων ασφαλείας για την αποθήκευση και διακίνηση στους χώρους των αεροδροµίων,
ελικοδροµίων και λιµένων εύφλεκτων, εκρηκτικών, χηµικών, τοξικών και άλλων επικίνδυνων ουσιών.
ιζ. Η εισήγηση για την πραγµατοποίηση εκπαίδευσης σε θέµατα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών, του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των αεροπορικών και λιµενικών
εγκαταστάσεων της Χώρας.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η έκδοση ερµηνευτικών εγκυκλίων διαταγών και οδηγιών
για το σχεδιασµό αντιµετώπισης δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
β. Η εισήγηση προς τις αρµόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου,
για τον εφοδιασµό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών µε τα απαραίτητα µέσα και υλικά για την αντιµετώπιση δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
γ. Ο σχεδιασµός της προστασίας των δασών και των αγροτικών εκτάσεων από τις πυρκαγιές, καθώς και η έκδοση οδηγιών
για τον τρόπο σύνταξης και ελέγχου των σχεδίων πυροπροστασίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώµατος.
δ. Η εισήγηση στις αρµόδιες Διευθύνσεις για την πρόσληψη
του απαραίτητου εποχικού προσωπικού στελέχωσης των Πυρο-
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σβεστικών Υπηρεσιών.
ε. Η αποτίµηση του πυροσβεστικού έργου για την παρελθούσα
περίοδο και η υποβολή προτάσεων για την επερχόµενη.
στ. Η συνεργασία µε τις Ένοπλες Δυνάµεις και τους λοιπούς
εµπλεκόµενους φορείς, για την οργάνωση της εναέριας επιτήρησης ευαίσθητων δασικών εκτάσεων και της αεροπυρόσβεσης.
ζ. Η εισήγηση προς τις αρµόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου
για τη µίσθωση εναερίων µέσων επιτήρησης και αεροπυρόσβεσης, καθώς και η κατανοµή αυτών σε πολιτικά και στρατιωτικά
αεροδρόµια της χώρας.
η. Η έκδοση ερµηνευτικών εγκυκλίων, διαταγών και οδηγιών
για την εφαρµογή του προγράµµατος εναέριας επιτήρησης και
αεροπυρόσβεσης.
θ. Η αξιολόγηση εναέριων µέσων και της αποτελεσµατικότητάς τους στις επιχειρήσεις εναέριας επιτήρησης και αεροπυρόσβεσης, που οργανώνονται για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού
Σώµατος, και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων στις αρµόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου.
ι. Η εκπόνηση µελετών για την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων
µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των εναέριων
µέσων για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης και την εξασφάλιση
της µέγιστης διαθεσιµότητας και επιχειρησιακής απόδοσής τους.
ια. Η συνεργασία µε αντίστοιχες Υπηρεσίες του Εξωτερικού
σε θέµατα αµοιβαίας ενίσχυσης σε εναέρια µέσα, για τις ανάγκες
της δασοπυρόσβεσης.
ιβ. Η συνεργασία µε τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και
Υποδοµών, την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων και µε τις αρµόδιες
Υπηρεσίες της Πολεµικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, για την έκδοση επιχειρησιακών διαταγών, εγκυκλίων ή ΝΟΤΑΜ, σε σχέση µε τους κανόνες ασφάλειας
πτήσεων, τη διαχείριση του εναέριου χώρου πάνω από δασικές
πυρκαγιές, τους κανόνες και τις προϋποθέσεις εναέριου συντονισµού εναέριων µέσων σε επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης,
καθώς και των κανόνων εµπλοκής µισθωµένων ή αλλοδαπών εναέριων µέσων σε δασικές πυρκαγιές.
ιγ. Η συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς για θέµατα δασοπυρόσβεσης.
ιδ. Η διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας και η έκδοση Εγκυκλίων Διαταγών και διευκρινίσεων σχετικά µε την επιβολή διοικητικών προστίµων σε εµπρηστές δασών.
ιε. Η επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων των δασικών και
αγροτικών πυρκαγιών µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων
για την αποτροπή και µείωση των καταστροφών από αυτές.
ιστ. Η εισήγηση και µέριµνα για την έγκριση πραγµατοποίησης
συσκέψεων µε εµπλεκόµενους στην δασοπυρόσβεση φορείς,
Υπηρεσίες και οργανισµούς οργάνωσης του αντιπυρικού αγώνα.
ιζ. Η συνεργασία µε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες άλλων χωρών
σε θέµατα που αφορούν στην αντιµετώπιση των δασικών και
αγροτικών πυρκαγιών.
ιη. Η συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε θέµατα που σχετίζονται µε τη στατιστική και την εξέλιξη της έρευνας στο αντικείµενο των δασικών και αγροτικών
πυρκαγιών.
ιθ. Η µέριµνα σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις για
την εκπροσώπηση του Πυροσβεστικού Σώµατος σε διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις που αφορούν το αντικείµενο των δασικών
και αγροτικών πυρκαγιών.
κ. Η σύσταση επιτροπών για την αξιολόγηση συγγραµµάτων
για θέµατα αντιµετώπισης δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
κα. Η αξιολόγηση των προτάσεων διαφόρων φορέων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, για τη συµµετοχή µε οποιονδήποτε
τρόπο σε ερευνητικά προγράµµατα που έχουν σχέση µε το αντικείµενο των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
κβ. Η αξιολόγηση αποτελεσµατικότητας υλικών µέσων (εκτός
των εναέριων) και τρόπων αντιµετώπισης δασικών και αγροτικών
πυρκαγιών.
κγ. Η ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την επιβολή διοικητικών προστίµων στους εµπρηστές δασών και δασικών εκτάσεων
και η σύνταξη και αποστολή προς τα Διοικητικά Δικαστήρια εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης, δια της Νοµικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικού νοµικού ελέγχου, στις περιπτώσεις άσκησης
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ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων, για την ακύρωση της πράξης
επιβολής του προστίµου ή της αναστολής αυτής.
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες και η εν γένει
µέριµνα για την προώθηση, διάδοση και υποστήριξη του θεσµού
του Εθελοντή Πυροσβέστη.
β. Η µέριµνα για την ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασµό ή κατάργηση των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθµών και Κλιµακίων
σε συνεργασία µε τους Ο.Τ.Α., που εκδηλώνουν ανάλογο ενδιαφέρον, καθώς και η έκδοση διαταγών και οδηγιών για την εύρυθµη λειτουργία τους.
γ. Η συνεργασία µε τη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας για τη δηµιουργία του Γενικού Μητρώου Εθελοντών στο
οποίο θα περιλαµβάνονται αυτοτελή Ειδικά Μητρώα Πυροσβεστών, Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευµένων Εθελοντών,
καθώς και η φροντίδα για την έκδοση των προβλεπόµενων πράξεων για την απόκτηση, αναστολή και απώλεια της ιδιότητας του
Εθελοντή Πυροσβέστη.
δ. Η παρακολούθηση για την οµοιόµορφη εφαρµογή της
ισχύουσας για τους Εθελοντές Πυροσβέστες και τους Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθµούς νοµοθεσίας και η λήψη κάθε
αναγκαίου µέτρου για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών αυτών σχετικά µε την αποστολή τους.
ε. Η ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε τη βασική εκπαίδευση και την πυροσβεστική εξάρτυση των εθελοντών Πυροσβεστών, την πιστοποίησή τους από την Πυροσβεστική Ακαδηµία,
την υποστήριξη της εκπαίδευσής τους, καθώς και την έκδοση
των αναγκαίων για αυτή βοηθηµάτων, σε συνεργασία µε το
Τµήµα Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης.
στ. Η φροντίδα σε συνεργασία µε τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για τη στέγαση και τον εξοπλισµό των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών µε τα αναγκαία µέσα και
υλικά.
ζ. Η µέριµνα για την εξασφάλιση κάθε άλλης αναγκαίας υποστήριξης προς τις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες µε
σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη εκτέλεση της αποστολής
τους.
η. Η τήρηση Ειδικού Μητρώου Πιστοποίησης των Εθελοντών
Πυροσβεστών.
θ. Η υποβολή εισήγησης για τη χωροταξική κατανοµή Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε συνεργασία µε το Τµήµα
Στρατηγικού Σχεδιασµού.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η έκδοση εγκυκλίων για την εφαρµογή των σχεδίων που εκπονούνται από τη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας.
β. Η έκδοση οδηγιών, που αφορούν σε µέτρα και µεθόδους
προστασίας του πυροσβεστικού προσωπικού από τα ανωτέρω
συµβάντα πολιτικής προστασίας, καθώς και στη στρατηγική αντιµετώπισής τους.
γ. Η έκδοση οδηγιών για την εκπόνηση προγραµµάτων και
ασκήσεων, βάσει των εκπονηθέντων σχεδίων επέµβασης, για την
εκπαίδευση του πυροσβεστικού προσωπικού στα ανωτέρω συµβάντα πολιτικής προστασίας.
δ. Η µελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων και προσφεροµένων για προµήθεια υλικών και µέσων που
αφορούν στην προστασία του πυροσβεστικού προσωπικού σε
συµβάντα πολιτικής προστασίας.
ε. Η µελέτη και η εκπόνηση σχεδίων επέµβασης και η έκδοση
σχετικών οδηγιών για την αντιµετώπιση των καταστροφών που
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Π.Σ. σε συνεργασία και µε
άλλες αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς.
στ. Η συνεργασία µε τη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση κατάλληλων συγγραµµάτων και η σύνταξη
µελετών που αφορούν την αντιµετώπιση φυσικών, τεχνολογικών
και λοιπών καταστροφών, σε συνεργασία µε συναρµόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου.
ζ. Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν πυροσβεστικές επιχει-
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ρήσεις µε εναέρια µέσα, έρευνας και διάσωσης και η ανάπτυξη
και έκδοση, σε συνεργασία µε τα Τµήµατα Εναέριων και Πλωτών
Πυροσβεστικών Μέσων, επιχειρησιακών προτύπων για την
ασφαλή και επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων αυτών.
η. Η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν την εν γένει αρµοδιότητα
του Σώµατος στη θωράκιση της πολιτικής προστασίας της
χώρας από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές σε
ειρηνική περίοδο.
θ. Ο χειρισµός θεµάτων του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης», καθώς και των Ειδικών Σχεδίων για όλους
τους προβλεπόµενους κινδύνους.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
(Π.Σ.Ε.Α.) ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η µέριµνα για την κατάρτιση, έγκριση, κοινοποίηση και υλοποίηση των σχεδίων Πολιτικής Άµυνας του Επιτελείου.
β. Η ρύθµιση, παρακολούθηση και µελέτη θεµάτων σχεδιασµού και οργάνωσης των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος σε πολεµική περίοδο.
γ. Ο υπολογισµός και η εξασφάλιση, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Οικονοµικών, των αναγκαίων πιστώσεων για την υποστήριξη εφαρµογής των σχεδίων.
δ. Η µέριµνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Σώµατος σε θέµατα Πολιτικής Άµυνας και η εξασφάλιση του σχετικού
αρχείου και των σχεδίων, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται από τον
ισχύοντα κανονισµό διαβαθµισµένου υλικού και την εξουσιοδότηση χειρισµού των οργάνων των Υπηρεσιών.
ε. Η µέριµνα για την εκπαίδευση και ενηµέρωση του άµαχου
πληθυσµού σχετικά µε θέµατα Πολιτικής Άµυνας.
στ. Η ρύθµιση θεµάτων αναστολής κατάταξης εφέδρων για
την στελέχωση των Υπηρεσιών του Σώµατος, καθώς και των σχετικών επιτάξεων υλικών και µέσων για τον εξοπλισµό τους.
ζ. Η ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης της Πολιτικής Άµυνας των
Δηµοσίων και Ιδιωτικών Ανεξάρτητων Ιδρυµάτων, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, και η µέριµνα για τη σχετική εκπαίδευση
του προσωπικού τους.
η. Η µέριµνα για την εκπαίδευση του προσωπικού του Σώµατος, σε θέµατα σχετιζόµενα µε την Πολιτική Άµυνα, καθώς και
την εκπαίδευση στα πυροσβεστικά καθήκοντα, του προσωπικού
που προέρχεται από πολιτική επιστράτευση.
θ. Η µελέτη των προβληµάτων και η υποβολή προτάσεων για
τη βελτίωση των υφιστάµενων σχεδίων πολεµικής περιόδου.
ι. Η µέριµνα για την οργάνωση ασκήσεων Πολιτικής Άµυνας
και τη συµµετοχή του Επιτελείου σε σχετικές εθνικές ασκήσεις.
ια. Η συνεργασία σε θέµατα Πολιτικής Άµυνας µε τις αρµόδιες
Υπηρεσίες των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ιβ. Η σύνταξη και υποβολή στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη/Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, της από το νόµο προβλεπόµενης ετήσιας έκθεσης
προόδου Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης/Επιτελείου
Πυροσβεστικού Σώµατος.
ιγ. Η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τη συµβολή του Σώµατος
στην εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας της χώρας από καταστάσεις εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από φυσικές,
τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές σε πολεµική περίοδο.
ιδ. Η εισήγηση για τη σύγκληση του Συµβουλίου Συντονισµού
και Στρατηγικής του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για θέµατα Πολιτικής Άµυνας.
Άρθρο 86
Διάρθρωση - Αρµοδιότητες της Διεύθυνσης
Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1. Η Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστηµάτων.
β. Τµήµα Ανάλυσης, Προγραµµατισµού και Στατιστικής
γ. Τµήµα Ενσύρµατης και Ασύρµατης Επικοινωνίας.
2. Η Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες που κατανέµονται µεταξύ

των Τµηµάτων της ως εξής:
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκουν:
α. Η µέριµνα για το σχεδιασµό µηχανογραφηµένων πληροφοριακών συστηµάτων και τη δηµιουργία και υποστήριξη της κατάλληλης τεχνικής και λειτουργικής υποδοµής και των αναγκαίων
εφαρµογών πληροφορικής, για την υποβοήθηση του έργου των
Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος.
β. Η παρακολούθηση της εξέλιξης στο χώρο της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η µέριµνα για τη
µεταφορά της τεχνογνωσίας και της νέας τεχνολογίας στο Πυροσβεστικό Σώµα.
γ. Η ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη, παρακολούθηση της απόδοσης, βελτίωσης και εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας
των συστηµάτων, των δικτύων και γενικά όλου του µηχανογραφικού και διαδικτυακού εξοπλισµού και των υπολογιστικών συστηµάτων του δικτύου πληροφορικής του Πυροσβεστικού
Σώµατος.
δ. Ο προσδιορισµός των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώµατος σε εξοπλισµό και λογισµικό πληροφορικής, η υποβοήθηση
για τη σύνταξη των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και
η µέριµνα για την προµήθεια και κατανοµή ή ανακατανοµή των
ανωτέρω στις Υπηρεσίες.
ε. Η ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη κόµβου του Πυροσβεστικού Σώµατος, η δηµιουργία και ενηµέρωση ιστοσελίδων στο
διαδίκτυο και η υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος, µέσω της ανάπτυξης και περαιτέρω βελτίωσης σχετικών µηχανογραφικών εφαρµογών και τη µέριµνα για
την ενηµέρωση, επιµόρφωση και περαιτέρω εξειδίκευση του
προσωπικού σε θέµατα πληροφορικής.
στ. Η µέριµνα για τον έλεγχο και την εισαγωγή στοιχείων σε
µαγνητικά αρχεία ή υπολογιστικά συστήµατα.
ζ. Η µέριµνα για τη συντήρηση του εξοπλισµού πληροφορικής
που είναι ενταγµένος στο δίκτυο του Πυροσβεστικού Σώµατος,
καθώς και για την τήρηση των όρων συντήρησης που προβλέπεται στις σχετικές συµβάσεις.
η. Η υποστήριξη των τελικών χρηστών και των περιφερειακών
Γραφείων Πληροφορικής σε θέµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
θ. Η λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων προστασίας και ασφάλειας των αρχείων και των βάσεων δεδοµένων του κεντρικού συστήµατος πληροφορικής του Πυροσβεστικού Σώµατος και η
καθοδήγηση των Υπηρεσιών στη λήψη ανάλογων µέτρων προστασίας και ασφάλειας του εξοπλισµού, των ηλεκτρονικών αρχείων και των βάσεων δεδοµένων που διαθέτουν.
ι. Η προετοιµασία νοµοθετικών και διοικητικών πράξεων σε θέµατα αρµοδιότητάς της.
ια. Η µέριµνα για την παραλαβή, αποσφράγιση και αποστολή
εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας και για την κοινοποίηση των διαταγών και λοιπών εγγράφων στους υπαλλήλους
της Διεύθυνσης.
ιβ. Η µέριµνα για την έκδοση σχετικών διαταγών, υπηρεσιακών
σηµειωµάτων και λοιπών εγγράφων.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
α. Η συντήρηση και διαρκής αναβάθµιση των υπαρχόντων
εφαρµογών, η δηµιουργία και ανάπτυξη νέων, µε κατασκευή και
προµήθεια προγραµµάτων Η/Υ για την κάλυψη και υποβοήθηση
των αναγκών των Υπηρεσιών του Σώµατος.
β. Η ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας µε άλλους φορείς Πληροφορικής.
γ. Η µέριµνα για την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση
Η/Υ και στη λειτουργία των διαφόρων συστηµάτων.
δ. Η σχεδίαση και ανάπτυξη συστηµάτων πληροφορικής για
τη συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών αρµοδιότητας
Πυροσβεστικού Σώµατος, µε σκοπό τον αποτελεσµατικότερο διοικητικό και επιχειρησιακό σχεδιασµό και τη διευκόλυνση της
λήψης των αποφάσεων.
ε. Η αξιόπιστη συλλογή στοιχείων που αφορούν τις δραστηριότητες του Πυροσβεστικού Σώµατος και η µέριµνα για την τα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΔ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ξινόµηση, την ανάλυση, την επεξεργασία και την αξιοποίησή
τους µε γνώµονα τη διευκόλυνση του επιχειρησιακού και επιτελικού σχεδιασµού.
στ. Ο σχεδιασµός, η εκτύπωση και η δηµιουργία εντύπων και
φακέλων τεκµηρίωσης των µηχανογραφικών εφαρµογών σε συνεργασία µε τα λοιπά Τµήµατα της Διεύθυνσης.
ζ. Η υποβολή προτάσεων και η έκδοση των αναγκαίων διαταγών για τη βελτίωση του συστήµατος συλλογής, καταγραφής και
καταχώρησης στους στατιστικούς πίνακες των στατιστικών στοιχείων των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος.
ΤΜΗΜΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο Τµήµα αυτό ανήκουν:
α. Η µελέτη και ο σχεδιασµός του ασύρµατου δικτύου, καθώς
και του δικτύου για την επικοινωνία των εναερίων µέσων του Σώµατος σε πανελλαδική κάλυψη σε συνεργασία µε την Υπηρεσία
Εναερίων Μέσων.
β. Η υποβοήθηση της σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών
του νέου υλικού και η διαχείριση του φάσµατος συχνοτήτων που
ανήκουν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
(Ε.Ε.Τ.Τ.) και κάθε άλλο αρµόδιο φορέα.
γ. Η µέριµνα για την εγκατάσταση και επέκταση του ενσύρµατου και ασύρµατου δικτύου, τη συντήρηση του υλικού, την αποκατάσταση βλαβών καθώς και τη µεταφορά δικτύων σε
περιπτώσεις µεταστέγασης υπηρεσιών.
δ. Η υποστήριξη και ο έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήµατος ΤΕΤRA και η µέριµνα για την τεχνολογική του αναβάθµιση
και εξέλιξη, καθώς και για την αποκατάσταση βλαβών.
ε. Η επίβλεψη, ο ποσοτικός έλεγχος, η διάθεση και αποστολή
του τηλεπικοινωνιακού υλικού.
στ. Η εκτέλεση ενεργειών για εγκαταστάσεις νέων τηλεφωνικών γραµµών και κέντρων, για τη µετατροπή υφιστάµενων τηλεφωνικών γραµµών σε νέες, προηγµένης τεχνολογίας, για τις
καταργήσεις τηλεφωνικών γραµµών, τη φραγή, για εγκαταστάσεις ή καταργήσεις εξωκειµένων γραµµών, καθώς και η ενηµέρωση για νέα προϊόντα, κατόπιν προσαρµογής τους στις
απαιτήσεις της κάθε υπηρεσίας.
ζ. Ο έλεγχος των τηλεφωνικών συνδέσεων και µονάδων συνδιαλέξεων όλων των τηλεφωνικών γραµµών του Σώµατος, ο
έλεγχος των αναλυτικών καταστάσεων των τηλεφωνικών συνδέσεων µε παράλληλη ενηµέρωση της ιεραρχίας, των υπερβάσεων
των συνδιαλεγοµένων, καθώς και του τηλεπικοινωνιακού παρόχου.
3. Προϊστάµενοι των ανωτέρω Τµηµάτων ορίζονται Αξιωµατικοί
Ειδικών Υπηρεσιών του Κλάδου Πληροφορικής ή Αξιωµατικοί Γενικών Καθηκόντων Διπλωµατούχοι Μηχανικοί H/Y και Πληροφορικής. Ειδικώς στο Τµήµα Ενσύρµατης και Ασύρµατης
Επικοινωνίας δύναται να προΐσταται Αξιωµατικός Γενικών καθηκόντων που διαθέτει την κατάλληλη γνώση και εµπειρία.
Άρθρο 87
Διάρθρωση - Αρµοδιότητες της Διεύθυνσης
Στρατηγικού Σχεδιασµού και Επικοινωνίας
1. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Επικοινωνίας περιλαµβάνει τα ακόλουθα τµήµατα:
α. Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού.
β. Τµήµα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.
γ. Τµήµα Οργάνωσης.
δ. Τµήµα Διεθνών Σχέσεων.
ε. Τµήµα Επικοινωνίας, Αθλητισµού και Εκδόσεων.
2. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Επικοινωνίας έχει
τις ακόλουθες αρµοδιότητες που κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η κατάρτιση του πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.) του
Π.Σ., λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τους διατιθέµενους οικονοµι-
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κούς και ανθρώπινους πόρους του Σώµατος και το οποίο αναθεωρεί κάθε έτος. Το Σ.Ε.Π.Α.Λ. ολοκληρώνεται το µήνα Ιούνιο
κάθε έτους και αφορά την περίοδο που αρχίζει τον Ιανουάριο
του ερχόµενου έτους και για τα επόµενα τέσσερα έτη. Εγκρίνεται
από το Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού εντός εξήντα ηµερών
από την κατάθεσή του προς έγκριση. Το Σ.Ε.Π.Α.Λ. εξειδικεύεται
τουλάχιστον στα εξής επιµέρους Τοµεακά Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια:
αα) Προϋπολογισµού λειτουργίας, συνολικά και ανά οργανωτική δοµή.
ββ) Επενδύσεων, συνολικά και ανά οργανωτική δοµή.
γγ) Ανθρωπίνων Πόρων - Προσλήψεων, εξέλιξης, αναγκών εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ανά ειδικότητα.
δδ) Χωροθέτησης οργανωτικών δοµών, εξοπλισµού και ανθρωπίνων πόρων.
εε) Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων.
στστ) Ανάπτυξης Εθελοντισµού και συνεργασίας µε την Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
β. Η κατάρτιση, µετά την έγκριση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράµµατος Λειτουργίας και Ανάπτυξης, Ετήσιων
Προγραµµάτων Δράσης (Ε.Π.Δ.) ανά τοµεακό πρόγραµµα και
ανά Διεύθυνση αρµόδια για την εκτέλεσή του και σε συνεργασία
µε αυτή.
γ. Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Λειτουργίας
και Ανάπτυξης, τα Τοµεακά Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια
και τα Ετήσια Προγράµµατα Δράσης αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας του Π.Σ. και βάσει αυτών καταρτίζονται τα προγράµµατα δράσης της κάθε οργανωτικής δοµής, την υλοποίηση των
οποίων παρακολουθεί σε τριµηνιαία βάση και εντός του επόµενου µήνα εκδίδει αναφορά προόδου και αποκλίσεων που παραδίδεται στις υπηρεσιακές δοµές και στην ηγεσία.
δ. Η µελέτη και ο καθορισµός των βασικών ποσοτικών και ποιοτικών στόχων στους οποίους πρέπει να οδηγεί η δράση του Πυροσβεστικού Σώµατος.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η κατάρτιση, υποβολή και υποστήριξη τεκµηριωµένων προτάσεων στις αρµόδιες αρχές για συµµετοχή του Πυροσβεστικού
Σώµατος σε προγράµµατα, ενέργειες, δραστηριότητες, πρωτοβουλίες που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
γενικά η εύρεση τρόπων χρηµατοδότησης, µέσω ευρωπαϊκών
προγραµµάτων, των επενδύσεων, δράσεων, έργων προµήθειας
αγαθών, κτιριακών υποδοµών και παροχής υπηρεσιών του Π.Σ.
σε συνεργασία µε το Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού.
β. Η µελέτη, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση έργων και προγραµµάτων µέσω σύµπραξης Δηµόσιου και
Ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ), καθώς και η παρακολούθηση αυτών.
γ. Ο έλεγχος εφαρµογής των όρων, προϋποθέσεων και κανονισµών χρηµατοδότησης έργων που συγχρηµατοδοτούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
δ. Η συλλογή προτάσεων έργων του Πυροσβεστικού Σώµατος,
η επεξεργασία και αξιολόγηση της τεχνικοοικονοµικής ωριµότητας, σκοπιµότητας και επιλεξιµότητάς τους, για συγχρηµατοδότηση µε πόρους των ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε. Η ρύθµιση θεµάτων ένταξης, διαχείρισης, υλοποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των έργων του Πυροσβεστικού Σώµατος που συνδέονται µε οικονοµική ενίσχυση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και η ευθύνη παρακολούθησης και εκτέλεσης
αυτών σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου και άλλους εµπλεκόµενους φορείς.
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η µελέτη για τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα των οργανωτικών δοµών και των διαδικασιών του Σώµατος µε γνώµονα
την απρόσκοπτη υλοποίηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.), των Τοµεακών Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων και των Ετήσιων Προγραµµάτων Δράσης και η διατύπωση και υποβολή
προτάσεων για τις τυχόν αναγκαίες µεταβολές. Μετά την έγ-
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κριση των µεταβολών αυτών από τα αρµόδια όργανα, µεριµνά
για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων και παρακολουθεί και
υποστηρίζει την υλοποίησή τους.
β. Η µελέτη και ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιακών δοµών.
γ. Η µελέτη καθορισµού των µεθόδων και των διαδικασιών που
πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την αποτελεσµατική εκτέλεση
του πυροσβεστικού έργου καθώς και των τρόπων αύξησης της
παραγωγικότητας της εργασίας. Καταρτίζει κάθε έτος πρόγραµµα δράσης για τους τοµείς µελέτης και παραδίδει κάθε τρίµηνο το αποτέλεσµα των µελετών και τις προτάσεις βελτίωσης.
δ. Η επεξεργασία και µελέτη για τη χωροταξική κατανοµή των
επαγγελµατικών και εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών, του
προσωπικού και των µέσων τους.
ε. Η µελέτη και η εισήγηση σε θέµατα διακίνησης και τυποποίησης της αλληλογραφίας, οργάνωσης αρχείων και σύνταξης θεµατολογίου, απλούστευσης διαδικασιών για την εύρυθµη και
αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών του Σώµατος, της
σχέσης του πολίτη µε αυτές, καθώς και τον περιορισµό της γραφειοκρατίας.
στ. Η µελέτη, η παρακολούθηση και η εφαρµογή συστήµατος
µέτρησης των βασικών ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του Π.Σ.
σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των υφιστάµενων οργανωτικών δοµών
και διαδικασιών.
ζ. Η ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε το σύστηµα εκτέλεσης υπηρεσίας, το χρόνο εργασίας και αξιολόγησης, µέτρησης και ελέγχου απόδοσης των Υπηρεσιών και του προσωπικού
του Σώµατος, καθώς και τα καθήκοντα αυτού.
η. Ο καθορισµός του τύπου, των στολών, των διακριτικών και
της εξάρτυσης του πυροσβεστικού προσωπικού, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και των πυροσβεστών εποχικής
απασχόλησης.
θ. Η έκδοση σχετικών διαταγών για την εκκαθάριση του αρχείου των Υπηρεσιών του Σώµατος και η παρακολούθηση της
διαδικασίας εκκαθάρισης αυτού.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η µέριµνα για την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώµατος µε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων
χωρών και η ανταλλαγή πληροφοριών, εµπειριών, γνώσεων και
καλών πρακτικών.
β. Η ανάπτυξη σχέσεων µε ευρωπαϊκές και διεθνείς Ενώσεις
Πυροσβεστών, η διοργάνωση συνεδρίων και διεθνών συναντήσεων πυροσβεστικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και η µέριµνα
για τη φιλοξενία και ξενάγηση των επισκεπτών.
γ. Η παρακολούθηση και µελέτη της οργάνωσης και λειτουργίας των αλλοδαπών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και η αξιοποίηση της σχετικής τεχνογνωσίας.
δ. Η µέριµνα για τη συµµετοχή σε διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια πυροσβεστικού ενδιαφέροντος, καθώς και η παρακολούθηση των αποφάσεων και πορισµάτων αυτών.
ε. Η επεξεργασία συµφωνιών πυροσβεστικής συνεργασίας.
στ. Η εισήγηση για τη λήψη µέτρων προαγωγής της διεθνούς
πυροσβεστικής συνεργασίας και αρωγής, η µέριµνα για την εκπροσώπηση του Σώµατος σε διασκέψεις, συνέδρια και διεθνείς
συναντήσεις και η φροντίδα για τη διοργάνωση τέτοιων συναντήσεων στην Ελλάδα.
ζ. Η ενηµέρωση της Νοµικής Υπηρεσίας ή άλλων αρµόδιων Διευθύνσεων και Τµηµάτων για τις ευρωπαϊκές ή διεθνείς εξελίξεις
σε θέµατα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος, µε γνώµονα την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την ευρωπαϊκή, την υποβοήθηση συγκριτικών µελετών, αλλά και την τυχόν υιοθέτηση
καλών πρακτικών.
η. Ο χειρισµός όλων των θεµάτων που έχουν σχέση µε τη διεθνή συνεργασία του Σώµατος στο πλαίσιο της EUROPOL ή
άλλων διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών.
θ. Η µετάφραση της ξενόγλωσσης αλληλογραφίας που αφορά
το Πυροσβεστικό Σώµα και η διεξαγωγή της ξενόγλωσσης αλλη-
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λογραφίας.
ι. Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών
και τους άλλους συναρµόδιους φορείς για θέµατα αρµοδιότητάς
του.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η οργάνωση τελετών, εορτών, δεξιώσεων, εκθέσεων και
άλλων κοινωνικών, µορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για
την προβολή του έργου του Πυροσβεστικού Σώµατος, καθώς και
για το προσωπικό του, τα µέλη των οικογενειών τους και το κοινό,
η συµµετοχή σε παρελάσεις, εθνικές εορτές, επετείους και η αντιπροσώπευση του Σώµατος σε εκδηλώσεις, που οργανώνονται
από άλλους φορείς και Αρχές.
β. Η διεξαγωγή της εθιµοτυπικής αλληλογραφίας της ηγεσίας
του Σώµατος και η ενηµέρωσή της για τις εθιµοτυπικές παραστάσεις και εκδηλώσεις.
γ. Η µέριµνα για την υλική και ηθική αρωγή του προσωπικού
και των µελών των οικογενειών τους, που έχουν ανάγκη.
δ. Η µέριµνα για την απόδοση επικήδειων τιµών.
ε. Η ανάπτυξη σχέσεων µε τους συλλόγους «Φίλων του Πυροσβεστικού Σώµατος», τους συλλόγους αποστράτων του Πυροσβεστικού Σώµατος, καθώς και µε σωµατεία και οργανώσεις
κοινωνικού, µορφωτικού, επιστηµονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.
στ. Η µέριµνα για την οργάνωση και λειτουργία χώρων αναψυχής και παιδικών εξοχών για το προσωπικό και τα µέλη των οικογενειών τους.
ζ. Ο έλεγχος και η εποπτεία του Ιστορικού Πυροσβεστικού Αρχείου και της Ειδικής Πυροσβεστικής Βιβλιοθήκης.
η. Η µέριµνα για την ετήσια οργάνωση της εορτής των Αγίων
Προστατών του Πυροσβεστικού Σώµατος.
θ. Η παρακολούθηση και διαχείριση των θεµάτων συνεργασίας
και επικοινωνίας µε τη Θρησκευτική Υπηρεσία της Ελληνικής
Αστυνοµίας.
ι. Η εξασφάλιση της αναγκαίας ύλης, η επιµέλεια, η έκδοση, η
έγκαιρη αποστολή και η µέριµνα για την εξασφάλιση και ανανέωση των συνδροµητών του περιοδικού του Σώµατος «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ».
ια. Η επιµέλεια των εκδόσεων του Πυροσβεστικού Σώµατος
και η εκτύπωση της ετήσιας δραστηριότητας του Σώµατος σε
συνεργασία µε τα συναρµόδια Τµήµατα.
ιβ. Η έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων για το κοινό µε σκοπό
την πρόληψη των πυρκαγιών αλλά και την παροχή συµβουλών
αντιµετώπισής τους, ηµερολογίων, ευχετηρίων καρτών και η µέριµνα για την κατασκευή αναµνηστικών εµβληµάτων του Πυροσβεστικού Σώµατος.
ιγ. Η εξασφάλιση του αναγκαίου ιστορικού υλικού για τη συνέχιση της συγγραφής της ιστορίας του Πυροσβεστικού Σώµατος και η επιµέλεια εκδόσεων προς την κατεύθυνση αυτή.
ιδ. Η µέριµνα για τη φωτογραφική και τηλεοπτική κάλυψη των
εκδηλώσεων και των συµβάντων του Σώµατος, καθώς και της
σκηνής του εγκλήµατος και πειστηρίων εµπρησµού, όταν υποβληθεί σχετικό αίτηµα από τις αρµόδιες Υπηρεσίες.
ιε. Η µέριµνα για τον εξοπλισµό και την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του Τυπογραφείου του Σώµατος.
ιστ. Η εκτέλεση όλων των εργασιών εκτύπωσης που επιτρέπει
ο τεχνικός εξοπλισµός και η ειδίκευση του προσωπικού του Τυπογραφείου, καθώς και η παρακολούθηση των τεχνολογικών
εξελίξεων στον τοµέα της τυπογραφίας γενικά και η εισήγηση
για την εφαρµογή τους και στο Πυροσβεστικό Σώµα.
ιζ. Η µέριµνα για την παρακολούθηση των εργασιών εκτύπωσης ή βιβλιοδεσίας του Σώµατος που γίνονται σε ιδιωτικά τυπογραφεία και βιβλιοδετεία, λόγω τεχνικής αδυναµίας του
Τυπογραφείου.
ιη. Η µέριµνα για την τοποθέτηση, διαφύλαξη, οργάνωση, λειτουργία και διαρκή ενηµέρωση των Πυροσβεστικών Εκδόσεων
στη Βιβλιοθήκη Πυροσβεστικών Εκδόσεων.
ιθ. Η ρύθµιση κάθε άλλου θέµατος, που έχει σχέση µε τη Βιβλιοθήκη Πυροσβεστικών Εκδόσεων.
κ. Η µελέτη, εισήγηση και λήψη των απαραίτητων µέτρων για
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την ανάπτυξη του αθλητισµού στο Πυροσβεστικό Σώµα και η µέριµνα για την οργάνωση και πρόοδο των οµάδων άθλησης.
κα. Η κατάρτιση προγραµµάτων άθλησης του προσωπικού του
Σώµατος, η µέριµνα για τη διαρκή σωµατική αγωγή και άσκηση,
καθώς και την υποστήριξη της εκπαίδευσης του προσωπικού των
Υπηρεσιών του Σώµατος, σε συνεργασία µε το Τµήµα Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων.
κβ. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για φιλανθρωπικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, η έγκριση συµµετοχής του
προσωπικού του Σώµατος σε δραστηριότητες αθλητικών συλλόγων και σωµατείων και η παρακολούθηση της αθλητικής διαγωγής, συµπεριφοράς και εµφάνισης των αθλητών του Σώµατος.
κγ. Η µέριµνα για τη συντήρηση και εµπλουτισµό µε τα αναγκαία αθλητικά είδη και µέσα για την καλή λειτουργία των γυµναστηρίων του Σώµατος.
κδ. Η εισήγηση για τη χορήγηση των ειδικών αδειών στους
αθλητές του Σώµατος για τη συµµετοχή τους σε αθλητικές εκδηλώσεις της ηµεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και η µέριµνα για
τον τρόπο εφαρµογής του άρθρου 12 του ν. 3878/2010 (Α’ 161).
κε. Η σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ του Σώµατος και των αθλητικών αρχών, κέντρων και σωµατείων.
κστ. Η µέριµνα για τη συµµετοχή των αθλητών του Σώµατος
σε αγώνες Ενόπλων Δυνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας που
διοργανώνονται από το Α.Σ.Α.Ε.Δ..
Στο Τµήµα Επικοινωνίας, Αθλητισµού και Εκδόσεων λειτουργούν Γραφείο Τύπου και Γραφείο Μουσικής Μπάντας που έχουν
τις εξής αρµοδιότητες:
I) Γραφείο Τύπου, µε αρµοδιότητες:
α. Την αποδελτίωση του ελληνικού ηµερήσιου και περιοδικού
τύπου, τη σύνταξη δελτίου τύπου και τη διανοµή του στα αρµόδια όργανα του Επιτελείου και τις υπαγόµενες σε αυτό Υπηρεσίες.
β. Την προβολή του έργου του Πυροσβεστικού Σώµατος και
την ενηµέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες του Σώµατος,
µέσω του τύπου, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, του διαδικτύου και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης.
γ. Την παρακολούθηση του ηµερήσιου και περιοδικού τύπου,
του διαδικτύου και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, την ενηµέρωση της ηγεσίας για τα δηµοσιεύµατα που αφορούν το Σώµα
και το προσωπικό του, καθώς και την έκδοση ανακοινώσεων ή
απαντήσεων σε δηµοσιεύµατα.
δ. Την επικοινωνία µε τους δηµοσιογράφους και λοιπούς παράγοντες ενηµέρωσης και πληροφόρησης του κοινού.
ε. Την τήρηση αρχείου, ιστορικών εγγράφων, φωτογραφικού,
τηλεοπτικού και κινηµατογραφικού υλικού και δηµοσιευµάτων
του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Το ως άνω υλικό δύναται
να µεταφέρεται ή να µεταβιβάζεται στο Πυροσβεστικό Μουσείο
µετά από απόφαση του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασµού και
Επικοινωνίας.
στ. Την µέριµνα για την παραγωγή ή την προµήθεια και προβολή τηλεοπτικών, διαδικτυακών και κινηµατογραφικών ταινιών
και διαφανειών, µορφωτικού και πληροφοριακού περιεχοµένου
στο κοινό.
ζ. Την επιµέλεια παραγωγής ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών του
Πυροσβεστικού Σώµατος.
η. Την ανάπτυξη σχέσεων µε ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα και την
παροχή συνδροµής σε τηλεοπτικούς, θεατρικούς και κινηµατογραφικούς παραγωγούς.
θ. Τη φροντίδα για τη δηµιουργία και µετάδοση τηλεοπτικών
και ραδιοφωνικών εκποµπών, καθώς και διαδικτυακών µηνυµάτων σχετικών µε την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών και
τη δραστηριότητα του Σώµατος.
Στο Γραφείο Τύπου συστήνεται θέση Εκπροσώπου Τύπου. Ως
Εκπρόσωπος Τύπου ορίζεται µε απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος, Αξιωµατικός του Σώµατος µε κατάλληλη εµπειρία και ικανότητα, ο οποίος έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
α. Εκτελεί τις διαταγές του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος
στα θέµατα τύπου, µέσων µαζικής ενηµέρωσης, µέσων κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνιακής διαχείρισης γενικότερα, ενεργώντας σε απευθείας συνεννόηση µαζί του.
β. Είναι αρµόδιος για την πραγµατοποίηση δηλώσεων και συ-
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νεντεύξεων τύπου για θέµατα που αφορούν το Πυροσβεστικό
Σώµα, σύµφωνα µε τις οδηγίες και εντολές του Αρχηγού.
γ. Παρίσταται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, σε συνεντεύξεις
τύπου που δίνουν µετά από σχετική έγκριση του Αρχηγού, άλλα
όργανα του Επιτελείου και, εφόσον απαιτείται, συνδιαχειρίζεται
και υποστηρίζει αυτές.
δ. Συνεργάζεται µε τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, όπου αυτό απαιτείται.
Στο Γραφείο Τύπου συνιστάται για τις ανάγκες του µια (1)
θέση Δηµοσιογράφου. Με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ., στην
ανωτέρω θέση, δύναται να προσλαµβάνονται µε σχέση ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρόνου δηµοσιογράφοι, οι οποίοι
είναι µέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α.. Πτυχίο ή δίπλωµα επικοινωνίας και
µέσων µαζικής ενηµερώσεως ή δηµοσιογραφίας και µέσων µαζικής ενηµερώσεως ή διεθνών σπουδών ή διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών ή ισότιµο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής συνεκτιµάται. Με απόφαση του
Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού οι ανωτέρω θέσεις µπορεί
να καλύπτονται, και µε απόσπαση ή µετάταξη υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα ανάλογων προσόντων, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει,
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας.
ΙΙ) Γραφείο Μουσικής Μπάντας, µε αρµοδιότητες:
α. Την παιάνιση στις παρελάσεις κατά τις Εθνικές Εορτές, στις
παρατάξεις και στις τελετές.
β. Την εκτέλεση µουσικών προγραµµάτων και συναυλιών που
οργανώνονται από το Τµήµα Επικοινωνίας, Αθλητισµού και Εκδόσεων για την ψυχαγωγία του προσωπικού του Πυροσβεστικού
Σώµατος, καθώς και στο πλαίσιο των επίσηµων εορτασµών.
γ. Τη συµµετοχή σε θρησκευτικές τελετές, εθνικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, που γίνονται για φιλανθρωπικούς και κοινωφελείς σκοπούς, σε τελετές ορκωµοσίας πυροσβεστικού
προσωπικού, καταθέσεις στεφάνων, απόδοση τιµών στα δικαιούµενα σύµβολα και πρόσωπα, αποκαλυπτήρια ανδριάντων, προτοµών, στηλών ηρώων και σε κάθε είδους συναφείς εκδηλώσεις.
δ. Τη µέριµνα για τη στελέχωση, εξοπλισµό και καλή λειτουργία της φιλαρµονικής του Σώµατος και την έγκριση για τη συµµετοχή της σε τελετές, παρελάσεις, εθνικές εορτές,
θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
ε. Οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση για την οποία ζητείται η συµµετοχή της Μουσικής Μπάντας.
Επικεφαλής της Μουσικής Μπάντας ορίζεται, µε απόφαση του
Συντονιστή Υποστήριξης, βαθµοφόρος µε την κατάλληλη µουσική παιδεία, εµπειρία και προϋπηρεσία.
Άρθρο 88
Διάρθρωση - Αρµοδιότητες
της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων
1. Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων διαρθρώνεται στα ακόλουθα τµήµατα:
α. Τµήµα Αξιωµατικών και Πυρονόµων.
β. Τµήµα Υπαξιωµατικών και Πυροσβεστών.
γ. Τµήµα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Εποχικού Προσωπικού.
δ. Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων.
ε. Τµήµα Πολιτικού Προσωπικού.
στ. Τµήµα Συντάξεων και Αποστράτων.
ζ. Τµήµα Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης.
η. Τµήµα Υγείας και Ασφάλειας.
θ. Τµήµα Γραµµατείας και Αρχείου.
2. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων όπως
κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της είναι οι ακόλουθες:
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΝΟΜΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η ρύθµιση των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης, όπως
τοποθετήσεων, µεταθέσεων, αποσπάσεων και λοιπών µετακινήσεων των Αξιωµατικών και Πυρονόµων του Πυροσβεστικού Σώµατος.
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β. Η κατάρτιση, τήρηση, ενηµέρωση και διακίνηση των ατοµικών εγγράφων, φακέλων και βιβλιαρίων των Αξιωµατικών και Πυρονόµων.
γ. Ο χειρισµός των θεµάτων πάσης φύσεως αδειών, κρίσεων
και επανακρίσεων των Αξιωµατικών και Πυρονόµων, καθώς και
αυτών που αφορούν τη βαθµολογική ή µισθολογική προαγωγή
ή άλλη υπηρεσιακή τους µεταβολή.
δ. Η µέριµνα για την έκδοση των διοικητικών πράξεων, που
αφορούν πρόσληψη, διορισµό, κατάταξη, προαγωγή, αποστρατεία, παραίτηση, απόταξη, επαναπρόσληψη, µετάταξη και άλλα
θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των Αξιωµατικών και Πυρονόµων, καθώς και τα ζητήµατα ελέγχου των σχετικών δικαιολογητικών.
ε. Η γραµµατειακή υποστήριξη των Συµβουλίων Κρίσεων των
Αξιωµατικών και Πυρονόµων.
στ. Η παρακολούθηση υποθέσεων που αφορούν ποινικές και
αστικές δίκες κατά Αξιωµατικών και Πυρονόµων, για αδικήµατα
που διέπραξαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, η σχετική
ενηµέρωση της Νοµικής Υπηρεσίας και η µέριµνα για τη λήψη
των κατάλληλων µέτρων, σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία.
ζ. Η κατάρτιση της επετηρίδας των Αξιωµατικών και Πυρονόµων, η συνεχής ενηµέρωσή της, καθώς και η τήρηση και ενηµέρωση των απαραίτητων βιβλίων, όπως δύναµης ανά Υπηρεσία,
ειδικότητα, εφέδρων κ.λπ..
η. Η συγκέντρωση των εκθέσεων ικανότητας και ο έλεγχος
πληρότητάς τους, σύµφωνα µε την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία
και τις εγκυκλίους διαταγές.
θ. Η ρύθµιση των θεµάτων χορήγησης ηθικών και υλικών αµοιβών, παρασήµων και µεταλλίων των Αξιωµατικών και Πυρονόµων.
ι. Ο χειρισµός των πειθαρχικών υποθέσεων των Αξιωµατικών
και Πυρονόµων και η µέριµνα για τη συγκρότηση και λειτουργία
των Πειθαρχικών Συµβουλίων.
ια. Ο χειρισµός κάθε άλλου διοικητικού θέµατος που αφορά
την υπηρεσιακή κατάσταση των Αξιωµατικών και Πυρονόµων.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Ο χειρισµός των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης, όπως
τοποθετήσεων, µεταθέσεων, αποσπάσεων, µετακινήσεων, µετατάξεων των Υπαξιωµατικών και Πυροσβεστών.
β. Η διαχείριση των θεµάτων πάσης φύσεως αδειών, κρίσεων
και επανακρίσεων των Υπαξιωµατικών και Πυροσβεστών, καθώς
και αυτών που αφορούν τη βαθµολογική ή µισθολογική προαγωγή ή άλλη υπηρεσιακή τους µεταβολή, καθώς και η συγκέντρωση των εκθέσεων ικανότητάς τους και ο έλεγχος για την
πληρότητά τους, σύµφωνα µε την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία
και τις εγκυκλίους διαταγές.
γ. Η κατάρτιση και τήρηση της επετηρίδας, καθώς και η κατάρτιση, τήρηση, ενηµέρωση και διακίνηση των ατοµικών εγγράφων, φακέλων και βιβλιαρίων των Υπαξιωµατικών και
Πυροσβεστών.
δ. Η φροντίδα για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που
αφορούν προσλήψεις, διορισµούς, µονιµοποιήσεις, προαγωγές,
παραιτήσεις, απολύσεις, αποκαταστάσεις και µετατάξεις Υπαξιωµατικών και Πυροσβεστών, καθώς και ο έλεγχος των σχετικών
δικαιολογητικών.
ε. Η γραµµατειακή υποστήριξη των Συµβουλίων Κρίσεων των
Υπαξιωµατικών Πυροσβεστών.
στ. Η παρακολούθηση υποθέσεων που αφορούν ποινικές και
αστικές δίκες κατά Υπαξιωµατικών και Πυροσβεστών για αδικήµατα που διέπραξαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, η
σχετική ενηµέρωση της Νοµικής Υπηρεσίας και η λήψη των κατάλληλων µέτρων, σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία.
ζ. Η ρύθµιση θεµάτων χορήγησης υλικών και ηθικών αµοιβών,
καθώς και ειδικών αδειών.
η. Ο χειρισµός των πειθαρχικών υποθέσεων και η φροντίδα για
τη συγκρότηση και λειτουργία των Πειθαρχικών Συµβουλίων.
θ. Η έκδοση των υπηρεσιακών δελτίων ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού και η τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και
σχετικού Αρχείου.
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ι. Η παρακολούθηση και οι απαραίτητες ενέργειες για τη στρατολογική κατάσταση των Υπαξιωµατικών και Πυροσβεστών.
ια. Η τήρηση και συνεχής ενηµέρωση των απαραίτητων βιβλίων
δύναµης, γενικού µητρώου, δύναµης ανά Υπηρεσία, ειδικότητα
κ.λπ..
ιβ. Ο χειρισµός κάθε άλλου διοικητικού θέµατος που αφορά την
υπηρεσιακή κατάσταση Υπαξιωµατικών, Πυροσβεστών και Δοκίµων Πυροσβεστών.
ιγ. Η παρακολούθηση της αριθµητικής δύναµης του πυροσβεστικού προσωπικού και η µέριµνα για τις διαδικασίες συµπλήρωσης των κενών της οργανικής δύναµης.
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Ο χειρισµός των πάσης φύσεως θεµάτων πρόσληψης Π.Π.Υ.
και πυροσβεστικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η µέριµνα για την επαναπρόσληψή του σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία, ο χειρισµός όλων των θεµάτων που αφορούν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η έκδοση των απαραίτητων διοικητικών πράξεων.
β. Ο χειρισµός των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης, όπως
τοποθετήσεων, µεταθέσεων, αποσπάσεων, µετακινήσεων για τις
περιπτώσεις που προβλέπονται, η παρακολούθηση των συµβάσεων εργασίας του εποχικού προσωπικού, η µέριµνα για τις εκθέσεις ικανότητας των Π.Π.Υ., καθώς και για την τυχόν ανανέωση
της θητείας των Π.Π.Υ..
γ. Η παρακολούθηση των υπηρεσιακών µεταβολών (ασθένειες,
αποχή από την εργασία, µισθολογικά κλιµάκια) των Π.Π.Υ., όπου
προβλέπεται και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης και η
έγκαιρη καταχώρισή τους στο σύστηµα για την έκδοση µισθολογίου, σε συνεργασία µε το Τµήµα Διαχείρισης Χρηµατικού, το
οποίο οφείλουν να ενηµερώνουν χωρίς καθυστέρηση.
δ. Η τήρηση και συνεχής ενηµέρωση των απαραίτητων βιβλίων
και σχετικού αρχείου.
ε. Η παρακολούθηση της αριθµητικής δύναµης των Π.Π.Υ. και
του πυροσβεστικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού και η µέριµνα για τις διαδικασίες συµπλήρωσης των κενών
της υπηρετούσας δύναµης.
στ. Η παρακολούθηση υποθέσεων που αφορούν ποινικές και
αστικές δίκες κατά Π.Π.Υ. και εποχικώς απασχολούµενων πυροσβεστών για αδικήµατα που διέπραξαν κατά την εκτέλεση της
υπηρεσίας τους, η σχετική ενηµέρωση της Νοµικής Υπηρεσίας και
η λήψη των κατάλληλων µέτρων σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η υλοποίηση του Τοµεακού Στρατηγικού και Επιχειρησιακού
Σχεδίου Ανθρωπίνων Πόρων (προσλήψεων, εξέλιξης, αναγκών εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ανά ειδικότητα).
β. Η ανίχνευση και µελέτη των αναγκών του προσωπικού του
Πυροσβεστικού Σώµατος σε δεξιότητες και γνώσεις σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο και η εισήγηση των απαιτούµενων ενεργειών για
την κάλυψη αυτών.
γ. Η µελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών του Πυροσβεστικού
Σώµατος και η προώθηση αυτών προς υλοποίηση µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων στην Πυροσβεστική Ακαδηµία, σε συνεργασία µε το Τµήµα Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης.
δ. Η εισήγηση για την υλοποίηση συγκεκριµένων εκπαιδευτικών
αντικειµένων στη Σχολή Επιµόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της
Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, σε συνεργασία µε το Τµήµα Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης.
ε. Η περιγραφή καθηκόντων ανά θέση ευθύνης, η δηµιουργία
αντίστοιχου προσοντολογίου για κάθε θέση και η τυποποίηση του
προσοντολογίου ανά κατηγορία και ειδικότητα του πυροσβεστικού
προσωπικού. Η διερεύνηση των αναγκαίων δεξιοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού και η κατάδειξη της συµβολής αυτών στην
πληρέστερη και αποτελεσµατικότερη άσκηση των πυροσβεστικών
καθηκόντων.
στ. Η εισήγηση για τις απαραίτητες µεθόδους απόκτησης και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΔ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

πιστοποίησης των δεξιοτήτων αυτών ανά ειδικότητα µε βάση τα
τυπικά προσόντα, την ικανότητα, κατάρτιση και εµπειρία.
ζ. Η µέριµνα και συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας για την προκήρυξη και διενέργεια των εισιτηρίων
εξετάσεων για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, καθώς
και των προαγωγικών εξετάσεων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Το Τµήµα αυτό έχει αρµοδιότητα για το µόνιµο πολιτικό προσωπικό και για το πολιτικό προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που υπηρετεί σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώµατος,
όλες τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του
παρόντος για τα Τµήµατα της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων.
β. Προϊστάµενος του Τµήµατος τοποθετείται µόνιµος πολιτικός
υπάλληλος του Σώµατος, πτυχιούχος Α.Ε.Ι. και αν δεν υπάρχει,
ανώτερος Αξιωµατικός Γενικών Καθηκόντων του Σώµατος.
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η παραλαβή, συµπλήρωση και η υποβολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης των
υπαλλήλων.
β. Η έκδοση και χορήγηση των απαραίτητων εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που αφορούν το πυροσβεστικό προσωπικό σε αποστρατεία.
γ. Η ενηµέρωση επί ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ζητηµάτων και, γενικότερα, η ρύθµιση πάσης φύσεως θεµάτων που αφορούν τους συνταξιούχους και αποστράτους.
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε την εκπαίδευση που
παρέχεται στις Σχολές Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών, Ανθυποπυραγών και στη Σχολή Επιµόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της
Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, σε συνεργασία και µε το Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων.
β. Η µέριµνα για τον ορισµό του απαραίτητου και κατάλληλου
διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών και Ανθυποπυραγών και της Σχολής Επιµόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας,
σε συνεργασία µε τα αρµόδια όργανα της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
γ. Ο καθορισµός και η µέριµνα για την κάλυψη των αναγκών της
Πυροσβεστικής Ακαδηµίας σε µέσα και υλικά εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά συγγράµµατα και βοηθήµατα.
δ. Η µέριµνα για την πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών
και επισκέψεων των σπουδαστών των Σχολών Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών, Ανθυποπυραγών και της Σχολής Επιµόρφωσης
και Μετεκπαίδευσης στην ηµεδαπή και αλλοδαπή.
ε. Η ρύθµιση κάθε άλλου θέµατος που έχει σχέση µε την εκπαίδευση και την άρτια επαγγελµατική κατάρτιση των σπουδαστών
των Σχολών Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών, Ανθυπο- πυραγών
και της Σχολής Επιµόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
στ. Η ρύθµιση κάθε θέµατος που αφορά την επιµόρφωση και
επαγγελµατική κατάρτιση όλων των κατηγοριών του προσωπικού
του Πυροσβεστικού Σώµατος (πυροσβεστικού προσωπικού, Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, πολιτικού προσωπικού).
ζ. Η ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε τη βασική εκπαίδευση των εθελοντών Πυροσβεστών, τη συντήρηση της εκπαίδευσης και την έκδοση των αναγκαίων για την εκπαίδευση
βοηθηµάτων σε συνεργασία µε το Τµήµα Οργάνωσης Εθελοντισµού της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων.
η. Η µέριµνα για κάθε µορφή εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης του
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας,
του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, των δηµοσίων
πολιτικών υπαλλήλων, των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, των εργαζοµένων σε διάφορους φορείς,
Αρχές και επιχειρήσεις, των εθελοντών, των πυροσβεστών εποχι-
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κής απασχόλησης και Αξιωµατικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
άλλων χωρών, σε συναφή µε την αποστολή του Πυροσβεστικού
Σώµατος αντικείµενα.
θ. Η ρύθµιση κάθε θέµατος που έχει σχέση µε την επιµόρφωση
και επαγγελµατική κατάρτιση των Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού
Σώµατος.
ι. Η ρύθµιση των θεµάτων επιµόρφωσης των στελεχών των Ειδικών Υπηρεσιών του Σώµατος.
ια. Η ρύθµιση των διοικητικών θεµάτων που αφορούν την υποστήριξη των προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών.
ιβ. Η ρύθµιση των θεµάτων εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης
των πυροσβεστικών υπαλλήλων σε εκτός Σώµατος Σχολές, Σχολεία και Κέντρα της ηµεδαπής και αλλοδαπής και η εισήγηση για
την αξιοποίηση του προσωπικού που έλαβε ειδική εκπαίδευση.
ιγ. Η µέριµνα για την πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών
στην αλλοδαπή, για τη συµµετοχή των πυροσβεστικών υπαλλήλων
σε εκπαιδευτικά πυροσβεστικά συνέδρια στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή και η ρύθµιση θεµάτων υποτροφιών σε συνεργασία µε τα
Τµήµατα Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας, Αθλητισµού και Εκδόσεων.
ιδ. Η αξιολόγηση και εισήγηση προς την Ηγεσία του Σώµατος,
για εκµετάλλευση των συγγραµµάτων των πυροσβεστικών υπαλλήλων και των ιδιωτών επιστηµόνων και τεχνικών, που έχουν
σχέση µε την αποστολή του Σώµατος και διευκολύνουν το πυροσβεστικό έργο.
ιε. Η συνεργασία µε εκπαιδευτικούς φορείς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και άλλους διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος και η εξέταση της δυνατότητας εφαρµογής
τους στο Πυροσβεστικό Σώµα.
ιστ. Η µέριµνα για τη διαρκή σωµατική αγωγή και άσκηση,
καθώς και τη συντήρηση της εκπαίδευσης του προσωπικού των
Υπηρεσιών του Σώµατος µε την εκπόνηση και τον έλεγχο εφαρµογής των σχετικών προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης.
ιζ. Η φροντίδα και η ρύθµιση των σχετικών θεµάτων για εκπαίδευση και συντήρηση του προσωπικού της Ειδικής Μονάδας Αντιµετώπισης Καταστροφών και των Οµάδων Διασώσεων των
Υπηρεσιών του Σώµατος, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους
φορείς όπου απαιτείται.
ιη. Η ρύθµιση θεµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στρατιωτικών και Πολιτικών Αεροδροµίων και Λιµενικών εγκαταστάσεων σε σχολές, σχολεία και κέντρα
ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
ιθ. Η υποστήριξη και µέριµνα, σε συνεργασία µε την Πυροσβεστική Ακαδηµία, για την εκπαίδευση και πιστοποίηση ατόµων και
φορέων, µε γνώµονα την αποτελεσµατική αντιµετώπιση πυρκαγιών σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
κ. Η µέριµνα για την εκπαίδευση του προσωπικού του Σώµατος,
σε θέµατα σχετιζόµενα µε τη Π.Σ.Ε.Α., σε συνεργασία µε την Πυροσβεστική Ακαδηµία.
κα. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των ειδικών προγραµµάτων εκπαίδευσης, υποστήριξης και αναβάθµισης της εκπαίδευσης
του προσωπικού των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στρατιωτικών και
Πολιτικών Αεροδροµίων και Λιµενικών Εγκαταστάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής του σε συνεργασία µε τους αρµόδιους κατά περίπτωση φορείς και η σύνταξη και παραγωγή των σχετικών
εγχειριδίων και βοηθηµάτων.
κβ. Η εκπαίδευση σε θέµατα πρόληψης και καταστολής των
πυρκαγιών του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των αεροπορικών και λιµενικών εγκαταστάσεων της χώρας.
κγ. Η εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού του Σώµατος στη χρήση Η/Υ και στη λειτουργία των διαφόρων συστηµάτων
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εφαρµογών πληροφορικής και
επικοινωνιών.
κδ. Η µέριµνα για την εκπαίδευση του προσωπικού στην παροχή
Α’ Βοηθειών.
κε. Η οργάνωση εκπαιδευτικών ηµερίδων και συνεδρίων και η
συνεργασία µε άλλους φορείς για την υλοποίησή τους.
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της τήρησης των µέτρων
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ασφάλειας και υγείας που καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και η συµβολή στην εφαρµογή τους.
β. Η παρακολούθηση και λήψη των κατάλληλων µέτρων σε περίπτωση ατυχηµάτων που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της
εργασίας και η υγειονοµική διαχείριση αυτών.
γ. Η ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων που προκύπτουν
από πάσης φύσεως ατυχήµατα σχετιζόµενα µε το πυροσβεστικό
έργο και η σύνταξη µελετών, εισηγήσεων και προτάσεων για την
αναβάθµιση του παρεχόµενου πλαισίου υγείας και ασφάλειας.
δ. Η συλλογή και ενηµέρωση της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε την Ασφάλεια και Υγεία Εργαζοµένων (Α.Υ.Ε.) στο χώρο
εργασίας.
ε. Η έκδοση των αναγκαίων διαταγών και η παροχή οδηγιών
για την εφαρµογή του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου και των
προβλεπόµενων µέτρων για την προαγωγή της ασφάλειας και
υγείας των υπαλλήλων κατά την εργασία.
στ. Η µελέτη των συνθηκών και η εκτίµηση του κινδύνου στο
χώρο εργασίας, η υποβολή προτάσεων και µέτρων για τη βελτίωσή τους για την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγείας του
προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος.
ζ. Η συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς σε θέµατα υγείας
και ασφάλειας των εργαζοµένων.
η. Η κατάρτιση, σε συνεργασία µε το Τµήµα Εκπαίδευσης και
Επιµόρφωσης της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού και η διαρκής ενηµέρωσή του
σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής δραστηριότητας.
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η παραλαβή, αποσφράγιση, πρωτοκόλληση και διανοµή
στις αρµόδιες Διευθύνσεις της εισερχόµενης κοινής και εµπιστευτικής αλληλογραφίας, σύµφωνα µε τις σχετικές εντολές του
Συντονιστή Υποστήριξης.
β. Η παραλαβή, αναπαραγωγή, παραβολή προς το σχέδιο, επικύρωση των φωτοαντιγράφων, παράδοση στο Ταχυδροµείο της
εξερχόµενης αλληλογραφίας και η επιστροφή των σχεδίων των
εγγράφων στις αρµόδιες Διευθύνσεις.
γ. Η µέριµνα για την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου.
δ. Η φροντίδα για την περιοδική και σύµφωνα µε τις σχετικές
εγκυκλίους διαταγές εκκαθάριση του αρχείου.
ε. Η εισήγηση προς το Γραφείο Υλικού του Προϊσταµένου του
Επιτελείου για τον εφοδιασµό των Διευθύνσεων και Τµηµάτων
µε τα αναγκαία γραφικά µέσα, υλικά και αναλώσιµα.
Άρθρο 89
Διάρθρωση - Αρµοδιότητες
της Διεύθυνσης Οικονοµικών
1. Η Διεύθυνση Οικονοµικών διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Προϋπολογισµού και Σύνταξης Αναφορών.
β. Τµήµα Προελέγχου Δαπανών και Ειδικών Λογαριασµών.
γ. Τµήµα Λογιστικό και Εκτέλεσης Προϋπολογισµού.
δ. Τµήµα Προµηθειών.
ε. Τµήµα Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών.
στ. Τµήµα Διαχείρισης Χρηµατικού.
ζ. Τµήµα Κοστολόγησης Επιχειρήσεων.
2. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονοµικών όπως κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της είναι οι ακόλουθες:
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η σύνταξη του προϋπολογισµού δαπανών και του προϋπολογισµού του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων του Σώµατος.
β. Η φροντίδα για τις απαραίτητες µεταβολές του προϋπολογισµού και η σύνταξη και αποστολή των µηνιαίων προβλέψεων
και απολογιστικών στοιχείων στην Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού
Ελέγχου του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του

Πολίτη.
γ. Η σύνταξη εκθέσεων οικονοµικής επιβάρυνσης σε σχέδια
νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων,
δ. Η παρακολούθηση των πιστώσεων για αποδοχές, αποζηµιώσεις και κάθε είδους αµοιβές του πυροσβεστικού προσωπικού,
των Π.Π.Υ. και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.
ε. Η σύνταξη και αποστολή, δια της Νοµικής Υπηρεσίας κατόπιν
σχετικού νοµικού ελέγχου, προς τα Διοικητικά Δικαστήρια και τις
αρµόδιες αρχές εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων στρεφόµενων κατά
του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή
άλλων οργάνων του Σώµατος για οικονοµικά θέµατα που αφορούν αντικείµενα του Τµήµατος.
στ. Η τήρηση των υποχρεώσεων του Μητρώου Δεσµεύσεων για
λογαριασµό του Πυροσβεστικού Σώµατος και η αποστολή των
σχετικών στοιχείων στη Διεύθυνση Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού
του Υπουργείου.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Ο προέλεγχος και η αναγνώριση των δαπανών του Σώµατος.
β. Η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τις εκτός έδρας αποζηµιώσεις του προσωπικού, αποζηµιώσεις µελών συµβουλίων και
επιτροπών και τα επιµίσθια των καθηγητών της Πυροσβεστικής
Ακαδηµίας.
γ. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των κάθε είδους λογαριασµών του Π.Σ..
δ. Η ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε µισθώµατα ακινήτων, µε λογαριασµούς των οργανισµών κοινής ωφέλειας ή άλλων παρόχων
σχετικών υπηρεσιών και η διαβίβαση των σχετικών δικαιολογητικών στην αρµόδια υπηρεσία για έλεγχο.
ε. Η µέριµνα για την εφαρµογή των δικαστικών αποφάσεων που
αφορούν τροχαία ατυχήµατα, λοιπές αποζηµιώσεις και αποδοχές,
καθώς και η έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων.
στ. Ο έλεγχος και η διαβίβαση στην Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού
Ελέγχου αλληλογραφίας που αφορά την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων των Π.Π.Υ., καθώς και του εποχικού προσωπικού του
Πυροσβεστικού Σώµατος.
ζ. Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των οδοιπορικών και οριστικών εξόδων και η προώθηση αυτών στην Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη για εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση.
η. Η παρακολούθηση του νοµικού πλαισίου δαπανών και οδοιπορικών εξόδων, καθώς και η τήρηση στατιστικών στοιχείων χρηµατικών ενταλµάτων.
θ. Η σύνταξη και αποστολή, δια της Νοµικής Υπηρεσίας κατόπιν σχετικού νοµικού ελέγχου, προς τα Διοικητικά Δικαστήρια εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης
ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων στρεφόµενων κατά του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή άλλων οργάνων του Σώµατος για οικονοµικά θέµατα που αφορούν
αντικείµενα του Τµήµατος.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η τήρηση των απαραίτητων λογιστικών βιβλίων και οι εργασίες που αφορούν στην εκτέλεση του Προϋπολογισµού.
β. Η ρύθµιση θεµάτων αναλήψεων, ανακλήσεων, αναµορφώσεων και µεταβιβάσεων διαταγών.
γ. Ο χειρισµός της παγίας προκαταβολής του Πυροσβεστικού
Σώµατος.
δ. Ο ορισµός των ταµειακών επιτροπών, των εκκαθαριστην
αποδοχών και ενοικίων.
ε. Η ρύθµιση των θεµάτων προµήθειας ειδών εκτός εκείνων
που για την προµήθειά τους απαιτείται κλειστός ή ανοικτός µειοδοτικός διαγωνισµός.
στ. Η έκδοση αποφάσεων παγίων και κατ’ αποκοπή χορηγηµάτων.
ζ. Η διάθεση και έγκριση των απαιτούµενων χρηµατικών ποσών
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για καύσιµα κίνησης των οχηµάτων και µέσων των Υπηρεσιών
του Σώµατος.
η. Ο έλεγχος του ισοζυγίου ταµείου του Τµήµατος της Διαχείρισης Χρηµατικού.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η µέριµνα σύνταξης, έγκρισης, αναµόρφωσης και εκτέλεσης του προγράµµατος προµηθειών του Σώµατος.
β. Η αξιοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν συνταχθεί από το αρµόδιο Τµήµα του Επιτελείου για τα υλικά και
µέσα που προµηθεύεται το Σώµα, µε τη συγκρότηση Επιτροπών
από τον Συντονιστή Υποστήριξης, όπως αναφέρεται στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Μηχανολογικού, Ειδικού Εξοπλισµού και
Τεχνικών Προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης
και Υποδοµών.
γ. Η τήρηση των νόµιµων διαδικασιών και η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών για την προµήθεια των ειδών και υλικών του
Σώµατος.
δ. Η µέριµνα για τον ορισµό των Αξιωµατικών του Σώµατος
στις επιτροπές προµηθειών και τη συγκρότηση αυτών, σχετικών
οµάδων εργασίας και παραλαβής υλικών και η σύναψη των συµβάσεων για τις προµήθειες και διεκπεραίωση των σχετικών δικαιολογητικών.
ε. Η µέριµνα για τον εκτελωνισµό των προµηθευόµενων από
το εξωτερικό µέσων και υλικών.
στ. Η ρύθµιση κάθε άλλου θέµατος σχετικά µε τις προµήθειες
που προβλέπεται από τις ισχύουσες περί κρατικών προµηθειών
διατάξεις.
ζ. Η σύνταξη και αποστολή, δια της Νοµικής Υπηρεσίας κατόπιν σχετικού νοµικού ελέγχου, προς τα Διοικητικά Δικαστήρια και
τις αρµόδιες αρχές εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων στρεφόµενων κατά του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη ή άλλων οργάνων του Σώµατος για οικονοµικά θέµατα
που αφορούν αντικείµενα του Τµήµατος.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκουν:
α. Οι αρµοδιότητες της «Διαχείρισης Πυροσβεστικού Υλικού
(ΔΙ.Π.ΥΛ.)», σύµφωνα µε τα άρθρα 154 επ. του π.δ. 210/1992 (Α’
99), όπως ισχύουν.
β. Η µέριµνα για την αναγνώριση, κωδικοποίηση, µηχανογράφηση και παρακολούθηση του πάσης φύσεως υλικού του Πυροσβεστικού Σώµατος.
γ. Οι σχετικές εργασίες και ενέργειες για την εγγραφή/διαγραφή, εκποίηση και παράδοση του υλικού, καθώς και η χορήγηση και παρακολούθηση των σχετικών τριπλοτύπων
αποδείξεων.
δ. Ο ορισµός και η αντικατάσταση των υπολόγων διαχειριστών
υλικού των Υπηρεσιών του Σώµατος.
ε. Ο έλεγχος των βιβλίων των διαχειρίσεων υλικού των Υπηρεσιών και η αποστολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον απαραίτητο κατασταλτικό έλεγχο.
στ. Η χορήγηση αποζηµιώσεων σε περιπτώσεις καταστροφής
ατοµικών ειδών κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, καθώς και ο
καταλογισµός αξίας δηµοσίου υλικού σε βάρος των υπαιτίων
απώλειας, ή αναίτιας φθοράς.
ζ. Η µέριµνα για την αποδοχή ή µη των γενοµένων δωρεών
προς το Πυροσβεστικό Σώµα.
η. Ο καθορισµός των ατοµικών ειδών του πυροσβεστικού προσωπικού, των Π.Π.Υ. και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, η διάρκεια χρήσης αυτών, καθώς και η διενέργεια των
αναγκαίων πράξεων για τη χορήγησή τους.
θ. Ο προσδιορισµός των αναγκών των Υπηρεσιών του Σώµατος σε Μέσα Ατοµικής Προστασίας (συσκευές, στολές κ.λπ.), οι
εισηγήσεις και η φροντίδα για την προµήθεια και την κατανοµή
τους στις Υπηρεσίες.
ι. Η παρακολούθηση του κάθε είδους προστατευτικού υλικού
και φροντίδα για την επισκευή, συντήρηση και τη λήψη κάθε µέτρου για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας του.
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ια. Η τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και του µητρώου των
προστατευτικών µέσων και υλικών και η φροντίδα για την έκδοση
οδηγιών χρήσης τους.
ιβ. Η φροντίδα για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικού συνεργείου συντήρησης και επισκευής των ατοµικών προστατευτικών υλικών και µέσων, καθώς και πλήρωσης των συσκευών και
των πυροσβεστήρων.
ιγ. Η παρακολούθηση των εξελίξεων στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες άλλων χωρών, καθώς και των επιµέρους αναγκών των
Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος, στον τοµέα του προστατευτικού πυροσβεστικού εξοπλισµού και η εισήγηση για την
εφαρµογή τους και στο Πυροσβεστικό Σώµα.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
Ασκεί: α) τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στο π.δ. 251/1997
(Α’ 181) για τη «Σύσταση και Λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης
Χρηµατικού Πυροσβεστικού Σώµατος», όπως ισχύει, µε την επιφύλαξη της αρµοδιότητας ζ’ του Τµήµατος Προελέγχου Δαπανών και Ειδικών Λογαριασµών και β) τις ακόλουθες αρµοδιότητες
όπως αυτές κατανέµονται στα παρακάτω Γραφεία:
Α. Γραφείο Αποδοχών και Ασφάλισης Πυροσβεστικού Προσωπικού:
α. Η παρακολούθηση και εφαρµογή των διατάξεων περί µισθολογίου πυροσβεστικού προσωπικού, η έκδοση των σχετικών εγκυκλίων και διαταγών και η ενηµέρωση του ως άνω προσωπικού.
β. Η ρύθµιση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού και αποστολή των δικαιολογητικών του προσωπικού για συνταξιοδότηση.
γ. Η ρύθµιση θεµάτων αναγνώρισης προϋπηρεσίας του πυροσβεστικού προσωπικού.
δ. Ο υπολογισµός των µηνιαίων τακτικών και αναδροµικών
αποδοχών των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώµατος µε βάση
τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές υπηρεσιακές µεταβολές,
σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και τη Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ε. Η τήρηση του βιβλίου µισθοδοτούµενων υπαλλήλων.
στ. Η αποστολή των µισθοδοτικών καταστάσεων σε κάθε Υπηρεσία για την πληρωµή των υπαλλήλων.
ζ. Η προώθηση των δικαιολογητικών της δαπάνης µισθοδοσίας
στην Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση.
η. Η παρακολούθηση της ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της
λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων του ανωτέρω προσωπικού.
θ. Η υποβολή εισηγήσεων το ύψος των πάσης φύσεως αποδοχών, αποζηµιώσεων και αµοιβών του πυροσβεστικού προσωπικού.
ι. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων χορήγησης και διακοπής της
µισθοδοσίας, η έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων, η επεξεργασία προς εκκαθάριση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν δικαιώµατα του προσωπικού για την τακτοποίηση ασφαλιστικών
υποχρεώσεων.
ια. Η έκδοση απόφασης για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν κατασχέσεις και διατροφές για το σύνολο
του προσωπικού.
Β. Γραφείο Αποδοχών και Ασφάλισης πολιτικού προσωπικού
(Π.Π.Υ., Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ., µόνιµο πολιτικό προσωπικό):
α. Ο χειρισµός των θεµάτων που αφορούν τις κάθε είδους
αποδοχές, αποζηµιώσεις και αµοιβές όλων των ως άνω κατηγοριών προσωπικού και η µέριµνα για τη διενέργεια των σχετικών
διαδικασιών.
β. Η παρακολούθηση της ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της
λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων του ανωτέρω προσωπικού.
γ. Η υποβολή εισηγήσεων για το ύψος των πάσης φύσεως
αποδοχών, αποζηµιώσεων και αµοιβών του ανωτέρω προσωπικού.
δ. Η παρακολούθηση των υπηρεσιακών µεταβολών (ασθένειες, αποχή από την εργασία, µισθολογικά κλιµάκια) των Π.Π.Υ.
και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης και η καταχώρησή
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τους στο σύστηµα για την έκδοση του µισθολογίου σε συνεργασία µε το Τµήµα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και
Εποχικού Προσωπικού.
ε. Η ρύθµιση θεµάτων αναγνώρισης προϋπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και η έκδοση σχετικών διαταγών για
τη µισθολογική εξέλιξή τους.
στ. Η ρύθµιση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων του ως άνω
προσωπικού.
ζ. Η υποβολή αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (Α.Π.Δ.), καθώς
και τυχόν µεταβολών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
η. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων χορήγησης και διακοπής της
µισθοδοσίας, η έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων, η επεξεργασία προς εκκαθάριση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν δικαιώµατα του προσωπικού για την τακτοποίηση ασφαλιστικών
υποχρεώσεων.
ι. Η έκδοση αποφάσεων και η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν κατασχέσεις και διατροφές για το σύνολο
του προσωπικού.

εφόδια που προµηθεύεται το Πυροσβεστικό Σώµα προκειµένου
να ανταποκριθεί στην αποστολή του. Η σύνταξη σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών για τη δηµοπράτηση µελετών και έργων παροχής υπηρεσιών που απαιτούνται για το Πυροσβεστικό Σώµα.
β. Η σύνταξη των σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών µε τη συνεργασία των αρµόδιων Διευθύνσεων. Για το σκοπό αυτόν συστήνονται και συγκροτούνται, µε απόφαση του Συντονιστή
Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώµατος, οι αναγκαίες Επιτροπές
Προµηθειών, οι οποίες αποτελούνται από τρεις (3) Αξιωµατικούς
του Πυροσβεστικού Σώµατος ως τακτικά µέλη και ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Ο πρόεδρος κάθε Επιτροπής και ο αναπληρωτής του είναι Ανώτεροι Αξιωµατικοί. Με την ίδια απόφαση
ορίζεται το αντικείµενο των ως άνω Επιτροπών και τα ειδικότερα
προσόντα των µελών τους.
Τα σχέδια τεχνικών προδιαγραφών, µετά τη σύνταξή τους από
την οικεία Επιτροπή, οριστικοποιούνται από το Τµήµα Τεχνικών
Προδιαγραφών και εγκρίνονται από τον Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδοµών.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η κοστολόγηση, τήρηση και επεξεργασία κοστολογικών
στοιχείων και η εκπόνηση µελετών κοστολόγησης στο πλαίσιο
αξιολόγησης νέων δράσεων, λειτουργιών, προσλήψεων προσωπικού, ίδρυσης νέων Υπηρεσιών, προµήθειας και κόστους λειτουργίας ή συντήρησης νέου και υπάρχοντος κάθε είδους
εξοπλισµού, εκπαιδευτικών προγραµµάτων και κάθε άλλου ζητήµατος για το οποίο θα ζητηθεί η συνδροµή της.
β. Σύνταξη απολογιστικών κοστολογικών µελετών, τήρηση –
επεξεργασία απολογιστικών στοιχείων κόστους δράσεων και λειτουργιών αρµοδιότητας Πυροσβεστικού Σώµατος.
γ. Αναλυτική κοστολόγηση παρεχόµενων υπηρεσιών προς τρίτους (δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, νοµικά και φυσικά πρόσωπα).
δ. Προσδιορισµός αντίστοιχων προστίµων ή καταλογισµών ή
κάθε είδους ανταλλαγµάτων ή τιµηµάτων που καταβάλλονται
από τους λήπτες των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος,
στις περιπτώσεις που δεν συντρέχει λόγος επείγοντος ή γενικότερα θέµατα αρµοδιοτήτων.
ε. Αναλυτική κοστολόγηση συµβάντων αρµοδιότητας Πυροσβεστικού Σώµατος, για στατιστικούς και οικονοµοτεχνικούς λόγους, για την αξιολόγηση και βελτίωση των σχεδίων – ενεργειών
επέµβασης και την καλύτερη διαχείριση του εµπλεκόµενου προσωπικού και µέσων, καθώς και την παροχή συναφών στοιχείων
σε δικαστικές αρχές ή ασφαλιστικές εταιρίες, ιδιώτες κ.λπ. που
έχουν έννοµο συµφέρον.
Άρθρο 90
Διάρθρωση - Αρµοδιότητες της Διεύθυνσης
Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδοµών

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
α. Η µέριµνα για τον εξοπλισµό των Υπηρεσιών του Σώµατος
µε οχήµατα, αντλίες, λοιπά µηχανήµατα, µέσα και εργαλεία.
β. Η µέριµνα για τον κατάλληλο εξοπλισµό των οχηµάτων και
την κατανοµή τους στις υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις ανάγκες
τους.
γ. Η φροντίδα για την έγκριση κυκλοφορίας οχηµάτων, η τήρηση βιβλίου µητρώου οχηµάτων, πλοίων και φορητών αντλιών
και η µέριµνα για τη χορήγηση υπηρεσιακών και συµβατικών
αριθµών κυκλοφορίας.
δ. Η φροντίδα για τον εφοδιασµό του προσωπικού του Σώµατος µε υπηρεσιακές άδειες οδηγού χειριστή και άδειες εκπαιδευτή οδηγών, καθώς και οι ενέργειες για την επέκτασή τους. Η
τήρηση και συνεχής ενηµέρωση του γενικού µητρώου υπηρεσιακών αδειών χειριστών και η διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας µε το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
ε. Η εισήγηση για την εκπαίδευση των οδηγών σε νέους τύπους οχηµάτων, µηχανηµάτων και στο χειρισµό του µηχανικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
στ. Η παρακολούθηση των εξελίξεων στις Υπηρεσίες άλλων
χωρών, καθώς και των επιµέρους αναγκών των Υπηρεσιών του
Πυροσβεστικού Σώµατος στον τοµέα των πυροσβεστικών οχηµάτων, πλοίων, αεροσκαφών, µηχανηµάτων και µέσων και η εισήγηση για την εφαρµογή τους στο Πυροσβεστικό Σώµα.
ζ. Η παρακολούθηση των νέων εξελίξεων για όλα τα µέσα,
υλικά και εφόδια, που προµηθεύεται το Πυροσβεστικό Σώµα και
η εισήγηση για την εφαρµογή τους σε αυτό.
η. Η ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την πρόκληση τροχαίων ατυχηµάτων µε υπαιτιότητα των πυροσβεστικών οργάνων
και η αποστολή του φακέλου της σχετικής Ένορκης Διοικητικής
Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) στις κατά τόπο αρµόδιες Υπηρεσίες.

1. Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδοµών διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Τεχνικών Προδιαγραφών.
β. Τµήµα Μηχανολογικού και Ειδικού Εξοπλισµού.
γ. Τµήµα Υποδοµών.
δ. Τµήµα Μέσων Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας.
ε. Τµήµα Πυροσβεστικών Συνεργείων.
2. Προϊστάµενος του Τµήµατος Υποδοµών ορίζεται Αξιωµατικός Γενικών Καθηκόντων Διπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός
ή Μηχανολόγος Μηχανικός. Προϊστάµενοι των λοιπών Τµηµάτων
της Διεύθυνσης ορίζονται Αξιωµατικοί Γενικών Καθηκόντων Διπλωµατούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
ή Αξιωµατικοί Ειδικών Καθηκόντων του Κλάδου Τεχνικών.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και
Υποδοµών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
α. Η σύνταξη των σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Διευθύνσεις Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος και τις λοιπές κατά περίπτωση Υπηρεσίες, καθώς
και τους άλλους δηµόσιους φορείς, για όλα τα µέσα, υλικά και

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκουν:
α. Η µέριµνα για τον πολεοδοµικό χαρακτηρισµό οικοπεδικών
εκτάσεων ως χώρων Πυροσβεστικών Σταθµών, η διενέργεια των
αναγκαίων πράξεων για παραχωρήσεις δωρεάν κατά κυριότητα
στο Δηµόσιο οικοπέδων και ακινήτων, για παραχωρήσεις κατά
χρήση ακινήτων του Δηµοσίου, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού και Οργανισµών, καθώς και ρύθµιση θεµάτων κήρυξης αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων ακινήτων.
β. Η µελέτη και σύνταξη κτιριολογικών προγραµµάτων γενικά,
η ανάθεση εκπόνησης µελετών κτιριακών έργων σε Μελετητικά
Γραφεία και η έγκριση συµπληρωµατικών εργασιών και συγκριτικών πινάκων κατά την εκτέλεση των κτιριακών έργων.
γ. Η σύνταξη και υποβολή προτάσεων ένταξης κτιριακών
έργων και µελετών στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων σε
συνεργασία µε τη Διεύθυνση Οικονοµικών.
δ. Η εκτέλεση και παρακολούθηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων που αφορά τα κτιριακά έργα και τις κτιριακές
µελέτες.
ε. Η µέριµνα για την εξασφάλιση κανονικών χρηµατοδοτή-
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σεων, την κατανοµή των εγκεκριµένων πιστώσεων στους λογαριασµούς των κτιριακών έργων και µελετών, την πληρωµή των
λογαριασµών αµοιβής Μελετητών και εκτέλεσης κτιριακών
έργων και το διορισµό Υπόλογων Διαχειριστών.
στ. Η µέριµνα για τη µίσθωση οικηµάτων στέγασης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
ζ. Η µέριµνα και η ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν τη συµµετοχή του Σώµατος σε προγράµµατα υλοποίησης κτιριακών
έργων και υποδοµών µέσων Σ.Δ.Ι.Τ..
η. Η µέριµνα για θέµατα επισκευής, συντήρησης, διαρρύθµισης και επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών.
θ. Η αξιολόγηση και η εκτίµηση της ανάγκης προµήθειας ή µη
των αιτουµένων από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ειδών και
αµοιβής τεχνιτών για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος και η
εισήγηση για έκδοση εγκριτικών αποφάσεων από τη Διεύθυνση
Οικονοµικών.
ι. Η τήρηση των τίτλων κυριότητας των ακινήτων του Σώµατος
και των βιβλίων Μητρώου των Οικηµάτων των Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών.
ια. Η µέριµνα για τη σύνδεση των απαραίτητων για τη λειτουργία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, παροχών από τις αρµόδιες
Υπηρεσίες και Οργανισµούς και ο έλεγχος των σχετικών λογαριασµών κατανάλωσης.
ιβ. Ο έλεγχος και η συνεχής µέριµνα για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του Συνεργείου Συντήρησης Κτιρίων που λειτουργεί υπό την επίβλεψη και ευθύνη του Τµήµατος.
ιγ. Η φροντίδα για τον εξοπλισµό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των Κέντρων Ψυχαγωγίας αυτών µε τα απαραίτητα έπιπλα, είδη εξοπλισµού γραφείων και λοιπά αναγκαία είδη.
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η συγκέντρωση, µελέτη και αξιοποίηση ξένων προτύπων,
κυρίως των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε πυροσβεστήρες, συστήµατα ανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαγιάς,
καθώς και για κάθε άλλο µέσο πυροπροστασίας.
β. Η συµµετοχή στις Τεχνικές Επιτροπές του ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. ή
του εκάστοτε αρµόδιου για την εκπόνηση εθνικών προτύπων πυροπροστασίας φορέα.
γ. Η συνεργασία µε εργαστήρια της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής που είναι εξουσιοδοτηµένα να εκτελούν δοκιµές υλικών και
µέσων πυροπροστασίας και να χορηγούν σχετικά έγγραφα πιστοποίησης.
δ. Η σύσταση Επιτροπών και Οµάδων Εργασίας, αποτελούµενων από Αξιωµατικούς του Πυροσβεστικού Σώµατος, κυρίως από
αυτούς που έχουν την ιδιότητα του τεχνικού επιστήµονα, που
αξιολογούν τα αιτήµατα για την αποδοχή νέων κατασβεστικών
υλικών και µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, υλικών και
µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, κατά τη διαδικασία εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας, στο στάδιο της έγκρισης της
µελέτης και χορήγησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας,
για αποκλειστική εσωτερική χρήση από τα γραφεία πυρασφάλειας των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και ενηµέρωση των λοιπών Υπηρεσιών του Σώµατος.
ε. Η συνεργασία µε τον ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. ο οποίος είναι αρµόδιος
για την κωδικοποίηση προτύπων που αφορούν το Πυροσβεστικό
Σώµα και η διαρκής ενηµέρωση όλων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών τόσο για τα πρότυπα αυτά σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για την πνευµατική ιδιοκτησία, όσο και για τη σχετική
νοµοθεσία.
στ. Η παρακολούθηση εφαρµογής προτύπων και η έκδοση ερµηνευτικών οδηγιών για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή
τους από τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος.
ζ. Η πιστοποίηση νέων κατασβεστικών υλικών και µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και υλικών µέτρων παθητικής
πυροπροστασίας, εφόσον εγκριθεί η διαπίστευση του Τµήµατος
από τον αρµόδιο φορέα Διαπίστευσης (Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ. ή του εκάστοτε αρµοδίου φορέα), σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 45011 ή σε
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όποιο άλλο ορισθεί αρµοδίως.
η. Η παροχή τεχνικής βοήθειας, πληροφοριών και υποστήριξης στους εκπροσώπους του Πυροσβεστικού Σώµατος, που συµµετέχουν σε επιτροπές διϋπουργικού χαρακτήρα για τη σύνταξη
κανονισµών πυροπροστασίας.
θ. Η µέριµνα για την ίδρυση Κέντρου Πυροµηχανικών και Πυροσβεστικών Δοκιµών στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε Πανεπιστηµιακά και Τεχνολογικά Ιδρύµατα, καθώς και µε άλλους
φορείς του Δηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα.
ι. Η δυνατότητα κατάρτισης προγραµµάτων σε θέµατα κανονισµών, υλικών και µέσων αρµοδιότητας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επιστηµονικής διερεύνησής τους, διατύπωσης πορισµάτων
και πειραµατικής τεκµηρίωσης αυτών.
ια. Η συνεχής παρακολούθηση και µελέτη κανονισµών πυροπροστασίας άλλων χωρών και η συνεργασία µε αυτές στη διοργάνωση ηµερίδων και συνεδρίων, η δυνατότητα αξιοποίηση νέων
µεθόδων επιστηµονικής έρευνας και πειραµατικής δοκιµασίας
και η δυνατότητα ενηµέρωσης ενδιαφερόµενων γι’ αυτά φορέων.
ιβ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων πυροπροστασίας της ετήσιας δραστηριότητας των γραφείων πυρασφάλειας των Υπηρεσιών του Σώµατος και η
συγκριτική επεξεργασία και αξιολόγησή τους, σε σχέση µε τα
αντίστοιχα των προηγουµένων ετών και η ανάλυσή τους, σε συνεργασία µε το Τµήµα Ανάλυσης, Προγραµµατισµού και Στατιστικής της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης για την εξαγωγή τελικών διαπιστώσεων – συµπερασµάτων.
ιγ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων των εκτάκτων ελέγχων που διενεργούν οι Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες και Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις, η συγκριτική επεξεργασία και αξιολόγησή τους, σε σχέση µε τα αντίστοιχα των προηγουµένων ετών, και η ανάλυσή τους, σε
συνεργασία µε το Τµήµα Ανάλυσης, Προγραµµατισµού και Στατιστικής της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εξαγωγή τελικών διαπιστώσεων –
συµπερασµάτων.
ιδ. Η διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων για τη διαµόρφωση της ακολουθητέας τακτικής και την αναµόρφωση της νοµοθεσίας
πυρασφαλείας
στον
τοµέα
προληπτικής
πυροπροστασίας, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης των στατιστικών δεδοµένων, σε συνεργασία µε τη Νοµική
Υπηρεσία.
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκουν:
α. Η ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία των Πυροσβεστικών
Συνεργείων και η εισήγηση µέτρων για την αποτελεσµατικότερη
λειτουργία τους.
β. Ο καθορισµός προτεραιοτήτων επισκευής οχηµάτων και
µέσων, ο έλεγχος και η ορθότητα των προϋπολογισµών και η συνεργασία µε τη Διεύθυνση Οικονοµικών για την έκδοση εγκριτικής απόφασης προµήθειας ανταλλακτικών και υλικών.
γ. Ο έλεγχος κίνησης οχηµάτων, ο καθορισµός των συνοδευτικών εγγράφων και των διαδικασιών κίνησης και ο προσδιορισµός της κλίµακας κατανάλωσης καυσίµων, λιπαντικών και
ανταλλακτικών.
δ. Η ρύθµιση των θεµάτων για τον καταλογισµό ζηµιών των
οχηµάτων και µέσων, η τήρηση βιβλίου καταχώρησης τροχαίων
ατυχηµάτων και λοιπών βλαβών, η παρακολούθηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. και η έκδοση σχετικών διαταγών και οδηγιών.
ε. Η φροντίδα για την παράδοση στον διάδοχο του Ο.Δ.Δ.Υ.
Α.Ε. των χαρακτηρισθέντων οχηµάτων, αντλιών, µηχανηµάτων,
µέσων και εργαλείων, ως ακατάλληλων.

Άρθρο 91
Διάρθρωση - Αρµοδιότητες της Νοµικής Υπηρεσίας
Η Νοµική Υπηρεσία που υπάγεται στον Υπαρχηγό Υποστήριξης και συντονίζεται και ελέγχεται από τον Συντονιστή Υποστή-
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ριξης, έχει ως αρµοδιότητα τη νοµική υποστήριξη του διοικητικού και επιχειρησιακού πυροσβεστικού έργου και γενικότερα του
Επιτελείου και του Πυροσβεστικού Σώµατος συνολικά. Προϊστάµενος αυτής ορίζεται, µε απόφαση του Υπαρχηγού Υποστήριξης,
Αξιωµατικός πτυχιούχος Νοµικών Επιστηµών που υπηρετεί σ’
αυτήν. Η Νοµική Υπηρεσία έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Την παροχή νοµικής υποστήριξης και γνωµοδότησης στους
Προϊσταµένους των Διευθύνσεων, των Τµηµάτων και των Ειδικών
Υπηρεσιών του Επιτελείου του Π.Σ., κατόπιν υποβολής σχετικού
ερωτήµατος, στο πλαίσιο των αποφασιστικών αρµοδιοτήτων
τους.
β. Την παροχή νοµικής υποστήριξης επί συµβάσεων, διαγωνιστικών διαδικασιών και διαδικασιών έργων, προµηθειών και παροχής υπηρεσιών που διενεργούνται από τις υπηρεσίες του
Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώµατος, εφόσον ζητείται.
γ. Τη διατύπωση προτάσεων επί νοµικών θεµάτων σχετικά µε
την οργάνωση και λειτουργία του Π.Σ..
δ. Την παρακολούθηση της νοµοθεσίας που αφορά το Πυροσβεστικό Σώµα και την έκδοση ερµηνευτικών εγκυκλίων και διαταγών για την πιστή και οµοιόµορφη εφαρµογή της από τις
Υπηρεσίες του Σώµατος.
ε. Την κατάρτιση και νοµοτεχνική επεξεργασία σχεδίων νόµων,
προεδρικών διαταγµάτων και κανονιστικών αποφάσεων και τη
µέριµνα για την προώθηση και δηµοσίευσή τους. Επίσης, την κατάρτιση και την τεχνική επεξεργασία των σχεδίων πυροσβεστικών διατάξεων και κανονισµών πυροπροστασίας, καθώς και τη
µέριµνα για την έκδοση, δηµοσίευση και ορθή εφαρµογή τους,
σε συνεργασία µε το Τµήµα Έρευνας Υλικών και Συστηµάτων
Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας, µετά από συνεκτίµηση της ανάλυσης των σχετικών στατιστικών δεδοµένων.
στ. Τη µελέτη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την
προετοιµασία εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας προς αυτό
σε θέµατα αρµοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώµατος, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις.
ζ. Τη µελέτη σχεδίων νόµων άλλων Υπουργείων, που αφορούν
και το Πυροσβεστικό Σώµα και τη διατύπωση σχολίων και προτάσεων, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου.
η. Την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος και τη διαρκή ενηµέρωση αυτής σε συνεργασία µε όλες
τις Διευθύνσεις.
θ. Την παρακολούθηση της ποινικής νοµοθεσίας και ιδιαίτερα
εκείνης που έχει σχέση µε τα αδικήµατα για τα οποία επιλαµβάνονται οι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι και οι Δηµόσιοι Κατήγοροι
του Σώµατος και την επίλυση των σχετικών νοµικών ζητηµάτων.
ι. Την παρακολούθηση και τήρηση της νοµολογίας των δικαστηρίων, των γνωµοδοτήσεων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και των Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς και των εγκυκλίων των
Υπουργείων που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώµα.
ια. Την επεξεργασία και υποβολή ερωτηµάτων για νοµικά ζητήµατα προς το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προς τις αρµόδιες
Εισαγγελίες και λοιπές Αρχές και την τήρηση και εφαρµογή των
γνωµοδοτήσεών τους.
ιβ. Την παροχή νοµικών συµβουλών προς την ηγεσία του Σώµατος, τις Υπηρεσίες και τα όργανά του για υπηρεσιακά προβλήµατα και ζητήµατα νοµικής φύσης που ανακύπτουν κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων τους και την καθοδήγηση των Υπηρεσιών του Σώµατος για την ορθή εφαρµογή της
νοµοθεσίας.
ιγ. Την παραλαβή, µελέτη, διαφύλαξη και ηλεκτρονική διαχείριση των Φ.Ε.Κ., καθώς και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων αρµοδιότητας του Τµήµατος.
ιδ. Τη συνεργασία µε την Κεντρική Υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, καθώς και µε τα κατά τόπους αρµόδια
Γραφεία Νοµικών Συµβούλων για τη διεκδίκηση µε κάθε νόµιµο
τρόπο των αξιώσεων του Δηµοσίου, και για άλλα θέµατα που
προέρχονται από την αποστολή και τις δραστηριότητες του Πυροσβεστικού Σώµατος.
ιε. Τη σύνταξη και αποστολή προς τα Διοικητικά Δικαστήρια
και προς κάθε άλλη αρµόδια δικαστική ή εισαγγελική αρχή, κα-
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τόπιν νοµικού ελέγχου εκ µέρους της.
ιστ. Την παρακολούθηση των ποινικών δικών κατά πυροσβεστικών υπαλλήλων, για αδικήµατα που διέπραξαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, καθώς και τη µέριµνα για την άσκηση
ποινικής δίωξης για εγκλήµατα στρεφόµενα κατά του Πυροσβεστικού Σώµατος και του προσωπικού του.
ιζ. Τη µέριµνα για την έγερση ποινικών, αστικών ή άλλων αξιώσεων του Δηµοσίου κατά νοµικών και φυσικών προσώπων και την
παρακολούθηση των σχετικών δικών.
ιη. Το χειρισµό τροχαίων, αεροπορικών και ναυτικών ατυχηµάτων που προκαλούνται από όργανα του Σώµατος και έχουν
σχέση µόνο µε εξώδικη διευθέτηση δια του Ν.Σ.Κ. ή δικαστική
επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από αυτά.
ιθ. Την παραλαβή δικαστικών αποφάσεων που αφορούν προσωπικό και Υπηρεσίες του Σώµατος και την προώθησή τους στα
αρµόδια Τµήµατα για την εκτέλεσή τους.
Άρθρο 92
Αρµοδιότητες και λειτουργία
των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων
1. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις (ΠΕ.ΠΥ.Δ.)
διαρθρώνονται εσωτερικά ως εξής:
α) Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.).
β) Γραφείο Επιχειρήσεων και Πολιτικής Προστασίας.
γ) Γραφείο Ελέγχου Δαπανών και Προµηθειών.
δ) Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης.
ε) Κλιµάκιο Αντιµετώπισης Εγκληµάτων Εµπρησµού.
Στα ανωτέρω Γραφεία και Κλιµάκια προΐσταται Αξιωµατικός
του Πυροσβεστικού Σώµατος ως Υπεύθυνος. Ο έλεγχος, καθοδήγηση και εποπτεία αυτών ασκείται από τον Περιφερειακό Διοικητή.
2. Τα υφιστάµενα Κέντρα Επιχειρήσεων του Π.Σ. εντάσσονται
στα νέα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) µε επικεφαλής τον αντίστοιχο Περιφερειακό Διοικητή του Π.Σ. ή τον αναπληρωτή που ο ίδιος ορίζει. Τα ΠΕ.Κ.Ε. υποστηρίζονται από τα
Γραφεία Επιχειρήσεων και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και,
κατά περίπτωση, από στελέχη της Πολιτικής Προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο, ή από άλλα κρατικά στελέχη, ιδίως της οικείας Περιφέρειας και της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Οι υφιστάµενες επιχειρησιακές δοµές της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας, σε περιφερειακό επίπεδο, υπάγονται επιχειρησιακά στις αντίστοιχες ΠΕ.ΠΥ.Δ. µε προληπτικό και κατασταλτικό αντικείµενο. Τα κλιµάκια αντιµετώπισης εγκληµάτων
εµπρησµού των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων στελεχώνονται και από τα υφιστάµενα ανακριτικά γραφεία των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νοµού που έχει έδρα η
Περιφέρεια.
3. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις Πυροσβεστικού Σώµατος υπάγονται στο Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώµατος,
καθοδηγούνται, συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από
τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώµατος, δια
των Συντονιστών Επιχειρήσεων, και έχουν ως αποστολή να:
α. Εποπτεύουν και ελέγχουν τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της
γεωγραφικής τους δικαιοδοσίας.
β. Αναλαµβάνουν τον επιχειρησιακό συντονισµό όλων των συναρµόδιων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εφαρµογής του Εθνικού
Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας της Χώρας σε περιφερειακό
επίπεδο.
γ. Εκπονούν και συντάσσουν σχέδια επέµβασης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Διοίκησής τους, σε συνεργασία και µε
άλλες αρχές, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, για την αντιµετώπιση µεγάλων πυρκαγιών ή άλλων σοβαρών συµβάντων, ελέγχουν και εγκρίνουν τα τοπικά σχέδια επέµβασης που καταρτίζει
κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία στον τοµέα ευθύνης της για τους
επικίνδυνους από άποψη πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας χώρους.
δ. Ενηµερώνονται αρµοδίως και παρακολουθούν την εφαρµογή ευρωπαϊκών ή άλλων προγραµµάτων πολιτικής προστασίας
τα οποία υλοποιούνται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, καθώς
και µεριµνούν για τη διάθεση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για
τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας και της δασοπυρόσβε-
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σης για τους οποίους χορηγούνται. Σε περιπτώσεις που η εφαρµογή των ανωτέρω προγραµµάτων πολιτικής προστασίας δεν
συνάδει µε τους προβλεπόµενους σκοπούς διάθεσης των πόρων
ή διαπιστώνεται καθυστέρηση που θέτει εν αµφιβόλω την υλοποίηση των προγραµµάτων, ο προϊστάµενος της αντίστοιχης Περιφερειακής Διοίκησης διαβιβάζει τις απόψεις του στον
Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώµατος, δια του
αρµόδιου Συντονιστή Επιχειρήσεων, και στο Γενικό Διευθυντή
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών για ενέργειές τους.
ε. Επιθεωρούν και ελέγχουν την εκπαίδευση και το βαθµό επιχειρησιακής ετοιµότητας του προσωπικού των Πυροσβεστικών
Σταθµών και προγραµµατίζουν ασκήσεις για το σκοπό αυτόν.
στ. Παρακολουθούν την κατάσταση των πυροσβεστικών οχηµάτων, κλιµάκων, µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού των Πυροσβεστικών Σταθµών και δύνανται, για την αντιµετώπιση
έκτακτων αναγκών, να ενισχύουν ορισµένους Πυροσβεστικούς
Σταθµούς µε πυροσβεστικό εξοπλισµό άλλων Πυροσβεστικών
Σταθµών της δικαιοδοσίας τους.
ζ. Ανακατανέµουν, µε απόφαση του Περιφερειακού Διοικητή,
τα πυροσβεστικά οχήµατα που βρίσκονται εντός του πλαισίου
της χωροταξικής τους αρµοδιότητας. Οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται, µε βάση έκτακτα ή τακτικά επιχειρησιακά κριτήρια και
δεδοµένα.
η. Συντονίζουν τη δράση των Πυροσβεστικών Σταθµών της δικαιοδοσίας τους και το έργο των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε
θέµατα πολιτικής άµυνας.
θ. Ορίζουν τον τοµέα ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
ι. Μελετούν και επιλύουν τα προβλήµατα των Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας τους, εκτός εάν για την επίλυσή
τους χρειάζεται η έγκριση του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος, οπότε το αναφέρουν σχετικά.
ια. Διαπραγµατεύονται την αναπροσαρµογή και µόνο επί τα
βελτίω, των µισθωµάτων ακινήτων που στεγάζονται Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας τους, η οποία λαµβάνει χώρα
µε απόφαση του Περιφερειακού Διοικητή.
ιβ. Ορίζουν, µε απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. και µετά το πέρας
της αντιπυρικής περιόδου, προσωπικό του Π.Σ. που διατίθεται,
πέραν των προβλεπόµενων καθηκόντων του, για την υποβοήθηση και υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας
και πολιτικής προστασίας. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται και εξειδικεύονται τα καθήκοντα του παραπάνω διατιθέµενου προσωπικού υπό µορφή ειδικού καθηκοντολογίου. Το εν λόγω προσωπικό κατά τη διάρκεια
της αντιπυρικής περιόδου αναλαµβάνει πυροσβεστικά καθήκοντα.
ιγ. Αποφασίζουν, εγκρίνουν, διενεργούν και παρακολουθούν
ως προς την εκτέλεσή τους την ανάθεση συµβάσεων προµηθειών, καθώς και παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών τους µέχρι του ποσού των 75.000 ευρώ µη
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και λοιπών νόµιµων κρατήσεων,
όπως εκάστοτε ισχύει. Σε κάθε Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών χορηγείται Μερική Πάγια Προκαταβολή, το
ύψος της οποίας καθορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 143 του π.δ. 210/1992 (Α’
99). Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. τα ως άνω ποσά δύνανται
να αναπροσαρµόζονται ενιαίως για όλους τους Διοικητές των
ΠΕ.ΠΥ.Δ..
ιδ. Καταρτίζουν, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος, ειδικό τιµολόγιο, µε ανώτατα και κατώτατα όρια, επισκευής και συντήρησης πυροσβεστικού εξοπλισµού για την κάθε είδους προβλεπόµενη τακτική ή
έκτακτη επισκευή ή συντήρηση πυροσβεστικών οχηµάτων, πυροσβεστικών πλοίων ή άλλου είδους πυροσβεστικού εξοπλισµού.
Οι εγκεκριµένες δαπάνες γίνονται υποχρεωτικά εντός των ανωτέρω ορίων και δεν επιτρέπεται υπέρβαση αυτών, εκτός εάν αυτή
εγκριθεί µετά από αιτιολόγησή της από τον αρµόδιο Συντονιστή
του Πυροσβεστικού Σώµατος.
4. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζεται η στελέχωση, καθώς και κάθε άλλη
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λεπτοµέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων.
5. Ως Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης
Αττικής τοποθετείται ανώτατος αξιωµατικός µε το βαθµό που
αναφέρεται στην παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3511/2006, όπως
αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 73 του παρόντος.
Άρθρο 93
Αρµοδιότητες και λειτουργία των Διοικήσεων
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.)
1. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.)
υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση,
έχουν στην αρµοδιότητά τους τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του
νοµού και εδρεύουν στην πρωτεύουσά του.
2. Ειδικά στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών,
Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και στη ΔΙ.Π.Υ.Ν.
Θεσσαλονίκης, ως Διοικητής τοποθετείται Αρχιπύραρχος.
3. Οι υφιστάµενες δοµές Πολιτικής Προστασίας σε τοπικό επίπεδο υπάγονται επιχειρησιακά στις αντίστοιχες ΔΙ.Π.Υ.Ν. για
προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις.
Άρθρο 94
Καθήκοντα Διοικητή
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµού
1. Ο Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµού,
που µπορεί να είναι και Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
της πρωτεύουσας του νοµού, έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τη θέση του και το βαθµό του
από τις ισχύουσες για το Πυροσβεστικό Σώµα διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή θεοµηνίας ή άλλου σοβαρού
συµβάντος ή επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας στο νοµό, µε
εντολή του Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Πυροσβεστικής
Διοίκησης, µεταβαίνει επιτόπου και αναλαµβάνει προσωπικά τη
Διεύθυνση του πυροσβεστικού έργου και το συντονισµό των πυροσβεστικών και λοιπών τακτικών επιχειρησιακών και υποστηρικτικών δυνάµεων Πολιτικής Προστασίας. Η µη συµµόρφωση των
πυροσβεστικών και λοιπών τακτικών επιχειρησιακών και υποστηρικτικών δυνάµεων Πολιτικής Προστασίας µε τα ανωτέρω αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα, σύµφωνα µε τις κείµενες
κατά περίπτωση διατάξεις.
2. Τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµού, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αρχαιότερος Αξιωµατικός Γενικών Καθηκόντων που υπηρετεί στο νοµό, που στην περίπτωση
αυτή έχει όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Διοικητή.
Άρθρο 95
Βαθµοί έως τους οποίους
εξελίσσονται οι Αξιωµατικοί
1. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 305/1992 (Α’ 152) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Οι Αξιωµατικοί Ειδικών Καθηκόντων µπορούν να προάγονται ως εξής:
α. Του Κλάδου Διοικητικών εξελίσσονται βαθµολογικά µέχρι
το βαθµό του Πυράρχου Διοικητικού.
β. Του Κλάδου Υγειονοµικών εξελίσσονται βαθµολογικά µέχρι
το βαθµό του Αρχιπυράρχου Υγειονοµικού.
γ. Του Κλάδου Τεχνικών εξελίσσονται βαθµολογικά µέχρι το
βαθµό του Πυράρχου Τεχνικού.
δ. Του Κλάδου Πλοηγών εξελίσσονται βαθµολογικά µέχρι το
βαθµό του Πυράρχου Πλοηγού.
ε. Του Κλάδου Πληροφορικής εξελίσσονται βαθµολογικά µέχρι
το βαθµό του Πυράρχου Πληροφορικής.
στ. Των Κλάδων Χειριστών και Τεχνικών αεροσκαφών εξελίσσονται βαθµολογικά µέχρι το βαθµό του Πυράρχου.»
2. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, οι Αξιωµατικοί Ειδικών καθηκόντων του Π.Σ. που κρίνονται ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη
σταδιοδροµία τους, προάγονται εν ενεργεία στον επόµενο
βαθµό, τίθενται στη διάθεση της Υπηρεσίας και αποστρατεύονται
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αυτεπαγγέλτως, τριάντα (30) ηµέρες µετά την προαγωγή τους,
µε νέο προεδρικό διάταγµα.
Άρθρο 96
Κωδικοποίηση διατάξεων
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, επιτρέπεται να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώµα και το
προσωπικό του. Για το σκοπό αυτόν, συστήνεται, µε απόφαση
του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ειδική επιτροπή στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη στην οποία συµµετέχει ο Νοµικός Σύµβουλος του
Κράτους στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη ως Πρόεδρος, ένα µέλος ΔΕΠ µε ειδίκευση στο δηµόσιο
δίκαιο, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος, ο προϊστάµενος της Νοµικής Υπηρεσίας του
Πυροσβεστικού Σώµατος και ο προϊστάµενος του Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης, Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας, και Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου. Καθήκοντα γραµµατειακής υποστήριξης της επιτροπής ασκεί υπάλληλος της
Νοµικής Υπηρεσίας που ορίζεται από τον προϊστάµενό του. Κατά
την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων, η νέα διάρθρωσή του, όπως διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, η απάλειψη διατάξεων που έχουν
καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και µεταβατικών διατάξεων
που δεν ισχύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 97
Τελικές, µεταβατικές και άλλες διατάξεις
1. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων και τη στελέχωση του Επιτελείου και των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος µε τα προβλεπόµενα από τον παρόντα νόµο όργανα,
εξακολουθούν να λειτουργούν µε τη διάρθρωση και τα όργανα
που προβλέπονται από τις κείµενες, κατά το χρόνο δηµοσίευσης
του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διατάξεις.
2. Διατάξεις νόµων και κανονιστικών πράξεων που ρυθµίζουν
θέµατα προσωπικού και Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.
3. Αξιωµατικοί που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις οι οποίες
καταργούνται µε τις διατάξεις του παρόντος παραµένουν στην
ενεργό υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος εκτός οργανικών
θέσεων, ασκώντας τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες που θα
ορισθούν, έως το έτος των κρίσεων κατά το οποίο συµπληρώνουν τριακονταπενταετή συντάξιµη υπηρεσία και, εφόσον συµπληρώσουν αυτή, αποχωρούν ως «ευδοκίµως τερµατίσαντες».
Άρθρο 98
Θέµατα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης
1. Μετά το εδάφιο β’ της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν.
3938/2011 (Α’ 61) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Η ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης των
προηγούµενων εδαφίων στο µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό
δύναται να γίνει και πριν από τη συµπλήρωση της πενταετίας υπό
τους όρους του παρόντος, εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις
υπηρεσιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώµατος και σύµφωνα µε το επικαιροποιηµένο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 (ν. 4093/2012, Α’ 222, όπως
τροποποιήθηκε µε το ν. 4127/2013, Α’ 50). Υποβολή αιτήσεων ένταξης κατά τα ανωτέρω είναι δυνατή κατόπιν έκδοσης απόφασης
των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µετά από σχετική γνώµη του Συµβουλίου Επιτελικού Σχεδιασµού του Πυροσβεστικού Σώµατος.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν.
3938/2011 (Α’ 61) αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος αυτού, οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης µετατίθενται και αποσπώνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Μεταθέσεων που
ισχύει για το µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό. Στην περίπτωση
αυτή στα αρµόδια Υπηρεσιακά Συµβούλια Μεταθέσεων συµµετέχουν, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των πυροσβεστικών
υπαλλήλων, δύο αιρετοί εκπρόσωποι των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.»
3. Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 3938/ 2011 (Α’
63) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. α) Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Επίσης, δύνανται να διατίθενται επικουρικά και στην
άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. Κατ’ εξαίρεση, όταν
συντρέχουν ειδικοί ή έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι που δυσχεραίνουν ουσιωδώς την άσκηση του επιχειρησιακού έργου και την
αποτελεσµατικότητα του πυροσβεστικού µηχανισµού, επιτρέπεται, µόνο για την αντιµετώπιση αυτών, να διατίθενται και σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις. Κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους φέρουν στολή και κατάλληλο εξοπλισµό. Το ύφασµα της
στολής και τα λοιπά είδη ιµατισµού και υπόδησης χορηγούνται
από το Δηµόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται ο τύπος, το χρώµα και
η σύνθεση της στολής, καθώς και τα αναγκαία ατοµικά εφόδια
που χορηγούνται στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης
για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Για το χρόνο εργασίας
και τις άδειες των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης εφαρµόζονται κατ’ αντιστοιχία οι διατάξεις που ισχύουν για το πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος σύµφωνα µε
τους περιορισµούς που ορίζει η σχέση εργασίας τους µε το Πυροσβεστικό Σώµα.
β) Ειδικά για την αντιµετώπιση έκτακτων και εξαιρετικών επιχειρησιακών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώµατος εφαρµόζονται ανάλογα και για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης
οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15, των παραγράφων 4 και 5
του άρθρου 23, καθώς και των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 24 του π.δ. 210/1992 (Α’ 99). Για τον επιπλέον του προβλεπόµενου χρόνο απασχόλησης που αντιστοιχεί στην αντιµετώπιση
των παραπάνω καταστάσεων χορηγείται στους Πυροσβέστες
Πενταετούς Υποχρέωσης ανάλογος χρόνος ανάπαυσης.»
4. Τα εδάφια δ’ και ε’ της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν.
3938/2011 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Οι πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για πέντε έτη. Όσοι προσλαµβάνονται κατά το χρονικό διάστηµα της πενταετίας αυτής
απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους τα προσόντα
που προβλέπονται από την προκήρυξη, εκτός της ηλικίας την
οποία απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας
υποβολής της αίτησης.»
5. Τα καθήκοντα των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης
εναρµονίζονται µε αυτά του πυροσβεστικού προσωπικού. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζεται η έναρξη ισχύος της παρούσας διατάξεως και κάθε άλλο
ζήτηµα για την εφαρµογή του προηγουµένου εδαφίου.
6. Εποχικοί πυροσβέστες της παρ.3 του άρθρου 15 του
ν.3938/2011, εφόσον έχουν αποκτήσει και προσκοµίσουν σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου απολυτήριο τίτλου Γυµνασίου και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις και προσόντα της ως άνω παραγράφου, εντάσσονται
στο τέλος του πίνακα επιτυχόντων σύµφωνα µε τις ανάγκες της
υπηρεσίας και κατόπιν πιστοποίησης των προσόντων τους.
7. Στην παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 η φράση «κατά
το χρόνο πρόσληψής τους» αντικαθίσταται από τη φράση «κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψής τους».
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Άρθρο 99
Θέµατα εθελοντών Πυροσβεστικού Σώµατος
1. Η αφαίρεση ή αναστολή της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του
άρθρου 25 του ν. 4029/2011 (Α’ 245) υπάγεται εφεξής στην αρµοδιότητα του οικείου Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης.
2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 19 του ν. 4029/2011 τροποποιείται ως εξής:
«Οι εργοδότες υποχρεούνται να επιτρέπουν στους εθελοντές
πυροσβέστες που απασχολούνται στην επιχείρηση τους, να συµµετέχουν στο πυροσβεστικό έργο όταν καλούνται από το Πυροσβεστικό Σώµα και εφόσον έχει τεθεί το µόνιµο προσωπικό σε
γενική επιφυλακή, η οποία αποδεικνύεται µε την έκδοση σχετικής
διαταγής ή καθίσταται απολύτως αναγκαία η άµεση επέµβαση
για αντιµετώπιση συµβάντος σε περιοχή που λειτουργεί µόνο
εθελοντική πυροσβεστική υπηρεσία.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4029/2011 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται ο τύπος της στολής, τα χορηγούµενα εφόδια, τα µέσα, ο ατοµικός εξοπλισµός που φέρουν οι
εθελοντές πυροσβέστες και οι προδιαγραφές που πρέπει αυτά
να πληρούν, η συχνότητα και η διαδικασία χορήγησής τους, η
δυνατότητα απόκτησής τους µε δωρεά δηµόσιου ή ιδιωτικού φυσικού ή νοµικού προσώπου, ως και η διαδικασία διαγραφής τους
ως δηµόσιου υλικού.»
4. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4029/ 2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του οικείου Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και
η διαδικασία απόκτησης και απώλειας της ιδιότητας του «Φίλου
του Πυροσβεστικού Σώµατος», η οργάνωσή τους και οι ειδικότερες υπηρεσίες που παρέχουν και δηµιουργείται Ειδικό Μητρώο καταγραφής του σε επίπεδο Περιφερειακής Διοίκησης και
συνολικό Γενικό Μητρώο καταγραφής τους στο Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώµατος.»
5. Μετά το εδάφιο α’ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν.
4029/2011 προστίθεται εδάφιο β’ ως ακολούθως:
«Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζεται ο εποχικός χαρακτήρας της λειτουργίας τους.»
6. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4029/2011 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«1. Οι εθελοντές πυροσβέστες που επιθυµούν να αποκτήσουν
υπηρεσιακή άδεια οδηγού-χειριστή πυροσβεστικών οχηµάτωνµηχανηµάτων, για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών και
λοιπών υπηρεσιακών υποχρεώσεων αρµοδιότητας Π.Σ., υποβάλλουν στην επαγγελµατική υπηρεσία που υπάγονται τα εξής δικαιολογητικά:
α. Επικυρωµένο αντίγραφο πολιτικής άδειας οδήγησης σε
ισχύ.
β. Δύο έγχρωµες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.»
7.α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν.
4029/2013 (Α’ 245) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Κάθε Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθµός δύναται να στελεχώνεται µε έναν (1) Ανθυποπυραγό-Υποπυραγό Γενικών Καθηκόντων, που τοποθετείται ως Διοικητής, έναν (1) Πυρονόµο
Γενικών Καθηκόντων, που τοποθετείται ως αναπληρωτής αυτού
και έναν (1) Πυροσβέστη Γενικών Καθηκόντων µε την ειδικότητα
του οδηγού».
β) Η υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης γ’ της παρ. 5 του ν.
4029/2013 (Α’ 245) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Για Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιµάκιο τουλάχιστον ένα (1) πυροσβεστικό
όχηµα και δώδεκα (12) εθελοντές πυροσβέστες, από τους οποίους τέσσερις (4) τουλάχιστον να είναι οδηγοί µε άδεια Γ’ κατηγορίας και άνω.»
Άρθρο 100
Επιµέρους ζητήµατα πυροπροστασίας, υγείας
και ασφάλειας προσωπικού Π.Σ.
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1. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και την καλή
λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων και
µέσων πυροπροστασίας σε όλες τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα έχει ο
ιδιοκτήτης ή ο εκµεταλλευτής ή ο εργοδότης.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι διαδικασίες και ο τρόπος
συνεργασίας, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, µεταξύ Πυροσβεστικού Σώµατος και Ειδικής Γραµµατείας Δασών που αφορούν: α) στις δράσεις πρόληψης και προστασίας των δασικών
εκτάσεων από δασικές πυρκαγιές και στην εκπόνηση σχεδίων
που υποστηρίζουν αυτές, β) στην παροχή υποστήριξης και στη
διασφάλιση άµεσης συνδροµής στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους από την οικεία Δασική Υπηρεσία προς το Πυροσβεστικό
Σώµα κατά την αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρυθµίζονται θέµατα προστασίας της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος.
4. Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3511/2006 αντικαθίστανται
ως εξής:
«4. Ο έλεγχος για την εφαρµογή των πυροσβεστικών διατάξεων, των κανονισµών πυροπροστασίας και γενικά της νοµοθεσίας πυρασφάλειας ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα, τα οποία
υποχρεούνται να διευκολύνουν οι ιδιοκτήτες ή εκµεταλλευόµενοι
τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις ή οι εργοδότες κατά την έννοια
της παρ. 1β του ν. 3850/2010 (Α’ 84) όπως κάθε φορά ισχύει, σε
όλες τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα που αφορούν. Για
τον έλεγχο των επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, που αφορούν
δηµόσια θεάµατα, η είσοδος των πυροσβεστικών οργάνων είναι
ελεύθερη.»
Άρθρο 100A
Συνήγορος του Πυροσβέστη
1.α. Στο πυροσβεστικό προσωπικό και στους Πυροσβέστες
Πενταετούς Υποχρέωσης, κατά των οποίων ασκείται ποινική
δίωξη για αδικήµατα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την
εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, παρέχεται
η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων,
από λειτουργούς του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, µετά από προηγούµενη έγκριση
του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εφόσον:
αα. µετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται από τον αρµόδιο να αποφασίσει επ’ αυτής, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του π.δ. 210/1992 (Α’ 99) η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος σχετικού µε την πράξη για την οποία διώκεται και
ββ. δεν θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο κατά την ενώπιον
του δικαστηρίου διαδικασία.
β. Οι παραπάνω στερούνται της νοµικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ µέρους της υπηρεσίας.
2. α. Στους αναφερόµενους στην παράγραφο 1 δύναται να χορηγείται από το Δηµόσιο, προκαταβολή των εξόδων στα οποία
υποβάλλονται προς υπεράσπισή τους στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων, εφόσον:
αα. έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για ενέργειες ή
παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή
εξαιτίας αυτών και
ββ. µετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται
η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος σχετικού µε την πράξη
για την οποία διώκονται.
β. Τα έξοδα καλύπτουν την αµοιβή του συνηγόρου της επιλογής του κατηγορουµένου για την παράσταση αυτού σε όλα τα
στάδια της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των
βαθµών, η οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το
τριπλάσιο του καθοριζοµένου κάθε φορά ελαχίστου ορίου.
γ. Η προκαταβολή των εξόδων γίνεται, σύµφωνα µε τις διατά-
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ξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α’ 247).
δ. Σε περίπτωση έκδοσης αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του ως άνω προσωπικού, τα έξοδα που τυχόν έχουν
κατά τα ανωτέρω προκαταβληθεί, αποδίδονται στο Δηµόσιο είτε
εφάπαξ είτε µε τµηµατική παρακράτηση από το µισθό του.
ε. Με προεδρικό διάταγµα που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά
και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
στ. Από τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται οι ρυθµίσεις
του π.δ. 15/2007 (Α’ 11).
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
(Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.)
Άρθρο 101
Αρµοδιότητες Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.
Το άρθρο 27 του ν. 4058/2012, όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 9 του ν. 4150/2013 (Α’ 102), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 27
Αρµοδιότητα
1. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης και Ελέγχου των
Συνόρων (Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.) µετονοµάζεται σε Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου
(Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) και ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρµοδιότητες:
α. το συντονισµό της επιχειρησιακής συνεργασίας µεταξύ των
συναρµόδιων, σε εθνικό επίπεδο, φορέων και υπηρεσιών, για τα
θέµατα της µετανάστευσης και του ασύλου και ιδίως µεταξύ της
Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και των συναρµόδιων υπηρεσιών του Δηµοσίου, µε γνώµονα
την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των περιστατικών αρµοδιότητάς του, τόσο σε προληπτικό όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο,
χωρίς να θίγεται η αυτοτέλειά τους,
β. το συντονισµό και παρακολούθηση των δράσεων και µέτρων
που εφαρµόζονται στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής στους τοµείς ελέγχου συνόρων, µετανάστευσης και ασύλου,
γ. τη διατύπωση και υποβολή προτάσεων για θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής και ιδίως βελτίωσης του συντονισµού και της
συνεργασίας των εµπλεκόµενων φορέων,
δ. τη µέριµνα για την εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού και
Επιχειρησιακού Σχεδίου αντιµετώπισης του µεταναστευτικού ζητήµατος, την παρακολούθηση της εφαρµογής του και την προσαρµογή του στις σύγχρονες απαιτήσεις της µετανάστευσης και
του ασύλου,
ε. τη συνεργασία µε αντίστοιχα κέντρα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), καθώς και µε
αντίστοιχα όργανα ή δοµές που λειτουργούν σε τρίτες χώρες και
ιδίως µε άλλους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς και υπηρεσίες µε αντίστοιχες αρµοδιότητες,
στ. την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µοντέλου ασφάλειας των
εξωτερικών συνόρων και την ανάλυση των κινδύνων,
ζ. την εξασφάλιση και διατήρηση περιβάλλοντος συναντίληψης
και ενιαίας προσέγγισης και διαχείρισης των θεµάτων της αρµοδιότητάς του,
η. τη συλλογή πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων από
όλους τους συναρµόδιους φορείς σχετικά µε τα θέµατα της αρµοδιότητάς του και την ανάλυσή τους,
θ. την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τοµέα της έρευνας
και της τεχνολογίας για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων,
ια. τη συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων µε σκοπό την υποβολή

ολοκληρωµένων και αλληλοσυµπληρούµενων προτάσεων για την
αποτελεσµατικότερη διαχείριση των θεµάτων της αρµοδιότητάς
του,
ιβ. το συντονισµό και την εφαρµογή των σύγχρονων εκπαιδευτικών προτύπων (εθνικών και ευρωπαϊκών), για την αποτελεσµατικότερη και ενιαία εφαρµογή των σχετικών µέτρων, καθώς και τη
συνεργασία µε επιστηµονικούς φορείς και οργανισµούς ή πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, για την αναβάθµιση του επιπέδου των παρεχόµενων υπηρεσιών εκπαίδευσης του
προσωπικού του, καθώς και του προσωπικού των συνεργαζόµενων µε αυτό φορέων και υπηρεσιών,
ιγ. τη µέριµνα για τη µεταφορά τεχνογνωσίας από αντίστοιχες
αρχές κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών,
ιδ. το συντονισµό της δράσης µεταξύ των αρµόδιων Ελληνικών
Αρχών στα εξωτερικά σύνορα,
ιε. τη συνεργασία µε τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών και τους διεθνείς οργανισµούς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των συνόρων και
ιστ. την εποπτεία της εφαρµογής των κοινοτικών και εθνικών µέτρων σχετικά µε τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της
Χώρας.
2. Το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. λειτουργεί ως ενιαία εθνική µονάδα πληροφοριών και δεδοµένων σε θέµατα µετανάστευσης και ασύλου. Στο
πλαίσιο αυτό επικοινωνεί και συνεργάζεται ιδίως µε όλα τα επιχειρησιακά κέντρα και βάσεις δεδοµένων που λειτουργούν στο πλαίσιο των φορέων και υπηρεσιών της περίπτωσης α’ της
προηγούµενης παραγράφου, καθώς και µε τα αντίστοιχα κέντρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό «Frontex»,
µε άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς και υπηρεσίες
µε αντίστοιχες αρµοδιότητες. Για το σκοπό αυτόν, το
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. συνάπτει µνηµόνια συνεργασίας µε αντίστοιχους
φορείς ή υπηρεσίες της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
3. Το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία που υπάγεται
απευθείας στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη. Επίσης αποτελεί «Εθνικό Κέντρο Συντονισµού», κατά την
έννοια του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, για τη
θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Επιτήρησης των Συνόρων
(EUROSUR), το οποίο υλοποιεί το «εθνικό σύστηµα επιτήρησης
των συνόρων» και ανταλλάσσει πληροφορίες µε τα αντίστοιχα κέντρα των άλλων κρατών - µελών, καθώς και µε τονFrontex.
4. Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των εµπλεκόµενων Σωµάτων, φορέων και υπηρεσιών µε τη διαχείριση των θεµάτων που αφορούν στον έλεγχο των συνόρων, στη
µετανάστευση και το άσυλο δεν θίγονται.
5. Στις διεθνείς σχέσεις του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. χρησιµοποιείται ο
αγγλικός όρος National Coordination Center for Border Control,
Immigration and Asylum.
6. Με απόφαση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η έδρα του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..»
Άρθρο 102
Διάρθρωση Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.
Μετά το άρθρο 27 του ν. 4058/2012, όπως αντικαθίσταται µε
το άρθρο 102 του παρόντος, προστίθεται άρθρο 27Α ως εξής:
«Άρθρο 27Α
Διάρθρωση
1. Το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Συντονισµού και Διαχείρισης.
β. Τµήµα Ανάλυσης και Τεκµηρίωσης.
γ. Τµήµα Διεθνών Σχέσεων.
δ. Τµήµα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Τεχνολογίας.
ε. Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού.
2. Το Τµήµα Συντονισµού και Διαχείρισης ασκεί τις ακόλουθες
ιδίως αρµοδιότητες:
α. Μεριµνά για τη σύνταξη από τα αρµόδια Σώµατα του πλαισίου των αρχών σχεδιασµού και διεξαγωγής των επιχειρήσεων.
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β. Μεριµνά για τον καθορισµό από τα Σώµατα των κανόνων εµπλοκής των υπηρεσιών ελέγχου και επιτήρησης των συνόρων.
γ. Παρακολουθεί την εφαρµογή των διενεργούµενων από τα
αρµόδια Σώµατα και τις Υπηρεσίες επιχειρήσεων, και, σε συνεργασία µε αυτά, αξιολογεί την αποτελεσµατικότητά τους, εκτιµά
τυχόν ανάγκη τροποποίησής τους και µελετά το κόστος των µελλοντικών δράσεων.
δ. Παρακολουθεί τις ροές των µεταναστών µετά την είσοδό
τους στη χώρα και, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες,
καθορίζει σε επιτελικό επίπεδο τους χώρους υποδοχής, φιλοξενίας και κράτησής τους.
ε. Προωθεί, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Εξωτερικών, και υποστηρίζει τα αιτήµατα των συναρµόδιων αρχών για επιχειρησιακή συνεργασία µε τις γειτονικές χώρες, µε γνώµονα την προαγωγή των εθνικών
συµφερόντων και σε συνεργασία µε τους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς.
στ. Πραγµατοποιεί επισκέψεις στους τόπους και υπηρεσίες
διεξαγωγής των επιχειρήσεων.
ζ. Παρακολουθεί και συµµετέχει σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς συνεδριάσεις για τα θέµατα της αρµοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.
και
η. Διαχειρίζεται το Κέντρο Επιτήρησης Συνόρων του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και τοποθετεί σε αυτό το κατάλληλο προσωπικό,
ιδίως από την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα-Ελληνική
Ακτοφυλακή.
3. Το Τµήµα Ανάλυσης και Τεκµηρίωσης ασκεί τις ακόλουθες
ιδίως αρµοδιότητες:
α. συγκεντρώνει, αναλύει και ερµηνεύει πληροφορίες για θέµατα αρµοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.,
β. εκτιµά, υπό την καθοδήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών των
Σωµάτων, ανάλογα µε το αν πρόκειται για χερσαία ή θαλάσσια
σύνορα, το επίπεδο των κινδύνων σε αυτά,
γ. αναλύει τις αιτίες της παράνοµης µετανάστευσης και καταρτίζει ειδικές εκθέσεις σχετικά µε τα χαρακτηριστικά, τις µεταβολές και τις µεθόδους της παράνοµης µετανάστευσης, ιδίως όταν
αυτή φέρει το χαρακτήρα οργανωµένου εγκλήµατος,
δ. µεριµνά για την εφαρµογή από όλους τους φορείς ενός κοινού ολοκληρωµένου µοντέλου Ανάλυσης Κινδύνων, παρακολουθεί την ορθή εφαρµογή του και προβαίνει στις αναγκαίες
επικαιροποιήσεις,
ε. συλλέγει και αναλύει πληροφορίες που αναφέρονται στις
τάσεις της διασυνοριακής εγκληµατικότητας και διαβιβάζει τα
σχετικά πορίσµατα προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες και φορείς,
στ. καταγράφει στοιχεία για την πληρότητα και τη χωρητικότητα των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής, των Κέντρων φιλοξενίας
και των χώρων κράτησης και γενικά των ροών των µεταναστών
σε κάθε φάση της διαδικασίας χορήγησης ασύλου, φιλοξενίας,
κράτησης και επιστροφής και
ζ. παρακολουθεί τη διαδικασία επιστροφής των µεταναστών.
4. Το Τµήµα Διεθνών Σχέσεων ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρµοδιότητες:
α. συνεργάζεται µε το Υπουργείο Εξωτερικών και τους άλλους
συναρµόδιους φορείς για θέµατα της αρµοδιότητας του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.,
β. παρακολουθεί τη σχετική νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γ. εισηγείται σε θέµατα διαχείρισης της µετανάστευσης και
συµβάλλει στην εφαρµογή ενιαίας στρατηγικής διαπραγµάτευσης,
δ. µεριµνά, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες αρχές, για τη
συµµετοχή και εκπροσώπηση της χώρας στις συνεδριάσεις που
αφορούν θέµατα της αρµοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. σε σχέση
µε τα σύνορα, τη µετανάστευση και το άσυλο και
ε. παρακολουθεί τις πρωτοβουλίες των συναρµόδιων αρχών
για τη σύναψη συµφωνιών αστυνοµικής συνεργασίας και συµφωνιών επανεισδοχής µε τις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών και µεριµνά για την εφαρµογή τους.
5. Το Τµήµα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Τεχνολογίας ασκεί
τις ακόλουθες ιδίως αρµοδιότητες:
α. Διαµορφώνει τις κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρ-
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µογή ενιαίου προγράµµατος εκπαίδευσης σε όλους τους αρµόδιους φορείς.
β. Αξιολογεί, στο πλαίσιο διµερών συνεργασιών, τις ανάγκες
για παροχή τεχνογνωσίας.
γ. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τοµέα της τεχνολογίας,
υποβάλει προτάσεις και ενηµερώνει σχετικά τις αρµόδιες υπηρεσίες.
δ. Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και αρχές για την
αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, µε σκοπό την
υποβολή αλληλοσυµπληρούµενων και ολοκληρωµένων εθνικά
προτάσεων, για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των θεµάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
6. Το Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού ασκεί τις ακόλουθες
ιδίως αρµοδιότητες:
α. εκπονεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο αντιµετώπισης του µεταναστευτικού προβλήµατος και παρακολουθεί την εφαρµογή
του,
β. εξασφαλίζει τη διαρκή συµβατότητα της εθνικής στρατηγικής µε τις σύγχρονες απαιτήσεις αντιµετώπισης των θεµάτων
του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.,
γ. συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις και ενέργειες που
απαιτούνται για την εφαρµογή της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής στον τοµέα της µετανάστευσης,
δ. διατυπώνει και υποβάλει προτάσεις για θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής,
ε. διεκπεραιώνει ζητήµατα επικοινωνίας, ενηµέρωσης του κοινού και δηµοσίων σχέσεων και
στ. προετοιµάζει και εισηγείται το νοµικό πλαίσιο για την εφαρµογή της ως άνω πολιτικής.
7.α. Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. λειτουργεί Μικτό Διακλαδικό Συµβούλιο το οποίο γνωµοδοτεί επί θεµάτων αρµοδιότητας
του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και απαρτίζεται από πέντε (5) µέλη που ορίζονται, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, µε διετή θητεία, µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου από τους φορείς που συµµετέχουν στο Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
β. Το Μικτό Συµβούλιο συνεδριάζει, τακτικά κάθε τρίµηνο, και
εκτάκτως, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Γενικού Συντονιστή του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
γ. Τα καθήκοντα του Προέδρου του Μικτού Διακλαδικού Συµβουλίου ασκούνται εκ περιτροπής από τα µέλη του.
δ. Η µέριµνα για την προπαρασκευή και την επιµέλεια των συνεδριάσεων του Μικτού Συµβουλίου ανατίθεται στο Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
ε. Στις συνεδριάσεις του Μικτού Διακλαδικού Συµβουλίου µπορούν να παρίστανται, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του, εκπρόσωποι και άλλων δηµόσιων φορέων και αρχών,
ανάλογα µε το αντικείµενο των συνεδριάσεων.
στ. Τα µέλη του Μικτού Διακλαδικού Συµβουλίου δεν λαµβάνουν αποζηµίωση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή για τη συµµετοχή
τους σε αυτό.
ζ. Με απόφαση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για τις επιµέρους αρµοδιότητες και τη
λειτουργία του Μικτού Διακλαδικού Συµβουλίου.
8. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Οικονοµικών, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να συστήνονται Τοµείς
Φορέων και Υπηρεσιών εντός του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., να καθορίζονται οι αρµοδιότητές τους και να ρυθµίζεται κάθε άλλο συναφές
ζήτηµα.»
Άρθρο 103
Στελέχωση Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.
Μετά το άρθρο 27Α του ν. 4058/2012, όπως προστίθεται µε το
άρθρο 103 του παρόντος, προστίθεται άρθρο 27Β ως εξής:
«Άρθρο 27Β
Στελέχωση
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1. Τα Τµήµατα του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. στελεχώνονται από ένστολο
ή πολιτικό προσωπικό που µετατάσσεται, µετακινείται ή αποσπάται από τις υπαγόµενες στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Υπηρεσίες ή εποπτευόµενους από αυτό
φορείς, από το Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και από άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή φορείς του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1
του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
2. Οι αποσπάσεις του προσωπικού για τη στελέχωση των Τµηµάτων της παραγράφου 1 διενεργούνται και ανανεώνονται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και του συναρµόδιου Υπουργού, µετά από πρόταση
του Προϊσταµένου του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., κατά παρέκκλιση από κάθε
γενική ή ειδική διάταξη. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε
καταργούµενους ή συγχωνευόµενους φορείς του Δηµοσίου και
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα προς τα Τµήµατα της παραγράφου 1 διενεργούνται κατά προτεραιότητα.
3. Αρµόδια για τα θέµατα του πολιτικού προσωπικού είναι τα
υπηρεσιακά συµβούλια που είναι αρµόδια για τους πολιτικούς
υπαλλήλους του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη. Για την αξιολόγηση, τον πειθαρχικό έλεγχο και όλα τα συναφή µε την υπηρεσιακή κατάσταση του πολιτικού προσωπικού
ζητήµατα εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α’ 26),
όπως ισχύουν κάθε φορά.
4. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του ένστολου προσωπικού του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης
και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) συντάσσονται και υπόκεινται σε γνωµάτευση από αξιωµατικούς του οικείου Σώµατος ως εξής:
α. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού των Τµηµάτων
συντάσσονται από τον οικείο Προϊστάµενο του Τµήµατος και ελλείψει ή κωλύµατος αυτού από τον ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωµατικό του Τµήµατος. Οι ως άνω εκθέσεις υπόκεινται σε
γνωµάτευση από τον Γενικό Συντονιστή του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και, ελλείψει ή κωλύµατος αυτού, από τον ανώτερο η αρχαιότερο αξιωµατικό του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
β. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Προϊσταµένων των Τµηµάτων
συντάσσονται από τον Γενικό Συντονιστή του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και,
ελλείψει ή κωλύµατος αυτού, από τον ανώτερο ή αρχαιότερο
αξιωµατικό του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. Οι ως άνω εκθέσεις υπόκεινται σε
γνωµάτευση από τον αρµόδιο για θέµατα προσωπικού Προϊστάµενο Κλάδου ή Επιτελείου του οικείου Σώµατος.
γ. Η έκθεση αξιολόγησης του Γενικού Συντονιστή του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. συντάσσεται από τον αρµόδιο για θέµατα προσωπικού Προϊστάµενο Κλάδου ή Επιτελείου του οικείου Σώµατος και
υπόκειται σε γνωµάτευση από τον άµεσο προϊστάµενο του συντάκτη.
δ. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες για τις εκθέσεις
αξιολόγησης διατάξεις του οικείου Σώµατος.
5. Ο πειθαρχικός έλεγχος του ένστολου προσωπικού ασκείται
από τους προερχόµενους από το ίδιο Σώµα ιεραρχικά προϊσταµένους του, σύµφωνα µε το ισχύον για το κάθε Σώµα πειθαρχικό δίκαιο.
6. Tου Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. προΐσταται Γενικός Συντονιστής. Ως Γενικός Συντονιστής ορίζεται, µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ανώτατος Αξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας ή πολιτικός υπάλληλος µε βαθµό Α’ του
Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µε
επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου µπορεί να τοποθετείται ως Γενικός Συντονιστής
ανώτατος Αξιωµατικός του Λιµενικού Σώµατος, µε επαρκή γνώση
της αγγλικής γλώσσας.
7. Ο Γενικός Συντονιστής, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, αναπληρώνεται από τον ανώτερο κατά βαθµό ή αρχαιότερο
ένστολο προϊστάµενο των Τµηµάτων.
8. Ο Γενικός Συντονιστής ευθύνεται για την οµαλή λειτουργία
αυτού και την αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής του.
Στο πλαίσιο αυτό ιδίως:
α. Αξιολογεί τις ανάγκες των Τµηµάτων και κατανέµει το προσωπικό σε αυτές, βάσει των ειδικότερων γνώσεων και ικανοτήτων του.
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β. Επιλέγει και τοποθετεί τους προϊσταµένους των Τµηµάτων
σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του παρόντος.
γ. Επικοινωνεί και συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα και Υπηρεσίες των Σωµάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µε το Λιµενικό Σώµα-Ελληνική
Ακτοφυλακή, καθώς και µε οποιαδήποτε άλλη αρµόδια Υπηρεσία
ή φορέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
δ. Παρακολουθεί τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και συµµετέχει σε επιτροπές, συνέδρια και συναντήσεις.
ε. Καθορίζει τις προτεραιότητες του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., οργανώνει
τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει στο προσωπικό
τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του.
στ. Ορίζει εκπροσώπους για τα διάφορα συνέδρια, επιτροπές
και συναντήσεις, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
ζ. Εκτελεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται από τον
Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο
εκπλήρωσης της αποστολής του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
η. Αξιολογεί και αποφασίζει για τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται µε τα κράτη-µέλη, σε περίπτωση που αυτές αφορούν θέµατα εθνικής ασφάλειας.
θ. Ενηµερώνεται για τα θέµατα που αφορούν την εφαρµογή της
εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέµατα επιτήρησης συνόρων
και διασυνοριακού εγκλήµατος.
9. Προϊστάµενοι των Τµηµάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. επιλέγονται
και τοποθετούνται, µε απόφαση του Γενικού Συντονιστή, ανώτεροι
ή ανώτατοι Αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας ή πολιτικοί
υπάλληλοι του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, µε εµπειρία στα οικεία αντικείµενα. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να τοποθετούνται προϊστάµενοι των
Τµηµάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. ανώτεροι ή ανώτατοι αξιωµατικοί
του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής µε συναφή εµπειρία στα οικεία αντικείµενα.
10. Οι προϊστάµενοι των Τµηµάτων διευθύνουν, εποπτεύουν,
ελέγχουν και συντονίζουν τις εργασίες του Τµήµατός τους και παρέχουν τις αναγκαίες προς τούτο εντολές και οδηγίες στο προσωπικό. Συνεργάζονται µεταξύ τους, καθώς και µε τις αρµόδιες
Υπηρεσίες των Σωµάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεµάτων αρµοδιότητάς
τους, εισηγούνται τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών υλοποίησης των δράσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της αποστολής του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και ευθύνονται για την οµαλή και
αποτελεσµατική λειτουργία του Τµήµατός τους. Επίσης, συµµετέχουν ως εκπρόσωποι του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. σε ευρωπαϊκά θεσµικά
όργανα, διεθνή ή και σε εγχώρια συνέδρια, συναντήσεις, επιτροπές και οµάδες εργασίας και εκτελούν κάθε άλλο έργο που τους
ανατίθεται από τον Συντονιστή του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και ανάγεται
στα καθήκοντά τους.
11. Οι Υπηρεσίες των Σωµάτων και των φορέων του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συνεργάζονται
άµεσα µε τα Τµήµατα της παραγράφου 1 του παρόντος, προς το
σκοπό της πληρέστερης αξιοποίησης και αποτελεσµατικότερης
υλοποίησης του σκοπού και των επιµέρους δράσεων του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. Προς τούτο επικοινωνούν τακτικά µε τα ως άνω
Τµήµατα, αναφέρουν σε αυτά τυχόν δυσλειτουργίες και προβλήµατα που ανακύπτουν στην πορεία υλοποίησης των διαφόρων
προγραµµάτων και συµµορφώνονται στις σχετικές υποδείξεις και
κατευθύνσεις που δίδονται από αυτά.
12. Στο Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. συστήνονται έως πενήντα (50) θέσεις,
συµπεριλαµβανοµένων των θέσεων των προϊσταµένων των οργανικών του µονάδων. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, µετά από εισήγηση του Γενικού Συντονιστή, κατανέµονται οι θέσεις αυτές στα τµήµατα του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και καθορίζονται ανά Τµήµα η κατηγορία, η ειδικότητα και ο βαθµός του προσωπικού για την κάλυψή τους.
13. Οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφοι 5 και 6 εδάφιο α’
του ν. 3614/2007 (Α’ 267), όπως ισχύει, έχουν ανάλογη εφαρµογή
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και στο ανωτέρω προσωπικό.»
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 104
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
1. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας που συστήθηκε
µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2344/1995 (Α’ 212) αποτελεί
Γενική Γραµµατεία του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3013/2002 ( Α’102) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας έχει ως αποστολή τη µελέτη, το σχεδιασµό, την οργάνωση και το συντονισµό
της δράσης για την εκτίµηση του κινδύνου, την πρόληψη, ετοιµότητα, ενηµέρωση και αντιµετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
το συντονισµό των δράσεων αποκατάστασης, τον έλεγχο της
εφαρµογής των ανωτέρω, καθώς και την ενηµέρωση του κοινού
για τα ζητήµατα αυτά. Επίσης, οργανώνει και εποπτεύει το Σύστηµα Εθελοντισµού Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο της
ανωτέρω αποστολής στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας υπάγεται το Πυροσβεστικό Σώµα, το οποίο συνιστά τον επιχειρησιακό της βραχίονα.»
Άρθρο 105
Διάρθρωση Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας- Σύσταση Συντονιστικής Αρχής
Πολιτικής Προστασίας
1. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας διαρθρώνεται
ως εξής:
Α. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.
Β. Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων.
Γ. Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, µε την ακόλουθη
συγκρότηση:
1. Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρµογών, η οποία περιλαµβάνει:
α. Τµήµα Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών.
β. Τµήµα Αντιµετώπισης Καταστροφών.
γ. Τµήµα Ερευνών και Τεκµηρίωσης και
δ. Τµήµα Νέων Τεχνολογιών και Εφαρµογών.
2. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού, η οποία περιλαµβάνει:
α. Τµήµα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού.
β. Τµήµα Ελέγχου Εφαρµογής Σχεδιασµού.
γ. Τµήµα Εθελοντισµού και Εκπαίδευσης.
δ. Τµήµα Οικονοµικών και Υποστήριξης Έργων.
3. Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Προγραµµάτων.
4. Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης.
5. Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθµού Κλήσης
Έκτακτης Ανάγκης «112».
Δ. Πυροσβεστικό Σώµα.
2.α. Στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας συνιστάται
Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας (Σ.Α.Π.Π.), σε επίπεδο
Γενικής Διεύθυνσης. Στη Σ.Α.Π.Π. µεταφέρονται, στο σύνολό
τους, από τη Γενική Διεύθυνση Συντονισµού του άρθρου 5 του
π.δ. 151/2004 (Α’ 107) και τις υπαγόµενες σε αυτή οργανικές µονάδες, οι πάσης φύσεως οργανικές θέσεις και το προσωπικό που
τις κατέχει, καθώς και οι κενές οργανικές θέσεις, σύµφωνα µε
την ισχύουσα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος στελέχωση της
υπηρεσίας.
β. Της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας προΐσταται
ο Γενικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας µε τριετή (3ετή)
θητεία που µπορεί να ανανεώνεται. Ως Γενικός Συντονιστής ορίζεται, µετά από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, στέλεχος
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας ή των περιφε-
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ρειακών και τοπικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας ή πρόσωπο που είχε διατελέσει στέλεχος των ως άνω υπηρεσιών για
τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, το οποίο είτε είναι κατηγορίας ΠΕ
και βαθµού τουλάχιστον Β’ ενός από τους κλάδους του άρθρου
26 παρ. 2α του π.δ. 151/2004 (Α’ 107), ή τους κλάδους που προβλέπονται στον οργανισµό της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής
Προστασίας ή της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας
µε επαρκή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας είτε είναι
στέλεχος του Πυροσβεστικού Σώµατος µε βαθµό τουλάχιστον
Πυράρχου, πτυχιούχος Πανεπιστηµίου ηµεδαπής ή ισότιµου της
αλλοδαπής, µε επαρκή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. Η κατοχή µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών
συνεκτιµώνται. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µετά από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, ορίζεται ο Γενικός Συντονιστής Πολιτικής
Προστασίας. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα, τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα, που αφορά τη διαδικασία
επιλογής του Γενικού Συντονιστή και κάθε άλλο συναφές θέµα.
Στις Διευθύνσεις της Σ.Α.Π.Π. προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ των κλάδων που αναφέρονται στο άρθρο 26 παρ.
2α του π.δ. 151/2004, οι οποίοι επιλέγονται και τοποθετούνται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3528/2007, όπως ισχύει. Στα
Τµήµατα και αυτοτελή Γραφεία της Σ.Α.Π.Π. προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο. Με τον οργανισµό της Γ.Γ.Π.Π. ή της Σ.Α.Π.Π. καθορίζονται
οι κλάδοι ΠΕ, TE και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για
την κατάληψη θέσεων προϊσταµένων των κατά περίπτωση οργανικών µονάδων ανάλογα µε την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείµενο των συγκεκριµένων οργανικών µονάδων.
γ. Οι αποσπάσεις προσωπικού στη Σ.Α.Π.Π. πραγµατοποιούνται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόµενων υπαλλήλων µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου.
Άρθρο 106
Αποστολή-Αρµοδιότητες - Οργανισµός
Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας
1. α. Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας έχει ως αποστολή το συντονισµό των δράσεων για την κατάρτιση και την
εφαρµογή του σχεδιασµού πολιτικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο, την έρευνα, τη µελέτη και την τεκµηρίωση του ως άνω σχεδιασµού, σύµφωνα µε τα σύγχρονα επιστηµονικά και
τεχνολογικά δεδοµένα, τη λήψη µέτρων εκτίµησης του κινδύνου,
πρόληψης, ετοιµότητας, ενηµέρωσης και αντιµετώπισης των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης, την ενηµέρωση των πολιτών για τα ζητήµατα
αυτά, το συντονισµό των δράσεων αποκατάστασης καταστροφών, τον έλεγχο της εφαρµογής των ανωτέρω µέτρων και δράσεων, τη συνεργασία µε το Πυροσβεστικό Σώµα, το οποίο
αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα στη διαχείριση των ως άνω
καταστροφών, και άλλους φορείς και υπηρεσίες του Δηµοσίου,
καθώς και την προώθηση των σχέσεων της Γ.Γ.Π.Π. µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους διεθνείς οργανισµούς και αντίστοιχους
φορείς άλλων χωρών στον τοµέα της Πολιτικής Προστασίας, τη
συµµετοχή και υλοποίηση διεθνών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων αρµοδιότητάς της και την προώθηση του εθελοντισµού πολιτικής προστασίας της χώρας, µε στόχο τη συνολική βελτίωση
του επιπέδου προστασίας των πολιτών από καταστροφές, τη µείωση του κινδύνου καταστροφών και τη συµβολή στην αειφόρο
ανάπτυξη της χώρας.
β. Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας ασκεί τις αρµοδιότητες του άρθρου 6 του ν. 3013/2002, όπως τροποποιείται
από τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Επίσης, είναι αρµόδια για
το συντονισµό και την παρακολούθηση της δράσης των Διευθύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων που υπάγονται σε αυτήν, για το
σχεδιασµό, την εποπτεία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση
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διεθνών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων αρµοδιότητάς της, προτείνει στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας κάθε αναγκαίο µέτρο για το σχεδιασµό και την υλοποίηση της πολιτικής
προστασίας της Χώρας και συµβάλλει στην καλή λειτουργία του
Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, το οποίο εντάσσεται µε το άρθρο 68 του παρόντος στο Ε.Σ.Κ.Ε. του Π.Σ..
γ. Ο Γενικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας ασκεί τις αρµοδιότητες που εµπίπτουν στην υπό (α) αποστολή της Γ.Γ.Π.Π.,
τις υπό (β) αρµοδιότητες, καθώς και κάθε άλλη αρµοδιότητα που
του µεταβιβάζει ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας.
2. Ο Οργανισµός της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας καταρτίζεται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά
από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη. Στον Οργανισµό προβλέπονται ιδίως
η οργάνωση γενικά της υπηρεσίας και η διαίρεσή της σε οργανικές µονάδες, ο τίτλος και η αρµοδιότητα των οργανικών µονάδων, οι κλάδοι του µόνιµου προσωπικού, οι ειδικότητες και ο
αριθµός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου, κατηγορίας και
βαθµού, τα τυχόν ειδικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισµό στις θέσεις κάθε κλάδου, ανάλογα µε την ειδικότητα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µετά από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, σε περίοδο κινητοποίησης της Πολιτικής
Προστασίας, µπορούν να συγκροτούνται µονάδες άµεσης επέµβασης και κλιµάκια ειδικών για την εκτίµηση και αντιµετώπιση
των συνεπειών των καταστροφών, καθώς και την ενίσχυση του
έργου των υφιστάµενων µονάδων ή κλιµακίων. Στην ίδια απόφαση ρυθµίζονται τα ζητήµατα, που αφορούν τη σύνθεση, τη λειτουργία τους και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. Για τον καθορισµό των
εξόδων µετακίνησης και της ηµερήσιας αποζηµίωσης του προσωπικού εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
4. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, δύναται να υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας φορείς ή
υπηρεσίες του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη ή άλλων Υπουργείων και να ρυθµίζονται όλα τα οργανωτικά, λειτουργικά και υπηρεσιακά ζητήµατα που προκύπτουν από
την υπαγωγή αυτή.
Άρθρο 107
Αναδιάρθρωση, συγχώνευση και κατάργηση
δοµών στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
1. Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας διαρθρώνεται
ως ακολούθως:
α. Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρµογών.
β. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού.
γ. Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης.
δ. Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Προγραµµάτων.
ε. Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθµού Κλήσης
Έκτακτης Ανάγκης «112».
2. Η Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρµογών διαρθρώνεται στα
ακόλουθα Τµήµατα:
α. Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών.
β. Αντιµετώπισης Καταστροφών.
γ. Ερευνών και Τεκµηρίωσης.
δ. Νέων Τεχνολογιών και Εφαρµογών.
3. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού διαρθρώνεται στα
ακόλουθα Τµήµατα:
α. Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού.
β. Ελέγχου Εφαρµογής Σχεδιασµού.
γ. Εθελοντισµού και Εκπαίδευσης.
δ. Οικονοµικών και Υποστήριξης Έργων.
4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 9 του π.δ. 151/2004 (Α’ 107),
το οποίο προστέθηκε µε την περίπτωση ιστ’ της παρ. 1 του άρ-
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θρου 80 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 20 του π.δ. 151/2004 (Α’ 107), το οποίο προστέθηκε µε την
περίπτωση ιζ’ της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4070/2012 (Α’ 82)
καταργούνται.
5. α. Η Γενική Διεύθυνση Συντονισµού των άρθρων 5 και 2 παρ.
2 του π.δ. 151/2004 (Α’ 107) καταργείται.
β. Οι Διευθύνσεις Σχεδιασµού και Αντιµετώπισης Εκτάκτων
αναγκών των άρθρων 10 και 2 παρ. 2 του π.δ. 151/2004 (Α’ 107),
Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισµού, Εκπαίδευσης και Εκδόσεων
των άρθρων 16 και 2 παρ. 2 του π.δ.151/2004 (Α’ 107), Οικονοµικού και Διοικητικής Υποστήριξης των άρθρων 20 και 2 παρ. 2 του
π.δ. 151/2004 (Α’ 107), καθώς και τα Τµήµατα που υπάγονται σε
αυτές, των άρθρων 2 παρ. 2, 9 όπως ισχύει, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 19, 21, 22, 23 και 24 του π.δ. 151/2004 (Α’ 107), καταργούνται.
6. Με τον Οργανισµό της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας ή τον Οργανισµό της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής
Προστασίας, οι οποίοι δύνανται να ενσωµατώνονται σε ενιαίο
προεδρικό διάταγµα, µπορούν να ρυθµίζονται επιµέρους ζητήµατα οργάνωσης, διάρθρωσης, αρµοδιοτήτων και στελέχωσης
και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα, ακόµη και κατ’ απόκλιση από τις
ρυθµίσεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 108
Αρµοδιότητες Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας
Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 3013/ 2002 (Α’
102) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«2. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας:
α. Επεξεργάζεται, σχεδιάζει και παρακολουθεί την εφαρµογή
της πολιτικής στον τοµέα της πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο
αυτό, µεριµνά, προωθεί και συντονίζει τις διαδικασίες για τη διαµόρφωση της Εθνικής Πολιτικής για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, εισηγείται την έγκριση της ανωτέρω πολιτικής στη
Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρµογή της ως άνω πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα:
αα. Προωθεί και συντονίζει την από κοινού δράση φορέων και
δοµών κατά λόγο αρµοδιότητας, για τη διαµόρφωση προτάσεων
πολιτικής µείωσης του κινδύνου καταστροφών σε εθνικό επίπεδο.
ββ. Συντονίζει τη συνεργασία των κεντρικών, αποκεντρωµένων,
περιφερειακών και τοπικών δηµόσιων υπηρεσιών και φορέων στα
θέµατα πολιτικής προστασίας.
γγ. Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες µονάδες της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ βαθµού για τη
συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων
εφαρµογής δράσεων µείωσης του κινδύνου καταστροφών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και την ανατροφοδότηση της διαδικασίας του προηγούµενου εδαφίου.
δδ. Συνεργάζεται σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, µε τους φορείς οι οποίοι είναι αρµόδιοι για την κατάρτιση του αναπτυξιακού
σχεδιασµού της Χώρας, για την ενσωµάτωση στον εν λόγω σχεδιασµό της εγκεκριµένης Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών.
β. Προωθεί και συντονίζει τις διαδικασίες για τη διαµόρφωση
του Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας, σύµφωνα µε την
Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, επεξεργάζεται τις σχετικές προτάσεις, εισηγείται την έγκρισή του
στη Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρµογή του. Επίσης,
εισηγείται την ένταξη του Εγκεκριµένου Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας στον αναπτυξιακό προγραµµατισµό της
Χώρας για χρηµατοδότηση.
γ. Καταρτίζει την πρόταση του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασµού
Πολιτικής Προστασίας, σύµφωνα µε τον τριετή Εθνικό Σχεδιασµό
Πολιτικής Προστασίας, η οποία υποβάλλεται από τον Γ.Γ.Π.Π.
στο Κ.Σ.Ο.Π.Π. για έγκριση. Μεριµνά, σε συνεργασία µε αρµόδιους φορείς, για τη δέσµευση πόρων χρηµατοδότησης του ως
άνω σχεδιασµού.
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δ. Υποστηρίζει τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού της Χώρας
στην υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση της πρότασης του
Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας προς το
Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
ε. Παρακολουθεί την εφαρµογή του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας και προβαίνει σε έλεγχο της εφαρµογής του σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και
υπηρεσίες.
στ. Εισηγείται στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη την κατανοµή πιστώσεων, στον τοµέα της πολιτικής
προστασίας, προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’
και Β’ βαθµού.
ζ. Καταρτίζει, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους κρατικούς
φορείς, το ετήσιο πρόγραµµα προµηθειών όλων των µηχανικών
µέσων και άλλων υλικών, που είναι αναγκαία για την Πολιτική
Προστασία της Χώρας, µε βάση τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασµό
Πολιτικής Προστασίας.
η. Συντάσσει τις εκθέσεις απολογισµού δράσεων.
3. Προωθεί την εφαρµοσµένη έρευνα, µελέτη και επεξεργασία
θεµάτων που αφορούν την πολιτική προστασία της Χώρας στους
τοµείς της εκτίµησης του κινδύνου, πρόληψης, προετοιµασίας,
αντιµετώπισης ανάκαµψης και αποκατάστασης από καταστροφές. Στο πλαίσιο αυτό:
α. Συνεργάζεται µε τα ερευνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα
της Χώρας και δηµόσιους φορείς για την ενσωµάτωση και αξιοποίηση προϊόντων εφαρµοσµένης έρευνας στο σχεδιασµό µείωσης του κινδύνου καταστροφών.
β. Προωθεί και συντονίζει τη συνεργασία δηµόσιων υπηρεσιών
και φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο µε τα
ερευνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της Χώρας για το σκοπό
αυτόν.
γ. Προωθεί και συντονίζει τις δράσεις ανάλυσης και χαρτογράφησης του κινδύνου καταστροφών σε συνεργασία µε τους καθ’
ύλην αρµόδιους δηµόσιους φορείς και υπηρεσίες σε κεντρικό,
αποκεντρωµένο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τους αντίστοιχους ανά κατηγορία κινδύνου ερευνητικούς και ακαδηµαϊκούς φορείς.
δ. Αξιοποιεί Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για
την ανάπτυξη και τήρηση τράπεζας πληροφοριών πολιτικής προστασίας για την υποστήριξη του σχεδιασµού πολιτικής προστασίας και την ενηµέρωση του πληθυσµού σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο.
ε. Εγκρίνει και χρηµατοδοτεί προγράµµατα εφαρµοσµένης
έρευνας ή µελέτες για την πολιτική προστασία της Χώρας.
4. Έχει την ευθύνη της τήρησης Ειδικού Φακέλου Καταστροφής για κάθε γενική, περιφερειακή ή τοπική µεγάλης έντασης
καταστροφή, στον οποίο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου
των ενεργειών, στο πλαίσιο του αντίστοιχου σχεδιασµού, για την
αντιµετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινοµένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζηµιών. Στον ίδιο
φάκελο εµπεριέχονται εκθέσεις απολογισµού δράσης των επιµέρους αρµόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση αντιµετώπισης παρόµοιων φαινοµένων, που
ενσωµατώνονται στην έκθεση απολογισµού δράσεων αναφορικά
µε τα προβλεπόµενα στον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασµό Πολιτικής
Προστασίας που υποβάλλεται από τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας προς το Κ.Σ.Ο.Π.Π.. Επίσης, περιλαµβάνονται
στοιχεία που αφορούν την αποτύπωση της έκτασης και έντασης
της καταστροφής και το εκτιµώµενο κόστος αποκατάστασης. Ο
φάκελος καταστροφής ολοκληρώνεται µε τη συµπλήρωση των
οικονοµικών στοιχείων που αφορούν το συνολικό κόστος για την
αντιµετώπιση και την αποκατάσταση της καταστροφής µετά το
πέρας των σχετικών διαδικασιών.
5. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας είναι αρµόδια
για το συντονισµό όλων των δράσεων εκτίµησης του κινδύνου,
πρόληψης, προετοιµασίας, κινητοποίησης, ετοιµότητας, αντιµετώπισης και αποκατάστασης των καταστροφών όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών και φορέων, σύµφωνα µε τον υφιστάµενο
σχεδιασµό, µε κύριο επιχειρησιακό βραχίονα το Πυροσβεστικό
Σώµα, υπό την επιφύλαξη της λειτουργικής και επιχειρησιακής
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αυτοτέλειας των διαδικασιών και ενεργειών έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα που συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισµού Έρευνας και Διάσωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις που
διέπουν τις δράσεις αυτές. Στο πλαίσιο αυτό:
α. Συντονίζει την προετοιµασία του δυναµικού και των µέσων
πολιτικής προστασίας της Χώρας για την αντιµετώπιση πιθανών
καταστροφών, στο πλαίσιο του υφιστάµενου σχετικού σχεδιασµού, ανά κατηγορία κινδύνου.
β. Αξιοποιεί τα διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία και πληροφορίες για την κινητοποίηση του δυναµικού και των µέσων πολιτικής
προστασίας της Χώρας, εν όψει απειλούµενου κινδύνου καταστροφών. Για το σκοπό αυτόν, οργανώνει και λειτουργεί µονάδα
αξιολόγησης και αξιοποίησης της πρόγνωσης καιρικών φαινοµένων και άλλων πρόδροµων φαινοµένων φυσικών καταστροφών,
µε σκοπό την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναµικού και των
µέσων Πολιτικής Προστασίας, για την αντιµετώπιση απειλούµενου κινδύνου καταστροφών, καθώς και για την ενηµέρωση και
παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους πολίτες.
γ. Οργανώνει και λειτουργεί Εθνικό Σύστηµα Έγκαιρης Προειδοποίησης.
δ. Συντονίζει το έργο και τις δράσεις αντιµετώπισης των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινοµένων, καθώς και το
έργο αποκατάστασης των προκαλούµενων ζηµιών. Ο ανωτέρω
συντονισµός περιλαµβάνει και τις περιπτώσεις εκδήλωσης δράσης για την αντιµετώπιση των κάθε µορφής καταστροφών κατά
την εκδήλωση του φαινοµένου από τις κάθε είδους εµπλεκόµενες δυνάµεις πυρόσβεσης και διάσωσης.
ε. Μεριµνά, δια του Πυροσβεστικού Σώµατος, για την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και
του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού
πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεοµηνιών και λοιπών καταστροφών.
στ. Μεριµνά για την οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών
από µία περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας
τους από εξελισσόµενη ή από επικείµενη καταστροφή. Η λήψη
της απόφασης για την οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών
αποτελεί ευθύνη των κατά τόπους Δηµάρχων, οι οποίοι έχουν το
συντονισµό του έργου πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση της καταστροφής σε τοπικό επίπεδο. Όταν η εξελισσόµενη
ή επικείµενη καταστροφή µπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα
δήµο, η απόφαση λαµβάνεται από τον αρµόδιο Περιφερειάρχη,
ο οποίος µπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη. Στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασµό µε το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ του ν.
3013/2002 (Α’ 102), όπως ισχύει, η ανωτέρω απόφαση λαµβάνεται από τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας ή από τον
Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τους αρµόδιους Περιφερειάρχες και Δηµάρχους. Η λήψη της απόφασης βασίζεται
στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισµού των επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής.
ζ. Λειτουργεί το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας,
σε µόνιµη βάση και για όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,
στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) του άρθρου 68 του παρόντος. Στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας απασχολούνται ειδικευµένα στελέχη Πολιτικής
Προστασίας και το αναγκαίο προσωπικό, στο οποίο περιλαµβάνονται και επιτελικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώµατος. Ο αριθµός των
ανωτέρω επιτελικών στελεχών που διατίθεται για τη στελέχωση
του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας καθορίζεται
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
6. Καταρτίζει και συντονίζει το έργο της πληροφόρησης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τοµέα της Πολιτικής Προστασίας, τόσο σε επίπεδο γενικής ενηµέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιµετώπιση
συγκεκριµένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
7. Τηρεί το Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευµέ-
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νων Εθελοντών της Πολιτικής Προστασίας, το οποίο αποτελεί
µέρος του Ενιαίου Μητρώου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
και Πυροσβεστικού Σώµατος, εντάσσει σε αυτό και αξιοποιεί
Εθελοντικές Οργανώσεις πολιτικής προστασίας και Ειδικευµένους Εθελοντές πολιτικής προστασίας και χρηµατοδοτεί ενταγµένες στο Μητρώο Εθελοντικές Οργανώσεις πολιτικής
προστασίας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
8. Συντονίζει όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες µε αντικείµενο την κατάρτιση των Γενικών, Περιφερειακών και Τοπικών
Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας, εγκρίνει τα Σχέδια αυτά και προβαίνει σε έλεγχο και παρακολούθηση της εφαρµογής τους.
9. Είναι αρµόδια για τα θέµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης
των στελεχών πολιτικής προστασίας, των στελεχών όλων των δυνάµεων πολιτικής προστασίας, των εθελοντών, καθώς και των
πολιτών, σε θέµατα πολιτικής προστασίας. Για το σκοπό αυτόν:
α. Συνεργάζεται, χρηµατοδοτεί και αναθέτει στην Εθνική
Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας την
εκπόνηση και εκτέλεση προγραµµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης των στελεχών της πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
Οµοίως, σχεδιάζει ειδικά προγράµµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής
Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώµατος και των µελών τους,
τα οποία υλοποιούνται από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
β. Συνεργάζεται µε το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης για το σχεδιασµό προγραµµάτων εκπαίδευσης,
κατάρτισης, επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης των στελεχών
των λοιπών δυνάµεων πολιτικής προστασίας, σε θέµατα πολιτικής προστασίας.
10. Προωθεί τις σχέσεις της Χώρας στον τοµέα της Πολιτικής
Προστασίας µε τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς και αντίστοιχους φορείς πολιτικής προστασίας άλλων χωρών, συντονίζει
την παροχή επιστηµονικής ή υλικής βοήθειας από και προς
άλλες χώρες, οι οποίες πλήττονται από καταστροφές και αξιοποιεί παρόµοια βοήθεια για τη Χώρα. Το αίτηµα των κρατικών
υπηρεσιών της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
3013/2002, όπως ισχύει, για συνδροµή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών
και Φορέων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε σκοπό την αντιµετώπιση κάθε µορφής καταστροφών υποβάλλεται αποκλειστικά
µέσω της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.
11. Εισηγείται στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη νοµοθετικά, κανονιστικά ή άλλα αναγκαία µέτρα, για
το σχεδιασµό και την υλοποίηση της Πολιτικής Προστασίας της
Χώρας, καθώς και για την εκπλήρωση της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώµατος.»
Άρθρο 109
Αρµοδιότητες των Διευθύνσεων, Τµηµάτων
και Γραφείων της Σ.Α.Π.Π.
1. Η Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρµογών της Σ.Α.Π.Π. έχει ως
αποστολή την έρευνα, τη µελέτη και την τεκµηρίωση του σχεδιασµού πολιτικής προστασίας, καθώς και την ενσωµάτωση των
σύγχρονων επιστηµονικών δεδοµένων και τεχνολογιών σε όλες
τις φάσεις διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών µε στόχο τη
µείωση του κινδύνου καταστροφών και τη συµβολή στην αειφόρο
ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό:
Α. Το Τµήµα Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών
είναι αρµόδιο για:
α. την επεξεργασία θεµάτων που αφορούν τις διαδικασίες
πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και τις διαδικασίες αποκατάστασης,
β. το σχεδιασµό των δράσεων πρόληψης καταστροφών και το
συντονισµό των φορέων και υπηρεσιών που µετέχουν στον ως
άνω σχεδιασµό,
γ. το συντονισµό του σχεδιασµού αποκατάστασης καταστροφών,
δ. το συντονισµό της εφαρµογής των δράσεων αποκατάστασης,
ε. τη σύνταξη σχετικών µε τα ανωτέρω κανονισµών και προδια-

