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Οι πρώτες ανάγκες για αστυνόμευση κάνουν την εμφάνιση τους
όταν τα εδάφη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους
απελευθερώνονται από την οθωμανική κυριαρχία.
Ως συνέπεια καταργούνται οι κοινοτικές αρχές και ο θεσμός των
δημογερόντων, οι οποίοι ασκούσαν αστυνομικά καθήκοντα.

• Δημογέροντες διόριζαν: Πολιτοφύλακες, αγροφύλακες,
καπετάνιους

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1821-1828)
26/05/1821

04/11/1821

Συγκρότηση της «Μεσσηνιακής
Γερουσίας» στην Καλαμάτα υπό
τον Π.Μαυρομιχάλη

Ίδρυση «Γερουσίας της Δυτικής
Ελλάδας» υπό τον
Α. Μαυροκορδάτο

Χωρισμός της χώρας σε επαρχίες ,
καθεμία με τον δικό της έφορο.

Εφαρμογή του συστήματος των
Εφόρων

09/01/1822

Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου
«Προσωρινό Πολίτευμα της
Ελλάδας» Δημιουργία της πρώτης
κυβέρνησης
Υπουργός της Αστυνομίας : τήρηση
δημόσιας τάξης και ασφάλειας

Ίδρυση του Άρειου Πάγου στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα ,
υπό τον Θεόδωρο Νέγρη
Έφορος της Αστυνομίας: αστυνομικά καθήκοντα

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
(1828-1831)
• Υπ’ αριθμόν 14 ψήφισμα της 29/12/1829

Πρώτο νομικό
πλαίσιο για τα αστυνομικά
καθήκοντα

ΠΟΛΙΤΑΡΧΙΑ
✓ Σώμα της Πολιταρχίας : αστυνομικό σώμα στις πόλεις. Πρώτη Ελληνική Αστυνομία
✓ Πολιτάρχης αστυνομικά καθήκοντα στις περιοχές που είναι στην αρμοδιότητα του.
✓ Μέλη: πρώην πολεμιστές του Αγώνα , χωρίς την απαραίτητη εμπειρία

• Διατήρηση του θεσμού των δημογερόντων.

• Μέριμνα του Καποδίστρια δεν ήταν απλώς η οργάνωση ενός όσο το
δυνατόν πιο λειτουργικού και αποτελεσματικού σώματος Αστυνομίας ,
αλλά ο τρόπος με τον οποίο η αστυνομία θα αντιμετωπιζόταν από τους
πολίτες , δηλαδή η βελτίωση της σχέσης της με αυτούς.

• Συγκεκριμένα ο ίδιος γράφει σε επιστολή που έστειλε στον τότε Υπουργό
Στρατιωτικών Βλαχόπουλο: ‘‘…η δυσχέρεια δεν είναι εν τη δημιουργία ενός
Αστυνομικού Σώματος , αλλά εις τα αντιλήψεις του λαού ότι η Αστυνομία δεν είναι
δύναμις εχθρική προς τα συμφέροντα του , αλλά μία αρχή προστατευτική των
συμφερόντων όλων των πολιτών…’’

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ (1833-1862)
• Νόμος 27/12/1833

Χωρισμός της χώρας σε νομούς και δήμους

Ίδρυση Δημοτικής Αστυνομίας
(1833-1893)

• Άλλα αστυνομικά σώματα (1833-1893):
Οροφυλακή, Εθνοφυλακή, Διοικητική
Αστυνομία, Στρατιωτική Αστυνομία,
Χωροφυλακή

Διοικητική Αστυνομία

Δικαστική Αστυνομία

Ζητήματα τάξης υπό
την αρμοδιότητα του
τοπικού διοικητή

Ανακριτικά καθήκοντα
υπό την εποπτεία του
Εισαγγελέα

✓ Ζητήματα αστυνομίας και
ασφάλειας.
✓ Σώμα με στρατιωτική οργάνωση και
πειθαρχία
✓ Σύσταση και οργάνωση με βάση το
γαλλικό πρότυπο( πρώτος αρχηγός
F.Graillard)
✓ Αστυνομικά και άλλα καθήκοντα

