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ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
με τίτλο
«Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου
Τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ανανέωση θητείας και τοποθέτηση σε υπηρεσίες των συνοριακών ψυλάκων ορισμένου
χρόνου

—

Τροποποίηση των περ. β’ και ε’ της παρ. Ι του άρθρου 17 του ν. 4647/2019

Στην παρ. Ι του άρθρου 17 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), Περί των συνοριακών ψυλάκων
ορισμένου χρόνου, προστίθεται εδάψιο στο τέλος της περ. β’, αντικαθίσταται το Πρώτο
εδάψιο της περ. ε’ και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:
«1.α. Στην Ελληνική Αστυνομία συνιστώνται οκτακόσιες (800) οργανικές επί Θητεία Θέσεις
Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου. Ο αριθμός των ως άνω θέσεων δύναται να
αυξάνεται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και
Προστασίας του Πολίτη.
β. Οι Συνοριακοί Φύλακες ορισμένου χρόνου αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού.
Προσλαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, κατόπιν
έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου με ετήσια
θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται ετησίως και εντάσσονται στο ένστολο προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας. Εψόσον η θητεία των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου
δεν ανανεωθεί, αυτοί απολύονται οριστικά από τις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς
άλλη διαδικασία. Συνοριακός Φύλακας ορισμένου χρόνου, ο οποίος έχει ολοκληρώσει την
προβλεπόμενη βασική εκπαίδευση, δεν μπορεί να παραιτηθεί πριν την ολοκλήρωση της
ετήσιας θητείας. Συνοριακός Φύλακας ορισμένου χρόνου, του οποίου έχει ανανεωθεί η
θητεία, δεν μπορεί να παραιτηθεί πριν την ολοκλήρωση της ετήσιας θητείας. Η διαδικασία
και οι προϋποθέσεις ανανέωσης της θητείας των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου
καθορίζονται με κοινή απόψαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και
Εσωτερικών.
γ. Η πρόσληψη των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου γίνεται με σύστημα
αντικειμενικών κριτηρίων, βάσει της διαδικασίας και των προσόντων πρόσληψης που
προβλέπονται για τους Συνοριακούς Φύλακες, σύμψωνα με τις διατάξεις του ν. 2622/1998
(Α’138) και κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, και των κατ’
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών πράξεων. Κατόπιν απόψασης του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη, προστίθενται πέντε (5) μονάδες, επιπλέον των καθοριζομένων από τις κείμενες
διατάξεις στη βαθμολογία των υποψηψίων, που κατοικούν την τελευταία διετία ή
κατοικούσαν από της γεννήσεώς τους και μέχρι τη συμπλήρωση του Ι8ου έτους της ηλικίας
τους στην Περιψερειακή Ενότητα ή νησί, που Θα προκηρυχθούν θέσεις, ή σε ορισμένες
περιοχές αυτών. Οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία κύρωσήςτους.

5. Για τους Συνοριακούς Φύλακες ορισμένου χρόνου συντάσοονται εκθέσεις ικανότητας
ετησίως, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση των προσόντων των
αστυψυλάκων. Για την ανανέωση θητείας Συνοριακού Φύλακα ορισμένου χρόνου,
απαιτείται στην ετήσια έκθεση ικανότητάς του να ψέρει τουλάχιστον τον γενικό
χαρακτηρισμό «καλώς».
ε. Οι Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου τοποθετούνται υποχρεωτικά σε Υπηρεσίες
Συνοριακής Φύλαξης, Διαχείρισης Μετανάστευσης ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης
Αλλοδαπών και Υπηρεσίες Φύλαξης των θεσμοθετημένων σημείων εισόδου εξόδου της
επικράτειας, ιδίως αεροδρομίων. Μετάταξη των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου σε
—

άλλη κατηγορία προσωπικού

ή απόσπασή τους σε Υπηρεσία, πέραν των αναψερομένων στην

παρούσα παράγραψο, δεν επιτρέπεται.
στ. Τα καθήκοντα των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου είναι ταυτόσημα με εκείνα
των Συνοριακών Φυλάκων. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ψέρουν στολή και
κατάλληλο οπλισμό.
ζ. Για τα θέματα των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου, τα οποία δεν ρυθμίζονται από
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εψαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις που διέπουν τους
Συνοριακούς Φύλακες, με εξαίρεση τις διατάξεις περί μονιμοποίησης και ένταξης στο
αστυνομικό προσωπικό.
η. Ειδικότερα ζητήματα και λεπτομέρειες που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του
παρόντος και για τα οποία δεν εψαρμόζονται οι διατάξεις που αψορούν τους Συνοριακούς
Φύλακες, δύνανται να ρυθμιστούν με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.».
Άρθρο 2
Μετονομασία υπηρεσιών και αρμοδιότητες συνοριακών ψυλάκων

—

Τροποποίηση της

Παρ. Ι του άρθρου Ι του ν. 2622/1998

Τα δύο πρώτα εδάψια της παρ. Ι του άρθρου Ι του ν. 2622/1998 (Α’ 138), περί σύστασης
υπηρεσιών συνοριακής ψύλαξης, αντικαθίστανται και η παρ. Ι διαμορψώνεται ως εξής:
«Ι. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστώνται, σύμψωνα με τις διατάξεις της παρ.

2 του παρόντος, κεντρική και περιψερειακές Αστυνομικές Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης
και Διαχείρισης Μετανάστευσης, με αποστολή την αποτροπή παράνομης εισόδου
αλλοδαπών στη χώρα, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των παρανόμως εργαζομένων
αλλοδαπών ανά την επικράτεια και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή την
επαναπροώθησή τους, καθώς και τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπων που
διευκολύνουν την παράνομη είσοδο και εργασία αλλοδαπών και την παραπομπή τους στη
δικαιοσύνη, σύμψωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι Συνοριακοί Φύλακες, που στελεχώνουν
τις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, Διαχείρισης Μετανάστευσης ή τα Προαναχωρησιακά
Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και τις Υπηρεσίες Φύλαξης των θεσμοθετημένων σημείων
εισόδου —εξόδου της επικράτειας, ιδίως αεροδρομί.ων, δύνανταινα διατίθενταιγια εκτέλεση
υπηρεσίας ψρούρησης και μεταγωγής κρατουμένων, ψρούρησης αστυνομικών υπηρεσιών
και των κρατητηρί.ων τους. Κατά την άσκηση των προαναψερομένων αρμοδιοτήτων έχουν τις
ίδιες εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με το αστυνομικό προσωπικό, πλην αυτών που
αναψέρονται στην άσκηση των προανακριτικών καθηκόντων.».
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Άρθρο 3
Προσόντα συνοριακών ψυλάκων

—

Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2622/1998

Στο άρθρο 3 του ν. 2622/1998 (Α’ 138), περί των ιτροσόντων των συνοριακών ψυλάκων,
αντικαθίσταται η παρ. 1, προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 3 διαμορψώνεται ως εξής:

Προέλευση

-

«Αρθρο 3
Προσόντα Συνοριακών Φυλάκων

1. Για την εκπλήρωση της αποστολής των Υπηρεσιών του άρθρου Ι ιτροσλαμβάνονται ως
συνοριακοίψύλακες με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια)’Ελληνες πολίτες (άνδρες
και γυναίκες) που δεν έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους. Οι άνδρες υποψήφιοι
πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Τα απαιτούμενα σωματικά

προσόντα των υποψηψίων και οι προκαταρτικές εξετάσεις (υγειονομικές

αθλητικές
ψυχομετρικές) που υποβάλλονται είναι τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες κάθε ψορά
διατάξεις για τους ιδιώτες υποψηψίους για τη Σχολή Αστυψυλάκων. Τα υποψήψια νια
πρόσληψη τέκνα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοψονείται ή
τραυματίζεται θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού, λαμβάνουν
δέκα (10) μονάδες επιπλέον των καθοριζομένων από το προεδρικό διάταγμα της επόμενης
-

-

παραγράψσυ. Οι συνοριακοί ψύλακες προσλαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε Περιψερειακή
Ενότητα ή νησί, από υποψηψίους που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από
της γεννήσεώς τους και μέχρι τη συμπλήρωση του Ι8ου έτους της ηλικίας τους στην
Περιψέρεια, στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη Περιψερειακή Ενότητα ή Νησί, όπου
λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, Διαχείρισης
Μετανάοτευσης

ή

Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και Υπηρεσίες Φύλαξης
των θεσμοθετημένων σημείων εισόδου εξόδου της επικράτειας, ιδίως αεροδρομίων και
κατά προτίμηση ή αποκλειστικά στις περιοχές της εκάστοτε Περιψερειακής Ενότητας ή
νησιού. Με απόψαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται κάθε ψορά ο
—

αριθμός των προσλαμβανομένων για κάθε Περιψερειακή Ενότητα ή νησί. Εψόσον οι θέσεις
που προκηρυχθούν δεν καλυψθούν από την ανωτέρω κατηγορία υποψηψίων, δύνανται να
προσληψθούν υποψήψιοι που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη
γέννησή τους έως και τη συμπλήρωση του Ι8ου έτους της ηλικίας τους σε έτερες
Περιψέρειες, οι οποίες καθορίζονται με απόψαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Με
την ίδια απόψαση δύναται να ανακατανέμεται ο αριθμός των κενών θέσεων μεταξύ των
Περιψερειακών Ενοτήτων ή νησιών, που περιλαμβάνονταν στον διαγωνισμό.
2. Τα λοιπά προσόντα των Συνοριακών Φυλάκων, το όργανο, τα κριτήρια και η διαδικασία
πρόσληψής τους, οι προϋποθέσεις ανανέωσης της θητείας τους, η διαδικασία απόλυσής
τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με
απόψαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
3. Για την απόδειξη της ιδιότητας του κατοίκου, χορηγείται από τον οικείο Δήμο βεβαίωση,
στην οποία αναψέρεται ρητά ότι ο υποψήψιος κατοικεί σε αυτόν κατά την Τελευταία διετία
ή κατοικούσε σε αυτόν από της γεννήσεώς του μέχρι τη συμπλήρωση του ΙΒου έτους της
ηλικίας του.».

Άρθρο 4
Υπηρεσίες συνοριακών ψυλάκων

—

Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
2622/1998

Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2622/1998 (Ν 138), περί. των υπηρεσιών των συνοριακών

ψυλάκων, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, οι Συνοριακοί Φύλακες υπηρετούν σε

Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, Διαχείρισης Μετανάστευσης ή Προαναχωρησιακά Κέντρα
Κράτησης Αλλοδαπών και Υπηρεσίες Φύλαξης των θεσμοθετημένων σημείων εισόδου

—

εξόδου της επικράτειας, ιδίως αεροδρομίων. Μετά από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής
τους τοποθετούνται και μετατίθενται σύμφωνα με το π.δ. 211/2005 (Α’ 254). Μετάταξη των
Συνοριακών Φυλάκων σε άλλη κατηγορία προσωπικού ή απόσπασή τους σε άλλη υπηρεσία,
πλην των αναψερομένων στην παρούσα, απαγορεύεται.».
Άρθρο 5
Προκαταρκτικές εξετάσεις νια εισαγωγή στις Σχολές Αστυψυλάκων και Αξιωματικών
Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου Ι του ν. 2226/1994

—

Η παρ. 5 του άρθρου Ι του ν. 2226/1994 (Α’ 122), περί των προϋποθέσεων εισαγωγής στις
Σχολές Αστυψυλάκων και Αξιωματικών, τροποποιείται ως προς το αντικείμενο των εξετάσεων
και ως προς το αρμόδιο όργανο και διαμορψώνεται ως εξής:
«5. Οι υποψήψιοι ιδιώτες υποβάλλονται επιπλέον σε ιιΠρσκαταρκτικές εξετάσεις»
(αθλητικές, υγειονομικές και ψυχσμετρικές δοκιμασίες), που γίνονται με μέριμνα του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και σύμψωνα με όσα καθορίζονται από τις οικείες
διατάξεις του νόμου και τους κανονισμούς. Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήψισς πρέπει να
κριθεί ικανός κατά το σχολικό έτος υποβολής της υπσψηψιότητας για να έχει δικαίωμα
συμμετοχής στην επιλογή. Οι αστυνομικοί υποψήψιοι υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές

εξετάσεις, σύμψωνα με τις διατάξεις του οικείου κανονισμού.».
Άρθρο ό
Προκαταρκτικές εξετάσεις για κάλυψη των θέσεων ειδικών ψρουρών