γραφών.
Β. Το Τµήµα Αντιµετώπισης Καταστροφών είναι αρµόδιο για:
α. την επεξεργασία των θεµάτων που αφορούν το σχεδιασµό
των δράσεων προετοιµασίας και αντιµετώπισης καταστροφών,
β. το σχεδιασµό των δράσεων προετοιµασίας,
γ. το σχεδιασµό αντιµετώπισης καταστροφών,
δ. το συντονισµό των φορέων και υπηρεσιών που µετέχουν στις
ως άνω διαδικασίες σχεδιασµού κατά λόγο αρµοδιότητας και κατηγορίας κινδύνου,
ε. το συντονισµό της προετοιµασίας του δυναµικού και των
µέσων πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του υφιστάµενου σχετικού σχεδιασµού,
στ. την υποστήριξη του Κ.Ε.Π.Π. στο συντονισµό του έργου της
αντιµετώπισης καταστροφών και της διαχείρισης καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης, σύµφωνα µε τον υφιστάµενο σχεδιασµό,
ζ. το σχεδιασµό, την οργάνωση και τη διενέργεια ασκήσεων πολιτικής προστασίας σε συνεργασία µε λοιπούς φορείς και υπηρεσίες κατά λόγο αρµοδιότητας,
η. την εισήγηση σχετικών µε τα ανωτέρω κανονισµών και προδιαγραφών,
θ. τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρµογής του σχεδιασµού πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση καταστροφών,
ι. την εισήγηση σχετικά µε την έγκριση των Γενικών, Περιφερειακών και Τοπικών Σχεδίων πολιτικής προστασίας στα πλαίσια του
ως άνω σχεδιασµού.
Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιεί τα διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία
και πληροφορίες ανά κατηγορία κινδύνου.
Γ. Το Τµήµα Ερευνών και Τεκµηρίωσης είναι αρµόδιο για την
έρευνα, µελέτη, ανάπτυξη και λειτουργία διαδικασιών διαχείρισης
του κινδύνου καταστροφών ανάλογα µε το είδος κάθε καταστροφής. Είναι αρµόδιο ιδίως για:
α. Την έρευνα, τη µελέτη και την τεκµηρίωση διαδικασιών διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών.
β. Τη συγκέντρωση, καταγραφή, αξιολόγηση και επεξεργασία
στατιστικών και λοιπών στοιχείων που έχουν σχέση µε τις φυσικές, τεχνολογικές ή άλλες καταστροφές, την ανάλυση των αποτελεσµάτων για τη συναγωγή συµπερασµάτων και την πρόταση
στα αρµόδια Τµήµατα Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών και Αντιµετώπισης Καταστροφών για τη λήψη µέτρων και τη
βελτίωση του αντίστοιχου σχεδιασµού πολιτικής προστασίας, µε
σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων.
γ. Την προώθηση και το συντονισµό των δράσεων ανάλυσης
και χαρτογράφησης του κινδύνου καταστροφών σε συνεργασία
µε τους καθ’ ύλην αρµόδιους δηµόσιους φορείς και υπηρεσίες,
καθώς και τους αντίστοιχους ανά κατηγορία κινδύνου ερευνητικούς και ακαδηµαϊκούς φορείς.
δ. Την τήρηση του Ειδικού Φακέλου Καταστροφής για κάθε
γενική, περιφερειακή ή τοπική µεγάλης έντασης καταστροφή.
ε. Την ενηµέρωση και διαχείριση τράπεζας δεδοµένων για τις
κάθε είδους φυσικές καταστροφές.
στ. Τη σύνταξη, µε βάση τον Ειδικό Φάκελο που τηρείται για
κάθε καταστροφή, του σχεδίου απολογιστικής έκθεσης του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.
ζ. Τη συγκέντρωση επιστηµονικών ή άλλων πληροφοριών και
τη δηµιουργία µονάδας τεκµηρίωσης σε ζητήµατα πολιτικής προστασίας.
η. Τη συνεργασία µε ερευνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και
αρµόδιους δηµόσιους φορείς και υπηρεσίες για την προώθηση
της εφαρµοσµένης έρευνας, της επιστηµονικής µελέτης και της
επεξεργασίας θεµάτων σχετικών µε την πολιτική προστασία
στους τοµείς της εκτίµησης του κινδύνου, της πρόληψης, προετοιµασίας, αντιµετώπισης, ανάκαµψης και αποκατάστασης από
καταστροφές, καθώς και για την αξιοποίηση σύγχρονων επιστηµονικών δεδοµένων και τεχνολογιών στη διαχείριση του κινδύνου
καταστροφών.
θ. Τη δηµιουργία και διαχείριση τράπεζας πληροφοριών πολιτικής προστασίας σε συνεργασία µε τα ως άνω ιδρύµατα, φορείς
και υπηρεσίες που συλλέγουν, επεξεργάζονται και τηρούν δεδοµένα πολιτικής προστασίας για την υποστήριξη του σχεδιασµού
πολιτικής προστασίας.
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ι. Την υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Σ.Κ.Ε. του Πυροσβεστικού Σώµατος µε τη διάθεση επιχειρησιακής πληροφορίας πολιτικής προστασίας και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη
χρήση της ανωτέρω πληροφορίας από το Κ.Ε.Π.Π., σε συνεργασία
µε το Τµήµα Νέων Τεχνολογιών και Εφαρµογών της οικείας Διεύθυνσης.
ια. Τη µελέτη και το σχεδιασµό διαδικασιών για την αξιοποίηση
των διαθέσιµων επιστηµονικών δεδοµένων κατά κατηγορία κινδύνου και δεδοµένων πρόγνωσης καιρικών και άλλων φυσικών φαινοµένων, σε συνεργασία µε ερευνητικούς και ακαδηµαϊκούς
φορείς και αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα
µε σκοπό την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναµικού και των µέσων
Πολιτικής Προστασίας, για την αντιµετώπιση απειλούµενου κινδύνου καταστροφών, καθώς και για την ενηµέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους πολίτες στο πλαίσιο του Εθνικού
Συστήµατος Έγκαιρης Προειδοποίησης.
ιβ. Την υλοποίηση διαδικασιών αξιολόγησης και ανατροφοδότησης του σχεδιασµού πολιτικής προστασίας σε όλες τις φάσεις
διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες, για κάθε τοµέα σχεδιασµού οργανικές µονάδες της
Σ.Α.Π.Π..
ιγ. Την εισήγηση προς τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού,
για την έγκριση και χρηµατοδότηση προγραµµάτων εφαρµοσµένης έρευνας ή µελετών για την πολιτική προστασία.
Δ. Το Τµήµα Νέων Τεχνολογιών και Εφαρµογών είναι αρµόδιο
για:
α. Την ανάπτυξη και λειτουργία νέων τεχνολογιών και εφαρµογών, καθώς και το σχεδιασµό καινοτόµων υπηρεσιών µε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την αξιοποίηση των
διαθέσιµων επιστηµονικών δεδοµένων ανά κατηγορία κινδύνου καταστροφών µε σκοπό: αα) την υποστήριξη του σχεδιασµού πολιτικής προστασίας σε όλες τις φάσεις διαχείρισης του κινδύνου
καταστροφών σε συνεργασία µε τις λοιπές οργανικές µονάδες της
οικείας Διεύθυνσης, ββ) την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναµικού
και των µέσων πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνου καταστροφών και γγ) την ενηµέρωση και παροχή αντίστοιχων
οδηγιών προς τους πολίτες στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος
Έγκαιρης Προειδοποίησης Πολιτών.
β. Την υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Σ.Κ.Ε. µέσω των ανωτέρω εφαρµογών.
γ. Τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής ή άλλης πρόσφορης διασύνδεσης µε άλλα Επιχειρησιακά Κέντρα και µε τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού.
δ. Τη µέριµνα για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας
των συστηµάτων διαχείρισης έκτακτης ανάγκης και τη συµβατότητά τους µε τα υπόλοιπα συστήµατα πληροφορικής και επικοινωνιών της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.
ε. Την ανάπτυξη και λειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής
και τηλεπικοινωνιών της Σ.Α.Π.Π. και του Γραφείου του Γενικού
Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας και τη µέριµνα για τη δηµιουργία και διαχείριση του δικτύου Η/Υ της Σ.Α.Π.Π..
στ. Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών για τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους φορείς της Γ.Γ.Π.Π. και την υποστήριξη της εφαρµογής τους.
ζ. Τη µέριµνα για την εγκατάσταση και ορθή λειτουργία τηλεπικοινωνιακών µέσων σε κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας και την τεχνική υποστήριξη των αποστολών στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό.
η. Την εγκατάσταση και συντήρηση των δικτύων Η/Υ Τηλεπικοινωνίας (σταθερή, κινητή, δορυφορική, ασύρµατη) και των περιφερειακών συστηµάτων τηλεπικοινωνίας.
θ. Τη µέριµνα για τη συντήρηση ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών
(Η/Ζ, UPS), ηλεκτρονικών συσκευών, τηλεοπτικοακουστικών
µέσων (προβολικά, τηλεοράσεις, βίντεο, εικονοτηλέφωνο, κεραίες), φαξ κ.λπ..
ι. Τη λειτουργία συστηµάτων συναγερµού και συστήµατος πυρασφάλειας.
2. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού έχει ως αποστολή το
συντονισµό των δράσεων για την κατάρτιση και την εφαρµογή του
σχεδιασµού πολιτικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο µε στόχο τη
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συνολική βελτίωση του επιπέδου προστασίας των πολιτών από καταστροφές, τη µείωση του κινδύνου καταστροφών και τη συµβολή
στην αειφόρο ανάπτυξη της Χώρας. Στο πλαίσιο αυτό:
Α. Το Τµήµα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού είναι
αρµόδιο για:
α. Την παρακολούθηση των διαδικασιών διαµόρφωσης της
Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών και του
Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας.
β. Στον ανωτέρω σχεδιασµό περιλαµβάνεται ο προϋπολογισµός
πολιτικής προστασίας της χώρας, από πλευράς λειτουργικών και
επενδυτικών δαπανών, για το σύνολο των Υπουργείων, των εποπτευόµενων φορέων και της Γ.Γ.Π.Π., καθώς και εισήγηση του
Τµήµατος για την προµήθεια των αναγκαίων υλικών και µέσων για
την αντιµετώπιση καταστροφών.
γ. Την κατάρτιση της πρότασης του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας.
δ. Την κατάρτιση, σε συνεργασία µε αρµόδιους δηµόσιους φορείς, του ετήσιου προγράµµατος προµηθειών όλων των µέσων και
υλικών, που είναι αναγκαία για την πολιτική προστασία της Χώρας,
µε βάση τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας.
Β. Το Τµήµα Ελέγχου Εφαρµογής Σχεδιασµού είναι αρµόδιο
για:
α. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρµογής της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών και του Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας από τους αρµόδιους
φορείς και υπηρεσίες.
β. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τον έλεγχο
της εφαρµογής της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών και του Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας.
γ. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρµογής του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας και τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για το σκοπό αυτόν.
δ. Τον έλεγχο της αξιοποίησης όλων των διαθέσιµων υλικών και
µέσων πολιτικής προστασίας για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων κατά την αντιµετώπιση καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του υφιστάµενου σχεδιασµού.
ζ. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης του ετήσιου προγράµµατος προµηθειών όλων των µέσων και υλικών, που
είναι αναγκαία για την πολιτική προστασία της Χώρας, µε βάση
τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας.
η. Τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων απολογισµού δράσεων.
Γ. Το Τµήµα Εθελοντισµού και Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για:
α. Την κατάρτιση και το συντονισµό του έργου της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τοµέα της πολιτικής
προστασίας τόσο σε επίπεδο γενικής ενηµέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιµετώπιση συγκεκριµένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
β. Την τήρηση ενιαίου Μητρώου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώµατος, την ένταξη σε αυτό, αξιοποίηση
και χρηµατοδότηση των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας, καθώς και την ένταξη στο Μητρώο και αξιοποίηση των
ειδικευµένων εθελοντών πολιτικής προστασίας.
γ. Την παρακολούθηση θεµάτων που αφορούν το συντονισµό,
τη χρηµατοδότηση και ανάθεση στην Πυροσβεστική Ακαδηµία της
εκπόνησης και εκτέλεσης προγραµµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης των στελεχών της πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, των
αιρετών των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού και το σχεδιασµό ειδικών προγραµµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και των µελών τους,
τα οποία υλοποιούνται από την Πυροσβεστική Ακαδηµία.
δ. Την επεξεργασία εισήγησης για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
ε. Την επιχειρησιακή ένταξη των εθελοντικών οργανώσεων στα
µέσα και το δυναµικό της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.
στ. Την ενεργοποίηση των ενταγµένων Εθελοντικών Οργανώσεων και των Ειδικευµένων Εθελοντών σε κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας.
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ζ. Την εποπτεία, τον έλεγχο και την επικοινωνία µε τις ενταγµένες εθελοντικές οµάδες και τους ειδικευµένους εθελοντές, την παρακολούθηση της δραστηριότητας και του προγραµµατισµού
τους, την τήρηση αρχείου δράσεών τους και τη διεξαγωγή ετήσιου απολογισµού.
η. Το σχεδιασµό δράσεων και την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων για τη διάδοση του εθελοντισµού σε θέµατα πολιτικής προστασίας.
θ. Την εισήγηση επί προπτυχιακών και µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών, σεµιναρίων και άλλων προγραµµάτων στην
Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας ή σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για θέµατα πολιτικής προστασίας.
ι. Την επεξεργασία και εισήγηση δράσεων, καθώς και το συντονισµό, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και το Γραφείο
Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων, του έργου της πληροφόρησης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τοµέα της πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο γενικής ενηµέρωσης όσο και σε αντίστοιχο
παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιµετώπιση συγκεκριµένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
ια. Την επιµέλεια έκδοσης ενηµερωτικών, τεχνικών και επιστηµονικών ανακοινώσεων της Γ.Γ.Π.Π. [βιβλία, περιοδικά, ενηµερωτικά φυλλάδια, οπτικούς δίσκους (cd rom)] κ.λπ..
ιβ. Τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης της Γ.Γ.Π.Π. µε περιοδικά,
βιβλία, φυλλάδια και λοιπό υλικό, που αναφέρεται σε θέµατα πολιτικής προστασίας, την τεκµηρίωση, ταξινόµηση και ηλεκτρονική
διαχείριση του υλικού της βιβλιοθήκης.
ιγ. Την εξυπηρέτηση του προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας, καθώς και κάθε ενδιαφερόµενου ερευνητή
µε την εξεύρεση και διάθεση ή το δανεισµό βιβλίων και λοιπών εντύπων. Τη συνεργασία µε άλλες βιβλιοθήκες του εσωτερικού ή
εξωτερικού. Τη µέριµνα για την πρόσβαση σε εθνικές και διεθνείς
βιβλιοθήκες µέσω διαδικτύου. Τη σύνταξη βιβλιογραφικών δελτίων, την παροχή βιβλιογραφικών πληροφοριών στους ενδιαφερόµενους και την τήρηση και ενηµέρωση καταλόγου των
αποκτηµάτων της βιβλιοθήκης.
ιδ. Την ενηµέρωση και τον εµπλουτισµό της διαδικτυακής πύλης
της Γ.Γ.Π.Π..
Δ. Το Τµήµα Οικονοµικών και Υποστήριξης Έργων έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα αναγκαία στοιχεία για την
κατάρτιση ή τροποποίηση του προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εκτέλεσής του.
β. Καταρτίζει πρόταση για την κατανοµή των πιστώσεων, στον
τοµέα της πολιτικής προστασίας, προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού.
γ. Μεριµνά για την παροχή εντολής για την εκκαθάριση των
αποδοχών και λοιπών αµοιβών, καθώς και κάθε είδους αποζηµιώσεων του προσωπικού της Σ.Α.Π.Π. και του Γραφείου του Γενικού
Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.
δ. Μεριµνά για τη στέγαση, συντήρηση και την εκκαθάριση µισθωµάτων κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων εξοπλισµού στα
οποία στεγάζεται η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας.
ε. Μεριµνά για την ασφάλεια, καθαριότητα και ευταξία του κτιρίου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.
στ. Προβαίνει στην προµήθεια κάθε πάγιου και αναλώσιµου υλικού ή εφοδίου και µεριµνά για την ανάληψη εκτέλεσης εργασιών
ή µελετών για τις ανάγκες της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας.
ζ. Μεριµνά για τη διαχείριση δηµόσιου υλικού, πάγιου ή αναλώσιµου, καθώς και για την αξιοποίηση, προµήθεια ή εκποίηση κάθε
κινητού περιουσιακού στοιχείου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.
η. Παρακολουθεί την αποθήκη υλικού και µεριµνά για την ικανοποίηση των αναγκών της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και τηρεί βιβλία και στοιχεία.
θ. Παραλαµβάνει από τις µόνιµες ή ευκαιριακές επιτροπές παραλαβής των κάθε είδους και φύσεως υλικών, αναλωσίµων και µη
και τα διαθέτει στις επιµέρους οργανικές µονάδες.
ι. Μεριµνά για κάθε θέµα που αφορά την κίνηση, διάθεση και
έλεγχο της χρήσης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Σ.Α.Π.Π..

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ια. Μεριµνά για τη διακίνηση της αλληλογραφίας µέσω ΕΛ.ΤΑ.
ή από ιδιωτικές εταιρείες.
ιβ. Τη διαχείριση προγραµµάτων και έργων πολιτικής προστασίας που χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, την
Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπούς Διεθνείς Οργανισµούς. Ειδικότερα, είναι αρµόδιο για τις διαδικασίες προγραµµατισµού, ανάθεσης και διαχείρισης συµβάσεων, παρακολούθησης και
πιστοποίησης του φυσικού αντικειµένου και οικονοµικής διαχείρισης έργου.
3. Το Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Προγραµµάτων έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Προωθεί τις σχέσεις της Χώρας στον τοµέα της πολιτικής
προστασίας µε τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς και αντίστοιχους φορείς πολιτικής προστασίας άλλων χωρών, συντονίζει
την παροχή επιστηµονικής ή υλικής βοήθειας από και προς άλλες
χώρες σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και εισηγείται για την
αξιοποίηση της βοήθειας αυτής.
β. Εισηγείται τα αναγκαία µέτρα για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας, σε θέµατα πολιτικής προστασίας, προς το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συµβάσεις και παρακολουθεί τη
σύναψη και υλοποίηση διεθνών συµφωνιών και συνεργασιών.
γ. Συνεργάζεται µε τις λοιπές οργανικές µονάδες της Γ.Γ.Π.Π.,
καθώς και µε άλλους φορείς για την εισήγηση και διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων, συνεδρίων, συναντήσεων, εκπαιδεύσεων, εκθέσεων, ασκήσεων και ηµερίδων.
δ. Εισηγείται την πραγµατοποίηση ταξιδιών του προσωπικού
της Γ.Γ.Π.Π. στο εξωτερικό για επίσηµες επισκέψεις ή υπηρεσιακές αποστολές.
ε. Παρακολουθεί τις δράσεις αρµοδιότητας Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συµβουλίου της Ευρώπης και
Διεθνών Οργανισµών και υποβάλλει για έγκριση και χρηµατοδότηση αντίστοιχα προγράµµατα.
στ. Συµµετέχει στην επεξεργασία και εφαρµογή συµβάσεων,
αποφάσεων, συστάσεων και µελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
του Συµβουλίου της Ευρώπης και Διεθνών Οργανισµών σε αντικείµενα της Γ.Γ.Π.Π..
ζ. Σχεδιάζει και υποβάλλει προτάσεις και την υλοποίηση προγραµµάτων σε συνεργασία µε τις λοιπές οργανικές µονάδες της
Σ.Α.Π.Π. κατά λόγο αρµοδιότητας.
η. Εποπτεύει, παρακολουθεί, υλοποιεί και εφαρµόζει τα διεθνή
και ευρωπαϊκά προγράµµατα αποστολής της Σ.Α.Π.Π., καθώς και
τη διενέργεια κάθε αναγκαίας συναφούς πράξης.
4. Το Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθµού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112» είναι αρµόδιο:
α. Για την παρακολούθηση της εφαρµογής της Ενωσιακής και
Εθνικής νοµοθεσίας για την υλοποίηση και λειτουργία του Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Αριθµού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112», καθώς
και την κατάρτιση, ανάθεση και παρακολούθηση της εκτέλεσης
της κάθε σχετικής µε τη λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθµού Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης «112» Σύµβασης.
β. Για την παρακολούθηση των θεµάτων υλοποίησης και λειτουργίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθµού Κλήσης Έκτακτης
Ανάγκης «112», τη συνεργασία µε τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, την εισήγηση θεσµικών ρυθµίσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της ΥΚΕΑ 112, την ενηµέρωση του κοινού για το «112»
και για τη δυνατότητα εντοπισµού της θέσης του καλούντος, τη
συνεργασία µε αντίστοιχους φορείς της Ε.Ε. και εθνικούς φορείς
κρατών - µελών της Ε.Ε. για θέµατα που αφορούν το «112», την
παροχή στοιχείων για τη λειτουργία της υπηρεσίας του «112» σε
εθνικούς και διεθνείς φορείς, την ανάπτυξη του «112» και την παρακολούθηση κάθε άλλου συναφούς µε το «112» θέµατος.
5. Το Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης είναι αρµόδιο για:
α. Το χειρισµό όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του
µόνιµου και µε θητεία προσωπικού, του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και µε σχέση έµµισθης εντολής, του προσωπικού του Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής
Προστασίας, του Γραφείου Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων και
όλων των θεµάτων αποσπάσεων, µετατάξεων και κάθε είδους υπηρεσιακών µεταβολών.
β. Το χειρισµό των θεµάτων συµβάσεων µίσθωσης έργου.
γ. Την εφαρµογή µέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση του
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ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων.
δ. Τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας.
ε. Τη µέριµνα για τις µετακινήσεις των υπαλλήλων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας.
στ. Τον προγραµµατισµό και την ανίχνευση αναγκών της
Σ.Α.Π.Π. σε ανθρώπινο δυναµικό.
ζ. Την τήρηση του προσωπικού µητρώου των υπαλλήλων και την
επεξεργασία των στοιχείων για τις εκάστοτε µεταβολές του προσωπικού της Σ.Α.Π.Π..
η. Την οργάνωση των υπηρεσιών της Σ.Α.Π.Π. και την υποβολή
προτάσεων για την οργανωτική αναδιάρθρωσή της σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες οργανικές µονάδες.
θ. Τη µέριµνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συµβουλίων.
ι. Το χειρισµό θεµάτων εφαρµογής του συστήµατος εκθέσεων
αξιολόγησης του προσωπικού.
ια. Τη µελέτη και εφαρµογή µέτρων για την απλούστευση των
διοικητικών διαδικασιών, την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, καθώς και τον ανασχεδιασµό των χρησιµοποιούµενων εντύπων στο πλαίσιο αρµοδιοτήτων της υπηρεσίας.
ιβ. Την εφαρµογή µέτρων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας
του υπηρετούντος προσωπικού.
ιγ. Τη µέριµνα για την προώθηση και παρακολούθηση της διαδικασίας µέχρι τη δηµοσίευσή τους, των νοµοθετικών και άλλων
κειµένων που καταρτίζονται από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας.
ιδ. Τη σύνταξη στην αρχή κάθε έτους του απολογισµού των
δράσεων της Σ.Α.Π.Π. του προηγούµενου έτους και τον προγραµµατισµό του επόµενου έτους.
ιε. Την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου εισερχόµενης και
εξερχόµενης αλληλογραφίας.
ιστ. Τη διακίνηση και διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, την αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων και τη διαχείριση ζητηµάτων περαιτέρω χρήσης δηµόσιας πληροφορίας.
ιζ. Την επικύρωση και βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων ή
φωτοαντιγράφων εγγράφων ή δικαιολογητικών.
ιη. Την τήρηση του αρχείου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας.
Άρθρο 110
Δυναµικό και µέσα πολιτικής προστασίας
1. Το άρθρο 3 του ν. 3013/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 3
Δυναµικό και µέσα Πολιτικής Προστασίας
1. Στο δυναµικό και στα µέσα Πολιτικής Προστασίας περιλαµβάνονται:
α. Ειδικευµένα στελέχη Πολιτικής Προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στα οποία ανατίθεται η επίβλεψη
εκπόνησης και εφαρµογής των σχεδίων, προγραµµάτων και µέτρων Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο συντονισµός των αναγκαίων ενεργειών.
β. Το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Οργανισµών Κοινής
Ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες σε επιχειρησιακό επίπεδο για τις
επιµέρους δράσεις Πολιτικής Προστασίας και, κυρίως, για την
ετοιµότητα και την αντιµετώπιση των καταστροφών [όπως Πυροσβεστικό Σώµα, Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή, ΕΛ.ΑΣ.,
Ε.Κ.Α.Β., Ένοπλες Δυνάµεις, Ο.Α.Σ.Π., υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, της Περιφέρειας, των Δήµων, της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και
των θυγατρικών της (Α.Δ.Μ.Η.Ε., Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κ.λπ.), του Ο.Τ.Ε.
Α.Ε. και των θυγατρικών του, της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.,
της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., της Ε.Μ.Υ. κ.λπ.].
γ. Οι εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας, καθώς και
οι ειδικευµένοι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που έχουν πιστοποιηθεί σχετικώς
από την Πυροσβεστική Ακαδηµία, εντάσσονται στο σχεδιασµό της
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και αναλαµβάνουν
την υποστήριξη σχεδίων και δράσεων πρόληψης και αποκατάστα-
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σης, καθώς και δράσεις ετοιµότητας και αντιµετώπισης καταστροφών.
2.α. Σε περιπτώσεις γενικών καταστροφών, περιφερειακών και
τοπικών µεγάλης έντασης ή καταστροφών εξειδικευµένου χαρακτήρα, καθώς και σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης,
εντάσσονται στις δυνάµεις της Πολιτικής Προστασίας, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας ή του εξουσιοδοτηµένου Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
ή του εξουσιοδοτηµένου Περιφερειάρχη, πολίτες µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία, καθώς και πάσης φύσεως µέσα που ανήκουν σε
φυσικά και νοµικά πρόσωπα µε τους αντίστοιχους χειριστές τους,
εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την αντιµετώπιση των καταστροφών.
β. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία
και το ύψος της καταβαλλόµενης αποζηµίωσης, για τη χρήση των
µέσων και την απασχόληση των πολιτών και των χειριστών των
µέσων.
γ. Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές της
παρούσας παραγράφου αίρεται αυτοδικαίως µε την πάροδο εξαµήνου, δύναται δε να ανανεώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από βεβαίωση των κατά
περίπτωση αρµόδιων αποκεντρωµένων οργάνων πολιτικής προστασίας ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης, καθώς
και µε ειδική αιτιολογία για τους λόγους για τους οποίους οι επιπτώσεις από τις καταστροφές δεν έχουν ακόµη αντιµετωπισθεί.»
2. Το υπ’ αριθµ. 5 εδάφιο της περίπτωσης θ’ της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειµένου για τοπικές καταστροφές µικρής έντασης,
ύστερα από εξουσιοδότηση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής
Προστασίας σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν. 3013/2002.»
3. Για τους δηµοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος η άρνηση σύµπραξης ή
προσήκουσας εκτέλεσης καθηκόντων στο πλαίσιο της υλοποίησης
των Γενικών και Ειδικών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας και της
εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος νόµου και της εν γένει
νοµοθεσίας για την Πολιτική Προστασία της Χώρας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα, το οποίο διώκεται υποχρεωτικώς
και τιµωρείται κατά τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 111
Ανασυγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής
Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας
1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3013/2002 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας στην οποία µετέχουν οι Υπουργοί:
α. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως Πρόεδρος,
β. Οικονοµικών,
γ. Εθνικής Άµυνας,
δ. Εσωτερικών,
ε. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
στ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
ζ. Παιδείας και Θρησκευµάτων,
η. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
θ. Υγείας,
ι. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
ια. Ναυτιλίας και Αιγαίου και
ιβ. κατά περίπτωση, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ή ο
Υφυπουργός Επικρατείας ή ο Υπουργός Επικρατείας.
Στις συνεδριάσεις της λαµβάνουν µέρος, κατά περίπτωση και
αρµοδιότητα, και άλλοι Υπουργοί, εφόσον, κατά την κρίση του
Προέδρου, θεωρείται αναγκαία η παρουσία τους.»
2. Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
3013/2002 αναριθµούνται σε β’ και γ’ αντιστοίχως, προστίθεται
δε περίπτωση α’ ως ακολούθως:
«α. Εγκρίνει την Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου
Καταστροφών και τον Εθνικό Σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας.»
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Άρθρο 112
Ανασυγκρότηση του Κεντρικού Συντονιστικού
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3013/2002
αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Συνιστάται Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
2. Στη σύνθεσή του µετέχουν:
α. Ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας, ως Πρόεδρος,
β. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµόσιας Τάξης,
γ. Ο Γενικός Γραµµατέας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας,
δ. Οι Γενικοί Γραµµατείς των Υπουργείων:
δ.1. Οικονοµικών,
δ.2. Εσωτερικών,
δ.3. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
δ.4. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
δ.5. Παιδείας και Θρησκευµάτων,
δ.6. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
δ.7. Υγείας,
δ.8. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
δ.9. Ναυτιλίας και Αιγαίου,
δ.10. Ο Υπαρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α..,
δ.11. Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώµατος και
δ.12. Οι Πρόεδροι Ε.Ν.Π.Ε. και Κ.Ε.Δ.Ε..
ε. Στη σύνθεσή του, επίσης, µπορεί να µετέχει ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, για θέµατα αντίστοιχων καταστροφών στην περιοχή αρµοδιότητάς του.
3. Σε περιπτώσεις γενικών, καθώς και ιδιαίτερου χαρακτήρα
περιφερειακών ή τοπικών µεγάλης έντασης καταστροφών, το
ίδιο όργανο µπορεί να συνεδριάζει µε τη συµµετοχή των αντίστοιχων Υπουργών ή των αρµόδιων για την Πολιτική Προστασία
Υφυπουργών, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Υπουργού
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος και προεδρεύει.»
2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3013/2002 προστίθεται εδάφιο η’ ως ακολούθως:
«η. Εγκρίνει τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας.»
Άρθρο 113
Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου
Καταστροφών- Εθνικός Σχεδιασµός Πολιτικής
Προστασίας - Ετήσιος Εθνικός Σχεδιασµός
Πολιτικής Προστασίας
1. Σχεδιάζεται κάθε πέντε (5) έτη «Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών». Η ως άνω πολιτική στοχεύει
στην αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών και στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης της Χώρας. Για τη διαµόρφωσή
της λαµβάνονται υπόψη η ανάλυση του κινδύνου καταστροφών
σε συνάρτηση µε τους διαθέσιµους οικονοµικούς πόρους, οριζόντιες και τοµεακές πολιτικές, ιδίως δε οι πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιµατική αλλαγή, την υγεία,
την ασφάλεια, την εκπαίδευση και κατάρτιση και λοιπά και µετέχουν οι δηµόσιοι φορείς κατά λόγο αρµοδιότητας, ακαδηµαϊκοί
και ερευνητικοί φορείς, φορείς του παραγωγικού τοµέα και λοιποί φορείς του ιδιωτικού τοµέα, εµπλεκόµενοι στη διαχείριση του
κινδύνου καταστροφών.
2. Η Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών
εγκρίνεται από τη Διυπουργική Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας.
Η ως άνω πολιτική ενσωµατώνεται στον αναπτυξιακό σχεδιασµό
της Χώρας και αποτελεί κύριο άξονα αυτού για την επίτευξη της
αειφόρου ανάπτυξης. Η Γ.Γ.Π.Π. είναι αρµόδια, µέσω της Σ.Α.Π.Π.,
για την προώθηση και το συντονισµό των διαδικασιών διαµόρφωσης της ως άνω πολιτικής. Οι επιµέρους διαδικασίες και λοιπές
λεπτοµέρειες για την κατάρτιση και την αναθεώρηση της ως άνω
πρότασης προς τη Διυπουργική Επιτροπή, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου της εφαρµογής της εγκεκριµένης Εθνικής Πολιτικής
για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών ορίζονται µε τον ορ-

γανισµό της Γ.Γ.Π.Π. και της Σ.Α.Π.Π..
3. Καθιερώνεται «Εθνικός Σχεδιασµός Πολιτικής Προστασίας»
τριετούς διάρκειας, ο οποίος περιλαµβάνει το σύνολο των δράσεων πολιτικής προστασίας, που αφορούν όλους τους τοµείς
διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών και ειδικότερα την πρόληψη, την προετοιµασία, την αντιµετώπιση, την αποκατάσταση
και την ανατροφοδότηση του σχεδιασµού διαχείρισης του κινδύνου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η κατάρτιση του Εθνικού Σχεδιασµού πραγµατοποιείται βάσει της Εθνικής Πολιτικής για τη
Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών. Οι σχετικές δράσεις χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και από πόρους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γ.Γ.Π.Π. προωθεί και συντονίζει τις
διαδικασίες για την κατάρτιση της πρότασης του τριετούς Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας δια της Σ.Α.Π.Π., µε τη
µορφή Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Πολιτική Προστασία. Την πρόταση εισηγείται ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής
Προστασίας στο Κ.Σ.Ο.Π.Π. για περαιτέρω επεξεργασία. Η τελική πρόταση, µετά την ενσωµάτωση των παρατηρήσεων του
Κ.Σ.Ο.Π.Π., υποβάλλεται από τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής
Προστασίας στη Διυπουργική Επιτροπή προς έγκριση. Η
Σ.Α.Π.Π. της Γ.Γ.Π.Π. υποστηρίζει το Κ.Σ.Ο.Π.Π. κατά την ανωτέρω διαδικασία. Στον εγκεκριµένο Εθνικό Σχεδιασµό Πολιτικής
Προστασίας ορίζονται οι οικονοµικοί πόροι υλοποίησης των σχετικών δράσεων. Στον Εθνικό Σχεδιασµό µετέχουν φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Οι επιµέρους διαδικασίες και οι
λοιπές λεπτοµέρειες για την κατάρτιση και αναθεώρηση της πρότασης του Εθνικού Σχεδιασµού προς τη Διυπουργική Επιτροπή,
καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου της εφαρµογής του εγκεκριµένου Εθνικού Σχεδιασµού ορίζονται µε τον οργανισµό της
Γ.Γ.Π.Π. και της Σ.Α.Π.Π..
4. Ο Ετήσιος Εθνικός Σχεδιασµός Πολιτικής Προστασίας του
εδαφίου α’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3013/2002 καταρτίζεται βάσει του τριετούς Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας σε ετήσια βάση από την αρµόδια µονάδα της Γ.Γ.Π.Π., η
οποία είναι η Σ.Α.Π.Π. και υποβάλλεται από τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας στο Κ.Σ.Ο.Π.Π. για έγκριση. Οι επιµέρους διαδικασίες και οι λοιπές λεπτοµέρειες για την κατάρτιση
της πρότασης του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασµού προς το
Κ.Σ.Ο.Π.Π., καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου της εφαρµογής
του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασµού ορίζονται µε τον οργανισµό της
Σ.Α.Π.Π..
5. Ετησίως υποβάλλεται από τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής
Προστασίας έκθεση απολογισµού δράσεων αναφορικά µε τα
προβλεπόµενα στον «Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας» προς το Κ.Σ.Ο.Π.Π.. Οι ως άνω εκθέσεις λαµβάνονται
υπόψη κατά τη διαδικασία αναθεώρησης του «Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας». Μετά τη λήξη της τριετίας υποβάλλεται από τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας
έκθεση απολογισµού δράσεων αναφορικά µε τα προβλεπόµενα
στον Εθνικό Σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας προς τη Διυπουργική Επιτροπή, η οποία λαµβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία
αναθεώρησης της «Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών». Η διαδικασία και λοιπές λεπτοµέρειες για την κατάρτιση των ανωτέρω εκθέσεων απολογισµού δράσεων
ορίζονται µε τον οργανισµό της Σ.Α.Π.Π..
Άρθρο 114
Εθνικό Σύστηµα Έγκαιρης Προειδοποίησης
Ιδρύεται και λειτουργεί στη Σ.Α.Π.Π. «Εθνικό Σύστηµα Έγκαιρης Προειδοποίησης», µε σκοπό τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας όλων των συστηµάτων προστασίας των πολιτών από
την εκδήλωση καταστροφικών φαινοµένων ή συµβάντων, που
λειτουργούν σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και την ένταξή τους σε Εθνικό Σχεδιασµό Έγκαιρης Προειδοποίησης, ο
οποίος καταρτίζεται κάθε έτος από τη Σ.Α.Π.Π. και υλοποιείται
στο πλαίσιο του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα το Εθνικό Σύστηµα Έγκαιρης Προειδοποίησης
συνιστούν διαδικασίες και υποδοµές που εξασφαλίζουν την παραγωγή και την αξιολόγηση της πληροφορίας σχετικά µε επερχόµενα καταστροφικά φαινόµενα ή συµβάντα, τη λήψη
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αποφάσεων και την ενηµέρωση των πολιτών, µε σκοπό την προετοιµασία του πληθυσµού και των δυνάµεων πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση των ανωτέρω συµβάντων, τη βελτίωση
της δυνατότητας αντίδρασης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και
τη µείωση των απωλειών.
Άρθρο 115
Αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέα
Πολιτικής Προστασίας
1. Οι περιπτώσεις β’και ε’ του άρθρου 8 του ν. 3013/ 2002 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«β. Εισηγείται στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη το χαρακτηρισµό καταστροφής, ως γενικής και την
έκδοση της αντίστοιχης απόφασης, για την κήρυξη κατάστασης
έκτακτης ανάγκης.»
«ε. Εισηγείται στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη τη διάθεση και κατανοµή των πιστώσεων, που είναι
εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των, τυχόν, αναγκαίων έκτακτων ενισχύσεων, στους πρωτοβάθµιους και δευτεροβάθµιους
Ο.Τ.Α., για την υλοποίηση σχεδιασµού και εφαρµογής µέτρων
πολιτικής προστασίας. Οι ως άνω έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις διατίθενται απευθείας στους Ο.Τ.Α. από τις εγγεγραµµένες
πιστώσεις του ετήσιου προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή των υπό τούτου
εξουσιοδοτηµένων οργάνων.»
2. Ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας µπορεί, µε
απόφασή του, να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του σε ιεραρχικώς κατώτερα όργανα, µε την εξαίρεση των αρµοδιοτήτων που του έχει
µεταβιβάσει ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, µπορεί, µε απόφασή του, να ορίζει και τρίτο πρόσωπο ως Εθνικό Εκπρόσωπο Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος
αναφέρεται στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.
Άρθρο 116
Λειτουργία Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας
Στο άρθρο 15 του ν. 3013/2002 προστίθεται παράγραφος 5 ως
ακολούθως:
«5. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ως
κατωτέρω:
α. Το Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα, το Γραφείο Τύπου και
Δηµοσίων Σχέσεων, οι Διευθύνσεις, τα Τµήµατα και τα Γραφεία
της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, µε το ωράριο
των δηµοσίων υπηρεσιών.
β. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) σε
εικοσιτετράωρη βάση.
γ. Σε περιπτώσεις κινητοποίησης της Πολιτικής Προστασίας,
ύστερα από απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, τµηµατικά ή ολόκληρη, η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας λειτουργεί σε δεκαεξάωρη ή εικοσιτετράωρη βάρδια.»
Άρθρο 117
Αποστολή και δράση
Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
Το άρθρο 14 του ν. 3013/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 14
Αποστολή και δράση των Εθελοντών
Πολιτικής Προστασίας
1. Αποστολή του εντασσόµενου στο Σύστηµα Εθελοντισµού
Πολιτικής Προστασίας εθελοντή είναι η παροχή συνδροµής
στους αρµόδιους κρατικούς φορείς στο έργο της προστασίας
της ζωής, υγείας και της περιουσίας των πολιτών από φυσικούς,
ανθρωπογενείς και λοιπούς κινδύνους, που προκαλούν καταστά-
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σεις εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου.
2. Οι Ειδικευµένοι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας και οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας των Εθελοντικών Οµάδων Πολιτικής Προστασίας συντρέχουν τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας, δρουν και υποστηρίζουν το έργο των Αρχών και των
κρατικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αποστολής τους,
σύµφωνα µε τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης.»
Άρθρο 118
Ρυθµίσεις θεµάτων
Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
Μετά το άρθρο 14 του ν. 3013/2002 προστίθενται άρθρα 14Α
έως 14Ι ως ακολούθως:
«Άρθρο 14Α
Ορισµοί
Για το σκοπό του παρόντος νοούνται ως:
α. «Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας»: Το φυσικό πρόσωπο,
το οποίο εντάσσεται στο δυναµικό της Πολιτικής Προστασίας και
παρέχει, σε συνεργασία µε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισµούς, άµισθη και µη κερδοσκοπική υπηρεσία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ως
Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας νοείται τόσο ο Ειδικευµένος
Εθελοντής όσο και το µέλος Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής
Προστασίας.
β. «Ειδικευµένος Εθελοντής»: Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο
λόγω της επιστηµονικής ή της επαγγελµατικής κατάρτισής του
ή της πιστοποιηµένης εκπαίδευσης και εµπειρίας του, µπορεί να
συνεισφέρει και ανταποκρίνεται µε πληρότητα σε δράσεις πρόληψης, αντιµετώπισης και αποκατάστασης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Ο Ειδικευµένος Εθελοντής εντάσσεται
στο δυναµικό της Πολιτικής Προστασίας και, σε συνεργασία µε
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς
οργανισµούς, παρέχει άµισθη και µη κερδοσκοπική υπηρεσία
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
γ. «Εθελοντική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας»: Είναι η
οµάδα προσώπων, η οποία εντάσσεται στο δυναµικό της Πολιτικής Προστασίας και σε συνεργασία µε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισµούς,
δραστηριοποιείται στην παροχή µη κερδοσκοπικών υπηρεσιών
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
δ. «Σύστηµα Εθελοντισµού Πολιτικής Προστασίας»: Συνιστά
το θεσµικό, κανονιστικό, διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας των Εθελοντών, Ειδικευµένων Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που έχουν
πιστοποιηθεί και ενταχθεί στο οικείο Μητρώο, δρουν δε, σύµφωνα µε το ν. 3013/2002, όπως ισχύει, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.
ε. «Ενιαίο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώµατος»: Είναι το Μητρώο, το οποίο απαρτίζεται
από το Μητρώο Εθελοντικών οργανώσεων και Ειδικευµένων Εθελοντών της Πολιτικής Προστασίας και το Ειδικό Μητρώο Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Άρθρο 14 Β
Ένταξη και κατηγοριοποίηση
Εθελοντικών Οργανώσεων
και Ειδικευµένων Εθελοντών
1. Στη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας τηρείται Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευµένων Εθελοντών. Η ένταξη στο
Μητρώο αυτό γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας µετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφεροµένου
και υποβολή φακέλου µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά.
2. Στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας µπορούν να
ενταχθούν οι Εθελοντικές Οργανώσεις που αποτελούν νοµικά
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
καθώς και οµάδες προσώπων που από τη συστατική τους πράξη
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προκύπτει ότι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των Ο.Τ.Α. και
των οποίων ο σκοπός επικεντρώνεται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας, όπως προκύπτει από το καταστατικό τους. Για την ένταξη Εθελοντικής Οργάνωσης στο ανωτέρω Μητρώο απαιτείται
η ένταξη µέρους ή του συνόλου των µελών τους ως Εθελοντών
Πολιτικής Προστασίας, ονοµαστικά απαριθµούµενων, µε τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Κάθε εθελοντής µπορεί να
είναι µέλος µιας µόνο οµάδας, η οποία αναγράφεται στην κάρτα
εθελοντή.
3. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις εντάσσονται σε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων, µε σκοπό την ενίσχυση των αρµόδιων για καθεµία από αυτές κρατικών φορεών:
α) δασοπροστασία (επιτήρηση των δασικών οικοσυστηµάτων
κατά την αντιπυρική περίοδο και καθαρισµοί της βλάστησης για
τη µείωση του κινδύνου), β) δασοπυρόσβεση, γ) έρευνα και διάσωση, δ) πρώτες βοήθειες, ε) παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις
έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας, στ) οργάνωση και λειτουργία χώρων συγκέντρωσης πληθυσµού µετά από καταστροφές/αρωγή στους πληγέντες µετά από καταστροφές, ζ)
τηλεπικοινωνίες (αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες) και η) οριζόντιες
δράσεις ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών.
4. Οι Ειδικευµένοι Εθελοντές εντάσσονται σε µία ή περισσότερες από τις κατηγορίες δράσεων της προηγουµένης παραγράφου ή σε δράσεις πρόληψης και προετοιµασίας, λαµβάνοντας
υπόψη την επιστηµονική ή επαγγελµατική κατάρτισή τους ή την
πιστοποιηµένη εκπαίδευση και εµπειρία τους. Στο πλαίσιο ανάληψης δράσεων αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών, οι Ειδικευµένοι Εθελοντές δεν εντάσσονται στις κατηγορίες της
προηγούµενης παραγράφου, όταν έχουν την ιδιότητα µέλους ενταγµένων Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας ή
όπου η δράση αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών δεν είναι δυνατόν να αναληφθεί σε ατοµικό επίπεδο.
5. Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας δύνανται να είναι Έλληνες
πολίτες ή πολίτες κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία ή υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι άδειας
παραµονής επί µακρόν διαµένοντος, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Μιλούν µε επάρκεια την ελληνική γλώσσα.
β. Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης. Εξαίρεση από την προϋπόθεση είναι δυνατή µόνο
αν ασκούν καθήκοντα που δεν απαιτούν επίπεδο γνώσεων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
γ. Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για εγκλήµατα
που αποτελούν κωλύµατα για την πρόσληψη στο Δηµόσιο, σύµφωνα µε τον Υπαλληλικό Κώδικα
(ν. 3528/2007, όπως ισχύει).
δ. Έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Όσον αφορά το ανώτερο όριο ηλικίας, σε περίπτωση
που εµπλέκονται στην αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών, αυτό δεν
θα πρέπει να υπερβαίνει το πεντηκοστό πέµπτο (55ο) έτος, ενώ,
προκειµένου για δράσεις πρόληψης και αποκατάστασης, δεν θα
πρέπει να υπερβαίνουν το εξηκοστό πέµπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους. Οι Ειδικευµένοι Εθελοντές, οι οποίοι δεν εµπλέκονται
ενεργά σε δράσεις πεδίου, µπορούν να παρέχουν τη συνδροµή
τους χωρίς όριο ηλικίας.
ε. Έχουν αποδεδειγµένα καλή σωµατική υγεία ή υγεία που να
επιτρέπει την άσκηση των δράσεων για τις οποίες εντάσσονται
στο Μητρώο Εθελοντών, καθώς και καλή ψυχική υγεία.
στ. Έχουν λάβει την απαιτούµενη εκπαίδευση και πιστοποίηση
από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας ή από άλλο αναγνωρισµένο από αυτήν φορέα.
6. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας
καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η διαδικασία ένταξης για την εγγραφή των Εθελοντικών Οργανώσεων στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, γίνεται ο χαρακτηρισµός
αυτών ως εθνικών, περιφερειακών και τοπικών, ορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησής τους και η διαδικασία πιστοποίησης από την
Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και από άλλους φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από αυτήν
κατά τις διατάξεις του παρόντος, καθορίζονται τα καθήκοντα των
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ενταγµένων στις ως άνω οργανώσεις Εθελοντών και προσδιορίζονται οι κυρώσεις και οι λόγοι διαγραφής από το Μητρώο. Με
την ίδια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
και η διαδικασία ένταξης των Ειδικευµένων Εθελοντών Πολιτικής
Προστασίας στο Μητρώο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας, τα κριτήρια αξιολόγησής τους, οι κυρώσεις και οι
λόγοι διαγραφής τους από το Μητρώο.
Άρθρο 14 Γ
Εκπαίδευση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
1. Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας έχει επιτελικό
και συντονιστικό ρόλο στην εκπαίδευση και µετεκπαίδευση των
Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, η οποία πραγµατοποιείται
από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής
Ακαδηµίας. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται ο τρόπος πραγµατοποίησης της εκπαίδευσης, ο αριθµός των εκπαιδευτικών σειρών, η ελάχιστη διάρκεια
της εισαγωγικής εκπαίδευσης και το πρόγραµµα πραγµατοποίησής της, τα εκπαιδευτικά αντικείµενα και η διδακτέα ύλη, το
είδος, η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης των υποψήφιων Εθελοντών µετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποίησης και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με την ίδια
απόφαση µπορεί να ορίζονται κατηγορίες εθελοντών που εξαιρούνται από επιµέρους εκπαιδευτικά αντικείµενα ή από το σύνολο αυτών, ιδίως όταν ασκούν κατ’ επάγγελµα τις δράσεις για
τις οποίες πρόκειται να εκπαιδευθούν και να πιστοποιηθούν.
2. Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας µπορεί να συνεργάζεται, πέραν της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, και µε αρµόδιους κρατικούς φορείς ή µε ιδιωτικούς φορείς που έχουν
πιστοποιηθεί είτε από την Πυροσβεστική Ακαδηµία κατά τις διατάξεις του παρόντος είτε από άλλους ειδικώς εξουσιοδοτηµένους ή αναγνωρισµένους προς τούτο φορείς, καθώς και µε Α.Ε.Ι.
ή Τ.Ε.Ι., που έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν εκπαίδευση σχετική µε τους τοµείς δράσης Πολιτικής Προστασίας ή να την υποστηρίζουν εν όλω ή εν µέρει σε επιµέρους σχετικούς τοµείς, να
συνάπτει µνηµόνια συνεργασίας και προγραµµατικές συµβάσεις
µε αυτούς και να προτείνει τον ετήσιο προγραµµατισµό εκπαιδεύσεων. Οι Εθελοντές ενηµερώνονται από το Τµήµα Εθελοντισµού και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού
της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας για τα κάθε είδους εκπαιδευτικά προγράµµατα και υποβάλλουν αίτηση στην
Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας για την ένταξή τους σε αυτά. Στα ανωτέρω µνηµόνια συνεργασίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διάρκεια της
εκπαίδευσης των Εθελοντών, η οποία ολοκληρώνεται µε θεωρητική και πρακτική αξιολόγηση των υποψηφίων, η πρακτική και η
θεωρητική τους εξάσκηση, το εκπαιδευτικό υλικό και η υλικοτεχνική υποδοµή.
3. Στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών αρκεί ως πιστοποίηση
της εκπαίδευσης η άδεια ραδιοερασιτέχνη που δίδεται κατόπιν
εξετάσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 2801/2000 (Α’ 46), όπως
ισχύει, και στις κείµενες κάθε φορά διατάξεις. Με απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας µπορεί να προβλέπονται και άλλες περιπτώσεις ειδικών πιστοποιήσεων, για κατηγορίες εθελοντών που δραστηριοποιούνται σε εξειδικευµένες
εθελοντικές δράσεις όταν διαθέτουν συγκεκριµένους αναγνωρισµένους τίτλους σπουδών ή άδειες άσκησης επαγγέλµατος.
4. Η εκπαίδευση σε επιχειρησιακά καθήκοντα, ως προϋπόθεση
για τη συµµετοχή των Ειδικευµένων Εθελοντών και των Εθελοντικών Οµάδων Πολιτικής Προστασίας σε επιχειρήσεις τακτικού
επιπέδου, διεξάγεται από τον εκάστοτε φορέα που παρέχει την
εκπαίδευση και αναφέρονται στο φάκελο και στο ατοµικό δελτίο
του κάθε Εθελοντή. Για την εκπαίδευση χορηγείται βεβαίωση του
αρµόδιου φορέα µε συγκεκριµένη διάρκεια ισχύος, σύµφωνα µε
τα καθοριζόµενα από το φορέα αυτόν.
Άρθρο 14 Δ
Επιχειρησιακή Εµπλοκή και Συντονισµός Εθελοντών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΔ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

1.α. Η αρµοδιότητα κινητοποίησης των Εθελοντικών Οργανώσεων ανήκει στο Ε.Σ.Κ.Ε. ή στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις εντάσσονται επιχειρησιακά
στον αρµόδιο ανά περιστατικό επιχειρησιακό φορέα.
β. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας διατηρεί σε
κάθε περίπτωση το δικαίωµα της κινητοποίησης των Εθελοντικών
Οργανώσεων, κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και σε περιπτώσεις κατάστασης έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. Το πλαίσιο, ο τρόπος και
οι αρµοδιότητες κατά την επιχειρησιακή εµπλοκή Εθελοντικών
Οργανώσεων, καθώς και Ειδικευµένων Εθελοντών στο τακτικό
επίπεδο καθορίζεται µε απόφαση του οικείου φορέα, που έχει τη
διοίκηση του περιστατικού ή/και τη διεύθυνση της αποστολής.
γ. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις είναι υποχρεωµένες να ενηµερώνουν τις κατά τόπον αρµόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας για τη διαθεσιµότητά τους, τα ενεργά µέλη και
τα µέσα που διαθέτουν για την εκπλήρωση της αποστολής τους,
καθώς και για κάθε µεταβολή αυτών. Ακολούθως οι Υπηρεσιακές
Μονάδες Πολιτικής Προστασίας ενηµερώνουν τους αντίστοιχους
επιχειρησιακούς φορείς (Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων)
για τη διαθεσιµότητα σε ανθρώπινο δυναµικό και µέσα ανά
φορέα και αντικείµενο για την ένταξη στον περαιτέρω σχεδιασµό
των επιχειρησιακών φορέων.
2. Η αρµοδιότητα κινητοποίησης των Ειδικευµένων Εθελοντών
ανήκει στη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν αιτήµατος αρµόδιου φορέα. Οι Ειδικευµένοι Εθελοντές δύνανται
να εντάσσονται επιχειρησιακά σε άλλους φορείς µετά από κινητοποίησή τους από τη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας,
την οποία υποχρεούνται να ενηµερώνουν για την έκβαση της
αποστολής τους.
3. Προϋπόθεση για την επιχειρησιακή ένταξη Εθελοντικής
Οµάδας Πολιτικής Προστασίας αποτελεί η αποδεδειγµένη εκπαίδευση των ενταγµένων στο Σύστηµα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14Γ του
παρόντος.
4. Σε περίπτωση επιχειρησιακής εµπλοκής Εθελοντικής Οργάνωσης σε τακτικό επίπεδο (πεδίο) ανεξάρτητα από το είδος δράσης, την αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλότητα των
Εθελοντών που συµµετέχουν φέρει η Εθελοντική Οργάνωση,
στην οποία ανήκουν.
5. Η αξιολόγηση του εξοπλισµού και των µέσων των Εθελοντικών Οργανώσεων, που προορίζονται για χρήση κατά τις επιχειρήσεις, θα γίνεται από τους αρµόδιους ανά δράση και κατά
τόπους φορείς, µε βάση τις διαπιστωµένες επιχειρησιακές δυνατότητες.
6. Οι λοιπές διαδικασίες επιχειρησιακής ένταξης Εθελοντικών
Οργανώσεων και Ειδικευµένων Εθελοντών καθορίζονται µε την
απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος.
Άρθρο 14Ε
Αξιολόγηση των Εθελοντικών Οργανώσεων
και των Ειδικευµένων Εθελοντών
Αρµόδιος για την εποπτεία των δράσεων και για τη σύνταξη
εντύπων και εκθέσεων αξιολόγησης των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Ειδικευµένων Εθελοντών είναι κάθε δηµόσιος φορέας, ο οποίος κατά την άσκηση της αποστολής του, ζήτησε και
έλαβε τη συνδροµή Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας. Σε κάθε
περίπτωση τα έντυπα και οι εκθέσεις αξιολόγησης αποστέλλονται στη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, µέσω της αντίστοιχης κατά τόπον υπηρεσιακής µονάδας Πολιτικής
Προστασίας του δήµου και της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
καθώς και στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων. Οι υπηρεσιακές µονάδες Πολιτικής Προστασίας συντάσσουν επίσης έντυπα και εκθέσεις αξιολόγησης, τα οποία αποστέλλουν οµοίως.
Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας είναι αρµόδια για
την τελική αξιολόγηση των Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευµένων Εθελοντών. Κάθε διαδικαστική λεπτοµέρεια για την
εποπτεία των Εθελοντών και την αξιολόγησή τους ορίζεται µε
την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος.
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Άρθρο 14ΣΤ
Στολή - διακριτικά - ατοµικό δελτίο Εθελοντή
1. Στη στολή των Εθελοντών αναγράφεται συµµετρικά στο
πίσω και άνω µέρος το λογότυπο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και
«ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ». Για τη δήλωση της ιδιότητας των Εθελοντών οι
στολές φέρουν υποχρεωτικά το επίσηµο σήµα της Πολιτικής
Προστασίας στον αριστερό βραχίονα και το σήµα της Εθελοντικής Οργάνωσης στο δεξιό, όπως, επίσης, στο εµπρόσθιο αριστερό µέρος του στήθους την ένδειξη της κατηγορίας δράσης
στην οποία εντάσσονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3
του άρθρου 14Β του παρόντος. Η στολή των Εθελοντών πρέπει
να πληροί τους κανόνες υγείας και ασφάλειας ανάλογα µε τη
χρήση, για την οποία προορίζεται. Στις περιπτώσεις βοηθητικών
εργασιών ή όπου η στολή δεν είναι αναγκαία, οι Εθελοντές µπορούν να φορούν γιλέκο ή µπουφάν, ανάλογα µε την εποχή του
έτους, τα οποία θα φέρουν ανάλογα διακριτικά σήµατα.
2. Κάθε Εθελοντής υποχρεούται κατά την άσκηση των επιχειρησιακών καθηκόντων του να φέρει ατοµικό δελτίο Εθελοντή,
στο οποίο θα αναφέρεται η σχετική ειδίκευσή του. Κάθε λεπτοµέρεια για τον τύπο και το περιεχόµενο του ατοµικού δελτίου καθορίζεται µε την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του
παρόντος. Το δελτίο συµπληρώνεται και επικαιροποιείται µετά
την Ενταξη του εθελοντή στο Μητρώο ανάλογα µε την περαιτέρω εκπαίδευση που µπορεί να λαµβάνει.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη στολή, τα διακριτικά, το
ατοµικό δελτίο Εθελοντή και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.
4. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος δύνανται να παραχωρούνται δωρεάν κατά χρήση αποσυρθέντα
οχήµατα του Π.Σ. σε ενταγµένες στο Μητρώο της Γ.Γ.Π.Π. Εθελοντικές Οργανώσεις, οι οποίες, σύµφωνα µε το καταστατικό
τους, δραστηριοποιούνται στον τοµέα της δασοπυρόσβεσης. Με
την για οποιονδήποτε λόγο λύση ή διάλυση των Εθελοντικών
αυτών Οργανώσεων τα ως άνω οχήµατα επιστρέφουν στο Π.Σ.
µε ευθύνη των οργάνων διοίκησής τους.
Άρθρο 14Ζ
Εξασφάλιση διαθεσιµότητας
Εθελοντών - υποχρεώσεις εργοδοτών
1. Τα µέλη των ενταγµένων στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και οι Ειδικευµένοι Εθελοντές
που είναι υπάλληλοι του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικών Ν.Π.Ι.Δ.,
Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού ή του ιδιωτικού τοµέα, για όσο χρόνο µετέχουν υπό την ανωτέρω ιδιότητα στην αντιµετώπιση έκτακτων
αναγκών, εφόσον κινητοποιηθούν από τους αρµόδιους φορείς ή
αξιοποιηθούν αποδεδειγµένα από αυτούς για την αντιµετώπιση
πραγµατικής ανάγκης, λαµβάνουν υποχρεωτικά ισόχρονη άδεια
απουσίας, η οποία δεν συνυπολογίζεται στην προβλεπόµενη κανονική ετήσια άδειά τους. Κατ’ αντιστοιχία, δεν συνυπολογίζεται
στην κανονική κατ’ έτος άδεια ο χρόνος απουσίας τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και για τη συµµετοχή τους σε κοινές ασκήσεις ετοιµότητας ή σε συντονιστικά όργανα µε τους
αρµόδιους φορείς, εφόσον έχουν κληθεί. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας καθορίζεται ο τρόπος
απόδειξης της κινητοποίησης ή της αξιοποίησής τους.
2. Ο χρόνος συµµετοχής στις δραστηριότητες της προηγούµενης παραγράφου θεωρείται ως χρόνος απασχόλησης στην
κύρια εργασία τους µε όλα τα εργασιακά δικαιώµατα που συνεπάγεται, πλην της υποχρέωσης καταβολής αµοιβής από τον εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική εισφορά του
εργοδότη και του εργαζοµένου Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας
καλύπτεται από τον φορέα στον οποίο αυτός απασχολείται, αν
πρόκειται για το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α’
και Β’ βαθµού και, αν απασχολείται στον ιδιωτικό τοµέα, καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας
ορίζεται ο τρόπος απόδειξης της επιχειρησιακής ένταξης και της
πραγµατικής άσκησης των καθηκόντων του Εθελοντή και καθενός από τα µέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων, για τα οποία
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υπάρχει σχετικό αίτηµα κινητοποίησης και εντολή επιχειρησιακής
εµπλοκής, σύµφωνα µε το άρθρο 14Δ του παρόντος και ρυθµίζεται κάθε άλλο ζήτηµα εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
4. Οι ρυθµίσεις και τα ευεργετήµατα του παρόντος ισχύουν
µόνο για τους Ειδικευµένους Εθελοντές και τα µέλη Εθελοντικών
Οργανώσεων, που έχουν πιστοποιηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου
14Ζ του παρόντος για την ένταξη στο οικείο Μητρώο.
Άρθρο 14Η
Ηθικές Αµοιβές και Κυρώσεις
1. Η απονοµή ηθικών αµοιβών στους Εθελοντές για εξαιρετικές πράξεις, υπερβαίνουσες το µέτρο εκτέλεσης των καθηκόντων τους γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής
Προστασίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση του αρµόδιου επιχειρησιακού φορέα. Το είδος και ο τρόπος απονοµής ηθικών
αµοιβών προσδιορίζονται µε την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος.
2. Η µη ανταπόκριση Εθελοντικής Οργάνωσης ή Ειδικευµένου
Εθελοντή στην πλειοψηφία των περιστατικών στα οποία καλούνται ανά έτος, η επανειληµµένη αδικαιολόγητη άρνηση συµµετοχής στα συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας, η
πληµµελής εκτέλεση των καθηκόντων τους, η ανάληψη κερδοσκοπικής δραστηριότητας στον τοµέα της πολιτικής προστασίας,
η έλλειψη συνεργασίας µε τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας
ή τους επιχειρησιακούς φορείς και η παροχή ανακριβών στοιχείων στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας συνιστούν
λόγους διαγραφής από το οικείο µητρώο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόσθετοι λόγοι διαγραφής µπορούν να προβλεφθούν µε την απόφαση του άρθρου 14Β
παράγραφος 6 του παρόντος. Η διαγραφή γίνεται µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας µετά από γνωµοδότηση των κατά τόπους υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας ή
των αρµόδιων επιχειρησιακών φορέων. Αναστέλλεται υποχρεωτικώς, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, η ιδιότητα του µέλους εθελοντικής οργάνωσης πολιτικής
προστασίας και του Ειδικευµένου Εθελοντή σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης και έως την έκδοση αµετάκλητου αθωωτικού βουλεύµατος ή αµετάκλητης αθωωτικής απόφασης για τα
εγκλήµατα που αποτελούν κωλύµατα κατάταξης για τους συµµετέχοντες σε διαγωνισµό πρόσληψης Δοκίµων Πυροσβεστών
Γενικών Καθηκόντων, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε
ισχύοντα κανονισµό κατάταξης. Σε περίπτωση αµετάκλητης καταδίκης, το µέλος διαγράφεται από το Μητρώο. Με απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας µπορεί να ορίζονται
οι λόγοι αναστολής της ιδιότητας του µέλους εθελοντικής οργάνωσης πολιτικής προστασίας και του Ειδικευµένου Εθελοντή και
κάθε άλλο συναφές ζήτηµα, καθώς και η συνδροµή ή µη και οι
προϋποθέσεις του ασυµβιβάστου ανάµεσα στις ιδιότητες αυτές
και την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη.
Άρθρο 14Θ
Οικονοµική ενίσχυση
1. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του
ετήσιου προϋπολογισµού της, προβλέπει ειδικό κονδύλιο για τη
χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων των ενταγµένων στο οικείο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευµένων Εθελοντών. Η
κατανοµή των ανωτέρω χρηµατοδοτήσεων, καθώς και η διάθεση
εξοπλισµού και µέσων, γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας. Οι προδιαγραφές για τον εξοπλισµό
και τα µέσα πρέπει να είναι σύµφωνες µε αυτές των επιχειρησιακών φορέων για το αντίστοιχο έργο. Τα κριτήρια της χρηµατοδότησης καθορίζονται µε την απόφαση του άρθρου 14Β
παράγραφος 6 του παρόντος.
2. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις και οι Ειδικευµένοι Εθελοντές
που χρηµατοδοτούνται από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας δεν θα λαµβάνουν λοιπούς πόρους από άλλους φορείς
του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 14Ι
Ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη
Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
1. Σε περίπτωση ατυχήµατος κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας καλύπτονται από
το δικό τους ασφαλιστικό φορέα, το δε ατύχηµα θεωρείται ότι
έλαβε χώρα στο πλαίσιο της κύριας απασχόλησής τους, εξαιτίας
αυτής και γι’ αυτήν, βεβαιώνεται δε και ρυθµίζεται µε βάση τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τον ασφαλιστικό φορέα της κύριας απασχόλησής τους και τις διατάξεις του παρόντος για την
απόδειξη της επιχειρησιακής ένταξης και της πραγµατικής άσκησης των καθηκόντων του Εθελοντή και καθενός από τα µέλη των
Εθελοντικών Οργανώσεων για τα οποία υπάρχει σχετικό αίτηµα
κινητοποίησης και εντολή επιχειρησιακής εµπλοκής σύµφωνα µε
το άρθρο 14Δ του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθµίζεται κάθε άλλο ζήτηµα εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
2. Με δαπάνη του Δηµοσίου παρέχεται νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη στους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και νοσηλεύονται εξαιτίας
τραυµατισµού ή άλλου ατυχήµατος που προκλήθηκε κατά την
άσκηση των εθελοντικών καθηκόντων τους, εφόσον αποδειχθεί
κατά τα ανωτέρω η επιχειρησιακή τους ένταξη, η πραγµατική
άσκηση των καθηκόντων τους και η ύπαρξη εντολής για επιχειρησιακή τους εµπλοκή. Οι ανωτέρω Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας νοσηλεύονται υπό τις ίδιες συνθήκες, που ισχύουν και για το
προσωπικό του φορέα που τους ενέταξε επιχειρησιακά. Για τους
Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας που τραυµατίστηκαν κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους και, εξαιτίας του τραυµατισµού
αυτού, απαιτείται µακροχρόνια θεραπεία ή έχει προκληθεί µερική
ή ολική αναπηρία, ισχύουν τα προβλεπόµενα για το προσωπικό
του φορέα που τους ενέταξε επιχειρησιακά. Οι παραπάνω δαπάνες καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό
αυτόν στον προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου Υγείας.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007, όπως ισχύει) για την αστική ευθύνη των δηµοσίων
υπαλλήλων, ισχύουν και για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, µόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εφόσον
υπάρχει σχετικό αίτηµα κινητοποίησης και εντολή επιχειρησιακής
εµπλοκής, σύµφωνα µε το άρθρο 14Δ του παρόντος.»
Άρθρο 119
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων και του Οργανισµού της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, η Γενική
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας εξακολουθεί να λειτουργεί µε
τη διάρθρωση και τα όργανα που προβλέπονται από τις κείµενες,
κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, διατάξεις.
2. Οι ενταγµένοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Ειδικευµένοι Εθελοντές και Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας παραµένουν στο καθεστώς που ίσχυε έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, έως ότου προβούν στις διαδικασίες
πιστοποίησης και ένταξης στο οικείο Μητρώο Εθελοντών κατά τις
διατάξεις του παρόντος. Για τις Εθελοντικές Οργανώσεις οι προϋποθέσεις του άρθρου 14Β συµπεριλαµβανοµένης της πιστοποίησης από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας, πρέπει να
συντρέχουν για κάθε ενταγµένο µέλος τους ατοµικώς.
3. Το χρονικό διάστηµα παραµονής στο προϋφιστάµενο καθεστώς δεν µπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου. Άπρακτη παρέλευση του ως άνω χρονικού
διαστήµατος χωρίς προσαρµογή των Εθελοντών και των Εθελοντικών Οµάδων συνιστά λόγο αυτοδίκαιης διαγραφής τους από τα
οικεία Μητρώα Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων.
4. Εντός έτους από την έκδοση της απόφασης του άρθρου 14Β
παράγραφος 6 του παρόντος, η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής
Προστασίας προβαίνει στην επαναξιολόγηση των Ειδικευµένων
Εθελοντών και των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστα-
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σίας, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαιτούµενες
προϋποθέσεις που τάσσονται από τις διατάξεις του παρόντος
νόµου.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3907/2011
Άρθρο 120
Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3938/2011 (Α’ 61) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«2. Επίσης, ορίζεται ως υπεύθυνη εθνική αρχή για την εφαρµογή της απόφασης 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά µε τη σύσταση
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων.»
2.α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 82/ 2011 προστίθεται περίπτωση ε’ ως ακολούθως:
«ε. Τµήµα Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων, το οποίο διαρθρώνεται ως εξής:
αα. Στο Γραφείο Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης και
ββ. Στο Γραφείο Παρακολούθησης και Επαληθεύσεων.»
β. Τα ανωτέρω Γραφεία έχουν τις αρµοδιότητες των Γραφείων
των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ.
82/2011 αντιστοίχως, ως προς τα αντικείµενα αρµοδιότητας του
Τµήµατος Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη ρυθµίζονται θέµατα στελέχωσης του Τµήµατος Ταµείου
Προσφύγων της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη µε απόσπαση προσωπικού, εφόσον απαιτηθεί, από το
Τµήµα Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έως την οριστική διευθέτηση
όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ολοκλήρωση της
τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου. Κατά τα λοιπά, για τη στελέχωση και οργάνωση του Τµήµατος Ταµείου Προσφύγων, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3938/
2011.
4. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει µε την έκδοση σχετικής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 121
Ζητήµατα αρµοδιότητας
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
1. Κτίρια του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
καθώς και κτίρια Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) µπορούν να παραχωρούνται κατά χρήση δωρεάν, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις, για την εγκατάσταση των Δοµών της παρ.
3 του άρθρου 110 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Η επισκευή, συντήρηση, επέκταση ή διαρρύθµιση των ως άνω κτιριακών εγκαταστάσεων µπορεί να γίνεται από τη Διεύθυνση Υποδοµών της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού και
µέχρι την έναρξη λειτουργίας της από τη Διεύθυνση Τεχνικών
του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, εφαρµοζοµένων αναλόγως των παραγράφων 14 του άρθρου 8, 2 και 3 του άρθρου
14 του ν. 3907/2011 και 8 του άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (Α’
254), όπως ισχύουν.
2. Στο άρθρο 6 του π.δ. 102/2012 (Α’ 169) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Στα Τµήµατα της Κεντρικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και σε περίπτωση έλλειψής τους υπάλληλοι
κατηγορίας ΤΕ, όλων των κλάδων της Υπηρεσίας.»
3. Το άρθρο 4 του π.δ. 102/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 4
1.α. Το Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού, Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα. Τη µελέτη, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για το σχεδιασµό της πολιτικής πρώτης υποδοχής και για
τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις στο Εθνικό Σχέδιο
Δράσης που αφορά την πολιτική αυτή, καθώς και η µέριµνα για
την εκπροσώπηση της Χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
στα θέµατα αυτά.
ββ. Τη διαχείριση θεµάτων που αφορούν το σχεδιασµό και την
υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής και των δηµοσίων σχέσεων της υπηρεσίας, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρµογής της πολιτικής πρώτης υποδοχής της Χώρας από τα όργανα
της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και τους συναρµόδιους φορείς
και αρχές.
γγ. Την επεξεργασία και κατάρτιση προτάσεων για τα ευρωπαϊκά και άλλα προγράµµατα χρηµατοδότησης για τις υπηρεσίες
πρώτης υποδοχής.
δδ. Τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων και τη
σύνταξη σχετικών εκθέσεων προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και τη Διυπουργική Επιτροπή Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης.
εε. Την κατάρτιση του πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράµµατος Λειτουργίας και Ανάπτυξης (Σ.Ε.Π.Λ.Α.)
της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, το οποίο αναθεωρείται κάθε έτος.
β. Το Σ.Ε.Π.Λ.Α. ολοκληρώνεται το µήνα Ιούλιο του κάθε έτους
και αφορά στην περίοδο που αρχίζει τον Ιανουάριο του επόµενου
έτους. Το Σ.Ε.Π.Λ.Α. εγκρίνεται από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και περιλαµβάνει τα ακόλουθα επιµέρους Τοµεακά και Επιχειρησιακά Σχέδια (Τ.Σ.Ε.Π.Λ.):
- Προϋπολογισµό λειτουργίας.
- Επενδύσεις.
- Ανθρώπινους πόρους – προσλήψεις, εξέλιξη, ανάγκες εκπαίδευσης και επιµόρφωσης.
- Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων.
γ. Μετά την έγκριση του Τ.Σ.Ε.Π.Λ., µέχρι το µήνα Σεπτέµβριο
του κάθε έτους, καταρτίζονται Ετήσια Προγράµµατα Δράσης
(Ε.Π.Δ.). Το Σ.Ε.Π.Λ., το Τ.Σ.Ε.Π.Λ. και το Ε.Π.Δ. αποτελούν το
πλαίσιο λειτουργίας κάθε επιµέρους προγράµµατος δράσης της
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
2. Τµήµα Λειτουργίας και Συντονισµού Επιχειρησιακών Δράσεων, το οποίο έχει ιδίως αρµοδιότητα να:
α. συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, µεριµνά για την επικοινωνία και συνεργασία µε την
Υπηρεσία Ασύλου, άλλες συναρµόδιες υπηρεσίες του Δηµοσίου,
καθώς και µε φορείς της κοινωνίας των πολιτών και νοµικά πρόσωπα,
β. τηρεί καταλόγους – µητρώα πιστοποιηµένων φορέων και
διερµηνέων,
γ. µεριµνά για την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας και συνεργάζεται µε όλες τις συναρµόδιες κρατικές υπηρεσίες όσον
αφορά στη λήψη, καταχώριση και τήρηση αρχείων δακτυλικών
αποτυπωµάτων των διαµενόντων στο ΚΕ.Π.Υ., κατά τις κείµενες
διατάξεις,
δ. ελέγχει, παρακολουθεί, συντονίζει και λαµβάνει µέτρα για τη
βελτίωση της λειτουργίας των Κέντρων και Μονάδων Πρώτης Υποδοχής και των προσφερόµενων υπηρεσιών προς τους υπηκόους
τρίτων χωρών,
ε. µεριµνά για την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Υπηρεσίας σε
υποδοµή πρόχειρων υπαίθριων εγκαταστάσεων (καταυλισµών),
οργάνωση προσωρινής φιλοξενίας σε ξενοδοχειακές µονάδες,
διανοµή φαγητού στους φιλοξενούµενους και στους εθελοντές
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευσης και Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο έχει ιδίως αρµοδιότητα να:
α. διαχειρίζεται τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης, αποδοχών
και κάθε είδους αµοιβών του προσωπικού της Υπηρεσίας,
β. οργανώνει την εκπαίδευση και συνεχή επιµόρφωση του προ-
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σωπικού της Υπηρεσίας και µεριµνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών και παρεχόµενων υπηρεσιών πρώτης υποδοχής,
γ. υποστηρίζει γραµµατειακά και διακινεί την αλληλογραφία της
Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,
δ. µεριµνά για την κίνηση των οχηµάτων και οργανώνει και παρακολουθεί σύστηµα µηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής µεριµνώντας για την κατάλληλη διασύνδεσή του µε αρχεία τηρούµενα από άλλες υπηρεσίες του ίδιου ή άλλου Υπουργείου ή και άλλων αντίστοιχων αρχών κρατών-µελών της Ε.Ε., στο
πλαίσιο σχετικών συµφωνιών.
4. Τµήµα Οικονοµικών, το οποίο έχει ιδίως αρµοδιότητα να:
α. συντάσσει και εκτελεί τον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής,
β. µεριµνά για τις προµήθειες των υπηρεσιών πρώτης υποδοχής,
γ. κατανέµει, ανακατανέµει και ελέγχει την κίνηση της πάγιας
προκαταβολής,
δ. χειρίζεται τα θέµατα δηµοσίου λογιστικού και δαπανών των
Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε
τα οικονοµικά θέµατα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
ε. µεριµνά για τη στέγαση των υπηρεσιών πρώτης υποδοχής,
καθώς και την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.»
4. Το άρθρο 5 του π.δ.102/2012 καταργείται. Το άρθρο 5Α του
π.δ. 102/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5Α
Τµήµα Δοµών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο
και Ευάλωτων Οµάδων
Το Τµήµα Δοµών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων
Οµάδων έχει ως αρµοδιότητα τη µελέτη, κατάρτιση, υλοποίηση
και παρακολούθηση των προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας
και οικονοµικής ενίσχυσης αιτούντων διεθνούς προστασίας και
υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες, καθώς
και τη δηµιουργία Δοµών Φιλοξενίας που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας, υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες και αιτούντων εθελούσιας επιστροφής.»
5. Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 102/2012 προστίθεται εδάφιο στο τέλος ως εξής:
«Δύναται να γίνεται προσωρινή ανάθεση καθηκόντων προϊσταµένου και σε προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση στις υπηρεσίες πρώτης υποδοχής.»
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 102/2012 αντικαθίσταται
η λέξη «επικεφαλής» µε τη λέξη «διοικητή».
7. Ο υπότιτλος της περίπτωσης β’ του άρθρου 10 του π.δ.
102/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Κλιµάκιο Καταγραφής και Εξακρίβωσης».
8. Στο άρθρο 17 του π.δ. 102/2012 προστίθεται παράγραφος 3
ως εξής:
«3. Αν ο αριθµός των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται σε
διαδικασία πρώτης υποδοχής από περιφερειακή υπηρεσία πρώτης υποδοχής µέσα σε διάστηµα τριών (3) µηνών παρουσιάζει µείωση τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση µε το
προηγούµενο τρίµηνο, η λειτουργία της περιφερειακής αυτής
υπηρεσίας µπορεί να αναστέλλεται µε απόφαση του Υπουργού
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στην περίπτωση
αυτή είναι δυνατή η µετακίνηση, από την Υπηρεσία της οποίας
αναστέλλεται η λειτουργία, των υπαλλήλων της και η µεταφορά
της θέσης τους σε άλλη περιφερειακή υπηρεσία πρώτης υποδοχής, µε απόφαση του Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας.»
9. Στο τέλος της παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 (Α’
220), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Υπάλληλοι που υπηρετούν σε παραµεθόριες περιοχές σε υπηρεσίες του Δηµοσίου, σε Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού ή Ν.Π.Δ.Δ., µπορούν να µεταταχθούν, αποσπαστούν ή µεταφερθούν στα
Περιφερειακά Κέντρα ή Μονάδες Πρώτης Υποδοχής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προ-

