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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 1
Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών – Ιατρική φροντίδα
κρατουµένων – Άδειες κρατουµένων – Τροποποίηση
διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα
1. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2776/1999 (Α΄ 291) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συστήνεται
Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών (Κ.Ε.Μ.). Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργού Δικαιοσύνης, είναι τριµελής και αποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα
Αντεγκληµατικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, ως Πρόεδρο, τον επόπτη του συγκροτήµατος Φυλακών Κορυδαλλού Αντεισαγγελέα Εφετών ή τον
αναπληρωτή του και τον πρόεδρο του Κεντρικού Επιστηµονικού Συµβουλίου Φυλακών (Κ.Ε.Σ.Φ.) ή τον νόµιµο αναπληρωτή του ή άλλο µέλος του, που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ως µέλη.
Τον Γενικό Γραµµατέα Αντεγκληµατικής Πολιτικής, αν
κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο προϊστάµενος
της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστηµάτων
Κράτησης και Διαχείρισης Κρίσεων και, στην περίπτωση
αυτήν, προεδρεύει ο εισαγγελικός λειτουργός.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του
ν. 2776/1999 αντικαθίσταται και η παρ. 3 διαµορφώνεται
ως εξής:
«3. Αν σε συγκεκριµένο κατάστηµα δεν υπηρετεί µόνιµο υγειονοµικό προσωπικό, οι ανάγκες καλύπτονται σε
εικοσιτετράωρη βάση µε επισκέψεις εξωτερικών ιατρών
και νοσηλευτών, που καλούνται από τον διευθυντή του
καταστήµατος και αµείβονται κατ’ επίσκεψη από αυτόν.
Οι συµβάσεις κατ’ επίσκεψη ιατρών και νοσηλευτών
στα καταστήµατα κράτησης, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, συνάπτονται κατά παρέκκλιση του άρθρου 6
του ν. 2527/1997 (Α΄ 206), για λόγους προστασίας της
δηµόσιας υγείας και της υγείας των κρατουµένων.
Το ύψος της αµοιβής καθορίζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Προστασίας του Πολίτη και
Υγείας, ύστερα από γνώµη του Πανελλήνιου Ιατρικού
Συλλόγου.»
3. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 30 του ν. 2776/1999 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Κρατούµενοι των Καταστηµάτων Κράτησης, εκτός
εκείνων του Συγκροτήµατος Καταστηµάτων Κράτησης
Κορυδαλλού, που ασθενούν κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, καθώς και εκείνοι που παρουσιάζουν έντονα
προβλήµατα ψυχικής υγείας εισάγονται στο αναρρωτήριο του Καταστήµατος ή περιορίζονται σε ειδικό τµήµα.
Εφόσον το επιβάλλει η κατάστασή τους, µε πρόταση
και γνωµάτευση του αρµοδίου ιατρού του Καταστήµατος
Κράτησης και κατόπιν εντολής του Διευθυντή της οικείας κλινικής, µετάγονται σε ειδική θεραπευτική ή ψυχιατρική µονάδα του πλησιέστερου νοσοκοµείου της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύει το Κατάστηµα Κράτησης ή σε αντίστοιχη µονάδα νοσοκοµείου της ίδιας περιφέρειας.
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Εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον Διευθυντή της οικείας θεραπευτικής ή ψυχιατρικής µονάδας, οι ασθενείς
κρατούµενοι εισάγονται µε εντολή του σε ειδικό θεραπευτικό Κατάστηµα Κράτησης, όπου υποβάλλονται σε αναγκαία µέτρα νοσηλείας ή θεραπευτικά προγράµµατα.
Η παραµονή των κρατουµένων στο αναρρωτήριο Καταστήµατος Κράτησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ένα
(1) µήνα.
2. Κρατούµενοι ασθενείς των οποίων η νοσηλεία δεν
είναι δυνατή σε αναρρωτήρια των Καταστηµάτων Κράτησης ή στα ειδικά θεραπευτικά καταστήµατα του Συγκροτήµατος Καταστηµάτων Κράτησης Κορυδαλλού, παραπέµπονται σε δηµόσιο νοσοκοµείο της περιφερειακής ενότητας στην οποία αυτά εδρεύουν. Εάν δεν είναι δυνατή η νοσηλεία στο νοσοκοµείο αυτό, παραπέµπονται µε
εντολή του Διευθυντή της οικείας κλινικής στο πλησιέστερο δηµόσιο νοσοκοµείο περιφερειακής ενότητας
στην οποία λειτουργεί άλλο Κατάστηµα Κράτησης.»
4. Οι περ. (1) και (2) της παρ. 1 του άρθρου 55 του
ν. 2776/1999 αντικαθίστανται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως ακολούθως:
«1. (1) Ο κατάδικος: α) εκτίει ποινή φυλάκισης µέχρι
πέντε (5) έτη και έχει εκτίσει πραγµατικά το ένα δέκατο
(1/10) της ποινής του, β) εκτίει στερητική της ελευθερίας
ποινή µέχρι δέκα (10) έτη και έχει εκτίσει πραγµατικά το
ένα πέµπτο (1/5) της ποινής του, γ) εκτίει στερητική της
ελευθερίας ποινή άνω των δέκα (10) ετών και έχει εκτίσει πραγµατικά τα τρία δέκατα (3/10) της ποινής του, δ)
εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης και έχει εκτίσει πραγµατικά τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Κατ’ εξαίρεση, σε αυτόν
που καταδικάστηκε σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης για
παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 380 του Ποινικού Κώδικα, τακτικές άδειες χορηγούνται εφόσον έχει εκτίσει
πραγµατικά τα δύο πέµπτα (2/5) της ποινής του και η
κράτηση έχει διαρκέσει τουλάχιστον δύο (2) έτη. Αν
στον κατάδικο έχουν επιβληθεί περισσότερες στερητικές της ελευθερίας ποινές και δεν έχει γίνει προσµέτρησή τους σε µία συνολική ποινή, κατά το άρθρο 94 του
Ποινικού Κώδικα, για τον υπολογισµό της ποινής που εκτίεται κατά την έννοια της παρούσας διάταξης, λαµβάνεται υπόψη το άθροισµα των επί µέρους ποινών.
(2) Δεν εκκρεµεί κατά του καταδίκου ποινική διαδικασία για αξιόποινη πράξη σε βαθµό πληµµελήµατος που
ενέχει πράξεις βίας ή απειλής βίας κατά προσώπων και
πραγµάτων ή κακουργήµατος ή διαδικασία εκτέλεσης
ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης ή έκδοσης σε τρίτη
χώρα.
(3) Εκτιµάται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τελέσεως, κατά
τη διάρκεια της άδειας, νέων εγκληµάτων.
(4) Συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν την προσδοκία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος φυγής και ότι ο κρατούµενος δεν θα κάνει κακή χρήση της αδείας του.
Για να διαπιστωθεί αν συντρέχει αυτή η προϋπόθεση εκτιµώνται ιδίως: α) η προσωπικότητα του κατάδικου και η
εν γένει συµπεριφορά του µετά την τέλεση της πράξης
κατά τη διάρκεια της κράτησης σε συνδυασµό µε την
παρ. 2 του άρθρου 69 και κατά τη διάρκεια των αδειών,
που ενδεχοµένως του έχουν ήδη χορηγηθεί, β) η ατοµική, επαγγελµατική και κοινωνική κατάσταση του ιδίου
και της οικογένειάς του, καθώς και οι τυχόν οικογενειακές του υποχρεώσεις, γ) η ωφέλεια, την οποία µπορεί να
έχει για την προσωπικότητα του καταδίκου και τη µελλοντική του εξέλιξη, η λήψη µέτρων για τη σταδιακή επά-

νοδό του σε καθεστώς πλήρους ελευθερίας.»
5. Η παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 2776/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η τακτική άδεια διαρκεί από µία έως πέντε ηµέρες,
στις οποίες συνυπολογίζονται οι Κυριακές και οι αργίες.
Εφόσον ο κατάδικος έχει ήδη εκτίσει µε οποιονδήποτε
τρόπο τα τρία πέµπτα (3/5) της ποινής του και σε περίπτωση ποινής ισόβιας κάθειρξης δεκατέσσερα (14) έτη,
η διάρκεια της άδειας µπορεί να αυξάνεται έως τις έξι (6)
ηµέρες, οι οποίες υπολογίζονται κατά τα οριζόµενα στο
προηγούµενο εδάφιο. Η συνολική διάρκεια των αδειών
ενός καταδίκου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ηµέρες το έτος. Στους καταδίκους, οι οποίοι λαµβάνουν τακτική άδεια και δηλώνουν τόπο µετάβασης που απέχει από το κατάστηµα κράτησής τους πέραν των τριακοσίων χιλιοµέτρων ή κατοικούν σε νησιά
που αντιµετωπίζουν συγκοινωνιακές δυσχέρειες, χορηγείται, µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του διευθυντή της φυλακής, επιπλέον µία (1) ηµέρα για τη µετάβαση και µία (1) ηµέρα για την επιστροφή τους, οι οποίες
δεν υπολογίζονται στη συνολική διάρκεια αδειών κάθε έτους.»
Άρθρο 2
Αποστολή Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου
των Καταστηµάτων Κράτησης Ορισµός Προϊσταµένου του Σώµατος
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3090/2002 (Α΄ 329) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Το Σώµα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστηµάτων
Κράτησης έχει ως αποστολή:
α. Τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων οποιαδήποτε ηµέρα και ώρα για τη διαπίστωση των συνθηκών κράτησης, της ευταξίας και της τήρησης των µέτρων ασφάλειας στα καταστήµατα κράτησης, της εφαρµογής των διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα και
των κανονισµών λειτουργίας των καταστηµάτων αυτών,
καθώς και των σχετικών εγκυκλίων οδηγιών που αφορούν στη λειτουργία των καταστηµάτων κράτησης.
β. Τη διερεύνηση και διακρίβωση των εγκληµάτων που
διώκονται αυτεπαγγέλτως και διαπράττονται στους χώρους των καταστηµάτων κράτησης σε όλη την Επικράτεια και προς τούτο, µεταξύ άλλων, συλλέγει, αξιολογεί
και αξιοποιεί πληροφορίες και στοιχεία που περιέρχονται µε οποιονδήποτε τρόπο σε αυτό. Σε περίπτωση ερευνών για εξιχνίαση υποθέσεων που διενεργεί το Σώµα
και διαπιστώνεται ανάγκη επέκτασης των ερευνών ή άλλων δράσεων εκτός των Καταστηµάτων Κράτησης, οι ως
άνω έρευνες συνεχίζονται και περατώνονται από το ίδιο
το Σώµα. Όταν απαιτείται συνεργασία και µε άλλες υπηρεσίες, στις έρευνες ή στις αναγκαίες επιχειρήσεις τίθεται επικεφαλής ο Προϊστάµενος του Σώµατος.
γ. Τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων υγειονοµικών
επιθεωρήσεων αναφορικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των
κρατουµένων. Σε περίπτωση που ο αρµόδιος υγειονοµικός επιθεωρητής του Σώµατος κρίνει ότι ο κρατούµενος
έχει ολοκληρώσει τη νοσηλεία του στο Θεραπευτικό Κατάστηµα Κράτησης και δύναται να επιστρέψει στο Κατάστηµα Κράτησης όπου εκτίει την ποινή του ή σε άλλο
Κατάστηµα Κράτησης, τότε µεριµνά για τη χορήγηση
του σχετικού εξιτηρίου.
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δ. Την εισήγηση λειτουργικού, τακτικού και στρατηγικού σχεδιασµού, καθώς και των αναγκαίων νοµοθετικών
και διοικητικών µέτρων για την αντιµετώπιση της διαφθοράς στα Καταστήµατα Κράτησης και την πρόληψη
και καταστολή της εγκληµατικότητας.
ε. Την εισήγηση προς τον Γενικό Γραµµατέα Αντεγκληµατικής Πολιτικής επί αναφεροµένων πειθαρχικών παραπτωµάτων των επικεφαλής των Τµηµάτων Εξωτερικής
Φρούρησης, καθώς και του αστυνοµικού προσωπικού εν
γένει, που υπηρετεί µε απόσπαση στα Καταστήµατα
Κράτησης.
στ. Την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδοµένων του
Σώµατος Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστηµάτων Κράτησης, τη µηχανοργάνωση αυτού και τη διασφάλιση του
απορρήτου.
ζ. Την επανεξέταση παλαιών υποθέσεων για τον εντοπισµό στοιχείων που µπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα.
η. Την παροχή συνδροµής στις αστυνοµικές, λιµενικές
και πυροσβεστικές Υπηρεσίες που επιλαµβάνονται της
διερεύνησης και διακρίβωσης εγκληµάτων.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3090/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, µετά από γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής, προϊστάµενος του Σώµατος τοποθετείται συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός, µε την επιφύλαξη του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43). Νόµιµος αναπληρωτής του προϊσταµένου του Σώµατος τοποθετείται, µε την ίδια απόφαση, πρόσωπο που φέρει την
προαναφερόµενη ιδιότητα. Η θητεία του είναι τριετής
και µπορεί να ανανεωθεί µία (1) φορά για τρία (3) ακόµη
έτη. Στον προϊστάµενο του Σώµατος - καθώς και στον
νόµιµο αναπληρωτή του, όποτε αυτό απαιτείται - καταβάλλεται µηνιαία αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Προστασίας του Πολίτη.»
Άρθρο 3
Μεταγωγή σε αγροτικές φυλακές
Η παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Στα αγροτικά καταστήµατα κράτησης και την Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ.) δύνανται να
µετάγονται κατάδικοι κρατούµενοι, ικανοί για εργασία,
ανεξαρτήτως αδικήµατος, µε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών, µετά από πρόταση του Συµβουλίου Φυλακής, εφόσον τους έχει χορηγηθεί τακτική άδεια
τουλάχιστον µια (1) φορά, έχουν τηρήσει τους όρους
της άδειας και: α) έχουν ποινή ή συνολικές ποινές φυλάκισης µέχρι πέντε (5) έτη και έχουν εκτίσει πραγµατικά
το ένα δέκατο (1/10) της ποινής τους ή β) έχουν ποινή
κάθειρξης ή συνολικές ποινές φυλάκισης µέχρι (10) έτη
και έχουν εκτίσει πραγµατικά το ένα πέµπτο (1/5) της
ποινής τους ή γ) έχουν ποινές άνω των δέκα (10) ετών
συνολικά και έχουν εκτίσει πραγµατικά τα τρία δέκατα
(3/10) της ποινής τους ή δ) έχουν ποινή ισόβιας κάθειρξης και έχουν εκτίσει πραγµατικά δέκα (10) έτη. Απαγορεύεται η µεταγωγή ή η παραµονή σε αγροτικές φυλακές και στην Κ.Α.Υ.Φ. σε όσους κρατούµενους έχουν καταδικασθεί για εγκλήµατα τροµοκρατίας, όπως επίσης

