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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«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»
Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Α. Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση Νσχ, όπως διαµορφώθηκε από
την αρµόδια διαρκή επιτροπή, αποτελείται από επτά (7) Μέρη και εκατόν είκοσι εννέα (129) άρθρα.
Συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση (σελ. 1), «Κεντρική επιλογή της
Κυβέρνησης αποτελεί ο σχεδιασµός και η εφαρµογή ενός νέου προτύπου όσον αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία του Κράτους, βασισµένου στην
ορθολογική αναδιάρθρωση των δοµών του, προκειµένου να υπηρετείται αποτελεσµατικότερα το δηµόσιο συµφέρον και να προσφέρονται αναβαθµισµένες υπηρεσίες στους πολίτες, µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος».
Με τις διατάξεις του Μέρους Α΄ (άρθρα 1 έως 10) ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, ζητήµατα που αφορούν τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και τη διάρθρωση, οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή. Συγκεκριµένως, µεταξύ άλλων, προβλέπεται η αναβάθµιση της «Επιτελικής Μονάδας» του π.δ.
79/2011 σε Γενική Διεύθυνση και η µετονοµασία της σε Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού, και καθορίζονται οι αρµοδιότητές της
και η διάρθρωσή της (άρθρο 1). Συνιστώνται οι Διευθύνσεις Επιτελικής Υποστήριξης, Έρευνας και Υποδοµών και Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης, οι οποί-
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ες υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού, και καθορίζονται η διάρθρωση και οι αρµοδιότητές τους (άρθρα 2, 3, 4,
5, 6 και 7). Επίσης ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, θέµατα τα οποία αφορούν τόσο τη στελέχωση των Διευθύνσεων, των Τµηµάτων και των Γραφείων τα οποία υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού, όσο και τον πειθαρχικό έλεγχο και την αξιολόγηση του ένστολου και
του πολιτικού προσωπικού της (άρθρο 8). Περαιτέρω, παρέχεται εξουσιοδότηση, για τον καθορισµό, µε προεδρικό διάταγµα, της οργάνωσης και λειτουργίας και των αρµοδιοτήτων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του υπό ψήφιση Νσχ, αναλόγως των υπηρεσιακών
αναγκών του Υπουργείου (άρθρο 9). Τέλος, ανακαθορίζεται η συγκρότηση
της τριµελούς επιτροπής που λειτουργεί στο Γραφείο Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, στην οποία πλέον µπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκπρόσωπος του Συνηγόρου του Πολίτη (άρθρο 10).
Με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ (άρθρα 11 έως 63), το οποίο αποτελείται
από οκτώ (8) Κεφάλαια (Α΄ έως Η΄), επιχειρείται η θεσµική αναδιοργάνωση
της δοµής και του λειτουργικού πλαισίου της Ελληνικής Αστυνοµίας
(ΕΛ.ΑΣ.), προκειµένου αυτή να βελτιώσει τις δυνατότητες και την ποιότητα
ανταπόκρισής της στις υφιστάµενες αλλά και σε µελλοντικές ανάγκες και απαιτήσεις των πολιτών (βλ. Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 7).
Συγκεκριµένως, µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 11 έως 14) ανακαθορίζονται, µεταξύ άλλων ρυθµιζόµενων ζητηµάτων, η αποστολή και οι
αρµοδιότητες της ΕΛ.ΑΣ., παρέχεται εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση, µε
κοινή υπουργική απόφαση, Επιτροπών Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας (Ε.Π.Σ.Α.) στην έδρα κάθε διοικητικής Περιφέρειας της χώρας, ανακαθορίζεται ο χαρακτήρας των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., στην οποία ανήκουν πλέον, ως ειδική κατηγορία προσωπικού, και οι δηµοτικοί αστυνοµικοί,
ενώ καθορίζεται εκ νέου η υπηρεσιακή διάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 15 έως 21) ρυθµίζονται ζητήµατα εποπτείας, ελέγχου, συντονισµού, λειτουργίας και διάρθρωσης των
Κεντρικών Υπηρεσιών του Σώµατος (άρθρο 15), ήτοι των Κλάδων Τάξης (άρθρο 16), Ασφάλειας (άρθρο 17) και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων
(άρθρο 18), του Επιτελείου της ΕΛ.ΑΣ. (άρθρο 19), του Επιτελικού Γραφείου
του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. (άρθρο 20), καθώς και του Ενιαίου Συντονιστικού
Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (άρθρο 21).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 22 έως 29) ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν την εποπτεία, τον έλεγχο, τη διάρθρωση, τη λειτουργία
και τις αρµοδιότητες των Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών, ήτοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (άρθρο 22), της Διεύθυν-
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σης Εσωτερικών Υποθέσεων (άρθρο 23), της Διεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας (άρθρο 24), της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήµων και Ευπαθών Στόχων (άρθρο 25), της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνοµικών Δυνάµεων
(άρθρο 26), της Διεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών (άρθρο 27), της Διεύθυνσης Υγειονοµικού (άρθρο 28) και της Διεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης (άρθρο 29).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ (άρθρα 30 έως 35) καθορίζονται οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας καθώς και οι αρµοδιότητές τους.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ (άρθρα 36 έως 38) θεσπίζονται διατάξεις σχετικές µε τον συντονισµό της δράσης των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, τη διοικητική της διάρθρωση και
τους βαθµούς των διοικούντων οργάνων της.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ (άρθρο 39) αναδιοργανώνεται το
πλαίσιο λειτουργίας της Αστυνοµικής Ακαδηµίας.