στασίας του Πολίτη, που εδρεύουν σε παραµεθόριες περιοχές της
Ελληνικής Επικράτειας, πριν από τη συµπλήρωση της δεκαετούς
υπηρέτησης στην υπηρεσία τους.»
10. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.
3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η παραλαβή των αιτήσεων και οι συνεντεύξεις των αιτούντων
µπορούν να διεξάγονται εντός των εγκαταστάσεων της Πρώτης
Υποδοχής, οι ίδιοι δε παραµένουν στις εγκαταστάσεις για όσο
χρόνο διαρκεί η διαδικασία εξέτασης του αιτήµατός τους, και
µόνον εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 του π.δ.
113/2013 µετά το πέρας της εξακρίβωσης και των λοιπών διαδικασιών της πρώτης υποδοχής, µε την επιφύλαξη των προθεσµιών
της παραγράφου 5.»
11. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3907/2011
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τα άτοµα αυτά µπορεί να παραµένουν στις εγκαταστάσεις
Πρώτης Υποδοχής µέχρι την επανεισδοχή τους ή την έκδοση της
απόφασης επιστροφής ή απέλασης, µε την επιφύλαξη των προθεσµιών της παραγράφου 5, οπότε και εφαρµόζεται η προβλεπόµενη διαδικασία.»
12. Στο άρθρο 13 του ν. 3907/2011 προστίθεται παράγραφος 4
ως ακολούθως:
«4. Η απόφαση περιορισµού περιέχει πραγµατική και νοµική αιτιολόγηση και εκδίδεται εγγράφως από τον Επικεφαλής του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής. Ο υπήκοος τρίτης χώρας που τελεί υπό
περιορισµό της ελευθερίας του, παράλληλα µε τα δικαιώµατα που
έχει σύµφωνα µε τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, µπορεί να
προβάλει και αντιρρήσεις κατά της απόφασης περιορισµού της
ελευθερίας ή παράτασης του περιορισµού της ελευθερίας του
ενώπιον του προέδρου ή του υπ’ αυτού οριζόµενου πρωτοδίκη του
διοικητικού πρωτοδικείου, στην Περιφέρεια του Κέντρου Πρώτης
Υποδοχής, όπου παραµένει υπό περιορισµό της ελευθερίας του.
Κατά τα λοιπά, για τη διαδικασία των αντιρρήσεων εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 76
του ν. 3386/2005 (Α’ 212), όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο
55 του ν. 3900/2010 (Α’ 213). Η απόφαση επί των αντιρρήσεων
µπορεί να ανακληθεί, ύστερα από αίτηση του προβάλλοντος τις
αντιρρήσεις, αν η αίτηση ανάκλησης στηρίζεται σε νέα στοιχεία,
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 205 παράγραφος 5 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας. Για τα δικαιώµατά του, σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή ο υπήκοος τρίτης χώρας ενηµερώνεται αµέσως. Ο
υπήκοος τρίτης χώρας, αφήνεται ελεύθερος αµέσως εάν διαπιστωθεί ότι ο περιορισµός της ελευθερίας του δεν είναι νόµιµος.»
13. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 83 του
ν. 3386/2005 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«O διοικητής της αστυνοµικής ή λιµενικής αρχής, αφού συντάξει σχετική έκθεση σύλληψης, οδηγεί άµεσα και παραδίδει τον
υπήκοο τρίτης χώρας στην αρµόδια διοικητική αρχή για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σύµφωνα µε το ν. 3907/2011. Η αρχή
που µεριµνά για τυχόν µέτρο αποµάκρυνσης µετά τις διαδικασίες
πρώτης υποδοχής, αν η αποµάκρυνση δεν πραγµατοποιηθεί µέσα
σε τρεις (3) µήνες, γνωστοποιεί τούτο στον αρµόδιο εισαγγελέα
πληµµελειοδικών.»
Άρθρο 122
Λειτουργικά ζητήµατα Υπηρεσίας Ασύλου,
Αρχής Προσφυγών και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
1. Το β’ εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του
ν. 3907/2011 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
«Οι θέσεις αυτές πληρούνται µε µετατάξεις, µετακινήσεις ή
αποσπάσεις προσωπικού του Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή µε πρόσληψη
µόνιµου προσωπικού.»
2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3907/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Υπάλληλοι, οι οποίοι είναι αποσπασµένοι στην Υπηρεσία Ασύλου, την Αρχή Προσφυγών και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής
µπορούν, µε αίτησή τους, να µεταταγούν στις Υπηρεσίες αυτές
µε την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη µεταφορά της θέσης
που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, ύστερα
από πρόταση των οικείων Διευθυντών. Η µετάταξη γίνεται µε κοινή
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απόφαση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του οικείου Υπουργού, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), κατά παρέκκλιση από κάθε
άλλη γενική ή ειδική διάταξη.»
3.α. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«6. Για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου µπορεί να συνάπτονται συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε διερµηνείς,
κατά τις κείµενες διατάξεις, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα
προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει
η Κεντρική Υπηρεσία, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας
της. Οι διερµηνείς αµείβονται, σύµφωνα µε τους όρους σχετικής
σύµβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.»
β. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«4. Για τις ανάγκες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής µπορεί να συνάπτονται συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε
διερµηνείς, κατά τις κείµενες διατάξεις, οι οποίοι διαθέτουν τα
απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που
καταρτίζει η Κεντρική Υπηρεσία, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της. Οι διερµηνείς αµείβονται, σύµφωνα µε τους όρους
σχετικής σύµβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.»
4. Στο άρθρο 2 του ν. 3907/2011 προστίθεται παράγραφος 8 ως
εξής:
«8. Η Υπηρεσία Ασύλου µπορεί να απασχολεί προσωπικό µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 2190/1994
(Α’ 28), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το ν.
2527/1997 (Α’ 206) και το π.δ. 164/2004 (Α’ 134).»
5.α. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«2. Η Αρχή Προσφυγών υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στην Αρχή λειτουργούν
µία ή περισσότερες τριµελείς Επιτροπές Προσφυγών, οι οποίες
συγκροτούνται, µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη µε ετήσια θητεία που µπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η έδρα τους.»
β. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Οι Επιτροπές Προσφυγών είναι τριµελείς και απαρτίζονται
από ένα πρόσωπο εγνωσµένου κύρους, µε εξειδίκευση ή εµπειρία
στο προσφυγικό δίκαιο ή στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
ή στο διεθνές δίκαιο, ως πρόεδρο, και δύο πτυχιούχους Α.Ε.Ι. µε
τίτλο σπουδών νοµικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστηµών µε εξειδικευµένες γνώσεις στα ζητήµατα διεθνούς προστασίας και ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ως µέλη, µε τους αναπληρωτές τους. Τα
µέλη της Επιτροπής είναι Έλληνες πολίτες. Ο πρόεδρος και το
τρίτο µέλος της Επιτροπής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται από την Εθνική
Επιτροπή Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, σύµφωνα µε τον κανονισµό
λειτουργίας της και υποβάλλεται στον Υπουργό εντός προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος. Το
δεύτερο µέλος και ο αναπληρωτής του υποδεικνύονται από την
Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες. Η Εθνική Επιτροπή Δικαιωµάτων του Ανθρώπου µεριµνά ούτως ώστε ο σχετικός κατάλογος να περιλαµβάνει τουλάχιστον διπλάσιο αριθµό
ατόµων από αυτόν των προς επιλογή µελών των Επιτροπών. Παρελθούσης απράκτου της ανωτέρω προθεσµίας ή σε περίπτωση
αδυναµίας συµπλήρωσης του ανωτέρω αριθµού προτεινόµενων
µελών, ο σχετικός κατάλογος καταρτίζεται και υποβάλλεται στον
Υπουργό από την Αρχή Προσφυγών εντός προθεσµίας δέκα (10)
ηµερών από την υποβολή σε αυτή του σχετικού αιτήµατος. Η Αρχή
Προσφυγών καταρτίζει τον κατάλογο µε τα ίδια κριτήρια που τον
καταρτίζει η Εθνική Επιτροπή Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Αν η
Αρχή Προσφυγών αδυνατεί να ανταποκριθεί, για οποιονδήποτε
λόγο, εµπρόθεσµα και µε διπλάσιο αριθµό ατόµων από αυτόν των
προς επιλογή µελών των Επιτροπών, το τρίτο µέλος των Επιτροπών και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Υπουργό Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µε τα ίδια κριτήρια επιλογής
που ισχύουν για την Εθνική Επιτροπή Δικαιωµάτων του Ανθρώ-
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που.»
γ. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«4. Τα µέλη των Επιτροπών κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους απολαύουν προσωπικής ανεξαρτησίας και αµείβονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε σχετικές συµβάσεις που συνάπτονται
είτε µε τους ίδιους είτε µε τον φορέα στον οποίο ανήκουν. Οι
συµβάσεις αυτές αποτελούν συµβάσεις έργου, η διάρκεια των
οποίων δεν µπορεί να υπερβεί τη διάρκεια της θητείας των µελών
τους. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών των Επιτροπών, καθώς και κάθε ζήτηµα που αφορά την εκτέλεση του έργου
διέπονται από τις ως άνω συµβάσεις, από τον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών της παρ. 4 του άρθρου 5 του
παρόντος και, συµπληρωµατικά, από τις διατάξεις του Αστικού
Κώδικα περί συµβάσεων έργου. Ο ορισµός και η άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου και του µέλους των ως άνω Επιτροπών
δεν είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του δικηγόρου, ούτε αναστέλλει την άσκηση του λειτουργήµατός του. Δικηγόροι που
τυχόν ορίζονται ως µέλη των ως άνω Επιτροπών δεν αναλαµβάνουν υποθέσεις πολιτών τρίτων χωρών που αφορούν υποθέσεις
µετανάστευσης ή διεθνούς προστασίας, ούτε τους εκπροσωπούν ενώπιον των αρχών. Η ανάληψη τέτοιας δραστηριότητας,
καθώς και η συµµετοχή στη σύνθεση των Επιτροπών οποιουδήποτε µέλους, παρά την ύπαρξη λόγου αποχής, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (ν. 2690/1990, Α’ 45), συνεπάγεται και την αυτοδίκαιη έκπτωσή τους από τη θέση του µέλους της Επιτροπής, ενώ
αποτελεί λόγο καταγγελίας της σχετικής σύµβασης. Τα µέλη των
επιτροπών, καθώς και οι αναπληρωτές τους, αντικαθίστανται
µετά από καταγγελία της σύµβασής τους για τους λόγους που
προβλέπονται σε αυτή, στον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής
Προσφυγών και στις κείµενες διατάξεις.»
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για τις
Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 του π.δ. 114/2010
(Α’ 195).
δ. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«5. Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται γραµµατεία και θέση Διευθυντή, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού. Ως Διευθυντής ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν γνώµης του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, υπάλληλος του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα ή των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού, κατά προτίµηση
µε διοικητική εµπειρία στον τοµέα του ασύλου, κατά παρέκκλιση
από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Ο Διευθυντής τοποθετείται
στην Αρχή Προσφυγών µε θητεία τριών (3) ετών, η οποία δύναται
να ανανεώνεται. Ο Διευθυντής προΐσταται της Γραµµατείας της
Αρχής και είναι αρµόδιος για την εύρυθµη και αποτελεσµατική
λειτουργία των Επιτροπών. Στο πλαίσιο αυτό, µπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της
απρόσκοπτης λειτουργίας τους, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών.»
ε. Το γ’ εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3907/ 2011 καταργείται.
στ. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3907/ 2011 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Η Γραµµατεία της Αρχής Προσφυγών διαρθρώνεται στα εξής
δύο Γραφεία:
Α. Γραφείο Επιστηµονικής Υποστήριξης και Εισηγήσεων, το
οποίο έχει ως αντικείµενο τη µελέτη και την επιστηµονική επεξεργασία των φακέλων των προσφυγών κατά αποφάσεων της
Υπηρεσίας Ασύλου και
Β. Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης, το οποίο αναλαµβάνει να υποστηρίζει γραµµατειακά την Αρχή Προσφυγών.
Το Γραφείο Επιστηµονικής Υποστήριξης και Εισηγήσεων στελεχώνεται από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αρχή Προσφυγών ως εµπειρογνώµονες – εισηγητές, ενώ το Γραφείο
Γραµµατειακής Υποστήριξης στελεχώνεται από υπαλλήλους που
υπηρετούν στην Αρχή Προσφυγών ως γραµµατείς.
Με απόφαση του Διευθυντή µπορεί να ορίζονται οι προϊστά-
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µενοι των ως άνω Γραφείων της Γραµµατείας της Αρχής Προσφυγών, κατόπιν επιλογής από υπαλλήλους της οι οποίοι διαθέτουν τα κατά νόµο προσόντα.
ζ. Η παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αναριθµείται σε 9,
προστίθεται δε νέα παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Στη Γραµµατεία της Αρχής Προσφυγών µπορεί να απασχολείται προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που
προβλέπεται στο ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το ν. 2527/1997 και το π.δ. 164/2004.»
6.α. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται
ως εξής:
«6. Αρµόδια για τα θέµατα του προσωπικού της Υπηρεσίας
Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, είναι τα υπηρεσιακά συµβούλια που είναι αρµόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους του
Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Ως αιρετά µέλη στα Συµβούλια αυτά, όταν εξετάζονται θέµατα των
υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών, λαµβάνουν µέρος εκπρόσωποι των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Ασύλου και της Αρχής
Προσφυγών. Για θέµατα που αφορούν στη διαδικασία και όλους
γενικά τους όρους εκλογής των εκπροσώπων, ισχύουν αναλόγως
οι διατάξεις των άρθρων 159 έως 162 του ν. 3528/2007 (Α’ 26),
όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν, που αναφέρονται
στους δηµοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. Κατά την πρώτη
εφαρµογή της παρούσας διάταξης, εκλέγονται ως µέλη υπάλληλοι των Υπηρεσιών Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, οι οποίοι
έχουν ολοκληρώσει τη δοκιµαστική τους υπηρεσία και καταλαµβάνουν οργανική θέση στην ανωτέρω υπηρεσία, ανεξαρτήτως
του βαθµού που έχουν.»
β. Στο άρθρο 5 του ν. 3907/2011 προστίθεται παράγραφος 9
ως εξής:
«9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόµενο και οι προδιαγραφές των αδειών διαµονής, οι οποίες θα χορηγούνται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, δυνάµει των διατάξεων του
άρθρου 25 παρ. 2 της από 28.4.1951 Σύµβασης της Γενεύης, η
οποία κυρώθηκε µε το ν.δ. 3989/1959 (Α’ 201) και τροποποιήθηκε
από το συναφές Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση ε’ του ν. 3907/2011
(Α’ 7), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Κανονισµού ΕΚ
1030/2002 της 13ης Ιουνίου 2002 «Για την καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών» (EEL 157
της 15.6.2002) και το Παράρτηµά του, όπως τροποποιήθηκε από
τον Κανονισµό 380/2008 του Συµβουλίου της 29.4.2008 (ΕΕL
115/1 της 29.4.2008).»
7. Το άρθρο 6 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Ίδρυση - αποστολή - συγκρότηση
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
1. Στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία µε τίτλο «Υπηρεσία Πρώτης
Υποδοχής», η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και έχει τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Επικράτεια. Η Υπηρεσία αυτή λειτουργεί σε
επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως αποστολή την αποτελεσµατική
διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόµως στη χώρα, σε συνθήκες σεβασµού της αξιοπρέπειάς τους,
µε την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής, καθώς
και µε τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας σχετικών Δοµών
Φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας, ευάλωτων οµάδων
και αιτούντων εθελούσιας επιστροφής.
2. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως άνω Υπηρεσίας
λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για θέµατα ισότητας των φύλων,
για το συµφέρον των παιδιών, την ειδική κατάσταση ευάλωτων
προσώπων, όπως ανήλικων, µη συνοδευόµενων ανηλίκων, µειονεκτούντων προσώπων, ηλικιωµένων, εγκύων, µονογονεϊκών οικογενειών που συνοδεύουν ανήλικα τέκνα, καθώς και για τα

θύµατα βασανιστηρίων ή βιασµού ή άλλης σοβαρής µορφής ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας, θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή µορφών σεξουαλικής κακοποίησης, πρόσωπα που
χρήζουν επείγουσας περίθαλψης και αναγκαίας θεραπείας ασθένειας.»
8. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«1. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία, τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.), τις κινητές Μονάδες Πρώτης Υποδοχής και τις Δοµές Φιλοξενίας
αιτούντων διεθνούς προστασίας ευάλωτων οµάδων και αιτούντων εθελούσιας επιστροφής που αποτελούν τις Περιφερειακές
Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία. Με
απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη δύναται να κατανέµονται θέσεις προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών του άρθρου 12 του π.δ. 102/2012 για τη
λειτουργία των Δοµών Φιλοξενίας, οι οποίες αποτελούν Μονάδες
Πρώτης Υποδοχής.»
9. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3907/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των ανωτέρω µονάδων.»
10. Το α’ εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 3907/2011
αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«14. Για τις ανάγκες εγκατάστασης των ΚΕ.Π.Υ. επιτρέπεται
να χρησιµοποιούνται στρατόπεδα που παραχωρούνται κατά
χρήση από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και τους εποπτευόµενους φορείς του στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, µε αντάλλαγµα (µίσθωµα), στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, ή άνευ ανταλλάγµατος και κατά
παρέκκλιση των διατάξεων πολεοδοµικού σχεδιασµού κάθε επιπέδου. Οι κατά τα ανωτέρω χώροι επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται και για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 31.»
11.α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8Α του ν.
3907/2011 (Α’ 7), όπως αυτό προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 110 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εγκατάσταση και λειτουργία των ως άνω Δοµών επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης κτιρίων εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως και η εκτέλεση των αναγκαίων εσωτερικών µετασκευών µε
την έκδοση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 8, 2 και 3 του άρθρου 14 του παρόντος, καθώς και της παρ.
8 του άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (Α’ 254), όπως ισχύουν.»
β. Ακίνητα του Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µπορούν να παραχωρούνται από αυτά κατά χρήση
έναντι ανταλλάγµατος (µίσθωµα), στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ή δωρεάν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων πολεοδοµικού σχεδιασµού κάθε επιπέδου, για τις
ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής (Κεντρική
Υπηρεσία, Κέντρα ή Μονάδες Πρώτης Υποδοχής, Δοµές Φιλοξενίας για αιτούντες διεθνή προστασία, ευάλωτες οµάδες και αιτούντες εθελούσιας επιστροφής), της Υπηρεσίας Ασύλου, της
Αρχής Προσφυγών και των χώρων του άρθρου 31 του ν.
3907/2011. Η επισκευή, συντήρηση, επέκταση ή διαρρύθµιση
των ανωτέρω γίνονται από τη Διεύθυνση Υποδοµών της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού και µέχρι
την έναρξη λειτουργίας της, από τη Διεύθυνση Τεχνικών του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, εφαρµοζοµένων, κατά περίπτωση, των διατάξεων των άρθρων 8 παρ. 14, 8Α παρ. 1 και 14
παρ. 3 του ν. 3907/2011, καθώς και του άρθρου 4 παράγραφοι
2, 3 του ν. 4067/2012.
12.α. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Τη θέση του επικεφαλής των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής καταλαµβάνουν µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι ΠΕ για θητεία τριών
(3) ετών που µπορεί να παραταθεί ή ανανεωθεί, ανάλογα µε τις
υπηρεσιακές ανάγκες και τοποθετούνται µε απόφαση του
Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν
ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και µετά από
εισήγηση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Η
πρόσκληση δηµοσιοποιείται µέσω διαδικτύου και αναφέρει του-
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λάχιστον τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα για τη λειτουργία της υπηρεσίας, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και τα αναγκαία δικαιολογητικά, καθώς και
την προθεσµία υποβολής τους, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει
τις δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την ανακοίνωση
της πρόσκλησης. Στους επικεφαλής των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής καταβάλλεται επίδοµα ευθύνης Προϊσταµένου Διεύθυνσης, ο δε χρόνος της θητείας τους θεωρείται ως χρόνος
άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου Διεύθυνσης.»
β. Το β’ εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ανάθεση των διαδικασιών αυτών γίνεται από τον Διευθυντή
της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ύστερα από ειδική
και αιτιολογηµένη πρόταση του επικεφαλής του Κέντρου ή της
Μονάδας Πρώτης Υποδοχής. Στις περιπτώσεις που δεν έχει καλυφθεί η θέση του επικεφαλής του Κέντρου ή Μονάδας Πρώτης
Υποδοχής, δεν απαιτείται πρόταση του τελευταίου για την κατά
τα ως άνω ανάθεση από τον Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής.»
γ. Η παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως
εξής:
«8. Αρµόδια για τα θέµατα του προσωπικού των Υπηρεσιών
Πρώτης Υποδοχής, είναι τα υπηρεσιακά συµβούλια που είναι αρµόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Ως αιρετά µέλη στα
Συµβούλια αυτά, όταν εξετάζονται θέµατα των υπαλλήλων των
ανωτέρω υπηρεσιών, λαµβάνουν µέρος εκπρόσωποι των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Για θέµατα που αφορούν στη διαδικασία και όλους γενικά τους όρους εκλογής των
εκπροσώπων, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 159
έως 162 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως αυτά τροποποιήθηκαν
και ισχύουν. Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας διάταξης,
εκλέγονται ως µέλη υπάλληλοι των Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη δοκιµαστική τους υπηρεσία
και καταλαµβάνουν οργανική θέση στην ανωτέρω υπηρεσία, ανεξαρτήτως του βαθµού που έχουν.»
13. Τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής λειτουργούν σε 24ωρη βάση
µε απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
14. Στο άρθρο 10 του ν. 3907/2011 προστίθεται παράγραφος
3 ως ακολούθως:
«3. Για τη λειτουργία των κλιµακίων ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής µέριµνας τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής δύνανται
να διαθέτουν ασθενοφόρα, για τα οποία χορηγείται άδεια κυκλοφορίας από το αρµόδιο Υπουργείο κατόπιν βεβαίωσης καταλληλότητας του Ε.Κ.Α.Β..»
15. Το γ’ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3907/ 2011
αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
«Οι υποκείµενοι στις διαδικασίες πρώτης υποδοχής µπορούν
να εξέρχονται µόνο ύστερα από ειδική γραπτή άδεια του επικεφαλής του Κέντρου.»
16. Το β’ εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 40 του ν. 4024/2011
αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
«Η µετάταξη πραγµατοποιείται σε κενή οργανική θέση και αν
δεν υπάρχει κενή, µε µεταφορά της θέσης του υπαλλήλου που
µετατάσσεται, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του οικείου Διευθυντή.»
Άρθρο 123
Εµβάσµατα υπηκόων τρίτων χωρών
1. Για την αποστολή χρηµατικών εµβασµάτων στο εξωτερικό
µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
διαµεσολάβησης στη µεταφορά κεφαλαίων ή άλλων επιχειρήσεων, από υπηκόους τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, απαιτείται η
επίδειξη κατά τη συναλλαγή, εναλλακτικά, εν ισχύ άδειας διαµονής ή δελτίου αναγνωρισµένου πρόσφυγα ή δελτίου δικαιούχου
επικουρικής προστασίας ή δελτίου διαµονής για ανθρωπιστικούς
λόγους ή δελτίου αιτούντος άσυλο ή άλλο προσωρινού τίτλου
διαµονής ή ταξιδιωτικού εγγράφου µε θεώρηση εισόδου.
2. Σε περίπτωση που το αποστελλόµενο ποσό υπερβαίνει το
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τεσσαρακονταπλάσιο του κατώτατου ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ανά µήνα απαιτείται η τήρηση όλων των µέτρων
συνήθους δέουσας επιµέλειας του άρθρου 13 του ν. 3691/2008
(Α’ 166). Για την εφαρµογή του β’ εδαφίου, οι επιχειρήσεις του
α’ εδαφίου οφείλουν να τηρούν στοιχεία σχετικά µε το ύψος των
αποστελλόµενων εµβασµάτων ανά µήνα και ανά αποστολέα.
Εφόσον δεν πληρούνται οι όροι των εδαφίων α’ και β’, η αιτούµενη συναλλαγή δεν διενεργείται. Με φυλάκιση µέχρι δύο (2)
ετών τιµωρείται ο υπάλληλος του νοµικού προσώπου ή όποιο
άλλο πρόσωπο διενεργεί συναλλαγές του α’ εδαφίου, εφόσον
παραβαίνει από πρόθεση τις υποχρεώσεις των εδαφίων α’ και β’
και για την πράξη του δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από
άλλες διατάξεις.
3. Στο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που διενεργεί συναλλαγές
κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλεται, από την κατά νόµο εποπτεύουσα αρχή, διοικητικό πρόστιµο
ανερχόµενο έως το εικοσαπλάσιο του ποσού της διενεργηθείσας
κατά παράβαση των ανωτέρω συναλλαγής, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται η οριστική ή προσωρινή απαγόρευση της άσκησης της
επιχειρηµατικής ή επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
Άρθρο 124
Λοιπές διατάξεις
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (Α’ 35), όπως
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 9 του ν.
3833/2010 (Α’ 40), το άρθρο 49 παρ. 1 του ν. 3871/2010 και την
παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), µετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:
«Ειδικώς, για τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µε απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, οι
εκτός έδρας µετακινήσεις κατ’ έτος και κατά µήνα επιτρέπεται
να καθορίζονται και πέραν του ανωτέρω ορίου, σύµφωνα µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη. Οι δαπάνες για την ως άνω υπέρβαση καλύπτονται από ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους εκτός
Κρατικού Προϋπολογισµού.»
2. Για τις ανάγκες των φορέων του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη η ανάθεση υπηρεσιών, αγαθών, µελετών και έργων και η σύναψη των σχετικών συµβάσεων,
στις περιπτώσεις των άρθρων 14 και 15 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
όπως ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το π.δ. 60/2007
(Α’ 64) δύνανται να διενεργούνται µε ειδικούς Κανονισµούς, οι
οποίοι εκδίδονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρυθµίζουν τη διαδικασία, τα όργανα, τους όρους και
τις σχετικές προϋποθέσεις.
3. Για λόγους επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης και εθνικού
συµφέροντος επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, η ανάθεση µε διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, εργασιών επισκευής, βελτίωσης,
µετασκευής, προσθήκης και εκσυγχρονισµού των υφισταµένων
κτιριακών εγκαταστάσεων και εκτέλεσης των αναγκαίων έργων
υποδοµής των Κέντρων ή Μονάδων Πρώτης Υποδοχής σε υπηρεσίες και φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, εφόσον αυτά πρόκειται να εγκατασταθούν σε χώρους που
ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας εντός των οποίων το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ενεργεί βάσει αποκλειστικού δικαιώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 18 της Οδηγίας 18/2004/ΕΚ, όπως
ενσωµατώθηκε µε το άρθρο 15 του π.δ. 60/2007.
ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 125
Καταργούµενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
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i.α. Οι παράγραφοι 2, 4, 5, 6, 11 και 12 του άρθρου 41 του ν.
1481/1984.
β. Τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 12, 14, 23 και 24 του ν. 2800/2000.
γ. Η υπ’ αριθµ. 31135 οικ. Φ.109.1/25.7.2006 (Β’ 975) απόφαση
του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης, πλην των άρθρων 2 και 6 και των
διατάξεων του Κεφαλαίου Δ’αυτής.
δ. Η υπ’ αριθµ. 1227 οικ. Φ.109.1/7.3.2007 (Β’ 302) απόφαση
Υπουργού Δηµόσιας Τάξης.
ε. Τα άρθρα 3, 4, 5, 8 και 15Α του π.δ. 210/1992 (Α’ 99).
στ. Οι διατάξεις του π.δ. 65/2007 (Α’ 75).
ζ. Τα άρθρα 2, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου
1 του π.δ. 412/1987 (Α’ 183) και την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ.
426/1994 (Α’ 241), 5, η παρ. 2 του άρθρου 9, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 412/1987, οι παράγραφοι 2 και 9 του άρθρου 14, η παρ. 2 του άρθρου 25, όπως
προστέθηκε την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 444/1984 (Α’ 156),
οι παράγραφοι 1, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 4 και 5 του άρθρου 31, 54, 55, 56,
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ.
426/1994, 57, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 12 του άρθρου
1 του π.δ. 412/1987, παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 59,
όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 14 του άρθρου 1 του π.δ.
412/1987 και τροποποιήθηκαν µε την παρ. 4 του άρθρου 1 του
π.δ. 426/1994 και το άρθρο µόνο του π.δ. 114/1996 (Α’ 84), 61,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του π.δ. 412/1987, 62,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του π.δ. 412/1987, 63,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του π.δ. 412/1987, 64,
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του π.δ. 412/1987, 65,
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ.
426/1994, 66, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου
1 του π.δ. 426/1994, 67, 69, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 7
του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, παρ. 1 και 2 του άρθρου 70,
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ.
426/1994, 71, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου
1 του π.δ. 426/1994, 76, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 11
του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 77, όπως αντικαταστάθηκε µε
την παρ. 12 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 78, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 79,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 1 του π.δ.
426/1994, 80, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 15 του άρθρου
1 του π.δ. 426/1994, 81, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του
άρθρου 3 του π.δ. 412/1987 και τροποποιήθηκε µε την παρ. 16
του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 82, 83, 84, 85, 86, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 305/1990 (Α’ 126)
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5
του άρθρου 3 του π.δ. 412/1987, 95, όπως τροποποιήθηκε µε την
παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ. 412/1987, 96, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 17 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 97, όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 18 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994,
98, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 1 του π.δ.
426/1994, 99, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1
του π.δ. 426/1994, 117, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του
άρθρου 2 του π.δ. 237/1997 (Α’ 177), 118, όπως αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 412/1987, 119, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 412/1987, η
παρ. 2 του άρθρου 121, 122, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.
1 του άρθρου 5 του π.δ. 412/1987 και τροποποιήθηκε µε την παρ.
3 του άρθρου 2 του π.δ. 239/1997, 123, όπως τροποποιήθηκε µε
την παρ. 26 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 124, 125, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 412/1987 και
τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 305/1990
(Α’ 126) και την παρ. 27 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 126,
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 28 του άρθρου 1 του π.δ.
426/1994, 127, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 29 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 128, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 30 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 129, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 5 του π.δ. 412/1987 και τροποποιήθηκε µε την παρ. 31 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 132,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ.
412/1987 και την παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 239/1997, 133,
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 2 του π.δ.
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444/1984 (Α’ 156), 134, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του
άρθρου 6 του π.δ. 412/1987, 135, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 32 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 136, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 2 του π.δ. 444/1984 και τις παραγράφους 33 και 34 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, του
άρθρου 137, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 6
του π.δ. 412/1987 και τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου
1 του π.δ. 305/1990 και την παρ. 35 του άρθρου 1 του π.δ.
426/1994, και η παρ. 3 του άρθρου 140 του π.δ. 174/1983, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 412/1987.
η. Το άρθρο 1 του π.δ. 365/1990, όπως έχει τροποποιηθεί µε
το άρθρο 1 του π.δ. 203/1995 (Α’ 109) και την παρ. 1 του άρθρου
3 του π.δ. 239/1997 (Α’ 177).
θ. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 329/1993 και η παρ. 4 του
άρθρου 3 του π.δ. 239/1997.
ι. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006.
ια. Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3013/2002 (Α’ 102), η οποία
προστέθηκε µε το άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 4058/2012 (Α’ 63).
ιβ. Το άρθρο 7 του ν. 3013/2002.
ιγ. Τα άρθρα 1 έως 25 του π.δ. 151/2004.
ιδ. Η παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 3979/2011, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 56 του ν. 4150/2013 (Α’ 102).
ii. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις
του παρόντος νόµου.
Άρθρο 126
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4053/2012
Το άρθρο 31 του ν. 4053/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 31
1. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατά την
έννοια του άρθρου 2 περίπτωση λα’ του ν. 3431/2006 ή του άρθρου 2 περίπτωση 5 του ν. 3592/ 2007 (Α’ 161), και οι πάροχοι
δικτύου κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση 4 του ν.
3592/2007, καθώς και οι νοµίµως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί
σταθµοί, κατά την έννοια της περίπτωσης β’ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007, υποχρεούνται σε λήψη άδειας όλων
των κατασκευών κεραιών που έχουν εγκαταστήσει.
2. Οι κάτοχοι των ως άνω κατασκευών κεραιών:
α) για τις οποίες υπάρχει µελέτη ραδιοεκποµπών κεραίας για
την οποία έχει χορηγηθεί σύµφωνη γνώµη της Ε.Ε.Α.Ε. ένα (1)
µήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου και έχει υποβληθεί µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
στην αρµόδια υπηρεσία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έχουν υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις, σύµφωνα µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία, υπό την
προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση για κατασκευή κεραίας
στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή
β) οι οποίες χρησιµοποιούνται για ραδιοφωνική ή τηλεοπτική
ευρυεκποµπή νοµίµως λειτουργούντων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών, βρίσκονται εκτός αστικού ιστού και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς τις
προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις,
οφείλουν, µέχρι τις 30.4.2014 να συµπληρώσουν το φάκελο
της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας κατασκευής κεραίας
από την Ε.Ε.Τ.Τ. µε αντίγραφα όλων των αιτήσεων, που έχουν
υποβάλλει στις αρµόδιες υπηρεσίες, για την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
3. Οι κάτοχοι των ως άνω κατασκευών κεραιών οφείλουν να
υποβάλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. όλα τα απαιτούµενα για την έκδοση της
άδειας δικαιολογητικά, που η έκδοσή τους εκκρεµεί στις αρµόδιες Υπηρεσίες, εντός δεκαοκτώ (18) µηνών από τη λήξη της ως
άνω προθεσµίας, ήτοι µέχρι τις 30.10.2015. Οι αρνητικές απαντήσεις των αρµοδίων υπηρεσιών, καθώς και οι αποφάσεις επί των
προσφυγών κατ’ αυτών ενώπιον διοικητικής αρχής κοινοποιούνται απευθείας στην Ε.Ε.Τ.Τ..
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει τις υποβαλλόµενες αιτήσεις και εκδίδει
την άδεια ή απορρίπτει αιτιολογηµένα την αίτηση εντός έξι (6)
µηνών από την ηµεροµηνία συγκέντρωσης όλων των προβλεπο-
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µένων δικαιολογητικών και εγγράφων για κάθε πάροχο. Οι άδειες
των ως άνω κατασκευών κεραιών εκδίδονται σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο που ίσχυε πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου. Για τις ως άνω κατασκευές κεραιών δεν επιτρέπεται
η παράλληλη υπαγωγή στη διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται στην παρ. 13 του άρθρου 29 του παρόντος νόµου.
5. Μέχρι την έκδοση της προβλεποµένης άδειας ή την αιτιολογηµένη απόρριψη της αίτησης από την Ε.Ε.Τ.Τ., οι ως άνω εγκατεστηµένες κατασκευές κεραιών θεωρούνται ως νοµίµως
λειτουργούσες και αναστέλλεται η κατεδάφισή τους, µε την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων δικαστικών αποφάσεων.
6. Μετά την έκδοση της προβλεποµένης άδειας από την
Ε.Ε.Τ.Τ., οι κάτοχοι των ως άνω κατασκευών κεραιών οφείλουν
να καταθέσουν αµελλητί στις αρµόδιες Πολεοδοµικές Υπηρεσίες
τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά για την έγκριση της τοποθέτησης των εγκατεστηµένων κεραιών. Μέχρι την έκδοση της προβλεποµένης έγκρισης από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία
ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής, οι ως άνω κατασκευές κεραιών θεωρούνται ως νοµίµως λειτουργούσες και αναστέλλεται η κατεδάφισή τους, µε
την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων δικαστικών αποφάσεων.
7. Για τις µη αδειοδοτηµένες εγκατεστηµένες κατασκευές κεραιών, για τις οποίες υποβλήθηκε σχετική καταγγελία στην
Ε.Ε.Τ.Τ. ή διαπιστώθηκε αυτεπαγγέλτως η ύπαρξή τους, εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ολοκληρώνεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων, σύµφωνα µε το ισχύον κατά το χρόνο εγκατάστασής τους νοµικό
καθεστώς και επιβάλλονται οι προβλεπόµενες σε αυτό κυρώσεις,
πλην της κατεδάφισής τους. Για τις εν λόγω κατασκευές κεραιών
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
8. Οι κατασκευές κεραιών των τηλεοπτικών σταθµών εθνικής,
περιφερειακής ή τοπικής εµβέλειας µπορούν να µεταβιβαστούν
κατά κυριότητα σε πάροχο δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής.
9. Εγκαταστάσεις που θεωρούνται ότι λειτουργούν νόµιµα,
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, µπορούν να ηλεκτροδοτούνται,
εφόσον προσκοµισθεί στον αρµόδιο για την ηλεκτροδότηση πάροχο βεβαίωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ότι πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις
ένταξης στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 127
Παράταση θητείας ιατρών κλάδου ΕΣΥ
1. Η θητεία των ιατρών, οι οποίοι διορίσθηκαν µετά τις
11.3.2009, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 3754/2009 (Α’ 43), σε
θέσεις κλάδου ΕΣΥ στο βαθµό Διευθυντή, Επιµελητή Α’, Β’ και Γ’
και δεν έχουν µονιµοποιηθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, παρατείνεται για ένα (1) έτος από τη λήξη της. Η παράταση άρχεται από τις 10.3.2014.
2. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 35 του
ν.4025/2011 (Α’ 228), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«Η ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρχίζει
από 1.9.2014. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες Περιφέρειες µέχρι και 31.8.2014 εξετάζονται από αυτές.»
3. Η διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικών και
Πειθαρχικών Συµβουλίων των Τοπικών Ιατρικών Συλλόγων και
του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου παρατείνεται µέχρι την 31η
Οκτωβρίου 2014 αντί του µηνός Απριλίου 2014.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν γνώµης του
ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του ενιαίου επαγγέλµατος οπτικούοπτοµέτρη.
5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν.
4075/2012 (Α’ 89), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η δαπάνη της εν γένει µισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες
εισφορές εργοδότη για τους αποσπασµένους υπαλλήλους της
Δ.Ε.Η. Α.Ε. βαρύνουν τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι
Δ.Υ.Π.ε. αποδίδουν στην εταιρεία το ύψος της δαπάνης µισθο-
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δοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 που αφορούν
στο µισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του
ίδιου νόµου, για δε τους µε διάθεση υπαλλήλους, συνεχίζουν να
βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους οι εν λόγω υπάλληλοι
προέρχονται.»
6. Η διάταξη της παρ. 7 του Κεφαλαίου Η’ του άρθρου 21 του
ν.4052/2012 (Α’ 41) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Για την κατάρτιση, την αναθεώρηση και τη συµπλήρωση
του καταλόγου, εφαρµόζεται σύστηµα κατάταξης φαρµακευτικών προϊόντων, σύµφωνα µε το σύστηµα Ανατοµικής Θεραπευτικής Χηµικής Κατηγοριοποίησης (Anatomic Therapeutic
Chemical classification - ATC) του Παγκόσµιου Οργανισµού
Υγείας (Π.Ο.Υ.) και εισάγεται σύστηµα τιµών αναφοράς (Τ.Α.)
ανά θεραπευτική κατηγορία φαρµακευτικών προϊόντων. Ως Τιµή
Αναφοράς ορίζεται η χαµηλότερη τιµή κόστους ηµερήσιας θεραπείας (ΚΗΘ) µεταξύ των φαρµακευτικών προϊόντων κάθε θεραπευτικής κατηγορίας. Παράλληλα εξετάζονται η ασφάλεια, η
αποτελεσµατικότητα και επιλέγονται ανά φαρµακευτικό προϊόν,
οι αποζηµιούµενες ενδείξεις, περιεκτικότητες και συσκευασίες.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Ε.Ο.Φ. εξειδικεύονται ο τρόπος κατάρτισης των θεραπευτικών
κατηγοριών και προσδιορισµού των τιµών αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία και οι διαδικασίες αναθεώρησης και συµπλήρωσης του καταλόγου, καθώς και οι αποζηµιούµενες ενδείξεις,
περιεκτικότητες και συσκευασίες ανά φαρµακευτικό προϊόν και
κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αποζηµιώνουν τα φάρµακα που προστατεύονται από καθεστώς διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας και έχουν πάρει
άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα µετά την 1.1. 2012, εφόσον
αποζηµιώνονται από την Κοινωνική ασφάλιση στα 2/3 κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τουλάχιστον σε 12 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
των οποίων αποζηµιώνουν τα φάρµακα αυτά µετά από αξιολόγηση από έγκυρους οργανισµούς αξιολόγησης τεχνολογίας
Υγείας, µε την προϋπόθεση πλήρους τήρησης της Κοινοτικής
Οδηγίας ΕΚ 89/105/ΕΟ Οδηγία περί διαφάνειας. Με απόφαση
του Υπουργού Υγείας µπορούν να εξαιρούνται τα φάρµακα, τα
οποία χαρακτηρίζονται ως απαραίτητα για την κάλυψη κινδύνου
ζωής ή τα ορφανά φάρµακα, µόνο όταν καλύπτονται από διεθνή
κλινικά πρωτόκολλα.»
7. Η περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.3816/2010
(Α’ 6) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Ο κατάλογος του εδαφίου α’ καταρτίζεται από συνιστώµενη στον Ε.Ο.Φ. Ειδική Επιτροπή και εγκρίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κατάλογος αναθεωρείται και συµπληρώνεται τουλάχιστον κατ’ έτος από την ίδια επιτροπή και µε την ίδια διαδικασία.
Οι όποιες διορθώσεις που προκύπτουν σε περίπτωση διόρθωσης
λαθών στο Θετικό Κατάλογο συνταγογράφησης, εφόσον εγκριθούν από την Ειδική Επιτροπή έγκρισης του θετικού καταλόγου
και µετά από τη σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης Φαρµάκων και
Φαρµακείων του Υπουργείου Υγείας, διαβιβάζονται στην ΗΔΙΚΑ
για τις δικές της ενέργειες.»
Άρθρο 128
Στο άρθρο 6 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές
και δηµοτικές εκλογές» (Α’ 138), προστίθεται παράγραφος 5 ως
εξής:
«5. Προεκλογική περίοδος, για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος άρθρου είναι το χρονικό διάστηµα των τριάντα
(30) ηµερών, που προηγείται της ψηφοφορίας του Α’ γύρου των
αυτοδιοικητικών εκλογών.»
Άρθρο 129
Η παράβαση της υποχρέωσης διατήρησης των κεφαλαίων που
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συνιστούν ιδία συµµετοχή, κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 και της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.
3299/2004, όπως ισχύουν, επιφέρει, ως µόνη έννοµη συνέπεια,
την επιβολή εύλογου προστίµου, όταν το επιδοτούµενο επενδυτικό σχέδιο έχει ολοκληρωθεί, εµπροθέσµως και προσηκόντως.
Άρθρο 130
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,