—

Τροποποίηση του

τρίτου εδαψίου της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999

Το Τρίτο εδάψιο της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (Α’ 161), περίτων προκαταρκτικών
εξετάσεων των ειδικών ψρουρών, αντικαθίσταται και η παρ. 5 διαμορψώνεται ως εξής:
«5. Για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων προσλαμβάνονται με σύστημα αντικειμενικών
κριτηρίων (μόρια) ‘Ελληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), απόψσιτσι Λυκείου ή άλλης
ισότιμης σχολής του εσωτερικού ή εξωτερικού, που δεν έχουν υπερβεί τσ 28σ έτος της
ηλικίας τους. Οι άνδρες υποψήψιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις. Τα απαιτούμενα σωματικά προσόντα των υποψηψίων και οι προκαταρκτικές
εξετάσεις (υγειονομικές
αθλητικές
ψυχομετρικές) που υποβάλλονται είναι τα
προβλεπόμενα από τις ισχύουσες κάθε ψορά διατάξεις για τους ιδιώτες υπσψηψίσυς για τη
-

-

Σχολή Αστυψυλάκων. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηψίων ως ημερομηνία
γέννησης Θεωρείται η 3Ιη Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Τα υποψήψια για πρόσληψη
τέκνα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοψονείται ή τραυματίζεται
Θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού, λαμβάνουν δέκα (ΙΟ)
μονάδες επιπλέον των καθοριζομένων από την υπουργική απόψαση της επόμενης
παραγράψου. Από τον αριθμό των προσλαμβανομένων ποσοστό 20% καλύπτεται από
υποψηψίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου
σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου και το
υπόλοιπο ποσοστό από υποψηψίους που κατέχουν οποιονδήποτε άλλο απολυτήριο τίτλο
όλων των τύπων Λυκείου. Σε περίπτωση που οι Θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο
σπουδών μιας κατηγορίας υποψηψίων δεν καλύπτονται, οι κενές Θέσεις συμπληρώνονται
από υποψηψίους της άλλης κατηγορίας».
Άρθρο 7
Χορήγηση ειδικών αποζημιώσεων στους μαθητές των σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας
—

Τροποποίηση του άρθρου 127 του ν.4472/2017

1. Στο τέλος της παρ. Δ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), περί των ειδικών
αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο προσωπικό των σωμάτων ασψαλείας, προστίθεται
περ. δ’ και η παρ. Δ διαμορψώνεται ως εξής:
«Δ. α. Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασψαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό και
Λιμενικό Σώμα
Ελληνική Ακτοψυλακή), το οποίο λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών
αποδεδειγμένα εργάζεται πέραν των πέντε (5) ημερών την εβδομάδα, χορηγείται ειδική
αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι ευρώ (46) για κάθε επιπλέον
ημέρα απασχόλησης.
β. Στο ίδιο ως άνω προσωπικό, καθώς καιτο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων
—

που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η
οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα
νυχτερινής απασχόλησης. Το ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, σι όροι και
προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόψαση των
Υπουργών Οικονομικών καιτου κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Μέχριτην έκδοση της
εν λόγω κοινής υπουργικής απόψασης εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης
επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. Α8
υποπερίπτωση β του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α·297) και σύμψωνα με τις σχετικές
εκδοθείσες υπσυργικές αποψάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Σε περίπτωση
απομάκρυνσης των στελεχών με απόσπαση, μετακίνηση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη
των δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις καιτις συνθήκες, σι οποίες δικαιολογούν τη
χορήγηση των αποζημιώσεων αυτών, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή τους με
βεβαίωση του σικείου προϊσταμένου.
γ. Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασψαλείας που αποσπάται ή διατίθεται ως προσωπικό
ασψαλείας σε γραψεία μελών Κυβέρνησης, Υψυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων,
καθώς και στο αστυνομικό προσωπικό της Υπηρεσίας Προστασίας Προέδρου της
Δημοκρατίας που ασκεί καθήκοντα ασψαλείας, καταβάλλονται οι αποζημιώσεις των
προηγούμενων περιπτώσεων και υπερωριακή αποζημίωση σύμψωνα με την παρ. Γ2 του

άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α 176). Στην περίπτωση που το εν λόγω προσωπικό εκτελεί
διοικητικά καθήκοντα στα ως άνω γραφεία, δικαιούται υπερωριακή αποζημίωση σύμ4ωνα
μετην παρ. Α2 του ίδιου άρθρου.
5. Οι ειδικές αποζημιώσεις των περ. α’ και β’ καταβάλλονται και στους μαθητές των σχολών
της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσής, με τους όρους
και προϋποθέσεις που ισχύουν για το λοιπό ένστολο προσωπικό της.».
2. Το έκτο εδάψιο της παρ. Ε του άρθρου 127 του ν. 4472/2017, περίτης μη καταβολής στους
μαθητές των σχολών των σωμάτων ασψαλείας των επιδομάτων των παρ. Β έως Ε του ιδίου
άρθρου, αντικαθίσταται και η παρ. Ε διαμορψώνεται ως εξής:
«Ε. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καιτου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοψυλακής,
καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετούν εντός
των γεωγραψικών ορίων της Περιψέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιψερειακής Ενότητας
‘Εβρου, της Περιψέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην Ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις Μονάδες Προκαλύψεως της
ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές
κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους
εκατό (100) ευρώ.
Το ανωτέρω επίδομα ύψους εκατό (100) ευρώ χορηγείται και στα στελέχη του Λιμενικού
Σώματος Ελληνικής Ακτοψυλακής που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Οθωνών, Σαγιάδας
και Σκύρου.
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι
προσψέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία της περιοχής
που δικαιολογείτην καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι
τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες.
Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, νια οποιονδήποτε λόγο όπως μετακίνηση,
απόσπαση, μετάθεση, διάθεση, από την περιοχή η οποία δικαιολογεί τη χορήγησή του,
διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου.
Τα επιδόματα των παρ. Β’ έως Ε δεν καταβάλλονται στους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης
(μέχρι τριών ετών), στους μαθητές των σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας και των σχολών των Σωμάτων Ασψαλείας, με την επιψύλαξη της περ. δ’ της παρ. Δ,
στους τελούντες σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης διαθεσιμότητας, καθώς και στους
έψεδρους και δόκιμους έψεδρους αξιωματικούς.
Στο στρατιωτικό

προσωπικό, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητας
μετεωρολόγου που υπηρετεί σε μετεωρολογικά κλιμάκια της Εθνικής Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας ή σε μετεωρολογικά κλιμάκια, που εδρεύουν σε μονάδες της Πολεμικής
Αεροπορίας καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας, ο τρόπος καταβολής και κάθε
άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με την υπουργική απόψαση της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν.
4427/2016 (Α’ 188).».

Άρθρο 8

Παράταση συμβάσεων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Οι συμβάσεις προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που υπηρετεί με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) οι οποίες λήγουν πριν από
την ολοκλήρωση του τρέχοντος έτους, παρατείνονται έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2021, για την
κάλυψη της ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοΙού (ΟνΙΟ-19) και
την αντιμετώπιση υγειονομικών και πάσης ψύσεως κινδύνων.
Άρθρο 9
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας μετατάξεων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

—

Τροποποίηση της Παρ. 2 του

άρθρου 39 του ν. 4760/2020
Η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4760/2020 (Α’ 247), περί της καταληκτικής ημερομηνίας
μετάταξης πολιτικών υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, αντικαθ[σταται ως εξής:
«2. Ως καταληκτική ημερομηνία του δευτέρου εδαψίου της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν.
4704/2020 (Α’ 133) ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2021.».
Άρθρο 10
Δοκιμασίες εισαγωγής στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοψόρων Λιμενικού Σώματος
Ελληνικής Ακτοψυλακής και Δοκίμων Λιμενοψυλάκων

—

—

Τροποποίηση του πρώτου

εδαψίου της περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017
Το πρώτο εδάψιο της περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 (Α’ 184), περί των
δοκιμασιών εισαγωγής στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοψόρων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής
—

ακτοψυλακής και Δοκίμων Λιμενοψυλάκων, αντικαθίοταται και η περ. α) διαμορψώνεται ως
εξής:
«α) Οι υποψήψιοι των Σχολών Δοκίμων Σημαιοψόρων Λιμενικού Σώματος
Ακτοψυλακής (Λ.Σ.

Ελληνικής

ΕΛ.ΑΚΤ.) και Δοκίμων Λιμενοψυλάκων που κρίνονται ικανοί στις
υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες το σχολικό έτος υποβολής της
υποψηψιότητάς τους και περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων του Υπουργείου
—

Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατατάσσονται στο Λ.Σ.

-

ΕΛ.ΑΚΤ. με απόψαση του Υπουργού

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Δόκιμοι Σημαιοψόροι Λ.Σ.
ΕΛ.ΑΚΤ. και Δόκιμοι
Λιμενοψύλακες, αντίστοιχα. Οι υποψήψιοι που προέρχονται από εν ενεργεία μόνιμα στελέχη
Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις. Αν εντός διμήνου από την
—

αρχική, ανά κατηγορία εισακτέων, ημερομηνία κατάταξης στις Σχολές, υπάρχουν κενές
θέσεις, λόγω μη προσέλευσης των εισακτέων που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο πίνακα

ή

λόγω παραίτησης

ή

απομάκρυνσης

ή

αποχώρησής τους από τις Σχολές για οποιονδήποτε

λόγο, αψού οι εν λόγω υποψήψιοι διαγραψούν με απόψαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, εισάγονται σε αυτές για την πλήρωση των κενών θέσεων ισάριθμοι,
ανά κατηγορία, υποψήψιοι κατά ψθίνουσα βαθμολογική σειρά, βάσει των αποτελεσμάτων

που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εψόσον σι εισαγόμενοι με
την προαναψερόμενη διαδικασία δεν προσέλθουν για κατάταξη ή παραιτηθούν ή
απομακρυνθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από τις παραπάνω Σχολές,
εισάγονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν, νέοι επιλαχόντες με την ίδια
διαδικασία, μέχρι την οριστική πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν, εντός ενός (1)
μήνα από την ημερομηνία παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησης του εισαγομένου, τη
θέση του οποίου καλείται να καλύψει, σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της αρχικής
κατάταξης».

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021
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ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
με τίτλο

«Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις γιατο ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα
και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών>)

Επισπεύδον Υπουργείο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Στοιχεία επικοινωνίας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

-

Γραψείο Νομικών και

Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, τηλέφωνο επικοινωνίας.: 2131521691687-688

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

—
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

—

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

Χ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

ΖΞΊΣΞΞΞ

ΊΊ

Ι

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού.

2

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καιΥπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ό

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

4.0.

Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Στα άρθρα Ι έως 4 της ττροτεινόμενης τροπολογί.ας προβλέπονται ρητά οι υπηρεσίες
τοποθέτησης των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ) και Παρέχεται
εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και
Εσωτερικών να καθορίζουν, με απόφασή τους, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις
για την ανανέωση της θητείας των Σ.Φ.Ο.Χ.. Επιπρόσθετα, ρυθμίζονται τα κριτήρια
και η διαδικασία πρόσληψης, τα καθήκοντα και ζητήματα σχετικά με τις
τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις των προολαμβανόμενων
Συνοριακών Φυλάκων (εφεξής Σ.Φ.). Τέλος, ρυθμίζονται ζητήματα οχετικά με τον
καθορισμό των καθηκόντων των Σ.Φ.Ο.Χ..
Στα άρθρα 5 και ό προβλέπεται η υποβολή των υποψήψιων για πρόσληψη/κατάταξη
ως ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) ιδιωτών (πολιτών) σε
ψυχομετρικές εξετάσεις για τη διαπίστωση των ψυχικών και διανοητικών τους
προσόντων, που εγγυώνται μεγαλύτερη αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα
στην κρίση τους.
Στο άρθρο 7 προβλέπεται η χορήγηση ειδικής αποζημίωσης εργασίας πέραν του
πενθημέρου και ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυκτερινής απασχόλησης
(νυχτερινά) στους μαθητές των σχολών της ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια της πρακτικής
τους εκπαίδευσης.
Στο άρθρο 8 προβλέπεται η παράταση των συμβάσεων των υπαλλήλων της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(ΙΔ.Ο.Χ.).
Στο άρθρο 9 προβλέπεται η παράταση ισχύος της διάταξης περί μετάταξης
πολιτικών υπαλλήλων στη Γ.Γ.Π.Π. κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης.
Στο άρθρο 10 ορίζεται ότι στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατατάσσονται σι υποψήψιοι των Σχολών
Δοκίμων Σημαιοψόρων και Δοκίμων Λιμενοψυλάκων που κρίνονται ικανοί στις
υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες κατά το σχολικό (και όχι
ημερολογιακό) έτος υποβολής της υποψηψιότητάς τους.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Αναψορικά με τα άρθρα Ι έως 4, οι προσλαμβανόμενοι Σ.Φ. και Σ.Φ.Ο.Χ. δεν
μπορούν να υπηρετήσουν σε αερολιμένες που αποτελούν θεσμοθετημένα σημεία
εισόδου
εξόδου της ελληνικής επικράτειας, ενώ η διαδικασία ανανέωσης της
θητείας των Σ.Φ.Ο.Χ. είναι επείγον ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί άμεσα, καθώς
—

ολοκληρώνεται η ετήσια θητεία τους τον προσεχή Ιούλιο.