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ΄ (άρθρα 40 έως 43) εισάγονται τελικές,
µεταβατικές και άλλες διατάξεις, και µε του Κεφαλαίου Η΄ (άρθρα 44 έως
63) ρυθµίζονται ειδικότερα επί µέρους ζητήµατα, όπως ζητήµατα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και της Διεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας
της Ελληνικής Αστυνοµίας, κριτήρια πρόσληψης ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων, ζητήµατα των Κοινών Οµάδων Έρευνας, κ.λπ.
Με τις διατάξεις του Μέρους Γ΄ (άρθρα 64 έως 101Α) ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος
(εφεξής, Π.Σ.). Ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι το Π.Σ. υπάγεται στη Γενική
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 64), διευρύνονται οι αρµοδιότητές του (άρθρο 65), ανακαθορίζεται η σχετική αρµοδιότητα του Υπουργού
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 66), αναδιαρθρώνεται
το οργανόγραµµα υπηρεσιών του Π.Σ. (άρθρα 67 και 68), και ιδρύεται, ως Ειδική Κεντρική Υπηρεσία του Π.Σ., το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, στο οποίο συγχωνεύονται το Συντονιστικό-Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών του Π.Σ., το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας και το
Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης (άρθρο 69). Η Πυροσβεστική Ακαδηµία καθίσταται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και, µεταξύ των Σχολών
της, ιδρύεται Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας και ρυθµίζονται ζητήµατα
σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση και την οργάνωση της Ακαδηµίας και
των Σχολών της καθώς και µε τον τρόπο εισαγωγής φοιτητών ή σπουδαστών σε καθεµία από αυτές (άρθρο 70). Συνιστάται νέα Διεύθυνση υπό τον
Αρχηγό του Π.Σ., µε αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη των οριζόµενων εν προκειµένω αδικηµάτων που διαπράττει το πυροσβεστικό προ-
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σωπικό (άρθρο 71), καθώς και νέα Κεντρική Ειδική Υπηρεσία του Π.Σ., η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (άρθρο 72). Συνιστάται δεύτερη θέση Υπαρχηγού
στο Π.Σ., τρεις θέσεις Συντονιστή Επιχειρήσεων και µία θέση Συντονιστή Υποστήριξης και ανακαθορίζεται το διοικητικό µοντέλο υπηρεσιακών µονάδων του Π.Σ. (άρθρο 73), και ρυθµίζονται ζητήµατα που προκύπτουν από τη
νέα διοικητική διάρθρωση του Π.Σ. (άρθρο 74). Ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα σχετικά µε την υπηρεσιακή κατάσταση και τις οργανικές θέσεις του προσωπικού του Π.Σ. (άρθρο 75), ανακαθορίζονται η συγκρότηση και οι αρµοδιότητες των Συµβουλίων του Π.Σ. (άρθρο 76), ορίζονται οι κυριότερες αρµοδιότητες των Υπαρχηγών (άρθρα 77 και 78) και ρυθµίζονται ζητήµατα λειτουργίας του Επιτελείου Π.Σ., των Γραφείων των Υπαρχηγών (άρθρο 79) και
των Γραφείων που υπάγονται στον Συντονιστή Υποστήριξης Π.Σ. (άρθρο
80). Ανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες των Διευθυντών των Διευθύνσεων
του Επιτελείου Π.Σ. (άρθρο 81) και των προϊσταµένων των Τµηµάτων τους
(άρθρο 82), καθώς και ζητήµατα τοποθέτησης προσωπικού και επιλογής
προϊσταµένων οργανικών µονάδων του Π.Σ. (άρθρο 83) όπως και λειτουργίας της Υγειονοµικής Υπηρεσίας Π.Σ. (άρθρο 84) και του Πυροσβεστικού
Μουσείου (άρθρο 85). Καθορίζονται η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες των επτά Διευθύνσεων του Επιτελείου και των Τµηµάτων τους (άρθρα 86 έως 92),
των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (άρθρο 93) και των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµών (άρθρο 94) και των Διοικητών τους
(άρθρο 95), καθορίζεται η βαθµολογική εξέλιξη των Αξιωµατικών Ειδικών
Καθηκόντων (άρθρο 96), και επαναλαµβάνεται η παροχή εξουσιοδότησης
προς έκδοση προεδρικού διατάγµατος για την κωδικοποίηση της σχετικής
µε το Π.Σ. νοµοθεσίας, µε παράλληλη εξουσιοδότηση προς έκδοση υπουργικής απόφασης για τη σύσταση ειδικής επιτροπής (άρθρο 97). Περαιτέρω, θεσπίζονται µεταβατικές διατάξεις (άρθρο 98) και ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (άρθρο 99) και τους εθελοντές πυροσβέστες (άρθρο 100), όπως και σχετικά µε την εφαρµογή της
νοµοθεσίας περί πυροπροστασίας (άρθρο 101), και θεσπίζεται η υπό προϋποθέσεις δυνατότητα του πυροσβεστικού προσωπικού να εκπροσωπείται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από λειτουργούς του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (άρθρο 101Α).
