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α)Π.Δ.120/2008̈ ΠειθαρχικόΔίκαιοΑστυνομικούΠροσωπικού̈
Προ 10ετίας πραγματοποιήθηκε μια εκ βάθρου αναθεώρηση του

κανονισμού πειθαρχίας του σώματος με την έκδοση του Π.Δ.120/2008
(ΠειθαρχικόΔίκαιοΑστυνομικούΠροσωπικού)προκειμένουναυπάρξειμια
ρεαλιστική προσαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στα τότε κοινωνικά
δεδομένα.

Ωστόσο θεωρούμε σαν Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Βορειοανατολικής Αττικής ότιέχουν ωριμάσειοισυνθήκες για μία νέα
αναθεώρησητουυφιστάμενουπειθαρχικούκώδικα,οοποίοςθαεναρμονιστεί
όχιμόνοστηντρέχουσακοινωνικήσυγκυρία,αλλάκαιστονανθρωποκεντρικό
χαρακτήρατηςδιοίκησηςτουσώματοςπουδιακατέχειτηνηγεσίαμας.

Γιατουςλόγουςαυτούςπροτείνουμετιςακόλουθεςπαρεμβάσειςστο
υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, οι οποίες θεωρούμε ότι θα συμβάλλουν
καταληκτικάόχιμόνοστηναπονομήτηςπειθαρχικήςδικαιοσύνηςαλλάκαι
στηνενγένειεικόνατουσώματος,στουςΔιοικούντες,αλλάκαιευρύτεραστην
κοινωνία.

Ελπίζουμε ότιη ηγεσία μας θα εξετάσειπροσεκτικά τις ανωτέρω
προτάσειςμαςκαιθαπροχωρήσειστηνανάγκηαναμόρφωσηςτουΠειθαρχικού
ΔικαίουΑστυνομικούΠροσωπικούώστεναεπικαιροποιηθείτοπεριεχόμενο
αυτόμενέεςρυθμίσεις.

1.Μηάσκησηπειθαρχικήςδίωξηςσεπεριπτώσειςαστικώνδιαφορών,
αλλάκαισεπεριπτώσειςκατ’έγκλησηδιωκόμενωναδικημάτων,στις
οποίεςτακατ’έγκλησηδιωκόμενααδικήματαδενσυνδέονταιμετην
υπηρεσία.

2.Σε περιπτώσεις ανώνυμων καταγγελιών καθώς και σε άλλες
περιπτώσειςπροφανώςανυπόστατωνκαταγγελιών,πουγίνονταιγια
λόγουςαντεκδίκησηςσεβάροςαστυνομικών,νατηρείταιαυστηράο
νόμοςκαιπάντοτεναδιατάσσεταιπροηγουμένωςΠ.Δ.Ε.

3.Κατάργηση τηςδιάταξηςτηςπερίπτωσης(ί)τηςπαραγράφουτου
άρθρου11τουΠ.Δ.120/2008,καθόσονεπιβάλειποινήχωρίςναορίζει
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τααντικειμενικάστοιχείατουΠειθαρχικούΑδικήματοςγεγονόςπου
είναιαντίθετοπροςτοάρθρο2τουΣυντάγματοςκαιτοάρθρο7του
ΠοινικούΚώδικα.ΆλλωςθαπρέπειστοΠ.Δ.120/2008ναπεριληφθεί
ορισμόςτηςέννοιαςτης Α̈συμβίβαστηςδιαγωγής̈ τουΑστυνομικού
προςτολειτούργημάτου.

4.Η διοικητικήπράξητηςθέσηςσεδιαθεσιμότηταναεπιβάλλεταινα
είναιαιτιολογημένηόπωςορίζειτοΣύνταγμα,δηλαδήναπεριέχειτις
ενδείξειςπουπροκύπτουνσεβάροςτουΑστυνομικούΟργάνου,τους
ειδικούς υπηρεσιακούς λόγους για τους οποίους είναιαπολύτως
αναγκαίαηθέσητουσεδιαθεσιμότητα,καθώςκαιρητήπρόβλεψηνα
μην λαμβάνεταιυπόψη η τυχόν δημοσιότητα που έχειλάβειη
πειθαρχικήδιαδικασία.