Αναψορικά με τα άρθρα 5 και 6, η ανάγκη εψαρμογής νέων ψυχομετρικών
εξετάσεων θα αναβαθμίσει σημαντικά το επίπεδο των προκαταρκτικών εξετάσεων,
στις οποίες θα υποβληθούν τα μελλοντικά στελέχη

Της

ΕΛ.ΑΣ..

Αναψορικά με το άρθρο 7, οι σπουδαστές των σχολών της ΕΛ.ΑΣ., κατά το στάδιο
υλοποίησης της πρακτικής τους εκπαίδευσης, που διεξάγεται ιδίως κατά την
τουριστική περίοδο των θερινών μηνών, ήτοι σε χρόνο κατά τον οποίο οι
υπηρεσιακές απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες, δεν δύνανται να απασχοληθούν
για εργασία πέραν του πενθημέρου καθώς και για νυχτερινή απασχόληση με
αποτέλεσμα να προκύπτει επιπλέον ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών με μόνιμο
προσωπικό. Ωστόσο, η εκ μέρους των υπηρεσιών, επιλογή της διάθεσης των
αποσπασμένων δοκίμων για εκτέλεση υπηρεσίας, τόσο πέραν του πενθημέρου, όσο
και κατά τις νυχτερινές ώρες, συνήθως προκύπτει να εψαρμόζεται ως αναπόψευκτη
αναγκαιότητα είτε λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών είτε λόγω έλλειψης
μόνιμου προσωπικού, οι οποίοι όμως, σε αντίθεση με το μόνιμο προσωπικό, όχι
μόνο δεν δικαιούνται να τύχουν των σχετικών αποζημιώσεων, αλλά καλούνται και
να διαμείνουν σε τόπους μακριά από την έδρα των σχολών, όπου το κόστος

διαβίωσης είναι υψηλό.
Αναψορικά με τα άρθρα 8 και 9, δεδομένης της εν εξελίξει, μη τερματισθείσας
παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης λόγω της εμψάνισης και διασποράς του κορωνοΙού
(ΟνΙΟ-19), αλλά και δεδομένων των ιδιαίτερα αυξημένων, λοιπών υπηρεσιακών
αναγκών της Γ.Γ.Π.Π., καθίσταται αναγκαία η παράταση των συμβάσεων των
υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ., αλλά και της διαδικασίας μετατάξεων πολιτικών υπαλλήλων
στη Γ.Γ.Π.Π..

3.

Ποιους ψορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Αναψορικά με τα άρθρα Ι έως 7 και 10, οι ρυθμίσεις αψορούν στους εν ενεργεία
Συνοριακούς Φύλακες, Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου που υπηρετούν
στην ΕΛ.ΑΣ., τους υποψήψιους πολίτες προς πρόσληψη/κατάταξη ως ένστολο
προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και τους μαθητές των σχολών της ΕΛ.ΑΣ..
Αναψορικά με το άρθρο 8 η ρύθμιση αψορά στους υπαλλήλους που υπηρετούν με
σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στη Γ.Γ.Π.Π..
Αναψορικά με το άρθρο 9, η ρύθμιση αψορά στους πολιτικούς υπαλλήλους,
μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), οι
οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιψερειακές, του Δημοσίου, των
Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.) α’ και β’
βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εψόσον ανήκουν στη Γενική
Κυβέρνηση, και οι οποίοι δύνανται να μεταταγούν στη Γ.Γ.Π.Π..

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ζ.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωιτιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

ΝΑ

4,

1ΟΧΙ

ίΙΙ

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι Το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τσ ζήτημα;
Αναψορικά με Το άρθρο 1, η Παρ. Ι του άρθρου 17 του ν. 4647/2019 (Α-204).
Αναψορικά με Το άρθρο 2, η Παρ. Ι του άρθρου 1 του ν. 2622/1998 (Α’ 138).
Αναψορικά με Το άρθρο 3, το άρθρο 3 του ν. 2622/1998 (Α’ 138).
Αναψορικά με το άρθρο 4, η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2622/1998 (Α’ 138).
Αναψορικά με το άρθρο 5, η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α’ 122).
Αναψορικά με το άρθρο 6, η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (Α’ 161).
Αναψορικά με το άρθρο 9,

η παρ.

2 του άρθρου 39 του ν. 4760/2020 (Α’ 247).

Αναψορικά με το άρθρο 10, η περ. α) της Παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 (Α’
184).

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιοτεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
Τα ζητήματα που ρυθμίζονται με τα άρθρα 1 έως 7, 9

)

με αλλαγή προεδρικού
διαταγματος,
υπουργικης αποψασης
η αλλης κανονιστικης
πράξης·

και 10 ρυθμίζονται ήδη με διάταξη νόμου, συνεπώς για
την αντιμετωπιση τους απαιτειται διαταξη τυπικου
νόμου,

καθώς

δεν

υψίοταται

νομοθετική

εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικής πράξης. Για
το ζήτημα που ρυθμίζεται με το άρθρο 8 απαιτείται
νομοθετική ρύθμιση.

1) με αλλαγή διοικητικής

Για τα ζητήματα που ρυθμίζονται με τα άρθρα Ι έως 7,

πρακτικής

9

συμπεριλαμβανομένης της

διατάξεις, οι οποίες δεν επιδέχονται διαψορετική

δυνατότητας νέας

ερμηνεία

ερμηνευτικής προσέγγισης

με το άρθρο 8 δεν υψίσταται σχετική νομοθετική

της υψιστάμενης

διάταξη.

και

10

ή

υψίστανται

ήδη

σχετικές

νομοθετικές

εψαρμογή. Γιατο ζήτημα που ρυθμίζεται

νομοθεσίας;
Η) με διάθεση

Η διάθεση περισσότερων πόρων δεν Είναι πρόσψορη

περισσότερων

και ικανή να επιλύσει τα προβλήματα που επιχειρούν

ανθρώπινων και

να αντιμετωπίσουν οι προτεινόμενες διατάξεις.

υλικών πόρων;

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

ΝΑ

Π

Οχι

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:
1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του_ΟΟΣΑ:

ή

ΙΙ) σε όργανα της ΕΕ:
ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στοχοι αξιολογουμενης ρυθμισης
7

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολσγούμενη ρύθμιση

Π

Ι

Π

‘Π

Π

8.

Ποιοι Είναι ΟΙ στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Η ανανέωση της θητείας των Σ.Φ.Ο.Χ., η
αρχική θητεία των οποίων ολοκληρώνεται στο

-

προσεχές χρονικό διάστημα.
Η αποτελεσματική ψύλαξη των αερολιμένων
με τη συνδρομή των Σ.Φ. και Σ.Φ.Ο.Χ. στο έργο
του ήδη υπηρετούντος εκεί αστυνομικού
προσωπικού.
-

Η εψαρμογή ενός νέου, αντικειμενικού και
αποτελεσματικού τρόπου εξέτασης των
ψυχικών και διανοητικών προσόντων των
υποψήψιων ιδιωτών (πολιτών) για πρόσληψη

-

ως ένστολο προσωπικό.
Η εξασψάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των
υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. και η άρτια και
ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών των
σχολων της.

-

ι) βραχυπροθεσμοι:

Η συνέχιση της αξιοποίησης του προσωπικού
Ι.Δ.Ο.Χ. για το απαραίτητο, υπαγορευόμενο
από τις υψιστάμενες υπηρεοιακές ανάγκες,
-

χρονικό διάστημα, σε κεντρικό αλλά και
περιψερειακό επίπεδο, ιδίως στον τομέα της
ιχνηλάτησης,
παρακολούθησης
των
διαδικασιών απομόνωσης και έλεγχου των
ασθενών κορωνοϊού (ΟνΙΟ-19) και των
στενών επαψώντους, αλλά και η αντιμετώπιση
υγειονομικών και άλλων κινδύνων.
Η στελέχωση της Γ.Γ.Π.Π. με κατάλληλο
προσωπικό μέσω μετατάξεων και η καλύτερη
δυνατή άσκηση των αρμοδιοτήτων της
Γ.Γ. Π.Π..
-

ιι) μακροπροθεσμοι:

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις εξυπηρετούν
τους ίδιους σκοπούς, τόσο βραχυπρόθεσμα
όσο και μακροπρόθεσμα.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άριρο

Στόχος

Ι

Η προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζει τη διαδικασία ανανέωσης της
θητείας των Σ.Φ.Ο.Χ., παρέχοντας εξουσιοδότηση στους
Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και

Εσωτερικών να καθορίζουν με απόψασή τους τη διαδικασία και
τις προϋποθέσεις για αυτή την ανανέωση. Περαιτέρω,
προβλέπειτην τοποθέτηση των Σ.Φ.Ο.Χ. σε υπηρεσίες Φύλαξης
των σημείων εισόδου—εξόδου της επικράτειας με σκοπό την
αύξηση του επιπέδου ασψάλειας οτα εν λόγω σημεία και
ειδικότερα στους αερολιμένες της χώρας.
Με την προτεινόμενη διάταξη ενισχύονται τα καθήκοντα που
δύνανται να εκτελέσουν οι Σ.Φ. και οι Σ.Φ.Ο.Χ. και, κατά
προέκταση, η επιχειρησιακή ικανότητα της ΕΛ.ΑΣ. οτον τομέα
της ασψάλειας και της προστασίας των συνόρων.
Με την προτεινόμενη διάταξη επιταχύνεται η διαδικασία
πρόσληψης Σ.Φ. και Σ.Φ.Ο.Χ., καθώς προβλέπεται ένας
διαγωνισμός και αποψεύγεται η προκήρυξη συμπληρωματικών

3

θέσεων σε περίπτωση που δεν τελεσψορήσει ο πρώτος
διαγωνισμός.
Περαιτέρω, επιτυγχάνεται η έκδοση των κατάλληλων για την
πρόσληψη δικαιολογητικών, μετην πρόβλεψη για υποχρεωτική
αναψορά του χρονικού διαστήματος μόνιμης κατοικίας του
υποψηψίου Σ.Φ. και Σ.Φ.Ο.Χ. κατά την έκδοση της σχετικής
βεβαίωσης από τους δήμους.

4

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η τοποθέτηση των
Σ.Φ. σε υπηρεσίες ψύλαξης των σημείων εισόδου εξόδου της
επικράτειας, με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου
ασψάλειας στα εν λόγω σημεία και ειδικότερα στους
αερολιμένες της χώρας.

5

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται νέος τρόπος
εξέτασης των ψυχικών και διανοητικών προσόντων των
υποψήψιων για εισαγωγή στις σχολές αξιωματικών και
αστυψυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας.

ό

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται νέος τρόπος
εξέτασης των ψυχικών και διανοητικών προσόντων των
υποψήψιων προς πρόσληψη ειδικών ψρουρών.

—

7

8

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιούνται οι παρ. Δ και Ε
του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), με σκοπό τη
χορήγηση ειδικής αποζημίωσης εργασίας πέραν του
πενθημέρου και ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυκτερινής
απασχόλησης (νυχτερινά) στους μαθητές των σχολών της
ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης.
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνονται έως την 30ή
Σεπτεμβρίου 2021 οι συμβάσεις υπαλλήλων της Γ.Γ.Π.Π. που
υπηρετούν με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., προκειμένου να
καλυψθεί η ανάγκη αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού (Ον0-19), καθώς επίσης και άλλων συναψών
κινδύνων.

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται, έως την 31η
Δεκεμβρίου 2021, η καταληκτική ημερομηνία μετάταξης
πολιτικών

υπαλλήλων

στη

Γ.Γ.Π.Π.,

ώστε

να

δοθεί

ο

απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση των σχετικών

διαδικασιών και να διευκολυνθεί η ενίσχυση της υπηρεσίας με
το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό.
Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι στο Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
κατατάσσονται

σι

υποψήψιοι

των

Σχολών

Δοκίμων

Σημαιοψόρων και Δοκίμων Λιμενοψυλάκων που κρίνονται

ΙΟ

ικανοί

στις

υγειονομικές,

αθλητικές

και

ψυχομετρικές

δοκιμασίες κατά το σχολικό (Και όχι ημερολογιακό) έτος

υποβολής της υποψηψιότητάς τους.