Με τις διατάξεις του Μέρους Δ΄ (άρθρα 102 έως 104) ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τις αρµοδιότητες, τη διοικητική διάρθρωση και τη στελέχωση του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιτήρησης και Ελέγχου των Συνόρων (Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.), το οποίο µετονοµάζεται σε Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο
Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.).
Με τις διατάξεις του Μέρους Ε΄ (άρθρα 105 έως 120) ρυθµίζονται ζητήµα-
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τα σχετικά µε την αναδιοργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας (εφεξής, Γ.Γ.Π.Π.). Ανακαθορίζονται, µεταξύ άλλων ρυθµιζόµενων
θεµάτων, η αποστολή και οι αρµοδιότητές της (άρθρα 105 και 109) και η
διάρθρωση και οι αρµοδιότητες των υπηρεσιακών µονάδων της (άρθρα 106,
108 και 110), καθορίζονται οι αρµοδιότητες της νεοϊδρυόµενης Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 107), ρυθµίζονται εκ νέου οι κατηγορίες προσώπων που κινητοποιούνται κατά την ανάληψη δράσης πολιτικής
προστασίας και χαρακτηρίζεται ως σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα, υποχρεωτικώς διωκόµενο, η εκ µέρους δηµόσιων υπαλλήλων των οριζόµενων φορέων άρνηση σύµπραξης ή προσήκουσας εκτέλεσης καθηκόντων στο πλαίσιο της νοµοθεσίας περί πολιτικής προστασίας (άρθρο 111). Ανακαθορίζονται η συγκρότηση και οι αρµοδιότητες της Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 112) και του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 113), ρυθµίζεται ο προγραµµατισµός µέσων σχεδιασµού πολιτικής προστασίας (άρθρα 114 και
115), και ανακαθορίζονται ορισµένες αρµοδιότητες του Γενικού Γραµµατέα
Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 116) και το ωράριο των υπηρεσιών της
Γ.Γ.Π.Π. (άρθρο 117). Τέλος, ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την εθελοντική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της πολιτικής προστασίας (άρθρα 118
έως 119) και θεσπίζονται µεταβατικές διατάξεις για τη λειτουργία των υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Π. (άρθρο 120).
Με τις διατάξεις του Μέρους ΣΤ΄ (άρθρα 121 έως 125) ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, ζητήµατα σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων (άρθρο
121), τις Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής, την Υπηρεσία Ασύλου και την Αρχή
Προσφυγών (άρθρα 122, 123 και 125), καθώς και µε την αποστολή χρηµατικών εµβασµάτων σε χώρες του εξωτερικού από υπηκόους τρίτων χωρών
(άρθρο 124).
Τέλος, το Μέρος Ζ΄ (άρθρα 126 και 127) περιλαµβάνει τις καταργούµενες
διατάξεις και ρυθµίζει την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση Νσχ.