σε κρατούµενους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις
χορήγησης άδειας ή έχει εκλείψει ο λόγος χορήγησής
της ή έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωµα ή εάν
εκκρεµεί σε βάρος τους ποινική διαδικασία για αξιόποινη
πράξη σε βαθµό πληµµελήµατος που ενέχει πράξεις βίας
ή απειλής βίας κατά προσώπων και πραγµάτων ή κακουργήµατος ή διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης ή έκδοσης σε τρίτη χώρα. Κρατούµενος ο οποίος από τον χρόνο µετάβασής του σε αγροτικές φυλακές ή στην Κ.Α.Υ.Φ. απωλέσει τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ή εκλείψει ο λόγος χορήγησής
της ή υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωµα ή ασκηθεί σε
βάρος του ποινική δίωξη για αξιόποινη πράξη σε βαθµό
πληµµελήµατος που ενέχει πράξεις βίας ή απειλής βίας
κατά προσώπων και πραγµάτων ή κακουργήµατος ή διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης ή
έκδοσης σε τρίτη χώρα, επαναµετάγεται στο κατάστηµα
κράτησης από το οποίο αρχικά µετήχθη.»
Άρθρο 4
Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο
Υπαλλήλων Καταστηµάτων Κράτησης και
Ιδρύµατος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου
Το άρθρο 17 του ν. 3772/2009 (Α΄ 112) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Άρθρο 17
Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο
Υπαλλήλων Καταστηµάτων Κράτησης
και Ιδρύµατος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου
1. Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο των υπαλλήλων
των Καταστηµάτων Κράτησης και του Ιδρύµατος Αγωγής
Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, µε έδρα την Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αποτελείται από πέντε (5) µέλη και συγκροτείται, µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, από:
α. τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Αντεγκληµατικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής της Γενικής
Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αναπληρούµενο από τον
Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστηµάτων Κράτησης και Διαχείρισης Κρίσεων της ιδίας
Γενικής Γραµµατείας, ως Πρόεδρο. Σε περίπτωση έλλειψης και των δύο, το Συµβούλιο συγκροτείται από τον νόµιµο αναπληρωτή τους στα κύρια υπηρεσιακά τους καθήκοντα,
β. έναν (1) Προϊστάµενο Διεύθυνσης της Γενικής
Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αναπληρούµενο από Προϊστάµενο άλλης Διεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής (Κεντρική
Υπηρεσία),
γ. έναν (1) Προϊστάµενο Διεύθυνσης των Καταστηµάτων Κράτησης ή του Ιδρύµατος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου και
δ. δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων των
Καταστηµάτων Κράτησης και του Ιδρύµατος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, µε τους αναπληρωτές τους. Όταν εξετάζονται θέµατα του κλάδου υπαλλήλων ΔΕ εξωτερικής φρούρησης, ως αιρετά µέλη µετέχουν δύο (2)

5
εκπρόσωποι των υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης. Όταν εξετάζονται θέµατα υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), ως αιρετά µέλη µετέχουν εκπρόσωποι των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ..
2. Τα µέλη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, µε ισάριθµους αναπληρωτές τους, ορίζονται για θητεία δύο
(2) ετών, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, µε την απόφαση
της παρ. 1, η οποία εκδίδεται κατά τον Δεκέµβριο του
προηγούµενου έτους. Η πρώτη συγκρότηση του παρόντος Συµβουλίου, γίνεται για το διάστηµα από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεµβρίου 2022. Ως αιρετοί εκπρόσωποι ορίζονται οι αναδειχθέντες κατά την τελευταία εκλογή αιρετών εκπροσώπων. Γραµµατέας του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ορίζεται υπάλληλος µε
βαθµό τουλάχιστον Γ΄, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υπηρετούν στη Γενική Γραµµατεία Αντεγκληµατικής
Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στο Συµβούλιο συµµετέχει ως εισηγητής ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και
Λειτουργίας Καταστηµάτων Κράτησης της Γενικής Διεύθυνσης Αντεγκληµατικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής,
ο οποίος µπορεί να είναι συγχρόνως και µέλος του Συµβουλίου, µε αναπληρωτή τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Υπηρεσιακής Κατάστασης Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, Επιµελητών Ανηλίκων και Επιµελητών Κοινωνικής
Αρωγής της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης.
3. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικα Καταστάσεως Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.»
Άρθρο 5
Μεταφορά Συµβουλίου Σωφρονιστικών Υποθέσεων
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
1. Το Συµβούλιο Σωφρονιστικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως προβλέπεται στα άρθρα 8
και 10 του π.δ. 96/2017 (Α΄ 136), µεταφέρεται στο Τµήµα
Κεφαλαίων Εργασίας Κρατουµένων της Διεύθυνσης
Προµηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και συγκροτείται, ως ακολούθως, από:
α) Τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Αντεγκληµατικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής ως Πρόεδρο,
µετά του νόµιµου αναπληρωτή του.
β) Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστηµάτων Κράτησης, τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστηµάτων Κράτησης και Διαχείρισης Κρίσεων, τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και
Λειτουργίας Καταστηµάτων Κράτησης της Γενικής Διεύθυνσης Αντεγκληµατικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής
και τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, ως µέλη µετά των νοµίµων αναπληρωτών τους.

2. Καθήκοντα εισηγητή στο Συµβούλιο εκτελεί ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Κεφαλαίων Εργασίας Κρατουµένων της Διεύθυνσης Προµηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, αναπληρούµενος από τον Προϊστάµενο Τµήµατος
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αντεγκληµατικής Πολιτικής, ως Γραµµατέας του
Συµβουλίου µετά του νόµιµου αναπληρωτή του, ορίζεται
υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης.
Άρθρο 6
Σύσταση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
1. Στη Γενική Γραµµατεία Αντεγκληµατικής Πολιτικής
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη συστήνεται Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής
Υποστήριξης της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής
Πολιτικής και έχει ως επιχειρησιακό στόχο την ενιαία και
ολοκληρωµένη εποπτεία επί του τεχνικού αντικειµένου
των υπηρεσιών αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας
Αντεγκληµατικής Πολιτικής.
2. Η Διεύθυνση ασκεί τις αρµοδιότητές της µε βάση
την τοµεακή πολιτική της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής και µε σκοπό την εφαρµογή αυτής, όσον αφορά στην εκτέλεση προγραµµάτων κατασκευής, µετασκευής και επισκευών Καταστηµάτων Κράτησης, Ειδικών Καταστηµάτων Κράτησης Νέων, Θεραπευτικών Καταστηµάτων, της κεντρικής υπηρεσίας και
των λοιπών περιφερειακών υπηρεσιών της.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:
α) Η παροχή τεχνικών συµβουλών προς τον Γενικό
Γραµµατέα Αντεγκληµατικής Πολιτικής, τις Υπηρεσίες
της Γραµµατείας, καθώς και τις σωφρονιστικές και λοιπές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας,
µε στόχο την εφαρµογή της τοµεακής πολιτικής σε ό,τι
αφορά στις κτιριακές υποδοµές της Γενικής Γραµµατείας
Αντεγκληµατικής Πολιτικής, καθώς και συµβουλών που
άπτονται οικοδοµικών και ηλεκτροµηχανολογικών θεµάτων.
β) Η παρακολούθηση µελετών και έργων που άπτονται
οικοδοµικών θεµάτων, καθώς και ο συντονισµός των εµπλεκόµενων υπηρεσιών και φορέων (Ν.Π.Δ.Δ. και
Ν.Π.Ι.Δ.), µε εκτελεστικούς βραχίονες τις Διευθύνσεις
Τεχνικών Έργων των Περιφερειών, Δήµων, καθώς και άλλων δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων κατά περίπτωση.
γ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των τεχνικών εργασιών και της προµήθειας τεχνικού εξοπλισµού και υλικών, που άπτονται ηλεκτροµηχανολογικών και οικοδοµικών θεµάτων, καθώς και ο συντονισµός των εµπλεκόµενων υπηρεσιών και φορέων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.), µε εκτελεστικούς βραχίονες σωφρονιστικές και λοιπές υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας, βάσει
της νοµοθεσίας περί προµηθειών.
δ) Η εισήγηση και σύνταξη εγγράφων για την ένταξη
στον προγραµµατισµό και προϋπολογισµό της εταιρείας
«Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε.» µελετών και έργων που ά-
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πτονται ηλεκτροµηχανολογικών και οικοδοµικών θεµάτων µετά από γνωµοδότηση των καθ’ ύλην αρµοδίων υπηρεσιών της Γραµµατείας.
ε) Η σύνταξη κτιριολογικών προγραµµάτων για τη µεταστέγαση ή την ανανέωση του συµβολαίου µίσθωσης
στεγαζόµενων υπηρεσιών.
στ) Η σύνταξη σε ετήσια βάση πρόβλεψης τριετούς
προϋπολογισµού για εκτελούµενα έργα από τις περιφερειακές ενότητες της Χώρας, που άπτονται ηλεκτροµηχανολογικών και οικοδοµικών θεµάτων και βρίσκονται
σε εξέλιξη ή προβλέπονται για απορρόφηση.
4. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών και
ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων. Στη Διεύθυνση προΐσταται
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
5. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
ρυθµίζονται ο ειδικότερος τρόπος στελέχωσης της ανωτέρω Διεύθυνσης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτηµα.
Άρθρο 7
Σύσταση Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1. Στη Γενική Γραµµατεία Αντεγκληµατικής Πολιτικής
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη συστήνεται Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και
Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής και έχει ως επιχειρησιακό στόχο
την επιχειρησιακή εφαρµογή των πολιτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τη συνεργασία µε συναρµόδιες υπηρεσίες και φορείς για τον σχεδιασµό, την υλοποίηση και
αξιοποίηση υποδοµών και υπηρεσιών πληροφορικής και
την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την κάλυψη των
µηχανογραφικών αναγκών της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής και των χρηστών της.
2. Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α) Τµήµα Διαλειτουργικότητας, Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).
β) Τµήµα Υποστήριξης και Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Υπηρεσιών.
3. Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιγράφονται ως ακολούθως:
α) Τµήµα Διαλειτουργικότητας, Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Έργων Τ.Π.Ε.:
αα) Η διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστηµάτων µε ενδοϋπηρεσιακά και εξωυπηρεσιακά πληροφοριακά συστήµατα και η ανάπτυξη οριζόντιων δράσεων µε
άλλους φορείς του Δηµοσίου που διαθέτουν ισχυρές δοµές Τ.Π.Ε. για βέλτιστη αξιοποίηση πόρων τηρουµένου
του άρθρoυ 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και των άρθρων
84 έως 89 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).
αβ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης και αποτελεσµατικότητας των έργων ψηφιακής πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας µε τη χρήση δεικτών, σύµφωνα µε τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
αγ) Η συνεργασία µε φορείς εντός και εκτός Γενικής
Γραµµατείας σε θέµατα διάχυσης δηµόσιας πληροφορίας και ψηφιακών υπηρεσιών.
αδ) Ο εντοπισµός βέλτιστων πρακτικών παροχής ολοκληρωµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολί-

τες, τις επιχειρήσεις και το κράτος.
αε) Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(Τ.Π.Ε.), καθώς και η συστηµατική προώθηση, διαχείριση
και ωρίµανση των έργων Τ.Π.Ε. σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
αστ) Η παρακολούθηση, αξιολόγηση και ο συντονισµός δράσεων για τα έργα ψηφιακής ανάπτυξης και
στρατηγικής όλων των φορέων της Γενικής Γραµµατείας, ώστε να διασφαλίζονται η εναρµόνισή τους µε το εκάστοτε Σχέδιο Δράσης, ο εντοπισµός καθυστερήσεων
και οι προτάσεις λύσεων και η συγκέντρωση καλών πρακτικών καινοτόµων δράσεων για ενηµέρωση των αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων.
αζ) Η καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών, ο προγραµµατισµός και η υλοποίηση των οριζόντιων και ανά
φορέα δράσεων Τ.Π.Ε. και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραµµατείας µε προτάσεις λύσεων τεχνικών θεµάτων και εισαγωγή νέων έργων.
αη) Η κατάρτιση προτύπων τεχνικών προδιαγραφών
και η συµβολή στην κατάρτιση προσκλήσεων, προκηρύξεων και συµβάσεων για έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής Τ.Π.Ε., καθώς και για προµήθειες αγοράς υπηρεσιών, εξοπλισµού, λογισµικού, δικτύων και υλικού Τ.Π.Ε., τα οποία χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά από τους εποπτευόµενους φορείς της Γενικής
Γραµµατείας.
αθ) Η τεχνοοικονοµική αξιολόγηση προµήθειας εξοπλισµού πληροφορικής, δικτύωσης και ευρείας χρήσης
κατηγοριών εξοπλισµού Τ.Π.Ε. (µελέτη αποτύπωσης,
διαστασιοποίηση, υλοποίηση, παρακολούθηση, παραλαβή), που δύναται να προκηρυχθούν σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο και η συµµετοχή στη σχετική διαδικασία, από
κοινού µε το Τµήµα Υποστήριξης και Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Υπηρεσιών της Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
β) Τµήµα Υποστήριξης και Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Υπηρεσιών:
βα) Η παροχή τεχνικής υποστήριξης για την κάλυψη
των µηχανογραφικών αναγκών της Γενικής Γραµµατείας
ως προς την οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση των
υποδοµών πληροφορικής και επικοινωνιών της Γραµµατείας.
ββ) Η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, ο
καθορισµός, η εφαρµογή και ο έλεγχος των πολιτικών ασφάλειας των συστηµάτων και υποδοµών πληροφορικής
και επικοινωνιών της Γενικής Γραµµατείας και της προσβασιµότητας των χρηστών στις εφαρµογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας.
βγ) Η εποπτεία της διενέργειας και επικαιροποίησης
της Απογραφής του Μητρώου Εξοπλισµού και Εφαρµογών στη Γενική Γραµµατεία και τους εποπτευόµενους
αυτής φορείς.
βδ) Η υποστήριξη και διαχείριση των χρηστών σε κεντρικές διαδικτυακές εφαρµογές της Γενικής Γραµµατείας και σε προηγµένα συστήµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης οριζοντίων δράσεων.
βε) Η εποπτεία της επικοινωνίας και της πρόσβασης
µέσω του διαδικτύου της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής.
βστ) Η τεχνική διαχείριση και εκµετάλλευση των δικτύων και τηλεπικοινωνιών της Δηµόσιας Διοίκησης.
βζ) Η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των
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συµβάσεων συντήρησης - υποστήριξης µε τους αναδόχους παροχής συστηµάτων και υπηρεσιών πληροφορικής.
4. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών, ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων. Στη
Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του
Πολίτη, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται επιµέρους θέµατα διάρθρωσης, στελέχωσης και
λειτουργίας της ανωτέρω Διεύθυνσης.

Άρθρο 8
Αύξηση οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού
στη Γενική Γραµµατεία Αντεγκληµατικής Πολιτικής
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Γενικής
Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, συστήνονται επιπλέον των
υφισταµένων, εκατόν τριάντα (130) οργανικές θέσεις
µόνιµου προσωπικού ως ακολούθως:
1. Εξήντα µία (61) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού
Οικονοµικού.
2. Δώδεκα (12) θέσεις του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.
3. Τριάντα (30) θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών
Γραµµατέων.
4. Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
5. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ Μηχανικών.
6. Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
7. Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.
8. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.
9. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.
10. Δύο (2) θέσεις του κλάδου Οδηγών.
Άρθρο 9
Περιφερειακή ανάπτυξη και ζητήµατα προσωπικού
δικτύου «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» - Τροποποίηση διατάξεων
του π.δ. 300/2003
1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 300/2003 (Α΄ 256) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Συστήνεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», που στο εξής θα αποκαλείται χάριν συντοµίας
«νοµικό πρόσωπο» µε έδρα την Αθήνα, υπό την εποπτεία
του Κράτους, ασκούµενη από το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη, ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου
του νοµικού προσώπου, δύναται να ιδρύονται παραρτήµατα του νοµικού προσώπου στην έδρα κάθε Σωφρονιστικού Καταστήµατος της Ελλάδος, µε σκοπό την επαγγελµατική κατάρτιση, την αποκατάσταση, την οικονοµική συµπαράσταση και την προετοιµασία και προώθηση
της εν γένει κοινωνικής επανένταξης των κρατουµένων
και των αποφυλακιζόµενων. Τα ανωτέρω παραρτήµατα
δεν διαθέτουν δική τους ξεχωριστή νοµική προσωπικό-