Β. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος
Βλ. συνημμένο έγγραψο.
Γ. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένο έγγραψο.
Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Εξοικονόμηση
ΑΜ ΕΣΑ

Χ

χρονου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα

/

αποτελεσματικότητα
Αλλο

Α ΓΟ ΡΑ,

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ

ΑΝ ΤΑ ΓΩ Ν ΙΣΜ ΟΣ

Ο ΜΑΔ Ε Σ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Βελτίωση
παρεχόμενων

Χ

υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
Αυξημένη

ΕΜ Μ ΕΣΑ

αξιοπιστία

/

χ

διαφάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων
‘Αλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αποτίμηση:

Άμεση ανανέωση της θητείας των Σ.Φ.Ο.Χ. και Ενίσχυση των θεσμοθετημένων σημείων εισόδου
χώρας με προσωπικό Ξ.Φ. και Σ.Φ.Ο.Χ..
-

Εφαρμογή ενός νέου, αντικειμενικού και
προσόντων των υποψήψιων για πρόσληψη
Ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού της
σύνολο, αποτελεσματικότερη διαχείριση
πόρων.
-

-

19,

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Σχεδιασμός!
προετοιμασια
Υποδομη

/

εξοπλισμος
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΟΣΤΟΣ

εξόδου της

αιτοτελεσματικού τρόπου εξέτασης των ψυχικών και διανοητικών
ως ένστολο προσωπικό.
Γ.ΓΙΠ.Π., βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κοινωνικό
κρίσεων και κινδύνων, αποδοτικότερη αξιοποίηση ανθρώπινων

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΡΥΘΜ!ΣΗΣ

—

ΕΝΑΡΗ

Προσληψεις/

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

κινητικοτητα

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ενημερωση
εκπαιδευση
εμπλεκομένων

Αλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ

Στηριξη και
λειτουργια
διαχειρισης

Χ

ΑΓΟΡΑ,

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ

Διαχείριση

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συ μμετσχής

στη νέα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αιτοτίμηση:

Προκύπτει οικονομικό Κόστος το οποίο όμως αντισταθμίζεται από την αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών εκ μέρους της ΕΛ.ΑΣ..

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Αναγνώριση

/

εντσπισμός
κινδύνου
Διαπίστωση

συνεπειών
κινδύνων
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

στους στόχους

ΚΙΝ ΔΥ Ν Ω Ν
Σχεδιασμός

αποτροπής /
ΚΙ ΝΔΥΝΟΙ

αντιστάθμισης

Ρ ΥΘ Μ ΊΣ Η Σ

κινδύνων

Άλλο

ΓΙ ιλοτική
εψαρμογή
ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙ ΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη

καλών
πρακτικών
κατά την

Α ΓΟ Ρ Α,

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΕΣ

ΑΝΤΑΓΩΝ ΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

υλοποίηση της
ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός

/

ποιοτική

αποτίμηση:

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 25

25.

και

103 του

Συντάγματος

Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό

δίκαιο

-ι

(συμτιεριλαμόανομένου
Θεμελιωδών
του
Δικαιωμάτων
Χάρτη

Κανονισμός

Οδηγία

Απόφαση

26.

ΓΙ

Συναψείς

διατάξεις

Ευρωπαϊκή

διεθνών συνθηκών

ή

συμφωνιών

Σύμβαση

των Δικαιωμάτων του

Ανθρώπου

.2ο.

Διεθνείς συμβάσεις

27

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία_& όασικό περιεχόμενο_απόφασης

Π

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)

Π

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)
28.

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & ί3ασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.

Π

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Π

Άλλαευρωπαϊκάή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

Ζ. Πίνακας τροτιοποιούμενων

29.

ή

ή

καταργούμενων διατάξεων

Τροποποίηση

—

αντικατάσταση

Διατάξεις αξιολοούμενης ρύάμισης

—

συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο Ι
Ανανέωση θητείας και τοποθέτηση
σε υπηρεσίες των συνοριακών
ψυλάκων ορισμένου χρόνου

—

?ι.

Τροποποίηση των περ. β’ και ε’ της
παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.
4647/2019

Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.
4647/2019 (Α’ 204), περί των
συνοριακών ψυλάκων ορισμένου
χρόνου,

προστίθεται εδάψιο στο
τέλος της περ. β’, αντικαθίσταται το
πρώτο εδάψιο της περ. ε’ και η παρ.
Ι διαμορψώνεται ως εξής:
ιιί.α. Στην
συνιστώνται

Ελληνική

17 του

ν.

Αστυνομία

οκτακόσιες
(800)
θητεία
οργανικές
επί
θέσεις
Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου
χρόνου. Ο αριθμός των ως άνω
θέσεων δύναται να αυξάνεται με
διάταγμα,
που
προεδρικό
προτείνεται από τους Υπουργούς
Οικονομικών και Προστασίας του
Πολίτη.
β. Οι Συνοριακοί Φύλακες ορισμένου
χρόνου
αποτελούν
ιδιαίτερη
κατηγορία
Προσλαμβάνονται

Η παρ. 1 του άρθρου
4647/20 19 (Α’ 204):

προσωπικού.
την
νια

αντιμετώπιση

των
αυξημένων
μεταναστευτικών ροών, κατόπιν
έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ
σχέση
εργασίας
με
δημοσίου δικαίου με ετήσια θητεία,
η οποία δύναται να ανανεώνεται
εντάσσονται
ετησίως
στο
και
33/2006,

ένστολο προσωπικό της Ελληνικής
Αστυνομίας. Εψόσον η θητεία των
Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου
χρόνου
δεν ανανεωθεί, αυτοί
απολύονται οριστικά από τις τάξεις
της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς
διαδικασία.
Συνοριακός
άλλη
Φύλακας ορισμένου χρόνου, ο
οποίος έχει ολοκληρώσει την
προβλεπόμενη βασική εκπαίδευση,
δεν μπορεί να παραιτηθεί πριν την
ολοκλήρωση της ετήσιας θητείας.
Συνοριακός Φύλακας ορισμένου

«Ι.α.
Στην
Ελληνική
Αστυνομία
συνιστώνται οκτακόσιες (800) οργανικές
επί θητεία θέσεις Συνοριακών Φυλάκων
ορισμένου χρόνου. Ο αριθμός των ως
άνω θέσεων δύναται να αυξάνεται με
προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται
από τους Υπουργούς Οικονομικών και
Προστασίας του Πολίτη.
β. Οι Συνοριακοί Φύλακες ορισμένου
χρόνου αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία
προσωπικού. Προσλαμβάνονται για την
αντιμετώπιση
των
αυξημένων
μεταναστευτικών
κατόπιν
ροών,
έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006, με
δικαίου με
δύναται να
εντάσσονται

σχέση εργασίας δημοσίου
ετήσια θητεία, η οποία
ανανεώνεται ετησίως και
στο ένστολο Προσωπικό

της Ελληνικής Αστυνομίας. Εψόσον η
θητεία των Συνοριακών Φυλάκων
ορισμένου χρόνου δεν ανανεωθεί,
αυτοί απολύονται οριστικά από τις
τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς
άλλη διαδικασία.
Συνοριακός
ορισμένου
Φύλακας
χρόνου, ο οποίος έχει ολοκληρώσει την
προβλεπόμενη βασική εκπαίδευση, δεν
μπορεί να παραιτηθεί πριν την
ολοκλήρωση της ετήσιας θητείας.
Συνοριακός
ορισμένου
Φύλακας
χρόνου, του οποίου έχει ανανεωθεί η

22.

χρόνου, του οποίου έχει ανανεωθεί η
θητεία, δεν μπορεί να παραιτηθεί

θητεία, δεν μπορεί να παραιτηθεί πριν
την ολοκλήρωση της ετήσιας θητείας.

πριν την ολοκλήρωση της ετήσιας
θητείας. Η διαδικασία και σι
προϋποθέσεις
ανανέωσης
της
Θητείας των Συνοριακών Φυλάκων

γ. Η πρόσληψη των Συνοριακών
Φυλάκων ορισμένου χρόνου γίνεται με
σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων,

Ορισμένου Χρόνου καθορίζονται με
Κοινή απόψαση των Υπουργών
Προστασίας
του
Πολίτη,
Οικονομικών και Εσωτερικών.
γ. Η πρόσληψη των Συνοριακών
Φυλάκων ορισμένου χρόνου γίνεται
με
σύστημα
αντικειμενικών
κριτηρίων, βάσει της διαδικασίας και
των προσόντων πρόσληψης που
προβλέπονται για τους Συνοριακούς
Φύλακες, σύμψωνα με τις διατάξεις
του ν. 2622/1998 (Α’138) και κατόπιν
έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006, όπως ισχύει, και των κατ’
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών
πράξεων. Κατόπιν απόψασης του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
προστίθενται πέντε (5) μονάδες,
επιπλέον των καθοριζομένων από τις
κε ίμενες διατάξεις στη βαθμολογία
των υποψηψίων, που κατοικούν την
τελευταία διετία ή κατοικούσαν από
της γεννήσεώς τους και μέχρι τη
συμπλήρωση του Ι8ου έτους της
ηλικίας τους στην Περιψερειακή
Ενότητα
ή νησί, που θα
προκηρυχθούν
θέσεις,
ή σε
ορισμένες
περιοχές
αυτών. Οι
τελικοί πίνακες επιτυχόντων ισχύουν
για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία
κύρωσής τους.
δ. Για τους Συνοριακούς Φύλακες
ορισμένου χρόνου συντάσσονται
εκθέσεις
ικανότητας
ετησίως,
σύμψωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν για την αξιολόγηση των
προσόντων των αστυψυλάκων. Για
την ανανέωση Θητείας Συνοριακού
Φύλακα
απαιτείται

ορισμένου
στην

ετήσια

χρόνου,
έκθεση

βάσει της διαδικασίας και των
προσόντων
πρόσληψης
που
προβλέπονται για τους Συνοριακούς
Φύλακες, σύμψωνα με τις διατάξεις του
ν. 2622/1998 (Α’138) και κατόπιν
έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006, όπως ισχύει, και των κατ’
εξουσιοδότηση
αυτού
εκδοθεισών
πράξεων. Κατόπιν
απόψασης
του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
προστίθενται

πέντε

μονάδες,
(5)
επιπλέον των καθοριζομένων από τις
κείμενες διατάξεις στη βαθμολογία των
υποψηψίων,
που
κατοικούν την
Τελευταία διετία ή κατοικούσαν από της
γεννήσεώς
τους
και
τη
μέχρι
συμπλήρωση του Ι8ου έτους της
ηλικίας τους
στην
Περιψερειακή
Ενότητα ή νησί, που Θα προκηρυχθούν
Θέσεις, ή σε ορισμένες περιοχές
αυτών. Οι τελικοί πίνακες επιτυχόνΤων
ισχύουν για πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία κύρωσής τους.
δ. Για τους Συνοριακούς Φύλακες
ορισμένου
χρόνου
συντάσσονται
εκθέσεις ικανότητας ετησίως, σύμψωνα
με τις διατάξεις που ισχύουν για την
αξιολόγηση
των προσόντων των
αστυψυλάκων. Για
την
ανανέωση
Θητείας Συνοριακού Φύλακα ορισμένου
χρόνου, απαιτείται στην ετήσια έκθεση
ικανότητάς του να ψέρει τουλάχιστον
τον γενικό χαρακτηρισμό «καλώς».
ε. Οι Συνοριακοί Φύλακες ορισμένου
χρόνου τοποθετούνται υποχρεωτικά σε
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης ή
Διαχείρισης
Μετανάστευσης
ή

ικανότητάς

του

τουλάχιοτον

να
τον

ψέρει
γενικό

χαρακτηρισμό «καλώς».
ε. Οι Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου
Χρόνου τοποθετούνται υποχρεωτικά
σε Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης,
Διαχείρισης
Μετανάστευσης
ή
Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης
Αλλοδαπών και Υπηρεσίες Φύλαξης
των
θεσμοθετημένων
σημείων
εισόδου

εξόδου της επικράτειας,
ιδίως αεροδρομίων. Μετάταξη των
Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου
χρόνου
σε
άλλη
κατηγορία
—

προσωπικού ή απόσπασή τους σε
Υπηρεσία, πέραν των αναψερομένων
στην

παρούσα

παράγραψο,

δεν

επιτρέπεται.
στ. Τα καθήκοντα των Συνοριακών
Φυλάκων ορισμένου χρόνου είναι
ταυτόσημα
Συνοριακών
άσκηση
ψέρουν

με

εκείνα
των
Φυλάκων. Κατά την

των

καθηκόντων τους
και κατάλληλο
στολή

οπλισμό.
ζ. Για τα Θέματα των Συνοριακών
Φυλάκων ορισμένου χρόνου, τα
οποία δεν ρυθμίζονται από τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου,
εψαρμόζονται

αναλογικά

οι

Προαναχωρησιακά

Κέντρα

Κράτησης

Αλλοδαπών.
Μετάταξη των Συνοριακών Φυλάκων
ορισμένου χρόνου σε άλλη κατηγορία
προσωπικού ή απόσπασή τους σε
Υπηρεσία, πέραν των αναψερο μένων
στην
παρούσα
παράγραψο,
δεν
επιτρέπεται.
στ.