Β. Σχετικώς επισηµαίνεται ότι, κατά το άρθρο 8 του ν. 2800/2000 («Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις»), η Ελληνική Αστυνοµία είναι
«Σώµα Ασφαλείας µε τοπική αρµοδιότητα σε όλη την επικράτεια, εκτός από
τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρµοδιότητα
του Λιµενικού Σώµατος, και έχει ως αποστολή: α. Την εξασφάλιση της δηµόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των
πολιτών, που περιλαµβάνει την άσκηση της αστυνοµίας γενικής αστυνόµευσης και τροχαίας. β. Την πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος και την
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προστασία του Κράτους και του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, στα πλαίσια
της συνταγµατικής τάξης, που περιλαµβάνει την άσκηση της αστυνοµίας δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας» (παρ. 1). Περαιτέρω ορίζεται ότι η Ελληνική Αστυνοµία «αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σώµα Ασφαλείας και λειτουργεί
µε τους δικούς της οργανικούς νόµους. Για την εκτέλεση της αποστολής
της εφοδιάζεται µε τα αναγκαία µέσα και εξοπλισµό. Το αστυνοµικό προσωπικό της έχει ιδιαίτερη ιεραρχία, αντίστοιχη της στρατιωτικής, και δικούς
του κανόνες πειθαρχίας και δεν εφαρµόζονται στο προσωπικό αυτό οι διατάξεις που αφορούν τους δηµοσίους υπαλλήλους (…) Όλες οι Υπηρεσίες
της Ελληνικής Αστυνοµίας και το προσωπικό της τελούν σε διαρκή ετοιµότητα για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος, την προστασία του
δηµοκρατικού πολιτεύµατος και της έννοµης τάξης και την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών. Το αστυνοµικό προσωπικό, οι συνοριακοί φύλακες και οι
ειδικοί φρουροί θεωρούνται ότι βρίσκονται σε διατεταγµένη υπηρεσία, σε
κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η παρέµβασή τους (…) Το προσωπικό του τελευταίου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου εκπαιδεύεται
στη χρήση όπλων και ειδικών µέσων και µηχανηµάτων και φέρει για την άσκηση των καθηκόντων του κατάλληλο οπλισµό, εφόδια και µέσα (…)» (άρθρο 9 του ν. 2800/2000).
Εξ άλλου, «[α]πό τις διατάξεις του ν. 1481/1984, µε τον οποίο καταργήθηκαν η Αστυνοµία Πόλεων και η Ελληνική Χωροφυλακή ως αυτοτελή σώµατα
και συστάθηκε η Ελληνική Αστυνοµία ως ενιαίο σώµα ασφάλειας, καθώς και
αυτές του ν. 2800/2000, συνάγεται ότι η Ελληνική Αστυνοµία, εκτός από τα
αµιγώς αστυνοµικά της καθήκοντα, έχει ευρύτερη αποστολή, βοηθητική των
Ενόπλων Δυνάµεων της Χώρας, αφού µετέχει ενεργά στην εξασφάλιση της
εθνικής άµυνας της χώρας σε συνεργασία µε τις Ένοπλες Δυνάµεις και, ως
εκ τούτου, συνιστά στρατιωτική υπηρεσία, οι δε ανήκοντες στο προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνοµίας είναι στρατιωτικοί και όχι πολιτικοί υπάλληλοι
(σχ. Ολ. ΣτΕ 2649/1987, ΣτΕ 3587/1997). Συνεπώς τελούν, κατ’ αρχήν, υπό
παρόµοιες υπηρεσιακές συνθήκες µε τους στρατιωτικούς υπαλλήλους των
Ενόπλων Δυνάµεων (σχ. ΣτΕ 2797/1999, 466/1999). Για το λόγο αυτόν, άλλωστε, οι αποδοχές των δυο παραπάνω κατηγοριών υπαλλήλων ρυθµίζονται
ενιαία, ώστε να διέπονται από το ίδιο µισθολογικό καθεστώς και οι µηνιαίες
αποδοχές τους να ορίζονται µε τον ίδιο τρόπο» (ΔΕφΑθ 2032/2009, αδηµοσίευτη στον νοµικό τύπο).
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ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων του Νσχ
1. Επί του άρθρου 6 παρ. 4 στοιχ. ια΄
Για λόγους νοηµατικής και συντακτικής αρτιότητας, στην προτεινόµενη
διάταξη πρέπει να διαγραφεί η λέξη «οδηγών».
2. Επί του άρθρου 8 παρ. 1
Στην προτεινόµενη διάταξη γίνεται αναφορά σε µετατάξεις, µεταφορά ή
απόσπαση προσωπικού στις Υπηρεσίες του Δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994.
Επισηµαίνεται συναφώς ότι ο όρος «δηµόσιος τοµέας» εισήχθη στη νοµοθεσία µε το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, η δε παραλλαγή του, «ευρύτερος δηµόσιος τοµέας», απαντά στα άρθρα 14 παρ. 9 εδάφ. ε΄ και 103 παρ. 7
και 8 του Συντάγµατος. Οι όροι αυτοί «έχουν οργανική έννοια» (βλ. Επ. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 2011, σελ. 15, υποσηµ. 2) και
περιλαµβάνουν «κρατικούς φορείς ανεξάρτητα από το καθεστώς δηµόσιου
ή ιδιωτικού ή µικτού δικαίου που τους διέπει» (άρθρο 1 παρ. 6 του ν.