2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

5. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

7. ΥΓΕΙΑΣ

8. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

9. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

12. ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

13. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

14. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια–Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κάνετε πραξικόπηµα αυτήν την ώρα. Κάνετε το δεύτερο πραξικόπηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
Λαφαζάνη, µη διακόπτετε τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κάνετε δεύτερη νοθεία και πλαστογραφία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μην το λέτε σε
µένα αυτό.
Παρακαλώ να µην καταγράφεται στα Πρακτικά τίποτα από
αυτά που λέει ο κ. Λαφαζάνης.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Διοικητικές απλουστεύσεις Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών
του Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’
161) και λοιπές ρυθµίσεις».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Φτάνει, κύριε
Λαφαζάνη!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Στη σηµερινή
συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί των άρθρων
και των τροπολογιών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κυρία Πρόεδρε,
σας παρακαλώ τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κύριος
Υπουργός έχει ζητήσει τον λόγο.
Θα σας δώσω τον λόγο, κύριε Λαφαζάνη, µη φωνάζετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Φωνάζετε
τόσην ώρα, δεν σέβεστε τίποτα εσείς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Φτάνει, κύριε
Λαφαζάνη.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κυρία Πρόεδρε,
θα ήθελα να καταθέσω στο Σώµα µια σειρά από νοµοτεχνικές
βελτιώσεις και παρακαλώ να διανεµηθούν στους συναδέλφους
Βουλευτές.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, θα σας
δώσω τον λόγο.
Θα ήθελα να ενηµερώσω ότι από την Κοινοβουλευτική Οµάδα
του ΠΑΣΟΚ ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο κ. Γεώργιος Ντόλιος.
Από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ορίζεται ειδική αγορήτρια η
Βουλευτής κ. Χρυσοβελώνη και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
ο κ. Νότης Μαριάς. Από τη Χρυσή Αυγή ειδικός αγορητής ορίζεται ο Βουλευτής κ. Δηµήτρης Κουκούτσης και Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Αρτέµης Ματθαιόπουλος. Από τη
Δηµοκρατική Αριστερά ειδικός αγορητής ορίζεται ο Βουλευτής
κ. Σπύρος Λυκούδης. Από τους Ανεξάρτητους Δηµοκρατικούς
Βουλευτές ειδικός αγορητής ορίζεται ο κ. Ιωάννης Κουράκος και
από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας ορίζεται ειδική αγορήτρια η κ. Μανωλάκου Διαµάντω.
Ο κ. Λαφαζάνης έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναγνωρίζει αυτές
τις διαδικασίες ψηφοφορίας, οι οποίες είναι παρά τον Κανονισµό
και το Σύνταγµα. Ευτελίζουν τη Βουλή. Δυστυχώς ευτελίζουν τη
Βουλή στα µάτια του ελληνικού λαού. Δεν µπορεί να έχουµε µνηµονιακή Κυβέρνηση και µνηµονιακό Προεδρείο και ανύπαρκτη
Βουλή, η οποία δεν στηρίζεται στη λειτουργία της πουθενά, σε
κανέναν κανόνα, σε κανέναν δηµοκρατικό κανόνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μνηµονιακό
Προεδρείο δεν έχετε και το ξέρετε. Εντάξει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφήστε τώρα!
Λοιπόν, εδώ έχουµε και δεύτερη πλήρη καταστρατήγηση του
Κανονισµού και του Συντάγµατος. Αν δεν σας ενδιαφέρει η λειτουργία της Βουλής, λυπάµαι πάρα πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Επί του νοµοσχεδίου έχετε να πείτε κάτι, κύριε συνάδελφε; Σας ακούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Επί του νοµοσχεδίου λέω. Και
µην κάνετε την εκνευρισµένη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι σηµαίνει
«κάνω την εκνευρισµένη», κύριε Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί κι εµείς έχουµε όρια. Μην
κάνετε την εκνευρισµένη. Επί του νοµοσχεδίου οµιλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα µου πείτε τι
θα κάνω, όταν φωνάζετε δέκα λεπτά, ενώ µιλάει η Πρόεδρος;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να ακούσετε όµως. Δεν θα µου
υπαγορεύσετε και τι θα πω. Με διακόπτετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ούτε εσείς θα
µου υπαγορεύσετε εµένα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όταν οµιλώ, µε διακόπτετε συνεχώς. Δεν έχετε το δικαίωµα. Πρέπει να ακούτε και κάποτε, όχι
µόνο να λέτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Πόσες φορές
έχει µιλήσει το Προεδρείο, κύριε Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πάλι µε διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, θα σας διακόψω, γιατί λέτε πράγµατα που δεν έχουν βάση. Αυτό σάς λέω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν έχετε το δικαίωµα να µε διακόψετε. Θα ακούσετε, θα µε ακούσετε πλήρως και θα µιλήσετε
µετά. Έτσι γίνονται οι συζητήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όπως το κάνετε εσείς, λοιπόν, θα το κάνω κι εγώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Απολύτως.
Εδώ έχουµε τροπολογίες να εισάγονται στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, οι οποίες δεν έχουν καµµία σχέση µε την ύλη του νοµοσχεδίου και καµµία απολύτως σχέση µε το Υπουργείο, πιο
συγκεκριµένα. Αυτού του είδους οι τροπολογίες είναι ασύµβατες
µε το Σύνταγµα. Το Σύνταγµα είναι σαφές, όταν οµιλεί για τις
τροπολογίες και για το ποιες είναι σύννοµες τροπολογίες, όταν
κατατίθενται. Και δεν είναι σωστή η διαδικασία των τροπολογιών,
εν πάση περιπτώσει, της Παρασκευής, η οποία έχει γίνει πια συνήθεια. Βροχή, κύµατα τροπολογιών, ανεξάντλητα κύµατα τροπολογιών, νέα νοµοσχέδια επί νοµοσχεδίων που συζητάµε, για
να παρακάµπτονται οι επιτροπές, ο έλεγχος της Επιστηµονικής
Επιτροπής. Αλλά έχουµε τώρα και τροπολογίες, οι οποίες δεν
έχουν καµµία σχέση µε την ύλη του νοµοσχεδίου, καµµία σχέση
µε το Υπουργείο.
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Τι θα γίνει µε αυτές, κυρία Πρόεδρε; Γίνονται δεκτές τέτοιου
είδους τροπολογίες; Γίνεται δεκτό να παραβιάζεται ωµά και κυνικά το Σύνταγµα, που ρητά αναφέρεται σε αυτήν τη διάταξη;
Πώς θα γίνει, λοιπόν; Κάποιος δεν πρέπει να εφαρµόσει αυτό
το Σύνταγµα ή έχει γίνει κουρελόχαρτο; Αµφισβητείτε τη σχετική
διάταξη; Αν αµφισβητείτε τη σχετική διάταξη, να µου το πείτε.
Αν, όµως, η διάταξη είναι ρητή και κατηγορηµατική, τότε δεν
έχετε καµµία άλλη επιλογή από το να πείτε ότι αυτές οι τροπολογίες δεν γίνονται δεκτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Λαφαζάνη.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτή είναι η απάντηση; Δεν
υπάρχει απάντηση;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρουµε όλοι ότι υπάρχει ένα
τέρας στη χώρα. Και αυτό είναι το τέρας της γραφειοκρατίας.
Το τέρας αυτό -όπως επίσης όλοι ξέρουµε- τρέφεται από τον
τρόπο µε τον οποίο διεκπεραιώνουµε τις κρατικές υποθέσεις, µε
πολυνοµία, µε ασάφεια, µε τον τύπο που τρώει την ουσία, µε το
περιττό που ανταγωνίζεται το αναγκαίο.
Φυσικά, πίσω από το τέρας ελλοχεύει µία ορισµένη συλλογιστική. Είναι η αντίληψη του πολίτη ως υπόπτου, έως αποδείξεως
του εναντίου, είναι η καχυποψία και η κακή πίστη των θεσµών.
Είναι η φυσική τάση του κρατισµού να αυτοπροστατεύεται, φορτώνοντας τον πολίτη µε πλασµατικές υποχρεώσεις και µε ευθύνες που τον κρατούν δέσµιο. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Αυτό,
όµως, είναι και το πραγµατικό πρόβληµα, το πρόβληµα της λειτουργίας του µεγάλου κράτους. Κι έχει τριπλή διάσταση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να κάνετε ησυχία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Η µία διάσταση είναι πολιτική. Ο πολίτης οφείλει στις συναλλαγές του µε το κράτος να
αντιµετωπίζεται όχι ως ύποπτος, έως αποδείξεως του εναντίου,
αλλά ως υπεράνω υποψίας, έως αποδείξεως του εναντίου. Διότι
το κράτος οφείλει να είναι ένα κράτος δικαίου. Κράτος δικαίου
σηµαίνει µικρό κράτος, γιατί στο κράτος δικαίου δεν υπάρχει αντίληψη ακριβώς του πολίτη ως υπόπτου, η οποία γεννά την παρασιτική υπερβολή της γραφειοκρατίας και το χαρτοβασίλειο,
αλλά όλα είναι απλά.
Η άλλη διάσταση είναι πρακτική. Στο µικρό και απλό κράτος
όλες οι υποθέσεις διεκπεραιώνονται απλά, γρήγορα και αποτελεσµατικά. Η ζωή µας ως πολιτών γίνεται τελικά καλύτερη. Η διασφάλιση αυτής της ποιότητας της ζωής του πολίτη, αποτελεί
υποχρέωσή µας ως πολιτικών.
Η τελευταία διάσταση είναι οικονοµική. Το κράτος λειτουργεί
µε χρήµατα των φορολογουµένων. Απαιτείται, λοιπόν, αυτά τα
χρήµατα του φορολογουµένου να έχουν ανταποδοτικότητα. Το
περιττό είναι ακριβό.
Εποµένως δεν είναι µόνο ότι το απλό και µικρό κράτος µεταχειρίζεται τον πολίτη όπως οφείλει ως κράτος δικαίου και χρηστής διοίκησης, αλλά περισσότερο και πάνω απ’ όλα σέβεται τα
χρήµατά του.
Στο πλαίσιο αυτό, οργανισµοί άνευ αντικειµένου, οργανισµοί,
δηλαδή, κατασπατάλησης των χρηµάτων του πολίτη δεν έχουν
θέση.
Επίσης, στο πλαίσιο αυτό, οι κρατικοί λειτουργοί αξιολογούνται πραγµατικά κι όχι πλασµατικά. Η διαφάνεια αποτελεί τελικά
την εγγύηση της ανταποδοτικότητας.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, που συζητάµε, υπηρετεί αυτήν τη συλλογιστική κρατικής εξυγίανσης.
Προωθεί, πρώτον, ένα κράτος δικαίου και χρηστής διοίκησης
µε τις ρυθµίσεις του για την επικύρωση αντιγράφων, το γνήσιο
της υπογραφής αλλά και τη δηµοσίευση των ισολογισµών. Ο πολίτης δεν θεωρείται υπήκοος. Η διοίκηση παύει να στέκεται απέναντί του, αλλά τοποθετείται δίπλα του. Ο πολίτης θεωρείται
φίλος. Άλλωστε, µε τις ρυθµίσεις αυτές το νοµοσχέδιο προωθεί
µία ευκολότερη καθηµερινότητα για τον πολίτη, πράγµα που, επί-
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σης, αποτελεί υποχρέωση των δηµοκρατικών θεσµών.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Προωθεί, δεύτερον, ένα
κράτος ανταποδοτικής λειτουργίας για τον φορολογούµενο πολίτη που το χρηµατοδοτεί, µε τις ρυθµίσεις για τις καταργήσεις
οργανισµών, τον έλεγχο της µετατροπής των συµβάσεων αορίστου χρόνου αλλά και τις ρυθµίσεις για τις αξιολογήσεις των
υπαλλήλων. Με λίγα λόγια, σε αυτό το κράτος υπάρχει διαφάνεια, υπάρχει έλεγχος, υπάρχει ανταποδοτικότητα και τελικά
υπάρχει αλήθεια και η ευθύνη, βεβαίως, που τη συνοδεύει.
Δεν υπάρχουν οργανισµοί «φαντάσµατα». Δεν υπάρχουν υπηρεσιακά στεγανά. Δεν υπάρχει άλλη κατεύθυνση εκτός αυτής
της παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη µε τρόπο ανταποδοτικό
για τη φορολογική του συνεισφορά.
Επιτρέψτε µου, όµως, να γίνω αναλυτικότερος σε όλες τις
ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου. Μετά τις πολύ παραγωγικές και διεξοδικές συζητήσεις που είχαµε κατά τη διάρκεια των επιτροπών,
το Υπουργείο προχώρησε σε αρκετές αλλαγές και νοµοτεχνικές
βελτιώσεις σε διάφορα άρθρα που µας προβληµάτισαν µετά, βεβαίως, και από τον γόνιµο προβληµατισµό που ανέπτυξαν τόσο
οι Βουλευτές όσο και οι φορείς στις ακροάσεις. Επίσης, κατατέθηκαν από τον Υπουργό και δυο τροπολογίες, οι οποίες κυρίως
αποσαφηνίζουν και εξειδικεύουν κάποιες από τις διατάξεις του
νοµοσχεδίου.
Ας δούµε, όµως, τι βασικά αλλάζει µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Πρώτα απ’ όλα, εισάγονται ρυθµίσεις που µειώνουν κάποιες
από τις υπάρχουσες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και ως έναν
βαθµό διευκολύνουν τη ζωή όσων συναλλάσσονται µε τις υπηρεσίες.
Κατά δεύτερον, το νοµοσχέδιο στοχεύει στον εξορθολογισµό
του κράτους µε την κατάργηση είκοσι τριών φορέων, οι οποίοι
εδώ και καιρό έχουν εκπληρώσει την αποστολή τους αλλά, παρ’
όλα αυτά, συνεχίζουν µέχρι και σήµερα να λειτουργούν.
Τρίτον, αλλάζει το πλαίσιο αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων, εισάγοντας τη συγκριτική αξιολόγηση στον προσδιορισµό των ποσοστών, διότι, ως γνωστόν, µε το ισχύον σύστηµα
όλοι έπαιρναν τον ίδιο βαθµό καθιστώντας την αξιολόγηση άνευ
ουσίας.
Στο Κεφάλαιο Α’, προβλέπεται η µείωση συγκεκριµένων διοικητικών βαρών, ενσωµατώνοντας παράλληλα κάποιες από τις
προτάσεις του ΟΟΣΑ που ήδη έχει καταθέσει στην ελληνική Κυβέρνηση, και αφορά σε δεκατρείς τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας. Το σηµαντικότερο µε αυτές τις ρυθµίσεις, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι κερδίζουµε χρόνο, ανθρώπινο
δυναµικό και χρήµα. Από την κατάργηση των επικυρώσεων γλιτώνουµε χίλιους υπαλλήλους ανά έτος, οι οποίοι θα µπορούν να
απασχολούνται σε άλλες ανάγκες για τους πολίτες. Από τους
ισολογισµούς των ΤΑΕ-ΕΠΕ ο πολίτης θα γλιτώσει 42 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Από το γνήσιο της υπογραφής θα γλιτώσει 1
εκατοµµύριο ευρώ αλλά και από τις άδειες λαϊκής στον τοµέα
της αλιείας άλλα 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Όσον αφορά την υποχρέωση δηµοσιότητας των ΤΑΕ-ΕΠΕ,
που πλέον θα καλύπτεται από το ΓΕΜΗ, θα πρέπει να διασφαλιστεί, κύριε Υπουργέ, ότι στη µεταβατική περίοδο ως την 1-7-2014
η οποία έχει οριστεί, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες προσαρµογές, ώστε να εξυπηρετηθεί πρώτα απ’ όλα η
ασφάλεια των συναλλαγών.
Στο Κεφάλαιο Β’ προβλέπεται η κατάργηση είκοσι τριών φορέων, κατ’ εφαρµογήν των σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης, που δεν κρίνονται απαραίτητοι
και έχουν εκπληρώσει την αποστολή τους, ενώ συγχωνεύονται
άλλοι, που είχαν επικαλύψεις µεταξύ τους, και αποµακρύνεται
µέρος του προσωπικού τους. Είναι σε όλοι µας γνωστοί οι φορείς
που καταργούνται. Δεν θα τους επαναλάβω. Απλά επιτρέψτε µου
να κάνω κάποιες συγκεκριµένες αναφορές.
Όπως γνωρίζετε, µε τον ν.4024/11 σε κάθε Υπουργείο έχει συσταθεί επιτροπή αναδιοργάνωσης δηµοσίων υπηρεσιών, η οποία
εντοπίζει ποιες υπηρεσιακές µονάδες έχουν προδήλως περιορισµένο αντικείµενο αρµοδιοτήτων ή σε ποιες υπηρετεί προσωπικό
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που πλεονάζει ή ελλείπει. Το λέω αυτό, γιατί ακούστηκε από κάποιους συναδέλφους το κατά πόσον υπήρξε αξιολόγηση των
δοµών προτού το Υπουργείο προχωρήσει σε αυτές τις καταργήσεις. Αξιολόγηση έγινε από όλα τα Υπουργεία και αξιολογήσεις
έχουν γίνει από διάφορους φορείς και διάφορους αξιολογητές.
Αναφέρθηκε από τον Υπουργό στις επιτροπές ότι στο ΤΕΟ,
λόγου χάριν, υπήρξε έκθεση του γενικού επιθεωρητή που καταλήγει λέγοντας ότι δεν εξυπηρετείται ο δηµόσιος σκοπός της
ίδρυσής του, όπως βεβαίως υπάρχουν και άλλες εκθέσεις για άλλους φορείς.
Επιτρέψτε µου, όµως, να πω και κάτι άλλο. Υπήρξε αξιολόγηση
δοµών κατά το παρελθόν; Τα τελευταία δυο χρόνια έχει ξεκινήσει
µια προσπάθεια από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης
σε συνεργασία µε όλα τα υπόλοιπα Υπουργεία, για να µπει µια
σειρά σε αυτό το χάος και την ανοργανωσιά, όσον αφορά τη λειτουργία και την αξιολόγηση των δοµών, και να αποκτήσουµε επιτέλους σύγχρονους οργανισµούς, όπου αποτυπώνονται ρόλοι,
αρµοδιότητες και βεβαίως οργανικές θέσεις. Σας το λέω και από
τη δική µου εµπειρία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου κληθήκαµε να κάνουµε ακριβώς αυτήν την αξιολόγηση στις δοµές. Το
ίδιο, βεβαίως, έκαναν και όλα τα άλλα Υπουργεία. Απαντώ, λοιπόν, στους συναδέλφους ότι ζήτηµα µη αξιολόγησης των δοµών
δεν υφίσταται.
Στο Κεφάλαιο Γ’ της νοµοθετικής αυτής πρωτοβουλίας εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια της συγκριτικής αξιολόγησης των
υπαλλήλων.
Τι συνέβαινε µέχρι σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Η
βαθµολόγηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των υπαλλήλων
έφτανε στο «9» και στο «10», µε άριστα, βεβαίως, το «10».
Το υφιστάµενο καθεστώς αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων, που βασίζεται στις διατάξεις του π.δ 318/1992, έµενε στην
ουσία άνευ αντικειµένου και άνευ ουσίας, αφού η αξιολόγηση
µέχρι σήµερα γινόταν µε τρόπο στρεβλό και ισοπεδωτικό προς
τα πάνω. Εφαρµοζόταν, δηλαδή, µια ισοπεδωτική ισότητα, η
οποία, όµως, αποτελεί κραυγαλέα άνιση και αναξιοκρατική µεταχείριση, διότι ο τελικός βαθµός αξιολόγησης στις περιπτώσεις
αυτές δεν αποτυπώνει τον βαθµό αξίας κάθε αξιολογούµενου
υπαλλήλου, γεγονός το οποίο αποβαίνει σε βάρος των αρίστων
αλλά και των ιδιαιτέρως ικανών υπαλλήλων.
Η θέσπιση ποσόστωσης έρχεται να διορθώσει αυτές τις αδικίες. Να το πούµε διαφορετικά. Σε µια οργανική µονάδα εκατό
ανθρώπων, όπου τα κριτήρια αξιολόγησης είναι συγκεκριµένα γνώση του αντικειµένου, διοικητικές ικανότητες, αποτελεσµατικότητα, επαγγελµατική επάρκεια και άλλα πολλά κριτήρια που
ορίζει το π.δ 318- δεν υπάρχουν είκοσι πέντε υπάλληλοι που
είναι, έστω και λίγο, καλύτεροι απ’ όλους τους άλλους ή, αντίστοιχα, δεν υπάρχουν και δεκαπέντε που είναι χειρότεροι από
τους υπολοίπους;
Δηλαδή, µε τις ως τώρα αξιολογήσεις, που ήταν άριστες για
όλους, είχαµε έναν δηµόσιο τοµέα που λειτουργούσε µε άψογο
τρόπο; Υπήρχε το κίνητρο για τους υπαλλήλους να αποδώσουν
τα µέγιστα ή τελικά είχαµε µία ισοπέδωση, έστω και προς τα
πάνω, που όµως δεν είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα;
Οφείλαµε να αλλάξουµε αυτήν την εµπεδωµένη κουλτούρα µη
αξιολόγησης στο δηµόσιο και να δηµιουργήσουµε κίνητρα πραγµατικής αριστείας για τους υπαλλήλους.
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά δεν γνωρίζω αν έχετε φέρει το αρτιότερο νοµοθέτηµα για την αξιολόγηση. Αυτό για το οποίο,
όµως, είµαι απολύτως σίγουρος είναι ότι µε αυτό το νοµοθέτηµα,
επιτέλους, κάτι αλλάζει προς το καλύτερο. Επιτέλους, δηλαδή,
υπάρχει µία λογική αξιολόγησης. Διότι, αν ακολουθήσουµε την
ίδια λογική, τότε θα µπορούσε κάποιος εύλογα να πει ότι παραβιάζονται, εκ των πραγµάτων, οι αρχές της ίσης µεταχείρισης και
της αξιοκρατίας, όπως αυτές, βεβαίως, θεµελιώνονται από το
άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγµατος. Οι αρχές αυτές επιτάσσουν, η µεν πρώτη την όµοια
µεταχείριση οµοίων περιπτώσεων και την ανόµοια των ανοµοίων,
αυτό που λέµε αναλογική ισότητα, ενώ η δεύτερη τη σταδιοδροµία των δηµοσίων υπαλλήλων ανάλογα µε την προσωπική αξία
του καθενός.
Η µη ύπαρξη, λοιπόν, ουσιαστικής εκτίµησης των επιµέρους
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κριτηρίων και την ανάλογη βαθµολόγησή τους έχει ως συνέπεια
την κατάταξη στην ίδια κλίµακα βαθµολόγησης των ικανών υπαλλήλων, των λιγότερο ικανών αλλά και των αδιάφορων ή ανικάνων,
κατά τρόπο ώστε εκ των πραγµάτων να εφαρµόζεται µια ισοπεδωτική ισότητα, η οποία, όµως, αποτελεί κραυγαλέα άνιση και
αναξιοκρατική µεταχείριση.
Επιτρέψτε µου να κάνω µια αναφορά στο άρθρο 43, για το
οποίο έγινε πολύς λόγος και συγκέντρωσε βέβαια και αρκετές
αντιδράσεις και προβληµατισµούς από τους συναδέλφους.
Με το άρθρο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιµετωπίζεται ένα πρόβληµα που εντόπισε το Υπουργείο, µετά από σχετικούς ελέγχους του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας
Διοίκησης. Οι ελεγκτές εντόπισαν παρατυπίες στη µετατροπή
των συµβάσεων σε αορίστου χρόνου, καθώς κατά τον χρόνο µετατροπής δεν συνέτρεχαν οι προβλεπόµενες, νόµιµες προϋποθέσεις ή δεν τηρήθηκε η νόµιµη διαδικασία.
Είναι αλήθεια ότι στην επιτροπή εκφράστηκαν επιφυλάξεις και
ο ίδιος ο Υπουργός ανεγνώρισε ότι εντοπίστηκαν ζητήµατα, τα
οποία έχριζαν περαιτέρω εξηγήσεως, περαιτέρω εξειδικεύσεως.
Γι’ αυτόν τον λόγο η διάταξη αυτή επαναδιατυπώθηκε. Και καλώς
επαναδιατυπώθηκε.
Σε περίπτωση, λοιπόν, διαπίστωσης παρατυπιών, θεσπίζεται
αντικειµενικός και αδιάβλητος µηχανισµός επανελέγχου από το
ΑΣΕΠ κάθε είδους µετατροπής σύµβασης σχέσης εργασίας ή
έργου υπαλλήλων σε φορείς του δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα σε αορίστου χρόνου και προβλέπεται η αυτοδίκαιη
λύση της εργασιακής σχέσης. Βεβαίως, τούτο δεν εφαρµόζεται
στην περίπτωση κατά την οποία η αναγνώριση της σχέσης εργασίας ως αορίστου χρόνου έχει γίνει µε απόφαση δικαστηρίου.
Έχω ακούσει µε πολλή προσοχή την κριτική που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριµένο άρθρο. Πρώτα απ’ όλα να ξεκαθαρίσουµε ότι µε το άρθρο αυτό γίνεται διαδικαστικός επανέλεγχος.
Δεν αναθεωρούνται τα κριτήρια πρόσληψης, τα όποια παλαιά
κριτήρια πρόσληψης ίσχυαν τότε. Με βάση τα ίδια κριτήρια θα
γίνει αυτός ο έλεγχος. Ουδεµία υποψία αλλαγής ή µεταβολής
των κριτηρίων.
Αυτό το οποίο στην ουσία γίνεται είναι ο επανέλεγχος του τρόπου εφαρµογής των κριτηρίων -λόγου χάριν αυτό που όριζε το
π.δ 164- και µάλιστα, όπως περιγράφεται στο αναδιατυπωµένο
άρθρο 43, µε την εγγύηση, την απόλυτη εγγύηση του ΑΣΕΠ.
Διότι, αρµόδιο όργανο για να αποφανθεί για τη συνδροµή των
κατά περίπτωση νοµίµων προϋποθέσεων και την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας είναι το ΑΣΕΠ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο λεπτά, κυρία Πρόεδρε, και τελειώνω.
Υπάρχει και µια άλλη κριτική που γίνεται στο άρθρο. Ποια είναι
αυτή η κριτική; Ότι δεν µπορούµε να ελέγξουµε την οποιαδήποτε
παρατυπία ή το νόµιµο των διαδικασιών, διότι τάχα υπάρχει ζήτηµα παραγραφής, λόγω παρέλευσης του ευλόγου χρόνου. Μάλιστα, τίθεται και ένα θέµα αντισυνταγµατικότητας -απ’ ό,τι είδα
σε κάποιο δελτίο Τύπου- µε κακή ερµηνεία των όσων εξέθεσε η
Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής.
Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τίθεται ένα ζήτηµα πολιτικό, ένα ζήτηµα ουσίας, διότι, πρώτα απ’ όλα για µένα είναι ζήτηµα πολιτικό και δευτερευόντως, βεβαίως, νοµικό. Ποιο είναι το
πολιτικό ζήτηµα; Θα πρέπει να απαντηθεί µε πειστικό τρόπο το
εξής ερώτηµα: Εάν διαπιστωθεί ότι σε µια διαγωνιστική διαδικασία κάποιοι χρησιµοποίησαν πλαστά πιστοποιητικά ή µετήλθαν
άλλες παράτυπες διαδικασίες για να επιτύχουν την κάλυψη µιας
θέσης, θα πρέπει η διοίκηση να µην προχωρήσει στις απαραίτητες κυρώσεις και στην καταγγελία της σύµβασης, διότι τίθεται
θέµα παραγραφής; Αυτό λέµε σήµερα στον Έλληνα φορολογούµενο; Έτσι σεβόµαστε τα χρήµατά του;
Επιτρέψτε µου, όµως, να πω ότι στερείται λογικής το ερώτηµα.
Σίγουρα στερείται πολιτικής λογικής. Ας δούµε, όµως, εάν στερείται και νοµικής. Την απάντηση στις όποιες αιτιάσεις τη δίνει η
έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, την οποία επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ, για να στηρίξει τη δήθεν αντισυνταγµατικότητα της διάταξης.
Τι λέει η έκθεση; Δύο πολύ σηµαντικά πράγµατα: Πρώτον,
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σύµφωνα µε την αρχή της νοµιµότητας, επιτρέπεται ελεύθερα η
ανάκληση των παράνοµων ατοµικών, διοικητικών πράξεων –εάν,
βεβαίως, έχει γίνει εντός ευλόγου χρόνου από την έκδοσή τουςεντός κατ’ αρχάς πενταετίας από την έκδοσή της και, δεύτερον,
τυχόν υπέρβαση του ευλόγου χρόνου ανάκλησης διοικητικής
πράξης κρίνεται από αρµόδιο δικαστήριο κατά περίπτωση.
Προχωράει η έκθεση και αναφέρει ότι, µετά την παρέλευση
του ευλόγου χρόνου, δεν επιτρέπεται η ανάκληση των παράνοµων επωφελών ατοµικών πράξεων, εκτός εάν, πρώτον, το διοικητικό όργανο παρασύρθηκε στην έκδοση της πράξης από
απατηλή ενέργεια του διοικουµένου και ωφελείται από την πράξη
και, δεύτερον, εάν υπάρχουν υπέρτεροι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος.
Συνοψίζω, λοιπόν, λέγοντας το εξής. Το κρίσιµο γεγονός είναι
ότι οι προϋποθέσεις που τίθενται για την ανάκληση των παράνοµων διοικητικών πράξεων µετά την τυχόν παρέλευση του ευλόγου χρόνου πληρούνται στην περίπτωση του άρθρου 43 του
σχεδίου νόµου. Το διοικητικό όργανο πράγµατι παρασύρθηκε
στην έκδοση πράξης από απατηλή ενέργεια του διοικουµένου,
που ωφελείται από την πράξη, και υπάρχουν υπέρτεροι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος. Σε κάθε περίπτωση η µετατροπή των συµβάσεων αορίστου χρόνου προϋποθέτει την κακόπιστη
συµπεριφορά, ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου.
Εάν θέλετε να το πάµε και πιο πέρα, υπάρχει η εξής λάθος
συλλογιστική: Με το άρθρο 43 δεν συζητάµε για την ανάκληση
παράνοµων ατοµικών διοικητικών πράξεων. Συζητάµε αυτοτελώς
για επανέλεγχο της µετατροπής των συµβάσεων αορίστου χρόνου και συνακόλουθα καταγγελία.
Εάν υπήρχε κάποιο ζήτηµα συνταγµατικότητας που θα µπορούσαµε να εξετάσουµε, τότε θα αφορούσε τον ίδιο τον νόµο
καθ’ εαυτόν και όχι την ανάκληση παράνοµων ατοµικών διοικητικών πράξεων.
Τελειώνοντας την εισήγησή µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα επανέλθω στην αρχική µου σκέψη. Το Υπουργείο φέρνει το
νοµοθέτηµα αυτό, διότι θέλει να εξυπηρετήσει κάποιες πολύ βασικές αρχές. Ποιες είναι αυτές; Ένα κράτος δικαίου και χρηστής
διοίκησης, την αντίληψη του πολίτη ως φίλου και όχι ως υπηκόου
και τη βελτίωση της καθηµερινότητάς του, ένα κράτος ανταποδοτικής λειτουργίας, χωρίς οργανισµούς «φαντάσµατα» και υπηρεσιακά στεγανά, τον σεβασµό του δηµοσίου χρήµατος, δηλαδή
της φορολογικής συνεισφοράς των πολιτών, τελικά την αλήθεια,
τη διαφάνεια, την ευθύνη και την πρόοδο.
Δεν µπορούµε να κάνουµε χωρίς κράτος. Πρέπει, όµως, να εγγυηθούµε την εύρυθµη λειτουργία του. Έτσι αντιλαµβάνοµαι και
τη γνωστή φράση ενός οικονοµολόγου, του οποίου η ιδεολογική
ταυτότητα απέχει απ’ τις δικές µου φιλελεύθερες απόψεις, του
Γόζεφ Σουµπέτερ: «Η γραφειοκρατία δεν αποτελεί εµπόδιο για
τη δηµοκρατία, αλλά είναι απαραίτητο συµπλήρωµά της.». Δεν
είναι πάντα έτσι, αλλά µπορεί και πρέπει να γίνει. Δεν πολεµάµε
το κράτος, αλλά τον κρατισµό. Εγώ έτσι αντιλαµβάνοµαι αυτό το
νοµοσχέδιο και µε αυτήν την έννοια νοµίζω ότι είναι πολιτικά, ιδεολογικά, αλλά και πρακτικά ορθό να το υπερψηφίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Καραγκούνη.
Τον λόγο έχει ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος, εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση, δέσµια ποσοτικών αλλά και δρακόντειων µνηµονιακών στόχων, συνεχίζει ακάθεκτη την επιχείρηση ακρωτηριασµού του ελληνικού κράτους.
Τώρα, µε το παρόν σχέδιο νόµου, καταργεί είκοσι τρεις φορείς,
απολύει τους υπαλλήλους που υπηρετούν µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλους συµβασιούχους και βεβαίως
προετοιµάζει νέες απολύσεις για τους µονίµους, µε προθάλαµο
τη διαθεσιµότητα.
Όλα αυτά γίνονται παρά το ότι, µε σηµερινά στοιχεία του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης, το ελληνικό δηµόσιο
είναι το πλέον ολιγοπρόσωπο σε αριθµό υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση των είκοσι επτά, αλλά και στην Ευρώπη των σα-
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ράντα επτά µε πεντακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες διακόσια πενήντα εννέα φυσικά πρόσωπα συνολικά, στα οποία συµπεριλαµβάνονται οι µόνιµοι, οι αορίστου χρόνου αλλά και όλοι οι
δηµόσιοι λειτουργοί, από τους δικαστικούς, στρατιωτικούς, άντρες και γυναίκες των Σωµάτων Ασφαλείας όλων των βαθµών,
µέχρι τους ιερείς και τους πάσης φύσεως λειτουργούς. Επιπλέον, το ελληνικό δηµόσιο µισθοδοτεί και πενήντα χιλιάδες συµβασιούχους κάθε είδους, αιρετούς, µετακλητούς.
Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η σχολαστική εφαρµογή των πρωτοφανών δεσµεύσεων του δεύτερου
µνηµονίου στοχεύει να πραγµατοποιήσει τον όρο που ο εκ των
εκπροσώπων της τριαρχίας των δανειστών Ματίας Μορς έθεσε
πρόσφατα µε τη γνωστή αποστροφή του: «Το ελληνικό κράτος
δεν µπορεί πλέον να µισθοδοτεί πάνω από τετρακόσιες πενήντα
χιλιάδες δηµοσίους λειτουργούς πάσης φύσεως.».
Έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δηµόσιες λειτουργίες
υποβαθµίζονται. Ο διάσπαρτος νησιωτικός χώρος απορφανίζεται
από κύριες και καθοριστικές λειτουργίες που εξυπηρετούσαν την
επιτόπου αναπαραγωγή της κοινωνικής ζωής. Το ίδιο συµβαίνει
και µε την εγκατάλειψη των ορεινών και προβληµατικών µας περιοχών. Δεν θα πρέπει να λησµονήσουµε τις κοινότητες του Απόδηµου Ελληνισµού, οι οποίες µε αυτήν την πολιτική
αποστερούνται τους αναγκαίους δασκάλους, καθηγητές και ιερείς και λοιπούς λειτουργούς που συντηρούν και αναπαράγουν
τους συνδετικούς κρίκους µε τη µητέρα πατρίδα. Μια χώρα µε
κατακερµατισµένο τον εθνικό κορµό, µε πάµπολλα ζητήµατα γειτονίας και εθνικής κυριαρχίας, µε συνεχείς ακόµη αµφισβητήσεις
της εθνικής της ακεραιότητας είναι υποχρεωµένη µε το µνηµόνιο
να ακρωτηριάζει διαρκώς τις δηµόσιες και κρατικές λειτουργίες,
τον κρίσιµο αυτό µηχανισµό σύνδεσης, αναπαραγωγής και συντήρησης της κοινωνίας και του λαού.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο
στόχαστρο τώρα µπήκαν οργανισµοί µε οικονοµική και εισπρακτική τεχνογνωσία, κρίσιµοι για το δηµόσιο, όπως ο Οργανισµός
Κωπαΐδας και το Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας. Τη λειτουργία του
ΤΕΟ αναλαµβάνουν πλέον ιδιώτες παραχωρησιούχοι, προς τους
οποίους η γενναιοδωρία του κράτους ολοκληρώνεται µε την προκαταβολή-µεγάλη αύξηση των διοδίων.
Στους καταργούµενους φορείς, επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκονται και ορισµένοι µε µεγάλη κοινωνική συµβολή, όπως το Ινστιτούτο Εργασίας, καθώς και µε µεγάλη
πολιτισµική προσφορά, όπως η Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων και Ανάπλασης.
Ακολουθούν πολύτιµα σε αναπαραγωγή γνώσεων και επιστηµονική τεχνογνωσία ινστιτούτα των πανεπιστηµίων µας καθώς
και ιδρύµατα ιστορικής έρευνας και µελέτης των προτύπων, των
ιστορικών αυτών µορφών που θεµελίωσαν την ελεύθερη ζωή
µας.
Η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υποστηρίζει,
όπως φαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, ότι πολλά απ’ αυτά τα
δηµόσια καθιδρύµατα εκµέτρησαν το ζην ή ότι περάτωσαν την
αποστολή τους ή ότι εκπλήρωσαν τον σκοπό τους και εποµένως
δεν είναι αναγκαία πλέον η λειτουργία τους. Μια µατιά, όµως,
στην ιστορία και την προσφορά τους, ακόµη και µόνο στην επωνυµία τους, µαρτυρεί στον καθένα ότι η παρουσία τους είναι περισσότερο από αναγκαία στη σηµερινή εποχή της παράδοσης
της κυριαρχίας της χώρας στους δανειστές, όπου οι εθνικές και
τοπικές ταυτότητες και τα οροθέσια είναι υπό αµφισβήτηση, αν
και αποτελούν υπαρκτικά στοιχεία για τον καθένα µας και κυρίως
για τον ιστορικό ελληνικό λαό µας. Απόδειξη τούτου, άλλωστε,
είναι ότι οι αρµοδιότητές τους µεταφέρονται σε Υπουργεία, περιφέρειες ή σε άλλες συναφείς υπηρεσίες, πράγµα που διαψεύδει τη µείζονα πρόταση της αιτιολογικής έκθεσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας µην αναζητούµε ορθολογικές και κοινωφελείς σκέψεις µέσα στο ετερόνοµο, βάρβαρο, µνηµονιακό πεδίο. Ο πρώτος και µείζων στόχος του νοµοσχεδίου
είναι ποσοτικός. Η µνηµονιακή Κυβέρνηση στοχεύει στη δραστική συρρίκνωση του ευρύτερου δηµόσιου χώρου, όπως τον
διαµόρφωσαν οι ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και η παράδοση των πιο εµπορεύσιµων τοµέων του ελληνικού δηµοσίου
στους ιδιώτες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η µνηµονιακή Ελλάδα ζει ετεροχρονισµένα τον πιο βάναυσο,
παρωχηµένο και επιθετικό νεοφιλελευθερισµό της ιδιωτικοποίησης οποιουδήποτε στοιχείου κινείται και παρέχει σήµερα εχέγγυα κερδοφορίας. Εξάλλου, µε το σύστηµα αξιολόγησης των
δηµοσίων υπαλλήλων που νοµοθετεί, καθιερώνει µια ανθρωποφαγική µέθοδο καθορισµένης ποσόστωσης µελλοθανάτων δηµοσίων υπαλλήλων, αφού προσδιορίζει ανώτατα ποσοστά
υπαλλήλων που µπορούν να βαθµολογηθούν µε µια συγκεκριµένη κλίµακα, όπως και αντίστοιχα ποσοστά ελάχιστης υποβαθµισµένης αξιολόγησης.
Τέτοιο κανιβαλικό σύστηµα προκαθορισµένης ποσόστωσης
για την αξιολόγηση προσβάλλει κάθε ορθολογικό κριτήριο και
ασφαλώς διευρύνει τη δεξαµενή για τις διαθεσιµότητες και τις
απολύσεις. Είναι η έµµεση νοµιµοποίηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της µελλοντικής εκδίωξης πολλών υπαλλήλων, αφού
το ασφυκτικό θεσµικό πλαίσιο, η ανασφάλεια, ο φόβος, ο κοινωνικός αυτοµατισµός, η καλλιέργεια κλίµατος υποταγής και ελπίδας διάσωσης, η αποθάρρυνση κάθε διεκδίκησης και πολλά
άλλα αναπτύσσουν ένα σκληρό πλέον σύστηµα πελατειακών
σχέσεων, όπου τα δύο κυβερνητικά κόµµατα διατηρούν στη διοίκηση αυτούς που είναι διατεθειµένοι να υπηρετήσουν τους αντικοινωνικούς µνηµονιακούς στόχους.
Το 15% των αναγκαστικά αξιολογούµενων µε τον µικρότερο
βαθµό, προκειµένου να αποτελέσουν την άµεση δεξαµενή απολύσεων, είναι ένα απάνθρωπο και αντιανθρώπινο όριο, το οποίο
δεν υπαγορεύεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από καµµία
στοιχειώδη αξιολόγηση, από καµµία έλλογη στατιστική, από καµµία διαπροσωπική και ατοµική αξία του σύγχρονου πλανήτη.
Αυτή η συγκριτική αρνητικά προκαθορισµένη αξιολόγηση ή πιστοποίηση ή αρνητική προτυποποίηση δεν έχει προηγούµενο,
παρά µόνο στις πιο στυγνές ιδιωτικές εργοδοσίες, κυρίως, των
αναπτυσσόµενων χωρών της Άπω Ανατολής. Όλα αυτά, επειδή
ο κεντρικός στόχος του µνηµονιακού νοµοθέτη βρίσκεται στο
άρθρο 20 του νοµοσχεδίου. Είναι οι απολύσεις, οι διαθεσιµότητες, η κινητικότητα, η συρρίκνωση των δοµών που εξυπηρετούνται µε αυτές τις πρωτοφανείς µεθοδεύσεις.
Ως προς την τροπολογία του άρθρου 41, που καταργεί τη διάταξη της απαγόρευσης των υπηρεσιακών µεταβολών κατά το δίµηνο της προεκλογικής περιόδου, επειδή πρόκειται για µια
σκληρή, υστερόβουλη και σκόπιµη ρύθµιση η οποία εδραιώνει
και διαχέει τις συνθήκες µνηµονιακής απολυτότητας, ο ΣΥΡΙΖΑ
θα ζητήσει ονοµαστική ψηφοφορία, όπως και για το άρθρο 43.
Με αυτήν την τροπολογία εισάγεται άλλη µία πρωτοφανής
ρύθµιση γενικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε την οποία, κατά την
προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών και µέχρι την
εγκατάσταση των αιρετών οργάνων στους δήµους και τις περιφέρειες, δεν αναστέλλεται η έκδοση πράξεων που αφορούν
οποιαδήποτε υπηρεσιακή µεταβολή. Έτσι, στην πάγια και εύλογη
για πολιτειακούς λόγους -και όχι µόνο- ρύθµιση της απαγόρευσης µεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο των δύο µηνών,
µπορούν πλέον να γίνουν µετακινήσεις, αποσπάσεις, µετατάξεις,
διαθεσιµότητες και απολύσεις.
Γίνονται βεβαίως και αθρόες προσλήψεις σκοπιµότητας, µε
άλλο άρθρο του νοµοσχεδίου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 3870, οι διατάξεις του άρθρου
28 του νόµου Πεπονή περί απαγόρευσης υπηρεσιακών µεταβολών ισχύουν για το δίµηνο χρονικό διάστηµα που προηγείται της
ηµεροµηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δηµοτικών
εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων. Η δε
προβλεπόµενη απαγόρευση είναι απόλυτη και καλύπτει κάθε µεταβολή, µε δεδοµένο ότι οι εξαιρέσεις από αυτήν προβλέπονται
στον νόµο περιοριστικά απαριθµούµενες.
Με την υποπαράγραφο ζ του ν. 4093 προβλέφθηκε, ωστόσο,
ότι το καθεστώς διαθεσιµότητας διαρκεί για ένα έτος, προκαλώντας, σε περίπτωση µη µετάταξης ή µη µεταφοράς του υπαλλήλου, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης. Εξάλλου µε το άρθρο
90 του ν. 4172 η διάρκεια της διαθεσιµότητας µειώθηκε κατά τέσσερις µήνες, στους οκτώ µήνες.
Κατά συνέπεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και µε δεδοµένο
ότι οι δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές θα διεξαχθούν στις
18 Μαΐου, για υπαλλήλους που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα από
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τον Ιούλιο του 2013 και µετά, µε τη δηµοσίευση του ν. 4172, σχολικοί φύλακες, καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών, δηµοτικοί αστυνοµικοί, καθηγητές, υπάλληλοι ασφαλιστικών
ταµείων κ.ά., το οκτάµηνο της διαθεσιµότητας εκπνέει από τις
22 Μαρτίου 2014, δηλαδή µέσα στο διάστηµα κατά το οποίο απαγορεύεται κάθε υπηρεσιακή µεταβολή, άρα προδήλως και η µετάταξη ή θέση σε κινητικότητα ή απόλυση των διαθέσιµων
υπαλλήλων.
Η ρύθµιση του άρθρου 43 δεν έχει προηγούµενο στον κόσµο!
Ο αναδροµικός έλεγχος των συµβάσεων και της µετατροπής
τους σε αορίστου χρόνου, χωρίς κανένα χρονικό όριο, που οδηγεί σε κατάργηση των θέσεων και σε απολύσεις, προσβάλλει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλες τις σύγχρονες συνταγµατικές
αρχές που διέπουν τη σύγχρονη Δηµόσια Διοίκηση.
Προσβάλλεται πρωτίστως η αρχή της προστατευόµενης εµπιστοσύνης κάθε πολίτη έναντι της διευθυντικής λειτουργίας του
κράτους και παραβιάζονται οι κανόνες χρηστής διοίκησης. Η
αναδροµή σε βάθος εικοσαετίας, χωρίς την έρευνα της ύπαρξης
ή όχι δόλου στον διοικούµενο, ανατρέπει πάγιες συνταγµατικές
και διοικητικές αρχές, καταρρακώνει υπηρεσιακές συνήθειες,
προσβάλλει οικογενειακούς προγραµµατισµούς, αφαιρεί κατακτήσεις πολλών χρόνων. Γι’ αυτό, παρά τις όποιες θετικές διευθετήσεις, το παρόν νοµοσχέδιο επί της αρχής δεν παύει να είναι
ένα µνηµείο αναχρονισµού, ποσοτικών καταναγκασµών, υποβάθµισης του κρατικού φαινοµένου και περιφρόνησης των κοινωνικών του λειτουργιών.
Το πανθοµολογούµενο συγκριτικό πλεονέκτηµα της πατρίδας
µας έναντι όλων των ευρωπαϊκών χωρών είναι το υψηλού µορφωτικού επιπέδου νεανικό της εργατικό δυναµικό. Τα πανεπιστήµιά µας, παρά την τραγική υποχρηµατοδότησή τους και τη
δραµατική υποστελέχωσή τους, σε σχέση µε τα ευρωπαϊκά, κατορθώνουν ακόµη να µορφώνουν την ελληνική νεολαία, για να
δίνουν τίτλους οι οποίοι αµέσως αναγνωρίζονται και επιτρέπουν
την άµεση εργασία των νέων µας στις ξένες δηµόσιες διοικήσεις
και τα παραγωγικά τους συστήµατα. Ιδιαίτερα κατά την καταστροφική µνηµονιακή περίοδο, η µετανάστευση των ελληνικών
«µυαλών» εγκεφάλων έχει λάβει µορφή επιδηµίας.
Η χώρα αυτοκαταστρέφεται και µεταβιβάζει µαζί µε εκπαιδευτικούς πόρους που ξοδεύτηκαν και τις επιστηµονικές, τεχνικές
και ερευνητικές δυνατότητες των νέων µας, οι οποίοι στελεχώνουν πλέον τις οικονοµίες των ανταγωνιστικών µας χωρών.
Μεταξύ των φορέων που καταργούνται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι όλα τα πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ινστιτούτα, οργανισµοί παιδικών και εφηβικών βιβλιοθηκών, εταιρείες
ανάπλασης αρχαιολογικών χώρων. Κοινό χαρακτηριστικό όλων
των καταργουµένων οργανισµών είναι το άκρως εξειδικευµένο
επιστηµονικό και ερευνητικό προσωπικό, που, µε γλίσχρες αποδοχές και µέσα, έχει αποδώσει στην οικονοµία και κυρίως στην
κοινωνία µας ένα εξαιρετικό διαχρονικά έργο. Οι περισσότεροι
εργαζόµενοι σε αυτά είναι µεταπτυχιακοί επιστήµονες και διδάκτορες επί του οικείου γνωστικού αντικειµένου. Όλοι οι δηµόσιοι
και ιδιωτικοί φορείς που γεύτηκαν τις εξαιρετικές τους υπηρεσίες έχουν στείλει έντονα διαβήµατα στον κύριο Υπουργό και
διαµαρτυρίες για την κατάργησή τους.
Παράλληλα, µε την κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου,
οι αρµοδιότητες του οποίου ορίζεται ότι θα ασκούνται εφεξής
από το Εθνικό Ίδρυµα Πολιτισµού, οργανισµό παντελώς ακατάλληλο και ανειδίκευτο στο συγκεκριµένο αντικείµενο, η διάλυση
των περιβαλλοντικών, ρυθµιστικών κ.λπ. οργανισµών στις µεγάλες πόλεις, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Ιωάννινα κυρίως, θα προξενήσει µεγάλη κοινωνική ζηµιά, αφού ένα από τα κεντρικά, µόνιµα
προβλήµατα της πατρίδας είναι η αποκατάσταση του φυσικού
οικιστικού και ιστορικού περιβάλλοντος.
Ως προς το Ινστιτούτο Εργασίας, τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά, σύµφωνα µε τα έγγραφα που κατέθεσαν οι ίδιοι οι επιστήµονες για το έργο τους, τις ερευνητικές δραστηριότητες, την εν
γένει προσφορά τους αλλά και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και το µεγάλο κύρος του προσωπικού του. Με την επίσηµη
ανεργία στο 28% και αυτή των νέων στο 61,5%, η κατάργηση του
Ινστιτούτου Εργασίας, µε τις πολλές δεκάδες ερευνητές και διδάκτορες που βοηθούν τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στην εφαρµογή
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σχετικών προγραµµάτων, ισοδυναµεί µε εθνικό έγκληµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Εξάλλου, η κατάργηση των ερευνητικών ιδρυµάτων των πανεπιστηµίων και του Στρατού, που έπρεπε να χρηµατοδοτούνται
αφειδώλευτα για να παράγουν πρωτοποριακό έργο, σηµατοδοτεί την απαξίωση των διαπρεπέστερων Ελλήνων επιστηµόνων και
την επίσηµη θέση της τριαρχίας των δανειστών και της µνηµονιακής συγκυβέρνησης ότι µία χώρα-αποικία χρέους δεν επιτρέπεται να παράγει πρωτότυπη επιστηµονική σκέψη.
Η έρευνα, η καινοτοµία, η επινόηση, που αποτέλεσαν χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ελληνικού πνεύµατος, εκτοπίζονται
από τον εθνικό βίο. Γι’ αυτό, αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία
σας, που υπακούει άλλωστε στις ρητές διατάξεις του µνηµονίου,
είναι η πιο σκληρή, είναι η πιο καταστροφική εναντίον του εκλεκτότερου τµήµατος του ελληνικού πληθυσµού. Χτυπάει απευθείας στην καρδιά της νεολαίας µας, την επιστήµη, την έρευνα
αλλά και την αποτελεσµατική τεχνολογική άµυνα, οντότητες και
λειτουργίες, δηλαδή, που είναι απαραίτητες όσο τίποτε άλλο για
να σταθεί κάποια µέρα η πατρίδα της µετά-χρεοκοπίας στα πόδια
της.
Για όλους αυτούς τους λόγους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
σας καλώ να καταψηφίσετε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο πρωτίστως ως καταστροφικό αποκύηµα της ετερόνοµης και ασφαλώς
παραδοµένης στην τριαρχία των δανειστών εκτελεστικής αλλά,
δυστυχώς, και νοµοθετικής εξουσίας.
Η Κυβέρνηση πρέπει, επιτέλους, να αντιληφθεί ότι χωρίς ανεξάρτητο επανασχεδιασµό των κρατικών λειτουργιών, µε αυτονοµία και γνώµονα τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, δεν µπορεί
να υπάρξει νέο ελληνικό κράτος, το οποίο πρέπει να οργανωθεί
µε τις βέλτιστες µεθόδους και τους αρίστους λειτουργούς, ώστε
να παράγονται ποιοτικά αγαθά και υπηρεσίες, προσιτά σε όλους
τους πολίτες. Αυτός είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναγκαίος όρος αναπαραγωγής των διαχρονικών αξιών της δηµοκρατίας µας και του διαχρονικού µεγάλου ελληνικού πολιτισµού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μητρόπουλε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της
αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, πενήντα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Ντόλιος, ειδικός αγορητής του
ΠΑΣΟΚ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε ένα σχέδιο νόµου, το οποίο έχει σχέση µε τη διοικητική µεταρρύθµιση της χώρας. Εάν δεν δούµε πώς προχωράει το
σύνολο της διοικητικής µεταρρύθµισης, τότε δεν µπορούµε να
εξετάσουµε µε όρους πραγµατικούς, ρεαλιστικούς, αντικειµενικούς και το σχέδιο νόµου, το οποίο συζητούµε σήµερα.
Ας ξεκινήσω από το ότι η διοικητική µεταρρύθµιση της χώρας,
που έχει στόχο ένα κράτος µικρότερο αλλά πιο αποτελεσµατικό,
ευέλικτο και λιγότερο γραφειοκρατικό, επιτελικό και περισσότερο αποκεντρωµένο, αποτέλεσε εξαγγελία σειράς κυβερνήσεων και πριν ακόµα από την κρίση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Η σηµερινή Κυβέρνηση στις προγραµµατικές δηλώσεις της δεσµεύθηκε ότι θα προχωρήσει εντός συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος στην αξιολόγηση των δοµών και φορέων του
δηµοσίου, στην αξιολόγηση του συνόλου του προσωπικού, στην
κατάρτιση οργανογραµµάτων και σχεδίων στελέχωσης, έτσι
ώστε µέσω του προγράµµατος κινητικότητας να επιτευχθεί η κα-
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λύτερη δυνατή στελέχωση των υπηρεσιών του δηµοσίου και η
διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας
τους ή, τουλάχιστον, της υπόστασής τους σε κάποιες περιπτώσεις, λόγω των αθρόων αποχωρήσεων.
Θα πρέπει να πούµε ότι είναι αλήθεια ότι το όλο εγχείρηµα επιχειρείται –εννοώ της διοικητικής µεταρρύθµισης- υπό την αρνητική
επιρροή καταστάσεων που προέκυψαν λόγω της κρίσης. Αναφέροµαι στις περικοπές των αµοιβών των δηµοσίων υπαλλήλων,
στην υποχρεωτική εθελοντική αποχώρηση πολύτιµων στελεχών,
στην αδυναµία, λόγω των γνωστών απαγορεύσεων, εµπλουτισµού
του δηµοσίου µε νέο έµψυχο δυναµικό αλλά και νέων γνώσεων,
που παρέχουν πλέον τα ελληνικά και ξένα πανεπιστήµια.
Επιπλέον, η όλη προσπάθεια –και είναι κρίσιµο ζήτηµα αυτόεπιβαρύνεται από την υποχρέωση που ανέλαβε η Κυβέρνηση
έναντι των δανειστών και των εταίρων µας για δεκαπέντε χιλιάδες απολύσεις και είκοσι πέντε χιλιάδες διαθεσιµότητες. Είναι
βρόχος, πραγµατικά, στον λαιµό της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης, της προσπάθειας για τη διοικητική µεταρρύθµιση αυτή η συµφωνία για δεκαπέντε χιλιάδες
απολύσεις και είκοσι πέντε χιλιάδες διαθεσιµότητες.
Δεν ξέρω, κύριε Υπουργέ, εάν προέκυψε κάτι από τις συναντήσεις που είχατε µε την τρόικα τις προηγούµενες µόλις ηµέρες.
Πραγµατικά, δυσκολεύει τη δουλειά όλων µας και ιδιαίτερα τη
δική σας.
Εκτός από τις προαναφερθείσες παραµέτρους που προέκυψαν λόγω της κρίσης και οι οποίες απαγορεύουν στην ουσία την
ολόθερµη συµµετοχή της Δηµόσιας Διοίκησης σ’ αυτήν την προσπάθεια της διοικητικής µεταρρύθµισης, θα πρέπει να πούµε ότι
υπάρχει και απροθυµία αρκετών Υπουργών και κυβερνητικών παραγόντων να ανταποκριθούν στις προθεσµίες που τους έχουν
δοθεί για την εφαρµογή του προγράµµατος, θεωρώντας ότι η
περιοχή της δικής τους διοικητικής ευθύνης µπορεί να ξεφύγει
και να µη συµβάλει στην όλη προσπάθεια.
Αποτέλεσµα είναι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης να
αναγκαστεί να παρατείνει την προθεσµία ολοκλήρωσης των διαδικασιών αξιολόγησης και αναδιάρθρωσης των οργανικών µονάδων και του προσωπικού των φορέων και υπηρεσιών του
δηµοσίου, χωρίς να έχουµε, κύριε Υπουργέ, κάποιο νέο χρονοδιάγραµµα.
Σήµερα, µετά την εκπόνηση των οργανογραµµάτων, αναµένεται η έκδοση των αντίστοιχων προεδρικών διαταγµάτων για τους
κεντρικούς µόνο φορείς. Αυτό που έχει καθυστερήσει και δηµιουργεί µεγάλη δυσκολία στην υλοποίηση του προγράµµατος κινητικότητας, κυρίως, είναι τα σχέδια στελέχωσης.
Μπορώ να αναφερθώ σε συγκεκριµένα παραδείγµατα, αν και
δεν µου το επιτρέπει ο χρόνος, τα οποία πιστεύω ότι τα γνωρίζουµε οι περισσότεροι από εµάς. Μπορώ να αναφερθώ στο παράδειγµα του Υπουργείου Παιδείας. Μπορώ να αναφερθώ στο
παράδειγµα του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο δεν έχει προχωρήσει έγκαιρα στην απαραίτητη αξιολόγηση των δοµών και
των φορέων του, και εννοώ της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της αποκεντρωµένης διοίκησης.
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα µια µεγάλη περιοχή του δηµοσίου
να µη συµµετέχει, στην ουσία, στο όλο εγχείρηµα.
Ένας τοµέας, στον οποίον επίσης δεν έχουµε αντιληφθεί,
κύριε Υπουργέ, να υπάρχει κάποιο επίπεδο προετοιµασίας, είναι
αυτός των αρµοδιοτήτων, καθώς δεν έχει ακόµα καταγραφεί το
σύνολο των αρµοδιοτήτων του δηµοσίου τοµέα, δεν έχει γίνει ο
διαχωρισµός τους µεταξύ επιτελικών και εκτελεστικών αρµοδιοτήτων, µε αποτέλεσµα τα Υπουργεία και οι κεντρικές υπηρεσίες
να εξακολουθούν να ασκούν επιτελικές και εκτελεστικές αρµοδιότητες συγχρόνως. Αυτό έχει ως συνέπεια να είµαστε η µοναδική ίσως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις κεντρικές
υπηρεσίες της οποίας συνωστίζονται συνήθως από όλη την επικράτεια, προκειµένου να εξυπηρετηθούν. Δεν µπορούµε να µιλάµε για διοικητική µεταρρύθµιση, εάν δεν αντιµετωπίζουµε τα
ζητήµατα αυτά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να ακούσουµε τον εισηγητή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Είναι γνωστό και το σηµειώνω –και θα
ήθελα να το σηµειώσετε όλοι σας- ότι την εποχή που µιλάµε για
τη διοικητική µεταρρύθµιση και αποκέντρωση, µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που κυρώθηκε από τη Βουλή µε τον ν.4147
ανεστάλη επ’ αόριστον η µεταφορά διακοσίων και πλέον αρµοδιοτήτων προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Για την τύχη αυτών των
αρµοδιοτήτων δεν έχουµε ξανασυζητήσει έκτοτε.
Να κλείσω αυτήν την αναφορά στη διοικητική µεταρρύθµιση,
λέγοντας το εξής: Την ίδια στιγµή που κάνουµε τη συζήτηση
αυτή, αναµένουµε τις προτάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης για την τροποποίηση του υπαλληλικού κώδικα, σε
ό,τι αφορά τον τρόπο επιλογής των προϊσταµένων οργανικών µονάδων. Να αναφερθώ σε ένα παράδειγµα: Το Υπουργείο Οικονοµικών έχει ουσιαστικά αυτονοµηθεί από το υπόλοιπο δηµόσιο.
Υποθέτω ότι ο νέος νόµος που θα έρθει για την επιλογή των προϊσταµένων δεν θα επιτρέπει τέτοιες αυτονοµήσεις και δεν θα
υπάρχει καµµία εξαίρεση.
Ολοκληρώνω, λέγοντας το εξής: Η διοικητική µεταρρύθµιση
είναι ίσως η µεγαλύτερη µεταρρύθµιση που έχει ανάγκη η χώρα.
Είναι προϋπόθεση για την ανάκαµψη της οικονοµίας και για την
παραγωγική αναδιάρθρωσή της. Για να επιτευχθεί ως ενιαίος
στόχος –αλλά και οι επιµέρους στόχοι- δεν µπορεί να προχωρά
µε υστέρηση ή και κατάργηση κάποιων τµηµάτων του όλου επιχειρησιακού σχεδίου. Εάν το επιτρέψουµε αυτό, τότε ο κίνδυνος
της αναβολής, της µαταίωσής της ή της πλήρους αποτυχίας της
είναι όχι απλώς υπαρκτός, αλλά βέβαιος.
Να έρθω τώρα στα σχετικά µε το νοµοσχέδιο, το οποίο έχει
τέσσερα κεφάλαια. Δεν θα σταθώ ιδιαίτερα στο πρώτο κεφάλαιο,
το οποίο αναφέρεται στη µείωση των φορολογικών βαρών και
την απλούστευση των διαδικασιών, κάτι µε το οποίο συµφωνούµε
απόλυτα. Πιστεύουµε ότι αυτά τα πράγµατα έπρεπε να είχαν
γίνει νωρίτερα.
Για όσους φοβούνται ότι θα αυξηθεί η πλαστογραφία, θέλω
να θυµίσω το εξής: Με την επικύρωση, ο υπάλληλος του ΚΕΠ, ή
όποιου άλλου φορέα ή αρχής δεν βεβαιώνει τη γνησιότητα του
πρωτοτύπου εγγράφου –άλλωστε δεν θα µπορούσε να το κάνει
αυτό- αλλά το ότι τα στοιχεία στο αντίγραφο είναι ίδια µε το πρωτότυπο, που µπορεί να είναι και πλαστογραφηµένο. Δεν υπάρχει
δηλαδή κίνδυνος µεγαλύτερης διόγκωσης της πλαστογραφίας.
Όλο το πρώτο κεφάλαιο, λοιπόν, έχει τη θετική αποτίµησή µας.
Αναφορικά µε το δεύτερο κεφάλαιο, που είναι το µεγάλο θέµα
που έχει ταλαιπωρήσει –υποθέτω- και το Υπουργείο και τους
Υπουργούς και τους εισηγητές όλων των κοµµάτων, αναφέρεται
στην κατάργηση των φορέων. Η ταλαιπωρία αυτή δεν αναφέρεται τόσο στη δουλειά που κάνουν οι φορείς όσο µε την τύχη των
εργαζοµένων σε αυτούς τους φορείς. Συνολικά, καταργούνται
έντεκα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, πέντε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και µια ανώνυµη εταιρία, ενώ έξι φορείς
–όλοι του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας- συγχωνεύονται σε δύο.
Θα έλεγα ότι δεν µπορούν οι Βουλευτές, ίσως και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης –και θα πρέπει το σηµειώσουµε
αυτό- να έχει άποψη για το εάν θα πρέπει να καταργηθούν οι φορείς. Η άποψη, η κρίση και η απόφαση ανήκει στο αρµόδιο κάθε
φορά Υπουργείο. Εδώ δεν θα πρέπει να κρύβονται οι Υπουργοί
ούτε πίσω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης ούτε
πίσω από τους εισηγητές των κοµµάτων, ιδιαίτερα της Πλειοψηφίας.
Δεν µπορούµε να εκτιµήσουµε και αν ακόµη αυτά που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση είναι απολύτως αληθή, γιατί η αιτιολογική έκθεση προκύπτει από την επιχειρηµατολογία των
Υπουργείων που πρότειναν την κατάργηση ή συγχώνευση κάποιων φορέων.
Για τους φορείς που καταργούνται θα ήθελα να κάνω µία αναφορά στο ΕΙΕΑΔ. Πρόκειται για το άρθρο 8, για το οποίο υπάρχουν τα περισσότερα σχόλια και αντιδράσεις.
Εδώ υπάρχουν δύο θέµατα. Υπάρχει ένα θέµα ηθικής τάξης.
Το νέο ΕΙΕΑΔ προέκυψε από συγχώνευση φορέων. Τότε µία
σειρά υπαλλήλων µετετάγησαν στον ΟΑΕΔ, καθ’ υπόδειξιν ίσως
της τότε ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας. Καθ’ υπόδειξίν της
φαίνεται ότι υπάλληλοι µε υψηλά προσόντα παρέµειναν στον
ΕΙΕΑΔ. Εάν είχαν µεταταγεί, σήµερα –επιτρέψτε µου το ρήµα- θα
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τη γλίτωναν. Τώρα –επιτρέψτε µου και πάλι το ρήµα- την πατάνε.
Νοµίζω ότι υπάρχει ένα θέµα ηθικής τάξης.
Επί της ουσίας, εάν σκεφτούµε ότι σε ένα χρόνο αναµένεται η
διοικητική αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ, µπορούµε να ξαναδούµε
το θέµα του συγκεκριµένου ινστιτούτου εκείνη την εποχή. Εκτιµούµε, λοιπόν, ότι το συγκεκριµένο άρθρο, το άρθρο 8, που
αφορά τη συγκεκριµένη κατάργηση, αποτελεί µία ιδιαιτερότητα
µέσα στις όλες καταργήσεις.
Το δηµόσιο λοιπόν –εντός εισαγωγικών- τι «κερδίζει» από τις
καταργήσεις και τις συγχωνεύσεις; Δεν «κερδίζει» τίποτα το ιδιαίτερο. Κατά την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
2,7 εκατοµµύρια ευρώ.
Να πω ακόµα µία φορά, κύριε Υπουργέ, ότι χάνονται για τον
προϋπολογισµό 38 δισεκατοµµύρια από τα έσοδα του Εθνικού
Τυπογραφείου. Θα ήθελα να προτείνω το εξής, µία καθαρά λειτουργική πρόταση. Επειδή φοβάµαι ότι ο ιστότοπος του ΓΕΜΗ
δεν θα εξυπηρετήσει τους επιχειρηµατίες, επειδή ο ιστότοπος
του Εθνικού Τυπογραφείου είναι πολύ πληρέστερος, επειδή
έχουµε αποφασίσει να µην πληρώνουν οι εταιρείες για τις όποιες
µεταβολές του καταστατικού τους κ.λπ., προτείνω να έχουν τη
δυνατότητα να δηµοσιεύονται και στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ και
στον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου, για να µην έχουµε
λειτουργικά προβλήµατα, για να µην αναγκαστούµε εκ των υστέρων να κάνουµε νέες ρυθµίσεις για να µας βοηθήσουν.
Τι «κέρδος» έχουµε σε σχέση µε τους υπαλλήλους που απολύονται σύµφωνα µε το ν. 4093/2012; Επειδή δεν προέβλεψε
τότε ο νόµος ότι οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ, οι οποίοι προσλήφθηκαν µε
τις γνήσιες –εννοώ µε εξετάσεις- διαδικασίες ΑΣΕΠ και δεν προέβλεψε και η εγκύκλιος του Υπουργείου ότι αυτοί οι υπάλληλοι
ΙΔΑΧ των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που καταργούνται και είναι υψηλών προσόντων και δυνατοτήτων µπορούν να
έχουν κάποια τύχη, αυτοί απολύονται. Το –εντός εισαγωγικών«κέρδος» είναι εκατόν πενήντα άνθρωποι. Η ζηµιά είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία από αυτούς τους υπαλλήλους είναι πραγµατικά υψηλών προσόντων, θα έλεγα, πολύτιµα στελέχη για το
δηµόσιο. Θα ήταν χρήσιµη µία τοποθέτηση του Υπουργού επί
του θέµατος αυτού.
Έρχοµαι τώρα στο τρίτο κεφάλαιο που αφορά την αξιολόγηση. «Νιος ήµουν και γέρασα»! Δεν µπορούµε να µην κάνουµε
αξιολόγηση και στο δηµόσιο. Αξιολόγηση πρέπει να υπάρχει παντού. Εδώ το θέµα µας είναι γιατί θα την κάνουµε την αξιολόγηση.
Φαίνεται ότι δεν θα συνδέονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης µε τις προαγωγές των υπαλλήλων, δεν θα συνδέονται µε τις
αµοιβές τους, δεν θα συνδέονται µε µία σειρά πραγµάτων.
Το ζήτηµα είναι ότι επιχειρούµε να κάνουµε µία ουσιαστική
αξιολόγηση για να αλλάξουµε την κουλτούρα στο δηµόσιο.
Κρατώ έναν ενδοιασµό ως προς το κατά πόσον δεν θα αξιοποιηθούν πολύ σύντοµα τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης για την
εξέλιξη των υπαλλήλων –που κατά τη γνώµη µου είναι και σωστόκαι δεν θα αξιοποιηθούν γενικώς. Εφόσον αξιοποιηθούν για την
εξέλιξη, σαφώς και θα συνδέονται και µε τις αµοιβές τους.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να κάνω µόνο µία παρατήρηση: Τι
θα γίνει µε αυτό το 15% που κρίνεται ακατάλληλο ή κακό; Νοµίζω
ότι χρειάζεται µία ρητή διατύπωση για τη µη απόλυση αυτών των
ανθρώπων, κάτι που έχετε πει προφορικά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Υπάρχει στον
νόµο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Εάν υπάρχει στον νόµο, δεν τίθεται
θέµα. Μια ρητή διατύπωση, λοιπόν, είναι χρήσιµη.
Για το θέµα της αξιολόγησης θα ήθελα να κάνω και άλλη µία
παρατήρηση. Υπάρχει το ενδεχόµενο να µην πιάσουµε το 25%,
όταν κρίνουµε ότι δεν υπάρχουν 25% άριστοι ή να µην πιάσουµε
το 60%, όταν κρίνουµε ότι δεν υπάρχουν 60% λίαν καλοί.
Όµως, υπάρχει και το ενδεχόµενο να είναι κατά τι
περισσότεροι οι άριστοι σύµφωνα µε την εκτίµηση του
αξιολογητή και να µην ξέρει τι να κάνει. Όταν λέµε «να είναι κατά
τι περισσότεροι» δεν µιλάµε για διπλάσιους. Δεν λέω να
φτάσουµε πάλι σε εκείνα τα παλιά ποσοστά.
Έχω τη γνώµη, λοιπόν, ότι µία διατύπωση που θα δίνει το
δικαίωµα στον αξιολογητή κατόπιν αιτιολόγησης να υπερβαίνει
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τα ποσοστά αυτά, είναι χρήσιµη και σηµαντική και θα έλεγα ότι
εκλογικεύει την όλη παρέµβαση της αξιολόγησης.
Σχετικά µε το τέταρτο κεφάλαιο, θα κάνω µία αναφορά στο
άρθρο 37 που αφορά τις αποσπάσεις ή µεταθέσεις σε
παραµεθόριο ή προβληµατική περιοχή. Όπως είναι η διατύπωση
είναι απολύτως λογική. Εκλογικεύει το σύστηµα. Καταργούνται,
συγχωνεύονται φορείς και πρέπει να προβλέψουµε τι θα γίνουν
οι υπάλληλοι που διορίστηκαν µε υποχρέωση δεκαετίας. Θα
µπορούν, λοιπόν, να µετακινηθούν µέσα στην ίδια παραµεθόριο
περιοχή.
Θα πρέπει να προστατεύσουµε τις παραµεθόριες περιοχές,
αλλά υπάρχουν και κάποια ελάχιστα περιστατικά, τα οποία
αµφιβάλλω αν ξεπερνούν -ή µάλλον είµαι βέβαιος ότι δεν
ξεπερνούν- τα δάχτυλα του ενός χεριού, που κάποιοι άνθρωποι
υπηρετούν σε διαφορετικές παραµεθόριες περιοχές και
παντρεύτηκαν µετά το διορισµό τους. Εκεί εκτιµώ ότι θα
µπορούσαµε να δώσουµε το δικαίωµα της συνυπηρέτησης.
Επαναλαµβάνω ότι δεν πλήττεται η προστασία των παραµεθόριων
περιοχών, εάν κάνουµε µία τέτοια διατύπωση, γιατί δεν υπάρχουν
πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
Για το περίφηµο άρθρο 43 εµείς προτείναµε µία διατύπωση.
Νοµίζω ότι θα τη βελτιώσει ο κύριος Υπουργός. Ο στόχος είναι:
να µην επιτρέπεται σε καµµία περίπτωση, ούτε καν να
δηµιουργείται
υπόνοια,
έλεγχος
σκοπιµότητας
των
δικαιολογητικών, µέσω των οποίων µονιµοποιήθηκαν υπάλληλοι
ή µετετράπησαν σε συµβάσεις αορίστου χρόνου οι συµβάσεις
έργου ορισµένου χρόνου που είχαν κάποιοι υπάλληλοι.
Η καινούρια διατύπωση βάζει ασφαλιστικές δικλίδες. Βάζει το
ΑΣΕΠ σε όλες τις διαδικασίες και εξετάζει πραγµατικά τα πλαστά
δικαιολογητικά. Φαντάζοµαι ότι κανένας συνάδελφος δεν θα είχε
αντίρρηση να εξετασθεί υπό αυτήν την έννοια ο τρόπος, µε τον
οποίον µετετράπησαν αυτές οι συµβάσεις σε αορίστου χρόνου.
Δηλαδή να υπάρχει καθαρά ένας έλεγχος νοµιµότητας και όχι
σκοπιµότητας.
Εάν υπάρχει ένα θέµα, τότε αυτό σχετίζεται µε την έννοια της
νοµιµότητας. Εάν δηλαδή υπάρχουν κάποιες βεβαιώσεις από
δηµόσιες υπηρεσίες, από δηµόσιες αρχές, που να βεβαιώνουν
ότι απασχολήθηκαν παραδείγµατος χάριν κάποιοι υπάλληλοι
χωρίς να προσδιορίζεται το χρονικό διάστηµα της απασχόλησής
τους, τότε η ευθύνη θα αποδοθεί στον υπάλληλο ή στο δηµόσιο.
Θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνος να ανοίξουµε κυριολεκτικά τον
ασκό του Αιόλου. Ωστόσο η νέα διατύπωση θεωρώ ότι έχει
αρκετές δικλίδες ασφαλείας.
Για τα υπόλοιπα θα τοποθετηθώ στη συζήτηση επί των
άρθρων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ να πάρει
τον λόγο η συνάδελφος Βουλευτής Μαγνησίας κ. Μαρίνα
Χρυσοβελώνη, ειδική αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες καταγγείλαµε στην
επιτροπή τον εµπαιγµό της Βουλής εκ µέρους του κυρίου
Υπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Ο τρόπος µε τον οποίον προσπάθησε να πλασάρει τον πυρήνα του συζητούµενου νοµοσχεδίου,
δηλαδή τις καταργήσεις δηµοσίων φορέων, ήταν όχι µόνον
ανειλικρινής, αλλά δυστυχώς και παραπλανητικός.
Δεν µπορώ να πιστέψω ότι ο αρµόδιος Υπουργός δεν γνώριζε
το νόµο, όταν ενηµέρωνε την επιτροπή για την ακολουθούµενη
διαδικασία αξιολόγησης φορέων. Δεν µπορώ να πιστέψω πως ο
ίδιος ο Υπουργός δεν γνώριζε ότι δεν υπάρχουν εκθέσεις
αξιολόγησης των καταργούµενων οργανισµών. Δεν είναι δυνατόν
όλα αυτά να πηγάζουν από άγνοια.
Για εµάς, λοιπόν, ήταν µία συστηµατική προσπάθεια της
συγκυβέρνησης να παραπληροφορήσει τη Βουλή των Ελλήνων,
απόπειρα την οποία πρώτα οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
καταγγείλαµε τόσο στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης όσο και
στην κοινή γνώµη.
Έτσι και σήµερα καταδικάζουµε δηµόσια τη χρήση εκ µέρους
του κ. Μητσοτάκη τέτοιων παράνοµων πρακτικών για να
δικαιολογήσει το συνεχιζόµενο –θα µου επιτρέψετε να πωξεχαρβάλωµα του δηµοσίου.
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Ξεκινώ λοιπόν πρώτα απ’ όλα από τα ψεύδη. Πρώτο ψεύδος:
Η δήθεν αξιολόγηση του Ταµείου Εθνικής Οδοποιίας, του ΤΕΟ.
Ο κύριος Υπουργός κατέθεσε στην επιτροπή πόρισµα του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης για φαινόµενα κακοδιαχείρισης στο ΤΕΟ, το οποίο µας παρουσίασε ως έκθεση
αξιολόγησης του οργανισµού. Ήταν όµως έτσι; Για να δούµε τι
προκύπτει από την ανάγνωση του σχετικού πορίσµατος.
Πρώτο συµπέρασµα. Το πόρισµα δεν αφορούσε σε καµµία περίπτωση τους σκοπούς του οργανισµού. Δεν αξιολογήθηκαν δηλαδή οι επιχειρησιακές του λειτουργίες, αν είναι χρήσιµες ή
άχρηστες, καλές ή κακές, σκόπιµες ή άσκοπες. Αυτό που έγινε
στην πραγµατικότητα ήταν ο εντοπισµός συγκεκριµένων περιπτώσεων κακοδιαχείρισης τις οποίες οι επιθεωρητές έστειλαν
στη δικαιοσύνη.
Εποµένως, έκαναν αυτό ακριβώς που έπρεπε να κάνουν, τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Το σίγουρο είναι πως δεν
έκαναν καµµία απολύτως αξιολόγηση των µονάδων του ΤΕΟ
ούτε θα µπορούσαν άλλωστε ποτέ να πράξουν κάτι τέτοιο.
Ποια ήσαν τώρα τα συµπεράσµατα των επιθεωρητών, πέραν
της ανάγκης ποινικής διερεύνησης των υποθέσεων κακοδιαχείρισης που εντόπισαν; Το συµπέρασµα τους ήταν το εξής και το
διαβάζω ακριβώς από το πόρισµα: «Η µετατροπή του «ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε» δεν εξυπηρέτησε τον σκοπό για τον
οποίο έγινε εµπορική εταιρεία». Είπαν, µε άλλα λόγια, πως η οικονοµική ευελιξία που απέκτησε το ΤΕΟ, όταν µετατράπηκε σε
ανώνυµη εταιρεία, δεν ωφέλησε το δηµόσιο.
Πρότειναν µήπως κατάργηση ή συγχώνευση του ΤΕΟ; Όσο κι
αν έψαξα στο πόρισµα, δεν βρήκα απολύτως καµµία τέτοια αναφορά. Το µόνο που είπαν οι επιθεωρητές ήταν πως η νοµική
µορφή της ανώνυµης εταιρείας δεν ήταν η κατάλληλη µορφή λειτουργίας του ΤΕΟ. Πώς είναι δυνατόν να διαφωνήσει κανείς µε
αυτό το συµπέρασµα;
Και βέβαια, ο συγκεκριµένος οργανισµός χρειαζόταν αναδιοργάνωση και κρατική εποπτεία για να αποφεύγονται φαινόµενα
κακοδιαχείρισης. Εσείς όµως δεν θέλετε κάτι τέτοιο. Θέλετε να
τον καταργήσετε για να καταργήσετε κάθε κρατικό έλεγχο στα
διόδια, για να ωφεληθούν δηλαδή κάποιοι εργολάβοι που εισπράττουν και θα συνεχίσουν να εισπράττουν τεράστια ποσά σε
βάρος του ελληνικού δηµοσίου.
Γι’ αυτό καταργείτε το ΤΕΟ, γι’ αυτό πήρε ο κύριος Υπουργός
ένα πόρισµα του γενικού επιθεωρητή και µας το παρουσίασε σαν
έκθεση αξιολόγησης, γιατί έπρεπε να στηρίξει κάπου την προειληµµένη απόφαση κατάργησης του οργανισµού, έστω και στον
αέρα.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω εδώ το εξής και απευθύνοµαι στην
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης:
Γνωρίζετε ότι ο εποπτεύων Υπουργός κ. Χρυσοχοΐδης ανέθεσε
πέρυσι, ετεροχρονισµένα βέβαια, την αξιολόγηση του ΤΕΟ σε
µία ιδιωτική συµβουλευτική εταιρεία και αυτό γιατί ήθελε ο άνθρωπος να έχει µία τυπική κάλυψη, έστω εκ των υστέρων, για
την προαποφασισµένη κατάργηση του ΤΕΟ. Τίθεται εποµένως
το ερώτηµα: Αφού έχετε στα χέρια σας την έκθεση αξιολόγησης
του εν λόγω συµβούλου για το ΤΕΟ, γιατί δεν την καταθέσατε
στη Βουλή; Γιατί προτιµήσατε να επικαλεστείτε το άσχετο διαχειριστικό πόρισµα του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης; Προς τι η εξαπάτηση της Βουλής;
Τα ερωτήµατα αυτά είναι βέβαια απολύτως ρητορικά, καθώς
όλοι αντιλαµβάνονται πως πρόκειται, στην καλύτερη για εσάς περίπτωση, περί µίας αξιολόγησης –θα µου επιτρέψετε να πω τη
λέξη- «µαϊµού». Και µιας και µιλώ για τέτοιου είδους αξιολογήσεις που δεν είδαµε, θα ήθελα να πω ακόµη δύο λόγια για τις
αξιολογήσεις «µαϊµού» που είδαµε, εκείνες που µας παρουσίασε
ο κύριος Υπουργός.
Είδαµε λοιπόν στην επιτροπή, πέραν της δήθεν αξιολόγησης
που προανέφερα για το ΤΕΟ, και κάποια άλλα κείµενα για καταργούµενους οργανισµούς, όπως του Ινστιτούτου Ανθρώπινου Δυναµικού και της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων. Για να
ακριβολογώ, ο κύριος Υπουργός δεν µας τις παρουσίασε, αλλά
απλώς τις επικαλέστηκε.
Οµολογώ ότι το γεγονός πως δεν τις κατέθεσε στην επιτροπή
µε έβαλε σε πάρα πολλές σκέψεις. Διαβάζω ακριβώς τι είπε ο κύ-
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ριος Υπουργός στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης για το θέµα
επί λέξει: «Έχω εδώ πέρα µία µόνον εκ των µελετών, οι οποίες
χρηµατοδοτήθηκαν από το επιχειρησιακό πρόγραµµα του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης». Δεν είναι η µόνη, όπως
είπε. Είναι µία µόνον -και βλέπετε τον όγκο της- και έχει ως αντικείµενο την οριζόντια µελέτη σκοπιµότητας συγχωνεύσεων, καταργήσεων φορέων του δηµοσίου. Τελική έκδοση αυτής και
παραδοτέα: Μάρτιος 2012.
Αυτά ακριβώς είπατε, κύριε Υπουργέ, στις 20 Φεβρουαρίου
2014, αλλά αρνηθήκατε να καταθέσετε έστω αποσπάσµατα της
εν λόγω µελέτης για να τα δούµε. Αυτά είπε ο κύριος Υπουργός,
επιδεικνύοντας ένα µάτσο φωτοτυπίες στους Βουλευτές προκειµένου να µας πείσει για την ύπαρξη των περίφηµων αξιολογήσεων φορέων.
Πρέπει να πω πως το στιγµιότυπο αυτό µου θύµισε µια πρόσφατη εκποµπή του κ. Χατζηνικολάου, όπου ο κύριος Υπουργός
εθεάθη πάλι να κουνάει κάτι χαρτιά, όταν ρωτήθηκε για τις αξιολογήσεις των Υπουργείων.
Επικαλεσθήκατε πάλι, κύριε Υπουργέ, την ύπαρξη τεράστιων
µελετών για τη διοικητική µεταρρύθµιση, µια εκ των οποίων επιδείξατε στο κοινό του κ. Χατζηνικολάου. Σκοπός σας ήταν να πείσετε τους τηλεθεατές πως κάνετε ό,τι κάνετε µετά από µελέτη
και όχι όπως να είναι.
Εγώ θα σας ξαναρωτήσω, κύριε Υπουργέ, οµολογουµένως για
πολλοστή φορά, το εξής: Αν είναι έτσι, γιατί δεν καταθέσατε ούτε
µια τέτοια µελέτη στη Βουλή να τη διαβάσουµε και εµείς; Δεν
σας το ζήτησα εγώ προσωπικά, δεκάδες µάλιστα φορές, για πλήθος Υπουργείων και Οργανισµών; Όµως, ουδέποτε το αποτολµήσατε, γιατί ξέρατε ότι θα εκτεθείτε τόσο πολιτικά όσο και
νοµικά. Δεν το έχετε κάνει ούτε καν για το δικό σας Υπουργείο,
που ευαγγελίζεται τη διοικητική µεταρρύθµιση.
Παρ’ όλα αυτά, εµφανίζεστε εδώ και εκεί, κραδαίνοντας χαρτιά, λες και απευθύνεστε στην κυριολεξία σε ιθαγενείς. Έτσι, τελικά, η άρνησή σας να καταθέσετε στις 20 Φεβρουαρίου 2014
στην επιτροπή κάποιες, έστω, από τις αξιολογήσεις που επικαλεσθήκατε ήταν αναµενόµενη. Γιατί, όµως, να µη θέλετε να δώσετε µερικές, έστω, φωτοτυπίες από µια µελέτη που είχατε
άµεσα διαθέσιµη στα χέρια σας; Ποιο ήταν επιτέλους το τεράστιο πρόβληµα το οποίο σας εµπόδιζε να πράξετε κάτι τέτοιο; Ο
κοινός νους λέει πως, αν είχατε στα χέρια σας έγγραφα που διαψεύδουν και µάλιστα, πανηγυρικά την Αντιπολίτευση, θα ήταν για
σας πολιτικά συµφέρον να τα καταθέσετε άµεσα, τουλάχιστον
για να µε εκθέσετε, χωρίς περιστροφές ή άλλες αναβολές.
Όµως, δεν το πράξατε, αν και προκληθήκατε για πολλοστή
φορά. Γι’ αυτό αποφάσισα να το πράξω εγώ, όταν αρνηθήκατε
να το πράξετε εσείς. Ζήτησα, λοιπόν, από τους συνεργάτες µου
να αναζητήσουν τη µυστική και δήθεν ευαίσθητη µελέτη την
οποία επικαλεσθήκατε χωρίς να την καταθέσετε στην επιτροπή.
Μιλώ, λοιπόν, για την τελική έκδοση στην οποία προαναφέρθηκα
-παραδοτέο Μάρτιο 2012- της έκθεσης στην οποία αναφέρθηκε
ο κύριος Υπουργός.
Οι συνεργάτες µου, αφού έψαξαν, µου απάντησαν ότι βρήκαν
την παραπάνω έκθεση, όµως, δεν υπήρχε κάτι µυστικό ή ευαίσθητο σ’ αυτή. Είναι ένα κείµενο που ανήρτησε στο διαδίκτυο
πριν από δύο χρόνια ο κ. Πάγκαλος.
Αναφερόσασταν, λοιπόν, στην επιτροπή επί ώρα στις περίφηµες προτάσεις Πάγκαλου που δηµοσίευσε ως Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης, αρµόδιος για τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις
δηµοσίων οργανισµών. Αυτό, λοιπόν, ήταν το µεγάλο µυστικό
που για κάποιο λόγο δεν θέλατε να το µοιραστείτε µαζί µας. Το
ερώτηµα, όµως, είναι γιατί. Στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει
κανένας λόγος µυστικότητος ή κρυψίνοιας, όταν συζητούµε για
δηµόσιους οργανισµούς.
Εδώ στη Βουλή, κύριε Υπουργέ, συζητούµε δηµόσια και ως
Βουλευτές, οφείλουµε να έχουµε µπροστά µας όλα τα δεδοµένα
για να µπορέσουµε να αποφασίσουµε σωστά.
Κρυψίνοιες και παιχνιδάκια του τύπου «θα καταθέσω τα στοιχεία στην Ολοµέλεια» θεωρώ ότι δεν χωρούν στη Βουλή, κύριε
Υπουργέ, γιατί δεν αποτελούν µόνο αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά. Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι συνιστούν απόπειρα
παραπλάνησης των πολιτών, οι οποίοι µας ακούν σήµερα και κρί-
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νουν εδώ την αξιοπιστία όλων µας.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να διαβάσω ένα κοµµάτι της περιβόητης µελέτης Πάγκαλου που επικαλέσθηκε ο κύριος Υπουργός, για να λυθεί η απορία σχετικά µε το περιεχόµενό της.
Ήταν όντως κάποια ογκώδης και οριζόντια αξιολόγηση φορέων, όπως ισχυρίστηκε ο κύριος Υπουργός;
Ερώτηση πρώτη. Αυτή η λεγόµενη οριζόντια µελέτη αφορούσε
όντως όλα τα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα που συζητούµε
εδώ πέρα σήµερα;
Απάντηση. Όχι, βέβαια. Αφορά ελάχιστες περιπτώσεις, όπως
την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και το Ινστιτούτο Ανθρώπινου Δυναµικού.
Ερώτηση δεύτερη. Έστω γι’ αυτές τις ελάχιστες περιπτώσεις
περιλαµβάνει η επικαλούµενη -«ογκώδης», κατά τον κ. Μητσοτάκη- µελέτη αναλυτικές κανονικές αξιολογήσεις των αντιστοίχων φορέων;
Απάντηση. Εκ νέου «όχι».
Όπως µπορείτε να δείτε, ανατρέχοντας στο δηµοσιευµένο
εδώ και δύο χρόνια κείµενο, η δήθεν αξιολόγηση είναι µία σελίδα
Α4 ανά φορέα, χωρίς καµµία ποσοτική ανάλυση ή αριθµητικούς
δείκτες. Περιέχει µόνο «προκάτ» συµπεράσµατα και παρουσιάσεις κάποιων σεναρίων, όπως τα αποκαλεί ο συντάκτης τους, τα
οποία οδηγούν τον αναγνώστη στα επιθυµητά προκαθορισµένα
συµπεράσµατα, δηλαδή στις καταργήσεις των προτεινόµενων
φορέων, επειδή αυτό είχε προκρίνει τότε ο κ. Πάγκαλος.
Αυτή είναι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δήθεν επιστηµονική έκθεση που επικαλέστηκε ο κ. Μητσοτάκης. Πήρε τις
προτάσεις Πάγκαλου και αφού αντικατέστησε το όνοµα του τέως
Αντιπροέδρου µε το δικό του, ο κύριος Υπουργός µάς τις παρουσίασε εδώ ως εκθέσεις –υποτίθεται- αξιολόγησης.
Εγώ ρωτώ, αν αυτό δεν είναι πολιτική εξαπάτηση, τότε τι είναι
άραγε;
Εγώ θα µπορούσα να δώσω στον κύριο Υπουργό κάποια ελαφρυντικά για την απόκρυψη του ονόµατος του Πάγκαλου. Προφανώς δεν ήθελε να συνδεθεί µε την αρνητική εικόνα που
συνοδεύει τον τέως Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, καθώς τότε ο ίδιος
θα απαξιωνόταν τελείως στα µάτια της κοινής γνώµης. Όµως,
αυτό το ελαφρυντικό δεν ισχύει σε καµµία περίπτωση για την
απόπειρα παραπλάνησης της Βουλής εκ µέρους του κυρίου
Υπουργού και αυτό γιατί εν γνώσει του ο κ. Μητσοτάκης εµφανίστηκε εδώ επιχειρώντας να παραπλανήσει τους Βουλευτές, επικαλούµενος άσχετα έγγραφα. Δεν πρόκειται, βέβαια, για ποινικό
αδίκηµα. Όµως, η παραπληροφόρηση της Βουλής αναµφισβήτητα συνιστά πράξη ακραίας πολιτικής ευτέλειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα αναφερθώ τώρα στο δεύτερο σκέλος της παραπληροφόρησης της Βουλής εκ µέρους του κυρίου Υπουργού. Πρόκειται
για ένα εξίσου σοβαρό ζήτηµα µε τις διαστρεβλώσεις των πραγµατικών περιστατικών περί την αξιολόγηση που ακούσαµε από
τον κ. Μητσοτάκη.
Για µένα, αυτή η δεύτερη υπουργική παραπληροφόρηση είναι
πολύ σοβαρότερη από την πρώτη. Αυτό το λέω ως νοµικός και
επί είκοσι πέντε χρόνια µάχιµη δικηγόρος. Μιλώ για τη δήλωση
του κυρίου Υπουργού. Θα διαβάσω από τα Πρακτικά ακριβώς
την απάντησή του σε ερώτησή µου αν είναι υποχρεωτική η αξιολόγηση.
Ανέφερε, λοιπόν, στην επιτροπή τα εξής: «Δεν υπάρχει κάποιος νοµικός ορισµός της αξιολόγησης. Δεν υπάρχει µελέτη για
όλους τους φορείς οι οποίοι καταργούνται, αφού κάποιοι είναι
πολιτική πρωτοβουλία των συναρµόδιων Υπουργείων.»
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα λίγο χρόνο ακόµα, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα δευτερολογήσω.
Με άλλα λόγια, σύµφωνα µε τον κύριο Υπουργό, για τις καταργήσεις νοµικών προσώπων δεν είναι καν απαραίτητο να έχει προηγηθεί διοικητική αξιολόγησή τους. Αρκεί η πολιτική βούληση,
δηλαδή ένα νοµοσχέδιο σαν το σηµερινό, το οποίο αυτόµατα να
τους κλείνει.
Μάλιστα, ο κύριος Υπουργός διατύπωσε και µία νοµική γνώµη,
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όταν του επεσήµανα εκ νέου πως κάνει λάθος. Είπε, λοιπόν, πως
σε κάθε περίπτωση οι νέοι νόµοι υπερισχύουν των παλαιοτέρων,
καθώς καταργούν προηγούµενες διαφορετικές προβλέψεις.
Τόσο, όµως, ο κ. Μητσοτάκης, όσο και η Υφυπουργός κυρία
Χριστοφιλοπούλου, θα έπρεπε να είχαν φροντίσει να ενηµερωθούν σχετικά. Το πρώτο πράγµα που έπρεπε να πράξουν είναι
να δουν εάν ισχύει ο νόµος για τις αξιολογήσεις δοµών του δηµοσίου. Αναφέροµαι στο ν. 4024/2011.
Απάντηση. Ισχύει απολύτως, χωρίς καµµία αµφιβολία.
Το δεύτερο πράγµα που έπρεπε να κάνουν είναι να δουν εάν
µε το νοµοσχέδιο που κατέθεσαν τροποποιούν ή καταργούν τις
γενικές διατάξεις αυτού του νόµου για τις αξιολογήσεις.
Την απάντηση θα µπορούσαν να τους την είχαν δώσει οι νοµικοί τους σύµβουλοι και είναι πάρα πολύ απλή, σε καµµία περίπτωση πουθενά στο παρόν νοµοσχέδιο δεν θίγονται οι σχετικές
διατάξεις του ν. 4024.
Με κίνδυνο να γίνω δε κουραστική, αλλά έχει σηµασία αυτό,
θα σας διαβάσω το άρθρο 35 παράγραφος 4 του ν. 4024/2011,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα που µιλάµε. Επί λέξει
σας αναφέρω από τον νόµο: «Από 1-12-2012 τίθεται σε εφαρµογή διαδικασία αξιολόγησης των οργανικών µονάδων και του
προσωπικού των φορέων του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, όπως ειδικότερα οι φορείς αυτοί προσδιορίζονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης η οποία εκδίδεται µέχρι 23-12-2011. Η διαδικασία
αξιολόγησης διενεργείται µε αξιοκρατικά-επιστηµονικά κριτήρια,
µε τη συνδροµή και εξωτερικών συµβούλων. Βάσει του αποτελέσµατος της αξιολόγησης και το αργότερο µέχρι 31-12-2014 ολοκληρώνεται η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, συντάσσονται
οργανογράµµατα, καταργούνται υπηρεσιακές µονάδες περιορισµένου αντικειµένου ή αρµοδιοτήτων, µετακινείται ή µετατίθεται
το προσωπικό αυτό και καταργούνται οργανικές θέσεις που πλεονάζουν.».
Με απλά, δηλαδή, λόγια, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία,
πριν από την οποιαδήποτε κατάργηση, έστω και µίας οργανικής
θέσης, πρέπει να έχει προηγηθεί αξιοκρατική και επιστηµονική
αξιολόγηση του αντίστοιχου φορέα, όπως ρητά ορίζει ο νόµος
και επ’ αυτού άλλωστε έχει συνταχθεί πλέον τώρα και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής. Αυτά περί µη ύπαρξης νοµικών ορισµών της διαδικασία αξιολόγησης που επικαλέστηκε ο κύριος
Υπουργός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ο νόµος ορίζει επακριβώς την υποχρέωσή σας να αξιολογείτε
τους δηµόσιους φορείς, ακόµα και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου, χωρίς να την αφήνει στη διακριτική σας ευχέρεια, θέτοντας µάλιστα σαφή προθεσµία προς τούτο.
Εποµένως, ήσασταν υποχρεωµένοι να τους αξιολογήσετε
όλους πριν έρθετε εδώ για να προτείνετε την κατάργησή τους.
Άλλωστε, γι’ αυτόν τον λόγο το Υπουργείο σας, εξέδωσε και σχετική υπουργική απόφαση -που είµαι βέβαιη ότι τη γνωρίζετε- στις
11 Ιανουαρίου 2012, την οποία µάλιστα συνυπογράφει ο κ. Βενιζέλος.
Το συµπέρασµα είναι ότι ο νόµος ισχύει, η υπουργική απόφαση ισχύει. Όλα τα υπόλοιπα θα έλεγα ότι αποτελούν νοµικά
µυθεύµατα.
Οι προαποφασισµένες καταργήσεις που µας φέρατε εδώ προς
έγκριση απλά δεν είναι νόµιµες, γιατί δεν υπάρχουν επιστηµονικές αξιολογήσεις, ούτε έχουν γίνει αξιολογήσεις φορέων σύµφωνα µε τον νόµο, ούτε βέβαια αλλάζετε τον νόµο περί
αξιολογήσεων, όπως αναληθώς ισχυριστήκατε.
Πρόκειται για ένα παραµύθι που, κύριε Υπουργέ, λυπάµαι,
αλλά δεν πρόκειται να σταθεί. Θα καταρρεύσει σαν χάρτινος
πύργος στα δικαστήρια, θα καταρρεύσει ακόµα και αν πετύχετε
να αποσπάσετε την ψήφο της Βουλής. Οι αυθαίρετες αποφάσεις
που πήρε η συγκυβέρνηση µαζί µε την τρόικα δεν πρόκειται να
έχουν καµµία νοµιµοποίηση.
Επειδή, κύριε Πρόεδρε, για εµάς πλέον τίθεται ένα εξαιρετικά
σοβαρό ζήτηµα ηθικής τάξης, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ζητούν,
έστω και τώρα, από τον κύριο Υπουργό να αποσύρει άµεσα το
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νοµοσχέδιο αυτό, το οποίο ευτελίζει όχι µόνο την κοινοβουλευτική διαδικασία αλλά και τους ίδιους τους Βουλευτές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ τον συνάδελφο Βουλευτή Μεσσηνίας και ειδικό αγορητή της Χρυσής
Αυγής, τον κ. Δηµήτριο Κουκούτση, να πάρει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για να καταλάβουµε το πόσο σαθρό είναι σήµερα το κράτος
µας, το πόσο λίγο, το κατά πόσο κινείται, για να µην πω δουλεύει,
θα σας αναφέρω ότι σήµερα το πρωί διάβασα σε όλα τα sites ότι
ξύπνησαν σε µία περιοχή της Πελοποννήσου και είδαν να λείπουν
εκατό µέτρα σιδηροδροµικής ράγας. Μάλιστα! Πρόκειται για
ράγες που τις έβαλαν τα προηγούµενα χρόνια. Και σηκώνονται
τη νύχτα οι ράγες και φεύγουν µόνες τους.
Βρε, πωλούνται για σίδερα. Και είναι και βαριές! Πιστεύω ότι
όλοι σας εδώ µε το που ανέφερα το παράδειγµα αυτό, ξέρετε
ποιοι τις πήραν. Όµως, δεν θα το πω, γιατί είναι γυφτιά.
Το σχέδιο νόµου, λοιπόν, που εισάγετε, αντικατοπτρίζει µε σαφήνεια την πλήρη χρεοκοπία του συστήµατος της λεγόµενης
«Μεταπολίτευσης». Αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι το
φαύλο καθεστώς το οποίο οδήγησε τη χώρα µας στην καταστροφή και τους Έλληνες στη δυστυχία, στηρίχθηκε πάνω σε
ένα διεφθαρµένο, ρουσφετολογικό και πελατειακό κράτος µε
κύριο γνώµονα το βόλεµα των κοµµατικών παιδιών όσων κυβερνούσαν, καθώς και των ψηφοφόρων τους.
Το καθεστώς της κοµµατοκρατίας που τώρα –αργά, βέβαιαπνέει τα λοίσθια, επιχειρεί όχι από µόνο του, αλλά κατόπιν εντολών από τους επικυρίαρχους να συµµαζευτεί, να εξορθολογιστεί,
να γίνει πιο λειτουργικό και άλλες τέτοιες κοµψές φαµφάρες που
περιέχει η αιτιολογική έκθεση, προκειµένου να κρύψει την αυτονόητη αλήθεια, την οποία γνωρίζει στο πετσί του όλος ο ελληνικός λαός. Η αλήθεια αυτή είναι ότι τα λεφτά που δεν έχετε -τα
οποία όµως δεν µπορείτε να πάρετε από εκείνους που σας τα
χρωστούν, γιατί είναι οι κοµµατικοί εταίροι σας, οι φίλοι σας, οι
χρηµατοδότες σας- θα τα πάρετε από την απόλυση όλων εκείνων
που εσείς και οι όµοιοί σας είχατε διορίσει για να σας ψηφίσουν.
Μιλάµε για απόλυση από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
απόλυση από κρατικοδίαιτες και άχρηστες ανώνυµες εταιρείες
που αποµυζούσαν κεφάλαια και κονδύλια από τον προϋπολογισµό για να καλύπτουν τις κενές θέσεις που προβλέψατε για τους
κοµµατικούς σας συνοδοιπόρους. Μιλάµε για απόλυση ακόµα
και από οργανισµούς που µε ορθολογικότερη διαχείριση και χρηστή διοίκηση θα είχαν να προσφέρουν σήµερα έστω κάτι στην
ελληνική κοινωνία.
Με άλλες λέξεις, ο δηµοσιονοµικός πέλεκυς του Στουρνάρα
και των εντολέων του πέφτει επί δικαίων και αδίκων άκριτα, έτσι
όπως άκριτα διορίζονταν στις θέσεις που φωτογραφικά πολλές
φορές δηµιουργήθηκαν. Θα έλεγε κανείς ότι αυτή η εξέλιξη αποτελεί δικαίωση των δικών µας θέσεων. Πλην όµως, εµείς δεν
έχουµε το δικαίωµα να χαιρόµαστε µε τη δυστυχία Ελλήνων και
ειδικά εκείνων στους οποίους δηµιουργήσατε ελπίδες ευηµερίας
και τώρα τους ρίξατε στον Καιάδα του δηµοσιονοµικού πλεονάσµατος. Στεκόµαστε κριτικά απέναντι σε κάθε µια από τις θέσεις,
τους οργανισµούς και τα νοµικά πρόσωπα που καταργείτε,
επειδή δεν έχετε καν αξιολογήσει τη χρησιµότητα και την προσφορά τους στο δηµόσιο τοµέα, επειδή δεν έχετε συνδιαλλαγεί
µε τους φορείς που εκπροσωπούνται, καθώς και µε τους εργαζόµενους των φορέων αυτών. Επειδή δεν βλέπετε την πραγµατικότητα, αλλά µόνο τους αριθµούς που κρύβονται πίσω από την
πραγµατικότητα. Αυτό µοιραία οδηγεί σε λάθη, τα οποία στην
πορεία θα κληθείτε να διορθώσετε, όπως πολλές φορές έχετε
κάνει µε νοµοθετήµατα του ποδαριού, τα οποία υπαγορεύονται
από την ανάγκη σας να αποδείξετε ότι είστε υπάκουοι. Όµως,
πάσχουν τόσο σε νοµική όσο και σε ουσιαστική βάση.
Για τον λόγο αυτό η Χρυσή Αυγή δηλώνει ότι θα πάρει θέση
ξεχωριστά για κάθε έναν από τους οργανισµούς και φορείς που
θέλετε να κλείσετε, ανεξαρτήτως του εάν το νοµοσχέδιο εισάγεται ως σύνολο, χωρίς να διακατέχεται από τη δική σας αγωνία
για άµεση απάντηση στην τρόικα. Αυτές είναι µερικές βασικές