Τα

καθήκοντα των Συνοριακών
Φυλάκων ορισμένου χρόνου είναι
ταυτόσημα με εκείνα των Συνοριακών
των
Φυλάκων. Κατά την άσκηση
καθηκόντων τους ψέρουν στολή και
κατάλληλο οπλισμό.
ζ.

Για τα θέματα των Συνοριακών
Φυλάκων ορισμένου χρόνου, τα οποία
δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του
παρόντος
άρθρου,
εψαρμόζονται
αναλογικά οι διατάξεις που διέπουν
τους

Συνοριακούς

με
Φύλακες,
εξαίρεση
τις
διατάξεις
περί
μονιμοποίησης
και
ένταξης
στο
αστυνομικό προσωπικό.

Ειδικότερα
ζητήματα
και
η.
λεπτομέρειες που δεν ρυθμίζονται από
τις διατάξεις του παρόντος και για τα
οποία δεν εψαρμόζονται οι διατάξεις

διατάξεις
που
διέπουν
τους
Συνοριακούς Φύλακες, με εξαίρεση
τις διατάξεις περί μονιμοποίησης και

που

ένταξης στο αστυνομικό προσωπικό.
Ειδικότερα
ζητήματα
και
η.
λεπτομέρειες που δεν ρυθμίζονται

ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη.>).

από τις διατάξεις του παρόντος και
για τα οποία δεν εψαρμόζονται οι
διατάξεις
που
αψορούν τους
Συνοριακούς Φύλακες, δύνανται να
ρυθμιστούν με προεδρικό διάταγμα
που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη.».

αψορούν τους Συνοριακούς
Φύλακες, δύνανται να ρυθμιστούν με
προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται

Άρθρο 2
Μετονομασία υπηρεσιών και
αρμοδιότητες συνοριακών
ψυλάκων

—

Τροποποίηση της Παρ.

1 του άρθρου Ι του ν. 2622/1998

Τα δύο πρώτα εδάψια της παρ. Ι του
άρθρου Ι του ν. 2622/1998 (Α’ 138),
περί
σύστασης
υπηρεσιών
συνοριακής
ψύλαξης,
αντικαθίστανται και η παρ. 1
διαμορψώνεται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη συνιστώνται, σύμψωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος,
κεντρική
και
περιψερειακές
Αστυνομικές Υπηρεσίες Συνοριακής
και
Φύλαξης
Διαχείρισης
Μετανάοτευσης, με αποστολή την
αποτροπή
παράνομης
εισόδου
αλλοδαπών στη χώρα, τον εντοπισμό
και τη σύλληψη των παρανόμως
εργαζομένων αλλοδαπών ανά την
επικράτεια και την παραπομπή τους
στη
δικαιοσύνη
την
ή
επαναπροώθησή τους, καθώς και
τον εντοπισμό και τη σύλληψη
προσώπων που διευκολύνουν την
παράνομη είσοδο και εργασία
αλλοδαπών και την παραπομπή τους
στη δικαιοσύνη, σύμψωνα με τις
κείμενες διατάξεις. Οι Συνοριακοί
Φύλακες, που στελεχώνουν τις
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης,
Διαχείρισης Μετανάοτευσης ή τα
Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης
Αλλοδαπών και τις Υπηρεσίες
των
θεσμοθετημένων
Φύλαξης
σημείων εισόδου
εξόδου της
επικράτειας, ιδίως αεροδρομίων,
δύνανται
να
διατίθενται
για
—

εκτέλεση υπηρεσίας ψρούρησης και
μεταγωγής
κρατουμένων,
ψρούρησης αστυνομικών υπηρεσιών
και των κρατητηρίων τους. Κατά την

Η παρ. Ι του άρθρου Ι του ν. 2622/1998
(Α’ 138):
«1. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
συνιστώνται, σύμψωνα με τις διατάξεις
της

παραγράψου 2 του παρόντος
άρθρου, κεντρική και περιψερειακές
Αστυνομικές Υπηρεσίες Συνοριακής
Φύλαξης
και
Δίωξης
Λαθρομετανάοτευσης, με αποστολή την
αποτροπή
παράνομης
εισόδου
αλλοδαπών στη χώρα, τον εντοπισμό
και τη σύλληψη των παρανόμως
εργαζομένων ανά την επικράτεια και

την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή
την επαναπροώθησή τους αλλοδαπών,
καθώς και τον εντοπισμό και τη
σύλληψη προσώπων που διευκολύνουν
την παράνομη είσοδο και εργασία
αλλοδαπών και την παραπομπή τους
στη δικαιοσύνη, σύμψωνα
κείμενες διατάξεις.

με

τις

Επίσης δύναται να διατίθενται για
εκτέλεση υπηρεσίας ψρούρησης και
μεταγωγής κρατουμένων
και
ψρούρησης αστυνομικών υπηρεσιών
και κρατητηρίων αυτών. Κατά την
άσκηση
των
προαναψερόμενων
αρμοδιοτήτων έχουν τις ίδιες εξουσίες,
καθήκοντα και υποχρεώσεις με το
αστυνομικό προσωπικό, πλην αυτών
που αναψέρονται στην άσκηση των
προανακριτικών καθηκόντων.».

άσκηση των προαναψερομένων
αρμοδιοτήτων έχουν τις ίδιες
εξουσίες,
καθήκοντα
και
υποχρεώσεις με το αστυνομικό
προσωπικό, πλην αυτών που
αναψέρονται στην άσκηση των
ιτροανακριτικών καθηκόντων.».
Άρθρο 3
Προσόντα συνοριακών ψυλάκων

—

Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν.
2622/1998

Στο άρθρο 3 του ν. 2622/1998 (Ν
138), περί των προσόντων των
συνοριακών
ψυλάκων,
αντικαθίσταται η παρ. 1, προστίθεται
και
παρ.
3
το
άρθρο
3
διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 3
Προέλευση Προσόντα Συνοριακών
-

Φυλάκων
Το άρθρο 3 του ν. 2622/1998 (Α’ 138):
1. Για την εκπλήρωση της αποστολής
των Υπηρεσιών του άρθρου Ι
προσλαμβάνονται ως συνοριακοί
ψύλακες με σύστημα αντικειμενικών
κριτηρίων (μόρια) ‘Ελληνες πολίτες
(άνδρες και γυναίκες) που δεν έχουν
υπερβείτο 28ο έτοςτης ηλικίας τους.
Οι άνδρες υποψήψιοι πρέπει να

έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις. Τα απαιτούμενα
σωματικά προσόντα των υποψηψίων
και οι προκαταρτικές εξετάσεις
(υγειονομικές
αθλητικές
ψυχομετρικές) που υποβάλλονται
είναι τα προβλεπόμενα από τις
-

-

ισχύουσες κάθε ψορά διατάξεις για
τους ιδιώτες υποψηψίους για τη
Σχολή Αστυψυλάκων. Τα υποψήψια
για
πρόσληψη
τέκνα
του
προσωπικού
της
Ελληνικής
Αστυνομίας, που δολοψονείται ή
τραυματίζεται θανάσιμα κατά την
εκτέλεση του
καθήκοντος
και

«Αρθρο 3
Προέλευση

-

Προσόντα Συνοριακών

Φυλάκων
Ι. Για την εκπλήρωση της κατά το άρθρο
Ι αποστολής των ως άνω Υπηρεσιών
προσλαμβάνονται
ως
συνοριακοί.
ψύλακες με σύστημα αντικειμενικών
κριτηρίων (μόρια) ‘Ελληνες πολίτες
(άνδρες και γυναίκες) που δεν έχουν
υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους. Οι
άνδρες υποψήψιοι πρέπει να έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις.
Τα
απαιτούμενα
σωματικά προσόντα των υποψηψίων
και
οι
προκαταρτικές
εξετάσεις
(υγειονομικές αθλητικές ψυχοτεχνικές)
που
υποβάλλονται
είναι
τα
προβλεπόμενα από τις ισχύουσες κάθε
ψορά διατάξεις για τους ιδιώτες

εξαιτίας αυτού, λαμβάνουν δέκα (10)
μονάδες
επιπλέον
των
καθοριζομένων από το προεδρικά
διάταγμα
της
επόμενης
παραγράψου.
ψύλακες

υποψηψίους
Αστυψυλάκων.

για

τη

Σχολή

Τα υποψήψια για πρόσληψη τέκνα του
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας,

συνοριακοί
Οι
προσλαμβάνονται
ξεχωριστά για κάθε Περιψερειακή
Ενότητα ή νησί, από υποψηψίους

που δολοψονείται ή τραυματίζεται
Θανάσιμα κατά την εκτέλεση του
καθήκοντος
και
εξαιτίας
αυτού,

που κατοικούν την τελευταία διετία
ή κατοικούσαν από της γεννήσεώς

λαμβάνουν δέκα (10) μονάδες επιπλέον
των καθοριζομένων από το προεδρικό

τους και μέχρι τη συμπλήρωση του
Ι8ου έτους της ηλικίας τους στην
Περιψέρεια, στην οποία ανήκει η
συγκεκριμένη Περιψερειακή Ενότητα

διάταγμα της επόμενης παραγράψου.

ή

Νησί,
πρόκειται

όπου
να

λειτουργούν ή
λειτουργήσουν

Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης,
Διαχείρισης
Μετανάστευσης
ή
Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης
Αλλοδαπών και Υπηρεσίες Φύλαξης
των
Θεσμοθετημένων
σημείων
εισόδου
εξόδου της επικράτειας,

Οι
συνοριακοί
ψύλακες
προσλαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε
Περιψερειακή Ενότητα ή νησί, από
υποψηψίους

κατοικούν την
που
Τελευταία διετία ή κατοικούσαν από της
γεννήσεώς
τους
και
μέχρι
τη
συμπλήρωση του ΙΒου έτους της
ηλικίας τους στην Περιψέρεια, στην
οποία
ανήκει
η
συγκεκριμένη
Περιψερειακή Ενότητα ή Νησί, όπου

—

ιδίως
αεροδρομίων
κατά
και
προτίμηση ή αποκλειστικά στις
περιοχές
της
εκάστοτε
Περιψερειακής Ενότητας ή νησιού.
απόψαση
Με
του
Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται
κάθε
ψορά
των
ο
αριθμός
προσλαμβανομένων
κάθε
για
Περιψερειακή Ενότητα ή νησί.
Εψόσον σι Θέσεις που ττροκηρυχΘούν
δεν καλυψθούν από την ανωτέρω
κατηγορία υποψηψίων, δύνανται να
προσληψθούν
υποψήψιοι
που

λειτουργούν
πρόκειται
να
ή
λειτουργήσουν Υπηρεσίες Συνοριακής
Φύλαξης, Διαχείρισης Μετανάστευσης
ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης
Αλλοδαπών και κατά προτίμηση ή
αποκλειστικά
στις
περιοχές
της
εκάστοτε Περιψερειακής Ενότητας ή
Νησιού. Με απόψαση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται
κάθε

ψορά
ο
αριθμός
προσλαμβανομένων
για
Περιψερειακή Ενότητα ή νησί.