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ(1875-1895)
• 1893: Ίδρυση της Στρατιωτικής Αστυνομίας (1894-1906): ανέλαβε τα
καθήκοντα της διοικητικής και της δημοτικής αστυνομίας , με
προϊστάμενο τον αρχηγό της χωροφυλακής.
• Στις πρωτεύουσες για την καταστολή της εγκληματικότητας ,
ιδρύεται το σώμα της αστυφυλακής

Στρατιωτικό σώμα , με
προσωπικό από τη
χωροφυλακή και την
πρώην διοικητική
αστυνομία(ιδρύθηκε το
1849 για την αστυνόμευση
των μεγάλων πόλεων).

Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ(1915-1933)

• 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι : προσάρτηση νέων εδαφών

νέες ανάγκες
για αστυνόμευση

• 1913: Συγχώνευση Ελληνικής με την Κρητική χωροφυλακή.
• Ιταλική αποστολή: Η αποστολή αυτή θεωρείται σημαντική , καθώς εκτός
του ότι επεσήμανε τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Χωροφυλακή ,
δημιούργησε το ενδεχόμενο για ένα νέο αστυνομικό σώμα , ικανό να
ανταποκριθεί στις ανάγκες αστυνόμευσης των πόλεων.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
• 1918: Ίδρυση νέας αστυνομίας για τις μεγάλες πόλεις
✓ Πολιτικό σώμα , δεν είχε σχέση με το στρατό

1919:
i.

Άφιξη F.Hallidy( Μητροπολιτική Αστυνομία) συνδρομή στην οργάνωση και τη
λειτουργία αυτού του νέου αστυνομικού μορφώματος

ii.

Λειτουργία Τροχαίας στην Αθήνα

• 1921: Λειτουργία της Αστυνομίας των Πόλεων σύμφωνα με τον νόμο 2461 του 1920.

• 1η Αστυνομική Σχολή: Κέρκυρα

αποφοιτούν υπαστυνόμοι , αρχιφύλακες και
αστυφύλακες.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ( 1974- 1996 )
• Πτώση της δικτατορίας (1974)

Κλονισμός των θεσμών της χώρας και αυξημένη
δυσαρέσκεια από τη μεριά των πολιτών

• Αστυνομία : δέχεται αντιδράσεις από τους πολίτες.
Κύριος στόχος

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών
απέναντι στην αστυνομία.

• Νέος ρόλος της αστυνομίας:
i. Δημόσια τάξη
ii. Κοινωνικά και Ατομικά δικαιώματα των πολιτών

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΑΣ)

Για λόγους εκσυγχρονισμού ,παραγωγικότητας , έλλειψης προσωπικού ,
αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης της εγκληματικότητας αλλά και της
αυξανόμενης αντιζηλίας ανάμεσα στην αστυνομία πόλεων και τη χωροφυλακή

1984 :Ενοποίηση της Αστυνομίας των Πόλεων και της Χωροφυλακής,
συγχώνευση τους σε ένα σώμα την σημερινή Ελληνική Αστυνομία(ΕΛ.ΑΣ).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Η Ελληνική Αστυνομία κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης ( 1975-1995)
Ευάγγελος Αθ. Στεργιούλης , εκδόσεις 2001 Νομική Βιβλιοθήκη.
• Ελλάδα: Το παρελθόν και το παρόν του Ελληνισμού τόμος Γ ,εκδόσεις
Πάπυρός 2007.
• Η οργανωσιακή κουλτούρα της Ελληνικής Αστυνομίας, Ευθυμία
Χατζηθεοδωρίδου , Αθήνα Ιανουάριος 2017.