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

παρατηρήσεις.
Οι γραφειοκρατικές δοµές που για τους λόγους που όλοι ξέρουµε δηµιουργήσατε και εκθρέψατε επί τόσα έτη, ανακαλύπτετε όψιµα ότι κοστίζουν στο κράτος και στους πολίτες σε
πόρους και εργατοώρες. Μεγάλη ανακάλυψη µετά από δεκαετίες! Όµως, έστω και τώρα, κάτι είναι. Στο πλαίσιο αυτό πράγµατι
µας βρίσκει σύµφωνους η κατάργηση της υποχρέωσης για προσκόµιση στις υπηρεσίες επικυρωµένων αντιγράφων, όπως προβλέπει το άρθρο 1. Άλλωστε, και η προσκόµιση επικυρωµένων
και όχι απλών φωτοαντιγράφων, όπως θα γίνεται στο εξής, δεν
είδα να σας γλιτώσει από τους χιλιάδες διορισµούς υποψηφίων
που είχαν πλαστογραφήσει τα πιστοποιητικά επάρκειάς τους,
όπως και εσείς οι ίδιοι οµολογείτε δηλαδή. Εποµένως, καταλήγουµε στο ότι δεν είναι κρίσιµο στοιχείο η πιστότητα του πιστοποιητικού, όσο ο έλεγχος που γίνεται επί αυτών. Ελπίζουµε ότι
τώρα θα γίνεται έλεγχος, ειδικά στις προσλήψεις όχι µόνο στο
δειγµατοληπτικό ποσοστό του 5% που προβλέπεται γενικώς,
αλλά σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, έστω και σε βάθος χρόνου.
Η ίδια ακριβώς οπτική ισχύει και για τα υπόλοιπα άρθρα. Συµφωνούµε, δηλαδή, στη µη υποχρεωτική δηµοσίευση καταστατικών και ισολογισµών ανωνύµων εταιρειών, βεβαιώσεων γνησίου
υπογραφής κ.λπ.. Αυτά έχουν καταντήσει ανούσια ρουτίνα που
ούτε διασφαλίζει την ουσία ούτε δηµιουργεί µεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές, που είναι και το ζητούµενο σε µια κυριολεκτικά χαοτική δηµόσια διοίκηση σαν αυτή που έχετε
δηµιουργήσει.
Εποµένως, η κατάργηση κάποιων απ’ αυτών των αγκυλώσεων
µάς βρίσκει σύµφωνους.
Καταργείτε την «ΤΕΟ Α.Ε.», µεταβιβάζοντας τις αρµοδιότητές
της στο Υπουργείο Υποδοµών. Και εκεί είχαµε κάτι πράσινα σκανδαλάκια. Μπλε κουκούλωµα κι εκεί. Είναι η τυπική συνέχεια της
πλήρους ιδιωτικοποίησης των διοδίων, έτσι όπως µέχρι σήµερα
την έχετε εφαρµόσει, συνεργαζόµενοι αγαστά µε τους εθνικούς
εργολάβους που δηµιουργήσατε κατά τη θητεία σας, τόσο εσείς
της Νέας Δηµοκρατίας όσο και εσείς του ΠΑΣΟΚ, ΜΟΜΑ.
Εποµένως, είναι φυσικό µετά την πολυετή συνεργασία να µην
έχει νόηµα η διατήρηση οποιουδήποτε νοµικού σχήµατος θα διασφάλιζε τη λειτουργία και τη συντήρηση των αυτοκινητοδρόµων,
αφού αυτοί είναι πλέον ιδιωτικοί για όσα µας συµφέρει και δηµόσιοι µόνο για την κάλυψη των ζηµιών και των τελών που προκύπτουν από τη χρήση τους. Είµαστε αυτονόητα αντίθετοι σε
αυτό.
Διασφαλίζοντας τη δηµόσια λειτουργία, προτείνουµε την κατάργηση των διοδίων για όσους δρόµους δεν έχουν ακόµη κατασκευαστεί και τη διατήρηση µόνο κάποιων µικρών διοδίων, που
µέσω της «ΤΕΟ Α.Ε.» θα αφορά αυστηρά και µόνο τη συντήρηση
των ήδη κατασκευασµένων δρόµων.
Μία εύλογη απορία που γεννιέται είναι η αναφορά στην ανώνυµη εταιρεία «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις». Η απορία είναι ποιος είναι ο λόγος που δηµιουργήθηκε,
εφόσον κατά την αιτιολογική έκθεση οι ισχυρές υποστηρικτικές
δοµές του Υπουργείου διασφαλίζουν την απρόσκοπτη υλοποίηση των επιχειρησιακών δράσεων στον τοµέα της ενοποίησης
των αρχαιολογικών χώρων και των αστικών αναπλάσεων. Πότε
δηµιουργήθηκαν οι δοµές αυτές; Εν µέσω κρίσης; Κι αν υπήρχαν,
τότε ποιος ο λόγος που διατηρείτο σε ισχύ η εν λόγω ανώνυµος
εταιρεία;
Θεωρούµε ότι η εταιρεία θα πρέπει να αποδείξει την κοινωφελή της δραστηριότητα, προκειµένου να διατηρηθεί σε δράση.
Εφόσον δεν συµβαίνει αυτό, είµαστε σίγουροι πως ένα οργανωµένο Υπουργείο σαν αυτό που δεν είναι το ΥΠΕΚΑ, δεν απαιτεί
την ύπαρξη µιας τέτοιας ανωνύµου εταιρείας, η οποία συµπίπτει
στο έργο της µε αυτή των διαφόρων διευθύνσεων του προϊσταµένου Υπουργείου.
Το ίδιο ισχύει και για το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναµικού. Εδώ είναι περισσότερο προφανές ότι οι
εταιρείες αυτές δηµιουργήθηκαν όχι για να παραγάγουν έργο,
αλλά για να καλύψουν θέσεις εργασίας.
Με το ΕΚΕΒΙ, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Ο φορέας ήταν γνωστός όχι µόνο για το έργο, αλλά
και για την εξωστρέφειά του. Πολλές εκθέσεις στο εξωτερικό,
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που ασχέτως του περιεχοµένου του έργου τους και των βιβλίων
που διαφήµιζαν, καθώς και των διαφόρων µικροσυµφερόντων εκδοτικών και προσωπικών- έκαναν γνωστή την Ελλάδα στο εξωτερικό από πλευράς σύγχρονης πνευµατικής δηµιουργίας. Ποιος
θα αναλάβει αυτό το καθήκον; Το υποτελές στις ανθελληνικές
φωνές Υπουργείο Παιδείας ή το ανύπαρκτο Υπουργείο Πολιτισµού; Εδώ οι θέσεις µας είναι κατά οποιασδήποτε συγχώνευσης
ή κατάργησης του οργανισµού.
Θετικοί είµαστε στη συγχώνευση του νοµικού προσώπου Ινστιτούτου Διεθνούς Δηµοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων µε
το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, το
οποίο αποδεδειγµένα παράγει σηµαντικό γνωµοδοτικό έργο
τόσο σε ιδιώτες ερευνητές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου όσο
και στα δικαστήρια σε υποθέσεις οι οποίες εµπλέκονται στην
εφαρµογή και άλλου δικαίου πέραν του ελληνικού.
Η εξοικονόµηση κονδυλίων και η ανάγκη εξορθολογισµού, που
υποκριτικά επικαλείστε για να καταργήσετε σηµαντικούς για την
πολεµική έρευνα και τεχνολογία οργανισµούς του Στρατού, του
Ναυτικού και της Αεροπορίας, δεν µπορεί να αποτελέσει σοβαρό
κριτήριο. Και αυτό, γιατί η κατάργησή τους υποβαθµίζει το έργο
των µονάδων µας, τις καθιστά εξαρτώµενες από υπερεθνικούς
οργανισµούς και ύποπτους ιδιώτες, απ’ αυτούς µε τους οποίους
συνάπτετε τις γνωστές συµβάσεις. Εποµένως, οδηγεί σε µια περαιτέρω απαξίωση του στρατεύµατός µας.
Συνολικά, όπως είναι εµφανές από τα ανωτέρω, είµαστε αντίθετοι στις περισσότερες από τις διατάξεις που φέρνετε σε ενιαίο
κείµενο για ψήφιση. Αυτό αποτελεί άλλη µία απόδειξη ότι δεν
σας ενδιαφέρει να συνδιαλλαγείτε για την εξεύρεση λύσεων στο
επίπεδο του πραγµατικού εξορθολογισµού, αλλά για το κλείσιµο
όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων για λόγους κόστους.
Όσον αφορά τώρα στα ζητήµατα αξιολόγησης του προσωπικού του δηµοσίου, θεωρούµε ότι είναι κάτι για το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί στην ουσία. Όµως,
τίθεται, κατά τη γνώµη µας, από την Κυβέρνηση µε έναν πλάγιο
τρόπο, για να µπορέσουν να περάσουν, κατ’ απαίτηση της τρόικας, απολύσεις και αποµακρύνσεις υπαλλήλων.
Έτσι, µετά το κλείσιµο οργανισµών και φορέων, έρχεται το ζήτηµα της αξιολόγησης των υπαλλήλων.
Θεωρούµε ότι το ισχύον σύστηµα αξιολόγησης είναι αντιπαραγωγικό και έχει τιµωρητικό χαρακτήρα για τους δηµοσίους
υπαλλήλους, χωρίς ταυτόχρονα να τους δίνει κάποιο κίνητρο για
να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Το ίδιο όµως, δυστυχώς,
ισχύει και µε αυτό που θέλετε να περάσετε.
Έχουµε αντιρρήσεις στους αριθµούς που βάζετε όσον αφορά
τα ανώτατα ποσοστά ανά κλίµακα αξιολόγησης. Μόνο το 25%
του προσωπικού µπορούν να κριθούν ως άριστοι, το 60% ως
καλοί και το 15% σχεδόν καλοί ή µέτριοι. Η κατανοµή, όµως,
αυτή στην ουσία πώς θα γίνεται; Για το θέµα της αιτιολογίας
στην κλίµακα βαθµολόγησης κριτηρίων θεωρούµε ότι απαιτείται
αιτιολογία για όλους τους βαθµούς.
Ένα θέµα πάρα πολύ σηµαντικό για εµάς είναι ο αξιολογητής.
Στην πράξη ποιος θα είναι; Ο προϊστάµενος; Από τη στιγµή που
δεν έχει λυθεί το µέγα ζήτηµα της αξιοκρατικής επιλογής των
προϊσταµένων, είναι τουλάχιστον άδικο να δίνετε κι αυτήν την
αρµοδιότητα στους άµεσους προϊστάµενους. Για να έχει το δικαίωµα αξιολόγησης ένας προϊστάµενος, πρέπει να είναι ο ίδιος
πέραν πάσης αµφισβητήσεως. Άρα, στην ουσία µιλάµε για αδιάβλητο τρόπο επιλογής προϊσταµένων.
Ξέρουµε, όµως, όλοι πώς επιλέγονται οι αξιολογητές στο ελληνικό δηµόσιο. Είναι γνωστά τα κριτήρια. Αξιολογητές οι οποίοι
έχουν διοριστεί και ανελιχτεί µε κοµµατικά κριτήρια, είναι αµφίβολο κατά πόσο µπορούν να κρίνουν τους άλλους, που στην
πράξη µπορεί να έχουν περισσότερα και ουσιαστικότερα προσόντα απ’ αυτούς. Κι εδώ έχουµε ένα στοιχείο υποκειµενισµού,
το οποίο σίγουρα επηρεάζει την κρίση.
Θεωρούµε ότι σε περίπτωση αδικίας ο υφιστάµενος πρέπει να
έχει το δικαίωµα ενστάσεως, κρίσεως και αξιολογήσεως από
ανώτερα ιεραρχικά κλιµάκια.
Όσον αφορά τον χρόνο σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης,
θεωρούµε ότι θα πρέπει να καλύπτεται και το προσωπικό των δη-
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µοσίων οργανισµών στις διοικήσεις των οποίων γίνονται αλλαγές,
είτε µετά από την ολοκλήρωση της θητείας είτε και για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
Στο ζήτηµα των ενστάσεων εννοείται ότι η ένσταση θα πρέπει
να γίνει για οποιονδήποτε βαθµό και για οποιαδήποτε βαθµολογία και ειδικότερα όταν παρατηρείται το σύνηθες φαινόµενο
υπάλληλοι µε µικρότερα προσόντα να παίρνουν µεγαλύτερο
βαθµό και για άλλους λόγους να είναι και διευθυντές του κρινόµενου, χωρίς να έχουν τα προσόντα.
Επίσης, στην ένσταση θα πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα
αποδεδειγµένης µεροληψίας ή αρνητικής διάθεσης του προϊσταµένου στον υφιστάµενο.
Γενικά θα πρέπει ο υπάλληλος να έχει το δικαίωµα να ζητήσει
την εξαίρεση του διευθυντή που τον αξιολογεί ή που αξιολογεί
άλλους συναδέλφους και η αξιολόγηση να γίνει από ειδική επιτροπή.
Στις ειδικές επιτροπές αξιολόγησης, για να µην υπάρχει κίνδυνος µεροληψίας, θα πρέπει ενδεχοµένως να µετέχουν κι άλλοι
διευθυντές µε κλήρωση ή ακόµα και τα µέλη των υπηρεσιακών
συµβουλίων.
Είναι κι άλλα ζητήµατα που θα αναλυθούν περαιτέρω στην κατ’
άρθρον συζήτηση και στα οποία έχουµε σοβαρές επιφυλάξεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν διαφωνούµε µε το θεσµό της
αξιολόγησης. Θέλουµε υπαλλήλους, οι οποίοι να µπορούν να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους, όχι όµως µε τον τρόπο που
εσείς το εννοείτε.
Όµως, θεωρούµε ότι ούτε αυτό το σύστηµα αξιολόγησης είναι
ορθό, γιατί στην ουσία µε αυτόν τον τρόπο η Κυβέρνηση επιθυµεί
να υλοποιήσει τις εντολές των τροϊκανών όσον αφορά την απόλυση χιλιάδων υπαλλήλων.
Τελειώνοντας, νιώθω κι εγώ ελεύθερος -βράδιασε κιόλας- να
συνεχίσω την εγκληµατική µου δραστηριότητα!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
δώδεκα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί
τους από το Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Κερκύρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Σπυρίδων Λυκούδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα εδώ -και νοµίζω ότι πολύς κόσµος αναµένει µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον- ένα νοµοσχέδιο µε το οποίο δηλώνει η Κυβέρνηση ότι προσδοκά στην
αναδιοργάνωση της δηµόσιας διοίκησης, ώστε να γίνει πιο αποτελεσµατική ή λιγότερο δαπανηρή και κυρίως, αξιόπιστη.
Η δηµόσια διοίκηση είναι η µεγάλη µεταρρυθµιστική πρόκληση
αυτής της χώρας.
Είναι το στρατηγικό σχέδιο δράσης εκείνου που αν σχεδιαστεί
και εφαρµοστεί σωστά, θα συµβάλει καθοριστικά στη µείωση της
διαφθοράς και ταυτόχρονα θα γίνει εφαλτήριο ανάπτυξης.
Η προτεραιότητα που δίνουµε εµείς στη συγκεκριµένη µεταρρύθµιση είναι γνωστή από την περίοδο ακόµα που συµµετείχε η
Δηµοκρατική Αριστερά στην τρικοµµατική Κυβέρνηση. Υπηρετεί,
όµως, το παρόν νοµοσχέδιο ένα τέτοιο σχέδιο δράσης; Για να
δούµε το ζήτηµα.
Το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου αφορά στις διοικητικές
απλουστεύσεις. Το είπαν όλοι οι συνάδελφοι που προηγήθηκαν.
Με τα άρθρα 1 έως 5 απλουστεύονται διοικητικές διαδικασίες.
Αυτές οι απλουστεύσεις είναι χρήσιµες και αναγκαίες, ειδικότερα
µετά τη συµφωνία µε τον ΟΟΣΑ, όπως είχε ξεκινήσει και εφαρµόσει το Υπουργείο από τον Νοέµβρη του 2012 και είχε συµπεριληφθεί στο προσχέδιο νόµου που είχε καταθέσει ο προκάτοχος
Υπουργός στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Εποµένως, συµφωνούµε µε αυτές τις καταργήσεις και απλοποιήσεις
των διοικητικών διαδικασιών.
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Αναµέναµε, όµως, κύριε Υπουργέ, να επιδειχθεί περισσότερη
τόλµη, να προχωρήσετε, δηλαδή, σε όλες εκείνες τις ενέργειες
που απλοποιούν τη διοικητική γραφειοκρατία, µειώνουν τον όγκο
για τις υπηρεσίες και προσφέρουν οικονοµία χρόνου και χρήµατος για τους πολίτες. Ένα βασικό ερώτηµα που ανακύπτει -και
σας το είχα θέσει και στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ- είναι αν
έχουν καταγραφεί τα αποτελέσµατα του προγράµµατος συνεργασίας µε τον ΟΟΣΑ, όπως έχει γίνει και σε άλλα Υπουργεία. Το
ίδιο συµβαίνει, όπως σας είχα πει, και στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
όπου τα αντίστοιχα αποτελέσµατα έχουν γνωστοποιηθεί και είναι
πολύ θετικά. Πήρα την απάντηση από εσάς ότι, εντός των προσεχών ηµερών, επρόκειτο να κατατεθούν τα αποτελέσµατα από
την έρευνα του ΟΟΣΑ και ότι ίσως σε προσεχές νοµοθέτηµα θα
τα αξιοποιούσατε.
Διερωτάται, λοιπόν, ακόµα και σήµερα κανείς ποια και πόσα
είναι τα διοικητικά βάρη που επιβαρύνουν τη διοικητική διαδικασία και που ταλαιπωρούν άδικα τους πολίτες χρόνια τώρα. Διότι
αν και στην αιτιολογική έκθεση γίνεται αναφορά στη συνεργασία
αυτή, ωστόσο οι επιµέρους αυτές παρεµβάσεις είναι µάλλον
προτάσεις της διοίκησης -υπηρεσιών, δηλαδή, του Υπουργείουκαι δεν είναι τα αποτελέσµατα της συνεργασίας µε τον ΟΟΣΑ.
Στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου περιλαµβάνονται οι καταργήσεις των είκοσι τριών φορέων του δηµοσίου. Επιτρέψτε
µου µία κρίση, παρά την απολυτότητα που αναγνωρίζω ότι έχει
αυτή µου η κρίση: «Ώδινεν όρος και έτεκεν µυν» και µάλιστα µε
τρόπο άνισο. Σας διαβεβαιώνω, κύριε Υπουργέ, ότι εξετάσαµε
τη συνολική πρότασή σας µε τρόπο απροκατάληπτο -ειλικρινά
σας το λέω- όσο µπορούσαµε πιο καλόπιστα.
Η κριτική που ασκούµε εµείς στο παρόν νοµοσχέδιο δεν είναι
κριτική συντήρησης ενός υπάρχοντος αναποτελεσµατικού δηµόσιου τοµέα. Είναι κριτική για την εµβάθυνση των τοµών που χρειάζονται.
Ας υπενθυµίσουµε ότι µε το ν. 4109/2013 είχαν συγχωνευτεί
εκατόν ενενήντα επτά νοµικά πρόσωπα δηµοσίων φορέων και
είχαν καταργηθεί οχτώ φορείς. Μάλιστα, τότε είχαµε πει ότι πρόκειται για ένα ελάχιστο δείγµα και ότι µέχρι τον Ιούνιο θα ακολουθούσε η αξιολόγηση άλλων χιλίων πεντακοσίων φορέων.
Έκτοτε η ΔΗΜΑΡ, η οποία αποχώρησε από την Κυβέρνηση και
από το Υπουργείο αφού πρώτα κατηγορήθηκε ως δύναµη αδράνειας και αντιµεταρρυθµιστική, παρατηρεί σήµερα ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου, ένα χρόνο σχεδόν µετά, παρουσιάζει το
σηµερινό νοµοσχέδιο µε την κατάργηση-συγχώνευση είκοσι
τριών φορέων, µε την οποία προκαλεί µία πολύ µεγαλύτερη, σοβαρότερη κριτική παρατήρηση και πάρα πολλές ενστάσεις.
Ας υπενθυµίσουµε, ακόµα, ότι µε το ν. 4109/2013 ο οικονοµικός και διοικητικός εξορθολογισµός δεν είχε καταλύσει τις υπάρχουσες εργασιακές σχέσεις των εργαζοµένων και δεν είχε θίξει
την εργασιακή τους ασφάλεια.
Οι µετακινήσεις εργαζοµένων, λόγω αλλαγής φορέα, επιδιώχθηκαν µε τη διατήρηση της σχέσης εργασίας ως µία περίπτωση
ένταξης στο σχήµα της κινητικότητας, όπως τουλάχιστον το εννοούσαµε τότε και όχι µε την έννοια δυστυχώς των απολύσεων,
όπως φαίνεται ότι προκύπτει σήµερα.
Ανάµεσα στο προσωπικό που οδηγείται σε απόλυση, κύριε
Υπουργέ, βρίσκονται στελέχη µε εξειδικευµένα ακαδηµαϊκά προσόντα και εµπειρία. Για παράδειγµα, στο υπό κατάργηση Εθνικό
Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού απασχολούνται
εξήντα οκτώ εργαζόµενοι -τα είπαµε και στην επιτροπή- εκ των
οποίων οι τριάντα από αυτούς κατέχουν µεταπτυχιακό τίτλο και
οι εννέα διδακτορικό, µορφωµένα στελέχη, δηλαδή, που εργάζονται στο δηµόσιο µε µεγάλο εύρος γνώσεων.
Κύριε Υπουργέ, θα το επαναλάβω γιατί µου άρεσε όταν το
άκουσα και σας το είπα και στην επιτροπή και θα σας το ξαναπώ:
Εσείς ο ίδιος στην Ολοµέλεια της Βουλής στις 5-2-2013 δηλώνατε ότι η βασική προϋπόθεση για την επιτυχία οποιασδήποτε
µεταρρύθµισης στο δηµόσιο τοµέα είναι η αξιοποίηση των πλέον
άξιων στελεχών του. Συµφωνούσαµε τότε απολύτως µαζί σας και
συµφωνούµε και τώρα, αν το επαναλαµβάνετε, γι’ αυτό και καµµία συγχώνευση δεν είχε σχεδιαστεί τότε µε σκοπό να απολυθούν εργαζόµενοι, αλλά να µετακινηθούν.
Σ’ ό,τι αφορά το θέµα των προς συγχώνευση ή κατάργηση φο-
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ρέων, προφανώς όλοι µας αναγνωρίζουµε ότι ανάµεσα στους
φορείς που καταργούνται βρίσκονται οργανισµοί που πράγµατι
δεν επιτελούν σήµερα κάποια δηµόσια χρήσιµη λειτουργία και
βεβαίως επικροτούµε τα άρθρα που προσεγγίζουν αυτούς τους
οργανισµούς µε µία καινούργια προοπτική. Υπάρχουν, όµως, και
οργανισµοί που χωρίς καµµία ουσιαστική αξιολόγηση του έργου
τους καταργούνται, αφήνοντας µεγάλο κενό πίσω τους. Θέλετε
παραδείγµατα; Αναφέρω το ΕΚΕΒΙ το οποίο είχε γλιτώσει την κατάργησή του όταν ήµασταν εµείς ακόµα στην κυβέρνηση και είχαµε αποκρούσει την κατάργηση του θεσµού αυτού µε το
πλούσιο έργο που είχε. Το χειρότερο είναι ότι µεταφέρονται οι
αρµοδιότητές του στο Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού που µάλλον
δεν έχει ανάλογο έργο να παρουσιάσει και που όδευε προς κατάργηση, µέχρι που αποφασίστηκε ότι όχι µόνο δεν θα καταργηθεί, αλλά και θα αναβαθµιστεί υπό την προεδρία του κυρίου
Χριστόδουλου Γιαλουρίδη, µε ό,τι αυτό σηµαίνει, ενσωµατώνοντας τώρα και το ΕΚΕΒΙ.
Θέλετε ένα δεύτερο παράδειγµα; Ο Οργανισµός Ρυθµιστικού
Σχεδίου της Αθήνας και οι αντίστοιχοι της Θεσσαλονίκης και των
Ιωαννίνων. Δεν πρόκειται καθόλου για άχρηστους οργανισµούς
που δεν επιτελούν το έργο για το οποίο συστήθηκαν. Είναι οργανισµοί που εκείνος που γνωρίζει καλά θα τους χαρακτήριζε ως
οργανισµούς µιας στάσης, αφού έχουν απολύτως συντονιστικό
και άµεσα επεµβατικό ρόλο για το σχεδιασµό αλλά και για την
εφαρµογή των κατά τόπους ρυθµιστικών σχεδίων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ εκπονήθηκε
το ρυθµιστικό σχέδιο της Αθήνας που αυτό τον καιρό βρίσκεται
«ψαλιδισµένο» µεν, αλλά βρίσκεται στη Βουλή προς ψήφιση. Καταργείται έτσι µία αποκεντρωµένη υπηρεσία µε συγκεκριµένο
έργο και µε εξειδικευµένο προσωπικό και οι αρµοδιότητές της
µεταφέρονται στα τµήµατα µητροπολιτικού σχεδιασµού που
τώρα συστήνονται στη Διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, συνεχίζοντας το «κόψε-ράψε» µε τις δοµές των Υπουργείων, παρά
το γεγονός ότι θεωρητικά οι δοµές τους θα έπρεπε να έχουν σταθεροποιηθεί µέσα από µια αξιολόγησή τους και από την έγκρισή
τους από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης.
Κύριε Υπουργέ, το νοµοσχέδιο στη συνέχεια ασχολείται µε την
αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων. Στο σηµείο αυτό θα περιµέναµε ο Υπουργός να ολοκληρώσει τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια για ριζική αναδιάρθρωση των δοµών όλων των
Υπουργείων µε εκθέσεις αξιολόγησης και να συνεχίσει την αξιολόγηση του προσωπικού βάσει στοχοθεσίας που είχε νοµοθετηθεί και είχε προβλεφθεί ακόµα επί κυρίου Ρέππα, ένα σχέδιο που
είχε συνέχεια και στην τρικοµµατική κυβέρνηση.
Δυστυχώς, όµως, προκύπτει ότι δεν πρόκειται για µία εµπεριστατωµένη προσπάθεια εγκαθίδρυσης ενός πλαισίου αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων. Θα τολµούσαµε να πούµε ότι
πρόκειται µάλλον για µία θεσµική οπισθοδρόµηση. Ο κύριος
Υπουργός προτιµά το 2014 να «αναπαλαιώσει» τον απαξιωµένο
στις συνειδήσεις των δηµοσίων υπαλλήλων θεσµό των εκθέσεων
αξιολόγησης.
Ισχυρίζοµαι ότι το νοµοσχέδιο «αναπαλαιώνει» τον τρόπο αξιολόγησης γιατί επιφέρει κάποιες τυπικές γραφειοκρατικές επιδιορθώσεις που δεν απαντούν όµως στο αίτηµα να γίνει η
διοίκηση πιο αποδοτική.
Κύριε Υπουργέ, η σύγχρονη προσέγγιση στο διοικητικό σύστηµα και οι καλύτερες πρακτικές στα προηγµένα κράτη συνηγορούν ότι το µόνο αποτελεσµατικό σύστηµα αξιολόγησης των
υπαλλήλων είναι η αξιολόγηση απόδοσης µέσω δεικτών και µετρήσιµων στόχων. Στο παρόν νοµοσχέδιο το σύστηµα αυτό
«µπαίνει στο συρτάρι» και «ανασταίνονται» οι τυπικές και σε
αχρησία σήµερα εκθέσεις αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων που συµπληρώνονται εντελώς τυπικά, ασχέτως µε οποιαδήποτε απόδοση του υπαλλήλου.
Το νοµοσχέδιο απλώς εισάγει κλίµακες βαθµολόγησης στις
υπάρχουσες εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων για να αντιµετωπίσει το φαινόµενο της πλήρους απαξίωσης που ίσχυε µέχρι
τώρα που όλοι σχεδόν το ξέρουµε: Οι υπάλληλοι βαθµολογούνταν µε άριστα. Αυτό, όµως, το σύστηµα δεν έχει καµµία σχέση
µε την πραγµατική απόδοση των υπαλλήλων, πολύ περισσότερο
έτσι όπως ορίζονται τα ποσοστά για κάθε βαθµολογική κλίµακα.
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Βαθµό «9» ως «10» δεν µπορεί να παίρνει πάνω από το 25% των
υπαλλήλων και ούτω καθεξής, πράγµα που δεν θα είχε κανένα
απολύτως νόηµα σε ένα σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης.
Ο καθορισµός των ποσοστών είναι αυθαίρετος. Δεν συνδέεται
µε την καλύτερη απόδοση του υπαλλήλου ή της διοίκησης, ούτε
βέβαια έχει καµµία σχέση µε την ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη. Γιατί προκύπτει το ερώτηµα πώς εκ προοιµίου µπορεί να
ξέρει κανείς ότι µόνο το 25% των υπαλλήλων σε ένα τµήµα µπορεί να πάρει βαθµό «9» ή «10» ή ότι το 15% αξίζει βαθµολογία
«1» έως «6». Ποιος καθορίζει αυτά τα ποσοστά και µε ποια λογική; Μπορεί να απαντήσει το Υπουργείο, όπως έχει ήδη απαντήσει: «Μα, τα διεθνή στάνταρ». «Τα ισχύοντα σε άλλες χώρες».
Αυτό λέει το Υπουργείο, αλλά πείθει; Το ερώτηµα προφανώς παραµένει.
Φυσικά, καµµιά σχέση µε την αξιολόγηση απόδοσης δεν έχει
ούτε η επίκληση από το βαθµολογητή των πραγµατικών στοιχείων και όχι αξιολογικών χαρακτηρισµών –άρθρο 22- τα οποία
στοιχεία µάλιστα δεν προσδιορίζονται ούτε και διασφαλίζεται κάποια αντικειµενικότητα στην αξιολόγηση εφόσον ο αξιολογητής
είναι κατ’ αρχήν µόνο ένας, ο οποίος είναι ο προϊστάµενος –
άρθρο 25-, η αξιολόγηση γίνεται χωρίς σταθερά προσδιορισµένα
κριτήρια, χωρίς µετρήσιµους στόχους κ.λπ..
Κύριε Υπουργέ, υπήρξε πολλή συζήτηση στην επιτροπή για το
άρθρο 43. Θα τα πούµε και αύριο στη συζήτηση επί των άρθρων,
αλλά θέλω σήµερα να σας πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για
εµάς –υποθέτω ότι δεν µπορεί παρά να σας απασχόλησε- η επί
του νοµοσχεδίου έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, η οποία σε αντίθεση µε την αυτοδικαίως λύση της παράτυπης –θα έλεγα- εργασιακής σχέσης ανεξαρτήτως του χρόνου
που παρήλθε από την µετατροπή, όπως εσείς λέτε στο νοµοσχέδιο, υπενθυµίζει την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας
η οποία αναφέρει ότι αυτή πρέπει να γίνει εντός πενταετίας, δηλαδή προσδιορίζει συγκεκριµένο χρόνο. Είναι µία διαφορά, την
οποία αποκλείεται να µην την έχετε λάβει υπ’ όψιν σας και µετά
από αυτήν τη γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Επιτροπής.
Συµπερασµατικά –και τελειώνω- µε το παρόν νοµοσχέδιο ο
Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης δεν φαίνεται –κατά τη
γνώµη µας- να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, τις οποίες είχαν
όσοι περίµεναν ότι ενδεχοµένως θα µπορούσε να τολµήσει.
Νοµίζω ότι βοήθεια είχατε, κύριε Υπουργέ, αφού παραλάβατε
ένα σχετικά ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο για την αναδιοργάνωση
της δηµόσιας διοίκησης που προέβλεπε µεταξύ άλλων και την
κατάρτιση νέων οργανισµών µε αναδιάταξη των διευθύνσεων
όλων των Υπουργείων και µε ουσιαστική µείωση των δοµών τους.
Στο νοµοσχέδιο εκείνο υπήρχαν ακόµη σηµαντικές διατάξεις για
την πάταξη της διαφθοράς, την αναδιοργάνωση του Σώµατος
των Επιθεωρητών και τη συγχώνευσή τους µε την υπηρεσία του
Γενικού Επιθεωρητή και άλλα πολλά που υπήρχαν σε εκείνην την
προσπάθεια.
Με λύπη µας διαπιστώνουµε σήµερα ότι η προσπάθεια εκείνη
για µια συνολική και ριζική αναδιοργάνωση της Δηµόσιας Διοίκησης που είχε ξεκινήσει τον Ιούλιο του ’12, µε την τεχνική βοήθεια και της Γαλλίας και της Task Force, δυστυχώς δεν
εξελίσσεται. Δεν λέµε ότι ανατρέπεται, αλλά δεν εξελίσσεται.
Προσπαθώ να είµαι όσο µπορώ πιο συγκεκριµένος και ακριβής.
Ακόµα µια ιστορική ευκαιρία πάει χαµένη ή µένει στη µέση στην
καλύτερη περίπτωση.
Κύριε Υπουργέ, ασφαλώς ξέρετε -όπως και όλος ο κόσµος άλλωστε- ότι ο τόπος έχει ανάγκη από µια ριζική αναδιοργάνωση
της Δηµόσιας Διοίκησης, ώστε να γίνει αποδοτική και ικανή να
διαµορφώνει και να εκτελεί τις δηµόσιες πολιτικές που αποφασίζει η Κυβέρνηση,
Η Δηµόσια Διοίκηση χρειάζεται άµεση µεταρρύθµιση µε αξιολογήσεις των δοµών όλων των υπηρεσιών και µε καθιέρωση της
αξιολόγησης του προσωπικού βάσει στοχοθεσίας.
Συµβάλλει το παρόν νοµοσχέδιο προς αυτήν την κατεύθυνση;
Νοµίζουµε πως όχι και γι’ αυτό επί της αρχής εκφράζουµε την
αντίθεσή µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η ειδική
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αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντω
Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Στις χιλιάδες διαθεσιµότητες-απολύσεις από όλους τους χώρους στο δηµόσιο τοµέα, από σχολικούς φύλακες, εκπαιδευτικούς, καθαρίστριες, Δηµοτική Αστυνοµία, υπάλληλοι ασφαλιστικών ταµείων και συνολικά υπάλληλοι σε
µία σειρά Υπουργεία και οργανισµούς, έρχεστε µε αυτό το νοµοσχέδιο να προσθέσετε και άλλους στη στρατιά ανέργων. Αλλάζετε
χωρίς νόµο το ισχύον εργατικό δίκαιο µε µαζικές απολύσεις.
Αυτό είναι το κράτος δικαίου που οραµατιζόσαστε και που
υπηρετείτε. Ακόµα και η νοµοτεχνική διεύθυνση της Βουλής σάς
κατηγορεί ότι είναι αντισυνταγµατικό αυτό το νοµοσχέδιο. Μάλιστα η αγριότητά σας εκδηλώνεται σε όλο της το µεγαλείο και
στις υπουργικές τροπολογίες. Ποδοπατάτε στην κυριολεξία
ακόµα και ένα ελάχιστο δικαίωµα σ’ αυτές τις χιλιάδες ανθρώπων
της δουλειάς. Δηλαδή, να παραµείνουν ένα µε δύο µήνες περισσότερο, λόγω της προεκλογικής περιόδου, για να πάρουν έναδυο µηνιάτικα πριν την ανεργία. Αναστέλλετε, λοιπόν, τα άρθρα
του νόµου που ισχύουν σήµερα. Δεν τα εφαρµόζετε για να εξαιρέσετε και να οδηγήσετε µια ώρα αρχύτερα αυτούς τους εργαζόµενους στον Καιάδα της ανεργίας.
Αυτή η τροπολογία είναι ντροπή. Είστε ανελέητοι. Να την αποσύρετε, όπως και όλο το νοµοσχέδιο. Γιατί αυτό που φαίνεται καθαρά είναι ότι βιάζεστε να προωθήσετε άµεσα και βίαια και µέσα
απ’ αυτόν τον νόµο τις αναδιαρθρώσεις που ενισχύουν ακόµα
πιο πολύ τα κέρδη των επιχειρηµατικών οµίλων και κύρια των µεγάλων κατασκευαστικών επιχειρήσεων και µεγαλοεργολάβων.
Χτυπάτε αλύπητα δικαιώµατα εργαζοµένων που τους καταδικάζετε σε φτώχεια, ανασφάλεια, δυστυχία και εξαθλίωση. Εµείς
δεν συµβιβαζόµαστε µε την ανεργία και τα συσσίτια και παλεύουµε για την αναδιοργάνωση και ανάπτυξη του κινήµατος
που θα καταργήσει την πολιτική σας.
Καταθέτουµε ταυτόχρονα και τρεις τροπολογίες που είναι
υπέρ της εξασφάλισης µόνιµης δουλειάς και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για χιλιάδες εργαζόµενους που τους προωθείτε
στην κόλαση της ανεργίας.
Καλούµε να υπερψηφιστεί για την διασφάλιση του δικαιώµατος στη δουλειά, για όλους τους υπαλλήλους που βρίσκονται σε
καθεστώς διαθεσιµότητας και απειλούνται µε απόλυση.
Αφορούν σχολικούς φύλακες, εκπαιδευτικούς από δηµόσια
ΙΕΚ, ΣΕΚ, εργαζόµενους στον ΕΟΤ και τοµείς αποκατάστασης
σεισµοπλήκτων και πυροπλήκτων, καθαριστριών στο Υπουργείο
Οικονοµικών, της Δηµοτικής Αστυνοµίας, αλλά και σε µία σειρά
υπουργεία: Αγροτικής Ανάπτυξης, Πολιτισµού, ΥΠΕΚΑ, Άµυνας,
Ανάπτυξης και Ανταγωνισµού. Επίσης, στο ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΓΑ,
ΟΑΕΕ, ΕΤΕΑ αλλά και στα ΑΕΙ, τον ΕΦΕΤ, το Μπενάκειο και το
Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστηµών.
Τα αναφέρω έτσι γιατί τελικά δεν υπάρχει χώρος που να µην
έχει πληγεί από την άγρια πολιτική σας. Αυτή είναι η σαπίλα του
καπιταλισµού και είναι η αρχή. Δεν είναι προσωρινά, ούτε τα τελευταία µέτρα που παίρνετε, γιατί έχετε συγκεκριµένους στόχους που εκφράζονται και σ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Πρώτον, την κατάργηση της µόνιµης και σταθερής δουλειάς
που συνδέεται µε τη δραστική µείωση της αµοιβής της εργασίας
συνολικά. Εξάλλου µέσα απ’ αυτές τις απολύσεις ουσιαστικά δεν
εξοικονοµεί τίποτα σπουδαίους πόρους στο κόστος λειτουργίας
το δηµόσιο. Εξοικονοµούνται, αρπάζονται πόροι για τις τσέπες
των ιδιωτών.
Δεύτερον, ιδιωτικοποιείτε κερδοφόρους τοµείς-φιλέτα που
ήταν κάτω από τον έλεγχο του δηµοσίου και παραδίνονται σε επιχειρηµατικούς οµίλους. Όχι ότι δεν τα έπαιρναν µέχρι τώρα. Θα
πάρουν όµως ακόµα περισσότερα, αφού θα έχουν και οι ίδιοι τη
διαχείριση των εκατοµµυρίων ευρώ του ΕΣΠΑ. Έτσι θα καρπωθούν πόρους. Είναι σίγουρα λεφτά µπροστά στην έλλειψη ρευστότητας που υπάρχει. Λύνετε βασικές ανάγκες των
επιχειρηµατιών µέσα όµως από την εξόντωση των εργαζοµένων.
Θα πάρουν αυτά τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα µεγαλοεργολάβοι. Θα πετάξετε αυτούς τους εργαζόµενους που δούλεψαν και δηµιούργησαν έργο σαν στυµµένες λεµονόκουπες.
Ταυτόχρονα, καταργείτε κάθε έλεγχο σε αυτούς τους ιδιώτες
µεγαλοεπιχειρηµατίες, που ήταν αντικείµενο και ευθύνη του δη-
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µοσίου µέσα από αυτά τα νοµικά πρόσωπα που καταργείτε,
όπως, παραδείγµατος χάριν, το Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας, ΤΕΟ,
όπου έπρεπε να ελέγχουν µε το SCADA τους ιδιώτες των διοδίων.
Θα πάρουν, λοιπόν, αυτά τα προγράµµατα µεγαλοεργολάβοι
-και µιλάµε για εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ- και θα απολύσετε εργαζόµενους, αν και µπορούν να απορροφηθούν, παραδείγµατος χάριν, στην Εγνατία και αλλού. Αλλά και αυτοί που θα
µείνουν, ενώ ήταν µόνιµοι, τους µετατρέπετε σε αορίστου χρόνου, δηλαδή κινδυνεύουν σε επόµενη φάση. Φυσικά, µερικούς
από τους απολυµένους σε αυτά τα νοµικά πρόσωπα που έχουν
γνώση και είναι έµπειροι στο αντικείµενό τους, αν τους πάρουν
οι ιδιώτες, θα είναι µε τον µισθό των 485 ευρώ και έτσι γενικεύεται η συρρίκνωση των µισθών και το επίπεδο ζωής.
Το οξύµωρο όµως της κατάστασης είναι ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που µεταφέρετε το αντικείµενο, όπως συµβαίνει µε τη
διάλυση του Οργανισµού Κωπαΐδας. Μεταφέρετε την αρµοδιότητα στην Περιφέρεια, που όµως δεν τη θέλει, γιατί δεν µπορεί
να την ασκήσει στοιχειωδώς, αφού δεν έχει αντίστοιχη υπηρεσία
εγγείων βελτιώσεων. Ιδού και η επιστολή που έστειλε σε όλους
τους Βουλευτές, την οποία καταθέτουµε στα Πρακτικά. Μάλλον
µε αυτήν τη µεθόδευση θέλετε τα τετρακόσιες χιλιάδες στρέµµατα υψηλής παραγωγικότητας γης να συγκεντρωθούν σε λίγους επιχειρηµατίες και ετοιµάζετε το πλαίσιο.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τρίτον, η αξιολόγηση που προωθείτε στις δοµές, στις υπηρεσίες του δηµοσίου και στους δηµόσιους υπαλλήλους µε τις ποσοστώσεις, κοροϊδία είναι. Δεν έχουν, βεβαίως, στόχο να γίνουν
καλύτεροι οι εργαζόµενοι και ούτε να αναβαθµιστούν οι δηµόσιες υπηρεσίες, όπως είναι η λαϊκή απαίτηση. Αντίθετα, ο αντιδραστικός κρατικός έλεγχος που βαφτίζετε «αξιολόγηση» και
«εξορθολογισµό» έχει στόχο: Είναι οι δεκαπέντε χιλιάδες απολύσεις µέσα στο 2014 που συνδέετε και µε αυτό το νοµοσχέδιο και
µε τις καταργήσεις-συγχωνεύσεις, αυτό που εσείς ονοµάζετε
«εκσυγχρονισµό».
Ταυτόχρονα, θέλετε δοµές και προσωπικό που να υπηρετούν
το πιο αντιδραστικό κράτος που φτιάχνετε, για να είναι πιο αποτελεσµατικό στην υπηρεσία της καπιταλιστικής ανάπτυξης και
πιο αυταρχικό απέναντι στο εργατικό κίνηµα και τους λαϊκούς
αγώνες.
Συνεπώς η αξιολόγησή σας έχει αυθαιρεσία, έχει τροµοκρατία,
έχει φόβο για επιβολή χωρίς αντιστάσεις στη χειραγώγηση υπαλλήλων, ώστε να εφαρµόζουν την αντιδραστική, αντιλαϊκή πολιτική σας.
Ταυτόχρονα, µέσα από τις επαναξιολογήσεις και τους ελέγχους ανοίγετε πογκρόµ νέων απολύσεων. Θα αυξήσετε την ανεργία και αυτό φαίνεται και από τις επιστολές µιας σειράς
πανελληνίων συλλόγων αρχαιολόγων, συντηρητών και άλλων του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Τέταρτον, θεσπίζετε όρους και προϋποθέσεις για δοµές και
υπαλλήλους που εξυπηρετούν τα µονοπώλια και την κερδοφορία
τους κάτω από τις κατευθύνσεις και την οµπρέλα των εκθέσεων
του ΟΟΣΑ, που επικαλείστε ως άλλοθι. Αλλά τι είναι ο ΟΟΣΑ που
τον επικαλείστε ως ευαγγέλιο; Τα περισσότερα µέτρα που προτείνει δεν έχουν άµεσο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα ούτε περιλαµβάνονται στο µνηµόνιο µε την τρόικα. Συγκαταλέγονται στις
λεγόµενες «διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις» για να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής καπιταλιστικής οικονοµίας. Δηλαδή, τα αντιλαϊκά µέτρα δεν είναι επιταγή του µνηµονίου, όπως
τα παρουσιάζουν ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι αντιµνηµονιακοί για να παρουσιάζονται ως καλοί διαχειριστές του σάπιου καπιταλιστικού
τρόπου παραγωγής, αλλά είναι στρατηγικές επιλογές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου.
Εξάλλου ο ΟΟΣΑ δεν είναι καινούργιο «φρούτο» στην Ελλάδα.
Θυµόµαστε τις εκθέσεις του για το ασφαλιστικό, την απελευθέρωση των τοµέων της οικονοµίας, για τους µισθούς και τα εργασιακά. Πριν από την κρίση µάς τα παρουσίαζαν οι κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, από τη δεκαετία του
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1990. Και τα εφάρµοζαν. Οι κατευθύνσεις που έδινε όλα τα προηγούµενα χρόνια ο Οργανισµός αποτέλεσαν το προοίµιο για σαρωτικές αντιλαϊκές µεταρρυθµίσεις. Το ίδιο συµβαίνει και τώρα.
Πέµπτον, διαλύονται υπηρεσίες που είναι χρήσιµες. Θα µπορούσαν να γίνουν καλύτερες, αλήθεια. Τόσοι δήµοι µε οµόφωνα
ψηφίσµατα και επιστολές τους ζητάνε να παραµείνουν εργαζόµενοι, γιατί είναι χρήσιµοι ή γιατί υπάρχουν σε εξέλιξη προγράµµατα
του ΕΣΠΑ, που είναι στην ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και
στις αναπλάσεις, ή ακόµα του Σωµατείου του Εθνικού Ινστιτούτου
Εργασίας και του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και τόσων άλλων.
Αντί, λοιπόν, να τα αναβαθµίσετε, να τα βελτιώσετε, τα συρρικνώνετε, τα διαλύετε. Προφανώς υπακούετε στα κελεύσµατα του
ΟΟΣΑ, αφού επισηµαίνετε ότι η κατάργηση ακόµα και του ΕΚΕΒΙ
και η µεταφορά του κάτω από την οµπρέλα του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού, καθώς και η κατάργηση του Οργανισµού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλίων αποτελεί υλοποίηση συγκεκριµένων
κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ.
Είναι καθαρό, δεν το κρύβετε ότι εξυπηρετείτε τα επιχειρηµατικά συµφέροντα και εχθρός σας είναι οι εργαζόµενοι. Απλώς οι
εργαζόµενοι πρέπει να το αντιληφθούν και να σας κηρύξουν τον
πόλεµο.
Εξάλλου, η συνταγή που χρησιµοποιείτε είναι γνωστή, δοκιµασµένη, για να δικαιολογήσετε ακριβώς αυτήν την άγρια πολιτική
σας και τα µέτρα σας. Συνίσταται στην υποχρηµατοδότηση, στην
υποστελέχωση, στο όνοµα της λιτότητας και του χρέους, για τα
οποία βεβαίως δεν ευθύνονται οι εργαζόµενοι, αλλά η αντιδραστική πολιτική σας.
Στη συνέχεια, έχετε σχέδιο. Έρχεστε µε τη «χαντζάρα» της
διαδικασίας της αξιολόγησης δοµών και προσωπικού, για να διαπιστώσετε ότι δεν µπορεί να ανταποκριθεί, δεν αποδίδει η συγκεκριµένη υπηρεσία, συνεπώς θα πρέπει να διαλυθεί ή να
ενσωµατωθεί κάπου αλλού και ουσιαστικά να µην υπάρχει.
Έτσι, ανοίγεται πεδίο λαµπρό κερδοφορίας για τους µεγάλους
επιχειρηµατίες. Το κλείσιµο ή η µεταφορά του αντικειµένου και
βέβαια οι απολύσεις είναι σύµφωνες µε τις συµφωνίες που έχετε
κάνει µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την τρόικα. Βεβαίως, ταυτόχρονα εξαθλιώνετε και τον κόσµο, παριστάνετε όµως τον αθώο,
ότι προσπαθείτε να νοικοκυρέψετε, να βελτιώσετε και ότι αυτός
που φταίει, ο ένοχος, είναι ο εργαζόµενος, ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις φιλότιµα προσπαθεί να κάνει ό,τι µπορεί.
Αλλά όταν µειώνετε το κόστος και το προσωπικό, πώς οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα είναι ποιοτικές; Το σίγουρο είναι ότι θα
έχουν το αποτέλεσµα που εσείς έχετε προδιαγράψει, για να είναι
το άλλοθί σας.
Το ίδιο κάνετε και µε την κατάργηση των Οργανισµών Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ο χωροταξικός σχεδιασµός δεν είναι τεχνοκρατικό ζήτηµα, είναι πολιτικό ζήτηµα. Ο
ΟΡΣΑ και ο ΟΡΣΘ υλοποιούσαν και εξειδίκευαν όλο το προηγούµενο διάστηµα τον χωροταξικό σχεδιασµό που είχαν ανάγκη τα
µονοπώλια στις δεδοµένες συνθήκες ανάπτυξης. Η κατάργησή
τους όµως και η ένταξη των αρµοδιοτήτων τους στην Περιφέρεια
εντάσσεται επίσης του επιλεκτικότερου κράτους, για να υλοποιεί
αποτελεσµατικότερα τα συµφέροντα των µονοπωλιακών οµίλων.
Αυτές συνολικά είναι οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις που
προωθούνται σε όλες τις χώρες, είτε έχουν µνηµόνια είτε όχι, και
έχουν ξεκινήσει εδώ και είκοσι χρόνια. Γιατί αυτή η αντιδραστική,
σκοταδιστική πολιτική σας είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των µονοπωλίων και των κοµµάτων που την στηρίζουν, είτε
βρίσκονται στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση.
Γι’ αυτό µπορεί αυτά τα κόµµατα να δικάζουν τις απολύσεις
και τη χειροτέρευση της ζωής του λαού, όχι όµως και τα κέρδη
που θα εξασφαλίσουν και θα αντλήσουν οι κατασκευαστικοί όµιλοι και οι µεγαλοεπιχειρήσεις.
Αυτό αφορά και την Αξιωµατική Αντιπολίτευση που υπόσχεται,
ως επόµενη κυβέρνηση, δουλειά και εισόδηµα σε απολυµένους,
όταν όλα τα λεφτά συγκεντρώνονται στις τσέπες των µεγαλοεργολάβων και δεν λέει τσιµουδιά. Διότι δεν πρόκειται να τους ενοχλήσει στην αρπαγή που κάνουν, δηλαδή του πλούτου που
παράγουν οι εργαζόµενοι και τον απολαµβάνει η πλουτοκρατία,
αφού τους αποκαλεί «υγιείς επιχειρηµατίες» και έχει ήδη ξεκινήσει τη συνεργασία µαζί τους.
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Εµείς ζητάµε να µην απολυθεί κανείς. Το δικαίωµα στην εργασία των εργαζοµένων θα το υπερασπιστούµε και µε την τροπολογία που έχουµε καταθέσει, αλλά και µε τους αγώνες και την
ενίσχυση του λαϊκού κινήµατος. Επίσης, µε µία άλλη τροπολογία,
ζητούµε να σφραγιστούν βιβλιάρια ασθενείας ασφαλισµένων
στους ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ, που αδυνατούν να πληρώσουν εισφορές, γιατί τους έχετε εξαθλιώσει.
Ωστόσο, σε µερικούς φορείς απ’ αυτούς που καταργείτε,
έχουν αρκετούς µήνες να πληρωθούν, µερικοί και χρόνια και δεν
κατοχυρώνονται µέσα απ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Εµείς ζητάµε να
εξασφαλιστούν τα δεδουλευµένα τους. Μάλιστα σε µερικές περιπτώσεις, µέσα απ’ αυτό το νοµοσχέδιο, δεν τους εγγυάστε
ούτε αποζηµίωση για την απόλυση. Είναι η απανθρωπιά και η καταπάτηση δικαιωµάτων σε όλο τους το µεγαλείο.
Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Καθρεφτίζει την
άγρια, απάνθρωπη πολιτική συγκυβέρνησης, τρόικας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σπέρνετε ανεργία, φτώχεια και τροµοκρατία.
Όµως, υπάρχει κι άλλος δρόµος, της µόνιµης και σταθερής
δουλειάς µε ωράριο, µε µισθούς που µπορούν να ζήσουν, µε
άδειες διακοπών και ξεκούρασης, µε δηµόσια δωρεάν υγεία, παιδεία, παιδικούς σταθµούς και αθλητικούς και πολιτιστικά κέντρα,
µόνο που απαιτεί άλλη εξουσία, του λαού. Αυτό θα γίνει αργά ή
γρήγορα, γιατί δεν θα υπάρχει άλλη λύση απέναντι στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Τότε πράγµατι, θα υπάρξει λαϊκή ευηµερία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ.
Ιωάννης Κουράκης. Με συγχωρείτε, Κουράκος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Κουράκος, κύριε Πρόεδρε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Σε πήγε στην Κρήτη. Σε έκανε Κρητικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Οι Κρητικοί µε τους
Μανιάτες κοντά είστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Από τότε που αποφάσισαν οι Κρητικοί
να επαναστατήσουν και έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία, καταλαβαίνετε τι συµβαίνει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο αφορά
θέµατα της Δηµόσιας Διοίκησης και διέπεται από την ακραία νεοφιλελεύθερη κυβερνητική πολιτική, υποταγή στις µνηµονιακές
εντολές.
Πιο απλά, στο κεφάλαιο Α’ που περιλαµβάνει τα άρθρα 1 έως
5, αναφέρεται µία σειρά από ρυθµίσεις που υποτίθεται περιορίζουν τη γραφειοκρατία και διευκολύνουν την καθηµερινότητα
τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων. Είναι προφανές ότι
τέτοιου είδους ρυθµίσεις αναδεικνύουν τη δυσκαµψία που κυριαρχεί εδώ και δεκαετίες στο δηµόσιο τοµέα, την αναποτελεσµατικότητα της Δηµόσιας Διοίκησης που αποτελεί τροχοπέδη
για τις ιδιωτικές επενδύσεις.
Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελεί µονόδροµο στο πλαίσιο εκσυγχρονισµού και ευθυγράµµισης, σε ένα ευέλικτο, ελκυστικό, επενδυτικό περιβάλλον.
Όλα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία, αν αναλογιστούµε ότι
είναι κοινή διαπίστωση ότι η σηµερινή κρίση που βιώνουµε έχει
µόνο ένα αντίδοτο κι αυτό δεν είναι άλλο από την προσέλκυση
επενδύσεων, την εισροή ρευστότητας, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, την αύξηση του ΑΕΠ, την αναθέρµανση της αγοράς.
Το παρόν σχέδιο νόµου δεν αντιµετωπίζει το συνολικότερο
πρόβληµα της γραφειοκρατίας και της ύπαρξης αναχρονιστικών
δοµών, οργάνωσης, λειτουργίας στο ελληνικό δηµόσιο. Για παράδειγµα, δεν αναφέρεται πουθενά καµµία πρωτοβουλία για την
πραγµατική θεσµοθέτηση και πολύ περισσότερο, για την υλοποίηση της καθηµερινής βάσης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των
πολιτών µε το δηµόσιο αλλά και για τη θεσµοθέτηση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των δηµόσιων υπηρεσιών µεταξύ τους,
ως αποκλειστικού τρόπου ανταλλαγής και συνυπογραφής εγγράφων, παρά τις δύο κοινοτικές οδηγίες που είχαµε από το
2010 και ψηφίστηκαν τον Δεκέµβριο που µας πέρασε.
Επίσης, δεν προωθεί την υποχρεωτική ηλεκτρονική σύνταξη,
πρωτοκόλληση, διεκπεραίωση, αποστολή και αρχειοθέτηση
όλων των δηµοσίων εγγράφων, βήµατα που θα οδηγούσαν σε
πραγµατική εκσυγχρονιστική τροχιά το δηµόσιο και τον τρόπο
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λειτουργίας του προσωπικού του. Η ηλεκτρονική υπογραφή στο
ελληνικό δηµόσιο απέχει ακόµη πολύ από την καθιέρωσή της ως
καθηµερινή πρακτική των δηµοσίων υπηρεσιών του κράτους.
Και ενώ κάποιος θα ήταν προφανώς θετικός σε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο, συναντά παρακάτω µια σειρά από άρθρα προσαρµοσµένα στην ανάλγητη πολιτική των απολύσεων.
Το κεφάλαιο Β’ αναφέρεται στο λουκέτο είκοσι τριών και πλέον
οργανισµών, ένα ποσοστό των οποίων ενδεχοµένως να θεωρείται
µειωµένης χρησιµότητας προς το δηµόσιο συµφέρον. Οι φορείς
του δηµοσίου που κλείνουν µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι
επιλεγµένοι χωρίς καµµία συνεκτική λογική. Ορισµένοι έχουν εκπληρώσει την αποστολή για την οποία δηµιουργήθηκαν και τώρα
δύναται να µεταφερθούν οι αρµοδιότητες σε άλλους φορείς του
δηµοσίου, καθώς δεν απαιτείται πλέον εξειδικευµένος κρατικός
φορέας. Άλλοι καταργούνται χωρίς να αναφέρει το νοµοσχέδιο
πού µεταφέρεται η αρµοδιότητά τους παρά µόνο πού µεταφέρονται τα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως, παραδείγµατος
χάριν, συµβαίνει µε τον φορέα για το παιδικό και εφηβικό βιβλίο
του οποίου τα βιβλία µεταφέρονται στους δήµους. Δεν προκύπτει, όµως, καµµία σαφής µεταβίβαση αρµοδιότητας σε κάποιον
άλλον δηµόσιο φορέα.
Επίσης, για παράδειγµα, καταργείται το Μουσείο Επιστήµης
και Τεχνολογίας. Θα µπορούσε, όµως, να εξεταστεί η λειτουργία
και η χρηµατοδότηση από ευρωπαϊκά προγράµµατα ή η χρηµατοδότηση από σύµπραξη ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα και από
χορηγίες ιδιωτικών εταιρειών και φορέων τεχνολογίας. Το αντίστοιχο, για παράδειγµα, Μουσείο Επιστηµών της Βρετανίας στο
Λονδίνο αποτελεί σηµαντικό πόλο έλξης επισκεπτών και προβολής εκλαϊκευµένης επιστήµης σε µαθητές και κοινό.
Έρχοµαι στην «ΤΕΟ Α.Ε.». Είναι κερδοφόρος εταιρεία. Την
κλείνετε και απολύετε τους υπαλλήλους της νοτίου Ελλάδος και
κρατάτε τους υπαλλήλους και τους εντάσσετε στην Εγνατία. Την
παραχωρείτε σε ιδιώτες. Γιατί; Επειδή είναι κερδοφόρος; Είστε
σοβαροί;
Για να είµαστε σαφείς, θα περίµενα από τον Υπουργό ως υποστηρικτή των µεταρρυθµίσεων να µας αναφέρει πότε, πώς και
µε ποιου πρωτοβουλία ιδρύθηκαν όλοι αυτοί οι οργανισµοί και
από πότε πιστεύει ότι έπαψαν να είναι χρήσιµοι. Σε κάθε περίπτωση γεγονός είναι ότι ο σκοπός για τον οποίον ιδρύθηκε ένας
οργανισµός δεν σχετίζεται µε την απόλυση των εργαζοµένων.
Ποια είναι η ευθύνη των εργαζοµένων, οι οποίοι προφανώς έχουν
δηµιουργήσει µια σειρά από υποχρεώσεις, είτε οικογενειακές
είτε δανειακές, για την επιλογή του κρατικού µηχανισµού να
βάλει λουκέτο σε µια σειρά από φορείς; Φταίνε οι εργαζόµενοι;
Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για το πώς θα καλύψουν αυτές τις
υποχρεώσεις τους οι υπό απόλυση εργαζόµενοι; Αυτό είναι το
κράτος δικαίου που επαγγέλλεστε;
Αυτοί οι εργαζόµενοι έρχονται να προστεθούν στους χιλιάδες
σχολικούς φύλακες, δηµοτικούς αστυνοµικούς, καθηγητές, καθαρίστριες σχεδόν σε όλα τα Υπουργεία που ολοκληρώνουν σε
λίγες ηµέρες το οκτάµηνο της διαθεσιµότητας και φυσικά δεν
έχουν αποκατασταθεί επαγγελµατικά. Και έρχεστε µε την τροπολογία να τους απολύσετε εν µέσω µάλιστα προεκλογικής περιόδου;
Τόσο ανάλγητοι είστε επιτέλους; Τόσο υποτακτικοί στην
τρόικα και στις πιέσεις της;
Στο ίδιο πνεύµα προχειρότητας και αναλγησίας κινείται και η
πρόβλεψη για την αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων. Κύριε
Υπουργέ, συµφωνούµε όλοι ότι το υπάρχον πλαίσιο έχει οδηγήσει στην έντονη γραφειοκρατία και αναποτελεσµατικότητα. Η παρούσα ρύθµιση, όµως, δεν αποτελεί λύση, αλλά αντίθετα
διογκώνει τις ήδη υπάρχουσες αδικίες. Τα ερωτήµατα που προκύπτουν είναι πολλά.
Πρώτον, τα προτεινόµενα ποσοστά είναι αυθαίρετα. Υπάρχει
κάποια διεθνής ποσόστωση ή µελέτη που να τεκµηριώνει τη θέσπιση αυτών των ποσοστών και σε αυτήν τη συγκεκριµένη αναλογία;
Δεύτερον, ο γενικός διευθυντής πώς µπορεί να έχει άµεση
επαφή µε το προσωπικό κάθε υπηρεσίας που υπάγεται σε αυτόν,
ώστε να εκφέρει σε προσωπική άποψη και να προβεί στη σχετική
κατανοµή των ποσοστών;
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Τρίτον, οι αρµοδιότητες κάθε δηµόσιας υπηρεσίας καθορίζονται από το οικείο οργανόγραµµα ή από τον εκάστοτε πολιτικό
προϊστάµενο αυτής;
Τέταρτον, ποιο είναι το κριτήριο µε το οποίο µετριέται η αποτελεσµατικότητα µιας δηµόσιας υπηρεσίας;
Πέµπτον, πώς αποκλείεται, εξ ορισµού, µία δηµόσια υπηρεσία
να έχει απόκλιση από τα θεσπιζόµενα ποσοστά αξιολόγησης;
Έκτον, µε ποια κριτήρια θεσπίζεται το αλάθητο στους γενικούς
διευθυντές και πώς θα αναγνωριστεί κάποιο δικαίωµα ένστασης
των κρινοµένων επί της κρίσης του γενικού διευθυντού;
Έβδοµον, υπάρχει αντίστοιχο µοντέλο Δηµόσιας Διοίκησης
στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που να θεσπίζει τόσα
και τέτοια δικαιώµατα στους γενικούς διευθυντές;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µία κοινωνία που βράζει, σε
µία οικονοµία που µαστίζεται από ανεργία της τάξης του 30%,
τέτοιου είδους προτάσεις απορρυθµίζουν την ίδια τη λειτουργία
της παραγωγής, διογκώνουν τον δείκτη της φτώχειας και ενισχύουν την κοινωνική οργή.
Είµαστε όλοι σύµφωνοι ότι το ελληνικό δηµόσιο χρήζει αλλαγών και µάλιστα ριζικών. Είµαστε σύµφωνοι ότι υπάρχουν οργανισµοί που δεν είναι αποτελεσµατικοί και συχνά συµβάλλουν στη
διασπορά αρµοδιοτήτων. Πείτε, όµως, σε ένα κράτος δικαίου και
δηµοκρατίας, ποια θα είναι η πειστική απάντηση σε όλες και
όλους αυτούς που θα έρθουν κατάµατα µε το φάσµα της απόλυσης; Είναι αυτοί υπεύθυνοι για την απαξίωση του δηµοσίου;
Είναι αυτοί υπεύθυνοι για το δηµόσιο χρέος; Μήπως αυτοί συµµετείχαν στα πάρτι των εξοπλισµών, µήπως στις µίζες των αντισταθµιστικών ή µήπως στα ολυµπιακά έργα; «Μαζί τα φάγανε»,
όπως είπε ο κ. Πάγκαλος; Είναι δική τους ευθύνη το γεγονός ότι
δεν έχει εισπραχθεί ούτε 1 ευρώ από τη λίστα Λαγκάρντ; Υπάρχουν και τόσα άλλα αναπάντητα ερωτήµατα που δεν βρίσκουν
πειστική απάντηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας,
σας θυµίζω: «Η λάθος συνταγή ανακυκλώνει την ύφεση». Αυτά
λέγατε στις εκλογές του 2012. Σας θυµίζω τις εξαγγελίες του
Ζαππείου ή την περίφηµη «συµφωνία της συγκυβέρνησης», που
αναφερόταν σε µηδενικές απολύσεις. Αυτά λέγατε. Τόσο ασθενή
µνήµη έχετε;
Παράλληλα, µιλήστε και µε τους ανθρώπους της αγοράς και
πείτε ποιο θα είναι το πιθανό όφελος από αυτές τις απολύσεις.
Σε µία χώρα που το δηµογραφικό και η ανεργία έχουν µετατραπεί σε χειρότερο εχθρό, µε συνέπεια σε όλο το φάσµα της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, είναι τουλάχιστον υποκριτικό να
αποφασίζουµε την απόλυση εργαζοµένων, χωρίς να έχουµε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι από αυτό το γεγονός θα
υπάρξει όφελος για την κοινωνία.
Τέλος µε τα πειράµατα. Τέλος µε τις λάθος συνταγές. Τέλος
µε τους λάθος πολλαπλασιαστές. Δεν είµαστε εµείς εδώ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, διαχειριστές των µνηµονιακών
επιταγών.
Έχουµε εντολή από τον ελληνικό λαό να υπερασπιστούµε τα
συµφέροντά του, όχι τα συµφέροντα του τραπεζικού λόµπι και
των δανειστών.
Σήµερα άκουσα Υπουργό της Κυβέρνησης να ανακαλύπτει ότι
η τρόικα εξυπηρετεί ξένα ιδιωτικά συµφέροντα. Αλήθεια, σήµερα
κατάλαβαν οι Υπουργοί της Κυβέρνησης αυτό το γεγονός; Άλλωστε, ακόµα και οι πιο ένθερµοι υποστηρικτές του νεοφιλελευθερισµού ασπάζονται το γεγονός ότι ο χειρότερος εχθρός τους
είναι µία οργισµένη κοινωνία που θα κινηθεί προς την ανατροπή
του. Πόσο ακόµα «θα παίζετε µε τη φωτιά»;
Κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω κάτι τον Υπουργό Διοικητικής
Μεταρρύθµισης. Από τότε που µπήκε η χώρα µας στο µνηµόνιο,
εδώ και τέσσερα χρόνια, είπατε ότι θα έλθουν Γάλλοι και Γερµανοί ειδικοί για τη Δηµόσια Διοίκηση. Ποτέ δεν ακούστηκε αν
υπάρχει µία έκθεση ή ένα πόρισµα ή µία εισήγηση για το πώς θα
πρέπει να λειτουργήσει ο δηµόσιος τοµέας.
Σας ερωτώ, αν υπάρχει πρόταση, γιατί την κρύβετε; Σας
ερωτώ και πάλι. Έχουµε τη Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης. Γιατί αυτούς που είναι ειδικοί δεν τους χρησιµοποιείτε έτσι ώστε να σας
δώσουν µία ολοκληρωµένη πρόταση για όλο το φάσµα της Δηµόσιας Διοίκησης;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γι’ αυτούς τους λόγους, κύριε Υπουργέ, θεωρούµε ότι το νοµοσχέδιο που φέρνετε σήµερα στην Ολοµέλεια είναι ανεπαρκέστατο, δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση κι εµείς το
καταψηφίζουµε επί της αρχής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των εισηγητών και ειδικών αγορητών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτού µπούµε στον κατάλογο
των συναδέλφων Βουλευτών που έχουν εγγραφεί για να µιλήσουν, θα ήθελα να ανακοινώσω ότι προβάλλονται αντιρρήσεις
συνταγµατικότητας και ζητείται να αποφανθεί η Βουλή.
Όπως γνωρίζετε, θα εφαρµοστεί η παράγραφος 2 του άρθρου
100 του Κανονισµού της Βουλής. Επί της αίτησης αντισυνταγµατικότητας έχουν το δικαίωµα να µιλήσουν ένας λέγων, ο κ. Μητρόπουλος, ένας αντιλέγων, ο κ. Καραγκούνης, οι Πρόεδροι των
Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι,
καθώς και οι αρµόδιοι Υπουργοί. Ο καθένας που θα παίρνει τον
λόγο θα τον έχει για πέντε λεπτά.
Ο κ. Μητρόπουλος έχει τον λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, µε βάση το
άρθρο 100 του Κανονισµού της Βουλής, καταθέτει ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας. Στην απόφαση αυτή έπαιξε ενισχυτικό
ρόλο το ότι η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής όχι µόνο
άρθρα, αλλά ολόκληρες ενότητες του συζητούµενο νοµοσχεδίου
τις έκρινε εκτός συνταγµατικής και έννοµης ελληνικής τάξης. Η
Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής ανακαλύπτει και διαπιστώνει
πολύ εµπεριστατωµένα αντισυνταγµατικότητες και παραβιάσεις
των άρθρων 1 του Συντάγµατος, 4 του Συντάγµατος, 5 του Συντάγµατος, 22 του Συντάγµατος για το δικαίωµα εργασίας, 25,
103 και 101 που αναφέρεται στις ανεξάρτητες αρχές.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαπιστώνεται αντισυνταγµατικότητα και παραβίαση κανόνων, όπως του νόµου για τις
οµαδικές απολύσεις –είναι ο ν. 1387/1983-, του νόµου για την καταγγελία των συµβάσεων –είναι ο ν. 2112/1920- και για άλλες ουσιαστικές για την προστασία της εργασίας νοµοθετικές διατάξεις
της πατρίδας µας. Η ίδια η έκθεση διαπιστώνει ουσιαστικές παραβιάσεις προς διεθνείς κανόνες εργασίας αυξηµένου τυπικού
κύρους που έχει ενσωµατώσει η πατρίδα µας, όπως το πρώτο
πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για
τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα, όπως επίσης και διεθνών συµβάσεων
εργασίας, όπως και κοινοτικών οδηγιών που, σύµφωνα µε το
άρθρο 25 του Συντάγµατος, έχουν κυρωθεί από την πατρίδα µας
και έχουν αποκτήσει αυξηµένο τυπικό κύρος.
Και τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε την έκθεση αλλά και µε όσα υποστηρίζουµε στη δική µας αίτηση αντισυνταγµατικότητας, ουσιαστικές αρχές της χρηστής Δηµόσιας
Διοίκησης που προστατεύονται και έχουν ισχυρό κύρος στο Σύνταγµά µας, όπως η αρχή της αµεροληψίας, η αρχή της αξιοκρατίας, η αρχή της προστασίας του διοικουµένου, παραβιάζονται
σύµφωνα και µε τις δικές µας αιτιάσεις, αλλά κυρίως σύµφωνα
µε την πολύ εµπεριστατωµένη, καθολικής αντισυνταγµατικής αιτίασης έκθεσης στη Βουλή.
Αναφέροµαι, κύριε Πρόεδρε, σε ορισµένα παραδείγµατα. Για
παράδειγµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει παραβίαση
των άρθρων 1 παράγραφος 3 και 26 παράγραφος 2 στο κεφάλαιο του νοµοσχέδιου που αναφέρεται στην ανάθεση σε εξωτερικούς συµβούλους αναφορικά µε την αξιολόγηση οργανικών
µονάδων και προσωπικού της ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης.
Δεύτερον, αναφορικά µε το ότι οι εργαζόµενοι από τους καταργούµενους οργανισµούς απολύονται χωρίς να τηρείται η διαδικασία του νόµου περί οµαδικών απολύσεων –είναι ο ν.
1387/1983- διαπιστώνει η έκθεση της Βουλής σαφέστατη παραβίαση κατά το ότι δεν τηρείται η διαδικασία των διαβουλεύσεων
όταν απολύονται οι πολλοί εργαζόµενοι του ΤΕΟ και οι λιγότεροι
εργαζόµενοι στα άλλα νοµικά πρόσωπα.
Τρίτον, παραβιάζονται συνολικά συνταγµατικές διατάξεις, κυρίως στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγµατος αλλά κυρίως
και το άρθρο 1 του πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ
αναφορικά µε τη διαθεσιµότητα η οποία ως sui generis απόλυση
-όπως προσφάτως και το Συµβούλιο Επικρατείας είπε- παραβιά-
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ζονται αντίστοιχες συνταγµατικές και διεθνείς συµβάσεις.
Τέταρτον, παραβιάζεται το άρθρο 5 παράγραφος 1 όταν οι µεν
αορίστου χρόνου που απολύονται τυχαίνουν αποζηµιώσεως, οι
δε συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου σύµφωνα µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο δεν παίρνουν αποζηµίωση καίτοι και για τους
αορίστου χρόνου και για τους ορισµένου χρόνου το ίδιο νοµοσχέδιο αναφέρει ότι η κατάργηση του οργανισµού τους λειτουργεί ως σπουδαίος λόγος. Και ως σπουδαίος λόγος, σύµφωνα µε
όσα διδάσκονται και στη νοµική επιστήµη, συνεπιφέρει και το δικαίωµα του καταγγέλλοντος εργοδότου να καταβάλλει αποζηµίωση και στους επί σχέση ορισµένου χρόνου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, αναφορικά µε την ποσόστωση
και µε το γεγονός ότι θα υποχρεώνονται οι οργανικές οµάδες
κατ’ έτος να αναγορεύουν το 15% του υπαλληλικού προσωπικού
ως ανεπαρκές για να αποτελέσουν τη µελλοντική δεξαµενή για
απόλυση. Εδώ η επιστηµονική έκθεση της Βουλής διαπιστώνει
ότι παραβιάζεται το άρθρο 25 παράγραφος 1 του Συντάγµατος,
το άρθρο 103 παράγραφος 7 του Συντάγµατος κατά το ότι το
προκαθορισµένο, όπως αναφέρει, ποσοστό ανά κλίµακα βαθµολόγησης παραβιάζει σαφέστατες συνταγµατικές εγγυήσεις.
Και, τέλος, αναφορικά µε το άρθρο 43, σύµφωνα και µε πρόσθετες αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας παραβιάζονται αρχές Συνταγµατικού Δικαίου και κυρίως, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το άρθρο 101Α αναφορικά µε τη λειτουργία των
ανεξαρτήτων αρχών. Δηλαδή, ο αναδροµικός έλεγχος όλων των
µετατροπών από συµβάσεις ορισµένου έργου και χρόνου σε αορίστου χρόνου και µάλιστα σε βάθος εικοσαετίας παραβιάζει τις
περισσότερες συνταγµατικές αρχές, αξιοκρατίας και βεβαίως
προστασίας του δικαιώµατος της εργασίας.
Υπό αυτήν την άποψη, κύριε Πρόεδρε, η Κοινοβουλευτική µας
Οµάδα επιµένει στο ότι το κοινοβούλιο, προστατεύοντας και τον
ίδιο τον εαυτό του, χωρίς να συνηγορεί στην ψήφιση ενός νοµοσχεδίου που στην πλειοψηφία του -όχι µόνο µεµονωµένα άρθρα
αλλά ολόκληρα κεφάλαια- είναι εκτός συνταγµατικής νοµιµότητας, εκτός ευρωπαϊκού δεδικασµένου, θα πρέπει να αποφασίσει
ότι οι διατάξεις αυτές πρέπει να αποσυρθούν και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ψηφιστούν, διότι ευθέως παραβιάζουν τη
συνταγµατική, έννοµη και ευρωενωσιακή τάξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Καραγκούνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, το κόµµα σας φέρει ένσταση
αντισυνταγµατικότητας σε ένα ακόµη νοµοσχέδιο ως πάγια τακτική τα τελευταία δύο χρόνια. Και προφανώς η ουσία των θεµάτων και των διατάξεων υπόκειται σε έλεγχο αντισυνταγµατικότητας, όχι µόνο βεβαίως από τη Βουλή, αλλά κυρίως από τα
αρµόδια δικαστήρια.
Επιτρέψτε µου, όµως, να κάνω ένα γενικό πολιτικό σχόλιο.
Αυτά που λέτε, κύριε συνάδελφε, δυστυχώς, είναι προφάσεις
εν αµαρτίαις. Είναι γνωστό πού έχετε επενδύσει, ως ΣΥΡΙΖΑ.
Έχετε επενδύσει στο να διατηρηθεί αλώβητος ο παρασιτικός κρατισµός που διέλυσε τη χώρα. Γι’ αυτό θα πείτε και θα κάνετε οτιδήποτε, όπως είπατε και κάνατε οτιδήποτε τα τελευταία δύο
χρόνια, προκειµένου να πετύχετε το µικροπολιτικό σας στόχο, τον
οποίο δεν µπορείτε να πετύχετε µε την κανονική πορεία των πραγµάτων. Αυτό δείχνουν και όλες οι τελευταίες δηµοσκοπήσεις. Δηλαδή, γίνεστε ένα κόµµα καταφύγιο όσων λυµαίνονται το κράτος
και αντιδρούν σε κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισµού του.
Απορώ πραγµατικά µε αυτήν την πρόταση αντισυνταγµατικότητας.
Για εσάς το θέµα, κύριε συνάδελφε, δεν είναι αν κυκλοφορούν
επίορκοι ή ανίκανοι δηµόσιοι υπάλληλοι, για εσάς το θέµα δεν
είναι αν λειτουργούν οργανισµοί φαντάσµατα µε τα λεφτά –το
είπα και προηγουµένως στην εισήγησή µου- των φορολογουµένων, εσάς δεν σας πειράζει η κουλτούρα της ανοµίας και της
ανευθυνότητας που ταλαιπωρεί και προσβάλλει καθηµερινά τον

8433

πολίτη. Το µόνο που σας απασχολεί είναι η περισυλλογή ψήφων.
Αλλά, όπως -επαναλαµβάνω- το έχουν καταδείξει και οι τελευταίες δηµοσκοπήσεις ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει απόλυτα.
Αυτά που λέτε για την αντισυνταγµατικότητα δεν είναι τίποτα
άλλο –θα το επαναλάβω- από προφάσεις εν αµαρτίαις, για να
µην αλλάξει τίποτα σε αυτήν τη χώρα, διότι µόνο σε αυτό το πλαίσιο της συντήρησης και της στασιµότητας µπορείτε να δείτε
τους εαυτούς σας.
Ας πάµε τώρα στα ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας που θέσατε.
Πρώτα απ’ όλα, η παράγραφος 4 του άρθρου 35 του ν.4024/
2013 αποτελεί τη βάση για την αξιολόγηση των οργανικών µονάδων και του προσωπικού των φορέων του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Η συγκεκριµένη διάταξη, κύριε
συνάδελφε, περιγράφει µόνο τη διαδικασία αξιολόγησης ενώ δεν
ορίζει µε ποιο νοµικό εργαλείο θα γίνει η αναδιάρθρωση των
δοµών. Εξάλλου ελλείψει ρητής αναφοράς στη διάταξη αυτή κανονιστικής ρύθµισης ψηφίστηκε το άρθρο 54 του ν.4178/2013 το
οποίο αποτελεί την εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση µε τα
προεδρικά διατάγµατα των οργανισµών των Υπουργείων και τα
συνδέει µε το άρθρο 35 του ν.4024/2013 µόνο ως προς την έκδοση των προεδρικών αυτών διαταγµάτων.
Δεν θα µπορούσε το άρθρο 35 του ν.4024/ 2013 να απαγορεύσει µελλοντικά να αντιµετωπίζεται διαφορετικά το ζήτηµα της
αναδιάρθρωσης των δοµών µε ειδικότερους και µεταγενέστερους νόµους. Θα ήταν αντίθετο στην αρχή ότι µεταγενέστερος
και ειδικότερος νόµος τροποποιεί προγενέστερο και γενικότερο.
Επιπροσθέτως, στο κεφάλαιο Β’ του σχεδίου νόµου καταργούνται µε νόµο και όχι µε προεδρικό διάταγµα φορείς για τους
οποίους υπάρχουν αξιολογήσεις βάσει των οποίων κρίθηκε ότι
µέσω µιας άλλης δοµής, δηλαδή είτε µε µεταφορά αρµοδιοτήτων είτε µε συγχώνευση, θα εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ
αποτελεσµατικότερα.
Σχετικά µε το ζήτηµα της διαθεσιµότητας των δηµοσίων υπαλλήλων η ίδια η έκθεση αναφέρει αφ’ ενός κάποιες αποφάσεις
πρωτοβάθµιων πολιτικών δικαστηρίων στο πλαίσιο της παροχής
προσωρινής προστασίας.
Όµως, αναγνωρίζει τις απορριπτικές αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας σε αιτήσεις
αναστολής εκτέλεσης κανονιστικών διοικητικών πράξεων που
έχουν εκδοθεί βάσει της διάταξης του άρθρου 90 του
ν.4172/2013 εν όψει και των σκοπών δηµοσίου συµφέροντος, οι
οποίοι θάλπονται µε την ανωτέρω διάταξη και ανάγονται, κατά
την αιτιολογική έκθεση του σχετικού σχεδίου νόµου, στην τήρηση των εγγυήσεων ορθολογικότητας και αξιοκρατίας κατά την
εφαρµογή της πολιτικής για τη µεταρρύθµιση της Δηµόσιας Διοίκησης, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τις αναγκαίες προσαρµογές
στη δηµοσιονοµική συγκυρία.
Έρχοµαι, κύριε συνάδελφε, στις οµαδικές απολύσεις και αποζηµιώσεις που αναφέρατε. Αναφορικά µε το ζήτηµα των οµαδικών απολύσεων, επισηµαίνεται ότι µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 20 του νοµοσχεδίου καταργούνται νοµικά πρόσωπα και
λύονται αυτοδικαίως συµβάσεις εργασίας, χωρίς προς τούτο να
απαιτείται διατύπωση, δήλωση, καταγγελία ή οτιδήποτε άλλο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Κατά συνέπεια, από νοµικής άποψης, όπως έχει δεχθεί και ο
Άρειος Πάγος µε την µε αριθµό 530/1990 απόφασή του, δεν
υπάρχει απόλυση. Όπως προκύπτει από την ως άνω διάταξη, οι
συµβάσεις εργασίας δεν θα καταγγελθούν, δεν θα υπάρξουν δηλαδή απολύσεις κατά την έννοια του νόµου- αλλά θα λυθούν
εκ του νόµου. Με άλλα λόγια, το όποιο νοµικό πρόσωπο, ως εργοδότης, δεν θα καταγγείλει τις συµβάσεις εργασίας των εργαζοµένων, προκειµένου να εφαρµοσθούν οι οικείες διατάξεις της
εργατικής νοµοθεσίας περί καταγγελίας, λαµβανοµένου υπ’ όψιν
ότι µε την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων του υπό ψήφιση νόµου τα εν λόγω νοµικά πρόσωπα θα πάψουν να υπάρχουν.
Σχετικά µε την οδηγία 7529 της ΕΟΚ που αναφέρατε, τονίζω
ότι προβλέπει διαδικασία διαβουλεύσεων µε τους εκπροσώπους
των εργαζοµένων, πληροφόρησή τους και απλή ενηµέρωση της
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διοίκησης για τις σχεδιαζόµενες απολύσεις, όχι για να τις απαγορεύσει ή να τις επιτρέψει, αλλά απλώς για να τις γνωρίζει και
να προετοιµάσει εγκαίρως τα όποια µέτρα προς ελάφρυνση των
δυσµενών συνεπειών τους.
Δεδοµένου ότι πολλά από τα καταργούµενα πρόσωπα έχουν
περιέλθει σε αδυναµία λειτουργίας λόγω ανεπαρκούς χρηµατοδοτήσεως, ενώ οφείλουν στο προσωπικό τους δεδουλευµένα,
χωρίς δυνατότητα να εξοφλήσουν, αλλά και χωρίς δυνατότητα
να καταβάλουν αποζηµιώσεις, η πολιτεία γι’ αυτό λαµβάνει όλα
τα µέτρα προς ελάφρυνση των δυσµενών συνεπειών των αυτοδίκαιων λύσεων των συµβάσεων εργασίας τις οποίες θα προκαλέσει ο νοµοθέτης. Κατά συνέπεια η εν λόγω νοµοθετική επιλογή
είναι και η µοναδική λύση που διασφαλίζει την επιδίωξη του
ρητού σκοπού της οδηγίας, ήτοι την ελάφρυνση των όποιων δυσµενών συνεπειών από τη λύση των συµβάσεων εργασίας.
Βαθµολόγηση και αξιολόγηση. Το είπα και προηγουµένως, το
υφιστάµενο καθεστώς αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων
βασίζεται στις διατάξεις του π.δ. 318/1992. Η αξιολόγηση µέχρι
σήµερα µε βάση τις διατάξεις του εν λόγω προεδρικού διατάγµατος έχει γίνει µε τρόπο στρεβλό και ισοπεδωτικό προς τα
πάνω. Θα επαναλάβω για άλλη µία φορά, κύριε συνάδελφε, ότι
η κατ’ αυτόν τον τρόπο πραγµατοποίηση της αξιολόγησης παραβιάζει εκ των πραγµάτων τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και
της αξιοκρατίας, όπως αυτές θεµελιώνονται στα άρθρα 4 παράγραφος 1 και 5 παράγραφος 1 του Συντάγµατος.
Η εισαγόµενη ρύθµιση υιοθετεί την ποσόστωση στη διαδικασία
της αξιολόγησης και µε αυτόν τον τρόπο τίθενται εύλογα όρια
στους αξιολογητές, ώστε να έχουν τη δυνατότητα αλλά και την
υποχρέωση στο πλαίσιο ουσιαστικής και όχι τυπικής αξιολόγησης να προβαίνουν στην τελική βαθµολογική αποτύπωση των
αποτελεσµάτων της αξιολόγησης του συνόλου των υπαλλήλων
που αξιολογούν και την κατάταξή τους εντός των κλιµάκων βαθµολογίας που καθορίζουν τα ως άνω όρια.
Υπ’ αυτήν την έννοια, κύριε συνάδελφε, η εισαγωγή ποσόστωσης στο σύστηµα αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων δεν παραβιάζει τον πυρήνα των συνταγµατικών δικαιωµάτων της
ισότητας και της αξιοκρατίας και επειδή αποσκοπεί να ανατρέψει
την υφιστάµενη, εκ των πραγµάτων άνιση µεταχείριση των αξιολογούµενων υπαλλήλων και να εµπεδώσει την εφαρµογή της
αναλογικής ισότητας, εξυπηρετεί λόγους δηµοσίου συµφέροντος, που καθιστούν συνταγµατικώς επιτρεπτή τη θέσπισή της.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Θα τελειώσω µε το άρθρο
43, στο οποίο αναφέρθηκα εκτενέστερα και στην εισήγησή µου.
Το άρθρο 43, κατ’ αρχάς, έχει αναδιατυπωθεί µε την τροπολογία.
Αυτό που είναι το κρίσιµο γεγονός είναι ότι οι προϋποθέσεις που
τίθενται για την ανάκληση των παράνοµων διοικητικών πράξεων,
µετά την τυχόν παρέλευση του ευλόγου χρόνου, πληρούνται
στην περίπτωση του άρθρου 43 του σχεδίου νόµου: Το διοικητικό
όργανο πράγµατι παρασύρθηκε στην έκδοση της πράξης από
απατηλή ενέργεια του διοικουµένου που ωφελείται από την
πράξη και υπάρχουν υπέρτεροι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος.
Σε κάθε περίπτωση η µετατροπή των συµβάσεων αορίστου χρόνου προϋποθέτει την κακόπιστη συµπεριφορά, ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, έχετε ζητήσει τον λόγο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν έχω ζητήσει τον λόγο, αλλά
µπορεί να ακολουθηθεί και άλλη σειρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κοιτάξτε, ο ευτελισµός της δηµοκρατίας, ο ευτελισµός της Βουλής…
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εσείς εκπροσωπείτε τη Βουλή!
(Θόρυβος στην Αίθουσα - Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της
Νέας Δηµοκρατίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πολύ!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κατά τον Κανονισµό, όταν µιλάτε
από κάτω, απευθύνεστε στο Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, όταν µιλάτε από τη θέση σας, να απευθύνεστε στο Προεδρείο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, προσωπικά
οµιλώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, να απευθύνεστε προς το Προεδρείο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Παρακαλώ, να ρυθµιστεί ο χρόνος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Μα, δεν είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε, να µην ακούει κανένας,
να µη θέλει να ακούσει κανένας την Αντιπολίτευση. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό πρώτη φορά γίνεται κι εσείς πρέπει να µε προστατεύσετε. Αντί να κοιτάτε εµένα, κάνετε παρατήρηση σε εµένα για
το πού κοιτάω. Δεν κάνετε παρατήρηση σε αυτούς που διακόπτουν. Δηλαδή πού να κοιτάω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, θα δείτε
πώς θα τα βρούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αν κοιτάω εσάς, θα µου λέτε
γιατί κοιτάω εσάς. Λοιπόν, κάπου πρέπει να κοιτάω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ακούστε, όταν
ο Βουλευτής οµιλεί από τη θέση του, απευθύνεται στον Πρόεδρο
και κοιτάζει προς τον Πρόεδρο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, δεν απευθύνθηκα σε εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εάν κοιτάζετε
προς τους συναδέλφους και απευθύνεστε προς τους συναδέλφους, θα αρχίσει ο διάλογος κι οι αντεγκλήσεις. Είναι σοφός ο
Κανονισµός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είστε Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας ούτε Πρόεδρος απ’ τα Χανιά. Είστε
Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Βουλής. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Τελείωσε αυτό το πράγµα. Τελείωσε!
(Θόρυβος στην Αίθουσα - Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της
Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε,
τον Κανονισµό τον ξέρετε; Τι λέει ο Κανονισµός;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εµένα µε συγχωρείτε. Με διακόπτετε τόση ώρα, όταν δεν έχω παραβιάσει τίποτα! Δεν µίλησα
προσωπικά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ακούστε, εµένα
δεν µε ενδιαφέρει εάν κοιτάζετε προς την Αίθουσα, προς την
πόρτα, προς τα εκεί. Αλλά το πρόβληµα ποιο είναι; Όταν ο οµιλητής απευθύνεται σε µια οµάδα Βουλευτών, µοιραίως δηµιουργούνται αντεγκλήσεις και διάλογοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν απευθύνθηκα σε καµµία
οµάδα Βουλευτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όταν, όµως,
κοιτάζετε προς τα εδώ, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβληµα. Αυτό είναι
το θέµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, για να
συνεννοηθούµε. Εγώ δεν απευθύνθηκα σε κανέναν προσωπικά.
Ξεκίνησα την οµιλία µου λέγοντας: «Κι ο ευτελισµός έχει τα όριά
του». Πού απευθύνθηκα, λοιπόν, προσωπικά; Μπορείτε να µου
πείτε; Είπα: «Ο ευτελισµός έχει τα όριά του.» Είναι αυτή προσωπική αναφορά; Τι λέτε τώρα; Είναι πολιτική, άκρως πολιτική, τοποθέτηση.
Και λέω λοιπόν: Δεν είναι δυνατόν να ευτελίζονται τα πάντα σε
αυτήν την Αίθουσα, από το Προεδρείο, από τη Συµπολίτευση,
από τον τρόπο που µιλάνε συνάδελφοι, από τον τρόπο που παρεµβαίνουν και διακόπτουν και τίποτα να µη λειτουργεί µε βάση
τον Κανονισµό και το Σύνταγµα. Όλα έχουν γίνει κουρελόχαρτο!
Το µόνο που λειτουργεί σε αυτήν τη χώρα είναι η τρόικα και µια
παραδοµένη Κυβέρνηση, η οποία την παρακολουθεί.
(Θόρυβος στην Αίθουσα - Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πολύ, αφήστε τον οµιλητή να µιλήσει!
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λυπάµαι πάρα πολύ για την τοποθέτηση εκ µέρους της Συµπολίτευσης, εκ µέρους της Νέας
Δηµοκρατίας. Λυπάµαι πάρα πολύ! Είναι αξιοθρήνητη.
Κύριοι, δεν ξέρετε να διαβάζετε σε αυτή την Αίθουσα; Εδώ
έχουµε έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής. Τη
διαβάσατε; Οφείλετε να τη διαβάσετε για να έχετε µία άποψη επί
της νοµιµότητας και της συνταγµατικότητας του νοµοσχεδίου.
Γι’ αυτό έχουµε την Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής.
Η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής είναι ένας θεσµός της
Βουλής. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής,
δεν είναι όργανο προκειµένου να παίζουµε εµείς εδώ το παιχνίδι
της αντιπολίτευσης. Η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής είναι
θεσµικό όργανο της Εθνικής Αντιπροσωπείας και υπηρετεί έναν
ρόλο, τον οποίο δεν µπορούµε να τον γράφουµε συνεχώς στα
παλιά µας τα παπούτσια. Δεν µπορούµε να πετάµε τις εκθέσεις
της στον κάλαθο των αχρήστων.
Εδώ είναι η πρώτη φορά στα χρονικά της Βουλής -τουλάχιστον
από τη Μεταπολίτευση που την παρακολουθώ- που η έκθεση της
Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, κύριε Υπουργέ της Δηµόσιας Διοίκησης, ξεθεµελιώνει κυριολεκτικά ως αντισυνταγµατικά
σχεδόν όλα τα άρθρα του νοµοσχεδίου σας και κυρίως τον βασικό πυρήνα τους. Πρώτη φορά! Δεν αφήνει σχεδόν ούτε ένα
άρθρο το οποίο να µην το χαρακτηρίζει αντισυνταγµατικό και παράνοµο, ότι παραβιάζει όλη την κείµενη συνταγµατική τάξη της
χώρας, αλλά και τις ευρωπαϊκές συµβάσεις.
Αυτή είναι η έκθεση. Και ποιοι υπογράφουν την έκθεση; Εγώ
δεν είµαι νοµικός ούτε θέλω να παριστάνω τον παντογνώστη, ότι
για όλα τα θέµατα είµαι ικανός να έχω άποψη.
Προσπαθώ, όµως, να διαβάζω τους ειδικούς, αυτούς οι οποίοι
ξέρουν κάτι παραπάνω από µένα, αυτούς που έχουν θητεύσει
στη νοµική επιστήµη, αυτούς που είναι η αρµοδιότητά τους να
εκφέρουν έναν εµπεριστατωµένο λόγο για να συγκροτήσω
τελικά µία άποψη.
Και βλέπω αυτή την έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της
Βουλής να την υπογράφουν οι εξής: Ο Ξενοφών Παπαρηγόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας,
ο Αντώνης Παντελής, καθηγητής της Νοµικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, το µέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου
Νίκος Σκανδάµης, οµότιµος καθηγητής της Νοµικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών και ο Κώστας Μαυριάς, οµότιµος
καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Όταν αυτοί λένε ότι όλα σχεδόν τα άρθρα, ο βασικός πυρήνας
των άρθρων είναι αντισυνταγµατικός, πείτε µου τι λέει η Βουλή
επ’ αυτών; Πώς είναι δυνατόν να πετάει αυτή την έκθεση στον
κάλαθο των αχρήστων;
Εδώ δεν καταργείται µόνο η δηµοκρατία, η οποία έχει
κατακρεουργηθεί. Εδώ καταργούµε στην ουσία τη νοµική
επιστήµη. Εδώ καταργούµε αυτό καθαυτό το Συνταγµατικό
Δίκαιο. Μας ακούνε και νοµικοί. Ακούνε αρκετοί νοµικοί αυτές τις
συζητήσεις. Μας ακούνε, επίσης, και φοιτητές της Νοµικής που
θητεύουν στη νοµική επιστήµη. Αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν
καλλιέργεια πνεύµατος σε αυτόν τον χώρο.
Εποµένως δεν µπορεί να λέµε εδώ οτιδήποτε. Δεν µπορεί να
αποφασίζουµε το οτιδήποτε. Δεν µπορεί εµείς να γράφουµε στα
παλιά µας τα παπούτσια αυτά τα οποία θεωρούµε ότι είναι ο
κορµός της παιδείας µας, ιδιαίτερα της νοµικής παιδείας µας. Κι
εδώ αυτό γίνεται.
Να καταργήσουµε, λοιπόν, τα νοµικά από τα πανεπιστήµια, να
καταργήσουµε το συνταγµατικό δίκαιο, ως µάθηµα, και να
βάλουµε την τρόικα να διδάσκει στα πανεπιστήµια ότι µπορεί να
κάνουµε ό,τι θέλουµε, γιατί αυτό εξυπηρετεί τη λεηλασία, τη
διάλυση µίας χώρας και τη µετατροπή της σε µπανανία και
προτεκτοράτο, όπως την έχετε καταντήσει. Γιατί αυτό είναι η
χώρα. Στέλνει τελεσίγραφα η τρόικα και ακολουθεί η Κυβέρνηση.
Ερχόσαστε εδώ και µε µία µονοκονδυλιά απολύετε όλο τον
κόσµο! Απολύετε όλο τον κόσµο συλλήβδην, χωρίς κανένα
κριτήριο, χωρίς καµµία αξιολόγηση, τίποτα! Όλοι είναι προς
απόλυση.
Εµφανίζεστε, µάλιστα, να κάνετε αξιολόγηση, όπου εσείς έχετε
αποφασίσει διά νόµου ποιοι θα αξιολογηθούν, πώς θα
βαθµολογηθούν, µε τι ποσοστά θα κατανεµηθεί η βαθµολογία και
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πόσοι θα µείνουν εκτός, προκειµένου να τους απολύσετε.
Αυτές είναι διατάξεις, οι οποίες µπορεί να είναι συµβατές µε µία
συνταγµατική τάξη;
Πέρα, όµως, από τη συνταγµατική τάξη υπάρχει και η λογική,
υπάρχει και η ανθρωπιά. Και όλα αυτά τα κατακρεουργείτε! Και
υπάρχει και η αποτελεσµατικότητα στη Δηµόσια Διοίκηση. Τη
διαλύετε, όµως, τη Δηµόσια Διοίκηση µε αυτόν τον τρόπο και µε
αυτά τα οποία κάνετε.
Ο συνάδελφος Αλέξης Μητρόπουλος αναφέρθηκε αναλυτικά
σε ένα προς ένα τα άρθρα του Συντάγµατος, τα οποία
καταπατούνται και κυριολεκτικά κατακρεουργούνται. Τα γράφει
µέσα η έκθεση. Είναι πρωτοφανής αυτή η έκθεση! Είναι
«καταπέλτης»! Δεν έχει υπάρξει άλλη έκθεση τέτοιου χαρακτήρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε
παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σας καλώ, λοιπόν, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν την Αίθουσα να επιβεβαιώσουµε την
εµπιστοσύνη µας στη δηµοκρατία και συγκεκριµένα στο Σύνταγµα
που είναι η καρδιά της δηµοκρατίας. Παρακαλώ, όσοι δεν έχετε
διαβάσει την έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής, να τη
διαβάσετε και να προβληµατιστείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όµως, δεν είναι δυνατόν η
απάντηση να είναι αοριστολογίες, νοµικές φιοριτούρες και
διάφορα κόλπα και τερτίπια προκειµένου να δικαιολογήσουµε τα
αδικαιολόγητα. Φτάνει πια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Κουκουλόπουλος. Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε,
γιατί για µένα εφαρµόζετε τη σειρά και για τους άλλους όχι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ζήτησε τον λόγο
ο κ. Κουκουλόπουλος.
Ορίστε, κύριε Κουκουλόπουλε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφήστε τώρα τα, «ζήτησε το
λόγο».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης):
Όχι, µε
ενηµέρωσαν ότι…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ακολουθείστε µία φορά την τάξη!
Όχι παντού πονηριές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Κουκουλόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο αγαπητός συνάδελφος κ.
Λαφαζάνης µας ρώτησε τρεις φορές -αν µέτρησα καλά- αν έχουµε
διαβάσει την έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής.
Την έχουµε διαβάσει, συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν ξέρετε γράµµατα!
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όπως, επίσης, έχουµε διαβάσει
και τις αποφάσεις 489 και 499 του 2013 και την απόφαση 2/2014
του Συµβουλίου της Επικρατείας, όπου η Επιτροπή Αναστολών
απέρριψε συγκεκριµένες προσφυγές που αφορούσαν ακριβώς
τον πυρήνα του ν. 4172 και το καθεστώς διαθεσιµότητας και αν
είναι οιονεί ή de facto απόλυση ή οτιδήποτε άλλο και όλα αυτά που
λέγατε νωρίτερα. Έπρεπε να διαβάσουµε και εκείνα για να έχουµε
µία πλήρη γνώση. Δεν είναι, λοιπόν, µονοσήµαντα τα πράγµατα.
Ούτε βέβαια από το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής -εάν
κανείς διαβάσει προσεκτικά- προκύπτει από κάπου ευθέως ζήτηµα
αντιστυνταγµατικότητας. Προκύπτουν παρατηρήσεις, µερικές εκ
των οποίων, µάλιστα, ήδη έχουν ενσωµατωθεί στο σώµα του νοµοσχεδίου. Κι αν έχουµε καλή πίστη και µας ενδιαφέρει και η προσαρµογή στις παρατηρήσεις, αλλά και η ανταπόκρισή µας πρώτα
απ’ όλα στο αίσθηµα δικαίου και την κοινή λογική, πιο εύκολα µπορούµε να πάµε τα πράγµατα µπροστά χωρίς διαρκώς να αντιδικούµε και να καυγαδίζουµε.
Θέλω, βέβαια, κύριε Πρόεδρε, να πω κάτι επί του θέµατος
«συνταγµατικότητα ή όχι». Ειλικρινά -πιστέψτε µε- δεν διεκδικώ
δάφνες νοµικής επιστήµης σε αυτό το ζήτηµα. Δεν ξέρω αν θα
µας διδάξει εδώ ο κ. Λαφαζάνης µε την τρόικα. Κάτι άκουσα νω-
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ρίτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θέλω, όµως, να πω κάτι -επειδή
το Σύνταγµα οφείλει ο καθένας, πόσω µάλλον ένας Βουλευτής,
να το γνωρίζει άριστα, όχι απλώς καλά- που θεωρώ µείζον: Τούτο
το νοµοσχέδιο είναι µία κατ’ εξοχήν µνηµονιακή υποχρέωση. Πρώτον. Τι σηµαίνει µνηµονιακή υποχρέωση; Είναι µία συµβατική υποχρέωση της χώρας. Κι εδώ έχουµε ενοχοποιήσει κάθε λέξη.
Καλώς ή κακώς η χώρα συµφώνησε κάποια πράγµατα. Είναι υπέρτερο ζήτηµα η πορεία της χώρας από οποιοδήποτε άλλο νοµοθέτηµα; «Ναι» λέει η απλή γνώση του Συντάγµατος για όποιον θέλει
να το διαβάζει και να το καταλαβαίνει. Είναι υπέρτερο το διακύβευµα από καθένα ξεχωριστά νοµοσχέδιο. Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερον, αυτή η υποχρέωση που έχουµε αναλάβει για δέκα ή
δεκαπέντε χιλιάδες λιγότερους υπαλλήλους ενέχει στοιχείο αυθαιρεσίας, κύριε Πρόεδρε; «Ναι» είναι η απάντηση. Πώς προσπαθεί να το εφαρµόσει η Κυβέρνηση και το αρµόδιο Υπουργείο;
Αυθαίρετα; «Όχι» είναι η απάντηση. Προσπαθεί µε κλειδί την έννοια της αξιολόγησης, να παραµερίσει κάθε στοιχείο αυθαιρεσίας
και να δώσει στοιχεία κοινής λογικής και δικαιοσύνης σε αυτό που
κάνει. Και σε αυτό καλούµαστε να συµβάλουµε όλοι οι Βουλευτές.
Όποιος µπει στον κόπο να διαβάσει τα πρακτικά της Επιτροπής
στη Βουλή, θα δει πολύ ενδιαφέροντες διαλόγους. Όποιος
άκουσε τους εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές σήµερα θα
άκουσε παρατηρήσεις και από τους αγορητές των δύο κοµµάτων
που στηρίζουν την Κυβέρνηση που περιµένουν απαντήσεις. Δεν
υπάρχει «αποφασίζουµε και διατάσουµε» ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει ένας διαρκής διάλογος που έχει εξορθολογίσει πάρα πολλές
διατάξεις.
Αυτό είναι το ζητούµενο, κύριε Πρόεδρε, εάν θέλουµε να είµαστε πραγµατικά πιστοί στο Σύνταγµα, να κρατήσουµε όρθια την
πατρίδα και ό,τι κάνουµε εδώ όπως είπα -το λέω για δεύτερη
φορά- να ικανοποιεί την κοινή λογική και να ανταποκρίνεται στο
αίσθηµα δικαίου.
Κλείνω µε το εξής: Σε τρία ζητήµατα εστιάστηκαν οι παρατηρήσεις και του Επιστηµονικού Συµβουλίου και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση που, ως είχε δικαίωµα, έβαλε την ένσταση. Το ένα είναι
το ζήτηµα του επανελέγχου των συµβάσεων. Όσον αφορά στο ζήτηµα του επανελέγχου των συµβάσεων πέραν του ότι διέπονται
από το εργατικό δίκαιο οι συγκεκριµένες συµβάσεις -το οποίο γνωρίζει καλύτερα από εµένα ιδιαίτερα ο συνάδελφος που το ανέπτυξε, ο κ. Μητρόπουλος, γιατί έχει ιδιαίτερη επαφή µε αυτό το
ζήτηµα στον επαγγελµατικό και επιστηµονικό του βίο- υπάρχει ζήτηµα κοινής λογικής και δικαίου, κύριοι συνάδελφοι. Τίποτε άλλο
δεν υπάρχει. Κι εδώ πρέπει να κάνουµε σοβαρή συζήτηση για να
µην αδικήσουµε ανθρώπους. Αυτό είναι το ζήτηµα και όχι µία ξερή,
στεγνή, στυγνή συζήτηση περί διατάξεων κ.λπ..
Άλλο είναι το ζήτηµα και το ξέρετε -νοµίζω- κι εσείς καλά, όπως
κι εγώ το ξέρω καλά, γιατί υπηρέτησα χρόνια στο δηµόσιο.
Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, από την ώρα που έχουµε τη ρητή
αποσύνδεση µε οποιαδήποτε απόλυση µε το 15%, χάνεται κάθε
στοιχείο αυθαιρεσίας. Μιλάµε για την κατ’ εξοχήν ανάγκη που
υπάρχει στο ελληνικό δηµόσιο και βάζουµε ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας;
Αν ένα πρόβληµα έχουµε, κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά τα χρόνια,
είναι ότι δεν µπορούµε να ξεκινήσουµε τη διαδικασία αξιολόγησης
πουθενά σ’ αυτό το έρηµο το κράτος. Πουθενά! Πάµε να ξεκινήσουµε και όλο κάποιο εµπόδιο βάζουµε εµείς οι ίδιοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μία φράση θα πω µόνο, κύριε
Πρόεδρε.
Τελειώνω µε αυτό που πραγµατικά θεωρώ ότι είναι πρωτόγνωρο, πρωτοφανές, µε το ζήτηµα της κατάργησης φορέων και
της επαρκούς αιτιολόγησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι είναι ένας από τους
βασικούς λόγους που ο συντακτικός νοµοθέτης δίνει την αρµοδιότητα στην Ολοµέλεια της Βουλής να εγκρίνει. Αν δεν έχει αρµοδιότητα η εκτελεστική εξουσία και η Βουλή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: …να καταργεί νοµικά πρόσωπα,
όπως αντιστοίχως και να ιδρύει, τι άλλο δικαίωµα έχει;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει το απόλυτο δικαίωµα η
Βουλή να εγκρίνει ή να απορρίπτει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Μαριάς.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ακούσαµε πρωτόγνωρες τοποθετήσεις από τον κύριο συνάδελφο του
ΠΑΣΟΚ. Μας είπε ότι είναι αυθαίρετη η απόφαση που λαµβάνεται. Απλά θα βρεθεί δίκαιος τρόπος για να µην υπάρχει αυθαιρεσία µέσα στην αυθαιρεσία.
Τα πράγµατα είναι αρκετά απλά. Η ένσταση αντισυνταγµατικότητας προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Το επιχείρηµα ότι
κατατίθενται ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας και ως εκ τούτου
δεν πρέπει να τις εξετάζουµε, επειδή έχουν κατατεθεί πάρα πολλές, δεν απαντά επί της ουσίας της ενστάσεως.
Το επιχείρηµα που λέει ότι η αντισυνταγµατικότητα κρίνεται
από τα δικαστήρια, έχει το εξής στοιχείο: Ότι θα κριθεί εκ των
υστέρων, αφού έχουν παραχθεί τα παράνοµα αποτελέσµατα και,
ως εκ τούτου, θα είναι δύσκολη η θεραπεία τους. Ενώ, όταν κριθεί εκ των προτέρων, θα σταµατήσουν να υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες, οι οποίες δηµιουργούν προβλήµατα.
Το βασικό επιχείρηµα από την πλευρά της Συµπολίτευσης
είναι ότι οι διατάξεις αυτές και ο νόµος λαµβάνονται διότι πρέπει
να αντιµετωπιστεί το τεράστιο δηµοσιονοµικό πρόβληµα. Αυτό
είναι το υπέρτατο στοιχείο, το οποίο πρέπει να υπηρετήσουµε.
Ξέρετε ποιο είναι το δηµοσιονοµικό κόστος των συγκεκριµένων
αποφάσεων που θέλετε να εξυπηρετήσετε; Είναι 2.700.000
ευρώ. Κι αν λάβουµε υπ’ όψιν το επιπλέον που προστέθηκε, είναι
άλλα 2.400.000. Το σύνολο, δηλαδή, είναι 5.100.000. Αυτό είναι
το ποσό, το οποίο θεωρείτε ως υπέρτατο στοιχείο για να κρίνετε.
Όµως, πιο πάνω, στην ίδια σελίδα 209 της εισηγητικής εκθέσεως
λέει ότι µε τις άλλες διατάξεις που εισάγετε, η απώλεια του δηµοσίου είναι 42 εκατοµµύρια.
Εποµένως δεν υφίσταται εδώ ο υπέρτατος λόγος της δηµοσιονοµικής ρυθµίσεως, διότι µε αυτό εδώ το νοµοθέτηµα εσείς
οδηγείτε σε απώλεια το δηµόσιο τουλάχιστον κατά 42 εκατοµµύρια. Άρα καταρρίπτεται και η άποψη την οποία εκφράσατε
συγκεκριµένα.
Επόµενη παρατήρηση είναι ότι παραβιάζονται οι διατάξεις
περί των οµαδικών απολύσεων. Εν προκειµένω, παραβιάζεται το
Κοινοτικό Δίκαιο, όπως παραβιάζονται και οι διεθνείς συµβάσεις.
Εποµένως η παραβίαση δεν είναι στο ότι δεν εφαρµόζεται ο
απλός νόµος περί οµαδικών απολύσεων, αλλά στο ότι παραβιάζεται η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, σύµφωνα µε
το άρθρο 28, παράγραφος 2, έχει υπερνοµοθετική ισχύ.
Εποµένως παραβιάζετε εσείς το άρθρο 28, παράγραφος 2.
Αυτό είναι το βασικό. Ταυτόχρονα, οδηγείτε τη χώρα να είναι
ανοιχτή στο να παραπεµφθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για παραβίαση της ίδιας της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.
Πέραν τούτου, οι διατάξεις περί οµαδικών απολύσεων απαιτούν έναν συγκεκριµένο διαδικαστικό τύπο.
O διαδικαστικός τύπος, ανεξαρτήτως αν ο εργοδότης δύναται
να απολύσει στο τέλος, είναι ουσιώδης. Και όταν παραβιάζεται
ο διαδικαστικός τύπος της διαβούλευσης, οδηγείται σε ακυρότητα η ίδια η απόλυση. Εποµένως είναι σηµαντικότατο το γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκε ο διαδικαστικός τύπος που έχει και µια
ουσία, δηλαδή να γίνει συζήτηση µε τους ίδιους τους εργαζοµένους.
Αυτό που διαβλέπω είναι ότι στη διάταξη του άρθρου 20 κάνετε µια πρόβα τζενεράλε αυτών που θέλει η τρόικα, δηλαδή να
καταργηθεί η απαγόρευση των οµαδικών απολύσεων. Αυτό είναι
το βασικό.
Δεύτερον, έρχεστε να επιβάλετε µέχρι την Παρασκευή αυτό
που σας είπε το Eurogroup, δηλαδή να κάνετε τις απολύσεις και
να περάσετε τα υπόλοιπα µνηµονιακά µέτρα. Είπε ο κ. Κουκουλόπουλος: «Μα, έχει γίνει µια σύµβαση µεταξύ της Ελλάδας και
των δανειστών. Δεν πρέπει να εκτελεστεί;» Απαντάµε σε αυτό,
πρώτον, ότι τα µνηµόνια ουδέποτε τα έχετε φέρει για κύρωση