των
κάθε

Οι Θέσεις που προκηρύχθηκαν με
διαγωνισμό και δεν καλύψθηκαν, στο
σύνολο των Περιψερειακών Ενοτήτων ή
Νησιών, ή σε ορισμένες εξ αυτών,
έτους της ηλικίας τους σε έτερες
πληρούνται από υποψηψίους που
Περιψέρειες, οι οποίες καθορίζονται
κατοικούν την τελευταία διετία ή
απόψαση
με
του
Υπουργού
κατοικούσαν από τη γέννησή τους και
Προστασίας του Πολίτη. Με την ίδια
μέχριτο 18ο έτοςτης ηλικίας τους καισε
ατιόψαση
να
δύναται
έτερες
Περιψέρειες,
οι
οποίες
ανακατανέμεται ο αριθμός των
καθορίζονται
απόψαση
με
του
κενών
των
θέσεων
μεταξύ
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Με
Περιψερειακών Ενοτήτων ή νησιών,
την
ίδια απόψαση
δύναται να
κατοικούν την τελευταία διετία ή
κατοικούσαν από τη γέννησή τους
έως και τη συμπλήρωση του Ι8ου

περιλαμβάνονταν
που
στον
διαγωνισμό.
Τα
λοιπά
2.
των
προσόντα
Συνοριακών Φυλάκων, το όργανο, τα
κριτήρια

ανακατανέμεται ο αριθμός των κενών
μεταξύ των Περιψερειακών
νησιών,
Ενοτήτων
ή
που
περιλαμβάνονταν στον διαγωνισμό.
θέσεων

και

διαδικασία
η
πρόσληής τους, οι προϋποθέσεις
ανανέωσης της θητείας τους, η
διαδικασία απόλυσής τους, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
καθορίζονται με απόψαση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
3. Για την απόδειξη της ιδιότητας του
κατοίκου, χορηγείται από τον οικείο
Δήμο
βεβαίωση,
στην
οποία
αναψέρεται ρητά ότι ο υποψήψιος
κατοικεί σε αυτόν κατά την
τελευταία διετία ή κατοικούσε σε
αυτόν από της γεννήσεώς του μέχρι

2. Τα λοιπά προσόντα των Συνοριακών
Φυλάκων, το όργανο, τα κριτήρια και η
διαδικασία
πρόσληψής
τους,
οι
προϋποθέσεις ανανέωσης της θητείας
τους, η διαδικασία απόλυσής τους, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε
άλλη
αναγκαία
λεπτομέρεια
καθορίζονται
απόψαση
με
του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

τη συμπλήρωση του Ι8ου έτους της
ηλικίας Του.>).
Άρθρο 4
Υπηρεσίες συνοριακών ψυλάκων

—

Τροποποίηση της παρ. 2 του
άρθρου 4 του ν. 2622/1998

Η Παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
2622/1998 (Α’ 138), περί των
υπηρεσιών
των
συνοριακών
ψυλάκων, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της
υπηρεσίας τους, οι Συνοριακοί
Φύλακες υπηρετούν σε Υπηρεσίες
Συνοριακής Φύλαξης, Διαχείρισης
Μετανάοτευσης
ή
Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης
Αλλοδαπών και Υπηρεσίες Φύλαξης
θεσμοθετημένων
των
σημείων
εισόδου
εξόδου της επικράτειας,
ιδίως αεροδρομίων. Μετά από την
ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους
τοποθετούνται και μετατίθενται
—

σύμψωνα με το π.δ. 211/2005 (Α’
254). Μετάταξη των Συνοριακών
Φυλάκων σε
άλλη
κατηγορία

Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2622/1998
(Α’ 138):
«2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας
τους, οι Συνοριακοί Φύλακες υπηρετούν
περιψερειακές
σε
Υπηρεσίας
Συνοριακής
Φύλαξης
και
δεν
εψαρμόζονται γι’ αυτούς οι διατάξεις
Περί εντοπιότητας των αστυνομικών.
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής
τους τοποθετούνται και μετατίθενται,
ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, με
απόψαση του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας. Μετάταξη των Συνοριακών
Φυλάκων

σε

άλλη

κατηγορία

προσωπικού ή απόσπασή τους σε
άλλη
υπηρεσία,
πλην
των
αναψερομένων
στην
παρούσα,
απαγορεύεται.».
Άρθρο 5
Προκαταρκτικές εξετάσεις για
εισαγωγή στις Σχολές
Αστυψυλάκων και Αξιωματικών

προσωπικού ή απόσπασή τους σε άλλη
υπηρεσία απαγορεύεται.».

—

Τροποποίηση της παρ. 5 του
άρθρου Ι του ν. 2226/1994
Η παρ. 5 του άρθρου Ι του ν.
2226/1994 (Α
122), περί των
προϋποθέσεων
εισαγωγής
στις
Σχολές
λοτυψυλάκων
και
Αξιωματικών, τροποποιείται ως προς
το αντικείμενο των εξετάσεων και ως
προς

το

αρμόδιο όργανο
διαμορψώνεται ως εξής:

και

«5.

Οι
υποψήψιοι
ιδιώτες
υποβάλλονται
επιπλέον
σε
«Προ καταρ κτικές
εξετάσεις»
(αθλητικές,

υγειονομικές

και
ψυχομετρικές
δοκιμασίες),
που
γίνονται με μέριμνα του Υπουργείου
Προστασίας
του
Πολίτη
και
σύμψωνα με όσα καθορίζονται από
τις οικείες διατάξεις του νόμου και
τους κανονισμού ς. Στις εξετάσεις
αυτές ο υποψήψιος πρέπει να κριθεί
ικανός κατά το σχολικό έτος
υποβολής της υποψηψιότητας για να
έχει δικαίωμα συμμετοχής στην

επιλογή. Οι αστυνομικοί υποψήψιοι
υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές
εξετάσεις, σύμψωνα με τις διατάξεις
του οικείου κανονισμού.».
Άρθρο ό
Προκαταρκτικές εξετάσεις για
κάλυψη των θέσεων ειδικών
ψρουρών Τροποποίηση του
—

τρίτου εδαψίου της παρ. 5 του
άρθρου 9 του ν. 2734/1999

Η παρ. 5 του άρθ. Ι του ν. 2226/1994 (Α’
122):
«5. Οι υποψήψιοι ιδιώτες υποβάλλονται
επιπλέον
σε
Προκαταρκτικές
εξετάσεις (αθλητικές, υγειονομικές και
ψυχοτεχνικές δοκιμασίες), που γίνονται
με μέριμνα του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης
και
σύμψωνα
με
όσα
καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις
του νόμου και τους κανονισμούς. Στις
εξετάσεις αυτές ο υποψήψιος πρέπει να

κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής της
υποψηψιότητας για να έχει δικαίωμα
συμμετοχής
στην
επιλογή.
Οι
αστυνομικοί υποψήψιοι υποβάλλονται
μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις,
σύμψωνα με τις διατάξεις του οικείου
κανονισμού.».

Το τρίτο εδάψιο της παρ. 5 του
άρθρου 9 του ν 2734/1999 (Α’ 161),

Περί των προκαταρκτικών εξετάσεων
των
ειδικών
ψρουρών,
αντικαθίσταται και η παρ. 5
διαμορψώνεται ως εξής:
«5. Για την κάλυψη των ανωτέρω
θέσεων
ιτροσλαμβάνονται
με
σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων
(μόρια) Ελληνες Πολίτες (άνδρες και
γυναίκες), απόψοιτοι Λυκείου ή
άλλης
ισότιμης
του
σχολής
εσωτερικού ή εξωτερικού, που δεν
έχουν υπερβεί το 28ο έτος της
ηλικίας τους. Οι άνδρες υποψήψιοι
Πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Τα
απαιτούμενα σωματικά προσόντα
των
υποψηψίων
και
οι

Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999
(Α’ 161):

Για την κάλυψη των ανωτέρω
θέσεων προσλαμβάνονται με σύστημα
αντικειμενικών
κριτηρίων
(μόρια)
ΐλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες),
«5.

απόψοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης
σχολής του εσωτερικού ή εξωτερικού,
που δεν έχουν υπερβεί το 280 έτος της
ηλικίας τους. Οι άνδρες υποψήψιοι
πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Τα

προκαταρκτικές
εξετάσεις
(υγειονομικές
αθλητικές
ψυχομετρικές) που υποβάλλονται
είναι τα προβλεπόμενα από τις

απαιτούμενα σωματικά προσόντα των
υποψηψίων και οι προκαταρκτικές
εξετάσεις (υγειονομικές
αθλητικές
ψυχοτεχνικές) που υποβάλλονται είναι

ισχύουσες κάθε ψορά διατάξεις για
τους ιδιώτες υποψηψίους για τη
Σχολή
Λοτυψυλάκων.
Για τον
των
υπολογισμό
ηλικίας
της
υποψηψίων
ως
ημερομηνία

τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες
κάθε ψορά διατάξεις για τους ιδιώτες

-

-

γέννησης
31η
θεωρείται
η
Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Τα
υποψήψια για πρόσληψη τέκνα του
προσωπικού
της
Ελληνικής
Αστυνομίας, που δολοψονείται ή
τραυματίζεται θανάσιμα κατά την
εκτέλεση του
καθήκοντος και
εξαιτίας αυτού, λαμβάνουν δέκα
(ΙΟ)
μονάδες
επιπλέον
των
καθοριζομένων από την υπουργική
απόψαση
της
επόμενης
παραγράψου. Από τον αριθμό των
προσλαμβανομένων ποσοστό 20%
καλύπτεται από υποψηψίους που
κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου
Πολυκλαδικού
Λυκείου
κλάδου
σπουδών που δεν αντιοτοιχεί σε

-

-

υποψηψίους
τη
για
Σχολή
Αστυψυλάκων. Για τον υπολογισμό της
ηλικίας των υποψηψίων ως ημερομηνία
γέννησης θεωρείται η 31 η Δεκεμβρίου
του έτους γέννησης. Τα υποψήψια για
πρόσληψη τέκνα του προσωπικού της
Ελληνικής
Αστυνομίας,
που
δολοψονείται
ή
τραυματίζεται
θανάσιμα κατά την εκτέλεση του
καθήκοντος
και
εξαιτίας
αυτού,
λαμβάνουν δέκα (ΙΟ) μονάδες επιπλέον
των καθοριζομένων από την υπουργική
απόψαση της επόμενης παραγράψου.
Από
τον
αριθμό
των
προσλαμβανομένων ποσοστό
καλύπτεται από υποψηψίους

20%
που
Ενιαίου

κατέχουν απολυτήριο τίτλο
Πολυκλαδικού
Λυκείου
κλάδου
σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη

ή

πτυχίο

Τεχνικού

Επαγγελματικού

30

δέσμη
ιττυχίο
Τεχνικού
ή
Επαγγελματικού Λυκείου και το
υπόλοιπο ποσοστό από υποψηφίους
που κατέχουν οποιονδήποτε άλλο
απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων
Λυκείου. Σε περίπτωση που οιθέσεις
των προσλαμβανομένων με τίτλο
σπουδών

μιας

κατηγορίας

υποψηψίων δεν καλύπτονται, οι
κενές Θέσεις συμπληρώνονται από
υποψηψίους
κατηγορίας».

της

Λυκείου και το υπόλοιπο ποσοστό από
υποψηψίους
που
κατέχουν
οποιονδήποτε άλλο απολυτήριο τίτλο
όλων των τύπων Λυκείου. Σε περίπτωση
που οι Θέσεις των προσλαμβανομένων
με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας
υποψηψίων δεν καλύπτονται, οι κενές
Θέσεις
συμπληρώνονται
από
υποψηψίουςτης άλλης κατηγορίας.».

άλλης

Άρθρο 7
Χορήγηση ειδικών αποζημιώσεων

στους μαθητές των σχολών της
Ελληνικής Αστυνομίας
Τροποποίηση του άρθρου 127 του
—

ν.4472/2017

1. Στο τέλος της παρ. Δ του άρθρου
127 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), Περί
των ειδικών αποζημιώσεων που
καταβάλλονται στο προσωπικό των
σωμάτων ασψαλείας, προστίθεται
περ. δ’ και η παρ. Δ διαμορψώνεται
ως εξής:
«Δ. α. Στο προσωπικό των Σωμάτων
Ασψαλείας (Ελληνική Αστυνομία,
Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα

—

Ελληνική Ακτοψυλακή), το οποίο
λόγω της ιδιοτυττίας των συνθηκών
αποδεδειγμένα εργάζεται Πέραν των
πέντε (5) ημερών την εβδομάδα,
χορηγείται ειδική αποζημίωση, η
οποία ανέρχεται στο ποσό των
σαράντα έξι ευρώ (46) για κάθε
επιπλέον ημέρα απασχόλησης.
β. Στο ίδιο ως άνω Προσωπικό,
καθώς
και
το
στρατιωτικό
Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων
που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά
τις νυκτερινές ώρες χορηγείται
ειδική
αποζημίωση,
οποία
η
ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ
και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €)

Η παρ. Δ του άρθρου 127 του ν.
4472/2017 (Α’ 74):
«Δα. Στο προσωπικό των Σωμάτων
Ασψαλείας
(Ελληνική
Αστυνομία,
Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα

—

Ελληνική Ακτοψυλακή), το οποίο λόγω
της
ιδιοτυπίας
των
συνθηκών
αποδεδειγμένα εργάζεται πέραν των
πέντε (5) ημερών την εβδομάδα,
χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία
ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι
ευρώ (46) για κάθε επιπλέον ημέρα
απασχόλησης.
β. Στο ίδιο ως άνω προσωπικό, καθώς
και το στρατιωτικό προσωπικό των
Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα
εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες
χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία
ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και
εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά
ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Το
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ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης.
Το ανώτατο όριο των ωρών
νυχτερινής απασχόλησης, οι όροι και
προϋποθέσεις χορήγησης της εν
λόγω αποζημίωσης καθορίζονται με
κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών
κατά
και
του
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
Μέχρι την έκδοση της εν λόγω κοινής
υπουργικής απόψασης εξακολουθεί
καταβάλλεται το
να
επίδομα
αυξημένης
ετοιμότητας