τητα και υπάγονται διοικητικά στο νοµικό πρόσωπο. Με
την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας, η οργάνωση, καθώς και η χρηµατοδότησή
τους.»
2. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του π.δ. 300/2003 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Ο αριθµός των οργανικών θέσεων του προσωπικού
του νοµικού προσώπου ορίζεται σε είκοσι τρεις (23) ως
εξής:
α) Μία (1) θέση Διευθυντή µε τριετή θητεία. Στο τέλος
της τριετίας, και µετά από σχετική αξιολόγηση, το Δ.Σ.
αποφασίζει για την ανανέωση της θητείας του. Ο Διευθυντής προσλαµβάνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο µε
τη διαδικασία της συνέντευξης και επιλογής. Προηγείται
σχετική προκήρυξη, η οποία δηµοσιεύεται σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών και στον διαδικτυακό
τόπο του νοµικού προσώπου. Η επιλογή γίνεται από το
Δ.Σ., το οποίο µπορεί να αναθέσει τη διενέργεια των συνεντεύξεων σε τριµελή επιτροπή αποτελούµενη από µέλη του.
Ο Διευθυντής πρέπει να είναι πτυχιούχος ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου της
αλλοδαπής, θετικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης, και να
διαθέτει διδακτορικό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα σε αντικείµενο συναφές προς τους σκοπούς του νοµικού προσώπου. Επίσης, θα πρέπει να έχει ασκήσει καθήκοντα διοίκησης στον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα και να γνωρίζει άριστα µια (1) τουλάχιστον εκ των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερµανικής. Με απόφαση του Δ.Σ. µπορεί να τεθούν επιπλέον προσόντα.
β) Δώδεκα (12) θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε γνωστικό αντικείµενο κοινωνικών, οικονοµικών ή
νοµικών επιστηµών ή άλλο γνωστικό αντικείµενο συναφές προς τους σκοπούς του νοµικού προσώπου, όπως
αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 2.
γ) Έξι (6) θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού µε πολύ καλή
γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας
και πολύ καλή γνώση χειρισµού Η/Υ.
δ) Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικών γραµµατέων µε πολύ καλή γνώση χειρισµού Η/Υ, καθώς και πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής
γλώσσας.
Για τα προσόντα πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού εφαρµόζεται το π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).
2. Η πρόσληψη προσωπικού (πλην του Διευθυντή) γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για
την πρόσληψη προσωπικού σε Ν.Π.Ι.Δ. του δηµοσίου τοµέα. Μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις αυτές κατ’ αυτόν τον
τρόπο, είναι δυνατή, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η απόσπαση υπαλλήλων των προβλεπόµενων ειδικοτήτων από υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή από άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφεροµένων και σύµφωνης γνώµης του φορέα προέλευσης, για χρονικό διάστηµα έως τριών (3) ετών. Με την ίδια απόφαση, ορίζονται οι υπεύθυνοι των παραρτηµάτων
της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ». Ως υπεύθυνοι των παραρτηµάτων,
δύναται να τοποθετούνται και οι αποσπασµένοι υπάλληλοι στις εν λόγω δοµές. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται
για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας
που διανύθηκε στην οργανική θέση όπου αποσπάσθηκε ο
υπάλληλος.»
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Άρθρο 10
Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτρονικής επιτήρησης
Για την εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας
του έργου «Πιλοτική εφαρµογή της λειτουργίας του θεσµού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων
και κρατουµένων σε άδεια» υπεύθυνες είναι οι ορισµένες από τον Υπουργό Δικαιοσύνης επιτροπές, ήτοι η Τριµελής Επιτροπή Εποπτείας του άρθρου 4 του π.δ.
62/2014 (Α΄ 105) και η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του Έργου του άρθρου 7 της υπ’ αριθµ. 75547
από 11.12.2014 Σύµβασης (ΑΔΑ: Ω8Θ0Ω-ΒΓ8). Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό της Γενικής
Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής.
Άρθρο 11
Ρυθµίσεις θεµάτων επιλογής προσωπικού
για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης
και ΔΕ προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
των Καταστηµάτων Κράτησης
1. Η πρόσληψη προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστηµάτων Κράτησης υπάγεται στην αρµοδιότητα του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και διενεργείται σύµφωνα
µε το άρθρο 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόµενα:
α) Η προκήρυξη, που εκδίδεται από το Α.Σ.Ε.Π., δηµοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.
β) Ανακοίνωση της έκδοσης προκήρυξης που περιλαµβάνει τον αριθµό των προκηρυσσόµενων θέσεων κατά
κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες µε πανελλήνια κυκλοφορία, στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. και στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
γ) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στο
Α.Σ.Ε.Π., σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στο άρθρο 18
του ν. 2190/1994 διαδικασία, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών. Η αίτηση, καθώς και το σύνολο
των οριζόµενων στην προκήρυξη δικαιολογητικών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εντός της ανωτέρω προθεσµίας,
µέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π..
2. Οι προβλεπόµενες από τις οικείες διατάξεις υγειονοµικές εξετάσεις και οι αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιµασίες, στις οποίες υποβάλλονται οι υποψήφιοι, διενεργούνται από επιτροπές του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, οι οποίες συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ως ακολούθως:
α) τριµελής ή πενταµελής επιτροπή ή επιτροπές, αποτελούµενη/ες από ένα τουλάχιστον µέλος του Α.Σ.Ε.Π.,
το οποίο ορίζεται Πρόεδρος της επιτροπής και από προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, µε τις
κατάλληλες επιστηµονικές γνώσεις, προκειµένου να υποβάλουν τους υποψηφίους σε ψυχοτεχνικές δοκιµασίες. Χρέη γραµµατέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη µε βαθµό Α΄ ή
Β΄, ο οποίος ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, µε την ίδια απόφαση,
β) τριµελείς επιτροπές, αποτελούµενες από προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, µε τις κα-

τάλληλες επιστηµονικές γνώσεις, προκειµένου να υποβάλουν τους υποψηφίους σε υγειονοµικές εξετάσεις και
αθλητικές δοκιµασίες. Χρέη γραµµατέα της εκάστοτε Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη µε βαθµό Α΄ ή Β΄, ο οποίος ορίζεται, µε τον
αναπληρωτή του, µε την ίδια απόφαση.
3. Η λειτουργία των επιτροπών της παρ. 2, ο τρόπος
διεξαγωγής των υγειονοµικών εξετάσεων, των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιµασιών, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
4. Οι περιλαµβανόµενοι στον προσωρινό πίνακα διοριστέων δύναται να προσληφθούν σύµφωνα µε το άρθρο 8
του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), εφόσον έχουν υποβληθεί επιτυχώς στις υγειονοµικές εξετάσεις και τις αθλητικές και
ψυχοτεχνικές δοκιµασίες.
5. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν και για εκκρεµείς διαδικασίες πλήρωσης θέσεων των ως άνω κλάδων,
για τις οποίες δεν έχει ακόµη εκδοθεί η σχετική προκήρυξη, χωρίς να απαιτείται νέα απόφαση της Επιτροπής
ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280).
Άρθρο 12
Ανανέωση συµβάσεων πρόσληψης µε
σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. των υπαλλήλων ΔΕ
Φύλαξης στα Καταστήµατα Κράτησης
Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου των υποψηφίων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης των
Καταστηµάτων Κράτησης, που περιλαµβάνονταν στους
προσωρινούς πίνακες κατάταξης της προκήρυξης
6Κ/2018 (τ. Α.Σ.Ε.Π. 17) και απασχολούνται προσωρινά,
σύµφωνα µε την παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994
(Α΄ 28), στα Καταστήµατα Κράτησης, ανανεώνονται, κατά παρέκκλιση των προβλεπόµενων στην ως άνω διάταξη, µέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των διοριστέων στις αντίστοιχες θέσεις, σύµφωνα µε τους οριστικούς πίνακες
διοριστέων της ίδιας προκήρυξης και κατ’ ανώτατο όριο
µέχρι οκτώ (8) µήνες, οπότε και λήγουν αυτοδικαίως,
χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης από
την αιτία αυτή.
Άρθρο 13
Εκτέλεση θεραπευτικών µέτρων
Στο άρθρο 16 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) προστίθεται
παρ. 6 ως εξής:
«6. Κάθε µεταφορά του θεραπευόµενου διενεργείται
από τον θεράποντα ιατρό και µε κατάλληλα διαµορφωµένο όχηµα. Σε κάθε περίπτωση, ο θεράπων ιατρός που
µεταφέρει τον θεραπευόµενο παραµένει στον χώρο, έως ότου πραγµατοποιηθεί ο σκοπός της µεταφοράς. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, για την ασφάλεια του ασθενή
και των τρίτων, µπορεί να ζητηθεί, κατόπιν εισαγγελικής
παραγγελίας και προηγούµενης γνωµάτευσης του θεράποντος ιατρού σχετικά µε την αναγκαιότητα λήψης περαιτέρω µέτρων ασφαλείας, η συνδροµή οργάνων της
ΕΛ.ΑΣ. τόσο κατά τη µεταφορά όσο και κατά την παραµονή του θεραπευοµένου στον χώρο µεταφοράς. Οι ανωτέρω διατάξεις σχετικά µε τη µεταφορά θεραπευοµένων δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις θεραπευοµένων µε το µέτρο θεραπείας της περ. γ΄ της παρ. 3 του
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άρθρου 69Α Π.Κ., οι οποίοι δύνανται να προσέρχονται
αυτοβούλως και άνευ συνοδείας, εκτός αν ο αρµόδιος
Εισαγγελέας, κατόπιν γνωµοδότησης του θεράποντος
ιατρού, κρίνει διαφορετικά.»
Άρθρο 14
Μετατάξεις υπαλλήλων κλάδου ΔΕ
Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης
Η παρ. 10 του άρθρου 49 του ν. 2721/1999 (Α΄ 112) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«10. Δεν επιτρέπεται µετάταξη υπαλλήλου προς και από τον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης.
Μετάθεση και απόσπαση του παραπάνω προσωπικού επιτρέπεται µόνον αν παρέλθει χρονικό διάστηµα υπηρεσίας δύο (2) ετών στο Κατάστηµα Κράτησης που τοποθετήθηκε µετά από τον διορισµό του ή µετά τη βαθµολογική του προαγωγή, εκτός εάν έχει εφαρµοσθεί η περ. γ)
της παρ. 4.
Κατ’ εξαίρεση και εφόσον συντρέχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, δύνανται υπάλληλοι του κλάδου
ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης να µετατάσσονται, µετά από αίτηµά τους και µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τηρουµένου σε κάθε περίπτωση του άρθρου 62 του
ν. 3659/2008 (Α΄ 77):
α) σε κενές θέσεις των Καταστηµάτων Κράτησης των
κλάδων ΠΕ Εγκληµατολόγων, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Γεωπονίας, ΠΕ Φαρµακοποιών, ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Οδοντιάτρων, ΤΕ Υγείας Πρόνοιας (ειδικότητα
Κοινωνικής Εργασίας και Νοσηλευτικής), ΤΕ Τεχνολογίας - Γεωπονίας, σύµφωνα µε το άρθρο 70 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26),
β) σε κενές θέσεις της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής, σύµφωνα µε τα άρθρα 69 και 70 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007).»
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.)
Άρθρο 15
Μετονοµασία του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας
(ΤΕ.Α.Π.Α.Σ.Α.)
Το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)
µετονοµάζεται σε Ταµείο Πρόνοιας Απασχολούµενων
στα Σώµατα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), έχει τη νοµική
µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη και έχει έδρα την Αθήνα.
Άρθρο 16
Συγκρότηση Ταµείου Πρόνοιας Απασχολούµενων στα
Σώµατα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.)
Οι παρ. 2 έως 6 του άρθρου 94 του ν. 3655/2008 (Α΄
58) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. συγκροτούν δύο (2) κλάδοι: α) ο
Κλάδος Πρόνοιας και β) ο Κλάδος Υγείας.

3. Σε κάθε κλάδο του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. εντάσσονται, από
την έναρξη λειτουργίας του, φορείς πρόνοιας και υγείας, ως Τοµείς µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέλεια έκαστος. Ειδικότερα:
Α) Στον Κλάδο Πρόνοιας εντάσσονται: α) το Ταµείο Αρωγής Αστυνοµικών (Τ.Α.ΑΣ.), ως Τοµέας Πρόνοιας Αστυνοµικών (Τ.Π.ΑΣ.), β) το Επικουρικό Ταµείο Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων (Ε.Τ.Υ.Α.Π.), ως Τοµέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) και
γ) το Επικουρικό Ταµείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος (Ε.Τ.Υ.Π.Σ.), ως Τοµέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.).
Β) Στον Κλάδο Υγείας εντάσσεται ο Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.), ως Κλάδος
Υγείας Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π.).
4. Οι ανωτέρω Τοµείς του Κλάδου Πρόνοιας και ο
Κ.Υ.Υ.Α.Π. διέπονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόµενων Ταµείων, οι οποίες
καθίστανται εφεξής καταστατικές διατάξεις των Τοµέων
αυτού και του Κ.Υ.Υ.Α.Π., καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νοµοθεσίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στον παρόντα νόµο.
5. Στους ανωτέρω Τοµείς και τον Κ.Υ.Υ.Α.Π. µεταφέρονται όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισµένων και συνταξιούχων των εντασσόµενων Ταµείων
ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους.
6. Εκκρεµείς αιτήσεις κατά τον χρόνο έναρξης λειτουργίας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για την παροχή εφάπαξ βοηθήµατος και συµπληρωµατικών παροχών υγείας, εξετάζονται από τις υπηρεσίες του οικείου Τοµέα του Κλάδου
Πρόνοιας και από τον Κ.Υ.Υ.Α.Π., αντίστοιχα.»
Άρθρο 17
Σκοπός ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Το άρθρο 95 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Άρθρο 95
Σκοπός ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
1. Σκοπός του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. είναι:
α) η παροχή εφάπαξ χρηµατικού βοηθήµατος από τους
αντίστοιχους Τοµείς του Κλάδου Πρόνοιας στους ασφαλισµένους τους ή στα µέλη της οικογένειάς τους,
β) η χορήγηση συµπληρωµατικών παροχών υγείας από
τον αντίστοιχο Κλάδο Υγείας στους ασφαλισµένους και
στα µέλη της οικογένειάς τους και
γ) παροχή της οικονοµικής ενίσχυσης του
ν. 826/1978 (Α΄ 194).
2. Το ύψος, ο τρόπος υπολογισµού και οι προϋποθέσεις χορήγησης των πάσης φύσεως παροχών του
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., καθώς και οι σχετικές εισφορές που βαρύνουν τους µετόχους ασφαλισµένους αυτού, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
ύστερα από αναλογιστική µελέτη και πρόταση του Δ.Σ.
του Ταµείου.»
Άρθρο 18
Πόροι Ταµείου Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας
Το άρθρο 96 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) αντικαθίσταται
ως εξής:
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«Άρθρο 96
Πόροι του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Πόροι του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. είναι οι προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισµένου και τα έσοδα από πάσης φύσεως πόρους υπέρ των αντίστοιχων Τοµέων/Κλάδου/Ειδικού Λογαριασµού, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεµατικών αυτών, δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονοµιές και κληροδοτήµατα, καθώς και κάθε άλλο έσοδο, που προκύπτει από τη δραστηριότητά τους.»
Άρθρο 19
Χρόνος ασφάλισης
Το άρθρο 97 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 97
Χρόνος ασφάλισης
1. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στα εντασσόµενα Ταµεία, συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου
που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσµετρηθεί
από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, λογίζεται ότι πραγµατοποιήθηκε στην ασφάλιση των αντίστοιχων Τοµέων του
Κλάδου Πρόνοιας, που λειτουργούν στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., εφόσον έχουν καταβληθεί οι προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές.
2. Στις περιπτώσεις που έχει πραγµατοποιηθεί χρόνος
ασφάλισης σε διαφορετικούς οµοειδείς Τοµείς του
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. ή άλλον φορέα πρόνοιας, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.»
Άρθρο 20
Σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Το άρθρο 98 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 98
Σύνθεση Διοικητικού Συµβουλίου
1. Το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. διοικείται από ενδεκαµελές Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο διορίζεται, για τριετή θητεία, µε
απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι ανώτατος Αξιωµατικός
της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε οµοιόβαθµο αναπληρωτή,
που προτείνονται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
β) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνοµίας, ανώτερο Αξιωµατικό, µε τον αναπληρωτή του.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώµατος,
ανώτερο Αξιωµατικό, µε τον αναπληρωτή του.
δ) Έξι (6) εκπροσώπους των ασφαλισµένων που προτείνονται, ένας (1) από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Αξιωµατικών Αστυνοµίας (Π.Ο.Α.Ξ.Ι.Α.), δύο (2) από την
Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων
(Π.Ο.Α.Σ.Υ.), ένας (1) από την Πανελλήνια Οµοσπονδία
Πολιτικού Προσωπικού Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας

Τάξης, ένας (1) από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων (ΠΟ. ΣΥ.ΦΥ.) ή από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών προερχόµενων εξ Ειδικών
Φρουρών και Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνοµίας
(Π.Ο.Α.Ε.Φ.) και ένας (1) από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος
(Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) ή την Ένωση Αξιωµατικών Πυροσβεστικού Σώµατος (Ε.Α.Π.Σ.), µε τους αναπληρωτές τους.
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται εναλλάξ για κάθε θητεία ένας (1) από τις οικείες
δευτεροβάθµιες οργανώσεις των συνταξιούχων της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος, µε
τον αναπληρωτή του.
στ) Έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προϊστάµενο Διεύθυνσης ή Τµήµατος της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, ελλείψει αυτού, υπάλληλο ΠΕ κατηγορίας µε τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α., µε
τον αναπληρωτή του.
2. Τα µέλη των περ. δ) και ε) της παρ. 1 επιλέγονται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη από πίνακες
που περιέχουν διπλάσιο αριθµό προσώπων, οι οποίοι υποβάλλονται από τους φορείς των περ. δ) και ε), εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία που
θα ζητηθούν. Σε περίπτωση µη έγκαιρης υποβολής των
προτάσεων αυτών, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
προβαίνει στον διορισµό των εκπροσώπων κατά την κρίση του.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου είναι πλήρους απασχόλησης.
4. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής
του κατά την περ. α) της παρ. 1.
5. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, µε ισάριθµους αναπληρωτές, διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε τριετή θητεία. Δεν επιτρέπεται η εκλογή ή ο διορισµός τους για
περισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες. Σε περίπτωση
λήξης της θητείας του Προέδρου και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι του διορισµού νέων µελών, όχι όµως πέραν των
τριών (3) µηνών από τη λήξη της.
6. Χρέη γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου εκτελεί ανώτερος ή κατώτερος Αξιωµατικός της Ελληνικής
Αστυνοµίας ή του Πυροσβεστικού Σώµατος, που υπηρετεί στο Ταµείο ή υπάλληλος του Ταµείου, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, µε πράξη του Προέδρου και
ο οποίος ταυτόχρονα προΐσταται του Αυτοτελούς Γραφείου Γραµµατειακής Υποστήριξης.
Ο Γραµµατέας του Διοικητικού Συµβουλίου επιλαµβάνεται της τήρησης των πρακτικών, τα οποία τηρούνται σε
αριθµηµένα φύλλα, που βιβλιοδετούνται στο τέλος κάθε
ηµερολογιακού έτους, τηρεί ευρετήριο όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου, συντάσσει και αποστέλλει µε εντολή του Προέδρου τις προσκλήσεις στα
µέλη αυτού και επιµελείται της κοινοποιήσεως των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου στον Πρόεδρο και
τις αρµόδιες υπηρεσίες του Ταµείου για την εκτέλεση
αυτών.
7. Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου, το οποίο απου-
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σιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό
λόγο, ο οποίος κρίνεται από το Δ.Σ., αντικαθίσταται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου.
8. Ως εισηγητής χωρίς δικαίωµα ψήφου παρίσταται o
αρµόδιος Προϊστάµενος Διεύθυνσης ή Τµήµατος, ανάλογα µε τη φύση του συζητούµενου θέµατος.
9. Για τη λειτουργία του Διοικητικού Συµβουλίου εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45), εφόσον δεν ρυθµίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο.
10. Αντικείµενο της συνεδρίασης είναι µόνο τα θέµατα
που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη. Κατ' εξαίρεση, µπορούν να συζητηθούν και θέµατα που δεν περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη, αν είναι παρόντα
όλα τα τακτικά µέλη και συµφωνούν για τη συζήτησή
τους.
11. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των
συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για
την εφαρµογή του νόµου και την εύρυθµη λειτουργία
του συλλογικού οργάνου.
12. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα του Ταµείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
δύναται να συνεδριάσει σε τόπο διαφορετικό της έδρας
αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόσκληση καθορίζει
ρητά την ηµέρα, την ώρα και τον διαφορετικό τόπο συνεδρίασης, όπως και τον λόγο της αλλαγής αυτού.
13. Όλες οι πράξεις των οργάνων διοίκησης του
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., ως νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου,
που κατά τον νόµο αναρτώνται στο Διαδίκτυο, δεν εκτελούνται, εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο
Διαδίκτυο, κατά τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις.
14. Οι Προϊστάµενοι των Διευθύνσεων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου, που αφορούν στα θέµατα της αρµοδιότητάς τους.»
Άρθρο 21
Αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου
του Τ.Α.Π.Α.Σ.Α.
Το άρθρο 99 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 99
Αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου
Οι αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. είναι οι εξής:
1. Καθορίζει την πολιτική δράσης του και αποφασίζει
για όλα τα ζητήµατα διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης του Ταµείου προς εκπλήρωση των σκοπών του, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
2. Εισηγείται προς το εποπτεύον Υπουργείο νοµοθετικά µέτρα απαραίτητα για τη βελτίωση της οργάνωσης
και λειτουργίας του Ταµείου, καθώς και για τη βελτίωση
ή τροποποίηση των καταστατικών διατάξεων του Ταµείου και των επιµέρους Τοµέων, Ειδικού Λογαριασµού και
του Κλάδου Υγείας.
3. Ασκεί διοίκηση επί του προσωπικού του Ταµείου,
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ορίζει
τους Προϊσταµένους των Διευθύνσεων, των Τµηµάτων
και των Γραφείων, ως και τους αναπληρωτές αυτών, µε-

τά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
όπου αυτό προβλέπεται.
4. Εγκρίνει τον προϋπολογισµό, απολογισµό και ισολογισµό εκάστου οικονοµικού έτους, καθώς και τις απαιτούµενες τροποποιήσεις του προϋπολογισµού κατά την
εκτέλεσή του.
5. Διαχειρίζεται την περιουσία του Ταµείου, των επιµέρους Τοµέων και του Κλάδου Υγείας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
6. Αποφασίζει για την επενδυτική πολιτική και την εν
γένει αξιοποίηση των κεφαλαίων, της κινητής και ακίνητης περιουσίας, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται
από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
7. Μεριµνά για την είσπραξη των πόρων του Ταµείου
και αποφασίζει για τις πάσης φύσεως παροχές.
8. Αποφασίζει τη σύναψη συµβάσεων µε τους παρόχους υγείας, φαρµακοποιούς φαρµακευτικούς συλλόγους, ενιαία για τους ασφαλισµένους του κλάδου υγείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία.
9. Αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση
µελετών, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή οµάδες εργασίας εξουσιοδοτώντας τον Πρόεδρο για την υπογραφή των
σχετικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
10. Αποφασίζει επί παντός θέµατος σχετικά µε τη δικαστική επιδίωξη οιασδήποτε αξιώσεως, υπέρ ή κατά
του Ταµείου, σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθµού
και δικαιοδοσίας.
11. Αποφασίζει για τη χορήγηση δανείων στους ασφαλισµένους του Ταµείου.
12. Αποφασίζει τη σύσταση πάγιας προκαταβολής για
µικροδαπάνες, το ύψος αυτής, τις πιστώσεις εις βάρος
των οποίων επιτρέπεται η πληρωµή δαπανών από αυτή,
ως και τον ορισµό του υπόλογου διαχειριστή της.
13. Εγκρίνει κάθε είδους δαπάνη για τη διενέργεια
διαγωνισµών για την προµήθεια αγαθών, υπηρεσιών και
εκτέλεση έργων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, καθορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις των υποβαλλόµενων προσφορών. Δύναται, επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. τη
διενέργεια διαγωνισµών για την προµήθεια αγαθών, υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών µέχρι του ποσού
που προβλέπεται για τους συνοπτικούς διαγωνισµούς,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
14. Αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά στην εκτέλεση συµβάσεων προµηθειών και µισθώσεων ή την παράταση της ισχύος αυτών, στη χορήγηση προκαταβολών
σε προµηθευτές, εφόσον προβλέπεται από τη σύµβαση,
την κήρυξη προµηθευτών έκπτωτων και την κατάπτωση
ή µη συµβατικών ρητρών, όπως και την καταγγελία των
σχετικών συµβάσεων.
15. Αποφαίνεται επί ενστάσεων κατά πάσης φύσεως
αποφάσεων οργάνων του Ταµείου, εν όλω ή εν µέρει απορριπτικών και κατά πράξεων επιβολής εισφορών και
πρόσθετων τελών.
16. Εξετάζει και αποφασίζει για την περαίωση των εκκρεµών, κατά την έναρξη λειτουργίας του Ταµείου, υποθέσεων των εντασσόµενων Ταµείων, Κλάδου Υγείας και
Ειδικού Λογαριασµού.
17. Μεριµνά για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ταµείου.
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18. Αποφασίζει για τη χορήγηση της οικονοµικής ενίσχυσης του ν. 826/1978 (Α΄ 194).
Οι αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου δύνανται, µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου να µεταβιβάζονται στον Πρόεδρο ή στα µέλη αυτού ή σε Προϊσταµένους υπηρεσιών του Ταµείου.»
Άρθρο 22
Διάρθρωση του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Το άρθρο 100 του ν. 3655/2008 (Α’ 58) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 100
Διοικητική Οργάνωση του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Οι υπηρεσίες του Ταµείου Πρόνοιας Απασχολούµενων
στα Σώµατα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) διαρθρώνονται
στις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
1. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών
2. Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών
3. Αυτοτελές Τµήµα Πληροφορικής
4. Αυτοτελές Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων
5. Αυτοτελές Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης Διοικητικού Συµβουλίου.»
Άρθρο 23
Διάρθρωση και αρµοδιότητες
των Διευθύνσεων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Το άρθρο 101 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) τροποποιείται
ως εξής:
«Άρθρο 101
Διάρθρωση και αρµοδιότητες των Διευθύνσεων
1. Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται ως ακολούθως:
α) Τµήµα Γραµµατείας και Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναµικού.
β) Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης, Στατιστικής και
Πληρωµών.
γ) Τµήµα Λογιστηρίου.
δ) Τµήµα Προµηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας.
Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων
της ως ακολούθως:
α) Τµήµα Γραµµατείας και Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναµικού:
αα) ο χειρισµός όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης και µεταβολών του προσωπικού του Ταµείου, καθώς και η µέριµνα για τη χορήγηση πάσης φύσεως αδειών στο προσωπικό,
αβ) η τήρηση και ενηµέρωση του προσωπικού µητρώου
των υπαλλήλων του Ταµείου,
αγ) η µέριµνα για τη µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων του Ταµείου, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα
νοµοθεσία,
αδ) ο χειρισµός των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του ένστολου και πολιτικού προσωπικού του Ταµείου και η τήρηση των ατοµικών τους φακέλων,
αε) ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν στην εφαρµογή

του πειθαρχικού δικαίου και η κίνηση της σχετικής διαδικασίας για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων,
αστ) η µελέτη και ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν
στη σύσταση, συγχώνευση, κατάργηση υπηρεσιακών µονάδων του Ταµείου, καθώς και στην οργάνωση αυτών,
αζ) η µελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση της εφαρµογής µέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και
τη βελτίωση της ποιότητας του κανονιστικού περιβάλλοντος,
αη) η µέριµνα για την ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών µεθόδων για την αύξηση της παραγωγικότητας,
αθ) η επιµέλεια για την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας,
που αφορά στο προσωπικό, σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του Ταµείου,
αι) ο χειρισµός των θεµάτων που αφορούν στο ωράριο
εργασίας του προσωπικού του Ταµείου,
β) Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης, Στατιστικής και
Πληρωµών:
βα) η κατάρτιση του προϋπολογισµού και απολογισµού
κάθε Τοµέα, Ειδικού Λογαριασµού και Κλάδου Υγείας
και συνολικά του Ταµείου, όπως και η ευθύνη εισήγησής
τους στο Δ.Σ.,
ββ) ο καθορισµός, η παρακολούθηση και ενηµέρωση όλων των δεικτών διοικητικής και στατιστικής πληροφόρησης, καθώς και η παραγωγή των βασικών και διατµηµατικών αναφορών και η υποβολή τους προς τη Διοίκηση
και προς τρίτους,
βγ) ο προγραµµατισµός και η µέριµνα για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων,
βδ) η συγκέντρωση τυποποιηµένων πληροφοριών και
στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση των οικονοµικών εκθέσεων και αναλογιστικών µελετών,
βε) η έκδοση τίτλων πληρωµής των δαπανών του φορέα, µετά από τον έλεγχο, την εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση των σχετικών δικαιολογητικών, καθώς και η εκκαθάριση της αποζηµίωσης των µελών για συµµετοχή σε
συµβούλια και επιτροπές,
βστ) η µέριµνα για τη µεταβίβαση των αναγκαίων πιστώσεων των Τοµέων δια επιτροπικών ενταλµάτων µετά
από σχετική απόφαση του Δ.Σ.,
βζ) η είσπραξη του ποσού εκ του ποσοστού συµµετοχής κάθε Τοµέα στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταµείου,
βη) η εκπροσώπηση του Ταµείου, µέσω του εξουσιοδοτηµένου χρήστη αυτού, στην Ενιαία Αρχή Πληρωµών,
στο Ελληνικό Δηµόσιο και σε οποιοδήποτε φορέα χρειαστεί,
γ) Τµήµα Λογιστηρίου:
γα) η κατάρτιση του ετήσιου ισολογισµού κάθε Τοµέα,
Ειδικού Λογαριασµού και Κλάδου Υγείας,
γβ) η µέριµνα για κάθε είδους λογιστική παρακολούθηση (όπως καταθέσεων σε λογαριασµούς του Ταµείου,
δαπανών, συµψηφιστικών εγγραφών, αποθεµατικών),
γγ) η µέριµνα για την τήρηση, ενηµέρωση και φύλαξη
των λογιστικών βιβλίων κάθε Τοµέα και του Κλάδου Υγείας, καθώς και συνολικά του Ταµείου, και η τήρηση αρχείου των σχετικών παραστατικών,
γδ) η µέριµνα για την υποβολή των χρηµατικών ενταλµάτων µε τα νόµιµα δικαιολογητικά αυτών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και την επιστροφή και φύλαξη αυτών και η µέριµνα για την επανυποβολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο της διαδικασίας του κατασταλτικού ελέγχου,
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γε) η φροντίδα για την εναρµόνιση-τυποποίηση του
Λογιστικού Σχεδίου του Ταµείου, καθώς επίσης των λογιστικών µεθόδων και διαδικασιών και των τυχόν τροποποιήσεών τους, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο,
γστ) η ταµειακή διαχείριση κάθε αυτοτελούς Τοµέα και
του Κλάδου Υγείας, καθώς και συνολικά του Ταµείου,
γζ) η εκκαθάριση των αλληλόχρεων λογαριασµών µεταξύ των Τοµέων, του Κλάδου Υγείας και του Ταµείου,
συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς ποσών που καλύπτουν τις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας
του Ταµείου,
γη) η µέριµνα, µετά από απόφαση του Δ.Σ., για τη µεταφορά στις µερίδες του Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος του τυχόν πλεονάσµατος των λογαριασµών ταµειακής διαχείρισης, που τηρούν ο κάθε Τοµέας
και ο Κλάδος Υγείας στα πιστωτικά ιδρύµατα,
γθ) η κατάρτιση των µισθοδοτικών καταστάσεων των
υπαλλήλων του Ταµείου, η εκκαθάριση των αποδοχών
τους και η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων,
γι) η σύνταξη της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήµατος, όπως και κάθε άλλης δήλωσης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
για) η είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, σε συνεργασία µε το αρµόδιο Τµήµα Παροχών,
γιβ) η διενέργεια πληρωµών κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας µε το Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωµών.
δ) Τµήµα Προµηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας:
δα) η µέριµνα για την εκµίσθωση ή µίσθωση των αναγκαίων κτιρίων για την εκµετάλλευση ή τη στέγαση των
υπηρεσιών, η διαδικασία εκµίσθωσης ή µίσθωσης, η αναπροσαρµογή µισθωµάτων και η λήψη µέτρων για την ασφάλισή τους,
δβ) η µέριµνα για την είσπραξη µισθωµάτων ακίνητης
περιουσίας,
δγ) η εισήγηση για την ανάγκη αγοράς και πώλησης,
ανταλλαγής και αντιπαροχής ακινήτων, σύµφωνα µε την
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία,
δδ) η τήρηση µητρώου κινητής και ακίνητης περιουσίας,
δε) η εισήγηση για τη διενέργεια επενδύσεων σε κινητές αξίες, µετά από εµπεριστατωµένη και πλήρως αιτιολογηµένη οικονοµική έκθεση, στην οποία αναφέρονται
τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των κινητών αξιών,
δστ) η εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. για κάθε επένδυση ή ρευστοποίηση κινητών αξιών και η παρακολούθηση των χρηµατικών διαθεσίµων στις τράπεζες,
δζ) η ευθύνη της παρακολούθησης του Μητρώου κινητής και ακίνητης περιουσίας, της αποτίµησης και των µεταβολών επί των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ταµείου,
δη) η φύλαξη των τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων
του Ταµείου και η σύνταξη ετήσιας δήλωσης ακίνητης
περιουσίας,
δθ) η ευθύνη της παρακολούθησης των καταβολών
προµηθειών, αµοιβών ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως αντιπαροχής προς τους συµβούλους επενδύσεων, διαχειριστές κινητής και ακίνητης περιουσίας, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, χρηµατιστηριακές εταιρείες και θεµατοφύλακες, καθώς και της τήρησης των συµβάσεων που
διέπουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών,

