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ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΘΕΜΑ : Απάντηση στην από 16-01-2020 με αριθμό 549 αναφορά του Βουλευτή
κ. Γ. ΑΜΥΡΑ.
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι το
σύστημα κρίσεων - προαγωγών των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται
από τις διατάξεις του π.δ/τος 24/1997 (Φ.Ε.Κ. Α’- 29), οι οποίες συνιστούν αναμόρφωση,
βελτίωση, εκσυγχρονισμό και κωδικοποίηση προγενέστερων διατάξεων, ενώ ελήφθησαν
υπόψη αντίστοιχες διατάξεις κανονισμών ομοειδών Κλάδων (π.χ. Ενόπλων Δυνάμεων), των
Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ως επίσης και η πάγια νομολογία των
ακυρωτικών διοικητικών δικαστηρίων (Διοικητικών Εφετείων και Σ.τ.Ε.). Όσον αφορά στο
όριο ηλικίας, τον υποχρεωτικό χρόνο παραμονής στον βαθμό για την προαγωγή και την
εισαγωγή της κλίμακας των 100 μονάδων στις εκθέσεις αξιολόγησης των αξιωματικών,
σχετικές τυγχάνουν οι διατάξεις των π.δ/των 81/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’- 119), 6/2018 (Φ.Ε.Κ. Α’11), 7/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’- 7), 27/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’- 46) και 69/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’- 109).
Παρέπεται να λεχθεί ότι, σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο, σε συνεργασία με το
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αναλαμβάνει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, εντός του
πλαισίου των αρμοδιοτήτων του, για την προώθηση και τη θετική αντιμετώπιση θεμάτων
που αφορούν στην εξασφάλιση των εργασιακών και λοιπών δικαιωμάτων του προσωπικού,
επιδιώκοντας, μεταξύ άλλων, τον εποικοδομητικό διάλογο με τις συνδικαλιστικές ενώσεις
αυτού.
Στο πλαίσιο αυτό και αναφορικά με την επίλυση του υπόψη ζητήματος, σχετική
τυγχάνει η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ/τος 7/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 6), σύμφωνα
με την οποία η περ. β΄ του άρθρου 47 του π.δ. 24/1997, αντικαθίσταται ως εξής: «Σε
πίνακα μη προακτέων οι Αστυνομικοί Διευθυντές, Ταξίαρχοι και οι Υποστράτηγοι. Ειδικά, οι
Αστυνομικοί Διευθυντές που δεν έχουν 33 έτη πραγματική υπηρεσία στο Σώμα,
αποστρατεύονται, εφόσον εγγραφούν σε πίνακα μη προακτέων σε τρεις τακτικές κρίσεις».
Εκ των ανωτέρω εκτεθέντων σαφώς προκύπτει η μέριμνα για τον διαρκή
εκσυγχρονισμό των διατάξεων, που διέπουν τις κρίσεις - προαγωγές των Αξιωματικών της
Ελληνικής Αστυνομίας, συνυπολογίζοντας -μεταξύ άλλων- τις σημαντικές αλλαγές στη
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συνταξιοδοτική νομοθεσία (σταδιακή αύξηση των ετών συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας,
που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι την 31-12-2014 και
την συνταξιοδότηση όσων θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 01-01-2015, είτε
με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους, είτε με τη συμπλήρωση 40 ετών
συντάξιμης υπηρεσίας).
Συγκεκριμένα, αυξήθηκε ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των Αξιωματικών
γενικών καθηκόντων -αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αυτών
ως Αξιωματικών- πριν τη συμπλήρωση του οποίου δεν επιτρέπεται να προαχθούν (με
παράλληλη πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων για τις τακτικές κρίσεις έτους 2017, 2018 και
2019), μεταβλήθηκε ο χρόνος συνολικής πραγματικής υπηρεσίας Αξιωματικών με την
συμπλήρωση του οποίου -συντρεχουσών και των λοιπών προϋποθέσεων- προάγονται στον
επόμενο βαθμό -ανεξαρτήτως υπάρξεως κενών θέσεων- οι Υπαστυνόμοι Α΄ έως και
Αστυνομικοί Υποδιευθυντές, ενώ αυξήθηκε το όριο ηλικίας, μέχρι το οποίο επιτρέπεται να
υπηρετούν οι Αξιωματικοί γενικών καθηκόντων των κατωτέρων βαθμών και παράλληλα
παρασχέθηκε η δυνατότητα περαιτέρω παραμονής στο Σώμα για τους Αξιωματικούς μέχρι
το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, μετά την κατάληψη από το όριο ηλικίας του βαθμού
τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους. Οι τροποποιήσεις αυτές κρίθηκαν
επιβεβλημένες, προκειμένου να ανακοπεί η πρόωρη συνταξιοδότηση των Αξιωματικών και
να καταστεί εφικτή η συμπλήρωση του αναγκαίου προς συνταξιοδότηση χρόνου.
Τέλος, υπογραμμίζεται ότι από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου μελετάται το
υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, που ρυθμίζει συναφή θέματα του αστυνομικού προσωπικού, για
τυχόν τροποποίηση των διατάξεών του, που ήθελε κριθεί ότι χρήζουν συμπλήρωσης ή/ και
την αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την πρακτική εφαρμογή τους.
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