επιχειρησιακής
μονάδων

που
προβλέπεται από τις διατάξεις της
παρ. Α8 υποπερίπτωση β’ του
άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α297)
και σύμφωνα με τις σχετικές
εκδοθείσες υπουργικές αποψάσεις,
όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
Σε
περίπτωση
απομάκρυνσης των στελεχών με
απόσπαση,
μετακίνηση
ή
εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των
δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις
θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες
δικαιολογούν τη χορήγηση των
αποζημιώσεων αυτών, διακόπτεται
ισοχρόνως και η καταβολή τους με
βεβαίωση
του
οικείου
προϊσταμένου.
γ. Στο προσωπικό των Σωμάτων
Ασψαλείας που
αποσπάται
ή
διατίθεται ως προσωπικό ασψαλείας
σε γραφεία μελών Κυβέρνησης,
Υψυπουργών, Γενικών και Ειδικών
Γραμματέων,
καθώς
και
στο
αστυνομικό
της
προσωπικό
Υπηρεσίας Προστασίας Προέδρου
Δημοκρατίας
της
ασκεί
που
καθήκοντα
ασψαλείας,
καταβάλλονται οι αποζημιώσεις των
προηγούμενων περιπτώσεων και
υπερωριακή αποζημίωση σύμψωνα
με την παρ. Γ2 του άρθρου 20 του ν.
4354/2015 (Α’176). Στην περίπτωση
που το εν λόγω προσωπικό εκτελεί

ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής
απασχόλησης,οιόροικαιπροϋποθέσεις
χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης
καθορίζονται με κοινή απόψαση των
Υπουργών Οικονομικών και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Μέχρι
την έκδοση της εν λόγω κοινής
υπουργικής απόψασης εξακολουθεί να
καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης
επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων
που προβλέπεται από τις διατάξεις της
παρ. Α8 υποπερίπτωση β’ του άρθρου
51 του ν. 3205/2003 (Α’297) και
σύμψωνα με τις σχετικές εκδοθείσες
υπουργικές αποψάσεις, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
Σε

περίπτωση

απομάκρυνσης των
στελεχών με απόσπαση, μετακίνηση ή
εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των
δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις

θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες
δικαιολογούν
τη
χορήγηση
των
αποζη μιώσεων αυτών, διακόπτεται
ισοχρόνως και η καταβολή τους με
βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.
γ. Στο προσωπικό των Σωμάτων
Ασψαλείας που αποσπάται ή διατίθεται
ως προσωπικό ασψαλείας σε γραψεία
μελών
Κυβέρνησης,
Υψυπουργών,
Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, καθώς
και στο αστυνομικό προσωπικό της
Υπηρεσίας Προστασίας Προέδρου της
Δημοκρατίας

που ασκεί καθήκοντα
ασψαλείας,
καταβάλλονται
οι
αποζημιώσεις
των
προηγούμενων
περιπτώσεων
και
υπερωριακή
αποζημίωση σύμψωνα με την παρ. Γ2
του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(Α 176). Στην περίπτωση που το εν λόγω
προσωπικό
καθήκοντα

εκτελεί

διοικητικά
στα ως άνω γραψεία,
δικαιούται υπερωριακή αποζημίωση
σύμψωνα με την παρ. Α2 του ίδιου
άρθρου.».

διοικητικά καθήκοντα οτα ως άνω
γραψεία,

δικαιούται

υπερωριακή

αποζημίωση σύμψωνα με την

Παρ.

Α2 του ίδιου άρθρου.
δ. Οι ειδικές αποζημιώσεις των Περ.
και β’ καταβάλλονται και οτους
μαθητές των σχολών της Ελληνικής
Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της
Πρακτικής τους εκπαίδευσής, με τους
όρους

και

ισχύουν

προϋποθέσεις
το

για

λοιπό

που

ένστολο

Προσωπικό Της.)>.

Άρθρο 7
Χορήγηση ειδικών αποζημιώσεων
στους μαθητές των σχολών της
Ελληνικής Αστυνομίας
—

Τροποποίηση του άρθρου 127 του
ν.4472/2017
2. Το έκτο εδάψιο της Παρ. Ε του
άρθρου 127 του ν. 4472/2017, περί
της μη καταβολής στους μαθητές των
σχολών των σωμάτων ασψαλείας
των επιδομάτων των Παρ. Β έως Ε
του ιδίου άρθρου, αντικαθίσταται
και η Παρ. Ε διαμορψώνεται ως εξής:
Η
«Ε.

Στα

των

στελέχη

Δυνάμεων

του

και

Ενόπλων

Παρ.

Ε του

άρθρου

127 του ν.

4472/2017 (Α’ 74):

Λιμενικού

καθώς καιτης Ελληνικής Αστυνομίας

«Ε. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής

καιτου Πυροσβεστικού Σώματος που

Ακτοψυλακής, καθώς και της Ελληνικής

υπηρετούν εντός των γεωγραψικών

Αστυνομίας

ορίων

Σώματος που

Σώματος

Ελληνικής

της

Ακτοψυλακής,

Περιψέρειας

Βορείου

-

και του

Πυροσβεστικού

υπηρετούν εντός των

Περιψερειακής

γεωγραψικών ορίων της Περιψέρειας

Ενότητας ‘Εβρου, της Περιψέρειας

Βορείου Αιγαίου, της Περιψερειακής

Νοτίου Αιγαίου

(μόνο Πρώην

Ενότητας

Δωδεκανήσου),

καθώς

Αιγαίου,

της

και

Ν.
στα

στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που
υπηρετούν

στις

Μονάδες

Προκαλύψεως

της

ηπειρωτικής

Νοτίου

‘Εβρου,
Αιγαίου

της
(μόνο

Περιψέρειας
Πρώην

Ν.

Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν
στις

Μονάδες

Προκαλύψεως

της

μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και

ηπειρωτικής

Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις

Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο

τοπικές

και

Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου

Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας,

και Παλαιοκάοτρου του Δήμου Σητείας,

χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους

χορηγείται

εκατό (100) ευρώ.

εκατό (100) ευρώ.

κοινότητες

Ζίρου

μεθορίου

μηνιαίο

(Ηπείρου,

επίδομα

ύψους

Το ανωτέρω επίδομα ύψους εκατό
(100) ευρώ χορηγείται και στα
στελέχη του Λιμενικού Σώματος
Ελληνικής
Ακτοψυλακής
που
υπηρετούν

στις Λιμενικές Αρχές
Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου.
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι
δικαιούχοι προσψέρουν υπηρεσία
με
πλήρη
και
αποκλειστική
απασχόληση

στην Υπηρεσία της
περιοχής που δικαιολογεί την
καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται
και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι
τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες.
Σε περίπτωση απομάκρυνσης των
υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο
μετακίνηση,
όπως
απόσπαση,
μετάθεση, διάθεση, από την περιοχή
η οποία δικαιολογεί τη χορήγησή
του, διακόπτεται ισοχρόνως η
καταβολή του με βεβαίωση του
οικείου Προϊσταμένου.
Τα επιδόματα των παρ. Β’ έως Ε’ δεν
καταβάλλονται
στους
οπλίτες
βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών
ετών), στους μαθητές των σχολών
αρμοδιότητας
του
Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας και των σχολών των
Σωμάτων

Ασφαλείας,

με

την

επιψύλαξη της περ. δ’ της παρ. Δ,
στους τελούντες σε κατάσταση
πολεμικής
μόνιμης
ή
διαθεσιμότητας, καθώς και στους
έψεδρους και δόκιμους έψεδρους
αξιωματικούς.
Στο στρατιωτικό προσωπικό, που
υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία
Εθνικής
της
Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας,
καθώς
και
στο
στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητας
μετεωρολόγου που υπηρετεί σε
μετεωρολογικά κλιμάκια της Εθνικής
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή σε
μετεωρολογικά
κλιμάκια,
που
εδρεύουν σε μονάδες της Πολεμικής

Το ανωτέρω επίδομα ύψους εκατό (100)
ευρώ χορηγείται και στα στελέχη του
Λιμενικού
Σώματος
Ελληνικής
Ακτοψυλακής που υπηρετούν στις
Λιμενικές Αρχές Οθωνών, Σαγιάδας και
Σκύρου.
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την
απαραίτητη
προϋπόθεση
ότι
σι
δικαιούχοι προσψέρουν υπηρεσία με
πλήρη και αποκλειστική απασχόληση
στην

Υπηρεσία της περιοχής που
δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης
καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι
υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες
άδειες.
Σε

περίπτωση

απομάκρυνσης

των
υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο
όπως
μετακίνηση,
απόσπαση,
μετάθεση, διάθεση, από την περιοχή η
οποία δικαιολογεί τη χορήγησή του,
διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του
με
βεβαίωση
του
οικείου
Προϊσταμένου.
Τα επιδόματα των παραγράψων Β’ έως
Ε του παρόντος δεν καταβάλλονται
στους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης
(μέχρι τριών ετών), στους μαθητές των
σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας και των σχολών των
Σωμάτων Ασψαλείας, στους τελούντες
σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης
διαθεσιμότητας, καθώς και στους
έψεδρους και δόκιμους έψεδρους
αξιωματικούς
Στο στρατιωτικό προσωπικό, που
υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της
Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας,
καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό
ειδικότητας
μετεωρολόγου
που
υπηρετεί σε μετεωρολογικά κλιμάκια
της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

ή σε μετεωρολογικά κλιμάκια, που
εδρεύουν σε μονάδες της Πολεμικής
34.

Αεροπορίας

καταβάλλεται

Αεροπορίας καταβάλλεται αποζημίωση,

αποζημίωση, το ύψος της οποίας, ο

το

τρόπος καταβολής και κάθε άλλη

καταβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια

λεπτομέρεια

καθορίζεται με την υπουργική απόψαση

καθορίζεται

Την

με

υπουργική απόψαση της παρ. 5 του
άρθρου 65 του ν. 4427/2016 (Α

Ι

ύψος

της

οποίας,

ο

τρόπος

της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν.
4427/2016 (Α· 188).

Ι 88) »

Άρθρο 9
Παράταση καταληκτικής
ημερομηνίας μετατάξεων στη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη
Τροποποίηση της παρ. 2 του
—

άρθρου 39 του ν. 4760/2020
Η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.
4760/2020

(Α’

247),

καταληκτικής

περί

της

ημερομηνίας

μετάταξης πολιτικών υπαλλήλων στη
Γενική

Γραμματεία

Πολιτικής

Προοταοί.ας κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης γενικής

ή

αντικαθίσταται ως εξής:

2 του άρθρου 49 του
4760/2020 (Α’ 247):

«2. Ως καταληκτική ημερομηνία του

«2. Ως καταληκτική ημερομηνία του

δευτέρου εδαψίου της παρ. 4 του

δευτέρου

άρθρου 37 του ν. 4704/2020 (Α’ 133)

άρθρου 37 του ν. 4704/2020, ορίζεται η

ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2021.».

30η Ιουνίου 2021.».

ειδικής διάταξης,

Η

Παρ.

ν.

εδαψίου της Παρ. 4 του

Άρθρο 10
Δοκιμασίες εισαγωγής στις Σχολές
Δοκίμων Σημαιοψόρων Λιμενικού
Σώματος Ελληνικής Ακτοψυλακής
—

και Δοκίμων Λιμενοψυλάκων
Τροποποίηση του πρώτου εδαψίου
της περ. α) της παρ. 8 του άρθρου
—

79 του ν. 4504/20 17
Το πρώτο εδάψιο της Περ. α) της

Η περ. α) της Παρ. 8 του άρθρου 79 του
ν. 4504/2017 (Α’ 184):

Παρ.