δι) η κατάρτιση ετήσιων προγραµµάτων προµηθειών
για τον εφοδιασµό όλων των µονάδων του Ταµείου σε εξοπλισµό, έντυπα, υλικά, υπηρεσίες και η φροντίδα υλοποίησής τους,
δια) η διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισµών
για την προµήθεια των παραπάνω και η µέριµνα για την
κατάρτιση και την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων,
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία,
διβ) η µέριµνα για τη λήψη κατάλληλων µέτρων και την
παροχή στοιχείων, ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσµατικά οι πάσης φύσεως µηχανισµοί ελέγχου.
2. Η Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών διαρθρώνεται
ως ακολούθως:
α) Τµήµα Παροχών ασφαλισµένων ΕΛ.ΑΣ..
β) Τµήµα Παροχών ασφαλισµένων Π.Σ..
γ) Τµήµα Συµπληρωµατικών Παροχών Υγείας.
δ) Τµήµα Ασφάλισης – Εσόδων.
ε) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ενσήµου ΕΛ.ΑΣ..
Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου αυτής ως ακολούθως:
α) Τµήµα Παροχών ασφαλισµένων ΕΛ.ΑΣ.:
αα) η έκδοση αποφάσεων χορήγησης εφάπαξ βοηθήµατος του Τοµέα Πρόνοιας Αστυνοµικών (Τ.Π.ΑΣ.) και
του Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων
(Τ.Π.Υ.Α.Π.), ή επιστροφής εισφορών, κατά περίπτωση,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών,
αβ) η µέριµνα για τη σύνταξη φύλλων υπολογισµού εφάπαξ χρηµατικών βοηθηµάτων και τον υπολογισµό των
ασφαλιστικών κρατήσεων κατά την εκκαθάριση,
αγ) η µέριµνα για τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των
απαιτούµενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση της οικονοµικής ενίσχυσης του ν. 826/1978 (Α΄ 194) και η προετοιµασία εισηγήσεων προς το Δ.Σ. σε συνεργασία µε
τον αρµόδιο Διευθυντή,
αδ) η πραγµατοποίηση των απαιτούµενων εργασιών
και της αλληλογραφίας µε τους ασφαλισµένους, τις υπηρεσίες και τους φορείς για τη διεκπεραίωση πάσης φύσεως θεµάτων που αφορούν στο Τµήµα,
αε) η τήρηση και ενηµέρωση του αρχείου και των ατοµικών φακέλων των ασφαλισµένων του κάθε Τοµέα,
αστ) η µέριµνα για την προετοιµασία εισήγησης προς
το Δ.Σ., σε συνεργασία µε τον αρµόδιο Διευθυντή, για
την ετήσια αποδέσµευση κεφαλαίων των Τ.Π.ΑΣ. και
Τ.Π.Υ.Α.Π., για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, σε συνεργασία µε τα Τµήµατα Λογιστηρίου, Ασφάλισης-Εσόδων και Προµηθειών και Διαχείρισης
Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Ταµείου,
αζ) η µέριµνα για την προετοιµασία εισήγησης προς το
Δ.Σ., σε συνεργασία µε τον αρµόδιο Διευθυντή, για τους
όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των προσωπικών
δανείων εκτάκτων αναγκών (όπως δικαιολογητικά και
διαδικασία εκταµίευσης),
αη) η µέριµνα για τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση
των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση
των δανείων,
αθ) η µέριµνα για την προετοιµασία εισήγησης προς το
Δ.Σ., σε συνεργασία µε τον αρµόδιο Διευθυντή, σχετικά
µε τους ασφαλισµένους, που πληρούν τις προϋποθέσεις
χορήγησης των δανείων,
αι) η µέριµνα για τη σύναψη των συµβάσεων χορήγησης των δανείων (σύναψη χρεωστικών οµολόγων),
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αια) η συνεργασία µε τα καθ’ ύλην αρµόδια Τµήµατα
για την εκταµίευση των δανείων,
β) Τµήµα Παροχών Ασφαλισµένων Π.Σ.:
βα) η έκδοση αποφάσεων χορήγησης εφάπαξ βοηθήµατος του Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώµατος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.), ή επιστροφής εισφορών, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα
από έλεγχο των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών,
ββ) η µέριµνα για τη σύνταξη φύλλων υπολογισµού εφάπαξ χρηµατικών βοηθηµάτων,
βγ) η πραγµατοποίηση των απαιτούµενων εργασιών
και της αλληλογραφίας µε τους ασφαλισµένους, τις υπηρεσίες και φορείς για τη διεκπεραίωση πάσης φύσεως
ζητηµάτων που αφορούν στο Τµήµα,
βδ) η τήρηση και ενηµέρωση του αρχείου και των ατοµικών φακέλων των ασφαλισµένων του Τοµέα,
βε) η µέριµνα για την προετοιµασία εισήγησης προς το
Δ.Σ., σε συνεργασία µε τον αρµόδιο Διευθυντή, για την
ετήσια αποδέσµευση κεφαλαίων του Τ.Π.Υ.Π.Σ., για τη
χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών, σε
συνεργασία µε τα Τµήµατα Λογιστηρίου, Ασφάλισης-Εσόδων και Προµηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Ταµείου,
βστ) η µέριµνα για την προετοιµασία εισήγησης προς
το Δ.Σ., σε συνεργασία µε τον αρµόδιο Διευθυντή, για
τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών (όπως δικαιολογητικά και διαδικασία εκταµίευσης),
βζ) η µέριµνα για τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση
των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση
των δανείων,
βη) η µέριµνα για την προετοιµασία εισήγησης προς το
Δ.Σ., σε συνεργασία µε τον αρµόδιο Διευθυντή, σχετικά
µε τους ασφαλισµένους που πληρούν τις προϋποθέσεις
χορήγησης των δανείων,
βθ) η µέριµνα για τη σύναψη των συµβάσεων χορήγησης των δανείων (σύναψη χρεωστικών οµολόγων),
βι) η συνεργασία µε τα καθ΄ ύλην αρµόδια Τµήµατα για
την εκταµίευση των δανείων,
γ) Τµήµα Συµπληρωµατικών Παροχών Υγείας:
γα) η µέριµνα για την παροχή συµπληρωµατικής ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης στους ασφαλισµένους και στα µέλη των οικογενειών τους, κατά
τα προβλεπόµενα από τον οικείο Κανονισµό του Κλάδου
Υγείας Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων, όπως εκάστοτε
ισχύει,
γβ) η µέριµνα για τη χορήγηση επιδόµατος τοκετού
στους δικαιούχους ασφαλισµένους, κατά τα προβλεπόµενα από τον οικείο Κανονισµό του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων, όπως εκάστοτε ισχύει,
γγ) η συνεργασία µε εξωτερικούς δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Η.ΔΙ.Κ.Α., Ε.Ο.Π.Υ.Υ., φαρµακευτικούς
συλλόγους κ.λπ.), για την επίτευξη της βέλτιστης εξυπηρέτησης των δικαιούχων και της ασφάλειας των συναλλαγών,
δ) Τµήµα Ασφάλισης – Εσόδων:
δα) η µέριµνα για την τήρηση, διαχείριση και ενηµέρωση του Μητρώου και των ατοµικών µερίδων των ασφαλισµένων,
δβ) η παρακολούθηση των διαδικασιών για την είσπραξη των εσόδων κάθε Τοµέα και του Κλάδου,

δγ) ο σχεδιασµός και η υποβολή προτάσεων για τη µεγιστοποίηση της εισπραξιµότητας των απαιτήσεων του
Ταµείου,
δδ) η παρακολούθηση και η διασφάλιση της λήψης κάθε αναγκαστικού µέτρου για την είσπραξη των καθυστερούµενων εισφορών και πάσης φύσεως οφειλών κατ’ εφαρµογή του Κ.Ε.Δ.Ε.,
δε) η βεβαίωση εσόδων και ειδικότερα η σύνταξη χρηµατικών καταλόγων για τη βεβαίωση απαιτήσεων του
Ταµείου, κατ’ εφαρµογή του Κ.Ε.Δ.Ε.,
δστ) η µέριµνα για την παρακολούθηση, την εξυπηρέτηση και τη διαχείριση των χορηγηθέντων δανείων,
δζ) η επιµέλεια για την επιστροφή των πάσης φύσεως
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
ε) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ενσήµου ΕΛ.ΑΣ.:
εα) η µέριµνα για την έγκαιρη και κανονική εκτύπωση
των απαιτούµενων ποσοτήτων κατά κλάση ενσήµων,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά περί προµηθειών
διατάξεις, καθώς και η επιµέλεια για την ασφαλή φύλαξή
τους,
εβ) η µέριµνα για την κανονική, έγκαιρη και ασφαλή
διακίνηση των αποστελλόµενων στις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας ενσήµων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
εγ) ο έλεγχος για την έγκαιρη και κανονική µηνιαία αναφορά της ανάλωσης του ενσήµου από τις υπηρεσίες
της Ελληνικής Αστυνοµίας,
εδ) η παρακολούθηση της κατάθεσης του αντιτίµου
της ανάλωσης του έντυπου ενσήµου στην οριζόµενη
τράπεζα και η σχετική ενηµέρωση του Τµήµατος Ασφάλισης – Εσόδων,
εε) η µέριµνα για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών παραβόλων σε συνεργασία µε το Τµήµα Ασφάλισης – Εσόδων,
εστ) η τήρηση της συµφωνίας των οικονοµικών στοιχείων περί της ανάλωσης του ενσήµου,
εζ) η τήρηση του βιβλίου αποθήκης ενσήµου, καθώς
και κάθε άλλου που ορίζεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της οικείας Διεύθυνσης, στα οποία γίνονται έγκαιρα οι σχετικές εγγραφές και η µεταξύ τους συµφωνία,
εη) η παροχή στοιχείων σχετικών µε τη διαχείριση του
ενσήµου στο τµήµα Λογιστηρίου,
εθ) η µέριµνα για την ετήσια εκκαθάριση της διαχείρισης του ενσήµου και την απόδοση του καθαρού προϊόντος στον δικαιούχο τοµέα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις και αποφάσεις, σε συνεργασία µε
το Τµήµα Λογιστηρίου,
ει) η εισήγηση στον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης
του Ταµείου µέτρων για την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη διακίνηση του ενσήµου.
3. Αυτοτελές Τµήµα Πληροφορικής:
α) η µηχανογράφηση όλων των εργασιών του Ταµείου,
β) η εξασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας
των εφαρµογών πληροφορικής, η µέριµνα για την αναβάθµιση και επικαιροποίησή τους, καθώς και η ορθή διαχείριση του περιεχοµένου τους,
γ) η καταχώριση των στοιχείων που προωθούνται από
τις υπηρεσίες του Ταµείου για την ενηµέρωση των εφαρµογών, εφόσον απαιτείται κεντρική/συγκεντρωτική καταχώριση,
δ) η υποστήριξη των χρηστών των εφαρµογών για την
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ορθή καταχώριση στοιχείων προς ενηµέρωση των εφαρµογών που χρησιµοποιούν,
ε) η εκχώρηση δικαιωµάτων πρόσβασης στους χρήστες των Πληροφοριακών Συστηµάτων και η άµεση υποστήριξή τους σε θέµατα που αφορούν στην ενηµέρωση,
λειτουργία και εκµετάλλευση των Πληροφοριακών Συστηµάτων,
στ) η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προµήθεια
και υλοποίηση µηχανογραφικών εφαρµογών,
ζ) η µέριµνα για τη συντήρηση του εξοπλισµού και των
εφαρµογών,
η) η υποστήριξη, διαχείριση και παραµετροποίηση, όπου απαιτείται, των εξωτερικών εφαρµογών που χρησιµοποιεί το Ταµείο,
θ) η υλοποίηση και εγκατάσταση εφαρµογών, η εκπόνηση εγχειριδίων τεκµηρίωσης αυτών και εγχειριδίων οδηγιών προς τους χρήστες των εφαρµογών,
ι) η τεχνική υποστήριξη εξαγωγής στατιστικών στοιχείων από το Πληροφοριακό Σύστηµα του Ταµείου, µετά
από αίτηµα του Τµήµατος Οικονοµικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωµών και σχετική συνεργασία µε το εν
λόγω Τµήµα,
ια) η ανάπτυξη και εφαρµογή σχεδίου ασφάλειας των
εφαρµογών και των δεδοµένων τους, συµπεριλαµβανοµένων και των δεδοµένων που προέρχονται από εξωτερικές πηγές,
ιβ) η εξασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής
λειτουργίας του εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών και του συνόλου των εφαρµογών του Πληροφοριακού Συστήµατος, η πληροφοριακή υποστήριξη όλων των
διαδικασιών, για τις οποίες αυτή προβλέπεται, καθώς και
η ενηµέρωση και υποστήριξη όλων των χρηστών του Συστήµατος για κάθε θέµα που αφορά στη λειτουργία του
Πληροφοριακού Συστήµατος και του εξοπλισµού πληροφορικής του Ταµείου,
ιγ) η ασφαλής πρόσβαση των δικαιούχων στα συστήµατα πληροφορικής για την υποβολή αιτηµάτων, καθώς
και για την ενηµέρωσή τους µε δεδοµένα τα οποία τους
αφορούν,
ιδ) η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστηµάτων και των εφαρµογών που υποστηρίζουν τόσο σε επίπεδο Ταµείου όσο και σε σχέση µε άλλα Ταµεία και Φορείς, εφόσον απαιτείται, µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύµφωνα µε το
άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),
ιε) η µέριµνα εξασφάλισης των συνθηκών ανάρτησης
των πράξεων των οργάνων διοίκησης του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
ως νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, στους ορισθέντες δικτυακούς τόπους ή στον οικείο δικτυακό τόπο
που διατηρεί το Ταµείο µε ευθύνη του,
ιστ) η µέριµνα για τη δηµιουργία και τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων διαρκούς ενηµέρωσης µε µητρώο στοιχείων µηνιαίων αποδοχών και εισφορών των ασφαλισµένων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., σε συνεργασία µε τις Διευθύνσεις
Διαχείρισης Χρηµατικού και Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας (ΕΛ.ΑΣ.) και Πυροσβεστικού
Σώµατος (Π.Σ.), αντίστοιχα, την Ενιαία Αρχή Πληρωµών
(Ε.Α.Π.), τη διαχειρίστρια τράπεζα και λοιπούς φορείς,
µε σκοπό την ασφαλή συγκέντρωση και παρακολούθηση
των ατοµικών οικονοµικών δεδοµένων και τη χρήση αυτών στον υπολογισµό του εφάπαξ χρηµατικού βοηθήµα-