5.Προτείνεταιηεναρμόνισητουάρθρου48τουΠ.Δ.120/2008μετις
νέεςδιατάξειςτουάρθρου5(Ηπαρ.2αντικαταστάθηκεμετοάρθρο
17 Ν.4446/2016,ΦΕΚ Α240/22-12-2016)του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίαςκαιδηωςεξής:

ΝέοΆρθρο48
 Η πειθαρχική δίκη είναιαυτοτελής καιανεξάρτητη από τη

ποινικήήάλληδίκη.
 Το πειθαρχικό όργανο δεσμεύεται από τις αμετάκλητες

καταδικαστικέςαποφάσειςτωνποινικώνδικαστηρίωνωςπρος
την ενοχή του δράστη,από τις αμετάκλητες αθωωτικές
αποφάσεις,καθώςκαιαπότααμετάκλητααποφαινόμεναναμην
γίνειηκατηγορίαβουλεύματα,εκτόςεάνηαπαλλαγήστηρίχθηκε
στηνέλλειψηαντικειμενικώνήυποκειμενικώνστοιχείωνπου
δεναποτελούνπροϋπόθεσητηςπειθαρχικήςπαράβασης.

 Ηποινικήδίκηαναστέλλειτηνπειθαρχικήδιαδικασία.Οχρόνος
τηςαναστολήςδενυπολογίζεταιγιατησυμπλήρωσητουχρόνου
παραγραφήςκαιείναιανεξάρτητοςαπότοχρόνοαναστολής,που
προβλέπεταιαπότοάρθρο7.
Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται αναστολή όταν το
πειθαρχικό παράπτωμα προκάλεσεδημόσιο σκάνδαλο η θίγει
σοβαράτοκύροςτηςΥπηρεσίας.

β)Π.Δ.584/1985 Ο̈ργάνωση καιλειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας
ΕλληνικήςΑστυνομίας.̈

 Οι περιορισμοί κίνησης των ασθενούντων (απαγόρευση
απομάκρυνσηςαπότηνοικία,υποχρέωσηαποδοχήςτουελέγχου
τωνιεραρχικάπροϊσταμένων,υποχρέωσηαναφοράςστηνυπηρεσία
σεπερίπτωσηαπομάκρυνσης),προσβάλλουντηναξιοπρέπειατου
αστυνομικού,κατά παράβαση τουάρθρου2τουΣυντάγματος(ο
σεβασμόςκαιηπροστασίατηςαξίαςτουανθρώπουαποτελείτην
πρωταρχικήυποχρέωσητηςΠολιτείας),τοάσυλοτηςκατοικίας
καιτο δικαίωμα τηςιδιωτικήςζωής(άρθρο 9Σ)καθώςκαιτο
δικαίωματηςπροσωπικήςελευθερίας(άρθρα4παρ.3και25Σ).

 Προτείνουμε,να λειτουργήσειστο 401 Γ.Σ.Ν.Α.,μόνιμα καισε
24ωρη βάση,ειδικό γραφείο υποδοχής αστυνομικών,που ως
σύνδεσμοςθααξιολογεί–ταξινομείτουςτραυματισθέντες,καθώς
καιτουςχρήζοντεςτακτικήήέκτακτηνοσηλείας.



γ) Π.Δ. 532/1989 Ϋποχρεώσεις και δικαιώματα του Αστυνομικού
Προσωπικού̈

Το άρθρο 5 του Π.Δ.538/1989,σχετικά με την απαγόρευση άλλου
επαγγέλματος ή έργου με αμοιβή, έχει ξεπεραστεί από την
πραγματικότητα.ΘαήτανπροτιμότεροναεκδοθείαυτοτελέςΠροεδρικό
Διάταγμα με τις έμμισθες δραστηριότητες που επιτρέπονταιή που
απαγορεύονταικαιτιςσχετικέςπροϋποθέσεις,ώστεναανταποκρίνεται
στιςσύγχρονεςαπαιτήσεις.