1256/1982). Όπως παρατηρείται, «µε την νοµοθετική έννοια του “δηµόσιου
τοµέα” ενισχύεται ο συγκεντρωτισµός της κρατικής εξουσίας ως έκφραση
της µιας και µοναδικής Εξουσίας στο σύγχρονο ενιαίο “Διοικητικό Κράτος”»
(Α. Τάχος, Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 2005, σελ. 361), υπό την επιφύλαξη,
πάντως, της δυνατότητας εξόδου φορέα από τον «δηµόσιο τοµέα» ή επανόδου του σε αυτόν δυνάµει προεδρικού διατάγµατος που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου (άρθρο 22 παρ. 1 και του ν. 1947/1991). Εν
τέλει, «δηµόσιος τοµέας είναι το ιδιαίτερο νοµικό καθεστώς που προκύπτει
από επιµέρους νοµοθετήµατα που αφορούν σε περιορισµούς προσήκοντες
ή συναφείς προς την έννοια της δηµόσιας υπηρεσίας και αναγόµενους είτε
στην πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της, είτε
στην απόκτηση και χρήση πόρων προς επίτευξη του δηµόσιου σκοπού τον οποίον επιδιώκουν» (ΣτΕ ΠΕ 158/1992, ΤοΣ 1992, σελ. 157) (βλ. και εκθέσεις
της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της 17.2.2014 επί του Νσχ «Ενιαίος Φορέας
Εξωστρέφειας», της 14.11.2009 επί του Νσχ «Αναµόρφωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» - ν. 3812/2009,
καθώς και της 14.1.2012 επί του Νσχ «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύµατος
Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις» - ν.
4115/2013).
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3. Επί του άρθρου 8 παρ. 4, 5 και 6
α. Στην παρ 4 στοιχ. α΄ του άρθρου 8 ορίζεται ότι «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». Ακολούθως, στην παρ. 4 στοιχ. β΄ ορίζεται ότι «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 η αρχαιότερο αξιωµατικό της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών
και Επιτελικού Σχεδιασµού», στην δε παρ. 4 στοιχ. γ΄ ορίζεται ότι «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». Τέλος, συµφώνως προς την προτεινόµενη παρ. 6 του άρθρου 8 «Ο
προϊστάµενος της Διεύθυνσης, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, αναπληρώνεται από τον ανώτερο κατά βαθµό ή αρχαιότερο ένστολο προϊστάµενο των Τµηµάτων».
Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα ήταν χρήσιµο να διευκρινισθεί ότι οι Προϊστάµενοι των ως άνω Διευθύνσεων αναπληρώνονται κατ’ αρχήν από τον ανώτερο αξιωµατικό των Διευθύνσεων αυτών και, σε περίπτωση έλλειψης ή
κωλύµατος αυτού, από τον αρχαιότερο αξιωµατικό. Στην αντίθετη περίπτωση, πρέπει να διευκρινισθεί ο τρόπος επιλογής ενός εκ των δύο. Εξ άλλου,
για λόγους νοηµατικής αρτιότητας, θα ήταν σκόπιµο να προστεθεί στις ανωτέρω περιπτώσεις η φράση «σε περίπτωση» µετά από τις λέξεις «ελλείψει
ή» προ της λέξης «κωλύµατος».
β. Συµφώνως προς την παρ. 4 στοιχ. ε΄ του άρθρου 8, «Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες για τις εκθέσεις αξιολόγησης διατάξεις του οικείου Σώµατος». Εν προκειµένω, θα ήταν σκόπιµο να γίνει αναφορά στις εν λόγω ισχύουσες διατάξεις.
4. Επί του άρθρου 9 παρ. 4
Στην προτεινόµενη διάταξη, η φράση «Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995 (…)» πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής:
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«Στο τέταρτο εδάφιο πριν από το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3Β του ν.
2362/1995 (…)».
5. Επί του άρθρου 25 παρ. 5
Συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη, «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».
Σχετικώς σηµειώνεται ότι συµφώνως προς την παρ. 5 του άρθρου 11 του
Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) σχετικώς µε τις αρµοδιότητες του Προέδρου της Βουλής, «Ο Πρόεδρος της Βουλής µεριµνά για την
εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της Βουλής και των χώρων της, στο όνοµα της οποίας ασκεί την αστυνοµική εξουσία. Καθορίζει τη δύναµη της αστυνοµίας και εγκρίνει το προσωπικό της που πρέπει να υπηρετεί στη φρουρά της Βουλής, η οποία και τελεί αποκλειστικά υπό τις διαταγές του». Η διάταξη του Κανονισµού της Βουλής έχει ευρύτερο περιεχόµενο και, ως εκ
τούτου, η διάταξη του Νσχ πρέπει να προσαρµοσθεί σε αυτή.
6. Επί του άρθρου 39
Για λόγους εφαρµογής αυτής της διάταξης από τις αρµόδιες αρχές των ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που αναφέρονται στο κείµενό της, θα ήταν σκόπιµο να διευκρινισθεί η έννοια της φράσης «[ο]ι 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 (...)».
7. Επί των άρθρων 53Α και 101Α
Εν προκειµένω θα ήταν σκόπιµο να επιλεγεί διαφορετική ορολογία ως
προς τους τίτλους των προτεινόµενων άρθρων (Συνήγορος του Αστυνοµικού, Συνήγορος του Πυροσβέστη, αντιστοίχως), προκειµένου να µη δηµιουργείται σύγχυση µε επικεφαλής ανεξαρτήτων αρχών.
8. Επί του άρθρου 60 παρ. 3
Για λόγους σαφήνειας, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να προστεθεί η διευκρίνιση ότι η παραποµπή στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 του
ν. 2168/1993 γίνεται «όπως αυτή τροποποιείται διά του παρόντος».
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9. Επί του άρθρου 65
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχ. θ΄ του ν. 3511/2006, όπως
προτείνεται να τροποποιηθεί µε το άρθρο 65 του Νσχ, απονέµεται νέα αρµοδιότητα στο Π.Σ., η οποία αναφέρεται στην «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».
α. Με το άρθρο 26 παρ. 3 εδάφ. α΄ του ν. 2800/2000 ορίζεται ότι «Στους εµπρηστές δασών, πέραν των ποινικών κυρώσεων, που προβλέπονται από τις
διατάξεις των άρθρων 265 και 266 του Ποινικού Κώδικα, επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιµο, (…) ανάλογα µε (…) το βαθµό υπαιτιότητάς τους, (…) και
το χρόνο, το προσωπικό και τα µέσα που διατέθηκαν για την κατάσβεση της
πυρκαγιάς» (βλ. και Κ.Υ.Α. υπ’ αριθµ. 19826 Φ.109/1/27.6.2000, ΦΕΚ Β΄
855/11.7.2000 που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της ως άνω διάταξης).
Προκειµένου να µην εγερθούν ζητήµατα σχετικώς µε τυχόν προσβολή της
δικαιϊκής αρχής «non bis in idem», λόγω της επιβολής πολλαπλών κυρώσεων για την ίδια αιτία και προς προστασία των ίδιων έννοµων αγαθών, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να προστεθεί στην προτεινόµενη διάταξη η φράση «υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που τυχόν προβλέπουν την επιβολή
προστίµων για τις ίδιες πράξεις».
β. Για λόγους νοµικής ακριβολογίας, η λέξη «αναίτια» πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση «χωρίς νόµιµο λόγο».
10. Επί του άρθρου 69
α. Με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Νσχ συνιστάται Ειδική Κεντρική Υπηρεσία του Π.Σ. υπό τον τίτλο «Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων»
και καθορίζονται η οργάνωση και η λειτουργία του. Για λόγους νοµοτεχνικής
οµοιογένειας και ασφάλειας δικαίου, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου να ενσωµατωθούν στο κείµενο του ν. 3511/2006,
στον οποίο, εξ άλλου, εντάσσονται οι περισσότερες από τις προτεινόµενες
ρυθµίσεις για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Π.Σ. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για τις διατάξεις των άρθρων 71 και 72 του Νσχ.
β. Με την παρ. 3 εδάφ. α΄ του προτεινόµενου άρθρου ορίζεται ότι «Του
Ε.Σ.Κ.Ε. προΐσταται Διοικητής, τον οποίο (…) αναπληρώνει, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο Υποδιοικητής (…)». Το εν λόγω εδάφιο θα έπρεπε, για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, να αναδιατυπωθεί ως εξής:
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«Του Ε.Σ.Κ.Ε. προΐσταται Διοικητής, τον οποίο (…) αναπληρώνει, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο Υποδιοικητής (…)».
Περαιτέρω, δεδοµένου ότι στις ως άνω περιπτώσεις «ο Υποδιοικητής (…)
εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Διοικητή, εκτός από τη σύνταξη εκθέσεων ικανότητας», επισηµαίνεται ότι, υπό την επιφύλαξη ειδικών σχετικών διατάξεων της νοµοθεσίας περί Π.Σ., το άρθρο 87 παρ. 4 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» ορίζει ότι «Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδος, έως την επιλογή και τοποθέτηση νέου προϊσταµένου, (…) [ο] αναπληρωτής (…) δικαιούται το προβλεπόµενο για τη θέση επίδοµα από την έναρξη της αναπλήρωσης».
11. Επί του άρθρου 70 παρ. 2
Συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη, «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».
Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω διάταξη είναι περιττή, δεδοµένου ότι ουδέν
προσθέτει στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Πυροσβεστική Ακαδηµία.
12. Επί του άρθρου 86 παρ. 2
α. Δεδοµένου ότι οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 υποδιαιρούνται σε
πέντε κεφάλαια («Τµήµα Επιχειρήσεων και Πυροπροστασίας Ειδικών Εγκαταστάσεων», «Τµήµα Επιχειρήσεων Δασοπυρόσβεσης», «Τµήµα Οργάνωσης Εθελοντισµού», «Τµήµα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας», «Τµήµα
Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Πολιτικής Άµυνας»), θα ήταν
σκόπιµο, για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, καθένα εξ αυτών να λάβει αρίθµηση. Η ίδια παρατήρηση ισχύει κατ’ αναλογίαν και για τα άρθρα 87 παρ.