τος και λοιπών παροχών από εφαρµογές πληροφορικής,
καθώς και η µέριµνα για τη διατήρηση των σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και χρήσης των δεδοµένων αυτών, σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία,
ιζ) η υποστήριξη των οργανικών µονάδων του Ταµείου
σε επίπεδο λειτουργίας του εξοπλισµού πληροφορικής,
δικτύου και επικοινωνιών του Ταµείου.
4. Αυτοτελές Γραφείο Νοµικών Υποθέσεων:
α) η επιµέλεια και ο χειρισµός κάθε δικαστικής και εξώδικης υπόθεσης του Ταµείου,
β) η έγγραφη γνωµοδότηση σε ερωτήµατα υπηρεσιών
του Ταµείου για θέµατα νοµικής φύσης,
γ) η σύνταξη και κατάρτιση συµβάσεων µε τρίτους και
ειδικότερα ο έλεγχος της νοµιµότητας των σχεδίων και
καταρτισθεισών συµβάσεων,
δ) η παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας νοµικής φύσης,
που του ανατίθεται από το Δ.Σ. ή τον Πρόεδρο του Ταµείου,
ε) η ενηµέρωση των υπηρεσιών του Ταµείου επί νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων,
που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
και αφορούν στο Ταµείο, καθώς και επί νοµολογίας δικαστηρίων για σχετικά θέµατα,
στ) η τήρηση της νόµιµης διαδικασίας αγοράς και πώλησης ακινήτων,
ζ) η επιµέλεια της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας του
Ταµείου.
5. Αυτοτελές Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης
του Διοικητικού Συµβουλίου:
α) η διακίνηση της εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας του Προέδρου του Δ.Σ. και του Γραφείου
αυτού, καθώς και η τήρηση κοινού και εµπιστευτικού
πρωτοκόλλου,
β) η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειµένων και
η βεβαίωση της ακρίβειας αυτών,
γ) η επιµέλεια και η προπαρασκευή των συνεδριάσεων
του Δ.Σ.,
δ) η γραµµατειακή υποστήριξη του Προέδρου του Δ.Σ.,
ε) η τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ. και η ανακοίνωσή
τους στους Διευθυντές και τις αρµόδιες υπηρεσίες του
Ταµείου, για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτού.
6. Στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών προΐσταται ανώτατος ή ανώτερος Αξιωµατικός της
ΕΛ.ΑΣ., µετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη, ή υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού µε αναπληρωτή Αξιωµατικό του Π.Σ..
Στη Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών προΐσταται ανώτατος ή ανώτερος Αξιωµατικός του Π.Σ., µετά από
πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη µε αναπληρωτή Αξιωµατικό της ΕΛ.ΑΣ..
Των Τµηµάτων και των Γραφείων των Διευθύνσεων
προΐστανται Αξιωµατικοί Γενικών Καθηκόντων της
ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ. ή Ειδικών Καθηκόντων, ιδίως πτυχιούχοι Οικονοµικής Σχολής, µετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού και, ελλείψει αυτών,
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και, ελλείψει αυτών, ΔΕ Διοικητικών - Γραµµατέων. Στο Τµήµα Παροχών Ασφαλισµένων Π.Σ. και στο Τµήµα Οικονοµικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωµών προΐσταται Αξιωµατικός του Π.Σ.,
µετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
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Του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Ενσήµου
ΕΛ.ΑΣ. προΐσταται Αξιωµατικός της ΕΛ.ΑΣ..
Του Αυτοτελούς Τµήµατος Πληροφορικής προΐσταται
Αξιωµατικός Ειδικών Καθηκόντων κατηγορίας πληροφορικής της ΕΛ.ΑΣ. ή του Π.Σ., µετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ή υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και, ελλείψει αυτών, ΤΕ Πληροφορικής.
Του Αυτοτελούς Γραφείου Νοµικών Υποθέσεων
προΐσταται ο αρχαιότερος δικηγόρος µε άδεια δικηγορίας στον Άρειο Πάγο.
7. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Ταµείου, είναι δυνατή η τροποποίηση ή συµπλήρωση των ως άνω περιγραφόµενων αρµοδιοτήτων.
8. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Ταµείου καταρτίζεται ο Οργανισµός του
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., µε τον οποίο ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Ταµείου και την
τροποποίηση των άρθρων 100 και 101.»
Άρθρο 24
Θέµατα στελέχωσης ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Το άρθρο 102 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 102
Θέµατα προσωπικού
1. Το προσωπικό και ο νοµικός σύµβουλος, µε έµµισθη
εντολή που υπηρετούν κατά τον χρόνο ένταξης στο Ταµείο Αρωγής Αστυνοµικών, µεταφέρονται µε την ίδια εργασιακή σχέση και την οργανική θέση που κατείχαν στο
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και ήδη ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..
2. Στον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., για
την αντιµετώπιση των υπηρεσιακών του αναγκών, µετακινείται και τοποθετείται στο Ταµείο, ύστερα από αποφάσεις των Αρχηγών της Ελληνικής Αστυνοµίας και του
Πυροσβεστικού Σώµατος, αντίστοιχα, το απαραίτητο αστυνοµικό, πυροσβεστικό και πολιτικό προσωπικό, γενικών ή ειδικών καθηκόντων, που ανήκει σε κεντρικές ή
περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και
του Πυροσβεστικού Σώµατος, αντίστοιχα.
3. Το αστυνοµικό, πυροσβεστικό και πολιτικό προσωπικό, γενικών ή ειδικών καθηκόντων, της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος, αντίστοιχα, που
µετακινείται και τοποθετείται στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., σύµφωνα
µε την παρ. 2, συνεχίζει να καταλαµβάνει αντίστοιχο αριθµό θέσεων της οργανικής δύναµης των Αρχηγείων
Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος.
4. Η τοποθέτηση σε υπηρεσίες του Ταµείου του αστυνοµικού, πυροσβεστικού και πολιτικού προσωπικού, γενικών ή ειδικών καθηκόντων, της Ελληνικής Αστυνοµίας
και του Πυροσβεστικού Σώµατος, αντίστοιχα, γίνεται µε
τη διαδικασία που προβλέπει ο νόµος, διαφορετικά τοποθετείται σε θέσεις εργασίας ανάλογα µε τα προσόντα
του, ύστερα από διαταγή του Προέδρου του Δ.Σ. του Ταµείου.

5. Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του προσωπικού
του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. καθορίζονται από τον ισχύοντα κάθε φορά Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Ταµείου, τα
καθηκοντολόγια κάθε Τµήµατος και Γραφείου, τις αποφάσεις του Δ.Σ. και τις διαταγές του Προέδρου του Δ.Σ.,
καθώς και των Προϊσταµένων των Διευθύνσεων, των
Τµηµάτων και των Γραφείων του Ταµείου.
6. Για το σύνολο του αστυνοµικού και πυροσβεστικού
προσωπικού, γενικών ή ειδικών καθηκόντων, εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις νόµων και κανονισµών που διέπουν τα Σώµατα της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού, αντίστοιχα, και ισχύουν για όλο το ένστολο προσωπικό αυτών.
7. Για το σύνολο του πολιτικού προσωπικού εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις νόµων και κανονισµών που διέπουν τους δηµοσίους υπαλλήλους και ισχύουν για το
προσωπικό των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου.
8. Ειδικότερα, για την πειθαρχική ευθύνη και την πειθαρχική διαδικασία του προσωπικού του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν ανάλογα της κατηγορίας και της ιδιότητας που εκείνοι κατέχουν, ήτοι του αστυνοµικού προσωπικού ή του πυροσβεστικού προσωπικού ή αυτής του πολιτικού υπαλλήλου.»
Άρθρο 25
Τελικές διατάξεις
Το άρθρο 103 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 103
Τελικές διατάξεις
1. Το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., διαµέσου των Τοµέων του και του
Κλάδου Υγείας, αποτελεί καθολικό διάδοχο των ενταχθέντων Ταµείων και του Κλάδου Υγείας και υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτών.
2. Εκκρεµείς δίκες, που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των ενταχθέντων Ταµείων και του Κλάδου Υγείας,
συνεχίζονται από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., χωρίς να επέρχεται
διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι των αντίστοιχων Τοµέων και του Κλάδου
Υγείας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..
3. Η αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας ως συντάξιµου και η απονοµή των πάσης φύσεως παροχών του Ταµείου ενεργείται µε απόφαση του Προϊστάµενου της αρµόδιας Διεύθυνσης.
4. Αν ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Διεύθυνσης κρίνει
ότι από την εξεταζόµενη υπόθεση προκύπτουν γενικότερα ουσιώδη θέµατα για το Ταµείο, δύναται πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης αυτού, να ζητήσει από το
Δ.Σ. του Ταµείου την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων
ή τη λήψη απόφασης για την οµοιόµορφη αντιµετώπιση
των ανακυπτόντων θεµάτων. Σε περίπτωση διαφωνίας
µεταξύ του Αυτοτελούς Γραφείου Νοµικών Υποθέσεων
και του Προϊσταµένου της αρµόδιας Διεύθυνσης για τη
χορήγηση ή µη της παροχής, ή την αναγνώριση ή µη
χρόνου προϋπηρεσίας, η υπόθεση κρίνεται από το Δ.Σ.
του Ταµείου.
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5. Η απόφαση της παρ. 3 υπόκειται σε ένσταση, η οποία ασκείται από κάθε έχοντα έννοµο συµφέρον, ενώπιον του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου, εντός
προθεσµίας τριών (3) µηνών, αρχοµένης από της κοινοποιήσεως της απόφασης. Οι ως άνω αποφάσεις δύναται
να αναθεωρούνται από τον εκδώσαντα αυτές οίκοθεν ή
κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννοµο συµφέρον:
α) οποτεδήποτε, εάν η εκδοθείσα απόφαση στηρίζεται
επί ψευδών καταθέσεων µαρτύρων ή επί ψευδούς εκθέσεως ή καταθέσεως πραγµατογνώµονος ή επί πλαστών
ή νοθευµένων εγγράφων, εφόσον τα περιστατικά αυτά
προκύπτουν από αµετάκλητη δικαστική απόφαση,
β) εντός ευλόγου χρόνου, εάν προσαχθούν νέα κρίσιµα έγγραφα ή εµφιλοχώρησε πλάνη περί τα πράγµατα ή
διαπιστώθηκαν λογιστικά λάθη.
6. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και αναλογιστική µελέτη, µπορούν να τροποποιούνται οι ισχύουσες καταστατικές διατάξεις των Τοµέων Πρόνοιας και
του Κλάδου Υγείας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και να ενοποιούνται
αυτοί κατά κλάδο.
7. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 για ενοποίηση των Τοµέων κατά κλάδο δεν επιτρέπεται η µεταφορά πιστώσεων, πόρων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών
στοιχείων του ενός Τοµέα στον άλλο ή κλάδου ή η κάλυψη ελλειµµάτων µε οποιαδήποτε µορφή.
8. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και αναλογιστική µελέτη, υπάγονται στην ασφάλιση του Κλάδου
Υγείας Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων και οι λοιποί εργαζόµενοι στην Ελληνική Αστυνοµία.
9. Μέτοχοι του Τοµέα Πρόνοιας Αστυνοµικών
(Τ.Π.ΑΣ.) και του Τοµέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.), που συµπλήρωσαν χρόνο ασφάλισης τριάντα πέντε (35) ετών στους Τοµείς αυτούς,
µπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήµατος
και πριν την έξοδό τους από το Σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας, οπότε ο µέτοχος ασφαλισµένος µπορεί να
ζητήσει τη διακοπή της ασφαλιστικής σχέσης ή τη διατήρησή της µέχρι την έξοδό του από το Σώµα. Στην πρώτη
περίπτωση, διαγράφεται από µέτοχος, παύει η υποχρέωσή του για καταβολή εισφοράς και εξοµοιώνεται µε τους
εξελθόντες οριστικά. Στη δεύτερη περίπτωση, το ποσό
που χορηγήθηκε στον µέτοχο ασφαλισµένο, συµψηφίζεται, υπολογιζόµενο εντόκως µε το εφάπαξ βοήθηµα που
προσδιορίζεται µε την οριστική απόφαση χορήγησης της
παροχής µετά την έξοδό του από το Σώµα. Αν µέτοχος
ασφαλισµένος, που έλαβε εφάπαξ βοήθηµα, κριθεί ως
µη δικαιούµενος συντάξεως ή µετά τον ανωτέρω συµψηφισµό προκύπτει επιστροφή ποσού, ο µέτοχος ασφαλισµένος καλείται να αποδώσει το κατά περίπτωση ποσό
στο Ταµείο εντός διµήνου. Αν δεν αποδοθεί το ποσό, αναζητείται και αποδίδεται στο Ταµείο, σύµφωνα µε τον
Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90). Σε µέτοχο, που διετέλεσε δηµόσιος υπόλογος ή διαχειριστής, δεν µπορεί να χορηγηθεί εφάπαξ βοήθηµα, αν αυτός έχει καταλογισθεί
µε οποιοδήποτε ποσό (έλλειµµα) ή δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος της διαχείρισής του. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται η διαδικασία και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας.»

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 26
Εξαιρέσεις από την κατάργηση
προσωποπαγών θέσεων
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του
ν. 4305/2014 (Α΄ 237) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως ακολούθως:
«1. Δεν επιτρέπεται ο διορισµός ή η πρόσληψη προσωπικού, µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις δηµόσιες υπηρεσίες, στα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού, εφόσον στον οικείο φορέα δεν υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Οι ειδικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, των εποπτευοµένων από αυτό φορέων, καθώς και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
[άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 1339/1983 (Α΄ 35), άρθρο 5 του
ν. 3206/2003 (Α΄ 298) και άρθρο 4 του ν. 2840/2000
(Α΄ 202)] παραµένουν σε ισχύ.»
Άρθρο 27
Λέσχες - Πρατήρια
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του
ν. 1481/1984 (Α΄ 152) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Όπου οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, µπορεί µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας
να ιδρύονται λέσχες για το προσωπικό σε οικήµατα που
µισθώνονται από το Δηµόσιο για τον σκοπό αυτόν ή σε
οικήµατα στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου. Η οργάνωση και η λειτουργία των λεσχών και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, ρυθµίζονται µε την απόφαση ίδρυσής τους. Οι δαπάνες προµήθειας και συντήρησης ειδών και εξοπλισµού των λεσχών βαρύνουν το
δηµόσιο και σε περίπτωση αδυναµίας, τις λέσχες.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 1481/1984 αντικαθίσταται και η παρ. 2 διαµορφώνεται
ως εξής:
«2. Οι λέσχες, οι οποίες υπάγονται στις Υπηρεσίες όπου λειτουργούν, χρησιµοποιούνται για την κάλυψη υλικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών αναγκών του προσωπικού και απαλλάσσονται από φόρους και κάθε είδους
τέλη. Τα τυχόν προκύπτοντα οικονοµικά πλεονάσµατα
διατίθενται µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας:
α) για την ενίσχυση της λειτουργίας των παιδικών εξοχών, για τα τέκνα των εν ενεργεία και αποστρατεία αστυνοµικών και πολιτικών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνοµίας,
β) για την ικανοποίηση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών
αναγκών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας,
γ) για την κάλυψη των αναγκών σίτισης του ένστολου
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, κατά τη διάρκεια αστυνοµικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως ευρείας κλίµακας,

