Αριθ. 203 / 12 / 2022
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγματος)
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Σύσταση Δικαστικής
Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»
Α.

Με το υπόψη σχέδιο νόμου:

1.
Εισάγεται ο θεσμός της Δικαστικής Αστυνομίας στο ελληνικό δικαστικό
σύστημα και ρυθμίζεται κάθε ζήτημα σχετικά με τη διάρθρωση, τη στελέχωση, τις
αρμοδιότητες και την εν γένει λειτουργία της “Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας”
που συστήνεται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ο αριθμός των απαιτούμενων θέσεων πολιτικού και αστυνομικού προσωπικού
συστήνεται με π.δ..
(άρθρα 1 - 44)
2.
Ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
αναφορικά με τη λειτουργία των δικαστηρίων.
(άρθρα 45 - 56)
Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται
προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

επί

του

κρατικού

1.
Ετήσια δαπάνη από τη σύσταση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης “Υπηρεσίας
Δικαστικής Αστυνομίας” και την ως εκ τούτου, αντιμετώπιση των συνολικών εξόδων
που απαιτούνται για τη λειτουργία της (στέγαση υπηρεσιών, μισθολογική δαπάνη
προσωπικού, καταβολή επιδομάτων θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους των
επιμέρους οργανικών μονάδων, υλοποίηση της αποστολής και των ειδικότερων
αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας, προμήθεια αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού
κ.λπ.). (άρθρα 1 - 44)
Το ύψος της μισθολογικής δαπάνης θα προσδιορισθεί κατά την έκδοση του
π.δ., με το οποίο συστήνεται ο αριθμός των θέσεων του πολιτικού προσωπικού
[Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ),
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)] καθώς και του αστυνομικού προσωπικού
(Αστυνόμος, Aρχιφύλακας, Υπαρχιφύλακας, Φρουρός Δικαστικής Αστυνομίας)].
(άρθρα 16 και 53 παρ. 4 β.) Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής θα υλοποιείται στον
βαθμό πλήρωσης των συνιστώμενων θέσεων, θα περιορίζεται δε σε περίπτωση
κάλυψης αυτών με αποσπάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.1.
Για τις λοιπές δαπάνες δεν εστάλησαν στοιχεία από το αρμόδιο Υπουργείο.
2.

Δαπάνη από την κάλυψη των εξόδων:
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α. διεξαγωγής του διαγωνισμού που προκηρύσσεται για τη στελέχωση της
Δικαστικής Αστυνομίας (προκήρυξη, αιτήσεις συμμετοχής και έλεγχος
δικαιολογητικών, συγκρότηση επιτροπών, προκαταρκτικές δοκιμασίες, γραπτές και
προφορικές εξετάσεις, βαθμολόγηση υποψηφίων κ.λπ.), (άρθρα 20, 21, 22, 23, 24
και 53 παρ. 6)
β. εισαγωγικής εκπαίδευσης του προσωπικού κάθε τομέα της Δικαστικής
Αστυνομίας καθώς και επιμόρφωσης και τακτικής επανεκπαίδευσης των υπαλλήλων
της. (άρθρα 33 και 53 παρ. 7)
Για την εκτίμηση του ύψους της δαπάνης αυτής δεν εστάλησαν στοιχεία από
το αρμόδιο Υπουργείο.

Αθήνα,
ΕΛΑΒΑΝ ΓΝΩΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
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