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΔ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

εδώ. Δεύτερον, η όποια σύµβαση κάνετε, υποτάσσεται στο Σύνταγµα και εάν συγκρούεται µε το Σύνταγµα, δεν ισχύει. Αυτά
είναι πράγµατα γνωστά και τα ξέρετε.
Ερχόµαστε στο θέµα της συµβατικής ελευθερίας. Διότι εδώ
παραβιάζεται και το δικαίωµα συµβατικής ελευθερίας και το δικαίωµα στην εργασία, ως περιουσιακό δικαίωµα, που προστατεύεται από τη συνθήκη της ΕΣΔΑ, που επίσης έχει
υπερνοµοθετική ισχύ.
Επίσης, παραβιάζεται το άρθρο 2 περί ανθρώπινης αξιοπρέπειας και εποµένως και το άρθρο 20 συνολικά είναι αντισυνταγµατικό.
Στο θέµα του άρθρου 21 έχετε βάλει ποσοστά για να γίνει η
αξιολόγηση. Δηλαδή, λέτε ότι µόνο το 25% των υπαλλήλων θα
πάρει βαθµολογία εννέα και δέκα. Ξέρετε τι µου θυµίζετε; Γιατί
µου έχει τύχει αυτό. Κάποιους καθηγητές της Νοµικής Σχολής το
1975 που όταν δίναµε προφορικά για το πτυχίο, είχαν βγάλει quota
που έλεγε ότι θα περάσει το 30%! Και εάν τύχαινε το πρώτο 30%
να έχει περάσει, όλοι οι άλλοι έπρεπε να κοπούν. Λοιπόν, αυτά τα
απίθανα πράγµατα, παραβιάζουν και την αρχή της αξιοκρατίας και
τις διατάξεις που έχει το Σύνταγµα. Διότι µπορεί να έχουµε υπαλλήλους που είναι άνω του 25% και είναι άξιοι. Τι θα τους βάλετε,
βαθµό λιγότερο, για να πιάσετε το ποσοστό του 25%;
Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα και αντιλαµβάνεστε ότι η προχειροδουλειά που έχετε κάνει και ο στόχος να εκτελέσετε τις
µνηµονιακές επιταγές, σας οδηγούν σε παραλογισµούς, οι
οποίοι επί του πρακτέου δεν έχουν και κανένα σηµαντικό δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα. Προσέξτε το αυτό. Αναστατώθηκε µια
ολόκληρη χώρα, χωρίς να µπορείτε να απαντήσετε στα βασικά
ζητήµατα.
Ακούσαµε ότι υπάρχει απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας περί αναστολών. Κοιτάξτε, όσοι ασχολούνται µε τα νοµικά
ξέρουν ότι οι αποφάσεις περί αναστολών δεν κρίνουν τα θέµατα
αντισυνταγµατικότητας ή συνταγµατικότητας, αλλά το ζήτηµα
του κινδύνου. Εποµένως, το εάν έχουν απορριφθεί, είναι ένα
άλλο ζήτηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
παρακαλώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, υπάρχει η παρατήρηση σε σχέση µε την αρχή της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης. Αυτή είναι κλασική αρχή του δικαίου. Εποµένως, το να µπορεί κανείς να ανατρέψει συµβάσεις
µετά από πάρα πολλά χρόνια, αντιλαµβάνεστε ότι είναι ένα σοβαρότατο θέµα, το οποίο παραβιάζει την παραπάνω αρχή.
Είχατε την ευκαιρία τόσα χρόνια, εσείς τους διορίσατε, εσείς
γνωρίζατε, άρα µπορούσατε να λύσετε τα ζητήµατα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Μαριά,
ολοκληρώστε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εποµένως, κύριε Πρόεδρε, θεωρούµε ότι είναι αντισυνταγµατικές οι διατάξεις. Το λέει
και η Επιστηµονική Επιτροπή και είναι ξεκάθαρο. Γι’ αυτό ζητούµε να γίνει αποδεκτή η ένσταση της αντισυνταγµατικότητας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Τσούκαλης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Δηµοκρατικής Αριστεράς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας είµαστε ειλικρινείς. Το περιεχόµενο της έκθεσης του συµβουλίου της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής δεν αφήνει κανένα περιθώριο σε όποιον είναι
καλοπροαίρετος, παρά να θέσει θέµα συνταγµατικότητας, όπως
είναι ακριβώς διατυπωµένο.
Κατά την εκτίµησή µας, θα ήταν ανεπίτρεπτη παράλειψη το να
µην τεθεί το θέµα αυτό, δεδοµένου ότι η Βουλή έχει πρωτογενές
και αυτοτελές δικαίωµα, κατά την έγκριση, ψήφιση και αξιολόγηση ενός νοµοσχεδίου, να αποφανθεί επί της συνταγµατικότητας των διατάξεων.
Το δικαίωµα αυτό είναι αυτοτελές και εντελώς ανεξάρτητο της
δυνατότητας των δικαστηρίων να κρίνουν εκ των υστέρων εάν
µία διάταξη είναι συνταγµατική. Γιατί αυτό; Γιατί απλούστατα,
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εάν αποφανθεί η Βουλή διά ανατάσεως της χειρός ή διά εγέρσεως ότι ένα νοµοσχέδιο είναι αντισυνταγµατικό, αποσύρεται και
δεν δίδεται η δυνατότητα στα δικαστήρια να αποφανθούν επί της
συνταγµατικότητας.
Να είµαστε σαφείς: Οι µνηµονιακές υποχρεώσεις δεν είναι νοµική βάση για να αποφανθεί το δικαστήριο περί της συνταγµατικότητας µίας διάταξης. Εάν ήταν νοµική βάση, δεν θα είχαµε ούτε
την πρόσφατη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας και του
Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα εφάπαξ, δεν θα είχαµε µία σειρά
άλλων αποφάσεων -τις οποίες γνωρίζουµε- και βεβαίως, κύριε
Υπουργέ, δεν θα είχαµε και τη γνωστή απόφαση –θα αναφερθώ
λεπτοµερώς- που κηρύσσει αντισυνταγµατικό το θεσµό της εφεδρείας. Και παρεµπιπτόντως σήµερα, µε απόφαση δική σας, ουσιαστικά επανατοποθετείτε αυτούς που είχαν τεθεί στο καθεστώς
της εφεδρείας. Μνηµονιακή υποχρέωση ήταν και εκείνο.
Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι η αιτιολογική βάση της απόφασης αυτής του Συµβουλίου της Επικρατείας, δεν απέχει πολύ
από όσα αναφέρετε στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ότι καλείται
να εξυπηρετήσει. Δεν υπάρχει διαφορά. Θέλω να είµαι συγκεκριµένος. Δεν θα αναφερθώ σε όσα κατατέθηκαν από τους συναδέλφους προηγουµένως σε σχέση µε τη νοµική διάσταση του
θέµατος αλλά θα τονίσω ότι κρίσιµο στοιχείο, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, προκειµένου να ανατραπεί µία πάγια νοµολογία του
Συµβουλίου της Επικρατείας, όπως αναφέρει και η έκθεση της
Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής είναι η εξυπηρέτηση του
υπέρτατου συµφέροντος, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά όλες
οι πρόσφατες αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας: «δηµοσιονοµικοί λόγοι». Αναφέρθηκε ποιο είναι το όφελος για το δηµόσιο από τη συγχώνευση των συγκεκριµένων οργανισµών. Είναι
2,7 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι δηµοσιονοµικοί οι λόγοι.
Πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει ένας άλλος λόγος προκειµένου να
αρθεί η πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας. Θα
µου επιτρέψετε να σας πω ότι λόγος επαρκής δεν είναι αυτός,
δηλαδή το να παρακαµφθεί η πάγια νοµολογία του Συµβουλίου
της Επικρατείας που λέει ότι προκειµένου να αποφανθεί ο νοµοθέτης για αλλαγή δοµής και γενικότερα οργανογράµµατος της
Δηµόσιας Διοίκησης απαιτούνται εµπεριστατωµένες µελέτες, οι
οποίες να τεκµηριώνουν τη βασιµότητα, τη σκοπιµότητα της αλλαγής κ.ο.κ. Δεν υπάρχει.
Θα ήθελα να σταθώ και σε ένα δεύτερο παράδειγµα, όσον
αφορά τις ποσοστώσεις στην αξιολόγηση. Είπατε, κύριε
Υπουργέ, στην επιτροπή, δικαιολογώντας την ποσόστωση, ότι
«εµείς ορίζουµε ένα ποσοστό το οποίο είναι λογικό, δηλαδή ένας
στους τέσσερις, θα µπορούσε να είναι τριάντα ή είκοσι. Δεν έχει
τόση διαφορά». Εσείς ο ίδιος, οµολογείτε ουσιαστικά το οριζόντιον της ρύθµισης.
Σας λέω, λοιπόν, εγώ ότι έστω και ένας να υπάρχει ο οποίος
αποκλείεται ενώ έχει τα προσόντα, στην πρώτη προσφυγή που
θα κάνει, θα ανατρέψει συλλήβδην όλη τη ρύθµιση. Έστω και
ένας. Αυτό, λοιπόν, λάβετέ το σοβαρά υπ’ όψιν επειδή η Βουλή
–θα επαναλάβω για άλλη µία φορά- έχει το δικαίωµα να αξιολογήσει τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις και επειδή απ’ ό,τι θυµάµαι –
ας µου το διευκρινίσει η πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας- όταν ο
κ. Ρέππας είχε φέρει το θεσµό της εφεδρείας, είχε θέσει θέµα
αντισυνταγµατικότητας τότε -και σωστά είχε θέσει- και αποδείχτηκε ότι δικαιολογηµένα το είχε θέσει. Με αυτήν, λοιπόν, την
έννοια, η Βουλή έχει υποχρέωση να τοποθετηθεί.
Εµείς, ως Δηµοκρατική Αριστερά θα τοποθετηθούµε υπέρ της
αντισυνταγµατικότητας του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Παφίλης για πέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εµείς τοποθετούµαστε θετικά. Το νοµοσχέδιο είναι αντισυνταγµατικό, µε βάση και την έκθεση της
Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, την άποψη της οποίας
υποστηρίζουµε.
Και επειδή αυτή η συζήτηση γίνεται συνεχώς, θα κάνω το σχόλιο ότι τα πολιτικά ζητήµατα δεν λύνονται µε νοµικίστικο τρόπο.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι παραιτούµαστε από το να παλεύουµε για
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όποιες διακηρύξεις υπάρχουν, οι οποίες είναι κενό γράµµα κατά
τη γνώµη µας, θετικές ή προστατευτικές για το λαό στα αστικά
συντάγµατα. Δεν παραιτούµαστε από αυτές. Ωστόσο αυτές, ερµηνεύονται κατά το δοκούν από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτό είναι «τι κάνει νιάου νιάου στα κεραµίδια;». Εκατόν
πενήντα ένας αποφασίζουν πάντα κάθε φορά τι είναι αντισυνταγµατικό και τι όχι. Γι’ αυτό λέµε ότι είναι υποκριτικό.
Θέλω να κάνω ακόµη ένα σχόλιο γιατί δεν θα συνεχίσω. Θεωρούµε ειρωνεία την επίκληση του ευρωπαϊκού Δικαίου, του ευρωπαϊκού δεδικασµένου και της ευρωενωσιακής τάξης. Αυτή
ζούµε. Αυτό που ζούµε σήµερα και σε αυτό το νοµοσχέδιο και
παντού όχι µόνο εµείς αλλά όλοι οι λαοί της Ευρώπης είναι η ευρωενωσιακή τάξη, η δικτατορία του κεφαλαίου στην Ευρώπη, η
οποία εκφράζεται εδώ µε το µνηµόνιο, αλλού εκφράζεται χωρίς
µνηµόνιο και αλλού µε άλλα µέτρα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Αυτό που έχει σηµασία για το λαό, είναι να αντιληφθεί ότι αυτά
τα µέτρα τα οποία παίρνονται δεν είναι θέµα αν είναι ή όχι συνταγµατικά. Συνταγµατικά µπορεί να είναι αλλά στην πραγµατικότητα τον οδηγούν στην κόλαση. Πρέπει ο λαός να αποφασίσει
να ανατρέψει αυτό το σύστηµα που τον στέλνει το 2014, µε τέτοιες δυνατότητες που έχει η ανθρωπότητα, στην κόλαση. Πρέπει να µην δει τα επιµέρους νοµικίστικα θέµατα αλλά να
οργανώσει την πάλη του για να φτιάξει κάποτε το δικό του Σύνταγµα, που θα κατοχυρώνει την κατάργηση της εκµετάλλευσης
ανθρώπου από άνθρωπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και ολοκληρώνουµε µε την τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
της Νέας Δηµοκρατίας, του κ. Βορίδη.
Ορίστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς, όλοι διαβάζουµε µε πάρα πολλή
προσοχή τη συγκεκριµένη έκθεση και επίσης σεβόµαστε τους
επιστήµονες και τους καθηγητές που συγκροτούν την Επιστηµονική Επιτροπή.
Τούτο, βεβαίως, για όσους είναι στοιχειωδώς εξοικειωµένοι µε
τη νοµική επιστήµη, οι οποίοι θα γνωρίζουν ότι η νοµική επιστήµη
δεν έχει τον χαρακτήρα των θετικών επιστηµών αλλά ανήκει στις
λεγόµενες ανθρωπιστικές επιστήµες και οι ανθρωπιστικές επιστήµες έχουν µέσα τους τη λεγόµενη ερµηνεία.
Γι’ αυτό και παρακαλώ, προτού εξαπολύσετε µύδρους –εµείς
δεν λέµε ότι δεν υπάρχει ένας προβληµατισµός µέσα στην έκθεση- και προτού συνηγορήσετε και βγάλετε τις αποφάσεις σας
περί της συνταγµατικότητας ή αντισυνταγµατικότητας, καλό
είναι να διαβάζετε µε αρκετή προσοχή τι λέγεται µέσα στην έκθεση, γιατί θα δείτε ότι αυτό που λέγεται µέσα στην έκθεση έχει
πολλαπλές ερµηνείες, πολλαπλές διατυπώσεις και πολλαπλές
προσεγγίσεις.
Απλώς εις επίρρωσιν αυτών που λέω αρχικά, κύριε Πρόεδρε,
να επισηµάνω στους αξιότιµους κυρίους συναδέλφους ότι από
όσες ενστάσεις αντισυνταγµατικότητας έχουµε ακούσει µέσα σε
αυτήν την Αίθουσα την τελευταία διετία, έφτασαν σχεδόν όλες
στο Συµβούλιο της Επικρατείας και η συντριπτική πλειοψηφία
αυτών απερρίφθη από το Συµβούλιο της Επικρατείας µετά πολλών επαίνων, αυτά που ασµένως είχε αποδεχθεί ως αντισυνταγµατικά η µειοψηφία της Αιθούσης και που ορθώς είχε κρίνει
συνταγµατικά η πλειοψηφία της Αιθούσης. Άρα µε ταπεινότητα,
σεµνότητα και προσοχή να προσεγγίσουµε τα θέµατα.
Για πάµε να δούµε ποιο είναι, λοιπόν, αυτό το οποίο επικαλείστε για το θέµα της αντισυνταγµατικότητας στο θέµα της διαθεσιµότητας. Επικαλείστε µίαν απόφαση. Επικαλείστε και
επικαλείται η επιτροπή την απόφαση 3345/2013. Αυτή όµως τι
αφορά; Αφορά την προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα του ν.
4024/2011.
Γιατί την κρίνει ως αντισυνταγµατική; Πρέπει να διαβάζουµε
λίγο τις αποφάσεις και όχι να πηγαίνουµε στον «αυτόµατο πιλότο». Πρέπει να τις κοιτάµε, να τους ρίχνουµε µία µατιά. Όχι να
λέµε «το είπε η Επιστηµονική Επιτροπή». Τι αφορά λοιπόν; Αυτή
η απόφαση, κρίνει την προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα και
αφορά υπαλλήλους που είχαν συµπληρώσει κατ’ ελάχιστον τριακονταπενταετή πραγµατική και συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία και
τουλάχιστον το πεντηκοστό πέµπτο έτος της ηλικίας τους. Αυτό
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αφορά.
Γιατί τη βγάζει αντισυνταγµατική; Διότι, λέει, τα ηλικιακά κριτήρια ήταν τυχαία και συµπτωµατικά και µη συνδεόµενα µε τον
επιδιωκόµενο σκοπό και θεσπιζόµενα κατ’ απόκλιση των γενικών
και παγίων ισχυουσών διατάξεων.
Τι σχέση έχει αυτή η αιτιολογία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µε την κατάργηση των φορέων οι οποίοι κλείνουν στο πλαίσιο
µελέτης, οι οποίοι κλείνουν στο πλαίσιο αξιολόγησης της χρησιµότητάς τους; Τι σχέση έχει το τυχαίο κριτήριο που, πράγµατι,
σωστά κρίνει το Συµβούλιο της Επικρατείας ότι είναι τυχαίο, µε
την 3345, µε την προς κρίση υπόθεση που έχουµε εδώ;
Τελειώσαµε µε το θέµα της διαθεσιµότητας; Έληξε; Πάµε στο
επόµενο τώρα.
Καµµία σχέση, λοιπόν, το ένα µε το άλλο. Κάνετε µια αναλογία,
επειδή δεν κάνατε τον κόπο -κατανοητό αλλά προς τι η αλαζονεία
εν συνεχεία;- να διαβάσετε προσεκτικότερα την 3345.
Πάµε, όµως, παραπέρα: Οµαδικές απολύσεις. Σε τι αντίκειται;
Στο ν. 1337/1983.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο 1075.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα φτάσω σιγά-σιγά. Ο ν. 1337/1983
είναι σύνταγµα; Ο 1337/1983 είναι ένας νόµος. Άρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Βορίδη,
παρακαλώ να απευθύνεστε προς το Προεδρείο. Ο διάλογος δηµιουργεί αντεγκλήσεις. Παρακαλώ!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Στο θέµα, λοιπόν, της κοινοτικής
οδηγίας, εκείνο το οποίο επισηµαίνεται κατά την άποψή µας εφόσον µιλάτε για την οδηγία- τι είναι; Είναι η 75/129, σωστά;
Προβλέπει, λοιπόν, τη διαδικασία διαβουλεύσεων µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων -ναι;- πληροφόρησή τους και απλή
ενηµέρωση της διοίκησης για τις σχεδιαζόµενες απολύσεις.
Γιατί; Για να τις απαγορεύσει; Αυτό λέει; Όχι, βέβαια. Για να τις
επιτρέψει; Ούτε αλλά για να τις γνωρίζει, να προετοιµάσει εγκαίρως τα όποια µέτρα προς ελάφρυνση των δυσµενών συνεπειών
τους.
Ερµηνεύετε, λοιπόν…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Έγινε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μα, το «θα γίνει» είναι στο πλαίσιο
µιας διαδικασίας.
Κύριε Μαριά, παρακαλώ. Εδώ κάνετε και σύγχυση ανάµεσα
στα πραγµατικά και τα νοµικά, δηλαδή το τι θα συµβεί ως προς
τη διαδικασία το βάζετε ως ζήτηµα συνταγµατικότητος.
Πάει και αυτό, λοιπόν.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν πάει.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ε, πάει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εσείς µην απαντάτε τώρα. Αφού λέει ότι πάει, τελείωσε!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα µπορούσα να σας το αναπτύξω
πλήρως, εφόσον για καθένα από αυτά είναι προφανές ότι µπορεί
να διεξαχθεί εκτενής διάλογος, τον οποίο όµως δεν έχω τη δυνατότητα να πράξω. Γιατί; Διότι, όταν έχω τέσσερα συνταγµατικά
ζητήµατα και πέντε λεπτά της ώρας, πάει ένα λεπτό και κάτι στο
καθένα. Μοιραία πάµε συνοπτικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πάµε στο ζήτηµα των ποσοστώσεων. Για να πάω στην έκθεση,
ποιο θέµα θέτει;
Τι λέει η έκθεση για τις ποσοστώσεις, κύριε Πρόεδρε; Αν µου
επιτρέπετε, θα ήθελα να έχω τριάντα δευτερόλεπτα. Προβληµατισµός δηµιουργείται, λέει η έκθεση.
Πού είδατε εσείς το θέσφατον της αντισυνταγµατικότητος
µέσα στην έκθεση; Κάνει µια σκέψη η έκθεση και λέει. Μήπως
από αυτήν την ποσόστωση, δηµιουργείται ένα ζήτηµα για την
αξιοκρατία; Και εγώ σας λέω, λοιπόν, ότι κανένα ζήτηµα, µε δεδοµένες τις εκθέσεις και τις αιτιολογίες που υπάρχουν, δεν δηµιουργείται ως προς την αξιοκρατία. Αυτό που είναι εντελώς
προφανές, είναι ότι αυτό που δηµιουργεί τεράστιο ζήτηµα αξιοκρατίας, είναι ότι αυτήν τη στιγµή έχουµε ένα καθεστώς όπου
όλοι παίρνουν άριστα «10» και δεν υπάρχει ούτε ένας που να
παίρνει «9,5». Αυτό δηµιουργεί πρόβληµα µε την αξιοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Άρα, λοιπόν, µε συγχωρείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
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αλλά µε όλο το σεβασµό στην Επιστηµονική Επιτροπή, στην ακαδηµαϊκή και επιστηµονική γνώση των εξαίρετων κυρίων καθηγητών, το κυρίαρχο όργανο που κρίνει τα ζητήµατα της
συνταγµατικότητας δεν είναι η Επιστηµονική Επιτροπή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το δικό σας καθεστώς.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είναι το ελληνικό Κοινοβούλιο και τη
συγκεκριµένη ένσταση θα την απορρίψει µετά πολλών επαίνων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι η τρόικα και οι δανειστές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Θα είµαι σύντοµος, κύριε Πρόεδρε, διότι ο κ. Βορίδης κάλυψε τις τεχνικές
λεπτοµέρειες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να απαντήσετε όµως.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Μην ανησυχείτε.
Θα απαντήσω και στα ζητήµατα τα οποία τέθηκαν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι να απαντήσετε; Δεν χρειάζεται. Μας καλύψατε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Πράγµατι, κύριε
Λαφαζάνη, αξίζει τον κόπο όλοι οι συνάδελφοι να διαβάσουν την
έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής, για να διαπιστώσουν µία
απλή πραγµατικότητα, δηλαδή το µέγεθος της υπερβολής που
διακρίνει τον πολιτικό σας λόγο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έλεος πια!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): …διότι αν διαβάσετε προσεκτικά, ως οφείλουµε να κάνουµε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σε µας λέτε να διαβάσουµε;
Έλεος πια! Μη µας κοροϊδεύετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι κάθεστε, κύριε Υπουργέ και
στριφογυρίζετε τα χέρια σας; Πρέπει να κρυφθείτε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Εγκαλέσατε το
Προεδρείο που σας έδωσε το λόγο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ένα λεπτό,
κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αντί να κριθείτε,
µας κοροϊδεύετε; Λέτε ότι δεν διαβάζουµε κιόλας! Και είµαστε
υποχρεωµένοι να σας ακούµε; Τέτοιες αθλιότητες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Δεν δικαιούσθε να
παίρνετε το λόγο όποτε να ’ναι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Δεν ξέρω αν,
πραγµατικά, διαβάσατε την έκθεση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τώρα, κύριε Πρόεδρε, δεν απευθύνεται προσωπικά; Πού απευθύνεται; Σε µένα µόνο κάνετε την
παρατήρηση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Καθίστε, κύριε
Λαφαζάνη. Είστε εκτός Κανονισµού αυτήν τη στιγµή.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έπρεπε να έχετε παραιτηθεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έλεος πια, κύριε Υπουργέ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Επανέρχοµαι,
λοιπόν.
Η έκθεση εγείρει ορισµένα ζητήµατα µε τρόπο κατά την άποψή
µας µετρηµένο και ισορροπηµένο, ζητήµατα τα οποία χρήζουν
απάντησης. Οι σχετικές απαντήσεις δόθηκαν και από τον κ. Καραγκούνη και από τον κ. Βορίδη.
Επιτρέψτε µου µόνο να εστιαστώ σε ορισµένα κοµβικά σηµεία,
τα οποία έθιξε και ο κ. Μητρόπουλος στην παρέµβασή του και ο
κ. Λαφαζάνης στη δική του.
Είπαν ότι ως προς το ζήτηµα της αξιολόγησης, παραβιάζεται
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η αρχή της ίσης µεταχείρισης και της αξιοκρατίας, τα άρθρα 4
και 5 του Συντάγµατος, µε την εισαγωγή της ποσόστωσης και
της έννοιας της συγκριτικής αξιολόγησης;
Θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπα πολλές φορές στην Επιτροπή και το οποίο δεν λέτε να αντιληφθείτε. Η αρχή της ίσης
µεταχείρισης παραβιάζεται βάναυσα από το υφιστάµενο σύστηµα αξιολόγησης, το οποίο επιβραβεύει όλους τους υπαλλήλους µε άριστα. Αυτή είναι η πραγµατική καταστρατήγηση του
πνεύµατος του Συντάγµατος και όχι η έννοια της συγκριτικής
αξιολόγησης, η οποία υποχρεώνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
τον αξιολογητή να κρίνει τους υπαλλήλους συγκριτικά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ: Το δικό σας σύστηµα είναι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Σε ένα υποσύνολο υπαλλήλων, κύριε Τσούκαλη, υπάρχει ένα 25% το οποίο
είναι καλύτερο, ένα 60% το οποίο είναι µέτριο και ένα 15% το
οποίο είναι λιγότερο καλό. Η αξιολόγηση του 15% έχει αποτέλεσµα, όπως εσείς ισχυρίζεστε, να τεθεί ο υπάλληλος σε διαθεσιµότητα;
Μα, δεν έχετε διαβάσει το νοµοσχέδιο, κύριε Λαφαζάνη. Το
λέµε µε απόλυτη σαφήνεια. Δεν διατηρεί ο υπάλληλος το δικαίωµα να υποβάλει ένσταση και να κριθεί αυτή η ένσταση, αν
κρίνει ότι δεν κρίθηκε αντικειµενικά;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αλίµονο! Θα του παίρνετε και την
ένσταση…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Επανέρχοµαι
στην ουσία του ζητήµατος. Έχετε αλλεργία ως Αριστερά στην
έννοια της αξιολόγησης. Είναι τόσο απλό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες)
Σας ενοχλεί η αξιολόγηση. Σας αρέσει η πραγµατικότητα µίας
Δηµόσιας Διοίκησης, όπου όλοι ισοπεδώνονται προς τα πάνω και
ο άξιος υπάλληλος αισθάνεται ότι παίρνει τον ίδιο βαθµό µε
αυτόν ο οποίος ενδεχοµένως µπορεί να λουφάρει. Είναι αυτό
πραγµατικό εργαλείο αξιοκρατίας; Είναι αυτό πραγµατικό εργαλείο αντικειµενικής αξιολόγησης υπαλλήλων;
Κανένα ζήτηµα, λοιπόν, αντισυνταγµατικότητας δεν τίθεται µε
την εισαγωγή της έννοιας της συγκριτικής αξιολόγησης ούτε
ισχυρίζεται κάτι τέτοιο η έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής.
Κύριε Λαφαζάνη, να τη διαβάσετε πιο προσεκτικά.
Όσον αφορά το ζήτηµα της διαθεσιµότητας, αναφέρθηκε και
ο κ. Βορίδης εκτενώς στη φύση της πρόσφατης απόφασης 3345,
την οποία πήρε το Συµβούλιο της Επικρατείας, σχετικά µε την
προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα του ν. 4024. Πράγµατι, εξηγήθηκε µε απόλυτη επάρκεια γιατί το Συµβούλιο της Επικρατείας
έκρινε αντισυνταγµατική τη συγκεκριµένη ρύθµιση, διότι, πράγµατι, έκρινε το Συµβούλιο ότι υπήρχε ένα τυχαίο και συµπτωµατικό κριτήριο που ήταν η ηλικία του υπαλλήλου, το οποίο δεν θα
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί προκειµένου αυτός ο υπάλληλος
να αξιολογηθεί και να τεθεί στη διαδικασία της διαθεσιµότητας.
Γνωρίζετε, όµως, πάρα πολύ καλά ότι η υφιστάµενη διαδικασία
της διαθεσιµότητος, είναι µια διαδικασία η οποία πόρρω απέχει
από τη διαδικασία της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητος, ότι
έχει ακολουθηθεί η πρόβλεψη του σχετικού ν.4024, σχετικά µε
την ανάγκη να υπάρχει αξιολόγηση δοµών, από την οποία απορρέουν συγκεκριµένες εκθέσεις που εντοπίζουν τις πλεονάζουσες
θέσεις, οι οποίες στη συνέχεια καταργούνται και µε βάση συγκεκριµένη υπουργική απόφαση επιλέγονται οι υπάλληλοι, οι
οποίοι θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιµότητος.
Και πείτε µου εσείς αντικειµενικά τί σχέση έχει αυτό το πλαίσιο,
το οποίο περιγράφω, µε το όντως προβληµατικό πλαίσιο της
προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητος;
Κι επειδή πρέπει να τα διαβάζουµε όλα, κύριε Λαφαζάνη, όχι
µόνο τα µισά ως προς την έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής,
αναφέρω και διαβάζω. Όµως, η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ,
έχει απορρίψει αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κανονιστικών διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί βάσει της διάταξης του
άρθρου 90 του ν.4172, του βασικού εργαλείου το οποίο χρησιµοποιούµε δηλαδή, προκειµένου να δροµολογήσουµε τη διαδικασία της διαθεσιµότητος.
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Υπάρχουν, λοιπόν, πρώτες αποφάσεις. Όµως, εντέλει, φυσικά,
όπως είπε και ο κ. Βορίδης, η συνταγµατικότητα των διατάξεων
κρίνεται στα δικαστήρια. Πριν κριθεί, όµως, στα δικαστήρια, θα
κριθεί από την ίδια τη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Κλείνω µε αυτό,
κύριε Πρόεδρε.
Γι’ αυτό καλώ τη Βουλή να απορρίψει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ
περί αντισυνταγµατικών διατάξεων του σχετικού νοµοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση
κατά το άρθρο 100 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής
για το θέµα της συνταγµατικότητος που ετέθη.
Παρακαλώ οι δεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητος
να εγερθούν.
(Εγείρονται οι δεχόµενοι την ένσταση αντισυνταγµατικότητας)
Είναι προφανές ότι δεν ηγέρθη ο απαιτούµενος από το Σύνταγµα και τον Κανονισµό της Βουλής αριθµός Βουλευτών.
Συνεπώς, η ένσταση αντισυνταγµατικότητας απορρίπτεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος – Διαµαρτυρίες)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Από πού είναι προφανές; Με εικαζόµενη πλειοψηφία!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Οι υπηρεσίες το λένε και αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τι θέλετε, κύριε
Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λέω. Η υπηρεσία διαπίστωσε ότι
εγέρθησαν οι λιγότεροι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εγώ διαπίστωσα ότι ήταν δεκαπέντε παραπάνω όσοι δεν ηγέρθησαν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πώς το διαπιστώσατε, χωρίς να
µετρήσετε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αν το αµφισβητείτε, να κάνετε ό,τι
προβλέπεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η κ. Αικατερίνη
Παπακώστα-Σιδηροπούλου έχει το λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα-Κωδωνοκρουσίες)
Ορίστε, κυρία Παπακώστα, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει δικαιολογηµένη αναστάτωση στην Αίθουσα, κύριε
Πρόεδρε. Έχουµε ένα νοµοσχέδιο απόψε στην Ολοµέλεια της
Βουλής για τη διοικητική µεταρρύθµιση, το οποίο, πράγµατι,
είναι εξόχως σηµαντικό. Και βέβαια υπάρχει προβληµατισµός,
έτσι ώστε, πράγµατι, να επιτύχουµε ένα νόµο ο οποίος θα είναι
σαφής, θα οριοθετεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο αυτή η διοικητική
µεταρρύθµιση πραγµατοποιείται µε τρόπο ασφαλή.
Βεβαίως, θα πρέπει η µεταρρύθµιση αυτή να γίνει όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωµένη, µε βάση ένα ευρύτερο εθνικό συνολικό
σχέδιο, δηλαδή µε µία διοικητική αρχιτεκτονική, αγαπητοί συνάδελφοι, όπου αυτή η διοικητική αρχιτεκτονική, θα έπρεπε να καταγράφει τις συµπληρωµατικές δράσεις µεταξύ των διαφόρων
πεδίων της πολιτικής και τις απαραίτητες βασικές λειτουργίες
της άσκησής τους.
Βέβαια, θα πρέπει να εκτιµηθεί και ποιες είναι οι απαραίτητες
θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα, έτσι ώστε να έχουµε µία διοικητική αρχιτεκτονική τέτοια, που να µπορούµε να πούµε ότι κάναµε
τη σωστή νοµοθετική δουλειά, για να έχουµε µία Δηµόσια Διοίκηση ισχυρή, αποτελεσµατική, οικονοµική, φιλική προς τον πολίτη.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, ακόµα
και τώρα, υπάρχει χρόνος στη διάθεσή µας για να βελτιώσουµε
ακόµη περισσότερο τα υπάρχοντα ζητήµατα, ακριβώς γιατί το
πρόβληµα πάντοτε σ’ αυτόν τον τόπο ήταν ότι οι νόµοι µας είχαν
µια ασάφεια και επιδέχονταν πολλών ερµηνειών. Αυτός ο νόµος,
λοιπόν, θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριµένος. Και βεβαίως αντι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λαµβάνοµαι τη σπουδή του χρόνου, ο οποίος δεν υπάρχει, γιατί
έχει εξατµιστεί αλλά ωστόσο παραµένει ένα βασικό ζήτηµα, το
οποίο είναι η απουσία τυποποιηµένων και µετρήσιµων κριτηρίων
αξιολόγησης, δηλαδή κριτηρίων τα οποία έχουν συνδεθεί µε την
παραγωγή συγκεκριµένων διοικητικών αποτελεσµάτων στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κάθε φορέα ξεχωριστά. Αυτό δεν
υπάρχει και πρέπει να διορθωθεί.
Επίσης, πρέπει να πω το εξής. Το σχέδιο νόµου είναι σωστό
στη φιλοσοφία του, κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Όµως, κύριε
Πρόεδρε, πρέπει να δούµε κάποια ζητήµατα, στα οποία θα αναφερθώ συγκεκριµένα, γιατί ο χρόνος δεν επαρκεί για τόσα πολλά
ζητήµατα. Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι αύριο θα έχουµε την συζήτηση επί των άρθρων, θα µου επιτρέψετε να πω ότι έχουµε ζητήµατα τα οποία αφορούν, για παράδειγµα, σε µια σειρά από
θέµατα, όπως είναι το Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας, για το οποίο,
κύριε Υπουργέ και αγαπητοί συνάδελφοι, έχω καταθέσει τροπολογία, όπως και για τα ζητήµατα προστασίας του φύλου και της
ίσης αξιολόγησης, καθώς και για τα ζητήµατα προστασίας της
µητρότητας χωρίς αστερίσκους και υποσηµειώσεις.
Επίσης, έχω θέσει ζητήµατα και στην επιτροπή αλλά και µέσα
από εµπρόθεσµες τροπολογίες, όπως είναι τα ζητήµατα µεταφοράς τεχνογνωσίας µαζί µε αυτούς που κατέχουν τα πνευµατικά
δικαιώµατα αλλά και χωρίς αυτούς. Και βεβαίως, οφείλω και εγώ
να καταθέσω τον προβληµατισµό µου, ο οποίος για παράδειγµα,
αγαπητοί συνάδελφοι, αφορά το άρθρο 43, διότι προηγουµένως
βεβαίως ψηφίσαµε κατά της ένστασης αντισυνταγµατικότητας,
υπό την έννοια ότι η φιλοσοφία του νοµοθέτη θέλει να είναι συµβατή και όχι ασύµβατη προς το συνταγµατικό πλαίσιο. Αυτό,
όµως, δεν σηµαίνει ότι δεν έχουµε τη δυνατότητα να τροποποιήσουµε επί τα βελτίω νοµοτεχνικά προβληµατικές διατάξεις,
όπως για παράδειγµα ότι ο νόµος έχει προβλέψει τη δυνατότητα
µετατροπής των επάλληλων συµβάσεων ορισµένου χρόνου ή
έργου σε αορίστου χρόνου.
Από την άλλη πλευρά, οφείλω να οµολογήσω ότι είναι εξίσου
προφανές και αυτονόητο για µένα ότι δεν είναι δυνατόν αυτές οι
περιπτώσεις, για παράδειγµα, να κριθούν µε διαφοροποιηµένα
κριτήρια σε σχέση µε τα κριτήρια που υπήρχαν στην αρχή. Εξάλλου, οφείλω να πω ότι ακόµα και αν ήταν εσφαλµένα τα κριτήρια
–βέβαια, έχετε φέρει µια νοµοτεχνική βελτίωση που βάζει µέσα
διαδικασία αξιολόγησης µέσω ΑΣΕΠ- ακόµα και αν αρχικά ήταν
εσφαλµένη η µετατροπή αυτών των συµβάσεων, καθώς δεν συνέτρεχαν ενδεχοµένως οι προϋποθέσεις που έθεσε ο νόµος ή
που ήταν διαφορετική η ερµηνεία των διατάξεων -µιας και πήγαµε σε διαδικασία ερµηνειών που έδωσαν τα αρµόδια όργανα
εκείνη την εποχή- δεν µπορεί για λόγους ασφάλειας, δικαίου και
εµπιστοσύνης στις συναλλαγές, να ανακαλέσουµε διοικητικές
πράξεις πρόσληψης µετά την παρέλευση ενός τόσο µεγάλου
διαστήµατος, ιδίως δε όταν δεν υπάρχει δόλος από την πλευρά
του υπαλλήλου.
Και βέβαια, όσον αφορά το ζήτηµα της αξιολόγησης για την
οποία έγινε πολύς λόγος, επιτρέψτε µου να κάνω µια παρατήρηση, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο και θα επανέλθω αύριο στη συζήτηση επί των άρθρων, προκειµένου να υποστηρίξω τις
τροπολογίες που έχω καταθέσει µε τη συνδροµή πολλών συναδέλφων. Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι θα ήθελα να πω το εξής.
Όταν αξιολογείς έναν υπάλληλο –και εδώ δηµιουργείται ο προβληµατισµός- αυτό πρέπει να το κάνεις µε αντικειµενική και αµερόληπτη στάθµιση των κριτηρίων. Και τα κριτήρια αυτά δεν
µπορεί παρά να είναι η αξιοκρατία, η καταλληλότητα των υπαλλήλων σε σχέση µε το αντικείµενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους. Προσέξτε να δείτε, δηλαδή, τι γίνεται εδώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Με τις προτεινόµενες ποσοστώσεις, όπως ανέφερα και στην
επιτροπή κατά την επεξεργασία του νοµοσχεδίου, δηµιουργείται
ένα σχήµα το οποίο µοιάζει περίπου να µην είναι συµβατό µε τη
φιλοσοφία µας.
Δηλαδή έρχεται σε αντίθεση µε την αρχή η οποία διαπνέει το
Σύνταγµα σχετικά µε την αξιοκρατία, δεδοµένου ότι η βαθµολογία που προτείνουµε να παίρνει ο κάθε υπάλληλος δεν θα συ-
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ναρτάται µε την ατοµική του αξία, τις ικανότητες και τις επιδόσεις
του κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων αλλά µε
βάση το ποσοστό το οποίο προέκυψε από την ανάγκη να µην
υπάρχει η άθλια κατάσταση η οποία υπάρχει σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό πρέπει να
το δούµε, κύριε Υπουργέ. Θεωρώ ότι είναι ένα ζήτηµα το οποίο
χρειάζεται επίλυση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Και εγώ σας
ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, θα προτείνω στο Σώµα να πάµε απόψε µέχρι τις 0.30’.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Μέχρι ποιο αριθµό από τον κατάλογο,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όπου πάµε. Αν
τηρούµε τον χρόνο, δηλαδή το επτάλεπτο, θα µιλήσουν περισσότεροι συνάδελφοι. Να ψηφίσουµε απόψε επί της αρχής το νοµοσχέδιο και όσοι συνάδελφοι δεν µιλήσουν, θα µιλήσουν αύριο. Εάν
χρειαστεί να πάµε και την Πέµπτη, αύριο θα το δούµε και αυτό.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Κουρουµπλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σήµερα,
πραγµατικά, ζήσαµε τον «ενταφιασµό» του Συντάγµατος και την
αναγόρευση σε Σύνταγµα της χώρας όλων των νόµων που έχουν
ψηφιστεί κατ’ εντολή της τρόικας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Έχει «κατεδαφιστεί» πλέον το Σύνταγµα της χώρας αλλά δεν
έχουµε σταµατήσει εκεί. Επί της ουσίας, εάν δει κανείς αυτό που
επιχειρείται µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, καταργείται και
κάθε έννοια κοινωνικού κεκτηµένου που κατοχυρώνεται από τον
θεµελιώδη χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σηµειωτέον, θα ήθελα να πω στον αξιότιµο Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας που µας υπέδειξε να διαβάζουµε, πως καλό είναι να διαβάσει τα Πρακτικά της συζήτησης
του ν. 4024/2011, για να δει κανείς τι υποστήριζε τότε η Νέα Δηµοκρατία, κύριε Πρόεδρε, για να ξέρουµε τι λέµε σε αυτόν τον
χώρο. Έχουµε επιλεκτική µνήµη κάθε φορά. Ανεβαίνουµε στο
Βήµα, µιλούµε και µιλούµε µε µία αντίληψη ότι δεν είµαστε κάποιοι προηγούµενοι που κυβερνούσαµε και ψηφίζαµε αυτούς
τους νόµους και αυτές τις διατάξεις που ερχόµαστε τώρα –υποτίθεται- να καταργήσουµε, για να εκσυγχρονίσουµε το δηµόσιο.
Έρχεται, λοιπόν, η Κυβέρνηση µε αυτό το σχέδιο νόµου και
«αποκεφαλίζει» ανθρώπους, κύριε Πρόεδρε. Προσθέτει στους
«αποκεφαλισµούς» που έχουν συµβεί µέχρι σήµερα µε όλες
αυτές τις απολύσεις των σχολικών φυλάκων, των εκπαιδευτικών,
των καθαριστριών, όλων αυτών των «µεγαλόµισθων» του δηµοσίου, που ήταν το βάρος του δηµοσίου, όταν είµαστε εκτεθειµένοι ως πολιτικό σύστηµα σε αυτά που βγαίνουν κάθε µέρα και
δεν µιλάει κανείς, όπως σε αυτά που είπε προχθές ο κ. Νικολούδης στην Επιτροπή Διαφάνειας.
Είπε χαρακτηριστικά ότι η λίστα Λαγκάρντ είναι τίποτα, µπροστά σε δέκα χιλιάδες περιπτώσεις κραυγαλέας φοροκλοπής και
φοροδιαφυγής και δεν µιλάει κανείς. Τα δύο εκατοµµύρια από
αυτά που θα απαλλαγεί το δηµόσιο απ’ αυτούς τους ανθρώπους
που τους στέλνει στα σπίτια τους σε ηλικία πενήντα έως πενήντα
πέντε ετών, έπειτα από είκοσι χρόνια εργασίας, για να τους δουν
τα παιδιά τους µελαγχολικούς και καταθλιπτικούς.
Αυτό κάνετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και σας ακούω να
χειροκροτείτε. Αυτό είναι και λίγο σαδισµός. Λίγη αιδώς απέναντι
σε αυτούς τους ανθρώπους, που σήµερα περιµένουν από τη
Βουλή των Ελλήνων, για να υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά τους!
Και δεν καταργείτε µόνο το Σύνταγµα. Καταργείτε και την ιστορία του τόπου, κύριε Μητσοτάκη!
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένας λαός στηρίζεται
στην ιστορία του, σε ιστορικές στιγµές που πραγµατικά έδωσαν
µηνύµατα, αιώνια µηνύµατα, κύριε Πρόεδρε της Βουλής.
Καταργείτε, λοιπόν, έναν από αυτούς τους φορείς που είναι η
Ακαδηµία της Ελευθερίας του Μεσολογγίου! Το Μεσολόγγι, που
υπερασπίστηκε την αξιοπρέπεια αυτού του λαού, που ακύρωσε
τη λογική της Ευρώπης να χαρακτηρίζουν τους Έλληνες Γραικούς

8441

και Γραικύλους, που εκείνη τη φοβερή νύχτα, µε συνείδηση του τί
επρόκειτο να γίνει, υπερασπίστηκαν την τιµή και ανύψωσαν την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια στα ύψη, αλλάζοντας συλλήβδην την αντίληψη στην Ευρώπη για το τι προσπαθούσαν να κάνουν οι Έλληνες.
Και επειδή σας έδωσε εντολή η τρόικα να καταργήσετε φορείς,
καταργείτε συλλήβδην φορείς επιστηµονικούς, κοινωνικούς. Και
καλά τους καταργείτε για να διαµορφώσετε ένα καλύτερο δηµόσιο, αξιολογήσατε, όµως, όλους αυτούς τους ανθρώπους που
δουλεύουν σε αυτούς του φορείς, που είναι πραγµατικά πάρα
πολύ αξιόλογοι επιστήµονες, αξιόλογοι εργαζόµενοι, που θα τους
χάσει το δηµόσιο και θα υποβαθµιστεί η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών;
Κύριε Πρόεδρε, έπρεπε κι εσείς ως Πρόεδρος της Βουλής και
το Προεδρείο της Βουλής, να παρέµβετε σε µία σειρά ζητήµατα.
Δεν παρεµβαίνετε στην παραβίαση του Κανονισµού, δεν παρεµβαίνετε στην κατεδάφιση του Συντάγµατος. Επιτέλους, υπερασπίστε την ιστορία αυτού του τόπου. Δεν µπορεί, επειδή η τρόικα
έδωσε εντολή να καταργούνται φορείς, που σε τελική ανάλυση,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –να το ακούσει ο ελληνικός λαόςδεν έχει επιβαρύνει η Ακαδηµία της Ελευθερίας του Μεσολογγίου ούτε 1 ευρώ το ελληνικό δηµόσιο. Γιατί την καταργείτε;
Είναι προσβολή στη συνείδηση του ελληνικού λαού.
Κύριε Μητσοτάκη, οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν µία φοβερή
ρήση: «Όλβιος όστις ιστορίης έσχεν µάθησιν». Είναι κρίσιµο να
γνωρίζουµε τί σηµαίνει Μεσολόγγι και τι σηµαίνει και τι σηµατοδοτεί η κατάργηση της Ακαδηµίας της Ελευθερίας για το Μεσολόγγι, για τον τόπο και για την ιστορία του. Δεν θα είµαστε
καθόλου περήφανοι. Επιτέλους, σε αυτόν τον τόπο να δεχτεί κανείς ότι ζούµε σε ένα καθεστώς περίεργης κατοχής της τρόικας.
Αναγνωρίζονται λάθη που έχουν γίνει εις βάρος της χώρας. Γι’
αυτά δεν µιλάει κανείς. Επιτέλους, όµως, αντισταθείτε σε ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την ιστορική µνήµη αυτού του λαού
και αυτού του τόπου. Διότι αυτή η µνήµη κράτησε αυτόν τον τόπο
σε χειµάζουσες και δοκιµαζόµενες στιγµές του, όπως και η σηµερινή. Επιτέλους, προβάλλετε µία αντίσταση. Δεν σηµαίνει ότι
ό,τι ζητούν, πρέπει να γίνεται!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ ζητώ έστω και τώρα, η Κυβέρνηση να αντιληφθεί αυτό που επιχειρείται. Είµαστε εκτεθειµένοι απέναντι σε αυτόν τον λαό, κύριε Πρόεδρε, όταν δεν
κατορθώσαµε -εγώ βάζω και τον εαυτό µου- πρωτίστως η Συµπολίτευση και µε την πίεση η Αντιπολίτευση, να περιορίσουµε
όλα αυτά τα φαινόµενα που πραγµατικά µας κάνουν όλους να
πονούµε. Γιατί είµαι βέβαιος ότι δεν έχουν την ευθύνη οι Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου στη συντριπτική τους πλειοψηφία για όσα συµβαίνουν κι έχουν να κάνουν µε τα ελλείµµατα
στο χώρο της φοροκλοπής, της φοροδιαφυγής, των µεγάλων ελλειµµάτων, τα φαινόµενα στις ΜΚΟ. Όλα αυτά τα φαινόµενα,
πραγµατικά, πλήττουν την αξιοπρέπεια του τόπου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
ολοκληρώστε, είναι ήδη οκτώ λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Ερχόµαστε για 2 εκατοµµύρια, -όταν µέσα στην ίδια έκθεση
αποδεικνύεται ότι η ζηµία είναι πάνω από 40 εκατοµµύρια-, να
απολύουµε ανθρώπους, να αποκεφαλίζουµε ανθρώπους. Μετατρεπόµαστε σε κυνηγούς κεφαλών.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Παρακαλώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι, να τηρούµε το χρόνο,
γιατί είναι πολλοί εγγεγραµµένοι και αντιλαµβάνεστε ότι αν
έχουµε µία µικρή παρέκκλιση από τον καθένα, τότε θα ξεφύγουµε από τους χρόνους.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι, πράγµατι,
τραγικό και θα πρέπει να µας προβληµατίζει ιδιαίτερα το γεγονός
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ότι πολλοί νέοι άνθρωποι, που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία σήµερα, δεν γνωρίζουν ούτε ποια είναι η έξοδος του Μεσολογγίου
ούτε πότε συνέβη το γεγονός ούτε πότε ειπώθηκε το «ΌΧΙ» ούτε
ποιοι ήταν οι ήρωες της επανάστασης και αυτό, βεβαίως, δεν έχει
να κάνει καθόλου µε την κατάργηση µίας ακαδηµίας -σφραγίδα.
Διότι αυτό που ακούστηκε εδώ, ήταν µνηµείο λαϊκισµού. Αντί να
µας προβληµατίζει ότι το εκπαιδευτικό µας σύστηµα -του οποίου
οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν κάποιοι να αξιολογούνται- δεν ενισχύει την ιστορική γνώση, χύνουµε δάκρυα για µία ακαδηµία που
δεν έχει κανέναν υπάλληλο, δεν έχει λειτουργήσει ποτέ και ανάγουµε αυτό το γεγονός ως ένα µείζον γεγονός που προσβάλλει
την ιστορία µας και τον πατριωτισµό µας. Εδώ χρειάζεται το
«αιδώς», εδώ χρειάζεται το «όχι άλλα ψέµατα, όχι άλλη κοροϊδία». Αυτό θα πρέπει να ακούσει ο ελληνικός λαός.
Αγαπητοί συνάδελφοι, φεύγοντας από αυτόν τον άκρατο λαϊκισµό της Αντιπολίτευσης να έλθουµε τώρα σε αυτά που έχουµε
εµείς υποχρέωση να κάνουµε.
Εδώ πρέπει να οµολογήσουµε ότι δεν ήταν αυτές οι προθέσεις
όταν ξεκίνησε η διοικητική µεταρρύθµιση στο δηµόσιο. Δεν ήταν
στόχος µας, κύριοι συνάδελφοι -και αυτό πρέπει να το οµολογήσουµε- να συνδέσουµε την αναδιάρθρωση στο δηµόσιο, τη βελτίωση της ποιότητας του δηµοσίου µε απολύσεις.
Υποχρεωνόµαστε να πάµε σε απολύσεις, υποχρεωνόµαστε πιθανόν να πάµε σε καταργήσεις οργανισµών -µετά από µελέτη, θα
πω εγώ και θα το δεχτώ. Αυτό γίνεται µε ευθύνη πολλών και κάποιων οι οποίοι είχαν ευθύνη όταν ήταν στην Κυβέρνηση και σήµερα εµφανίζονται να κλαίνε γιατί φθάσαµε µέχρι εδώ. Σήµερα
υποχρεωνόµαστε να µιλάµε µόνο για αριθµούς και να έχουµε καταλήξει να αγωνιούµε πόσους θα αποµακρύνουµε -όχι όµως µε
διαδικασίες που έπρεπε να προηγηθούν, δηλαδή µε αξιολόγησηγια να φθάσουµε να διώξουµε αυτούς που δεν χρειάζονται µε εκδίωξη των επιόρκων, µε εκδίωξη αυτών που είχαν πλαστά δικαιολογητικά. Τότε και ο αριθµός θα συγκεντρωνόταν και θα ήµασταν
και εντάξει απέναντι σε ανθρώπους που, πράγµατι, στα πενήντα
πέντε τους χρόνια τους παίρνουµε από το σωρό και τους «πετάµε» εκτός δηµοσίου.
Αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να το αναγνωρίσουµε και να το οµολογήσουµε και δεν θα πρέπει να είµαστε καθόλου ικανοποιηµένοι
και καθόλου περήφανοι γι’ αυτό που έχουµε κάνει µέχρι τώρα.
Αυτό δεν απευθύνεται στο παρόν νοµοσχέδιο, απευθύνεται διαχρονικά στα σφάλµατα που έγιναν από την πρώτη µέρα που αποπειραθήκαµε να κάνουµε τη διοικητική µεταρρύθµιση που είναι
επιβεβληµένη.
Έστω και τώρα, όµως, θα πρέπει να είµαστε όσο γίνεται δικαιότεροι. Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει οι δεσµεύσεις που
έχουν αναληφθεί όσον αφορά σε αυτούς που βρίσκονται σε διαθεσιµότητα, να τηρηθούν. Θα πρέπει να βγουν οι προκηρύξεις
και εγκαίρως και πριν τελειώσει το καθεστώς διαθεσιµότητας, θα
πρέπει να έχουν τοποθετηθεί στη θέση τους όλοι εκείνοι για τους
οποίους έχουν αναληφθεί δεσµεύσεις. Αυτό δεν είναι κάτι που
µπορούµε να το συζητάµε και να το αφήνουµε έτσι να «σέρνεται». Πρέπει να τελειώσει αυτή η διαδικασία.
Όσον αφορά στα νοµικά πρόσωπα που καταργούµε, υπάρχει
από την πλευρά µας µία διαφωνία, την οποία είχαµε διατυπώσει
από την πρώτη στιγµή. Η διαφωνία µας, δεν έχει να κάνει µόνο
µε το προσωπικό που απολύεται, διότι θα µπορούσε να µας πει
κάποιος ότι «εσάς, µε τρόπο φαύλο, σας ενδιαφέρει πελατειακά
να µην απολυθούν συγκεκριµένοι υπάλληλοι».
Δεν είναι αυτός ο λόγος, γιατί µε αυτόν τον τρόπο θα θέλαµε
να µην απολυθεί κανένας.
Όµως, για το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο, το ΕΙΕΑΔ,
έχουµε πει ότι ο λόγος που δεν θέλουµε να κλείσει είναι πολύ
συγκεκριµένος. Γιατί έχει αναλάβει και υλοποιεί προγράµµατα
τα οποία η Δηµόσια Διοίκηση µε τις υπόλοιπες δοµές που έχει,
δεν µπορεί µε τον ίδιο και ευέλικτο τρόπο να υλοποιήσει. Γι’
αυτό, λοιπόν, επιµένουµε. Είναι θέµα αρχής για εµάς και θέµα
ουσίας.
Μπορεί να έγιναν κάποια λάθη κατά τη διαδικασία προτάσεων
από το Υπουργείο Εργασίας και σε αυτό δεν φταίτε εσείς. Μπορεί, πραγµατικά, µέσα στο Συµβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, µέσα στο σύνολο των νοµικών προσώπων να µην δόθηκε η
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απαιτούµενη προσοχή. Όµως, το έχουµε επισηµάνει εξαρχής και θα έλεγα ότι µέχρι και την τελευταία στιγµή πρέπει να επανεξεταστεί- ότι δεν µπορούµε θα συναινέσουµε.
Το τρίτο που θα ήθελα να πω, είναι ο επανέλεγχος του άρθρου
43. Στο άρθρο 43 είπαµε ότι πρέπει να ελεγχθούν οι περιπτώσεις
εκείνων που µε παράνοµο τρόπο κάποιος αξιοποίησε το προεδρικό διάταγµα και µετατράπηκαν οι συµβάσεις του. Όµως, θα
πρέπει να προληφθεί η λέξη «έλεγχος των διαδικασιών». Θα πρέπει να ελεγχθεί η νοµιµότητα της µετατροπής της σύµβασης και
επίσης το στοιχείο της δόλιας ενέργειας του εργαζοµένου, δηλαδή ο εργαζόµενος, πρέπει να έχει συµβάλει µε τη συµπεριφορά του και να έχει παραπλανήσει τη διοίκηση. Δεν µπορούµε,
όµως, να ανοίξουµε ζήτηµα νοµιµότητας των διαδικασιών, γιατί
δεν θα βγούµε πουθενά σε αυτήν τη διαδικασία. Αυτό, λοιπόν,
κύριε Υπουργέ, θέλω να το προσέξετε.
Και τελειώνω µε το θέµα της αξιολόγησης. Ίσως δεν είναι ο
καλύτερος τρόπος για να αξιολογηθούν οι δηµόσιοι υπάλληλοι.
Προφανώς δεν είναι. Δηλαδή και τα ποσοστά είναι αυθαίρετα.
Παρ’ όλα αυτά, επειδή κι εγώ προσωπικά είχα τις ενστάσεις
µου, έψαξα και άλλα συστήµατα. Θέλω να οµολογήσω ότι εδώ
που έχουµε φτάσει, δεν είναι εύκολο να προτείνεις ένα άλλο σύστηµα το οποίο να είναι τέλειο. Θα έλεγα, όµως, να µην είναι
αυτό το οριστικό σύστηµα αξιολόγησης. Να ξεκινήσουµε έστω
από αυτό το σύστηµα και να πείσουµε όλους ότι εάν δεν ξεκινήσει η αξιολόγηση έστω και µε αυτές τις «αυθαιρεσίες» δεν θα
γίνει ποτέ.
Εάν, λοιπόν, το κατανοήσουµε αυτό και δεν σταµατήσουµε
εδώ τις προσπάθειές µας και καθιδρύσουµε στη συνέχεια ένα
πιο συγκροτηµένο, µελετηµένο και σύγχρονο σύστηµα αξιολόγησης, τότε πράγµατι θα µπορούµε να πούµε ότι θα έχουµε κάνει
αυτό που επιβάλλεται να κάνουµε.
Όµως, έστω κι έτσι αποδεχόµαστε αυτό το σύστηµα αξιολόγησης, γιατί σίγουρα είναι πολύ καλύτερο από αυτήν την αθλιότητα που υπάρχει σήµερα για την οποία όλοι αναφέρθηκαν.
Ακόµα και οι ίδιοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι κοροϊδεύουν το να παίρνουν όλοι «10» και να µην υπάρχει αξιολόγηση.
Πρέπει, λοιπόν, να γίνει αξιολόγηση και τέρµα σε όλους αυτούς –θα πρέπει να εκτεθούν απέναντι στην κοινωνία- που επιµένουν πεισµατικά στο «όχι στην αξιολόγηση».
Δεν ξέρω από ποιο κλάδο προέρχονται αλλά από όπου και αν
προέρχονται, η ελληνική κοινωνία πρέπει να καταλάβει ότι το καθολικό αίτηµα αξιοκρατίας και αξιολόγησης πρέπει επιτέλους –
έστω και µε ελλειπή τρόπο- να εφαρµοστεί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Χαραλαµπίδου.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε εδώ
ένα νοµοσχέδιο ακόµα για το δηµόσιο τοµέα. Τι σηµαίνει, όµως,
νοµοσχέδιο για το δηµόσιο τοµέα στην περίοδο και στα χρόνια
των µνηµονίων;
Σηµαίνει ότι κάθε χρόνο έρχεται και ένας νόµος και αραδιάζει
µερικές δεκάδες οργανισµούς που πάνε για κλείσιµο χωρίς καµµιά λογική. Έρχεται η τρόικα, αναφέρει τα µεγέθη που θέλει, τις
απολύσεις που θέλει και από εκεί και πέρα αναλαµβάνει ο Υπουργός και αρχίζει τα λουκέτα και τις απολύσεις. Η Κυβέρνηση, αυτό
το βαπτίζει πολιτική για τη σωστή Δηµόσια Διοίκηση. Με αυτόν
τον τρόπο, όµως, συνεχίζεται η διάλυση του πιο µικρού δηµόσιου
στην Ευρώπη.
Δεν φτάνει απλά σήµερα να µιλάµε για µείωση της Δηµόσιας
Διοίκησης. Η Δηµόσια Διοίκηση καταρρέει σε τέτοιο βαθµό που
αναρωτιόµαστε τι θα µείνει σε λίγο καιρό για να κλείσετε και τι
θα µείνει σε λειτουργία; Γιατί αυτό που κάνετε τώρα είναι ένας
γενικός ακρωτηριασµός των δηµόσιων λειτουργιών, χωρίς κανένα κριτήριο, χωρίς ορθολογισµό, τσουβαλιάζοντας φορείς, λειτουργίες και αρµοδιότητες.
Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να σας πω ότι για µας, ως ΣΥΡΙΖΑ, κανένα λουκέτο σε οργανισµούς ειδικά για την εκπλήρωση ποσοτικών στόχων δεν αποτελεί επιλογή. Ούτε καµµία απόλυση
εξειδικευµένου και απαραίτητου προσωπικού. Αυτό που κάνετε µε
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το σηµερινό αλλά και µε τα προηγούµενα νοµοσχέδια για τις καταργήσεις φορέων, είναι ό,τι πιο αντιαναπτυξιακό και αντιπαραγωγικό έχετε κάνει για τη χώρα µας.
Κλείνετε, κύριε Υπουργέ, φορείς µε σηµαντικό έργο και συρρικνώνετε κρίσιµες λειτουργίες της Δηµόσιας Διοίκησης. Ενδεικτικά
θα σας αναφέρω µόνο τρεις περιπτώσεις.
Περίπτωση πρώτη. το Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας. Διαχειρίζεται
δυο σταθµούς διοδίων. Από τα έσοδά του, χρηµατοδοτεί τη συντήρηση και την ανακατασκευή του οδικού δικτύου και κυρίως του
δευτερεύοντος οδικού δικτύου της χώρας το οποίο είναι εκτός παραχωρήσεων και δεν συντηρείται από κανέναν άλλον φορέα.
Έχει δηµιουργήσει και εφαρµόσει υποδοµή διαλειτουργικότητας για τα ηλεκτρονικά διόδια, σύγχρονο κέντρο ελέγχου των διοδίων και των εθνικών οδών που λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη
βάση.
Είναι η µόνη εταιρεία του δηµοσίου, που έχει σήµερα την ικανότητα να αναλάβει την εποπτεία της διαλειτουργικότητας των
διοδίων.
Επίσης, είναι ο µοναδικός δηµόσιος φορέας που διαθέτει την
τεχνογνωσία και την τεχνική υποδοµή µε την οποία µπορεί να
ελέγξει τα έσοδα του δηµοσίου από τις παραχωρήσεις σε ιδιωτικές εταιρείες.
Είναι επίσης ο µοναδικός δηµόσιος φορέας, που έχει την τεχνογνωσία και την υλικοτεχνική υποδοµή διαχείρισης των αυτοκινητόδροµων και των διοδίων και µπορεί να αναλάβει τη λειτουργία
των παραχωρήσεων αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
Θεωρούµε, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι εφόσον έχετε αποφασίσει µε απαράδεκτους τρόπους και όρους να καταργήσετε τον
φορέα, πρέπει τουλάχιστον να προβλεφθεί για το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας που
έχει, η ολική τους µεταφορά στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων
Έργων είτε σε νοµικό πρόσωπο του δηµοσίου. Εκεί, δηλαδή, που
µεταφέρονται οι αρµοδιότητές τους.
Περίπτωση δεύτερη. Οι οργανισµοί ρυθµιστικού σχεδίου και
προστασίας περιβάλλοντος. Θα αναφερθώ ειδικά στον Οργανισµό
Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τα δεδοµένα. Καταργείται µε σκοπό να αντικατασταθεί από το Τµήµα Μητροπολιτικού Σχεδιασµού Θεσσαλονίκης του ΥΠΕΚΑ.
Ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης όµως, απετέλεσε επί
πολλά χρόνια για την ευρύτερη περιοχή το ρυθµιστικό παράγοντα
των ενίοτε αντιτιθέµενων χρήσεων γης, των σοβαρών ζητηµάτων
περιβαλλοντικής προστασίας και ποιότητας ζωής των κατοίκων
του αστικού πολεοδοµικού συγκροτήµατος. Και αυτό το έκανε µε
σοβαρούς όρους, παρά τις όποιες αδυναµίες στη λειτουργία του.
Θεωρούµε, κύριοι και κυρίες, ότι σε ένα περιβάλλον που υποβαθµίζεται συνεχώς η ποιότητα ζωής των πολιτών, η κατάργηση
του Οργανισµού Ρυθµιστικού Θεσσαλονίκης αλλά και των άλλων
οργανισµών και η αντικατάστασή τους από ένα τµήµα µιας υποδιεύθυνσης µιας γραµµατείας του ΥΠΕΚΑ, δεν συµβάλλει στην αναγκαία αναβάθµιση του ρόλου του. Υποστηρίζουµε την αξιοποίηση
των τριάντα χρόνων τεχνογνωσίας του οργανισµού σε µελέτες, σε
έρευνες, σε προσωπικό µε την ύπαρξη αιρετής διοικητικής βαθµίδας, από την οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις για ολόκληρη τη
µητροπολιτική περιοχή για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
επειδή απαιτείται µια σφαιρική αντιµετώπιση, ιδιαίτερα όταν θέλουµε να σχεδιάσουµε την οικονοµική ανάπτυξη, όταν θέλουµε να
σχεδιάσουµε σωστά τον χωρικό σχεδιασµό, την κοινωνική πολιτική, το περιβάλλον, τις µεταφορές και την πολιτική προστασία.
Η τρίτη περίπτωση, είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού. Είναι ένας φορέας µε πολύ υψηλή εξειδίκευση, µοναδική τεχνογνωσία για την παρακολούθηση της
αγοράς εργασίας και της υλοποίησης των µέτρων και των πολιτι
κών απασχόλησης µέσα από ένα ευέλικτο νοµικά, επαρκή επιστηµονικό και αποτελεσµατικό επιχειρησιακό οργανισµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της
κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έρχεστε τώρα και ισχυρίζεστε ότι ο ΟΑΕΔ έχει τη γνώση και
τη δυνατότητα να αναλάβει τις ίδιες αρµοδιότητες, αυτές που
έχει και το Εθνικό Ινστιτούτο.
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Να θυµίσω, λοιπόν, στη Νέα Δηµοκρατία ότι το Εθνικό Ινστιτούτο προήλθε από τη συγχώνευση δύο πρώην θυγατρικών εταιρειών του ΟΑΕΔ µε το άρθρο 88 του ν. 3996/2011, το µόνο
άρθρο που η Νέα Δηµοκρατία είχε καταψηφίσει τότε. Και για
ποιο λόγο θεωρεί η Νέα Δηµοκρατία ότι ο ΟΑΕΔ σήµερα, µε καταργηµένες τις δύο θυγατρικές εταιρείες, µπορεί να αναλάβει
τις ίδιες λειτουργίες χωρίς αυτό το προσωπικό του Εθνικού Ινστιτούτου;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι είναι φανερό σε όλους -νοµίζω- κυρίες και κύριοι, και κυρίως στον ελληνικό λαό που µας
παρακολουθεί, ότι ο µόνος στόχος του νοµοσχεδίου αυτού, είναι
να δηµιουργήσει νέες δεξαµενές διαθεσιµοτήτων και µε τη διαδικασία αξιολόγησης, να κάνει άµεσα όσες περισσότερες απολύσεις µπορείτε για να ικανοποιηθεί η τρόικα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Φούντα, Βουλευτής της ΔΗΜΑΡ.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, αν ήθελα να σχηµατοποιήσω σε µία φράση
την όλη υπόθεση, αυτό το πολύ µεγάλο σηµαντικό στοίχηµα των
καταργήσεων και συγχωνεύσεων στο δηµόσιο τοµέα -και πιστέψτε µε, ως νέος άνθρωπος και ως «παιδί» του ιδιωτικού τοµέα
θεωρώ ότι είναι προτεραιότητα, να το πω έτσι, για την αξιακή
κρίση που περνάει η Ελλάδα σήµερα- αυτή η φράση θα ήταν ότι
εµείς συµβαδίζουµε µε την Task Force και όχι µε την τρόικα.
Άρα τα περί µνηµονιακής υποχρέωσης, νοµίζω ότι δεν ενισχύουν την επιχειρηµατολογία της συγκυβέρνησης, γιατί θα αποφασίσουµε ότι ή θα µιλάµε για µεταρρυθµίσεις µέσα σ’ αυτήν
την Αίθουσα ή για µνηµονιακές υποχρεώσεις. Αυτό πρέπει να το
ξεκαθαρίσουµε.
Εποµένως, δεν είστε µεταρρυθµιστές, είστε απορρυθµιστές.
Και αν θέλουµε να µιλήσουµε για το τι είναι µνηµονιακή υποχρέωση και τι δεν είναι, είναι ένα εντελώς άλλο ζήτηµα, ένα εντελώς
άλλο ζητούµενο από το αν µεταρρυθµίζουµε ουσιαστικά αυτό το
κράτος.
Όταν θελήσετε, λοιπόν, να κάνετε το απαραίτητο συµµάζεµα
-για µας εντελώς υποχρεωτικό- σε αυτό το κράτος, θα είµαστε
δίπλα σας. Ως τότε θα είµαστε απέναντι.
Αν µου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο προς τον
κύριο Υπουργό, που αυτήν τη στιγµή είναι απών. Θέλω να εκφράσω την έντονη δυσαρέσκειά µου για το πολύ «προοδευτικό»
σχόλιο που έκανε κατακρίνοντας τις ιδεολογικές εµµονές, λέγοντας: «Ως Αριστερά, έχετε αλλεργία στην αξιολόγηση». Λοιπόν,
ως Δηµοκρατική Αριστερά, έχουµε ψηφίσει όλα τα άρθρα που
έχουν έρθει στα υπόλοιπα νοµοσχέδια και αφορούν την αξιολόγηση. Για το λόγο αυτό, παρακαλώ τον Υπουργό να το πάρει
πίσω. Και δικαιούµαι, λοιπόν, εγώ -αν δεν το πάρει πίσω- να πω
ότι ως Δεξιά, έχετε αλλεργία µε οτιδήποτε µη πρόχειρο και προοδευτικό.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να κάνω µία µικρή αναδροµή. Όταν
αποχώρησε η ΔΗΜΑΡ από την κυβέρνηση, κατηγορήθηκε ότι δίστασε µπροστά στις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις και κατατάχθηκε
από πολλούς, πολύ έντεχνα, στις αντιµεταρρυθµιστικές δυνάµεις.
Ο σηµερινός Υπουργός, τότε είχε µιλήσει µε πολύ έντονα κριτικό ύφος. Κι έρχεται τώρα να καταθέσει, µετά από ένα σχεδόν
χρόνο, ένα πολύ φτωχό, ένα πολύ λίγο, ένα πενιχρό περιεχοµένου νοµοσχέδιο, συγχωνεύοντας είκοσι τρεις, µόλις, φορείς.
Λοιπόν, η ΔΗΜΑΡ τότε, αντίθετα µε όλα όσα ακούστηκαν, είχε
υπερασπιστεί µια ορθολογική οπτική για το πώς πρέπει να κάνουµε τις µεταρρυθµίσεις σε καιρό κρίσης. Και τότε υπήρξαν άνθρωποι και καταστάσεις, εντός µάλιστα πολλών Υπουργείων, που
δεν βοήθησαν καθόλου τη µεταρρύθµιση. Και έρχονται εδώ σήµερα, για να αναφερθώ και σε προηγούµενη οµιλία που έγινε, να
µας πουν για το τι δεν έκανε σωστά η ΔΗΜΑΡ.
Υπερασπιστήκαµε – για να ακούσουν κάποιοι τι έκανε η
ΔΗΜΑΡ όσο είχε την εποπτεία του Υπουργείου Διοικητικής µεταρρύθµισης – αυτό που θεωρούσαµε επιστηµονικά ορθό, πολι-
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τικά εφικτό και κοινωνικά δίκαιο. Αυτό κάναµε.
Οι µεταρρυθµίσεις και οι κρισιµότερες ανάµεσά τους, οι µεταρρυθµίσεις δηλαδή που γίνονται στο κράτος και στη Δηµόσια
Διοίκηση, δεν µπορούν να γίνονται ούτε βιαστικά ούτε εκβιαστικά. Και αυτό γίνεται και πάλι σήµερα. Χρειάζονται όµως
χρόνο, ολοκληρωµένο σχέδιο και πολιτική και κυρίως κοινωνική
συναίνεση, στοιχεία που δυστυχώς απουσιάζουν από το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Εµείς από την αρχή υπερασπιστήκαµε αυτό που όριζε η προγραµµατική συµφωνία, αν τη θυµάται κάποιος σε αυτήν την Αίθουσα, που έλεγε ρητά ότι η µεταρρύθµιση του δηµοσίου θα
γίνει µε διαρθρωτικές αλλαγές χωρίς καµµία απόλυση. Οι απολύσεις, όχι απλώς δεν είναι αναγκαίες αλλά έχουν δραµατική επίδραση τη χρονική στιγµή που η ανεργία κοντεύει το 30%.
Ζητήσαµε, λοιπόν, και προσπαθήσαµε να υλοποιήσουµε µια πολιτική που ήθελε ένα κράτος συµµαζεµένο, ευέλικτο, αποτελεσµατικό, µε δοµές που θα λειτουργούν για τον πολίτη και, ναι, χωρίς
αργόµισθους – ούτε το ένα ούτε το άλλο επιτυγχάνετε σήµερα –
και φυσικά, χωρίς υπαλλήλους που δεν µπήκαν µε τα απαραίτητα
προσόντα στο δηµόσιο. Θα είµαστε εδώ να υποστηρίξουµε κάθε
τέτοια νοµοθετική πρωτοβουλία.
Προσπαθήσαµε, λοιπόν, να συµµαζέψουµε εδώ τις δοµές του
κράτους και πράγµατι στις αρχές του 2013, στην τότε τρικοµµατική κυβέρνηση, ψηφίσαµε τη συγχώνευση περισσότερων από
διακόσιους φορείς του δηµοσίου, χωρίς να καταλυθούν οι εργασιακές σχέσεις των ανθρώπων που εργάζονταν σε αυτούς και
χωρίς να χάσει κανείς τη δουλειά του, απλά αξιοποιώντας την κινητικότητα.
Προηγήθηκε – και προσπαθώ να φτάσω στο σήµερα – κάποια
διαδικασία αξιολόγησης της λειτουργίας και προσφοράς αυτών
των φορέων που συγχωνεύουµε σήµερα στο κοινωνικό σύνολο;
Μάλλον όχι, αν κρίνουµε από το γεγονός ότι ανάµεσα στους φορείς που καταργούνται σήµερα βρίσκεται το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου ή ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου της Αθήνας, µια από
τις πιο πετυχηµένες αποκεντρωµένες υπηρεσίες, στελεχωµένη
µε υψηλής επιστηµονικής επάρκειας προσωπικό. Και όχι µόνο
καταργούνται φορείς όπως ο ΟΡΣΑ, αλλά οι αρµοδιότητές τους
µεταφέρονται σε τµήµατα του ΥΠΕΚΑ, χωρίς να έχει προηγηθεί
το ίδιο το οργανόγραµµα του ΥΠΕΚΑ. Πού πάµε χωρίς σχέδιο;
Αξιολόγηση δεν έχουµε, λοιπόν – είναι προφανές – όσον αφορά
στην αναδιάρθρωση των δοµών του κράτους. Μήπως όµως αυτό
το νοµοσχέδιο αναµορφώνει έστω το πλαίσιο αξιολόγησης προσωπικού; Πράγµατι, το αναµορφώνει, αλλά µε τρόπο που θυµίζει
το κρεβάτι του Προκρούστη. Επειδή ως γνωστόν, οι εκθέσεις ατοµικής αξιολόγησης των υπαλλήλων στο δηµόσιο ήταν µέχρι τώρα
τυπικές και ανούσιες – ακούστηκε από παντού – τι µας λέει το
Υπουργείο; Ότι δεν µπορεί να παίρνουν όλοι τον ίδιο βαθµό αλλά
πρέπει να αρκεστούµε σε ποσοστώσεις, που προσπαθούν να µας
πείσουν ότι θα καθιστούν την αξιολόγηση αξιοκρατική. Λοιπόν,
αυτά τα πράγµατα δεν γίνονται και δεν λέγονται.
Ένα σχόλιο για τις διοικητικές απλουστεύσεις, για να µην είµαι
άδικη, είναι αναγκαίο να γίνουν, διότι η γραφειοκρατία πνίγει τη
δηµιουργικότητα της διοίκησης, πνίγει τον πολίτη, κυρίως, και
τις επιχειρήσεις, λιπαίνει το έδαφος της πελατειακής συναλλαγής. Και είναι θετικό που γίνονται όλα αυτά στα πρώτα πέντε
άρθρα του νοµοσχεδίου και γι’ αυτό τα υπερψηφίζουµε.
Να πω ότι µέσα στην προχειρότητα του νέου πλαισίου αξιολόγησης των υπαλλήλων και των καταργήσεων των φορέων, µοιάζει να είναι µοναδικός στόχος η ύπαρξη µιας ακόµα δεξαµενής
απολύσεων, παρά ο εξορθολογισµός της δοµής του κράτους,
απολύσεων – εγώ θα το ξαναπώ και το έχω πει πολλές φορές
στον κ. Στουρνάρα – σε αντάλλαγµα της ανυπαρξίας του Υπουργείου Οικονοµικών σε επίπεδο εσόδων του κράτους.
Ο κόσµος ζητά κοινωνική δικαιοσύνη και όχι άλλη κοινωνική
αναταραχή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Ηλίας Βλαχογιάννης.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητούµε σή-
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µερα ένα πάρα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο και αντί να επικεντρωθούµε σε αυτά τα καινοτόµα που, πραγµατικά, εισάγει αυτό
το νοµοσχέδιο, δηλαδή την αξιολόγηση στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα, πάλι συζητούµε -για να χάνουµε την ουσία- για το αν θα
κλείσουν µερικοί οργανισµοί, όπου οι περισσότεροι εξ αυτών –
όπως όλοι οµολογούµε- αυτά τα οποία προσφέρουν στην ελληνική πολιτεία και στην ελληνική κοινωνία είναι από ελάχιστα έως
µηδαµινά.
Πραγµατικά είναι τραγικό, σε µία κοινωνία που µαστίζεται από
ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους, εµείς εδώ να οµφαλοσκοπούµε
κι όλο το ενδιαφέρον µας να είναι να µην πειράξουµε τίποτα από
τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Αυτή είναι όλη η κριτική της Αντιπολίτευσης. Δεν βρήκε τίποτα άλλο ουσιαστικό να πει, παρά το
ότι, «Κλείνετε οργανισµούς». Αυτό το οποίο θέλουν οι πολίτες,
να κλείσουν, δηλαδή, οι άχρηστοι οργανισµοί, εσείς το αγνοείτε.
Γιατί; Για τις λίγες ψήφους που προφανώς θα σας δώσουν οι
υπηρετούντες σε αυτούς τους οργανισµούς. Θυµίζετε ένα βαθιά
συντηρητικό κοµµάτι της κοινωνίας και απορώ πραγµατικά, που
θέλετε αυτάρεσκα να αυτοαποκαλείστε «προοδευτικοί».
Αν εσείς είστε προοδευτικοί, που δεν θέλετε να αλλάξει τίποτα
σε αυτήν την ελληνική κοινωνία, τότε η λέξη «πρόοδος» έχει
χάσει την έννοιά της και το «προοδευτικός» µπαίνει εντός εισαγωγικών για να σας συνοδεύει για πάντα. Είστε βαθιά συντηρητικοί, είστε το πιο συντηρητικό κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας,
είστε πολύ πίσω από την ελληνική κοινωνία που θέλει αλλαγές
παντού και δεν τολµάτε να θίξετε τίποτα από τα κακώς κείµενα
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
Δεν γνωρίζουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πώς στελεχώθηκε όλα αυτά τα χρόνια ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας; Δεν
γνωρίζουµε το πελατειακό σύστηµα που υπήρχε; Όλοι το γνωρίζουµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς πιο καλά από κάποιους άλλους πάντως!
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Λέµε όµως, «Ό,τι έγινε, έγινε». Όλοι
το λέµε αυτό.
Σήµερα, όµως, που δοκιµάζεται η ελληνική κοινωνία, είναι δυνατόν να µπορούµε να συντηρούµε τόσες στρατιές κρατικών λειτουργών, αξιωµατούχων και µη, που η προσφορά τους στην
κοινωνία, είναι ευθέως αντίστροφη από τις ελπίδες που είχαν
εναποθέσει πάνω τους αυτοί που είχαν ιδρύσει αυτούς τους οργανισµούς;
Ακούσατε -σας το είπε ο κ. Ρήγας, σας το είπε ο κύριος Υπουργός- για την Ακαδηµία Ελευθεριών του Μεσολογγίου. Δεν έχει
κανέναν υπάλληλο. Είδαµε δάκρυα για το Μεσολόγγι, την εθνική
ανεξαρτησία, την παλιγγενεσία, τους ήρωες, για το ότι εµείς θα
κλείσουµε την Ακαδηµία. Να την κάνουµε τι την Ακαδηµία; Μουσεία έχουµε. Αυτό είναι το ζητούµενο σήµερα;
Το ζητούµενο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι να είµαστε
χρήσιµοι. Και για να είµαστε χρήσιµοι, πρέπει να γίνουµε και δυσάρεστοι, γιατί δεν µπορεί να είµαστε ευχάριστοι σε όλους.
Όταν εκατοντάδες και χιλιάδες χάνουν θέσεις εργασίας στον
ιδιωτικό τοµέα, δεν είδαµε να ασχοληθεί η Βουλή µε αυτά. Ασχολείστε, όµως, µε όλους στο δηµόσιο τοµέα. Κακώς κάποιοι χάνουν τη θέση τους, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Το ξέρετε ότι δεν
γίνεται αλλιώς, γιατί δεν έχει το κράτος χρήµατα να συντηρεί
αυτές τις στρατιές των υπαλλήλων και δεν έχει και τα χρήµατα
να συντηρεί οργανισµούς που δεν προσφέρουν στο κοινωνικό
σύνολο και κοστίζουν πανάκριβα στο φορολογούµενο Έλληνα
πολίτη.
Η κοινωνία είναι πολύ πιο µπροστά από εσάς, είναι πολύ πιο
µπροστά από εµάς και θα κρίνει, πραγµατικά δίκαια, αυτούς που
έχουν την τόλµη να «σπάσουν αυγά».
Και εµείς τολµάµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί όπως
προελέχθη, αν είχαµε προχωρήσει στην αξιολόγηση στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, τότε το ίδιο το σύστηµα θα είχε αποβάλει
αυτούς που δεν είχαν θέση στο δηµόσιο τοµέα λόγω ανικανότητας και δεν θα χρειαζόταν τώρα να πάρουµε αυτά τα επώδυνα
µέτρα και για τους ιδίους και για τις οικογένειές τους.
Και εσείς αντί να επικροτήσετε ότι έστω και τώρα τολµούµε να
βάλουµε την αξιολόγηση σε όλες τις βαθµίδες του στενού και
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, αντί να επικροτήσετε αυτό το
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µέτρο, έρχεστε και λέτε ότι είναι ένα άδικο µέτρο. Γιατί είναι
άδικο µέτρο; Είδατε εσείς να φύγει κανείς ως ανεπαρκής µέχρι
τώρα από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα; Άµα είναι, να µας φέρετε έναν κατάλογο να το δούµε και εµείς στη Βουλή. Δεν έλεγαν
«κουτσοί, στραβοί στον Άγιο Παντελεήµονα»; Δεν το ξέρουµε
αυτό; Γιατί κάνουµε ότι τα αγνοούµε αυτά; Αυτή δεν ήταν η
πραγµατικότητα; Όποιος έµπαινε, τελείωνε, θα έβγαινε συνταξιούχος από το δηµόσιο τοµέα. Δεν το ξέρουµε αυτό;
Αυτόν το δηµόσιο τοµέα, όµως, θέλουµε; Γι’ αυτόν το δηµόσιο
τοµέα φορολογείται αγρίως ο Έλληνας πολίτης; Προφανώς, όχι.
Και είναι πολύ άδικο αυτό το σύστηµα το οποίο υπήρχε µέχρι σήµερα, γιατί επιβράβευε το ίδιο τους τεµπέληδες µε τους εργατικούς, το ίδιο τους ανεύθυνους µε τους υπεύθυνους. Ο καλός
υπάλληλος ένιωθε ότι ασφυκτιά µέσα σε ένα σύστηµα που αυτός
δουλεύει και οι άλλοι δίπλα του τεµπελιάζουν, να µην πω τίποτε
άλλο.
Έχουµε ευθύνες γι’ αυτό το σύστηµα, αλλά κάποια στιγµή όλα
τα πράγµατα τελειώνουν και κάνουµε µία νέα αρχή. Σ’ αυτήν τη
νέα αρχή πρέπει να είστε παρόντες εσείς που αποκαλείστε προοδευτικοί. Πρέπει να πάτε ένα βήµα παραπάνω. Η αξιοκρατία
πρέπει να επικρατήσει της µετριοκρατίας, της ευνοιοκρατίας, της
νεποκρατίας και του κοµµατικού σωλήνα.
Επιτέλους, εµείς τολµάµε. Ακολουθήστε µας, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι.
Θέλω, κύριε Υπουργέ, να µιλήσω και εγώ για ένα θέµα που
υπάρχει σε εκκρεµότητα µε τους καθηγητές. Είχαµε υποσχεθεί
ότι αυτοί τουλάχιστον που µπορούσαν να καλύψουν κενά στο σύστηµα υγείας, θα µπορούσαν να είχαν απορροφηθεί και δεν έγινε
αυτό. Αδικήθηκε κατάφωρα µία οµάδα καθηγητών που έχει προσόντα. Θέλω να το δείτε.
Επίσης, θέλω να δείτε και αυτούς των εικαστικών, των καλών
τεχνών που και γι’ αυτούς έγινε ένα λάθος και οι άνθρωποι θα
έπρεπε να έχουν τακτοποιηθεί και δεν τακτοποιήθηκαν.
Τέλος, για το άρθρο 43, πιστεύω ότι θα δηµιουργήσει περισσότερες αδικίες παρά θα επιλύσει προβλήµατα, όταν σκαλίζουµε
παρελθόντα έτη, για να ελέγξουµε τη νοµιµότητα των διαδικασιών. Πιστεύω ότι ανοίγουµε τον ασκό του Αιόλου. Όλοι ξέρουµε
πώς έµπαιναν στο δηµόσιο όλα αυτά τα χρόνια. Τότε, αν πάµε
πίσω δεκαετίες, δεν πρέπει να µείνει κανείς στο δηµόσιο. Δεν
µπορούµε να µπούµε σε αυτήν τη λογική, κύριε Υπουργέ.
Πιστεύω ότι οι κανόνες µας πρέπει να είναι ξεκάθαροι. Θέλουµε την αξιολόγηση στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα για να επιβραβευθούν οι άξιοι. Θέλουµε να κλείσουν οι άχρηστοι
οργανισµοί και να λάβουµε µέριµνα έτσι ώστε το προσωπικό, όσο
είναι δυνατόν, να απορροφηθεί στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
η κ. Ραχήλ Μακρή, Βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του Δηµόσιου
Τοµέα-Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 318/1992(Α’ 161) και λοιπές
ρυθµίσεις», που καταθέτει σήµερα ο κ. Μητσοτάκης έχει χαρακτηριστεί τερατούργηµα από δηµοσιεύµατα έγκυρων µέσων ηλεκτρονικής και έντυπης ενηµέρωσης. Μελετώντας τις διατάξεις
κυρίως του δευτέρου κεφαλαίου, δεν µπορούµε να αρνηθούµε
το γεγονός ότι οι χαρακτηρισµοί όχι µόνο ανταποκρίνονται στην
αλήθεια, αλλά αποδίδονται και µε επιείκεια.
Η συγκεκριµένη θέση ενδυναµώνεται από την επιλογή σας να
δικαιολογείται την επιχειρούµενη αποδόµηση των κρατικών
δοµών και την καταστροφή του κοινωνικού ιστού µε τη δηµιουργία φοβικών και διχαστικών αντανακλαστικών στην κοινωνία. Αναλυτικότερα, για να απολύσετε υπαλλήλους, καταφεύγετε στην
πλαστή αντιπαλότητα δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Σήµερα,
σας φταίνε οι δηµόσιοι υπάλληλοι για την κατάσταση στην οποία
έχει περιέλθει η χώρα. Χθες, έφταιγαν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και γι’ αυτό, βέβαια, τους υπερφορολογείτε. Αύριο, θα
φταίνε οι επιχειρηµατίες και γι’ αυτό θα οδηγήσετε σε λουκέτο
ακόµα περισσότερα καταστήµατα και επιχειρήσεις.
Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι οι µόνοι που φταίνε είναι τα κόµ-
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µατά σας -αυτά της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ- των
οποίων το ανίκανο και αναποτελεσµατικό πολιτικό προσωπικό και
οι Υπουργοί και Πρωθυπουργοί κατέστρεψαν τις ελπίδες και
σκόρπισαν τις θυσίες του ελληνικού λαού.
Η συνεργασία της παροδικής, νεοφιλελεύθερης Πολιτικής
Άνοιξης του κ. Σαµαρά, µε το ανύπαρκτο στη συνείδηση των πολιτών πια ΠΑΣΟΚ, διαφαίνεται από το γεγονός ότι η επιχειρούµενη κατάργηση των είκοσι τριών φορέων εδράζεται στις
περίφηµες, βέβαια, προτάσεις του κ. Πάγκαλου, ως Αντιπροέδρου της τότε Κυβέρνησης, όπως αποκάλυψε, βέβαια, η ειδική
αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων η κυρία Χρυσοβελώνη,
στη συνεδρίαση της αρµόδιας επιτροπής και εσείς, βέβαια, το
παραδεχτήκατε.
Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι αποτελείτε απλά συνεχιστές
των πολιτικών του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ, που βούλιαξε τη
χώρα, που κατέστρεψε την οικονοµία και κατηγόρησε τους πολίτες αυτής της χώρας για συνενοχή στα δικά του σκάνδαλα. Σε
αυτούς τους ανθρώπους αναθέτετε θέσεις ευθύνης, επιβραβεύοντάς τους.
Συγκεκριµένα, ο κ. Αβραµόπουλος ζήτησε από τον κ. Πάγκαλο
να εκπροσωπήσει την Ελληνική Προεδρία στη Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνέρχεται στις 12 Μαρτίου
2014 στις Βρυξέλλες. Πολύ περίεργη αίσθηση έχετε για την αξιοκρατία και πολύ µικρή µνήµη διαθέτετε για τον άνθρωπο ο
οποίος είναι υπεύθυνος για την εθνική ταπείνωση των Ιµίων και
για το φιάσκο της παράδοσης του ηγέτη των Κούρδων Οτσαλάν
στους Τούρκους, εθνικών ταπεινώσεων που συντελέστηκαν εξαιτίας της ανικανότητας και ανευθυνότητας των χειρισµών του κ.
Πάγκαλου. Συγχαρητήρια! Αλήθεια, πόσους δηµοσίους υπαλλήλους θα εκδιώξετε για να πληρώσετε τον κ. Πάγκαλο;
Κύριε Μητσοτάκη, καθώς στην τρίτη συνεδρίαση της αρµόδιας για την επεξεργασία του νοµοσχεδίου επιτροπής είχατε εγκαλέσει τον κ. Μητρόπουλο να σας απαντήσει σχετικά µε
δηµοσιεύµατα που είχατε ανακαλύψει, σας καλούµε και εµείς να
απαντήσετε για τα αναφερόµενα σε άρθρο του περιοδικού «UNFOLLOW», τεύχος 27, Φεβρουαρίου 2014.
Σε αυτό αναγράφεται επί λέξει: «Οι γνώστες των τεκταινόµενων στο Υπουργείο Διοικητικής Απορύθµισης» -όπως έχει καταντήσει- «επιµένουν πάντως ότι ο πραγµατικός εµπνευστής και
αυτού του νοµοσχέδιου δεν είναι άλλος από το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου, Δηµήτρη Στεφάνου. Ο όχι ιδιαίτερα γνωστός δικηγόρος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ απέκτησε
κυβερνητικές θέσεις ως στενός συνεργάτης του Γεωργίου Παπανδρέου και παρέµεινε σε όλες τις κυβερνήσεις των µνηµονίων
ως άνθρωπος ειδικών αποστολών. Από τη θέση του Γενικού
Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών συνέταξε τον «Καλλικράτη», που κατά γενική οµολογία υπήρξε ταφόπλακα για την
τοπική αυτοδιοίκηση. Μετά τις εκλογές του 2012, τοποθετήθηκε
στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Συνοµιλεί απευθείας
µε τα στελέχη της τρόικας και φαίνεται ότι είναι ο ιθύνων νους
πίσω από την εκστρατεία διάλυσης του δηµοσίου, µε τις διαθεσιµότητες, τις απολύσεις, τα λουκέτα σε οργανισµούς και το νέο
σχέδιο νόµου». Σας καταθέτουµε το τεύχος που περιλαµβάνει το
συγκεκριµένο άρθρο και περιµένουµε, βέβαια, τις απαντήσεις
σας.
Απαντήσεις, βέβαια, περιµένω να µου δώσετε και στην ερώτηση που έχω καταθέσει, για τον παράνοµο διορισµό της συζύγου του Κυβερνητικού σας Εκπροσώπου, στην οποία δεν µου
απαντάτε. Το καταθέτω και περιµένω να απαντήσετε.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Περιµένω, λοιπόν, να απαντήσετε επισήµως στην ερώτηση που
έχω καταθέσει στη Βουλή και αρνείστε να απαντήσετε για το
µόνο φάντασµα οργανισµό. Δεν υπάρχουν φαντάσµατα οργανισµοί, κύριε εισηγητά της Νέας Δηµοκρατίας, φαντάσµατα, όµως,
υπάλληλοι και ηµέτεροι που έχετε διορίσει υπάρχουν. Θα πρέπει,
λοιπόν, να τους βρείτε και να τους αξιολογήσετε και αυτούς.
Πέραν, όµως, από τους εµπνευστές αυτού του νοµοθετικού
τερατουργήµατος, η ουσία παραµένει. Μεταξύ των φορέων που
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καταργούνται είναι πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ινστιτούτα,
οργανισµοί παιδικών και εφηβικών βιβλιοθηκών, εταιρείες ανάπλασης και ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων. Σε όλους αυτούς
τους φορείς δραστηριοποιούνται πολλοί µεταπτυχιακοί επιστήµονες, αλλά και διδάκτορες. Όλοι αυτοί αποδίδουν κοινωνικό
έργο, που αποδεικνύεται και από τα υποµνήµατα διαµαρτυρίας
φορέων που σας επισηµαίνουν το πολιτικό σας ατόπηµα.
Οι περισσότεροι εκ των καταργούµενων οργανισµών χρήζουν
πιθανόν αναβάθµισης ή εξυγίανσης ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους. Ωστόσο, όµως, οφείλει να υπάρχει σοβαρός σχεδιασµός και βέβαια µέριµνα για τους εργαζόµενους στους φορείς
αυτούς. Παραδείγµατα οργανισµών που δεν πρέπει να καταργηθούν αποτελούν το Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας και ο Οργανισµός
της λίµνης Κωπαΐδας.
Η κατάργηση του ΤΕΟ αφήνει ανεξέλεγκτους τους εργολάβους, που έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργων στους αυτοκινητόδροµους και επί έτη εισπράττουν διόδια, τα οποία αυξάνουν
διαρκώς, χωρίς όµως να συντηρούν ή να κατασκευάζουν ούτε
ένα µέτρο δρόµου.
Ο οργανισµός αυτός δεν είναι φάντασµα, κύριε εισηγητά της
Νέας Δηµοκρατίας. Οφείλατε, βέβαια, να γνωρίζατε ότι η «ΤΕΟ
Α.Ε.» είναι µία από τις ελάχιστες κερδοφόρες ΔΕΚΟ. Ενδεικτικά,
λοιπόν, το σύνολο των εσόδων για τα έτη 2011-13 είναι 165.000
ευρώ και όλα τα χρόνια της ύπαρξής της χρηµατοδοτεί τη συντήρηση του εθνικού οδικού δικτύου και κυρίως του δευτερεύοντος, το οποίο έχετε παραχωρήσει και δεν συντηρείται σχεδόν
από κανέναν άλλο φορέα ή τους παραχωρησιούχους.
Ωστόσο τα στοιχεία αυτά έχουν κοινοποιηθεί από τους Ανεξάρτητους Έλληνες στους αρµόδιους εισαγγελείς της χώρας.
Στοιχεία τα οποία έχουµε καταθέσει µέσω της ερώτησης της
20ης Νοεµβρίου 2013, την οποία βέβαια δεν απαντάτε γιατί γνωρίζετε ότι έχουµε δίκιο.
Οργανισµό φάντασµα δεν αποτελεί ούτε αυτός που διαχειρίζεται τη λίµνη Κωπαΐδα, που διαχειρίζεται αγροτικές εκτάσεις
που κινδυνεύουν να εκποιηθούν µέσω του αδιαφανούς ΤΑΙΠΕΔ,
εάν προχωρήσετε στην κατάργηση του συγκεκριµένου φορέα.
Τα ηµέτερα σε εσάς µέσα µαζικής προπαγάνδας, που τυχαία
ανήκουν στους εργολάβους των αυτοκινητοδρόµων, και οι πληρωµένοι κονδυλοφόροι τους διερρήγνυαν τα ιµάτιά τους για τον
απαρχαιωµένο και άχρηστο οργανισµό. Όταν, όµως, αποκαλύφθηκε η δουλειά και η πραγµατική σηµασία του φορέα, δεν
ακούσαµε από τα επίσηµα και υποτιθέµενα υπεύθυνα χείλη σας
κουβέντα, παρά µόνο ψελλίσµατα για εξυγίανση µέσω της κατάργησης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ πάρα πολύ!
Συνεχίστε, κυρία Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ένα λεπτό να µου δώσετε κύριε Πρόεδρε,
για να ολοκληρώσω. Ευχαριστώ.
Τα ερωτήµατα για τη σκοπιµότητα κατάργησης γεννούν εποµένως πολλές σκιές για το εάν η στόχευσή σας δεν είχε επηρεαστεί
από παράγοντες πέρα και εκτός του δηµοσίου συµφέροντος.
Πολλά ερωτηµατικά γεννά βέβαια και η προσκόλλησή σας σε πρακτικές αξιολόγησης που ο ίδιος ο ιδιωτικός τοµέας, που τόσο θαυµάζετε, έχει απορρίψει ως άχρηστες και αντιπαραγωγικές.
Αναφερόµαστε στην υποχρεωτική βαθµολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων βάσει ποσόστωσης. Γιατί θα πρέπει να
υπάρχουν 15% κάτω του µετρίου υπάλληλοι; Η Κυβέρνησή σας,
που είναι 100% κάτω του µετρίου, θα αξιολογηθεί; Όχι βέβαια!
Εξακολουθείτε να παραµένετε γαντζωµένοι στην εξουσία εσείς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, ήδη καλύψατε το ένα λεπτό ανοχής που δείχνω για όλους.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Δώστε µου ακόµα ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε,
να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και οι επόµενοι
συνάδελφοι θα θέλουν την ίδια ανοχή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Οι Υπουργοί της Κυβέρνησή σας, καταπα-
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τούν συνεχώς τους νόµους και το συνταγµατικά κατοχυρωµένο
δικαίωµα της προστασίας των εργαζοµένων γυναικών σε κύηση
και σε λοχεία, οι οποίες κινδυνεύουν να απολυθούν γιατί δεν
είστε ικανοί να προβλέψετε διατάξεις που να υλοποιούν την επιταγή του Συντάγµατος για προστασία της µητρότητας.
Σας έχω καταθέσει ερωτήσεις τόσο για τις αντίστοιχες περιπτώσεις της ΕΡΤ που ήδη απολύσατε, κάνοντας το Σύνταγµα
κουρελόχαρτο για ακόµη µία φορά, όσο και για τις εργαζόµενες
στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας του Ανθρωπίνου Δυναµικού που
καταργείτε µε το παρόν µόρφωµα νοµοσχεδίου.
Ξέρουµε ότι πάλι θα αποφύγετε να απαντήσετε παλινδροµώντας µεταξύ µισόλογων και γενικοτήτων. Γνωρίζουµε την πολιτική
σας ανεπάρκεια, καθώς και την ανάγκη να προσκολληθείτε
τυφλά στις επιταγές της τρόικας για να κερδίσετε λίγο ακόµα
χρόνο για τον υπουργικό θώκο.
Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μητσοτάκη, µην εµφανίζεστε ως αρχάγγελος της µεταρρύθµισης. Αρχάγγελος της απορρύθµισης είστε κατ’ εντολή
της τρόικας για την οποία ο Υφυπουργός Μεταφορών της Κυβέρνησής σας παραδέχθηκε σήµερα ότι εξυπηρετεί ιδιωτικά
συµφέροντα. Αυτό ακριβώς κάνετε, αυτό ακριβώς είστε, εξυπηρετείτε ιδιωτικά συµφέροντα και διαλύετε τη Δηµόσια Διοίκηση.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θερµή παράκληση να µην υπερβαίνουµε τον χρόνο. Παρακαλώ πάρα πολύ!
Τον λόγο έχει ο κ. Στρατούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, ένα και µόνο είναι το χαρακτηριστικό αυτού του νοµοσχεδίου, που το διαπερνά όλο σαν µια
κόκκινη κλωστή ανάµεσά του. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ότι
αναζητεί να βρει νέες δεξαµενές για να κάνει απολύσεις, για έναν
και µόνο λόγο. Για να ικανοποιήσει τη θρασύτατη, την ταπεινωτική για τη χώρα µας και αποικιοκρατικού τύπου απαίτηση της
τρόικας να υπάρξουν απολύσεις στο δηµόσιο, να υπάρξει ανθρώπινο αίµα. Γιατί τέτοιο και χειρότερο είναι να χάνει κάποιος
τη δουλειά του και µάλιστα σε πολύ µεγάλη ηλικία, µε παιδιά, µε
οικογένεια.
Και µάλιστα αυτή η στάση απέναντι στην απαίτηση της τρόικας
για απολύσεις στο δηµόσιο ώστε να δηµιουργηθεί ένα κλίµα πλήρους αβεβαιότητας στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα -κανείς
να µην αισθάνεται σταθερότητα δικαίου και απασχόλησης- προοιωνίζει τη στάση της Κυβέρνησης στη συζήτηση που έχει µέχρι
την Κυριακή για τα προαπαιτούµενα της δόσης. Προοιωνίζει τη
στάση της για τις άλλες θρασύτατες απαιτήσεις της τρόικας, τις
θρασύτατες απαιτήσεις της για απελευθέρωση των οµαδικών
απολύσεων που θα εκτινάξει ακόµα περισσότερο στα ουράνια
την ανεργία, τη θρασύτατη απαίτηση της τρόικας για µείωση των
εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών που είναι δώρο µόνο στις
µεγάλες επιχειρήσεις και κατάκαρδη µαχαιριά στο ασφαλιστικό
σύστηµα, τις απαιτήσεις της τρόικας για να παρέµβει στο πώς
θα γίνονται οι απεργίες, για να δοθεί δικαίωµα στους εργοδότες
για lock out και για επιβεβαίωση της εξαφάνισης των τριετιών,
που πολύ σωστά µε δήλωσή του σήµερα ο Αλέξης Μητρόπουλος
είπε ότι από τον Φλεβάρη του 2012 ουσιαστικά έχουν καταργήσει
τις τριετίες στον ιδιωτικό τοµέα.
Πώς δηµιουργείτε αυτές τις δεξαµενές; Καταργείτε είκοσι
τρεις φορείς του δηµοσίου. Το έργο τους το περνάτε ή σε άλλους οργανισµούς ή σε υπηρεσίες του δηµοσίου. Τους εργαζόµενους όµως δεν τους περνάτε. Τους απολύετε τους
εργαζόµενους, µε συνέπεια να πηγαίνουν στην ανεργία. Επίσης,
πηγαίνουν στην ανεργία, παρότι η συντριπτική πλειοψηφία απ’
αυτούς, σχεδόν όλοι έχουν προσληφθεί µε αξιοκρατικές διαδικασίες, µε διαδικασίες ΑΣΕΠ. Απολύετε απ’ αυτούς τους οργανισµούς που διαλύετε ακόµα και εγκύους και λεχώνες
υπαλλήλους, ενώ και στον ιδιωτικό τοµέα, που είναι ο νόµος του
ισχυρού, που είναι η εργασιακή ζούγκλα, που όταν περνάς την
πόρτα της επιχείρησης, δεν υπάρχει νόµος, σύνταγµα, θεός, τίποτα για τον εργαζόµενο, ακόµα και εκεί οι έγκυες και οι λεχώνες
προστατεύονται από την απόλυση. Εδώ διώχνετε εγκύους, λεχώνες, άτοµα µε αναπηρία και µάλιστα χωρίς αποζηµιώσεις τους
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περισσότερους απ’ αυτούς και µάλιστα χωρίς να έχουν δικαίωµα
να πάρουν επίδοµα ανεργίας. Διαλύετε χρήσιµες υπηρεσίες για
την κοινωνία, για τον πολιτισµό, για το περιβάλλον και βεβαίως,
αφού διαλύετε αυτές τις υπηρεσίες, οδηγείτε στο να εκχωρούνται αυτές οι υπηρεσίες σε ιδιώτες και να πληρώνουν περισσότερο από την τσέπη τους οι πολίτες.
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το Εθνικό Ινστιτούτο
Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού. Αναφέρθηκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι, όχι µόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, ακόµα και από το
ΠΑΣΟΚ και από τη ΔΗΜΑΡ, στο συγκεκριµένο ζήτηµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ: Το «ακόµα» τι νόηµα έχει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μην διακόπτετε, παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Αγαπητέ κύριε Ντόλιο, το Εθνικό
Ινστιτούτο Εργασίας έχει εξήντα πέντε εργαζόµενους. Το 90% απ’
αυτούς έχει πτυχία, µεταπτυχιακά και διδακτορικά και η δουλειά
του είναι να επεξεργάζεται και να εφαρµόζει πολιτικές απασχόλησης. Μα, είναι δυνατό µε ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους η κυβέρνηση να το καταργεί; Όχι απλά δεν έπρεπε να καταργηθεί, αλλά
τρεις βάρδιες έπρεπε να δουλεύουν για να βοηθάνε τον ΟΑΕΔ,
όπως µε έγγραφό του το ζητάει, για τη χάραξη πολιτικών απασχόλησης. Υπάρχει και σε εξέλιξη πρόγραµµα που υλοποιεί το Εθνικό
Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού, πρόγραµµα για
τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις που αφορά δεκατέσσερις
χιλιάδες επιχειρήσεις και εκατό χιλιάδες εργαζόµενους.
Έγινε και ανοικτή διαβούλευση πριν. Γιατί το ανεβάζετε για
διαβούλευση, κύριε Υπουργέ, κύριε Μητσοτάκη, αφού τη γράφετε στα παλαιότερα των υποδηµάτων σας; Έγιναν τριακόσια
εξήντα οκτώ σχόλια για το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, όλα θετικά, να παραµείνει.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα την τοποθέτησή σας, επειδή και ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε και
είπε ότι δεν ψηφίζουν την κατάργηση αυτού του οργανισµού, τι
θα κάνετε, µετά και τη δήλωση του ΠΑΣΟΚ. Για να ξέρουµε και
εµείς αν θα ζητήσουµε και για το άρθρο 8 ονοµαστική ψηφοφορία, όπως θα ζητήσουµε για όλους τους υπόλοιπους δηµόσιους
οργανισµούς που διαλύετε.
«Αξιολόγηση», λέει, «25% άριστα, 60% µέτρια, 15% ανεπαρκείς».
Γιατί, κύριε Υπουργέ; Και αν είναι 14%; Και αν είναι 13%; Και
αν είναι 16%; Πώς βγήκε το 15%, ντε και καλά; Αυτό εξευτελίζει
κάθε έννοια αξιολόγησης, κάθε έννοια αµεροληψίας, κάθε έννοια
αξιοκρατίας στο δηµόσιο. Δηµιουργεί κλίµα ανηλεούς ανταγωνισµού µέσα στους εργαζόµενους, για να µην βρεθούν κάποιοι στο
15% που είναι ανεπαρκείς και κινδυνέψουν µε απόλυση. Βάζετε
ουσιαστικά µε αυτόν τον τρόπο το πιστόλι στον κρόταφο των
προϊσταµένων τους και τους λέτε «ντε και καλά το 15% θα το
βγάλετε ανεπαρκές».
Και σας λέω, κύριε Υπουργέ, ούτε οι πολυεθνικές που το εφάρµοζαν δεν το εφαρµόζουν εδώ και είκοσι χρόνια το Merit System,
το θεωρούν αντιπαραγωγικό και το έχουν καταργήσει. Και µια
φορά το 1991 είχε θεσπιστεί ένας νόµος στη χώρα µας για να
εφαρµοστεί στο δηµόσιο, εφαρµόστηκε µία φορά και το πήραν
πίσω ως αντιπαραγωγικό µέτρο.
Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, εµείς είµαστε υπέρ της αξιολόγησης
στο δηµόσιο. Είµαστε υπέρ της αξιολόγησης παντού. Αρκεί να
καταργηθεί η υποχρεωτική ποσόστωση, δηλαδή ότι κάποιοι θα
βγουν ντε και καλά ανεπαρκείς. Αρκεί τα κριτήρια της βαθµολόγησης να είναι σαφή, να είναι αντικειµενικά, να είναι µετρήσιµα,
να είναι διαφανή, να είναι αξιοκρατικά, να αποσυνδεθεί η βαθµολογία από την απόλυση. Και για την επιτροπή αξιολόγησης λέτε:
«Δεν διαβάσατε; Αφού έχουµε την επιτροπή, που αν κάποιος αδικηθεί από την αξιολόγηση, θα πάει και θα κάνει ένσταση». Σε
αυτήν την επιτροπή, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε συµµετοχή των
εργαζοµένων για να εξασφαλιστεί η ελάχιστη αµεροληψία.
Είναι δυνατό, µε το άρθρο 43, δέκα και είκοσι χρόνια µετά, να
επανεξετάζετε συµβάσεις ορισµένου χρόνου και έργου που µετατράπηκαν µε αποφάσεις του ΑΣΕΠ σε αορίστου χρόνου; Είναι
ασφάλεια δικαίου αυτή; Είναι δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη; Είναι
οι δύο αυτές αρχές του Συντάγµατος για τους εργαζόµενους;
Αν κάπου υπάρχουν καταγγελίες, αν κάπου έχει βρεθεί κάτι
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και είναι παράνοµο, υπάρχουν σήµερα οι διαδικασίες που προβλέπονται από το νοµικό µας πολιτισµό και το νοµικό µας πλαίσιο, ώστε όσοι έχουν κάνει παρανοµία να τιµωρηθούν. Θα βάλετε
τριάντα πέντε χιλιάδες εργαζόµενους και µπροστά σε εκλογές
σε οµηρία; Είναι δυνατόν να το κάνετε αυτό, κύριε Υπουργέ, και
ειδικά στο Υπουργείο Πολιτισµού, που σχεδόν οι µισοί είναι µε
τέτοιες διαδικασίες και ουσιαστικά πάτε να το διαλύσετε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ενώ ο ν. 3870/2010 στο άρθρο 17 λέει ότι δυο µήνες πριν από
τις εκλογές και µέχρι την ανάληψη των καθηκόντων των περιφερειαρχών και των δηµάρχων δεν γίνονται υπηρεσιακές µεταβολές, ούτε µεταθέσεις ούτε απολύσεις ούτε τίποτα, µας φέρατε
τροπολογία που λέτε για όσους έχουν βγει σε διαθεσιµότητα και
κινητικότητα να µην ισχύει ο νόµος. Γιατί; Γιατί θέλετε να διώξετε
στις 22 του Μάρτη -από τις 18 Μάρτη απαγορεύονταν οι απολύσεις- σχολικούς φύλακες, δηµοτική αστυνοµία, καθηγητές, υπαλλήλους από ασφαλιστικά ταµεία. Θέλετε να διώξετε στις 18 του
Μάη που θα ψηφίζουµε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες τις ηρωικές
καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών που δίνουν µάχη τόσους µήνες. Στις 18 του Μάη οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα ψηφίζουµε στην κάλπη και εκείνη την ηµέρα τελειώνει η οκτάµηνη
διαθεσιµότητα και θα απολυθούν. Είναι δυνατόν αυτό να συµβαίνει τη µέρα της δηµοκρατίας που ψηφίζουν οι Έλληνες πολίτες;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Φθάσατε ακόµη και σε επιτυχόντες του ΑΣΕΠ από την 1-1-2009
να λέτε, εάν θέλετε να πιάσετε γρήγορα δουλειά, να ξανασυµµετάσχετε σε νέους διαγωνισµούς που θα προκηρυχθούν. Εάν
δεν θέλετε, θα περιµένετε µέχρι τα τέλη του 2015, παρ’ ότι έχετε
πετύχει στο ΑΣΕΠ και θα δούµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βεβαίως, υπάρχει και κάτι άλλο που δεν θα το αναλύσω, το
οποίο παρουσίασαν ο Αλέξης Μητρόπουλος και ο Παναγιώτης
Λαφαζάνης, το κουρελόχαρτο που έγινε το Σύνταγµα από το
παρόν νοµοσχέδιο, όπως γράφει και η Επιστηµονική Επιτροπή
της Βουλής, που την γράψατε πριν µε ψηφοφορία στα παλιά σας
τα παπούτσια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα έχω να πω, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω. Θα σαρωθούν
αυτές οι διατάξεις. Θα σαρωθούν, κατ’ αρχάς, από τα δικαστήρια. Ήδη σήµερα, κύριε Υπουργέ, παίζει παντού και είναι από τις
πρώτες ειδήσεις αυτό που απαντήσατε σε µένα και στον Αλέξη
Μητρόπουλο, ότι αυτοί οι οποίοι βγήκαν σε εφεδρεία µε το
ν.4024/2011 επανέρχονται, γιατί κέρδισαν µε απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας ότι µε τις προσυνταξιοδοτικές εφεδρείες και την απόλυσή τους παραβιάστηκε το άρθρο 103 του
Συντάγµατος περί µονιµότητας.
Ήταν επτακόσιοι άνθρωποι και τους καλείτε σήµερα να επανέλθουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
πολύ, κύριε συνάδελφε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Θα τους επαναφέρουµε. Θα καταργήσουµε αυτούς τους νόµους που οδηγούν σε απολύσεις πολιτικά και επίσης θα επαναφέρουµε µε σχέδιο νόµου που είχα
την τιµή να συντάξω µε τον Αλέξη Μητρόπουλο, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και εβδοµήντα δυο Βουλευτές να υπογράφουν
και τον Πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα, ότι όποιοι απολυθούν µε βάση
τέτοιες αντισυνταγµατικές διατάξεις θα γυρίσουν πίσω και θα δικαιωθούν.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ πολύ για την τήρηση του χρόνου. Δεν µπορούµε να το καταλάβουµε αυτό; Όποιος τηρεί τον χρόνο σέβεται
τον εαυτό του.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ένα λεπτό ήταν, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ένα λεπτό,
αλλά είναι τόσοι εγγεγραµµένοι.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Είναι εις βάρος των υπολοίπων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δηλαδή, οι
άλλοι τι θα κάνουν, κύριε συνάδελφε;
Σας λέγω, κύριοι συνάδελφοι, ότι πάνω από ένα λεπτό ανοχή
δεν επιδεικνύω πλέον σε κανέναν και ας υπάρξει δυσθυµία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μόνο στον εαυτό σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μόνο στον εαυτό σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εάν δεν µιλούσε
αυτή απόψε, δεν θα µπορούσε!
Κυρία Ουζουνίδου, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς δεν έπρεπε να µιλάτε. Θα
έπρεπε να είχατε παραιτηθεί από τη θέση αυτή.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να κάνετε µοµφή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Γιατί δεν κάνετε
µοµφή;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί δεν σέβεστε εσείς τον
εαυτό σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Πρέπει να το ξανασκεφθείτε, κύριε
Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Αφού το λέει η
κ. Κωνσταντοπούλου!
Κυρία Ουζουνίδου, έχετε τον λόγο.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, και µε αυτό το νοµοσχέδιο συνεχίζετε πλήρως υποταγµένοι
στα κελεύσµατα της τρόικας, τη δραστική συρρίκνωση του ευρύτερου δηµόσιου χώρου, την παράδοση των τοµέων που συνεισφέρουν έσοδα στο κράτος στα χέρια των ιδιωτών.
Ζούµε ως χώρα τον πιο βάναυσο επιθετικό νεοφιλελευθερισµό
της ιδιωτικοποίησης οποιουδήποτε τοµέα παρέχει εχέγγυα κερδοφορίας. Είκοσι τρεις φορείς καταργούνται. Το δηµοσιονοµικό
όφελος είναι ελάχιστο και βέβαια το χειρότερο είναι ότι οδηγούνται πλέον οι εργαζόµενοι αορίστου χρόνου στα νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου στην έξοδο, σε απευθείας απολύσεις.
Όταν έχουν υλοποιηθεί οι στόχοι, ακόµη και µε τις µνηµονιακές δεσµεύσεις που έχει η Κυβέρνηση για αποχώρηση πάνω από
εκατόν πενήντα χιλιάδων εργαζοµένων, όλη αυτή η διαδικασία
διαθεσιµότητας, κινητικότητας έχει τιµωρητικό χαρακτήρα και
υπηρετεί τη νεοφιλελεύθερη πολιτική για συρρίκνωση, υποβάθµιση, απαξίωση, διάλυση του δηµόσιου τοµέα και των κοινωνικών
αγαθών, τα οποία αυτό παράγει.
Μέσα σε αυτό το σκεπτικό, κύριοι, είναι και το άρθρο 43 και η
τροπολογία 1253 που φέρνετε προς ψήφιση στη Βουλή. Συνεχίζετε ακάθεκτοι την επιχείρηση όχι συρρίκνωσης απλώς αλλά
ακρωτηριασµού του κράτους, όπως τόνισε κι ο εισηγητής µας,
τηρώντας πιστά και ολοκληρώνοντας τις καταστροφικές διατάξεις του δεύτερου µνηµονίου της κυβέρνησης Παπαδήµου.
Τον ίδιο σκοπό υπηρετείτε και µε τις διατάξεις για την αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων. Εισάγετε ένα κανιβαλικό σύστηµα µε καθορισµένα ποσοστά µε σκοπό να διευρύνετε
αργότερα τη δεξαµενή απασχολούµενων προς διαθεσιµότητααπόλυση. Ορίζετε 15% των υπαλλήλων να αξιολογείται µε τη µικρότερη βαθµολογία, από 1 έως 6. Και ποιος αποκλείει αύριο,
κύριοι, ότι αυτοί οι αξιολογούµενοι δεν θα αποτελέσουν τη δεξαµενή που ανέφερα;
Φαντάζοµαι ότι όλοι οι Βουλευτές, από όλους τους χώρους,
έτσι κι εγώ έλαβα γνώση των υποµνηµάτων των εργαζοµένων
ΠΟΕ-ΟΤΑ. Προς εµένα ήρθε εκείνο των εργαζοµένων της δυτικής Μακεδονίας για τους στόχους και τη διαδικασία αξιολόγησης.
Επανασυστήνετε, κύριοι, το κοµµατικό κράτος µέσα από την
πιο σκληρή πελατειακή λογική. Αξιολόγηση της απόδοσης, κύριοι, στον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα, σε όλον τον αναπτυγµένο κόσµο σηµαίνει κίνητρα, µπόνους και επανεκπαίδευση, εάν
χρειάζεται. Δεν σηµαίνει επ’ ουδενί τιµωρία, διαθεσιµότητα και
απόλυση. Ακόµα και το σύστηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
τόσο ευαγγελίζεστε, σε αυτά βασίζεται, συν ότι προβλέπει εκπροσώπηση των εργαζοµένων στη διαδικασία αξιολόγησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι, καταργείτε το ρυθµιστικό της Αθήνας και
της Θεσσαλονίκης, χωρίς να έχει γίνει καµµία αξιολόγηση του
έργου τους και της αναγκαιότητας της ύπαρξής τους.
Καταργείτε την «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε.», που –όπως ειπώθηκε στην επιτροπή- τον Νοέµβριο του περασµένου έτους, µόλις πριν από τέσσερις µήνες
δηλαδή, πήρε έγκριση 1,5 εκατοµµυρίου ευρώ από το Πράσινο
Ταµείο. Νοµοθετείτε δηλαδή µε ορίζοντα τετραµήνου; Πώς µπορεί άραγε να χαρακτηριστεί αυτή η πρακτική; Καταργείτε µία
εταιρεία διεθνώς αναγνωρισµένη, µια εταιρεία που ασχολείται µε
την ανάπλαση της διαµόρφωσης της λεωφόρου Βασιλίσσης
Όλγας, που αποτελεί τη συνέχεια του αρχαιολογικού περιπάτου
της Αθήνας, µια εταιρεία που έχει υπογράψει µνηµόνιο συνεργασίας για την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων της Πάτρας, για
την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων της Κνωσσού –του δεύτερου σε επισκεψιµότητα αρχαιολογικού χώρου της χώρας- και για
έργα σε Βόλο, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη.
Ειδικότερα στην περιοχή µου, την Κοζάνη, ολοκληρώθηκε και
η κρίση του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού ιδεών «Κοζάνη Χ 4»,
στον οποίον συµµετέχουν νέοι επιστήµονες. Επρόκειτο να παρουσιαστεί η έκθεση στην πόλη µε τα αποτελέσµατα του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού ιδεών και µετά θα προχωρούσε και η
ανάθεση µελετών. Αναρωτιέµαι από ποιον φορέα και πότε άραγε
θα προχωρήσει. Έχετε ή όχι ευθύνη, κύριοι, για την κωλυσιεργία
των έργων;
Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, το Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας είναι ο µοναδικός δηµόσιος φορέας που έχει την τεχνογνωσία και την υλικοτεχνική υποδοµή διαχείρισης των
αυτοκινητόδροµων και των διοδίων. Είναι οργανισµός κερδοφόρος –είναι περίπου 150 εκατοµµύρια την τελευταία τριετία- οργανισµός που όχι µόνο δεν επιβαρύνει τον κρατικό
προϋπολογισµό, αλλά χρηµατοδοτεί το ελληνικό δηµόσιο για τη
συντήρηση και την ανακατασκευή του εθνικού οδικού δικτύου.
Την τελευταία δεκαετία έδωσε 750 εκατοµµύρια στη συντήρηση
του δευτερεύοντος οδικού δικτύου κ.λπ..
Παρά το γεγονός ότι η «ΤΕΟ Α.Ε.» διαχειρίζεται µόνο τα διόδια
των Μαλγάρων και του Ακτίου –γιατί τα άλλα τα δώσατε στους
παραχωρησιούχους- εξακολουθεί πάλι να είναι κερδοφόρα. Διαθέτει υποδοµή διαλειτουργικότητας και για το κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών πληρωµών.
Και βέβαια τα κάνετε όλα αυτά µε το πρόσχηµα ότι έχουν γίνει
ατασθαλίες. Τι εµποδίζει, κύριοι, και ποιον εµποδίζει να διερευνηθούν και να αποδοθούν ευθύνες; Εσείς και οι κυβερνήσεις σας
δεν ήσασταν που διορίζατε τα διοικητικά συµβούλια και δεν
έχετε ευθύνες;
Και αν υποθέσουµε ότι την «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» θα την κρατήσετε,
τι θα γίνει µε τις υπόλοιπες παραχωρήσεις, όταν κριθεί αναγκαίο
να αναλάβει ένας δηµόσιος φορέας µέρος ή το σύνολο της
διαχείρισης και λειτουργίας των παραχωρήσεων; Σας αναφέρω
ως παράδειγµα την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ».
Αναφορικά µε το προσωπικό, εγώ τι να προσθέσω
περισσότερο, πέραν της κρίσης της Επιστηµονικής Επιτροπής
της Βουλής; Συγκεκριµένα, η διάταξη που προβλέπει την
απόλυση των εργαζοµένων στους καταργούµενους φορείς ΤΕΟ
και άλλους, χωρίς την τήρηση της νοµοθεσίας για τις οµαδικές
απολύσεις, κρίθηκε παράνοµη και αντισυνταγµατική και από την
Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής.
Καταληκτικά, παρά τις απλουστεύσεις του Κεφαλαίου Α, τις
οποίες θεωρούµε αναγκαίες, το νοµοσχέδιο µόνο µεταρρύθµιση
δεν φέρει. Χαρακτηρίζεται από µία σειρά αντισυνταγµατικών και
παράνοµων διατάξεων, όπως γνωµοδοτεί και η Επιστηµονική
Επιτροπή της Βουλής. Μιλάµε για κατακρεούργηση του
εναποµείναντος δηµοσίου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, για
επανασύσταση ενός κοµµατικού, πελατειακού κράτους, για
τιµωρητικές διατάξεις και δηµιουργία εκφοβισµού στους
δηµόσιους υπαλλήλους, για σαφή προσήλωση σε µία
νεοφιλελεύθερη πολιτική.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, πάρτε το υπαλληλοκτόνο
νοµοσχέδιό σας πίσω.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΔ’ - 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ για
την τήρηση του χρόνου, κυρία Ουζουνίδου.
Τον λόγο έχει η κ. Σακοράφα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και δύο χρόνια
διαπιστώνουµε µε κάθε ευκαιρία ότι η Κυβέρνηση συντεταγµένα
και οργανωµένα µε τη γενναιόδωρη στήριξη σε κάθε βήµα αυτής
της τακτικής των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης απαξιώνει το
δηµόσιο δυναµικό της χώρας µας και ευτελίζει κάθε θεσµό
παροχής δηµόσιων υπηρεσιών.
Ο προφανής και οµολογηµένος στόχος της Κυβέρνησης είναι
η απόλυτη συρρίκνωση και τελικά η διάλυση του δηµόσιου
τοµέα. Στη διαδικασία αυτή, το γεγονός ότι διαπιστώνεται,
επίσης, πλήρης απουσία αξιολόγησης και αιτιολόγησης, όπως
και καµµία προηγούµενη διαβούλευση µε τους καταργούµενους
φορείς, είναι ενδεικτικό της λογικής του «αποφασίζοµεν και
διατάσσοµεν» που διέπει όλα τα πεδία των κυβερνητικών
πολιτικών επιλογών.
Και φυσικά, αυτό δεν γίνεται ούτε από προχειρότητα ούτε από
βιασύνη. Πρόκειται για µία κυβερνητική επιλογή που πετάει στο
καλάθι των αχρήστων κάθε διαδικασία δηµοκρατικής νοµιµοποίησης ακόµη και επιµέρους πολιτικών, επιλογή παρόµοια
άλλωστε µε τον τρόπο που συµπεριφέρεστε απέναντι στη Βουλή
και στο Σύνταγµα. Είναι όλα αυτά –τόσο τα επί µέρους όσο και τα
συνολικά- που σας µετατρέπουν σε κυβέρνηση κοινοβουλευτικής
ολιγαρχίας. Και φυσικά µία τέτοια κυβέρνηση θεωρεί µικρή,
παράπλευρη απώλεια το γεγονός ότι πετάει τους εργαζόµενους
στον Καιάδα της ανεργίας. Και αυτή η στάση σας, κυρίες και
κύριοι της Κυβέρνησης, δεν εκπορεύεται από την αναλγησία αλλά
είναι πολιτική επιλογή.
Το στρατηγικό σχέδιο, το οποίο υλοποιείτε µε προθυµία, έχει
ως στόχο τη διάσωση των εταίρων σας, εγχώριων και ξένων, µε
τίµηµα τη συντριβή της κοινωνίας. Είναι σαφές ότι όλα αυτά
γίνονται σχεδιασµένα, µε µαθηµατική ακρίβεια, ώστε να κάνετε
απρόσκοπτη την επέλαση όχι φυσικά των αναπτυξιακών
επενδύσεων αλλά του κερδοσκοπικού ιδιωτικού κεφαλαίου στο
κράτος και στο δηµόσιο πλούτο.
Το παρόν νοµοσχέδιο δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά τον
Δούρειο Ίππο για την άµεση διάλυση όποιου φορέα θα
µπορούσε να αποτελέσει ακόµα και το πιο µικρό ανάχωµα στο
στρατηγικό σας σχέδιο. «Κλείνετε πονηρά το µάτι» στα
συµφέροντα, κύριε Υπουργέ, και προχωράτε σε στοχευµένες
καταργήσεις.
Όπως ακριβώς αρµόζει σε Υπουργό νεοαποικίας, «καθαρίζετε»
µε συνοπτικές διαδικασίες ό,τι µπορεί να δηµιουργήσει εµπόδια
στα συµφέροντα, τα οποία σας εντέλουν να τα διευκολύνετε. Και
αυτό φωνάζει σε κάθε άρθρο του νοµοσχεδίου.
Με το άρθρο 6 καταργείτε το Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας, τον
µόνο ελεγκτικό µηχανισµό των αυτοκινητοδρόµων, ο οποίος
έστω και υποβαθµισµένος, έστω και αποδεκατισµένος, έστω και
περιορισµένος, ενοχλούσε ακόµα και σαν ύπαρξη τους εθνικούς
εργολάβους. Και δεν φτάνει που οι εθνικοί εργολάβοι
εισπράττουν συνεχώς κρατικές αποζηµιώσεις και ειδικές
πιστώσεις, δεν φτάνει που απογειώθηκαν κατά 60% τα διόδια,
δεν φτάνει που οι πλουσιοπάροχες συµβάσεις είναι σε µεγάλο
βαθµό αδρανείς ή ακόµη και ανεκτέλεστες ως προς τα έργα,
τους προσφέρετε ακόµη ένα δώρο. Και αυτονόητα, ο µεγάλος
εχθρός του κράτους για εσάς είναι ο απλός πολίτης, αυτός που
δεν έχει να πληρώσει και που αυτόν σέρνετε στα δικαστήρια.
Ας προχωρήσω, όµως, στην τεκµηρίωση µου. Με το άρθρο 7
καταργείτε την «ΕΑΧΑ Α.Ε.» τόσο βιαστικά και πρόχειρα, που
µόλις προχθές ανακάλυψαν οι εγκέφαλοι του Υπουργείου σας
ότι δεν καταργείται µία ανώνυµη εταιρεία έτσι απλά µε
υπουργική «παραγγελιά» και φέρνετε τροπολογία, για να
ακολουθήσετε τη διαδικασία του νόµου.
Για τις µεγαλοστοµίες του τότε Υπουργού Πολιτισµού και νυν
Πρωθυπουργού περί της ιστορίας µας και του πολιτισµού µας,
που αποτελούν τη βαριά βιοµηχανία της Ελλάδας, ας µη µιλάµε
καλύτερα. Σήµερα σας ενοχλεί και καταργείτε ακόµα και την
εταιρεία που αναφέρεται στην ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων.
Βλέπετε, κόβει κι αυτή έργα από εργολάβους, είναι κι αυτή ανά-
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χωµα σε αυθαίρετους και κερδοσκοπικούς σχεδιασµούς που
στόχο έχουν να ακυρώσουν στην πράξη όποια οραµατικά σχέδια
είχαν εκπονηθεί κατά το παρελθόν, τα οποία –έστω και ελλιπήυπηρετούσαν µε σεβασµό την ανάδειξη και την αξιοποίηση των
αρχαιολογικών χώρων της χώρας.
Βαριά βιοµηχανία ο πολιτισµός, αλλά για ποιους, κύριε
Υπουργέ; Όχι φυσικά για την πατρίδα µας, για την ταυτότητά
µας, για τους πολίτες µας. Όχι φυσικά σαν συγκριτικό µας πλεονέκτηµα, αλλά σαν αποκλειστικό και προνοµιακό πεδίο κέρδους
των ιδιωτών. Η υποκρισία σας απογειώνεται στην κατάργηση των
Οργανισµών Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης µε
πρόσχηµα την ανύπαρκτη εξοικονόµηση πόρων.
Είναι αδιανόητο στην εποχή που όλοι µιλούν -και εσείς οι ίδιοιγια την αποκέντρωση σαν εθνική, αλλά και ευρωπαϊκή πολιτική,
να καταργούνται ουσιαστικοί φορείς του περιφερειακού σχεδιασµού και της ανάπτυξης. Καµµία φιλοσοφία για το νέο επιτελικό
και αποτελεσµατικό κράτος δεν µπορεί να εξηγήσει αυτήν την
επιλογή. Το αντίθετο, η µητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας, αλλά και της Θεσσαλονίκης, ο αναπτυξιακός ρόλος που καλούνται να υπηρετήσουν και ακόµα περισσότερο οι σύνθετες
ανάγκες, στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν µέσα σε περίοδο κρίσης, επιβάλλουν την απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΡΣΑ
και του ΟΡΣΘ.
Αυτή η επιλογή εξηγείται µόνο µε µια λογική. Και οι δυο οργανισµοί που έχουν συγκεκριµένη αντίληψη και σχέδιο για την
εφαρµογή αναπτυξιακών κατευθύνσεων στο χώρο της µητρόπολης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, µε παράλληλη εξασφάλιση των απαιτούµενων περιβαλλοντικών και κοινωνικών
παραµέτρων, αποτελούν τα µεγάλα εµπόδια, τα οποία φυσικά
πρέπει να αρθούν στους σχεδιασµούς της Κυβέρνησης. Και γνωρίζουµε όλοι τους σχεδιασµούς ξεπουλήµατος όλων των φιλέτων
µε πρώτο απ’ όλα το Ελληνικό.
Μόλις πριν από τρία χρόνια, το Υπουργείο Οικονοµικών περιέγραψε την αξία της συγκεκριµένης περιουσίας στα 5 δισεκατοµµύρια. Τώρα, σύµφωνα µε διαρροές, λόγω αυτής της περιβόητης
ρήτρας εµπιστευτικότητας του ΤΑΙΠΕΔ, από τα 5 δισεκατοµµύρια η αξία έχει πέσει στα 1,27 δισεκατοµµύρια και µαθαίνουµε
ότι πρόκειται να πουληθεί τελικά στα 500 εκατοµµύρια και µάλιστα καταβλητέα σε βάθος χρόνων.
Εδώ, δηλαδή, χαρίζουµε το Ελληνικό για ενενήντα εννιά χρόνια στον κ. Λάτση και αυτονόητα φιµώνουµε κάθε ανεπιθύµητη
φωνή µε την κατάργησή της. Εµένα µου θυµίζει πολλά. Μου θυµίζει Μαρούσι, Ολυµπιακούς Αγώνες και Mall.
Και προχωράτε ακάθεκτος. Μετά από ένα όργιο άθλιας προπαγάνδας και λάσπης, η κατάργηση του Οργανισµού της Κωπαΐδας ήταν αναµενόµενη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Τι ακούµε, κύριε Πρόεδρε;
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Εδώ το παιχνίδι αφορά σε γεωργική γη
και υδάτινους πόρους και ο σκοπός σας είναι φανερός: Κανένα
εµπόδιο στην ιδιωτικοποίηση των υδάτινων πόρων που σχεδιάζετε και την άλωση της γης υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας
από τα µεγάλα συµφέροντα, κύριε συνάδελφε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Βέβαια, βέβαια.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Κύριε συνάδελφε, δεν είµαστε σε καφενείο, είµαστε στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πολύ, κύριε Καράµπελα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Σας παρακαλώ πολύ να έχετε λίγη υποµονή να µε ακούσετε, όπως σας ακούω όταν ανεβαίνετε πάνω
στο Βήµα. Κάντε µου τη χάρη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία συνάδελφε, συνεχίστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Δεν µπορούµε να ακούµε άλλα τέτοια, κύριε Πρόεδρε! Έχουµε ακούσει πολλά πράγµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε, δίνετε το δικαίωµα να µακρηγορεί εν συνεχεία
ο κάθε οµιλητής επικαλούµενος διακοπές.
Ορίστε, κυρία Σακοράφα, συνεχίστε.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Είναι γνωστό, άλλωστε, κύριε συνάδελφε,
ότι µεγάλες πολυεθνικές αγοράζουν χωράφια στην Κωπαΐδα, τα
αφήνουν χέρσα και προοιωνίζεται η αλλαγή στη χρήση γης. Σας
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το είπαν πεντακάθαρα στην επιτροπή, ο περιφερειάρχης, ο δήµαρχος και το Δ.Σ. του οργανισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Χρεώστε το σε µένα, θα µιλήσω
πέντε λεπτά εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, θα σας παρακαλέσω ιδιαιτέρως. Από την ώρα που ανέβηκα εδώ, διακόπτετε. Δεν είναι κατάσταση αυτή.
Ορίστε, κυρία Σακοράφα, συνεχίστε.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πάρα πολλά τα σηµεία του παρόντος νοµοσχεδίου στα
οποία θα µπορούσα να σταθώ: από το αντισυνταγµατικό προηγούµενο που εισάγετε, ισοπεδώνοντας όλους τους τύπους σχέσεων εργασίας, µέχρι την κατάργηση κάθε έκφανσης του
κράτους δικαίου, που είναι πρωτίστως η αρχή της ασφάλειας του
δικαίου, από την έννοια αφ’ ενός της σταθερότητας και της προβλεψιµότητας των νοµικών και πραγµατικών καταστάσεων που
έχουν νοµίµως διαµορφωθεί και αφ’ ετέρου του αποκλεισµού
των αιφνίδιων και απροσδόκητων µεταβολών τους. Όµως, είναι
δεδοµένο ότι το κράτος δικαίου δεν υπάρχει πλέον, όπως επίσης
είναι δεδοµένο ότι το Σύνταγµα για εσάς είναι ένα κουρελόχαρτο.
Υπακούοντας «αµελλητί» στις διαταγές των επιτρόπων σας,
επανακαταθέσατε και εκπρόθεσµη µάλιστα την τροπολογία που
είχε αποσύρει ο κ. Δένδιας κάτω από την κατακραυγή σύσσωµης
της Αντιπολίτευσης περιφρονώντας κάθε έννοια δηµοκρατίας.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στέλνετε στην ανεργία, απολύοντας, χιλιάδες εργαζόµενους που λήγει η περίοδος της διαθεσιµότητάς
τους λίγο πριν τις εκλογές.
Απέναντι σ’ αυτήν την ισοπεδωτική λογική και γνωρίζοντας τα
ελάχιστα περιθώρια που µου δίνει η παρούσα συγκυρία, έχω καταθέσει, κύριε Υπουργέ, τροπολογία που αφορά στους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ δώστε µου
και τελείωσα.
Και αυτό όχι για ξεχωριστή αντιµετώπιση, αλλά για εφαρµογή
της απλής λογικής. Αφορά σε υπαλλήλους που το κράτος έχει
επενδύσει, επιµορφώνοντάς του σε υψηλότατο επίπεδο, ακριβώς
για να υπηρετήσουν µε υψηλά αξιοκρατικά κριτήρια αυτήν τη Δηµόσια Διοίκηση που εσείς αυτήν τη στιγµή διαλύετε και προφυλάσσοντας την επένδυση που έχει κάνει, τους δεσµεύει για,
τουλάχιστον, µία δεκαετία µε ρήτρα αποζηµίωσης να προσφέρουν στο δηµόσιο αυτές τις εξειδικευµένες γνώσεις. Και στο σηµερινό νοµοσχέδιο, που υποθετικά µιλάτε για αξιολόγηση και
αξιοκρατία, τους θέτετε και αυτούς σε διαθεσιµότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, συντοµεύετε.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, την τροπολογία, ώστε να µην πεταχτεί στα σκουπίδια η επένδυση του κράτους.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ποιος θα είναι ο τελευταίος οµιλητής, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο κ. Δήµας.
Τον λόγο έχει ο κ. Πετράκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, εσείς που µε τις πολιτικές των µνηµονίων µας µας βυθίσατε
στην ανεργία ένα εκατοµµύριο οχτακόσιες χιλιάδες ανέργους,
πάει πολύ να εγκαλείτε το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν ενδιαφέρεται για τους
ανέργους του ιδιωτικού τοµέα. Αιδώς Αργείοι, λοιπόν!
Εσείς, βέβαια, γράφετε στα παλαιότερα των υποδηµάτων σας
την ίδια την Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, που έκρινε τον
σκληρό πυρήνα του νοµοσχεδίου, τον οποίο φέρνετε, αντισυνταγµατικό. Επειδή µε τη συγκυριακή πλειοψηφία που έχετε νοµίζετε ότι αυτά τα πράγµατα θα περάσουν εσαεί.
Ο σκοπός του νοµοσχεδίου σας είναι πλέον φανερός: Οι απο-
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λύσεις των δηµοσίων υπαλλήλων, για τις οποίες έχετε δεσµευθεί
παραδοµένοι στην τρόικα, η περαιτέρω συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους και η παραχώρηση στους ιδιώτες έργου που επιτελείται σήµερα από τους δηµόσιους οργανισµούς.
Η συγκυβέρνηση στην προσπάθειά της να δικαιολογήσει τις
καταργήσεις των δηµοσίων οργανισµών, προχωράει στη συκοφάντηση ανθρώπων, λέγοντας πως η εργασία τους είναι άχρηστη, ισοπεδώνει προσωπικότητες, απολύοντας εργαζοµένους
που κατέχουν τη θέση τους αξιοκρατικά.
Η Κυβέρνηση το µόνο που κάνει είναι να καταργεί οτιδήποτε
εξυπηρετεί τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, να κοινωνικοποιεί τα χρέη των τραπεζών και να ιδιωτικοποιεί οτιδήποτε παράγει κέρδος.
Με την κατάθεση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης αρχίζει η αντίστροφη µέτρηση για την αποµάκρυνση χιλιάδων υπαλλήλων του δηµοσίου, όπως είπε ο
εισηγητής µας. Αποτελεί αφετηρία για το µέλλον περίπου πενήντα χιλιάδων εργαζοµένων που απασχολούνται στα νοµικά
πρόσωπα του δηµοσίου τοµέα. Άµεσα απειλούνται οι εργαζόµενοι στις επιχειρήσεις και τα νοµικά πρόσωπα των δήµων, καθώς,
όπως έχει αναφερθεί, θα αποτελέσουν, µαζί µε τον ΕΟΠΥΥ, βασική δεξαµενή για τις έντεκα χιλιάδες απολύσεις που προβλέπονται εντός του 2014, βάσει της σχετικής µνηµονιακής
δέσµευσης της Κυβέρνησης. Πρόκειται για περισσότερες από
δώδεκα χιλιάδες οχτακόσιους υπαλλήλους, που ήδη µε εντολή
του Υπουργείου Εσωτερικών έχει αρχίσει η απογραφή τους.
Για πρώτη φορά µπαίνει λουκέτο σε φορείς και οι υπάλληλοί
τους αποµακρύνονται και δεν µεταφέρονται σε άλλες υπηρεσίες.
Αυτή είναι η ποιοτική διαφορά αυτού του νοµοσχεδίου. Γι’ αυτό
και αύριο οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο προχωρούν σε µαζικές κινητοποιήσεις και σε απεργία.
Την ίδια ώρα έχουν αρχίσει οι διεργασίες για την αξιολόγηση
των εποπτευοµένων φορέων σε δέκα Υπουργεία. Για το σκοπό
αυτό προωθήθηκε και η συνεργασία µε τεχνικούς συµβούλους.
Την αξιολόγηση ποιος θα την κάνει, όµως; Μία ιεραρχία η οποία
στο 90% είναι διορισµένη µε κοµµατική ταυτότητα και η οποία
δεν έχει αξιολογηθεί ποτέ. Στόχος είναι η ενίσχυση του κοµµατικού κράτους µέσα από µία σκληρή πελατειακή λογική.
Το παιχνίδι, λοιπόν, είναι στηµένο γιατί µε προϊσταµένους που
δεν έχουν περάσει καµµία αξιοκρατική διαδικασία, δεν µπορείτε
να πείσετε κανέναν ότι σας ενδιαφέρει να κάνετε αξιολόγηση στο
δηµόσιο.
Το νοµοσχέδιο µε την αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων,
όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, ανοίγει την πόρτα για απολύσεις έως και του 15% των υπαλλήλων που θα αξιολογούνται ως
χαµηλής απόδοσης. Πρόκειται για ένα κανιβαλικό σύστηµα,
αφού µε τις νέες ρυθµίσεις θα αξιολογείται ως άριστα το 25%
των υπαλλήλων, το 60% θα βαθµολογηθεί µε υψηλό βαθµό, ενώ
το 15% υποχρεωτικά θα είναι κάτω από τη βάση.
Πείτε µου, λοιπόν, τι σχέση έχει αυτό; Είναι σαν να µπαίνει
ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής µέσα στην τάξη και να δηλώνει
ότι όσο και να διαβάσουν οι µαθητές του, ένα συγκεκριµένο ποσοστό θα κοπεί. Έχει αυτό καµµία λογική αξιολόγησης; Έχει
καµµία κυριολεκτικά λογική αυτό;
Δηλώνετε ότι θα διώξετε όλους τους επίορκους, όλους αυτούς
που µπήκαν από το παράθυρο και όχι µε αξιοκρατικό τρόπο,
καθώς και τους κοπανατζήδες, ότι θα κλείσετε τους οργανισµούς
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που δεν προσφέρουν έργο. Πείτε
µας, λοιπόν, το εξής: Ποιοι από τους εργαζόµενους των φορέων
που καταργούνται είναι επίορκοι; Ποιος µπήκε από το παράθυρο;
Πείτε συγκεκριµένα, όχι γενικά και αόριστα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τις εισαγγελικές έρευνες για πλαστά πιστοποιητικά ή άλλες παρανοµίες, αλλά δεν συµφωνεί σε καµµία περίπτωση µε την επανάκριση µονιµοποιήσεων που έχουν
επικυρωθεί από το ΑΣΕΠ σε εφαρµογή του σχετικού προεδρικού
διατάγµατος του κ. Παυλόπουλου το 2006, το οποίο άλλωστε
υπήρξε λογικό νοµοθέτηµα δικής σας κυβέρνησης.
Με το σχέδιο νόµου καταργείτε, όπως είπαν και προηγούµενοι
συνάδελφοι, το ΤΕΟ. Γιατί; Για να µην υπάρχει έλεγχος στους
παραχωρησιούχους, να δηλώνουν όσα θέλουν ως έσοδά τους
και να συνεχίζουν να ζητάνε από το δηµόσιο καινούργια κεφά-
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λαια για να προχωρήσουν τα έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει και
για να έρχεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και να σταµατάει αυθαίρετα, για παράδειγµα το δρόµο στην Πελοπόννησο, παρότι κατά
95% έχει ολοκληρωθεί. Αυτός είναι ο λόγος.
Τουλάχιστον, επειδή κάνετε πολύ µεγάλη αδικία σε βάρος των
εργαζοµένων του Ταµείου Εθνικής Οδοποιίας, δεχθείτε την τροπολογία που έχει κατατεθεί.
Με το σχέδιο νόµου καταργείτε, επίσης, όπως είπαν και προηγουµένως οι συναδέλφισσες, ο Οργανισµός Κωπαΐδας. Είναι
ένας οργανισµός που διαχειρίζεται, χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό, χιλιάδες στρέµµατα βοηθώντας τον πρωτογενή τοµέα.
Στο νοµοσχέδιο προβλέπεται, ακόµη, κατάργηση της «Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε.» και απόλυση
όλου του προσωπικού, χωρίς την αξιολόγησή του. Ο συγκεκριµένος οργανισµός ασχολείται µε µελέτες και δηµόσια έργα που
άπτονται των τοµέων Πολιτισµού, Περιβάλλοντος και Τουρισµού
και είναι συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ και το Πράσινο Ταµείο. Το προσωπικό διαθέτει πολύτιµη εµπειρία και σηµαντική τεχνογνωσία.
Πέραν, όµως, από την απόλυση των εργαζοµένων, που είναι
το πιο σοβαρό, υπάρχει και ο κίνδυνος να υπάρξουν σηµαντικές
καθυστερήσεις και προβλήµατα στην υλοποίηση των έργων, εάν
όχι οριστική ακύρωσή τους µε αρνητικές επιπτώσεις για το δηµόσιο, όπως απώλεια θέσεων εργασίας αλλά και εσόδων από τον
τουρισµό.
Η Κυβέρνηση καταργεί και το «Εθνικό Ινστιτούτο και Εργασίας
και Ανθρώπινου Δυναµικού», το οποίο, µεταξύ των άλλων, διαχειρίζεται προγράµµατα του ΕΣΠΑ για τη διατήρηση θέσεων εργασίας στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, προϋπολογισµού
200.000.000 ευρώ, που αφορούν χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλη
την Ελλάδα. Είναι σηµαντικότατα προγράµµατα για τη δεδοµένη
χρονική περίοδο που η ανεργία λαµβάνει εκρηκτικές διαστάσεις
και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις πλήττονται ανεπανόρθωτα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το παραπάνω ινστιτούτο απασχολεί
σήµερα εξήντα τέσσερις εργαζοµένους, η πλειονότητα των
οποίων έχει προσληφθεί το 2005 µε αξιοκρατικές διαδικασίες
µέσω ΑΣΕΠ. Οι εργαζόµενοι έχουν υψηλά επιστηµονικά και ερευνητικά προσόντα και είναι εξειδικευµένοι στα ζητήµατα αγοράς
εργασίας. Αξίζει να γνωρίζετε ότι οι πενήντα έξι από αυτούς είναι
απόφοιτοι πανεπιστηµίου, εκ των οποίων είκοσι ένας είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος και επτά κάτοχοι διδακτορικού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Δώστε µου ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
Κύριοι της Κυβέρνησης, έχετε επαφή µε την πραγµατικότητα;
Οι επαγγελµατίες και οι έµποροι φωνάζουν. Οι εκπρόσωποί τους,
η ΓΕΣΕΒΕ, η ΕΣΕ, καθώς και η ΓΣΕΕ, σας έστειλαν επιστολές µε
τις οποίες ζητούν τη διατήρηση του «Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού» και τη διεύρυνση του έργου του
και εσείς το κλείνετε!
Εφαρµόζοντας τις µνηµονιακές σας πολιτικές, καταργείτε
ακόµα και το «Εθνικό Κέντρο Βιβλίου» και τον «Οργανισµό Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών», που οι εργαζόµενοί τους είναι
απλήρωτοι από το 2009 και δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη γι’ αυτούς.
Επίσης, απολύετε τους καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης, σχολικούς φύλακες, δηµοτικούς αστυνόµους, τις ηρωικές καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών και των εφοριών της χώρας
που αγωνίζονται καθηµερινά.
Σταµατήστε να εκτελείτε τους εργαζόµενους! Σταµατήστε το
άθλιο έργο της τρόικας! Φτάνετε στο σηµείο να παραβιάζετε το
Σύνταγµα µε την άθλια «ντροπολογία» που φέρνετε ότι δεν αναστέλλονται οι απολύσεις ούτε στην προεκλογική περίοδο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το Σύνταγµα, η δηµοκρατία, η έννοµη τάξη και το δικαίωµα
στην εργασία είναι πάνω από τα µνηµόνια και τους ορισµούς της
τρόικας!
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Αφού εσείς παραβιάζετε το Σύνταγµα, η τήρησή του επαφίεται στον πατριωτισµό των Ελλήνων.
Ένα νέο κίνηµα «1-1-4» θα ξεπηδήσει και θα σας διώξει αύριο το
πρωί!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Δήµα,
έχετε τον λόγο. Είστε ο τελευταίος οµιλητής για απόψε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οι παρακάµψεις του Κανονισµού
γίνονται επιλεκτικά.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αναδιοργάνωση των κρατικών
δοµών συνιστά στρατηγική προτεραιότητα για την Κυβέρνηση.
Στόχος µας είναι ένα δηµόσιο, το οποίο δεν θα είναι µόνο πιο
φιλικό προς τους πολίτες αλλά θα πετυχαίνει τους στόχους των
τριών «α»: Θα είναι αποτελεσµατικότερο, αποδοτικότερο και
αξιοκρατικότερο. Σε µεγάλο βαθµό το νοµοσχέδιο αυτό επιτυγχάνει αυτούς τους στόχους.
Αποτελεσµατικότερο κράτος σηµαίνει λιγότερη γραφειοκρατία. Θα αναφέρω τέσσερα παραδείγµατα µείωσης της γραφειοκρατίας:
Πρώτον, καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή
επικυρωµένων αντιγράφων στις δηµόσιες υπηρεσίες. Πολύ απλά
αντί να επωµίζεται ο πολίτης την ευθύνη να δείξει ότι ένα έγγραφο είναι πρωτότυπο, αυτό περνάει στις υπηρεσίες οι οποίες
εκδίδουν τα έγγραφα.
Δεύτερον, ένας πολίτης ή µία επιχείρηση η οποία υποβάλλει
φωτοαντίγραφα αναλαµβάνει την ευθύνη και θα είναι σαν να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια και την αλήθεια των
φωτοαντιγράφων. Φυσικά, εάν δεν είναι ακριβή ή αληθινά, θα
έχει ποινικές ευθύνες.
Τρίτον, οι ανώνυµες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισµένης
ευθύνης αντί να δηµοσιεύουν υποχρεωτικά στο ΦΕΚ Α.Ε. - ΕΠΕ
τις τροποποιήσεις καταστατικού και τους ισολογισµούς, µπορούν να το κάνουν στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο.
Τέταρτον, καταργείται η υποχρέωση βεβαίωσης γνησίου υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη
φάση προσφοράς στους διαγωνισµούς του δηµοσίου.
Αποδοτικότερο κράτος σηµαίνει, όµως, ότι µειώνεται το κράτος εκεί όπου πρέπει να µειωθεί. Συνεπώς καταργούνται φορείς
των οποίων η αποστολή ή ο ρόλος µπορεί να ασκηθεί καλύτερα
από µία υφιστάµενη δοµή του κράτους. Επίσης, καταργούνται
νοµικά πρόσωπα, τα οποία ουδέποτε δραστηριοποιήθηκαν επιχειρησιακά και συγχωνεύονται κλαδικά ερευνητικά κέντρα σε
έναν φορέα.
Επίσης το νοµοσχέδιο θέτει ξεκάθαρους στόχους για καλύτερο συντονισµό για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων
και δράσεων: Δηµιουργία συνεργιών στην υποστήριξη πληροφοριακών συστηµάτων και στη διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού.
Εφαρµογή οριζόντιας προσέγγισης, γιατί µία δηµόσια πολιτική
µπορεί και πρέπει να ασκείται από µία δοµή. Ενδυνάµωση του
ελέγχου της δηµοσιονοµικής δαπάνης και της λογοδοσίας. Συγκέντρωση συναφών αρµοδιοτήτων σε µία δοµή ώστε να προκύψει διάχυση της τεχνογνωσίας και καλύτερες πρακτικές.
Αξιοκρατικότερο κράτος: Επιτέλους, προχωράµε στην ουσιαστική αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων. Επιτρέψτε µου σε
αυτό το σηµείο να τονίσω ότι ο καλός και έντιµος δηµόσιος υπάλληλος όχι µόνο επιθυµεί την αξιολόγηση αλλά την απαιτεί, διότι
πολύ απλά θέλει να δει ότι οι κόποι του, η εργασία του και η συνέπειά του να ανταµείβονται.
Η βαθµολόγηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των δηµοσίων
υπαλλήλων µε βαθµούς «9» και «10», όπως συµβαίνει σήµερα,
αναιρεί τη σηµασία, τη λογική της αξιολόγησης, την καθιστά
ανούσια. Πλέον µόνο το 25% των δηµοσίων υπαλλήλων µπορεί
να βαθµολογηθεί µε «άριστα». Συνεπώς, έχουµε µία κατάταξη.
Κατά τη δική µου άποψη, κύριε Υπουργέ, θα ήταν φρόνιµο να
µπορούσε να υπήρχε και ένα πριµ ανταποδοτικότητας, δηλαδή
οι δηµόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι επί σειρά ετών βαθµολογούνται
µε «άριστα» να είχαν ένα κίνητρο παραπάνω -δεν ξέρω αν αυτό
θα έχει να κάνει µε την πρόοδό τους ή ακόµα και ένα οικονοµικό
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πριµ- όπως αντίστοιχα θα µπορούσαν να υπήρχαν επιπλέον επιµορφωτικά σεµινάρια σε όσους τα χρειάζονται. Δίνω ένα απλό
παράδειγµα, τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ώστε να είναι
εκτενέστερη και καλύτερη.
Η αξιοκρατία, όµως, εξετάζεται ακόµα και αναδροµικά. Για
πρώτη φορά συγκροτείται αντικειµενικός και αδιάβλητος µηχανισµός ελέγχου για κάθε είδους µετατροπή σύµβασης εργασιακής σχέσης σε αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ. Μάλιστα οι
έλεγχοι του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης κατέληξαν σε ανησυχητικά ευρήµατα αναφορικά µε τον
τρόπο εφαρµογής της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας για τη
µετατροπή εργασιακών σχέσεων σε αορίστου χρόνου.
Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να τονίσω ότι έχει φτάσει επιτέλους η ώρα να ανοίξει η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγµατος. Έχει φτάσει η στιγµή που πρέπει να ξαναδούµε από
την αρχή όχι µόνο τη λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης αλλά
γενικότερα το πολιτικό σύστηµα.
Πρέπει επιτέλους να συµφωνήσουµε και να συζητήσουµε για
θέµατα όπως η άρση της βουλευτικής ασυλίας, η κατάργηση του
νόµου περί ευθύνης των Υπουργών, η επανεξέταση της µονιµότητας στο δηµόσιο τοµέα, ένα καινούργιο εκλογικό σύστηµα, η
λειτουργία µη κρατικών πανεπιστηµίων και ακόµη ο τρόπος εκλογής και οι αρµοδιότητες του Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πράγµατα είναι πολύ απλά.
Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα. Είτε το
ξέρουν είτε δεν το ξέρουν, αυτοί είναι γνήσια συντηρητικοί. Καταψηφίζουν τα πάντα ακόµα και την αξιολόγηση.
Αντιθέτως, υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι πιστεύουν σε ένα αποτελεσµατικότερο κράτος, σε ένα αποδοτικότερο κράτος και σε
ένα αξιοκρατικότερο κράτος. Αυτοί θέλουν την πραγµατική πρόοδο και στηρίζουν όχι µόνο το νοµοσχέδιο αλλά και αυτήν την
Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Στο σηµείο αυτό
διακόπτεται η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µε τον τίτλο: «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του
Δηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161)
και λοιπές ρυθµίσεις».
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Πέµπτης 6 Φεβρουαρίου 2014, της Παρασκευής 7 Φεβρουαρίου
2014 και της Δευτέρας 10 Φεβρουαρίου 2014 και ερωτάται το
Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχουν διανεµηθεί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ: Έχουν διανεµηθεί. Τα έχω διαβάσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς τα
Πρακτικά της Πέµπτης 6 Φεβρουαρίου 2014, της Παρασκευής 7
Φεβρουαρίου 2014 και της Δευτέρας 10 Φεβρουαρίου 2014 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0.37’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 και ώρα 10.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µε τον τίτλο: «Διοικητικές απλουστεύσεις- Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νοµικών προσώπων και υπηρεσιών του
Δηµόσιου Τοµέα - Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α’ 161)
και λοιπές ρυθµίσεις», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που
έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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