2, 88 παρ. 2, 89 παρ. 2, 90 παρ. 2 και 91 παρ. 3 του Νσχ.
β. Με τις διατάξεις του κεφαλαίου «Τµήµα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) και Πολιτικής Άµυνας» στοιχ. ζ΄ του εν λόγω άρθρου ορίζεται ότι στο Τµήµα αυτό ανήκει «Η ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης της Πολιτικής Άµυνας των Δηµοσίων και Ιδιωτικών Ανεξάρτητων Ιδρυµάτων (…)».
Η αναφορά σε «Ιδιωτικά Ανεξάρτητα Ιδρύµατα» χρήζει διευκρίνισης ή αναδιατύπωσης (λ.χ., ιδιωτικά ιδρύµατα, ανεξάρτητα ιδιωτικά ιδρύµατα, ιδιωτικοί φορείς/ιδρύµατα που δεν εξαρτώνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το κράτος, φορείς/ιδρύµατα του ιδιωτικού τοµέα, κ.ά.).
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13. Επί του άρθρου 99 παρ. 2
Με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 10 εδάφ. τελευταίο του ν. 3938/2011,
όπως προτείνεται να τροποποιηθεί από το άρθρο 99 παρ. 2 του Νσχ, ορίζεται ότι «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».
Συµφώνως προς το άρθρο 11Α του π.δ. 170/1996 «Κανονισµός κατάταξης
δοκίµων Πυροσβεστών και µεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του
Πυροσβεστικού Σώµατος», οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι «µετατίθενται στην
πόλη συµφέροντός τους, µόνον εφόσον προκύψει σε αυτήν πραγµατική κενή οργανική θέση (…)».
Θα έχρηζε ενδεχοµένως διευκρίνισης, όπως, εξ άλλου, έχει επισηµανθεί
και µε την από 9.3.2011 Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας επί του Νσχ
«Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Παρατήρηση υπ’ αριθµ.
9) – ν. 3938/2011, η σχέση µεταξύ των δύο κατηγοριών οργανικών θέσεων,
δηλαδή εκείνης των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, και εκείνης
του µόνιµου πυροσβεστικού προσωπικού, ώστε να αποσαφηνισθεί το ζήτηµα
τυχόν µεταξύ τους επικαλύψεων στο ζήτηµα των µεταθέσεων.
14. Επί του άρθρου 106 παρ. 2β
Με την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων
του ν. 3839/2010 «Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε
αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», ο τρόπος επιλογής
του Γενικού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος προΐσταται της
προτεινόµενης να ιδρυθεί Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα, ορίζεται ότι «Ως Γενικός Συντονιστής (…) στέλεχος της Γενικής
Γραµµατείας (…) ή πρόσωπο που είχε διατελέσει στέλεχος των ως άνω υπηρεσιών (…) είτε είναι στέλεχος του Πυροσβεστικού Σώµατος (…)». Επισηµαίνεται ότι η λέξη «στέλεχος» δεν αποτελεί δόκιµο όρο του δηµόσιου υπαλληλικού δικαίου (βλ. και ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»).
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15. Επί του άρθρου 122
α. Στις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1.α. του π.δ. 102/2012, όπως προτείνεται να αντικατασταθεί από το άρθρο 122 παρ. 3 του Νσχ, θα ήταν σκόπιµο,
για λόγους συντακτικής ορθότητας, να διαγραφούν οι λέξεις «το οποίο».
β. Δεδοµένου ότι τα διαλαµβανόµενα στο ισχύον άρθρο 5 του π.δ.
102/2012 (Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού και Διοικητικής Υποστήριξης) θα
ρυθµίζονται εφεξής από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του εν λόγω π.δ.,
όπως προτείνεται να τροποποιηθεί, σκόπιµο θα ήταν να αναφερθεί ρητώς ότι το άρθρο 5 του π.δ. 102/2012 καταργείται.
γ. Στην προτεινόµενη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 122 ορίζεται ότι
«[σ]το 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"».
Θα ήταν σκόπιµο να διευκρινισθεί η δυνατότητα επαναλειτουργίας της περιφερειακής υπηρεσίας στην ανωτέρω περίπτωση, όπως επίσης και η τύχη
του προσωπικού που δεν µετακινείται σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας µιας περιφερειακής υπηρεσίας.
16. Επί του άρθρου 123 παρ. 3.α. και 3.β.
Θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να διευκρινισθεί η διαδικασία κατάρτισης,
από την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, του καταλόγου διερµηνέων µε τους οποίους συνάπτονται συµβάσεις παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων Πρώτης Υποδοχής (λ.χ., πρόσκληση συµµετοχής σε
διαγωνισµό κ.λπ.).
17. Επί του άρθρου 123 παρ. 5
α. Για λόγους εφαρµογής της διάταξης της παρ. 5.β., θα ήταν χρήσιµο να
διευκρινισθεί ο τρόπος σύνταξης του σχετικού καταλόγου από την Αρχή
Προσφυγών στην περιγραφόµενη από το υπό ψήφιση Νσχ περίπτωση, όπως
και το αν ορίζεται από τον Υπουργό, εκτός από το τρίτο µέλος της Επιτροπής, και ο πρόεδρός της, σε περίπτωση που η Επιτροπή Προσφυγών αδυνα-
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τεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά της.
β. Στο εδάφ. α΄ της αντικαθιστάµενης, διά της παρ. 5.γ., παραγράφου 4
του άρθρου 3 του ν. 3907/2011, ορθότερος είναι ο τύπος «απολαύουν» αντί
του «απολάβουν».
γ. Δεδοµένου ότι διά της παρ. 5.δ. του προτεινόµενου άρθρου αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου η ισχύουσα παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3907/2012, πρέπει να διαγραφεί η παρ. 5.ε. του προτεινόµενου άρθρου, που ορίζει ότι «Το
εδάφιο γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 καταργείται».
δ. Η πρώτη λέξη της διάταξης που προτείνεται να προστεθεί µε το άρθρο
123 παρ. 5.στ. εδάφ. α΄ του Νσχ, πρέπει να αναγραφεί µε κεφαλαίο «Η».
18. Επί του άρθρου 123 παρ. 6.β.
Εκ παραδροµής αναφέρεται, µεταξύ των στοιχείων δηµοσίευσης του Κανονισµού [ΕΚ] 380/2008, ως ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σειρά L (εφεξής EE L) 115, η 18.4.2008,
ενώ η ορθή ηµεροµηνία δηµοσίευσης είναι η 29.4.2008. Επίσης, θα ήταν ορθότερο να συµπληρωθεί η παραποµπή στις σχετικές σελίδες της EE L 115,
ως εξής: «σελ. 1 και επ.» ή «σελ. 1 έως και 7», και να συµπληρωθεί, αντιστοίχως, η παραποµπή στις σελίδες EE L 157 της 15.6.2002, όσον αφορά τα
στοιχεία δηµοσίευσης του Κανονισµού ΕΚ 1030/2002, ως εξής: «σελ. 1 και
επ.» ή «σελ. 1 έως και 7».
19. Επί του άρθρου 123 παρ. 10, 11.β., 12.α. και 13
α. Εν όψει των παρεκκλίσεων από τις διατάξεις πολεοδοµικού σχεδιασµού κάθε επιπέδου, θα ήταν σκόπιµο να διευκρινισθεί στην παρ. 10 του
προτεινόµενου άρθρου αν οι εγκαταστάσεις Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και
οι ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα.
β. Στο τελευταίο εδάφιο της προτεινόµενης διάταξης της παρ. 11.β. θα ήταν σκόπιµο, για λόγους συντακτικής αρτιότητας, να αντικατασταθεί η λέξη
«παράγραφοι» από τη λέξη «παράγραφο» πριν από τη φράση «3 του ν.
3907/2011».
γ. Δεδοµένου ότι στην µεν Αιτιολογική Έκθεση του υπό ψήφιση Νσχ αναγράφεται ότι «στ) Με την παράγραφο 13 ορίζεται η 24ωρη λειτουργία των
Κ.Ε.Π.Υ.»., ενώ, συµφώνως προς την παρ. 13 του άρθρου 123 Νσχ, απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής, θα ήταν ενδεχοµένως χρήσιµο να διευκρινισθεί αν απόκειται στη
διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή να εκδίδει, ή όχι, την εν λόγω απόφαση,
όπως και να καθορίζει, περαιτέρω, άλλο, διάφορο του 24ώρου, ωράριο λειτουργίας για τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής (Κ.Ε.Π.Υ.).
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20. Επί του άρθρου 126 στοιχ. i.ζ.
Με το στοιχ. i.ζ. του άρθρου 126 του Νσχ προτείνεται να καταργηθεί σωρεία διατάξεων του π.δ. 174/1983, µε παράλληλη αναφορά όλων των διατάξεων που τις έχουν τροποποιήσει. Δεδοµένου ότι, µε τον τρόπο αυτό, δηµιουργείται µακροσκελής κατάλογος διατάξεων, χωρίς να καθίσταται σαφές
σε ποιο νοµοθέτηµα ανήκουν οι υπό κατάργηση διατάξεις, θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο, αφ’ ενός να µην γίνει αναφορά σε τροποιητικές διατάξεις,
αφ’ ετέρου να τεθεί στην αρχή του στοιχ. i.ζ. του άρθρου 126 σαφής αναφορά στην υπό κατάργηση κανονιστική πράξη, ως εξής: «Εκ του π.δ. 174/1983,
τα άρθρα (…)».
Αθήνα, 4.3.2014
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