18
δ) για την κάλυψη δαπανών έργων συντήρησης µικρής
κλίµακας στους χώρους των Λεσχών και µέχρι του ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) από τα πλεονάσµατα
χρήσης του προηγούµενου οικονοµικού έτους κάθε λέσχης.»
Άρθρο 28
Θέµατα αρµοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη
Για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των αρµοδιοτήτων του ως Εθνικού Μηχανισµού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, ο Συνήγορος του Πολίτη ενισχύεται
µε προσωπικό ως εξής:
1. Οι αξιωµατικοί ειδικών καθηκόντων κατηγορίας Νοµικών, που επιλέχθηκαν µε την προβλεπόµενη στις παρ.
1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3094/2003 (Α΄ 10) διαδικασία
και ασκούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος καθήκοντα επιστηµονικού προσωπικού στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Συνήγορος του Πολίτη, µπορούν να µεταταχθούν σε θέσεις µονίµων τακτικών πολιτικών υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού
της ως άνω Αρχής. Για τη µετάταξή τους, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, εκδίδεται κοινή απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη και του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, χωρίς
προηγούµενη γνώµη των υπηρεσιακών συµβουλίων, εφόσον υφίστανται, και χωρίς να απαιτείται η έκδοση εγκριτικής απόφασης της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280).
Η µετάταξη αυτή διενεργείται σε κενή θέση κλάδου
της ανωτέρω κατηγορίας, µε την ίδια σχέση εργασίας.
Για τη µισθολογική και βαθµολογική ένταξη και εξέλιξη
των αξιωµατικών ειδικών καθηκόντων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, ως µόνιµων πολιτικών υπαλλήλων, λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας στο Σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου
11 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
Μετά τη δηµοσίευση της απόφασης µετάταξης εκδίδεται προεδρικό διάταγµα διαπιστωτικό της αποστρατείας
των αξιωµατικών λόγω µετάταξης µε αναλογική εφαρµογή του άρθρου 51 του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29). Η απόσπαση των αξιωµατικών του παρόντος παρατείνεται µέχρι
την έκδοση της πράξης µετάταξης.
2. Συστήνονται στον Συνήγορο του Πολίτη πέντε (5)
θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, σύµφωνα µε
το άρθρο 5 του ν. 3094/2003 (Α΄ 10), για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των αρµοδιοτήτων της Αρχής.
Άρθρο 29
Ρυθµίσεις για την υποβολή δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης
1. Οι υπόχρεοι που είχαν υποβάλει έως τη δηµοσίευση
του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), ήτοι τις 30.10.2018 δηλώσεις
περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 και δεν έχουν επιβεβαιώσει αυτές, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 10
του ν. 4571/2018, έχουν τη δυνατότητα να τις επιβεβαιώσουν, έως τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 (Α΄ 309).
2. Οι πληρωµές ηλεκτρονικών παραβόλων για την υποβολή των δηλώσεων της παρ. 4 του άρθρου 10 του
ν. 4571/2018, από τους υπόχρεους της παρ. 1, αναστέλ-

λονται, κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος. Πληρωµές που έχουν πραγµατοποιηθεί για την
αιτία αυτήν, επιστρέφονται στον δικαιούχο, µετά από τυχόν συµψηφισµό, κατά το άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974
(Κ.Ε.Δ.Ε.) (Α΄ 90) και το άρθρο 48 του ν. 4174/2013
(Α΄ 170), ή µετά τυχόν παρακράτηση, κατά το άρθρο 12
του ν. 4174/2013.
Άρθρο 30
Εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων
ή στη Σχολή Πυροσβεστών
Στη Σχολή Αστυφυλάκων ή στη Σχολή Πυροσβεστών
εισάγονται το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022 υποψήφιοι
που είναι τέκνα ή αδέλφια θανόντων, εξαιτίας των πυρκαγιών και των πληµµυρών που έπληξαν περιοχές της
Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 και στις
15 Νοεµβρίου 2017, αντιστοίχως, χωρίς εξετάσεις, σε
ποσοστό ενάµισι τοις εκατό (1,5%) επί του αριθµού εισακτέων το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020, για την κάθε κατηγορία πληγέντων και καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισαγοµένων σε αυτές. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα
προσόντα που απαιτούνται για τους λοιπούς υποψήφιους Αστυφύλακες και Πυροσβέστες και να ολοκληρώσουν µε επιτυχία τις προκαταρκτικές εξετάσεις του άρθρου 5 του π.δ. 4/1995 (Α΄ 1) ή του άρθρου 6 του π.δ.
44/2016 (Α΄ 68) αντίστοιχα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι υπερβαίνουν τον ανωτέρω αριθµό, προηγούνται οι
υποψήφιοι µε τον µεγαλύτερο βαθµό απολυτηρίου Λυκείου, και σε περίπτωση ισοβαθµίας διενεργείται κλήρωση. Οι ανωτέρω τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στο
Τµήµα Δοκίµων Αστυφυλάκων της προτίµησής τους ή
στη Σχολή Πυροσβεστών. Με αποφάσεις των Αρχηγών
της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος , αντίστοιχα, ρυθµίζονται λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 31
Παραχώρηση µε αντάλλαγµα µη αξιοποιήσιµου
και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιµου υλικού
από την Ελληνική Αστυνοµία
1. Η Ελληνική Αστυνοµία µπορεί να παραχωρεί υλικά
και µέσα προς δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου και τρίτους, τα οποία έχουν
χαρακτηρισθεί ως άχρηστο - καταστρεπτέο υλικό, µε καταβολή ανταλλάγµατος. Τα έσοδα από την κατά τα ανωτέρω διαδικασία εισπράττονται σύµφωνα µε τον
Κ.Ε.Δ.Ε. και περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό
ως δηµόσιο έσοδο. Το αντάλλαγµα δύναται να συνίσταται σε είδος, κατ’ ελάχιστο ίσης αξίας µε τα καταστρεπτέα ή ανακυκλώσιµα υλικά, εφόσον τούτο δηλωθεί επακριβώς εγκαίρως και κατά την πλειοδοτική διαδικασία από την Υπηρεσία, µε ελάχιστη απαίτηση τον προσδιορισµό της ποσότητας και των τεχνικών απαιτήσεων. Το είδος παραλαµβάνεται ποσοτικά και ποιοτικά από τριµελή
Επιτροπή, που συγκροτείται µε µέριµνα του Κλάδου Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας.
2. α. Οι Διοικούντες Αξιωµατικοί οφείλουν να ελέγχουν τα πάσης φύσεως υλικά των Υπηρεσιών ευθύνης
τους προς εντοπισµό εκείνων που, κατά την κρίση τους,
µπορούν να χαρακτηρισθούν ως φθαρµένα ή πεπαλαιω-

19
µένα και µη δυνάµενα να χρησιµοποιηθούν πλέον για
τον σκοπό, για τον οποίο προορίζονται και να ενηµερώνουν εγγράφως τη Μερική και Γενική Διαχείριση, στην οποία υπάγονται. Η προϊστάµενη Υπηρεσία επιπέδου Διεύθυνσης, ή εξοµοιούµενης αυτής, συγκροτεί άµεσα τριµελή επιτροπή από αξιωµατικoύς, η οποία αποφαίνεται
δια πρακτικού ποια από τα υλικά κρίνονται µη αξιοποιήσιµα και καταστρεπτέα ή ανακυκλώσιµα. Τα υλικά καταχωρούνται στα πρακτικά ανά κωδικό αριθµό είδους. Επί των
πρακτικών αυτών γνωµοδοτεί ο Διοικητής Προϊστάµενος της Υπηρεσίας επιπέδου Διεύθυνσης ή εξοµοιούµενης αυτής. Τα πρακτικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη
Διεύθυνση Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, ο Διευθυντής της οποίας γνωµοδοτεί επί των
πρακτικών περί καταστρεπτέων-ανακυκλώσιµων ή µη υλικών, µετά και από σχετική γνωµοδότηση της Διεύθυνσης Ιστορίας/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας (Α.Ε.Α.),
ότι τα προτεινόµενα είδη δεν φέρουν ιστορική αξία. Η
Διεύθυνση Υποστήριξης του Α.Ε.Α. επιστρέφει το πρακτικό στην Υπηρεσία επιπέδου Διεύθυνσης ή εξοµοιούµενης αυτής, µέσω της οικείας Διαχείρισης, ή στην Υπηρεσία που συγκεντρώνει τα υλικά και διατάσσει την καταστροφή-ανακύκλωση των εν λόγω υλικών κοινοποιώντας σχετικά στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας.
β. Η κοστολόγηση των υλικών ενεργείται από Επιτροπή που συγκροτείται από τον Κλάδο Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνοµίας, λαµβάνοντας υπόψη το κόστος
αγοράς, τον χρόνο κτήσης, την παρούσα κατάσταση και
οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο για την ορθή και ακριβή
κοστολόγησή τους. Η παραχώρηση των υλικών εγκρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον Κλάδο Διαχειριστικής Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνοµίας. Στο έγγραφο της έγκρισης παραχώρησης αναγράφεται και το προβλεπόµενο κατά περίπτωση κόστος.
γ. Η παραχώρηση των κριθέντων ως µη αξιοποιήσιµων,
συµπεριλαµβανοµένων όλων των αναλώσιµων, ενεργείται από τις ορισθείσες Επιτροπές της περ. α΄. Στην περίπτωση αυτήν, οι Υπηρεσίες που κατέχουν το υλικό, µεριµνούν για την αποκόλληση ενδείξεων-εµβληµάτων και
την εν γένει αφαίρεση οποιουδήποτε υπηρεσιακού στοιχείου. Τα εν λόγω υλικά παραδίδονται, κατόπιν πλειοδοτικών διαδικασιών, στον πλειοδότη. Η Υπηρεσία που παραδίδει τα υλικά, αναφέρει στη Διεύθυνση Υποστήριξης
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας τις λεπτοµέρειες
παράδοσής τους προς τους πλειοδότες και ιδίως την ηµεροµηνία και ώρα. Είναι δυνατή, προς επίσπευση των αναγκαίων διαδικασιών, η συγκέντρωση όµοιων υλικών σε
µια Υπηρεσία, από την οποία και διενεργούνται όλες οι
ενέργειες του παρόντος.
3. Για τη χρέωση και είσπραξη του χρηµατικού ανταλλάγµατος εφαρµόζεται η ακόλουθη διαδικασία:
α. Η Διεύθυνση Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας συντάσσει διαπιστωτική πράξη κοστολόγησης εις διπλούν, όπου αναφέρεται λεπτοµερώς το
κόστος και εκδίδει αναλυτικό τιµολόγιο, σύµφωνα µε τα
στοιχεία της πράξης κοστολόγησης, το οποίο επιδίδεται
στον ανάδοχο.
β. Ο ανάδοχος υποχρεούται, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών, να καταβάλει το ποσό του εν λόγω τιµολογίου µέσω της εφαρµογής του Ηλεκτρονικού Παραβό-

λου (e-παράβολο) και να προσκοµίσει το εν λόγω αποδεικτικό είσπραξης στην Υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση από τη Διεύθυνση Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας συντάσσεται χρηµατικός κατάλογος
µε τα πλήρη στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν, σύµφωνα µε το άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6), ο οποίος αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Εισοδήµατος του αναδόχου για τη βεβαίωση και είσπραξη του εν λόγω ποσού.
Άρθρο 32
Θέµατα αρµοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασµού
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
1. Οι θέσεις των Προϊσταµένων της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας και της Διεύθυνσης Προµηθειών
των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ.
62/2019 (Α΄ 101) καταλαµβάνονται από ανώτερους ή ανώτατους αξιωµατικούς των Σωµάτων, που υπάγονται
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή υπαλλήλους
κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό τουλάχιστον Β΄, οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73),
τροποποιείται ως εξής:
«2. Οι αποσπάσεις του προσωπικού για τη στελέχωση
των Διευθύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων της παρ. 1,
διενεργούνται µε κοινή απόφαση του αρµοδίου οργάνου
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του συναρµόδιου Υπουργείου για χρονικό διάστηµα µέχρι τριών (3)
ετών και µπορούν να ανανεώνονται µία φορά, µετά από
πρόταση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Διεύθυνσης,
κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Ειδικότερα, για το ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι ανωτέρω αποσπάσεις διενεργούνται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη για χρονικό διάστηµα µέχρι
τριών (3) ετών, το οποίο µπορεί να παραταθεί µια ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα, µετά από
πρόταση του Προϊστάµένου της αρµόδιας Διεύθυνσης.»
Άρθρο 33
Ρυθµίσεις θεµάτων διαχείρισης και δαπανών
της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων
Σωµάτων Ασφαλείας
Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4703/2020
(Α΄ 131) αρχίζει από τις 26.6.2019.
Άρθρο 34
Ρυθµίσεις σταδιοδροµίας
Απόφοιτοι της Σχολής Αξιωµατικών (Σ.Α.Ε.Α.) και του
Τµήµατος Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων (Τ.Ε.Μ.Α.) της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και
της Σχολής Αξιωµατικών και της Σχολής Επιµόρφωσης
και Μετεκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώµατος, οι οποίοι τέθηκαν σε αποστρατεία µε τον βαθµό του Αστυνοµικού Υποδιευθυντή ή Αντιπυράρχου, αντίστοιχα, ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους στον βαθµό του Αστυνόµου Α΄ ή του Επιπυραγού, έχοντας συµπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιµη υπηρεσία ή
καταληφθεί από το όριο ηλικίας του βαθµού τους, ή λό-
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γω σωµατικής ανικανότητας, προάγονται στον βαθµό
του Αστυνοµικού Διευθυντή ή του Πυράρχου, αντίστοιχα, εφόσον υποβάλλουν αίτηση στην αρµόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου τους, εντός τριών (3) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς να γεννώνται για
αυτούς συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονοµικά δικαιώµατα.
Άρθρο 35
Διάθεση κατασχεµένων µέσων
Το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της από 13.4.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο
Χρήση κατασχεµένων µέσων για τις ανάγκες
των Σωµάτων Ασφαλείας και των
Καταστηµάτων Κράτησης
1.α. Για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνο ίας, του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώµατος και των
Καταστηµάτων Κράτησης της Χώρας, µπορεί να τους
διατίθενται κατά κυριότητα κατασχεµένα µέσα, τα οποία
ανήκουν στις εξής κατηγορίες:
(αα) χερσαία, χωρίς περιορισµό κυβισµού, πλωτά ή αµφίβια µεταφορικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των ρυµουλκούµενων,
(αβ) µηχανήµατα έργου,
(αγ) αεροσκάφη και συστήµατα µη επανδρωµένων αεροσκαφών.
β. Η διάθεση επιτρέπεται, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(βα) έχουν κατασχεθεί από αστυνοµικές, λιµενικές ή
πυροσβεστικές αρχές ως αντικείµενα λαθρεµπορίας ή
ως µέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων, για τις οποίες
προβλέπεται ποινή στερητική της ελευθερίας, ενός (1)
τουλάχιστον έτους, και
(ββ) έχουν παρέλθει τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία κατάσχεσής τους και στο διάστηµα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν έχει καταστεί αµετάκλητο βούλευµα ή αµετάκλητη απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου ή εισαγγελική διάταξη για την άρση της κατάσχεσης και την απόδοσή τους στον ιδιοκτήτη τους.
γ. Η ίδια διαδικασία δύναται να ακολουθείται για τα ανωτέρω µέσα, τα οποία έχουν κατασχεθεί από αστυνοµικές, λιµενικές ή πυροσβεστικές αρχές:
(γα) ως αντικείµενα κλοπής ή άλλης αξιόποινης πράξης και ο ιδιοκτήτης τους δεν προσέρχεται να τα παραλάβει εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από τότε, που
προσκλήθηκε αποδεδειγµένα για τον σκοπό αυτό, ή
(γβ) ως αντικείµενα κλοπής ή άλλης αξιόποινης πράξης, ο ιδιοκτήτης τους είναι άγνωστος και έχει παρέλθει
προθεσµία έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία της κατάσχεσης, ή
(γγ) για τα οποία έχει εκδοθεί εισαγγελική διάταξη ή
α ετάκλητο βούλευµα ή αµετάκλητη δικαστική απόφαση
για την απόδοσή τους στον ιδιοκτήτη τους, εφόσον ο ιδιοκτήτης τους δεν προσέρχεται να τα παραλάβει εντός
προθεσµίας έξι (6) µηνών από τότε που έλαβε γνώση αποδεδειγµένα για το δικαίωµά του να του αποδοθούν.
2. Για τη διάθεση των µέσων της παρ. 1 εκδίδεται απόφαση του Υπουργού, ο οποίος προΐσταται της Υπηρε-