ιι8.α)

Οι

υποψήψιοι

των

Σχολών

8 του άρθρου 79 του ν. 4504/20 17 (Α’

ΔοκίμωνΣημαιοψόρωνΛ.Σ. καιΔοκίμων

184),

Λιμενοψυλάκων που κρίνονται ικανοί

περί

εισαγωγής

οτις

των

δοκιμασιών

Σχολές

Δοκίμων

Σημαιοψόρων Λιμενικού Σώματος

—

Ελληνική ς ακτοψυλακής και Δοκίμων

στις

υγειονομικές,

ψυχομετρικές

αθλητικές

δοκιμασίες

το

και
έτος

υποβολής της υποψηψιότητάς τους και

Λιμενοψυλάκων, αντικαθίσταται και
η περ. α) διαμορψώνεται ως εξής:
«α) Οι υποψήφιοι των Σχολών
Δοκίμων Σημαιοψόρων Λιμενικού
Σώματος
Ελληνικής Ακτοψυλακής
(Λ.Σ.
ΕΛ.ΑΚΤ.) και Δοκίμων
Λιμενοψυλάκων
κρίνονται
που
—

—

ικανοί στις υγειονομικές, αθλητικές
και ψυχομετρικές δοκιμασίες το
σχολικό

έτος

υποβολής

της
και

υποψηΦιότητάς
τους
περιλαμβάνονται στους Πίνακες
επιτυχόντων
Υπουργείου
του

Παιδείας
και
Θρησκευμάτων,
κατατάσσονται στο Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. με
απόψαση του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής
ως
Πολιτικής,
Δόκιμοι Σημαιοψόροι Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.
-

—

και

Δόκιμοι

Λιμενοψύλακες,

αντίστοιχα. Οι υποψήψιοι που
προέρχονται από εν ενεργεία μόνιμα
στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλλονται
μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις. Αν
εντός διμήνου από την αρχική, ανά
κατηγορία εισακτέων, ημερομηνία
κατάταξης στις Σχολές, υπάρχουν

στους
Πίνακες
επιτυχόντων του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, κατατάσσονται στο
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με απόψαση του Υπουργού
περιλαμβάνονται

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως
Δόκιμοι Σημαιοψόροι Λ.Σ. και Δόκιμοι
αντίστοιχα.
Λιμενοψύλακες,
Οι
υποψήψιοι που προέρχονται από εν
ενεργεία μόνιμα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.,
υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές
εξετάσεις. Αν εντός διμήνου από την
αρχική, ανά κατηγορία ε ισακτέων,
ημερομηνία κατάταξης στις Σχολές,
υπάρχουν κενές Θέσεις, λόγω μη
προσέλευσης των εισακτέων που
περιλαμβάνονται
στον
κυρωμένο
πίνακα
ή λόγω παραίτησης ή
απομάκρυνσης ή αποχώρησής τους από
τις Σχολές για οποιονδήποτε λόγο, αψού
οι εν λόγω υποψήψιοι διαγραψούν με
απόψαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, εισάγονται σε
αυτές για την πλήρωση των κενών
Θέσεων ισάριθμοι, ανά κατηγορία,
υποψήψιοι
κατά
ψθίνουσα
βαθμολογική
σειρά,
βάσει
των

κενές Θέσεις, λόγω μη προσέλευσης
των εισακτέων που περιλαμβάνονται

αποτελεσμάτων που κυρώθηκαν από το
Υπουργείο
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων. Εψόσον οι εισαγόμενοι

στον κυρωμένο πίνακα ή λόγω
παραίτησης ή απομάκρυνσης ή
αποχώρησής τους από τις Σχολές για

με την προαναψερόμενη διαδικασία δεν
προσέλθουν
κατάταξη
για
ή
παραιτηθούν ή απομακρυνθούν ή

οποιονδήποτε λόγο, αψού σι εν λόγω
υποψήψιοι διαγραψούν με απόψαση
Υπουργού
του
και
Ναυτιλίας
Νησιωτικής Πολιτικής, εισάγονται σε
αυτές για την πλήρωση των κενών

αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο
από τις παραπάνω Σχολές, εισάγονται
προς πλήρωση των κενών θέσεων που
προκύπτουν, νέοι επιλαχόντες με την

Θέσεων ισάριθμοι, ανά κατηγορία,
υποψήψιοι
κατά
ψθίνουσα
βαθμολογική σειρά, βάσει των
αποτελεσμάτων που κυρώθηκαν από
Υπουργείο
Παιδείας
το
και
Θρησκευμάτων.
οι
Εψόσον
εισαγόμενοι
την
με
προαναψερόμενη διαδικασία δεν
προσέλθουν
για
κατάταξη
ή

ίδια διαδικασία, μέχρι την οριστική
πλήρωση
των
θέσεων
που
προκηρύχθηκαν, εντός ενός (1) μήνα
από την ημερομηνία παραίτησης ή
απομάκρυνσης ή αποχώρησης του
εισαγομένου, τη θέση του οποίου
καλείται να
καλύψει,
σε
κάθε
περίπτωση εντός του ίδιου έτους της
αρχικής κατάταξης.».

παραιτηθούν ή απομακρυνθούν ή
αποχωρήσουν για οποιονδήποτε
λόγο από τις παραπάνω Σχολές,
εισάγονται προς πλήρωση των κενών
θέσεων που προκύπτουν, νέοι
επιλαχόντες με την ίδια διαδικασία,
μέχρι την οριστική πλήρωση των
θέσεων που προκηρύχθηκαν, εντός
ενός (1) μήνα από την ημερομηνία
παραίτησης ή απομάκρυνσης ή
αποχώρησης του εισαγομένου, τη
θέση του οποίου καλείται να
καλύψει, σε κάθε περίπτωση εντός
του ίδιου έτους της αρχικής
κατάταξης».
30.

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολοούμενης ρύΟμισης

που προόλεπουν κατάρ’ηση

Καταρούμενες διατάξεις

Η. ‘Εκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων
Σχετική διάταξη
αξισλογουμενης
ρύθμισης
Άρθρο 3, 5, 6,
7

/ υπηρεσιών / ψορέων

Συναρμοδια Υπουργεια
Συναρμόδιες υπηρεσίες / ψορείς
—

•

Υπουργείο Οικονομικών

Αντικειμενο
συναρμοδιοτητας
Δαπάνη από τον Κρατικό
προϋπολογισμό

για

πρόσληψη

και

Σ.Φ.Ο.Χ.,

Σ.Φ.

αντικατάσταση

ψυχοτεχνικών

με

ψυχομετρικό εργαλείο και
τροποποίηση

των

παραγράψων Δ και Ε του
άρθρου

127

του

ν.

4472/2017 (Α’ 74)

39

Άρθρο 3

•

Υπουργείο Εσωτερικών

Διενέργεια της διαδικασίας
του σχετικού διαγωνισμούπροκήρυξης θέσεων Σ.Φ..

32.

‘Εκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων

Εξουσιοδοτική
διαταξη

Άρθρο Ι

Είδος
πραξης

Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργειο η
υπηρεσία

Αντικειμενο

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστικη
προεσμία)

κοινή
υπουργικη
απόψαση

Υπουργείο
Προστασίας
του Πολίτη (με
τη σύμπραξη
του
Υπουργείου
Οικονομικών
και του
Υπουργείου
Εσωτερικών)

Ανανέωση
θητείας
Σ.Φ.Ο.Χ.

‘Ενας (1) μήνας

,

Ι
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Αριθμ. 164/8/2021
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓ άΣΤΗ ΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤ0ΥΣ
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολιγίας στο έδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Θεσμικό
πλαίσιο τηλεργαπίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου
Τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Με ην υτόιη τροπολογία. εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του
Α.
Υπουργείου Ιροστασίας :ου Πολίτη και συγκεκριμένα:
Ι.α.
Παρέ;’εται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., της διαδικασίας
και των προϋποθέσεων ανανέωσης της θητείας των Συνοριακών Φυλάκων
Ορισμένου );ρ5νο.
Επανι’προσδιορίζο’ται τα κριτήρια για την πρόσληψη των Συνοριακών
β.
Φυλάκων (ατιόδειη κατοικίας) και σι Υπηρεσίες τοποθέτησης (φύλαξης των
θεσμοθετημενιν σημείων εισόδου εξόδου της επικράτειας, ιδίως αεροδρομίων)
αυτών. Ρυθμίζονται, επίσης, θέματα σχετικά με την τοποθέτηση, την απόσπαση
και τη μετάτ:ιξή Τους.
Επανικαθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των ψυχικών και διανοητικών
2.
προσόντων ων υποψηφίων ιδιωτών, για την εισαγωγή τους στις Σχολές
Αστυφυλάκι:ν και Αξιωιιατικών της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και των
υποψηφίων ιο. την πρόσληψή τους ως ειδικών φρουρών, με την υποβολή αυτών
σε ψυχομετρ κές εετάσει; (αντί ιρυχοτεχνικών, που προβλέπεται).
3.
Τροπ.ποιείται το άρθρο 127 του ν.4472/2017, που αναφέρεται στα
χορηγούμενο επιδόμαι:α στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Α:ψαλείας και επεκτείνεται η χορήγηση των ειδικών αποζημιώσεων
εργασίας πέρον του πενθημέρου (ύψους 46 ευρώ για κάθε επιπλέον ημέρα
απασχόληση;) και εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες (2,77 ευρώ ανά ώρα
νυχτερινής Σπασ’όληση:) και στους μαθητές των σχολών της Ελληνικής
Αστυνομίας, κατά ιιι διάκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης, με τους όρους
και τις προϋι οθέσεΙς που σχύουν για το λοιπό ένστολο προσωπικό της.
4.
Παραείνονΐαι, έος τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, οι συμβάσεις προσωπικού
της Γενικής Γραμιιατε[ας Πολιτικής Προστασίας που υπηρετεί με σχέση εργασίας
ιδιωτικού διιοίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) οι οποίες λήγουν πριν από την
ολοκλήρωστ του τρέχοντος έτους. για την κάλυψη της απρόβλεπτης και
επείγουσας
άγκης αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
ΕΟνΠ- 19.

ΠαραΙείνε’ιαι μέχμ την
5.
Το χρονικό διάστημα κατά Το ΟΠΟίΟ
επιτρέπεται ι .ιετάταξτι, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, στη Γενική
Γραμματεία Ιολιτιιής Προστασίας προσωπικού (μόνιμου και με σχέση εργασίας
ι.δ.α.χ.) προι. χόμε ‘ου από φορείς Γενικής Κυβέρνησης.
Β.
Από :ι; ποοτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογις; μού τα ακόλουθα οικονουικά αποτελέσματα:
1.
Ετήσ. δατάνη από την κάλυψη των εξόδων διενέργειας των
ψυχομετρικ:ν δοκιμασιύν των υποψηφίων για την εισαγωγή στις Σχολές
Αστυφυλάκον και Αξιωατικών της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και για την
πρόσληψη υ τοψηρίων ως ειδικών ωρουρών, λόγω του επανακαθορισμού του
τρόπου εξέτ.σης :ων ψυ;ικών και διανοητικών προσόντων αυτών. Το ύψος της
εν λόγω δωι νης εκτιμάται, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, στο ποσό των
7,9 χιλ. ευρι, περί;του ‘ιια καθένα των ετών 202 1-2023.
2.
Δαπά’η από την καταβολή αποζημίωσης για την πέραν του πενθημέρου
εργασία καθ και για την εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες στους μαθητές των
σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους
εκπαίδευσης. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από Πραγματικά γεγονότα (αριθμό
μαθητών, δεουλεμένων ωρών κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικής κ.υ.α. Η εν
λόγω δαπάνη, κατά τη·’ πρώτη εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων.
εκτιμάται. σιμφωνα με στοιχεία του αρμοδίου Υπουργείου, στο ποσό του 1,7
εκατ. ευρώ, τιερίπιυ για ιο έτος 2021 και στο ποσό των 2,09 εκατ. ευρώ περίπου
για το έτος 2θ22.
Δαπά’η από την πράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, των συμβάσεων
3.
προσωπικού της Γ.’ικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που υπηρετεί με
σχέση εργασίας ιδιωτικου δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) οι οποίες λήγουν
πριν από ττν ολοκλήροση του τρέχοντος έτους, για την αντιμετώπιση της
πανδημίας τιυ κορωνοϊσί. Το ύψος της δαπάνης αυτής, σύμφωνα με το αρμόδιο
Υπουργείο, ινέρχει:ο:ι στο ποσό των 470 χιλ. ευρώ Περίπου.

Αθήνα,

Ιουνίου 2021

ΗΓ

Διευθύντρια
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο σχέδιο
νόμου «Θεσμικό Πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο
δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών»
Από Τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, προκαλούνται σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1.
Ετήσια δαπάνη από την κάλυψη των εξόδων διενέργειας των ψυχομετρικών
δοκιμασιών των υποψηφίων για την εισαγωγή στις Σχολές Αστυφυλάκων και
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και για την πρόσληψη υποψηφίων
ως ειδικών φρουρών, λόγω του επανακαθορισμού του τρόπου εξέτασης των ψυχικών
και διανοητικών προσόντων αυτών. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιμάται στο
ποσό των 7,9 χιλ. ευρώ, περίπου για καθένα των ετών 202 1-2023.
2.
Δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης για την πέραν του πενθημέρου
εργασία καθώς και για την εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες στους μαθητές των
σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους
εκπαίδευσης. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από Πραγματικά γεγονότα (αριθμό
μαθητών, δεδουλευμένων ωρών κ.λπ.) και από την έκδοση σχετικής κ.υ.α. Η εν λόγω
δαπάνη, κατά την πρώτη εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων, εκτιμάται στο
ποσό του 1,7 εκατ. ευρώ, περίπου για το έτος 2021 και στο ποσό των 2,09 εκατ.
ευρώ περίπου για το έτος 2022.
Δαπάνη από την παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, των συμβάσεων
3.
προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που υπηρετεί με σχέση
εργασίας ιδιιοτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ) οι οποίες λήγουν πριν από την
ολοκλήρωση του τρέχοντος έτους, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοΙού. Το ύψος της δαπάνης αυτής ανέρχεται στο ποσό των 470 χιλ. ευρώ
περίπου.

Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από
προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
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