δ)Π.Δ.141/1991 Α̈ρμοδιότητες οργάνων καιυπηρεσιακές ενέργειες
προσωπικούΥ.Δ.Τ.̈

ΣτιςτελευταίεςδιατάξειςτουΠ.Δ.141/1991,στοάρθρο179,εντοπίζεται
ακόμα μία εξόχως προβληματική διάταξη,η οποία αναφέρεταιστην
απαίτησηγιαλήψηάδειαςγιαδημοσίευσηάρθρωνκλπ.,εφόσονγίνεται
χρήση πληροφοριών,αντλούμενωναπό τηνυπηρεσία,πουαφορούνή
δύνανταινα επηρεάσουντο έργο της Αστυνομίας.Το άρθρο 14 του
Συντάγματοςπροσφέρειμεγαλύτερηπροστασίακαιελευθερίαακόμακαι
απότηνΕ.Σ.Δ.Α.,αφού Ο̈τύποςείναιελεύθερος.Ηλογοκρισίακαικάθε
άλλοπροληπτικόμέτροαπαγορεύονταϊ(παρ.2).ΤοΣύνταγμαπροσφέρει
μόνο κατασταλτικά μέτρα, για συγκεκριμένους λόγους και υπό
δικαστικέςεγγυήσεις.Οαστυνομικός(θαέπρεπενα)είναιελεύθεροςνα
δημοσιεύσειότικρίνει,χωρίςτηνκηδεμονίατηςυπηρεσίας.Εάνπροβεί
σε δημοσιεύσεις παραβιάζοντας π.χ.τηνυπηρεσιακή εχεμύθεια,τα
απόρρητα,ή άλλουςνόμουςτουκράτους(π.χ.προσωπικά δεδομένα),
υπέχειπειθαρχική,αστική καιποινική ευθύνη.Έχονταςπρόσβαση σε
διαβαθμισμέναέγγραφακαισεάλλααπόρρητα,οαστυνομικόςκαθίσταται
υπόλογοςενώπιοναυστηρότερωνδιατάξεωνκαιποινών.Ηαπαίτησηγια
άσκησηδικαιώματοςκατόπινπροηγούμενηςάδειαςδενθίγειμόνορητά
τιςαπαγορευτικέςδιατάξειςτουΣυντάγματοςγιατηλογοκρισία,αλλά
καιαντίκειταιστιςδιατάξειςπερίελευθερίαςτηςέκφρασης,ηοποία
ουδέποτεμπορείναυποβληθείσεπροηγούμενηδιοικητικήάδεια,όπως
προαναφέρθηκε,ενώ θίγεταικαιτοδικαίωμαστηνπληροφόρηση(άρθρο
5Α Σ)καιη αντίστοιχη ενωσιακή επιταγή για τηνπεραιτέρω χρήση
πληροφοριώντουδημόσιουτομέα,σύμφωναμετιςΟδηγίες2003/98/ΕΚ
και2013/37/ΕΕ,οιοποίεςέχουνενσωματωθείστοεθνικόδίκαιομετον
ν.3448/2006,όπωςτροποποιήθηκεμετονν.4305/2014.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΓΙΑΒΕΛΤΙΩΣΗΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ,ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝΤΟΝΠΟΛΙΤΗΚΑΙΤΗΝΥΠΗΡΕΣΙΑ

1.ΕγκατάστασηPOSστιςυπηρεσίεςάμεσηςαστυνόμευσης,μετηχρήση
τωνοποίωνθαμπορούννακαταβάλλονταιταπαράβολατωνεγκλήσεων
κτλ.Καθώς καιτα αντίστοιχα παράβολα για έκδοση διαβατηρίων,
ταυτοτήτωνκλπ.,ακόμακαιμεάτοκεςδόσεις.

2.Δημιουργίαηλεκτρονικούβιβλίουπαγίαςπροκαταβολής καιδυνατότητα
πληρωμής εμβασμάτων με χρήση κωδικών e-banking από τους



διαχειριστέςχρηματικού–κατάργησητωνέντυπωνπουαφορούνστην
πάγιαπροκαταβολήκαιτουκαρμπόν.

3.Είσοδοςστοδιαδικτυακόportalμεπροσωπικούςκωδικούςtaxisnet.
4.Δυνατότηταενημέρωσηςτουσυνόλουτουπροσωπικούγιαυπηρεσιακά

νέα(π.χ.μεταθέσεις,προκηρύξειςθέσεων,εκπαιδεύσεις,πολιτιστικές
εκδηλώσεις,ενημέρωση νομοθεσίας κτλ.)απευθείας μέσα από τις
θεματικέςενότητεςτουδιαδικτυακούportal,άμεσα,τάχιστακαιχωρίς
την ανάγκη ενυπόγραφων ενημερώσεων,είτε αυτό βρίσκεται σε
υπηρεσίαείτεκωλύεται.

5.Δυνατότηταυποβολήςαιτήσεων(π.χ.μεταθέσεων)απευθείαςαπότους
ενδιαφερομένους,χωρίςτηνανάγκημετάβασηςστηνυπηρεσίακαιχωρίς
αμφιβολίαγιατοεμπρόθεσμοήτοκανονικότηςαίτησης.Τοσχετικό
αρχείομπορείνακοινοποιείταιαυτόματαστιςυπηρεσίεςπουαφοράγια
ενημέρωση ή περαιτέρω ενέργειες (π.χ. διατύπωση γνώμης) σε
μορφότυποpdfήxmlκλπ.

6.Δυνατότητα προώθησης σύντομων ενημερωτικών μηνυμάτων για τα
ανωτέρω είτεμέσω emailείτεμέσω smsπουθαδύναταιναδηλώνειτο
προσωπικόσεατομικέςθυρίδες,στοπρότυποτουermis.gov.gr.


