
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Συγκρότησης Ειδικής Επιτροπής 

 

-Ο- 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

Έχοντας υπόψη: 
1. τις διατάξεις του της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2452/1996 «Ρύθμιση 

θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του ν. 
1975/1991 και άλλες διατάξεις» (Α’ 283), 

2. τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), 

3. τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2800/200 «Αναδιάρθρωση 
Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 41), 

4. τις διατάξεις των άρθρων 38 και 116 παρ. 9 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133), 

5. τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α’ 119), 

6. τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α’ 121), 
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7. την ανάγκη διαρκούς παρακολούθησης των διαδικασιών υλοποίησης 
των παρατηρήσεων του Συνηγόρου του Πολίτη σε θέματα διοικητικής 
διερεύνησης πειθαρχικώς ελεγκτέων πράξεων του ένστολου 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, 

8. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 

 
1.  Συγκροτούμε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Ειδική Επιτροπή 
και ορίζουμε τα μέλη αυτής ως ακολούθως: 
α. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ Νικόλαος του Κων/νου, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου 
στη Νομική Σχολή Αθηνών, ως πρόεδρος 
β. Υποστράτηγος Αστυνομίας ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ Στυλιανός του Γεωργίου, 
γ. Ταξίαρχος Αστυνομίας ΛΑΔΟΜΕΝΟΣ Μιχαήλ του Νικολάου, 
Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, 
δ. ΜΑΛΛΙΟΣ Ευάγγελος του Κων/νου, δικηγόρος και  
ε. ΧΡΗΣΤΟΥ Βασιλική του Εμμανουήλ, δικηγόρος. 

Ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Υπαστυνόμος Α’ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θεόδωρος του Βασιλείου, της Δ/νσης Αστυνομικού 
Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 
 
2. Έργο της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου είναι η τακτική 
παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης, από τα καθ’ ύλην αρμόδια 
όργανα, των παρατηρήσεων και των πορισμάτων του Συνηγόρου του Πολίτη, 
κατά το μέρος που αφορούν στη διοικητική διερεύνηση πειθαρχικών 
παραπτωμάτων που διαπράττονται από το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας. 
 
3. Για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου της, η Επιτροπή συνεργάζεται 
με το Συνήγορο του Πολίτη και τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα και Υπηρεσίες 
της Ελληνικής Αστυνομίας.  
 
4. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου της και 
συνεδριάζει σε χώρο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 
 
5  Εντός δέκα (10) ημερών από την πραγματοποίηση κάθε συνεδρίασής της, η  
Επιτροπή υποβάλλει στον υπογράφοντα σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων, με 
κοινοποίηση αυτού στο Συνήγορο του Πολίτη και στον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας.  
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6. Στον Πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αποζημίωση. 
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