σίας που πραγµατοποίησε την κατάσχεση, ύστερα από
πρόταση του Αρχηγείου του οικείου Σώµατος. Με την
έκδοση της απόφασης αίρεται η κατάσχεση και µεταβιβάζεται αυτοδίκαια η κυριότητα του µέσου.
3. Αν, µετά τη διάθεση του µέσου που κατασχέθηκε,
διατάχθηκε αµετακλήτως, µε βούλευµα ή µε δικαστική απόφαση, η απόδοσή του στον ιδιοκτήτη του, καταβάλλεται σε αυτόν ως πλήρης αποζηµίωση ποσό ίσο µε την αξία του. Η αξία καθορίζεται µε έκθεση κοστολόγησης, η
οποία συντάσσεται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, µετά
την έκδοση της απόφασης διάθεσης. Στην έκθεση υπολογίζονται δασµοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που έχουν καταβληθεί. Εφόσον ο δικαιούχος δεν αποδέχεται
το ποσό της αποζηµίωσης, δικαιούται να προσφύγει, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την επίδοση
της έκθεσης, στα διοικητικά δικαστήρια για τον καθορισµό της αξίας του κατασχεθέντος.
4.α. Η έκθεση κοστολόγησης συντάσσεται από επιτροπή προσδιορισµού αξίας κατασχεµένων µέσων, η οποία
συγκροτείται από:
(αα) έναν (1) αξιωµατικό αρµόδιο για θέµατα τεχνικών,
(αβ) έναν (1) αξιωµατικό αρµόδιο για θέµατα οικονοµικών,
(αγ) έναν (1) µηχανολόγο - µηχανικό της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης ή του οικείου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης.
β. Η µέριµνα για τη συγκρότηση των επιτροπών ανήκει στον Αρχηγό του Σώµατος, στο οποίο ανήκει η υπηρεσία που προέβη στην κατάσχεση.
γ. Ανακύπτοντα έξοδα για τη λειτουργία των επιτροπών, καθώς και αναλογούντες δασµοί, φόροι και λοιπές
επιβαρύνσεις για τη διάθεση των µέσων, βαρύνουν τους
προϋπολογισµούς των φορέων στους οποίους διατίθενται.
5. Οι αποφάσεις της παρ. 2 κοινοποιούνται στην αρµόδια για τη σχετική παράβαση εισαγγελική αρχή, στην υπηρεσία, η οποία διενήργησε την κατάσχεση του µέσου
και στην υπηρεσία ή στον φορέα, όπου φυλάσσεται το
µέσο. Στην τελευταία περίπτωση, επέχουν θέση απόφασης άρσης του µέτρου της µεσεγγύησης.
6. Η ίδια διαδικασία δύναται να ακολουθείται και για τα
οχήµατα, τα οποία έχουν ακινητοποιηθεί από αστυνοµικές αρχές, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 46 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57) και οι ιδιοκτήτες τους δεν προσέρχονται να τα παραλάβουν εντός
προθεσµίας έξι (6) µηνών από τότε που έλαβαν αποδεδειγµένα γνώση για την ακινητοποίηση.
7. Η παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54)
δεν εφαρµόζεται κατά τις διαδικασίες του παρόντος.
8. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως την 31 Δεκεµβρίου 2021.»
Άρθρο 36
Ρυθµίσεις θεµάτων φοίτησης
στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνοµίας
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. α. Η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής
Αστυνοµίας διαρκεί έξι (6) εξάµηνα.
β. Οι Αστυφύλακες που είχαν εισαχθεί στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνοµίας µε το σύστηµα
των γενικών εξετάσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2
του ν. 1351/1983 (Α΄ 56) και αποφοιτούν από αυτή µέχρι
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και το έτος 2022, δύνανται µε αίτησή τους να παρακολουθήσουν ακαδηµαϊκά σεµινάρια για να εξοµοιωθούν
µε τους αποφοίτους της περ. α΄, η φοίτηση των οποίων
διαρκεί έξι (6) εξάµηνα. Με απόφαση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη ρυθµίζεται η διαδικασία για τη
συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στα ανωτέρω σεµινάρια, η διεξαγωγή αυτών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας.»
2. Η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνοµίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, αρχίζει από το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022.
Άρθρο 37
Στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών
και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων
1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Υπηρεσία της παρ. 1 στελεχώνεται από το αναγκαίο για τη λειτουργία της προσωπικό των Υπηρεσιών
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που αποσπάται
σε αυτήν για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) ετών, το οποίο µπορεί να ανανεωθεί µία φορά. Ειδικά για το ένστολο προσωπικό, η ανωτέρω απόσπαση διενεργείται για
χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) ετών, το οποίο µπορεί
να παραταθεί µια ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό
διάστηµα. Επίσης, στην ίδια Υπηρεσία µπορεί να αποσπάται και προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του
κατά περίπτωση φορέα προέλευσης. Ως Προϊστάµενος
της Υπηρεσίας τοποθετείται ανώτατος ή ανώτερος αξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας ή του Πυροσβεστικού Σώµατος ή πολιτικός υπάλληλος του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό A΄. Για
το προσωπικό που είναι ήδη αποσπασµένο στην Υπηρεσία, η απόσπασή του συνεχίζει αυτοδικαίως και για όσο
χρόνο υπολείπεται από την τελευταία πράξη απόσπασής
του. Η ανάθεση καθηκόντων του Προϊστάµενου της
Υ.Δ.Ε.Α.Π. γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, αν επρόκειτο για ένστολο προσωπικό, ή
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), αν επρόκειτο για πολιτικό προσωπικό. Η επιλογή του προσωπικού που αποσπάται για πρώτη φορά στην Υπηρεσία,
διενεργείται, κατόπιν εισήγησης τριµελούς Επιτροπής, η
οποία αποτελείται από τον εκάστοτε Διευθυντή της
Υ.Δ.Ε.Α.Π., ως Πρόεδρο, και από τους δύο (2) αρχαιότερους Προϊσταµένους Τµηµάτων της Υπηρεσίας. Για τη
θέση των Προϊσταµένων Τµηµάτων απαιτείται κατ’ ελάχιστον τετραετής προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία
στην Υπηρεσία ή σε άλλη αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή. Ως Προϊστάµενοι Τµηµάτων της Υπηρεσίας ορίζονται
ανώτεροι ή, ελλείψει αυτών, κατώτεροι αξιωµατικοί των
υπαγόµενων στο Υπουργείο Προστασί¬ας του Πολίτη
Σωµάτων, ή πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ µε βαθµό Α΄.
Λήξη απόσπασης δεν δύναται να πραγµατοποιηθεί µε αίτηση του προσωπικού της Υπηρεσίας, παρά µόνον για
λόγους έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης.»
2. Στο άρθρο 3 του ν. 3938/2011 προστίθεται παρ. 6,
ως ακολούθως:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολί-

τη καθορίζονται θέµατα σχετικά µε την οργάνωση, τη
διάρθρωση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες της
Υ.Δ.Ε.Α.Π., καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.»
Άρθρο 38
Επιβολή διοικητικού προστίµου σε ιδιοκτήτη ζώου
που προκάλεσε αγροτικές φθορές
Στο άρθρο 39 του ν. 3585/2007 (Α΄ 148), προστίθεται
παρ. 5 ως εξής:
«5. Στον ιδιοκτήτη των ζώων που προκάλεσαν αγροτικές φθορές, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 4, επιβάλλεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας ή
από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των κατά τόπους Περιφερειών, διοικητικό πρόστιµο, το ύψος του οποίου διαµορφώνεται ως εξής:
α) Στην περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης των
ζώων διαπράττει το προαναφερόµενο αδίκηµα για πρώτη φορά, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο πενήντα (50)
ευρώ.
β) Στην περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης των
ζώων διαπράττει το προαναφερόµενο αδίκηµα για δεύτερη φορά, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο διακοσίων
(200) ευρώ.
γ) Στην περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης των
ζώων διαπράττει το προαναφερόµενο αδίκηµα για τρίτη
φορά, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο χιλίων (1.000)
ευρώ.
δ) Για κάθε επόµενη περίπτωση πλέον της τρίτης φοράς το διοικητικό πρόστιµο διπλασιάζεται.
Ο ιδιοκτήτης των ζώων ενηµερώνεται για την παράβαση και την επιβολή προστίµου που του επεβλήθη µε συστηµένη επιστολή, οφείλει δε να εξοφλήσει το πρόστιµο
εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία
παραλαβής της.
Σε περίπτωση, κατά την οποία το πρόστιµο δεν εξοφληθεί, το ποσό βεβαιώνεται από την κατά τόπον αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
Η παρούσα δεν εφαρµόζεται, εφόσον ιδιοκτήτης του
ζώου είναι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ορίζονται η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίµων, υποβολής ένστασης, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
παρούσας.»
Άρθρο 39
Θέµατα αρµοδιότητας
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας
1. Οι περ. α΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 37 του
ν. 4704/2020 (Α΄ 133) αντικαθίστανται ως εξής:
«α) έξι (6) θέσεις για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
και Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισµού, εκ των οποίων οι τρεις (3) θέσεις αφορούν στην
Κατηγορία ΠΕ/ΤΕ Μηχανικών, ζ) επτά (7) θέσεις ειδικού
επιστηµονικού προσωπικού εκ των οποίων: µία (1) θέση
Ψυχολόγου, µία (1) θέση Αναλυτή Δεδοµένων και πέντε
(5) θέσεις ειδικών που άπτονται της Διαχείρισης Κρίσεων.»
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2. Ως καταληκτική ηµεροµηνία του δευτέρου εδαφίου
της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020, ορίζεται η
30η Ιουνίου 2021.
3. Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου τέταρτου της από
14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) για την αποτροπή εξάπλωσης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας στο πλαίσιο των λειτουργικών αναγκών του
Εθνικού Μηχανισµού δύναται, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων πρόσληψης προσωπικού, να προσλαµβάνει για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µηνών εξειδικευµένο επιστηµονικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό,
κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων επιλογής προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένης και της ΠΥΣ 33/2006
(Α΄ 280). Τα απαιτούµενα προσόντα για την πρόσληψη
του προσωπικού ορίζονται στην πρόσκληση που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας. Η πρόσληψη διενεργείται κατά την έκταση
των οριζόµενων ανά περίπτωση αναγκών στην πρόσκληση ή σε τυχόν συµπληρωµατική πρόσκληση.»
4. Η προθεσµία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
πρόσληψης προσωπικού στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου δέκατου της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 4722/2020 (Α΄ 177) και παρατάθηκε µε την παρ. 3 του
άρθρου εικοστού εβδόµου του ν. 4737/2020 (Α΄ 204), παρατείνεται έως τις 15.12.2020.
Άρθρο 40
Σύσταση Μονάδας Επιθεώρησης και Ελέγχου
στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
1. Συστήνεται Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχου της
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας µε έδρα την
Αθήνα, η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, στελεχώνεται από προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και έχει ως αποστολή της τη διαπίστωση τήρησης µέτρων αρµοδιότητας που έχει ή της ανατίθεται και την επιβολή
των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων.
2. Θέµατα οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας
της Μονάδας Επιθεώρησης και Ελέγχου, τα ειδικότερα
καθήκοντα των οργάνων της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, καθορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27)
προστίθεται περ. ε΄ ως εξής:
«ε. Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχου της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου εικοστού τρίτου της από
14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Αρµόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρµογής των κατεπειγόντων µέτρων για την αντιµετώπιση
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων, είναι το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονοµικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, η Ελληνική Αστυνοµία, η

Δηµοτική Αστυνοµία και οι Λιµενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του
άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), καθώς και η Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχου της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας.
β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές-ελεγκτές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρµόδια υγειονοµικά όργανα των
Υγειονοµικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, το
ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, της Δηµοτικής Αστυνοµίας, το ένστολο προσωπικό των Λιµενικών Αρχών, οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Ε.Α.Δ., οι ελεγκτές της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς,
καθώς και το προσωπικό της Μονάδας Επιθεώρησης και
Ελέγχου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.»
Άρθρο 41
Παροχή οπλισµού, πυροµαχικών και λοιπού
εξοπλισµού στους αξιωµατούχους της κατηγορίας 1
του µόνιµου προσωπικού της Ευρωπαϊκής
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)
Το µόνιµο προσωπικό της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 54 του Κανονισµού (ΕΕ) 2019/1896 (κατηγορία 1)
της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
(Frontex), που αναπτύσσεται στην Ελληνική Επικράτεια
για τις ανάγκες διενέργειας κοινών επιχειρήσεων µε τις
ελληνικές Αρχές, εφόσον κριθεί ικανό να φέρει οπλισµό,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2019/1896 και διαθέτει
έγκριση από τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, δύναται να φέρει οπλισµό, πυροµαχικά και λοιπό εξοπλισµό, τα οποία
είναι καταχωρισµένα ως υλικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, στο πλαίσιο αποκλειστικά της εκπλήρωσης των
σκοπών των επιχειρησιακών σχεδίων και για όσο χρόνο
παραµένει στην Ελληνική Επικράτεια. Η παροχή του υλικού πραγµατοποιείται ανά περιοχή αρµοδιότητας της αστυνοµικής υπηρεσίας, από την οποία χρεώνεται το εν
λόγω υλικό. Σε περίπτωση αποχώρησης από την Ελληνική Επικράτεια, το ως άνω µόνιµο προσωπικό µεριµνά για
την αποχρέωση του υλικού.
Άρθρο 42
Ρυθµίσεις συµβάσεων προµήθειας
ειδών αρτοτροφοδοσίας αρµοδιότητας
Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής
Η παρ. 5 του άρθρου 124 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Συµβάσεις προµήθειας ειδών αρτοτροφοδοσίας
των Καταστηµάτων Κράτησης, των Σωφρονιστικών και
Θεραπευτικών Καταστηµάτων, των Ειδικών Θεραπευτικών Καταστηµάτων, της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών και του Ιδρύµατος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων
Βόλου, οι οποίες ίσχυαν ως και τις 31.12.2020, παρατείνονται ως και την 30ή.6.2021, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου. Η ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών και η υπογραφή νέων
συµβάσεων προµήθειας ειδών αρτοτροφοδοσίας συνεπάγονται αυτοδικαίως τη λήξη των συµβάσεων της παρούσας. Η δαπάνη καλύπτεται από πιστώσεις του Ταµείου Χρηµατοδότησης Δικαστικών Κτιρίων για το χρονικό
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διάστηµα από 1ης.11.2019 ως 31.12.2019 και εν συνεχεία από πιστώσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η παράταση των συµβάσεων της παρούσας ισχύει
από 1.11.2019 και µετά.»
Άρθρο 43
Κατάργηση προστατευτικής φύλαξης
ασυνόδευτων ανηλίκων
1. Oι ασυνόδευτοι ανήλικοι, υπήκοοι τρίτων χωρών ή
ανιθαγενείς, δεν τίθενται σε προστατευτική φύλαξη του
άρθρου 118 του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58), µόνο εξαιτίας του
γεγονότος ότι στερούνται ασφαλούς ή γνωστής διαµονής. Στην περίπτωση αυτήν, ενηµερώνονται αµελλητί ο
Εισαγγελέας Ανηλίκων ή, ελλείψει αυτού, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ο οποίος ενεργεί ως προσωρινός επίτροπος των ασυνόδευτων ανηλίκων της κατά τόπον αρµοδιότητάς του, και η Ειδική Γραµµατεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου. Η Ειδική Γραµµατεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων µεριµνά για την άµεση παραποµπή των
ασυνόδευτων ανηλίκων σε κατάλληλη δοµή φιλοξενίας
µετά από έκδοση εισαγγελικής διάταξης.
2. Υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, οι οποίοι, µετά από διαδικασία ταυτοποίησης, αναγνωρίζονται ως ασυνόδευτοι ανήλικοι, κατά την έννοια της περ. ι΄ του άρθρου 2 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169), παραπέµπονται αµελλητί σε διαδικασία εξεύρεσης επείγουσας φιλοξενίας
διά της Ειδικής Γραµµατείας Προστασίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων και ενηµερώνεται προς τούτο η αρµόδια εισαγγελική αρχή για την έκδοση σχετικής διάταξης µεταφοράς.

Άρθρο 44
Αρµοδιότητα Ειδικής Γραµµατείας Προστασίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου - Τροποποίηση
του άρθρου 60 του ν. 4636/2019
Στην παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169),
προστίθεται νέα υποπερ. βστ΄ ως εξής:
«βστ. Τη διαχείριση των αιτηµάτων επείγουσας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, οι οποίοι εντοπίζονται από τις αστυνοµικές αρχές, κάθε άλλη αρχή ή υπηρεσία ή
φορείς της κοινωνίας των πολιτών ή τρίτα πρόσωπα, και
στερούνται ασφαλούς ή γνωστής διαµονής.»

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η
παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 2721/1999 (Α΄ 112).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ
Άρθρο 46
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλη
διάταξη ορίζει διαφορετικά.
Αθήνα,

2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ

