
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών,

ψορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωψελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές

διατάξεις»

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο Ι

Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των επιτροπών του άρθρου ΙΙ του ν. 4760/2020 —

Προσθήκη δεύτερου εδαψίου στην παρ. 3 του άρθρου ΙΙ του ν. 4760/2020

Στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4760/2020 (Α 247) προστίθεται δεύτερο εδάψιο και η

παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«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 απόψαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Με κοινή

απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, δύναται να χορηγείται

αποζημίωση στο προσωπικό που συμμετέχει στις παραπάνω επιτροπές, σύμψωνα με το

άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).».

Άρθρο 2

Συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στο Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής

Συνοριοψυλακής και Ακτοψυλακής

1. Η Ελληνική Αστυνομία αποσπά στελέχη της στο Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής

Συνοριοψυλακής και Ακτοψυλακής, κατ’ εψαρμογή του ισχύοντος Κανονισμού για την

Ευρωπαϊκή Συνοριοψυλακή και Ακτοψυλακή εντός των οριζόμενων προθεσμιών.

2. Στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που αποσπώνται στο Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής

Συνοριοψυλακής και Ακτοψυλακής μέσω μακροπρόθεσμων αποσπάσεων (κατηγορία 2)

καταβάλλεται αποζημίωση απευθείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοψυλακής και

Ακτοψυλακής με το οριζόμενο από αυτόν ποσό. Τα εν λόγω στελέχη δεν δικαιούνται διαψορά

επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, καθώς και καμία άλλη δαπάνη μετακίνησης που

προβλέπεται στα εσωτερικά άρθρα 16, 20 και 21 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2

του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

3. Στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που αποσπώνται στο Μόνιμο Σώματης Ευρωπαϊκής

Συνοριοψυλακής και Ακτοψυλακής μέσω βραχυπρόθεσμων αποστολών και μέσω της

εψεδρείας ταχείας αντίδρασης (κατηγορίες 3 & 4) δικαιολογούνται αποζημιώσεις, όπως

αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοψυλακής και Ακτοψυλακής,



συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μίσθωσης μεταψορικού μέσου. Οι αποζημιώσεις
αυτές καταβάλλονται στα στελέχη από τον ψορέα στον οποίο ανήκουν, εψόσον δεν δύναται
να καταβληθούν απευθείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοψυλακής και
Ακτοψ υλακή ς.

4. Οι αποζημιώσεις καιτα έξοδα της παρ. 3 αναγνωρίζονται βάσει των υποβληθέντων
παραστατικών και των ορίων που καθορίζονται στους κανόνες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Συνοριοψυλακής και Ακτοψυλακής. ‘Οταν θεσπίζεται μοναδιαίο κόστος από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Συνοριοψυλακής και Ακτοψυλακής, η εκάστοτε αποζημίωση ή έξοδο, εΦόσον
δικαιολογείται, αναγνωρίζεται στο ύψος του μοναδιαίου κόστους, ανεξαρτήτως του ποσού
που δαπανήθηκε από τον μετακινούμενο. Το ποσό που καταβάλλεται στον μετακινούμενο
δεν μπορεί σε Καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό που επιστρέψεται από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοψυλακής και Ακτοψυλακής ως έκτακτο έσοδο στον τακτικό
προϋπολογισμό.

5. Οι δαπάνες και αποζημιώσεις της παρ. 3 υπόκεινται σε κρατήσεις σύμψωνα με τα
οριζόμενα στον ν. 4336/2015.

6. Η ισχύς των παρ. 3, 4 και 5 αρχίζει από την 27η.12021.

Άρθρο 3

Εκπαίδευση του προσωπικού της Κατηγορίας Ι του Μόνιμου Σώματος της Ευρωπαϊκής

Συνοριοψυλακής και Ακτοψυλακής (Ει·οπθΧ) από την Ελληνική Αστυνομία στον οπλισμό,

τα πυρομαχικά και τον λοιπό εξοπλισμό που τους παρέχεται από αυτήν — Προσθήκη

εδαψίων τετάρτου και πέμπτου στο άρθρο 41 του ν. 4760/2020

Στο άρθρο 41 του ν. 4760/2020 (Α’ 247) προστίθενται Τέταρτο και πέμπτο εδάψιο και το
άρθρο 41 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 41

Παροχή οπλισμού, πυρομαχικών και λοιπού εξοπλισμού στους αξιωματούχους της
κατηγορίας Ι του μόνιμου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Συνοριοψυλακής και Ακτοψυλακής

(ΕΓοπεΧ)

Το μόνιμο προσωπικό της περ. α) της παρ. Ι του άρθρου 54 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896
(κατηγορία 1) της Ευρωπαϊκής Συνοριοψυλακής και Ακτοψυλακής (ΕΓοπΧ), που
αναπτύσσεται στην Ελληνική Επικράτεια για τις ανάγκες διενέργειας κοινών επιχειρήσεων με
τις ελληνικές Αρχές, εψόσον κριθεί ικανό να ψέρει οπλισμό, σύμψωνα μετον Κανονισμό (ΕΕ)
2019/1896 και διαθέτει έγκριση από τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής
Συνοριοψυλακής και Ακτοψυλακής, δύναται να ψέρει 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 Το προσωπικό του παρόντος δύναται να εκπαιδεύεται στον

κατεχόμενο οπλισμό, πυρομαχικά και λοιπό εξοπλισμό, από στελέχη της Ελληνικής

Αστυνομίας. Με απόψαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται τα ειδικότερα

Θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία

λεπτομέρεια.».

Άρθρο 4

Τακτοποίηση, ενταλματοποίηση και πληρωμή δαπανών της Γενικής Γραμματείας

Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

1. Οι δαπάνες του Ειδικού Φορέα 1047.204.0000000 «Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής

Πολιτικής» που πραγματοποιήθηκαν και αψορούν νυχτερινή εργασία, εργασία εξαιρέσιμη

προς συμπλήρωση του υττοχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου, εργασία τις αργίες, εργασία

πέραν της υποχρεωτικής και εργασία πέραν του πενθημέρου, των υπαλλήλων των

Καταστημάτων Κράτησης, η οποία παρασχέθηκε κατά τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019 και

2020, λογίζονται νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής γενικής ή ειδικής

διάταξης και δύναται να αναληψθούν, να εκκαθαρισθούν και να πληρωθούν σε βάρος των

οικείων πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους, καθώς και του οικονομικού έτους

2022.

2. Με κοινή απόΦαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών, καθορίζονται

οι επιμέρους διαδικασίες εξόψλησης των δαπανών της παρ. 1, ανά έτος, Κατάστημα

Κράτησης, είδος παρεχόμενης εργασίας και σχέσης εργασίας προσωπικού, καθώς και κάθε

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή του παρόντος.

3. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την παρ. 1, δύναται να καλυψθούν μόνο από το

Υπουργείο Οικονομικών με έκτακτη ενίσχυση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Γενικής

Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 5

Εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του

Πολίτη

1. Δαπάνες μετακινήσεων και οδοιπορικών εξόδων, προμήθειας αγαθών, παροχής

υπηρεσιών, μισθωμάτων και έργων των Ειδικών Φορέων του Υπουργείου Προστασίας του

Πολίτη, που διαχειρίζεται η Ελληνική Αστυνομία και πραγματοποιήθηκαν από την

μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, λογίζονται νόμιμες και κανονικές κατά παρέκκλιση κάθε

γενικής ή ειδικής διάταξης, τηρουμένων των διατάξεων περί παραγραψής, και μπορούν να

αναληψθούν, να εκκαθαρισθούν και να πληρωθούν μέχρι την 31η.12.2021, σε βάρος των

οικείων πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους.

2. Η παρ. 1 εψαρμόζεται αντίστοιχα και για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σε βάρος

της οικείας Παγίας Προκαταβολής.

3. Σε περιπτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών, που επιβάλλουν την άμεση

μετακίνηση αστυνομικού προσωπικού, για λόγους εθνικής ασψάλειας ή δημόσιας τάξης και

ασψάλειας ή δημόσιας υγείας, κατόπιν σχετικής εγκριτικής διαταγής του Αρχηγού της
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Ελληνικής Αστυνομίας ή κατά περίπτωση του αρμοδίου οργάνου, το πρωτογενές αίτημα για
την έκδοση των αποψάσεων ανάληψης υποχρέωσης για τις δαπάνες οδοιπορικών εξόδων
και η έκδοση αυτών των αποψάσεων μπορούν να πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερο
χρόνο, σε βάρος των πιστώσεων των Ειδικών Φορέων που διαχειρίζεται η Ελληνική

Αστυνομία.

4. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί, που καθιστούν αδύνατη
την προβλεπόμενη επιστροφή του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που
μετακινείται για εκτέλεση υπηρεσίας, στην έδρα της Υπηρεσίας του, είναι δυνατό να
αναλαμβάνονται επιπλέον δαπάνες οδοιπορικών εξόδων, οι οποίες λογίζονται νόμιμες και
κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής γενικής ή ειδικής διάταξης και μπορούν να
αναληψθούν, να εκκαθαρισθούν και. να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων των Ειδικών

Φορέων που διαχειρίζεται η Ελληνική Αστυνομία.

Άρθρο ό

Εκκαθάριση, τακτοποίηση, ενταλματοποίηση δαπανών της Γενικής Γραμματείας

Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

1. Δαπάνες του Ειδικού Φορέα 1047.204.0000000 «Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής
Πολιτικής)> που πραγματοποιήθηκαν και αψορούν σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από
1.1.2Ο2Ο έως και τις 31.12.2021, μετά τη λήξη της υπ’ αρ. 75547/2014 σύμβασης του έργου
«Πιλοτική εψαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων,
καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια», θεωρούνται νόμιμες και κανονικές κατά παρέκκλιση

κάθε εθνικής, γενικής ή ειδικής διάταξης, γίνονται αυτοδίκαια αποδεκτές, εκκαθαρίζονται

και εξοψλούνται ως αποζημιώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Γενικής
Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, με την προϋπόθεση ότι καλύπτονται από τις
εγκεκριμένες πιστώσεις των προϋπολογισμών των αντίστοιχων ετών.
2. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται

οι ειδικότερες λεπτομέρειες και οι επιμέρους διαδικασίες εκκαθάρισης των δαπανών της
παρ. 1.

Άρθρο 7

Υποχρέωση κατάρτισης ισολογισμών του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα
Ασψαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) και έγκριση ισολογισμών και απολογισμών του από το Υπουργείο

Προστασίας του Πολίτη

1. Το Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασψαλείας (ΤΑ.ΠΑΣ.Α.) υποχρεούται να
καταρτίσει και να υποβάλλει το αργότερο μέχρι την 31’ Δεκεμβρίου 2021 τους εκκρεμείς

ισολογισμούς όλων των τομέων, των Κλάδων και του Ειδικού Λογαριασμού του ν. 826/1978 (Α’
194) του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.ΑΣ.Α. για τα έτη έως καιτο 2018 καιτο αργότερο μέχριτην 31 Δεκεμβρίου
2022 για τα έτη 2019, 2020 και 2021, κατά παρέκκλιση της παρ. Ι του άρθρου 30 του ν.δ.
496/1974 (Α’ 204). Από το 2022 και για κάθε επόμενη χρήση οι ισολογισμοί υποβάλλονται το
αργότερο μέχρι την 30 Ιουνίου του επόμενου έτους κάθε χρήσης.



2. Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δύναται να εγκρίνει μέχρι και την
31η Δεκεμβρίου 2022, τους ισολογισμούς-απολογισμούς του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.,
συμπεριλαμβανομένων των ισολογισμών-απολογισμών όλων των τομέων, του Κλάδου Υγείας
Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και του Ειδικού Λογαριασμού του ν. 826/1978 του
Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για τα οικονομικά έτη 2008 έως και 2021, καθώς και όλων των τομέων του
Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης για τα έτη 2008 έως και 2014, κατά παρέκκλιση της προθεσμίας
έγκρισης της παρ. Ι του άρθρου 30 του ν.δ. 496/1974 και της περ. ββ) της παρ. Ι του άρθρου 43
του ν. 3518/2006 (Α 272)».

ΆρΘρο 8

Ρυθμίσεις Θεμάτων εκλογής Οργάνων και αντιπροσώπων συνδικαλιστικών

Οργανώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας — Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 15

στο άρθρο 30α ν. 1264/1982

1. Στην παρ. Ιτου άρθρου 30ατου ν. 1264/1982 (Α’ 79) α) διαγράψονταιοιλέξεις «αυτός,
όπως ισχύει σήμερα», β) μετά το άρθρο «0» προστίθεται η λέξη «παρών», γ) προστίθενται
οι λέξεις «το εδάψιο δεύτερο της παρ. Ι του άρθρου ΙΙ, το άρθρο 12», δ) βελτιώνεται
νομοτεχνικά η παράθεση των άρθρων και των παραγράψων και η παρ. 1 του άρθρου 30α
διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Ο παρών νόμος, εκτός από την παρ. 3 του άρθρου 1, τις παρ. Ι και 3 του άρθρου 7, το
εδάψιο δεύτερο της Παρ. Ι του άρθρου ΙΙ, το άρθρο 12, τις παρ. 3 έως 10 του άρθρου 14,
το άρθρο 15, την παρ. 5 και τις παρ. 7 έως 9 του άρθρου 16, το άρθρο 17, την Παρ. Ι του
άρθρου 18, τα άρθρα 19 έως 22, τις παρ. Ι και 2 του άρθρου 23, τα άρθρα 24, 26, 27 και
30, εψαρμόζεται ανάλογα, με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στις επόμενες
παραγράψους, και στους εν ενεργεία αστυνομικούς υπαλλήλους κάθε βαθμού της
Ελληνικής Αστυνομίας.».

2. Στο άρθρο 30α του ν. 1264/1982 προστίθεται παρ. 15 ως εξής:

«15. Η εκλογή των οργάνων και αντιπροσώπωντων συνδικαλιστικών οργανώσεων γίνεται
από ενιαίο ψηψοδέλτιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήψισι. Κάθε
εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών ίσο με το ένα Τρίτο (1/3) του αριθμού των
εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων. Σε
περίπτωση κλάσματος, ο επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών στρογγυλοποιείται στον
αμέσως προηγούμενο ακέραιο. Ψηψοδέλτια με μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης
ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήψισι που συγκέντρωσαν
τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών
του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων. Σε
περίπτωση ισοψηψίας γίνεται κλήρωση. ‘Οσοι δεν εκλέγονται, θεωρούνται επιλαχόντες
κατά τη σειρά των ψήψων που έλαβαν. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν θέσεις τακτικών
μελών που κενώνονται μέχρι τη λήξη της θητείας τους.>).

3. Εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, σι οργανώσεις οψείλουν να
έχουν προσαρμόσει τα καταστατικά τους στις ρυθμίσεις των παραπάνω διατάξεων,
σύμψωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30α του ν. 1264/1982, οι οποίες τυγχάνουν άμεσης
εψαρμογής απότην ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποίησης του καταστατικού. Μετά
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την πάροδο έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, σι παρ. Ι και 2 τυγχάνουν

άμεσης εψαρμογής, ανεξαρτήτως τυχόν διαψορετικής ρύθμισης του καταστατικού.

Άρθρο 9

Ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα των υποψηψίων για κατάταξη/πρόσληψη στην

Ελληνική Αστυνομία — Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.

2226/1994

Το τρίτο εδάψιο της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α’ 122) τροποποιείται

μετην εισαγωγή διαψοροποίησης ως προς το προσόν του ύψους μεταξύ υποψηψίων ανδρών
καιγυναικώνστη Σχολή Αστυψυλάκων καιστη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας,
και διαμορψώνεται ως ακολούθως:

«Τα προσόντα των υποψηψίων και οι προ καταρκτικές εξετάσεις, στις οποίες υποβάλλονται,
είναι κοινές και για τα δύο ψύλα με εξαίρεση το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα, το οποίο
είναιτουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και ένα μέτρο
και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες».

Άρθρο 10

Ρύθμιση Θεμάτων προσωπικού Εθνικής Υπηρεσίας Πληροψοριών (Ε.Υ.Π.)

1. Το προσωπικό που υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση Γ της Διεύθυνσης Β Συλλογής και
Ανάλυσης Πληροψοριών (Δ.ΣΥ.Α.Π-Β) της υποπερ. αγ’ της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου Ι

του π.δ. 1/2017 (Α’ 2) και στα γραψεία των Περιψερειακών Μονάδων Υποστήριξης της

Υποδιεύθυνσης Γ’ της υποπερ. βα’ της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου Ι του ιδίου ως άνω π.δ.,
όπως εξειδικεύεται στον Εσωτερικό Κανονισμό καιτον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης
και Κατανομής του Προσωπικού της Ε.Υ.Π., μετατάσσεται σε Κεντρικές ή Περιψερειακές
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδίως σε αυτές που ασκούν αρμοδιότητες δημόσιας
και κρατικής ασψάλειας, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, μετην ίδια σχέση
εργασίας, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς Θέσεις πολιτικού προσωπικού, οι οποίες
καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν.

2. Το προσωπικό της παρ. Ι μετατάσσεται σε οργανωτικές δομές της Ελληνικής Αστυνομίας
που προβλέπονται στον Κανονισμό της, αναλόγως των προσόντων — ειδικοτήτων τους που
αντιστοιχούν σε ίδιας κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκει, βάσει των
τυπικών προσόντων που διαθέτει και σύμψωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) με
τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε στην Υπηρεσία προέλευσης. Για τη
μετάταξη του προσωπικού εκδίδεται απόψαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η
οποία δεν δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως σύμψωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 17 του ν. 3649/2008 (Α 39). Για την τοποθέτηση του προσωπικού στις Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδεται απόψαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας,
λαμβανομένων υπόψη των δηλώσεων προτίμησής του ανά περιψερειακή ενότητα.

3. Το προσωπικό που μετατάσσεται σύμψωνα με τις παρ. Ι και 2 μισθοδοτείται από την
Ελληνική Αστυνομία. Στην περίπτωση που για το μετατασσόμενο προσωπικό προκύπτουν
χαμηλότερες μηνιαίες αποδοχές σε σχέση με τις μηνιαίες αποδοχές της Υπηρεσίας



προέλευσης, η διαψορά διατηρείται ως προσωπική σύμψωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27
του ν. 4354/2015 (Α 176). Το ως άνω προσωπικό διατηρεί το συνταξιοδοτικό και
ασψαλιστικό καθεστώς που είχε μέχριτην ημερομηνία μετάταξης.

4. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη συνολική μισθοδοσία του μετατασσόμενου προσωπικού
για το τρέχον έτος 2021, καθώς και για το έτος 2022 μεταψέρονται από την Ε.Υ.Π. στην
Ελληνική Αστυνομία.

Ί
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕπΕιΩΝ ΡΥΘΜ1ΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Επισπεύδοντες

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Στοιχεία επικοινωνίας:

Υπηρεσία Συντονισμού! Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, τηλ.:

2131521688-687-691-679,

Α/Δ’ Σταμούλης Αριστείδης, Α/Β’ (ε.κ.) Χατζημιχαηλίδου Αικατερίνη, τηλ. εργασίας:

213-1520137

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης στου ς οποίου ς αφορούν
οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης.’

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

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

2 Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοΘέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.

Τομέας νομοΘέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τροπολογία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Προστασία του εθελοντισμού,

ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, ψορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση

της κοινωψελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

Χ

Χ

Χ



ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο Ι

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς

Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η

χορήγηση αποζημίωσης στα μέλη των επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.

4760/2020 (Α’ 247) που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των υγειονομικών

εξετάσεων και των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών κατά τη διαδικασία

πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και

ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης.

Άρθρο 2

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει ανελλιπώς με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα

στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριουλακής και

Ακτοψυλακής (εψεξής ΕΙΟΝΤΕΧ). Σε αυτότο πλαίσιο και κατ’ εψαρμογή των άρθρων

54 έως 59 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/1896 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου, της Ι3ης Νοεμβρίου 2019, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοψυλακή και

Ακτοψυλακή και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και (ΕΕ)

2016/1624 (1295/1), από την Ιη.1.2021 η συνεισψορά της Ελληνικής Αστυνομίας με

προσωπικό στο Μόνιμο Σώμα (5ΤπΊπ8 ςοΓρ5) της Ευρωπαϊκής Συνοριοψυλακής και

Ακτοψυλακής αποκτά δεσμευτικό χαρακτήρα, ενώ αντίστοιχη υποχρέωση

υψίσταται και για τα επιχειρησιακά μέσα των οποίων η προμήθεια

πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Ειδικών Δράσεων του Ταμείου Εσωτερικής

Ασψάλειας. Η αξιολογούμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην επίλυση διαδικαστικών

θεμάτων και την εναρμόνιση με τους κανόνες αποζημίωσης του ΕΙΟΝΤΕΧ,

προκειμένου να διασψαλίζεται η απαραίτητη ευελιξία για την εκπλήρωση των

υποχρεώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας ως προς την απαιτούμενη συνεισψορά σε

προσωπικό και μέσα στο Μόνιμο Σώμα (5πςΙίπ ςοΓρ5) της Ευρωπαϊκής

Συνοριοψυλακής και Ακτοψυλακής και να αποψευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω

οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου.

Άρθρο 3

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



Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ρύθμιση ζητημάτων εκπαίδευσης και

κατάρτισης των στελεχών της Κατηγορίας Ι του Μόνιμου Σώματος της Ευρωπαϊκής

Συνοριοψυλακής & Ακτο4υλακής (ΕΒεα), σε θέματα οπλοτεχνικής και σκοποβολής,

στο πλαίσιο του άρθρου 41 του ν. 4760/2020 (Α’ 247).

Άρθρο 4

Με την παρούσα ρυθμίζονται οικονομικές εκκρεμότητες του Ειδικού Φορέα της

Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής (εψεξής Γ.Γ.Α.Π.) του Υπουργείου

Προστασίας του Πολίτη, σι οποίες αναψέρονται σε δαπάνες για παροχή νυχτερινής

εργασίας, εργασίας εξαιρέσιμης προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού

εβδομαδιαίου ωραρίου, εργασίας τις αργίες, εργασίας πέραν της υπσχρεωτικής και

εργασίας πέραν του πενθημέρου (Σάββατα) των υπαλλήλων των Καταστημάτων

Κράτησης που υπάγονται στη Γ.Γ.Α.Π. στη χρονική περίοδο από το έτος 2016 έως το

2020. Προβλέπεται ότι οι εν λόγω δαπάνες δύναται να πληρωθούν σε βάρος των

οικείων πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους (2021) και του οικονομικού

έτους 2022 και να καλυφθούν με ισόποση, στο ύψος της προκαλσύμενης δαπάνης,

έκτακτη ενίσχυση πιστώσεων από το αποθεματικό του Υπουργείου Οικονομικών,

λόγω μη ύπαρξης ε’γγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α.Π..

Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, καθίσταται δυνατή η εξόψληση των

ανωτέρω δαπανών που δεν ενταλματοποιήθηκαν, λόγω μη έγκαιρης ανάληψης της

σχετικής υποχρέωσης η οποία μη έγκαιρη ανάληψη οψείλεται:

Α. για τα έτη 2016, 2017, 2018 και νια το έτος 2019 (από Ιη.1.2019 έως 8.7.2019)

στην καθυστέρηση έκδοσης αποψάσεων και σχετικών αναλήψεων υποχρέωσης,

Β. γιατο υπόλοιπο του έτους 2019 (από 97.2019 έως 31.7.2019) και γιατο έτος 2020

στη μεταψορά της υπαγωγής της Γ.Γ.Α.Π. και των υψισταμένων οργανικών μονάδων

της από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,

Γ. στις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από τη διαδικασία μεταβίβασης

πιστώσεων σε δευτερεύοντα διατάκτη και στην αντίστοιχη ανάληψη της

υποχρέωσης από τις επιμέρους υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 5

Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζονται οικονομικές εκκρεμότητες των Ειδικών

Φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που διαχειρίζεται η Ελληνική

Αστυνομία, οι οποίες αναψέρονται στη χρονική περίοδο από τσ έτος 2019 μέχρι τη

δημοσίευση του παρόντος και αψορούν σε δαπάνες των εν λόγω Ειδικών Φορέων,

οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο για την

κάλυψη έκτακτων, επιτακτικών και επειγουσών αναγκών.

Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, καθίσταται δυνατή η εξόψληση

δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται από ψορείς του

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, από το έτος 2019 μέχρι τη δημοσίευση του

παρόντος που δεν ενταλματοποιήθηκαν, καίτοι προϋπήρχε απόψαση ανάληψης

υποχρέωσης, εξαιτίας:



Α. Εσψαλμένων καταχωρήσεων σε Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων (ΑΛΕ) και

λανθασμένων αντιστοιχίσεων των εγκεκριμένων αιτημάτων με τις εκδοθείσες

Αποψάσεις Ανάλη ψ ης Υποχρεώσεων (ΑΑΥ),

Β. ταυτόχρονης ανάληψης μέσω ΥΔΕ και Πάγιας Προκαταβολής, λόγω έλλειψης

απαιτού μενων πιστώσεων, προς εξυπηρέτηση έκτακτων, επιτακτικών και

επειγουσών αναγκών, μείζονος εθνικής ασάλε ιας,

Γ. των απρόβλεπτων περιστάσεων και συνθηκών που προέκυψαν εξαιτίας της

πανδημίας του κορωνοϊσύ ςονιο-ι9 και επέψεραν πραγματική δυσχέρεια στην

εψαρμογή των κείμενων διατάξεων περί οδοιπορικών εξόδων,

Δ. της εμψάνισης πραγματικών δυσχερειών που προέκυψαν συνδυαστικά ενόψει

της πανδη μίας του κορωνοϊού ΟνΙο-19 και της ύπαρξης νομοθετικού κενού,

Ε. περιπτώσεων ανωτέρας βίας που καθιστούν αδύνατη την προβλεπόμενη

επιστροψή του ένοτολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που μετακινείται

για εκτέλεση υπηρεσίας, στην έδρα της υπηρεσίας του.

Άρθρο ό

Για την πιλοτική εψαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής

επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια, σύμψωνα με το άρθρο

2 του π.δ. 62/2014 (Α 105) υπεγράψη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης η υπ’ αρ.

75547/2014 Σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε την Ιη.4.2015 και την 27η.Ι.2016, για

την ανάθεση σε ανάδοχο νομικό πρόσωπο. Για την εποπτεία και παρακολούθηση

της ορθής εψαρμογής της σύμβασης και της όλης λειτουργίας του συστήματος

ηλεκτρονικής επιτήρησης, σύμψωνα με τις διατάξεις του π.δ. 62/2014

συγκροτήθηκαν οι αρμόδιες για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου

επιτροπές (Τριμελής Επιτροπή Εποπτείας και Επιτροπή Παρακολούθησης και

Παραλαβής).

Τον Νοέμβριο του 2019, σι προαναψερόμενες επιτροπές σταμάτησαν να

παραλαμβάνουν τις τριμηνιαίες αναψορές υλοποίησης του έργου, που

προβλέπονταν στη Σύμβαση, καθώς θεώρησαν ότι η Σύμβαση έληξε. Ωστόσο, ο

ανάδοχος του έργου εξακολούΘησε να παρέχει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής

επιτήρησης, αποστέλλοντας κανονικά τις αναψορές υλοποίησης τριμήνου.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν να μην καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου

του έργου από τις 10.11.2019 και έπειτα, καίτοι παρέχονταν υπηρεσίες από αυτόν

επ’ ωψελεία της αναθέτουσας αρχής.

Η συνέχιση του έργου της πιλοτικής εψαρμογής του συστήματος της ηλεκτρονικής

επιτήρησης κρίνεται αναγκαία και επιβάλλεται για επιτακτικούς λόγους δημοσίου

συμψέροντος που σχετίζονται μετον σχεδιασμό και την εψαρμογή αποτελεσματικής

γενικής αντεγκληματικής πολιτικής της χώρας, με σκοπό τον σωψρονισμό και την

κοινωνική επανένταξη των πολιτών που εκδηλώνουν παραβατική και αξιόποινη

συμπεριψορά, με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των υποβαλλόμενων

στην εν λόγω πιλοτική εψαρμογή υπόδικων, κατάδικων και κρατουμένων σε άδεια,

οι οποίοι δεν Θα πρέπει να υποβάλλονται σε συνεχείς εναλλαγές της κατάστασης

στην οποία τελούν.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ στο πρώτο εδάψιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ.

62/2014 προβλέψθηκε αρχικά ότι ο θεσμός ηλεκτρονικής επιτήρησης Θα



εψαρμοσθεί πιλοτικά για δεκαοκτώ (18) μήνες, το χρονικό διάστημα αυτό στη

συνέχεια παρατάθηκε σε Τριάντα έξι (36) και τελικά σε σαράντα οκτώ (48) μήνες, με

Το άρθρο 60 του ν. 4443/2016 (Α’ 232) και την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.

4531/2018 (Α’ 62) αντίστοιχα, ενώ στην Τελευταία αντικατάσταση της ανωτέρω

διάταξης, με την Παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4613/2019 (Α’ 78), ορίστηκε ότι η

λειτουργία του εν λόγω θεσμού λήγει με διαπιστωτική Πράξη του αρμόδιου

υπουργού.

Εν’ όψει των ανωτέρω από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής

απεστάλη σχετικό ερώτημα προς το γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους, το

οποίο γνωμοδότησε με την υπ’ αρ. 77/2021 Γνωμοδότηση ότι η ισχύς της υπ’ αρ.

75547/2014 Σύμβασης έχει λήξει «διότι αψενός παρήλθε, ο κατά τη διακήρυξη και

σύμβαση χρόνος ισχύος της, αψετέρου εξαντλήθηκε, η διαθέσιμη —

προ ϋπολογισθε ίσα πίστωση αυτής».

Κατόπιν των ανωτέρω, η αδιάλειπτη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής

επιτήρησης, για το χρονικό διάστημα από Ιη.1.2020 έως τις 3112.2021, μέχρι την

έναρξη των διαδικασιών ανάδειξης νέου αναδόχου και ο σεβασμός των θεμελιωδών

δικαιωμάτων των ήδη υποβληθέντων στην εν λόγω διαδικασία καταδίκων και

υποδίκων, καθιστούν αναγκαία την προωθούμενη ρύθμιση, με την οποία

ενταλματοποιείται, εκκαθαρίζεται και εξοψλείται η εκκρεμής δαπάνη σύμψωνα με

την προϋπάρχουσα κοστολόγηση για την πιλοτική εψαρμογή του συστήματος

ηλεκτρονικής επιτήρησης, ως αποζημίωση σε βάρος των πιστώσεων του

προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, κατά

παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, με την προϋπόθεση ότι καλύπτεται

από τις εγκεκριμένες πιστώσεις των προϋπολογισμών των αντίστοιχων ετών.

Άρθρο 7

Με το προτεινόμενο άρθρο εισάγεται ρύθμιση σχετική με την υποχρέωση του

Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασψαλείας να καταρτίσει το

αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 τους εκκρεμείς ισολογισμούς για τα έτη

έως και το 2018, και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 αυτούς των ετών 2019, 2020

και 2021. Μέχρι τα οριζόμενα χρονικά σημεία το ΤΑ.Π.ΑΣ.Α. υποχρεούται να

καταρτίσει και τους εκκρεμείς ισολογισμούς όλων των Τομέων του Κλάδου Υγείας

Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και του Ειδικού Λογαριασμού του ν. 826/1978 (Α’

194) του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑΠΑ.ΣΑ.. Επιπλέον, εισάγεται ρύθμιση σύμψωνα με την οποία

από το έτος 2022 και για κάθε επόμενη χρήση οι ισολογισμοί θα υποβάλλονται το

αργότερο μέχρι Την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους κάθε χρήσης.

Τέλος, με την αξιολογούμενη διάταξη επιδιώκεται η μέχρι και την 31η.12.2022

δυνατότητα έγκρισης από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη των απολογισμών

και ισολογισμών του ΤΑΠΑ.Σ.Α. για τα Οικονομικά έτη 2008 έως και 2021, ώστε να

διασψαλιστεί η δημοσιονομική συνέχεια του ως άνω ν.π.δδ, καθώς και όλων των

τομέων του Κλάδου Επικουρικής Ασψάλισης για τα έτη 2008 έως και 2014.

Άρθρο 8

Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζεται το ζήτημα των εκλογών των οργάνων και των

αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε

±3



αυτοί να εκλέγονται από Ενιαίο ψηψοδέλτιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλοι

Οι υποψήψιοι.

Κατά την υψιστάμενη διαδικασία, οι εκλογείς δύνανται να ψηψίζουν υποψηψίους

μόνο από έναν συνδυασμό, περιορίζσντας την ελευθερία επιλογής των εκλογέων

μεταξύ περισσότερων υποψηψίων. Με την προωθούμενη ρύθμιση η διαδικασία

εκλογής των Οργάνων και των αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών Οργανώσεων

καθίσταται ταχύτερη και απλούστερη, η ψήψος των εκλογέων πιο ελεύθερη, και η
αντιπροσώπευση τους πιο αντικειμενική. Το σύστημα αρχαιρεσιών με ενιαίο
ψηψοδέλτιο αποτελεί πάγια δημοκρατική Πρακτική που επιτρέπει την ανάδειξη των

ικανότερων προσώπων στα συνδικαλιστικά και λοιπά συλλογικά όργανα.

Παράλληλα, θεσπίζονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την εψαρμογή της εκλογής από

ενιαίο ψηψοδέλτιο, ήτοι η δυνατότητα θέσης αριθμού σταυρών από τον εκλογέα,

ίσου με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή
της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων, η στρογγυλοποίηση του εν λόγω
αριθμού σε περίπτωση κλάσματος, στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο και η κατά

σειρά εκλογή των υποψηψίων που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς

προτίμησης, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του διοικητικού

συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων. Επιπλέον, σε

περίπτωση ισοψηψίας προβλέπεται κλήρωση. ‘Οσοι δεν εκλέγονται θεωρούνται

επιλαχόντες κατά τη σειρά των ψήψων που έλαβαν και καταλαμβάνουν θέσεις

τακτικών μελών που κενώνονται μέχρι τη λήξη της θητείας τους. Τέλος, ορίζεται ότι

εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, οι οργανώσεις οψείλουν να

έχουν προσαρμόσει τα καταστατικά τους στις ρυθμίσεις των παραπάνω διατάξεων,

σύμψωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30α του ν. 1264/1982 (Α 79), οι οποίες
τυγχάνουν άμεσης εψαρμογής από την ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποίησης

του καταστατικού.

Άρθρο 9

Δια του ν. 2226/1994 (Α’ 122) καθορίσθηκε η εισαγωγή μέσω των πανελλαδικών

εξετάσεων στις Αστυνομικές Σχολές και καθορίσθηκαν τα προσόντα, η διαδικασία

και άλλα σχετικά θέματα. Με την παρούσα ρύθμιση επιχειρείται τροποποίηση σε

ένα από τα προσόντα των υποψήψιων για εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και

Αστυψυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας. Ειδικότερα, τα προσόντα των υποψηψίων

και οι προκαταρκτικές εξετάσεις, στις οποίες υποβάλλονται, είναι κοινές δι’
αμψότερα τα ψύλα μέχρι σήμερα. Με την τιροωθούμενη ρύθμιση επιχειρείται

διαψοροποίηση μόνο ως προς το προσόν του ύψους, ώστε να είναι διαψορετικό για
άνδρες και διαψορετικό για τις γυναίκες, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις τελευταίες

νομολογιακές επί του θέματος εξελίξεις. ‘Ετσι, κατ’ αποτέλεσμα επιδιώκεται η
αποτελεσματικότερη και ωψελιμότερη ρύθμιση της διαμορψωθείσας κατάστασης.

Άρθρο 10

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού

της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη μετάταξη σε αυτήν έμπειρου πολιτικού

προσωπικού που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία σε τομείς που άπτονται της



αποστολής της, όπως η συλλογή και η ανάλυση πληροψοριών, σχετικών με την

πρόληψη απειλών από την εγκληματική δράση ατόμων και ομάδων.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο Ι

Οι επιτροπές της παρ. 2 του άρθρου ΙΙ του ν. 4760/2020 κρίνεται αναγκαίο να

λειτουργούν τόσο πέραν του ωραρίου εργασίας τους, όσο και κατά τα

Σαββατοκύριακα, δεδομένου του υπέρογκου αριθμού των αιτήσεων των

υποψηψίων, για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ

Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης. Προκύπτει δε

συνήθως, ως αναπόψευκτη συνθήκη η διεξαγωγή των υγειονομικών εξετάσεων και

των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, να λαμβάνει χώρα τα

Σαββατοκύριακα, λόγω μεγαλύτερης ευχέρειας παραχώρησης των απαιτούμενων

εγκαταστάσεων διεξαγωγής των διαγωνιοτικών διαδικασιών από τους αρμόδιους

ψορείς τις εν λόγω ημέρες. Ωστόσο τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών δεν αμείβονται

για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους εκτός ωραρίου, λόγω έλλειψης ρητής

εξουσιοδοτικής διάταξης και το εν λόγω νομοθετικό κενό καλείται να καλύψει η
προτεινόμενη ρύθμιση.

Άρθρο 2

Με το προτεινόμενο άρθρο εξασψαλίζεται η απαραίτητη ευελιξία στην αξιοποίηση

από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοψυλακής κι Ακτοψυλακής των στελεχών που

αποσπώνται μακροπρόθεσμα στο Μόνιμο Σώμα (κατηγορία 2), καθώς δεν Θα

απαιτείται πλέον καμία περαιτέρω οικονομική διαδικασία σε εθνικό Επίπεδο για την

κάλυψη ενδεχόμενης διαψοράς αποζημίωσης, δεδομένης και της δυσχέρειας να

υπολογιστεί αυτή εκ των προτέρων αψού ενδέχεται να μεταβάλλεται ο τόπος

απόσπασης. Ταυτόχρονα, αποψεύγεται η δημιουργία πρόσθετης οικονομικής

επιβάρυνσης για το Δημόσιο. Επίσης, Θα αποζημιώνονται περιπτώσεις δαπανών

πρακτικής σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση των εν λόγω αποστολών οι οποίες,

μολονότι δεν νομιμοποιούνται από τις διατάξεις της υψιστάμενης νομοθεσίας (π.χ.

ενοικίαση αυτοκινήτου), αναγνωρίζονται και επιοτρέψονται από τον ΕΙΟΝΤΕΧ στον

τακτικό προϋπολογισμό καθώς έχουν ιδιαίτερη πρακτική σημασία για την επιτυχή

υλοποίηση των αποστολών. Τέλος, με την προτεινόμενη ρύθμιση διασψαλίζεται για

τις κατηγορίες 3 & 4 η αποζημίωση των μετακινούμενων με βάση τους κανόνες του

ΕΙΟΝΤΕΧ, ώστε τα ποσά που Θα λαμβάνουν να είναι ακριβώς αυτά που Θα

επιστραψούν στη συνέχεια στο Δημόσιο. Με αυτόν τον τρόπο η συμμετοχή της

Ελληνικής Αστυνομίας δεν θα επιψέρει καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση

στον τακτικό Προϋπολογισμό.

Άρθρο 3

Καίτοιτα στελέχητης Κατηγορίας Ι του Μόνιμου Σώματος του ΕΙΟΝΤΕΧ έχουν λάβει

την απαραίτητη εκπαίδευση, σύμψωνα με την παρ. 3 του άρθρου 55 του

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/1896, ο ΟΝΤΕΧ, στο ίδιο ιτροαναψερθέν Πλαίσιο,



επιδιώκει την επιπρόσθετη εκπαίδευση των εν λόγω στελεχών, και σύμψωνα με το

άρθρο 41 του ν. 4760/2020 (Α’ 247), ώστε το προσωπικό να έχει την πλέον

κατάλληλη κατάρτιση. Για την ακρίβεια, το προσωπικό της Κατηγορίας 1 Θα
εκπαιδεύεται στη χρήση των όπλων που Θα διατίθενται από τις ελληνικές

αστυνομικές υπηρεσίες.

Άρθρο 4

Οι αναψερόμενες στο προτεινόμενο άρθρο 4 δαπάνες προκαλούν δυσλειτουργίες

στην ομαλή εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και την εν γένει λειτουργία των
Καταστημάτων Κράτησης που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής

Πολιτικής (Γ.Γ.Α.Π.) και των λοιπών Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του

Πολίτη, καθώς όσο δεν εξοψλούνται, μεταψέρονται στο επόμενο οικονομικό έτος.

Επιπρόσθετα, παραμένουν οψειλόμενες οι αποζημιώσεις για παροχή νυχτερινής

εργασίας, εργασίας εξαιρέσιμης προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού

εβδομαδιαίου ωραρίου, εργασίας τις αργίες, εργασίας πέραν της υποχρεωτικής και

εργασίας πέραν του πενθημέρου σε υπαλλήλους των Καταστημάτων Κράτησης που

υπάγονται στη Γ.Γ.Α.Π. στη χρονική περίοδο από το έτος 2016 έως το 2020.

Άρθρο 5

Οι αναψερόμενες στο προτεινόμενο άρθρο δαπάνες προκαλούν δυσλειτουργίες

στην ομαλή εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και την εν γένει λειτουργία των

ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων και των λοιπών Υπηρεσιών του Υπουργείου

καθώς όσο δεν εξοψλούνται, μεταψέρονται σε επόμενο οικονομικό έτος.

Παράλληλα μειώνουν την αξιοπιστία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έναντι

των προμηθευτών στις οικονομικές του συναλλαγές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για

την ομαλή και αποτελεσματική υλοποίηση των μετακινήσεων και των οδοιπορικών

εξόδων αυτού.

Με το σύνολο των προτεινόμενων ρυθμίσεων επιχειρείται η «επανεκκίνηση» της

λειτουργίας των υπηρεσιών και των οικονομικών ελεγκτικών μηχανισμών του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε μια νέα, ουσιαστική, λειτουργική και

αποτελεσματική βάση.

Άρθρο ό

Η συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία του Θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης, για

το χρονικό διάστημα από την Ιη.1.2θ2θ έως τις 31.12.2021, για λόγους δημοσίου
συμψέροντος που σχετίζονται με την εψαρμογή αποτελεσματικής γενικής

αντεγκληματικής πολιτικής και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ήδη
υποβληθέντων στην εν λόγω διαδικασία καταδίκων και υποδίκων, επιβάλλουν τη
συνέχιση του έργου της υπ’ αρ. 75547/2014 Σύμβασης, μέχρι την έναρξη των

διαδικασιών ανάδειξης νέου αναδόχου, ενώ με το υπάρχον θεσμικό Πλαίσιο

καθίσταται αδύνατη η αποζημίωση του αναδόχου για τις δαπάνες στις οποίες έχει
υποβληθεί επ’ ωψελεία της αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 7



Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ειτιδιώκονται η βελτίωση της λειτουργίας του
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α, η διευκόλυνση της άντλησης πληροψοριών επί των οικονομικών
στοιχείων και η διασψάλιση της απεικόνισης της χρηματοοικονομικής πληροψορίας,
καθώς και η διασψάλιση της δημοσιονομικής συνέχειας του ως άνω ν.π.δ.δ..

Άρθρο 8

Η εκλογή οργάνων και αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων γίνεται
σήμερα επί τη βάσει διαψορετικών ψηψοδελτίων και συνδυασμών, γεγονός που
προκαλεί δυσλειτουργία και επιβάρυνση στη διαδικασία της εκλογής. Παράλληλα,
υΦίσταται περιορισμός στη δυνατότητα επιλογής υποψηψίων από πλευράς των
εκλογέων, οι οποίοι υποχρεούνται να επιλέγουν υποψηψίους ενός μόνο
συνδυασμού.

Άρθρο 9

Το κοινό προσόν του ελάχιστου απαιτούμενου αναστήματος και για τα δύο ψύλα
υιοθετήθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3103/2003 (Α 23), το οποίο τροποποίησε το
άρθρο Ι του ν. 2226/1994 (Α’ 122) στη σημερινή του μορψή. Ακολούθως, το κοινό
προσόν του ιδίου ύψους κρίθηκε αντισυνταγματικό με τις υπ’ αρ. 902-907/2021
αποψάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και ως αντίθετο στις
ρυθμίσεις της Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1976
περί της εψαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον
αψορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και
προώθηση και τις συνθήκες εργασίας, ως προκαλούν έμμεση διάκριση λόγω ψύλου
εις βάρος των γυναικών, μετά από υποβολή σχετικού προδικαστικού ερωτήματος
στο Δικαστήριο της ΕυρωπαΙκής’Ενωσης. Αναμένονται και άλλες αποψάσεις όμοιου
περιεχομένου για το αυτό ζήτημα, οι οποίες εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια.
Η Διοίκηση σκοπεί στη συμμόρψωσή της με τις νεότερες νομολογιακές εξελίξεις. Στο
άρθρο Ι του ν. 2226/1994 ρυθμίζονταιτα προσόντα εισαγωγής των υποψηψίων στις
Αστυνομικές Σχολές ως κοινά και για τα δύο ψύλα. Η συμμόρψωση προς τις ανωτέρω
αποψάσεις και η διαψοροποίηση του ύψους προϋποθέτουν αλλαγή του άρθρου 1.
Κατά τούτο τον τρόπο αποψεύγεται η πρόκληση νέων προβλημάτων αναψορικά με
το κοινό ύψος των δύο ψύλων και κυρίως αποψεύγεται η έκδοση και στο μέλλον
νέων δικαστικών αποψάσεων για υποψήψιες των Αστυνομικών Σχολών, οι οποίες
Θα αποκλεισθούν κατά τα προσεχή έτη λόγω ύψους και Θα προσψύγουν στα
διοικητικά δικαστήρια.

Άρθρο 10

Λόγω των συνεχώς μεταβαλλόμενων απειλών, καθ[σταται πλέον αναγκαία η
ενίσχυση του έργου της Αστυνομίας στον τομέα της συλλογής και ανάλυσης
πληροψοριών, σχετικών με την πρόληψη απειλών από την εγκληματική δράση
ατόμων και ομάδων, στόχος ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα με
την ενσωμάτωση στο προσωπικό της έμπειρων στελεχών της Ε.Υ.Π.



3. Ποιους φορείς ή πληθνσμιακές ομάδες σφορά;

Άρθρο Ι

Η προτεινόμενη ρύθμιση αψορά στα μέλη των επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου 11

του ν. 4760/2020.

Άρθρο 2

Η προτεινόμενη ρύθμιση αψορά στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας,
ανεξαρτήτως βαθμού, τα οποία Πρόκειται να συμμετέχουν στο Μόνιμο Σώμα
(πςπ ςοΓρ5) της Ευρωπαϊκής Συνοριοψυλακής και Ακτοψυλακής (ΕΟΝΤΕΧ).

Άρθρο 3

Η προτεινόμενη ρύθμιση αψορά αποκλειστικά το προσωπικό της Κατηγορίας Ι του

Μόνιμου Σώματος του ΕΙΟΝΤΕΧ, κατά τη συμμετοχή του στις κοινές δράσεις του
Οργανισμού που λαμβάνουν χώρα στην ελληνική επικράτεια.

Άρθρο 4

Η προτεινόμενη ρύθμιση αψορά στην καταβολή οψειλόμενων αποζημιώσεων για
παροχή νυχτερινής εργασίας, εργασίας εξαιρέσιμης προς συμπλήρωση του
υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου, εργασίας τις αργίες, εργασίας πέραν της
υποχρεωτικής και εργασίας πέραν του πενθημέρου σε εργαζόμενους της Γενικής
Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 5

Η προτεινόμενη ρύθμιση αψορά στην καταβολή οψειλών σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα και εργαζόμενους στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη ρύθμιση αψορά στην εκκαθάριση, ενταλματοποίηση

και πληρωμή δαπανών των Ειδικών Φορέων του Υπουργείου Προοταοίας του

Πολίτη που διαχειρίζεται η Ελληνική Αστυνομία με προβλήματα νομιμότητας και
κανονικότητας, καθώς και δαπάνες μετακινήσεων που πραγματοποιήθηκαν και
πληρώθηκαν σε βάρος της Παγίας Προκαταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο ό

Η προτεινόμενη ρύθμιση αψορά το σύνολο των καταδίκων, υποδίκων και σε άδεια

κρατουμένων που έχουν υποβληθεί στον θεσμό της ηλεκτρονικής επιτήρησης.

Άρθρο 7

Η προτεινόμενη ρύθμιση αψορά τη διοίκηση και τους υπαλλήλους του ν.π.δ.δ. με
την επωνυμία «Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασψαλείας»

(ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη.



Άρθρο 8

Αψορά άμεσα στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, των οποίων η
διαδικασία εκλογής οργάνων και αντιπροσώπων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις

διευκολύνεται και απλοιτοιείται.

Άρθρο 9

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αψορά άμεσα τις γυναίκες, οι οποίες είναι υποψήψιες

για εισαγωγή μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων στις Σχολές

Αξιωματικών και Αστυψυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 10

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αψορούν άμεσα την Ε.Υ.Π. και το προσωπικό της,

καθώς καιτην Ελληνική Αστυνομία.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, ΠΟΙΟ είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρο Ι

ΟΧΙ.

Άρθρο 2

ΟΧΙ. Μολονότι ο ν. 4336/2015 ρυθμίζει θέματα απόσπασης των στελεχών της

Ελληνικής Αστυνομίας σε διεθνείς οργανισμούς, μετακίνησής τους στην αλλοδαπή

για εκτέλεση αποστολής, καθώς και διευθέτησης των οικονομικών τους

αποζημιώσεων, η συγκεκριμένη περίπτωση είναι καινοψανής καθόσον απορρέει

από τις απαιτήσεις του πρόσψατου Κανονισμού της ΕΕ αριθ. 2019/1896, σ οποίος

εισάγει νέες απαιτήσεις και υποχρεώσεις των Κρατών-Μελών, ως εκ τούτου λόγω

των ιδιαιτεροτήτων του χρήζει προσαρμοσμένης ρύθμισης.

Άρθρο 3

ΟΧΙ.

Άρθρο 4

ΟΧΙ.

Άρθρο 5

11



Οχι·

Άρθρο ό

Οχι.

Άρθρο 7

ΝΑΙ. Άρθρο 30 του ν.δ. 496/1974 (Α 204) και άρθρο 43 του ν. 3518/2003 (Α 272).

Άρθρο 8

ΝΑΙ. Άρθρο 30Α ν. 1264/1982 (Α’ 79)

Άρθρο 9

ΝΑΙ. Το τρίτο εδάψιο της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου Ι του ν. 2226/1994 (Α’ 122).

Άρθρο 10

ΟΧΙ.

Γιατί δεν Είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης
νομοθεσίας

Άρθρο Ι

Η παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης Είναι

επιτρεπτή μόνο με διάταξη τυπικού νόμου.

Άρθρο 2

Το Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοψυλακής και

Ακτοψυλακής (ΕΙΟΝΤΕΧ) αποτελεί καινοψανή

περίπτωση, καθόσον πρόκειται για την πρώτη ψορά

που δημιουργείται ένα ευρωπαϊκό ένοπλο Σώμα με

πλήρεις εκτελεστικές αρμοδιότητες. Επιπρόσθετη

παράμετρο αποτελεί το γεγονός της υποχρεωτικής

συνεισψοράς των Κρατών-Μελών σε ρητά

προσδιορισμένους αριθμούς που προβλέπονται στο

Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/1896.

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, η ιδιαιτερότητα του

θέματος και η κρισιμότητα του επιδιωκόμενου

αποτελέσματος ως ζήτημα ορθής εψαρμογής του

ενωσιακού κεκτημένου συνιστούν τη ρύθμιση της

συγκεκριμένης περίπτωσης με τη μορψή νομοθετικής

διάταξης. Τα παραπάνω συνεπικουρούνται ιδίως από

το γεγονός ότι η ρύθμιση θεσπίζει παρεκκλίσεις και

ξεχωριστό τρόπο διαχείρισης επί ενός ευρύτερου

1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργική ς
απόιραοι]ς ή άλλης
κανονιστικής πράξης;



θεσμικού πλαισίου αποσπάσεων και τρόπου

αποζημίωσης, το Οποίο έχει τη μορψή νόμου και ως εκ

τούτου οψείλεται να συμπληρωθεί με ανάλογης

νομικής ισχύος κείμενο.

Άρθρο 3

Στο ισχύον εθνικό νομικό πλαίσιο (παρ. 8 του άρθρου

Ι του ν. 2226/1994 (Α 122)) δεν έχουν καθοριστεί σι

προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι λοιπές

λεπτομέρειες για την εισαγωγή και ψοίτηση πολιτών

ξένων χωρών στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και

Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας και την

παροχή σε αυτούς εκπαιδεύσεων που παρέχονται στο
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας,

συ μπεριλαμβανομένων των θεμάτων οπλοτεχνικής και

σκοποβολής.

Άρθρο 4

Οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 4 (δαπάνες

της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής

που πραγματοποιήθηκαν και αψορούν νυχτερινή

εργασία, εργασία εξαιρέσιμη προς συμπλήρωση του

υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου, εργασία τις

αργίες, εργασία πέραν της υπσχρεωτικής και εργασία

πέραν του πενθημέρου, των υπαλλήλων των

Καταστημάτων Κράτησης, η οπΟία παρασχέθηκε κατά

τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020) παρουσιάζουν

Θέματα νομιμότητας και κανονικότητας βάσει της

κείμενης νομοθεσίας (ν. 4270/2014, Α’ 143 και π.δ.

80/2016, Α’ 145).

Άρθρο 5

Οι δαπάνες που αναψέρονται στο άρθρο 5 (δαπάνες

των Ειδικών Φορέων του Υπουργείου Προστασίας του

Πολίτη, που διαχειρίζεται η Ελληνική Αστυνομία και

πραγματοποιήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του

παρόντος) παρουσιάζουν Θέματα νομιμότητας και

κανονικότητας βάσει της κείμενης νομοθεσίας (ν.

4270/2014, Α 143 και πδ. 80/2016, Α’ 145). Συνεπώς,

απαιτείται παρέμβαση με τυπικό νόμο για την κατά

παρέκκλιση εψαρμογή διατάξεων νόμου.

Άρθρο ό

Απαιτείται παρέμβαση με τυπικό νόμο καθώς δεν

υψίσταται εξουσιοδοτική διάταξη για ρύθμισή του με



προεδρικό διάταγμα, υπουργική απόψαση ή άλλη
κανονιστική πράξη.

Άρθρο 7

Το περιεχόμενο των προτεινόμενων ρυθμίσεων
απαιτείτη θέσπιση διάταξης τυπικού νόμου.

Άρθρο 8

Απαιτείται παρέμβαση με τυπικό νόμο καθώς γίνεται
τροποποίηση σε άρθρο τυπικού νόμου.

Άρθρο9

Η προτεινόμενη ρύθμιση περιλαμβάνεται σε τυπικό
νόμο και δεν υπάρχει νομοθετική εξουσιοδότηση για
την τροποποίηση των ζητημάτων με κανονιστική
διοικητική πράξη. Επιπλέον, η τροποποίηση
επιβάλλεται λόγω δικαστικώς διαγνωσθείσας
ασυμβατότητας της ρύθμισης με το ενωσιακό δίκαιο
και δη μετην Οδηγία 76/207/ΕΟΚ, του Συμβουλίου της

9ης Φεβρουαρίου 1976 περί της εψαρμογής της αρχής

της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον
αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την
επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις
συνθήκες εργασίας, ως προκαλούσα έμμεση διάκριση
λόγω ψύλου.

Άρθρο 10

Δεν υφίσταται εν ισχύ νομοθετική εξουσιοδότηση.
Περαιτέρω, δεδομένου ότι η μετάταξη
πραγματοποιείται κατά ιταρέκκλιση κάθε γενικής ή
ειδικής διάταξης, απαιτείται τυπική διάταξη νόμου.

Άρθρο Ι

Η παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης είναι
επιτρεπτή μόνο με διάταξη τυπικού νόμου.ιι) με αλλαγη διοικητικης

πρακτική ς
συμπεριλομβανομένης Άρθρο 2
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής

Η επιδιωκομενη ρυθμιση δεν ειναι εψικτη με αλλαγη

προσέγγισης της διοικητικης πρακτικης.

υφιστάμενης
νομοθεσίας; Άρθρο 3

Το ζήτημα δεν σχετίζεται με την ανάγκη αναμόρψωσης
υψιστάμενης διοικητικής πρακτικής ή νέας



ερμηνευτικής προσέγγισης της υιστάμενης
νομοθεσίας.

Άρθρο 4

Η επιδιωκόμενη ρύθμιση δεν είναι εψικτή με αλλαγή
διοικητικής πρακτικής.

Άρθρο 5

Απαιτείται παρέμβαση με τυπικό νόμο για την κατά
παρέκκλιση εψαρμογή διατάξεων νόμου.

Άρθρο ό

Απαιτείται παρέμβαση με τυπικό νόμο, καθώς δεν
υψίσταται δυνατότητα νέας 5ίΠθ ΙθθπΊ ερμηνευτικής
προσέγγισης της υψιστάμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 7

Η επιδιωκόμενη ρύθμιση δεν είναι εψικτή με αλλαγή
διοικητικής πρακτικής.

Άρθρο 8

Το ζήτημα που ρυθμίζουν οι αξιολογούμενες
ρυθμίσεις δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αλλαγή
διοικητικής πρακτικής.

Άρθρο 9

Η διάταξη περιλαμβάνεται σε τυπικά νόμο και δεν
υπάρχει δυνατότητα για αλλαγή της διοικητικής
πρακτικής, ένεκα της αρχής της νομιμότητας.

Άρθρο 10

Διότι πρόκειται για κατά παρέκκλιση διαδικασία από
τις γενικές διατάξεις περί κινητικότητας των δημόσιων
πολιτικών υπαλλήλων.

Άρθρο Ι

Η παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης είναι

. . επιτρεπτή μόνο με διάταξη τυπικού νόμου.
ιιι) με διαθεση

περισσότερων
ανθρώπινων και Άρθρο 2
υλικών πόρων; Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί με διάθεση

περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.



Άρθρο 3

Παρότι το εν λόγω ζήτημα ενδεχομένως να σχετίζεται

με τη διάθεση ανθρώπινων και υλικών πόρων εκ

μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας (καταρτισμένοι

ε κπαιδευτές οπλοτεχνικής/σκοποβολής, χώροι

εκπαίδευσης, ψυσίγγια κ.λπ.), δεν Είναι δυνατή η

επίλυση του ζητήματος κατ’ αυτόν τον τρόπο, καθώς

δεν υψίοταται πρότερη εμπειρία σε αντίστοιχου

Είδους εκπαιδεύσεις σε πολίτες ξένων χωρών.

Άρθρο 4

Απαιτείται παρέμβαση με τυπικό νόμο, καθώς δεν

υφίστανται οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι.

Άρθρο 5

Απαιτείται παρέμβαση με τυπικό νόμο, καθώς δεν

υψίστανται σι αναγκαίοι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι.

Άρθρο ό

Απαιτείται παρέμβαση με τυπικό νόμο, καθώς δεν

υψίστανται οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι

για την πιλοτική λειτουργία του θεσμού της

ηλεκτρονικής επιτήρησης.

Άρθρο 7

Δεν Είναι δυνατόν να αντιμετωπιοτεί με διάθεση

περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Άρθρο 8

Το ζήτημα που ρυθμίζουν οι αξιολογούμενες

ρυθμίσεις δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με διάθεση

περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Άρθρο 9

Η προτεινόμενη ρύθμιση περιλαμβάνεται σε τυπικό

νόμο και δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής με διάθεση
περισσοτέρων ανθρωπίνων και υλικών πόρων.

Άρθρο 10

Δεν κρίνεται σκόπιμο, καθώς θα επιψέρει σημαντικό

δημοσιονομικό Κόστος, με αμψίβολο αποτέλεσμα.



Συναφείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές; ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΡΘΡΑ 1,
3,4,5,6,7,8,9, 10,

6.

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

Άρθρο 2

1) σεάλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
ή του ΟΟΣΑ:

) σεόργανατης
Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

ΝΑΙ - Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης Είναι να

εξυπηρετήσει αποτελεσματικά και απρόσκοπτα την
υποχρέωση συστηματικής συνεισψοράς της Ελληνικής
Αστυνομίας στο Μόνιμο Σώμα της ευρωπαϊκής
Συνοριοψυλακής και Ακτοψυλακής και την απρόσκοπτη

συμμετοχή των επιχειρησιακών μέσων της Ελληνικής
Αστυνομίας στις δραστηριότητες του ΙΊΟΝΤΕΧ. Τα
ανωτέρω προϋποθέτουν την επίλυση νομικών ζητημάτων

(που δεν είχαν προβλεψθεί λόγω του καινοψανούς του
θέματος), αλλά και την απλούστευση των διοικητικών
διαδικασιών, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση
ενός σημαντικού αριθμού προσωπικού ετησίως. Η
προτεινόμενη ρύθμιση είναι πλήρως εναρμονισμένη με
τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/1896 και τους ισχύοντες
κανόνες του ΕΕΟΝΤΕΧ για την υλοποίηση του εν λόγω
Κανονισμού. Ιδιαίτερα δε, λαμβάνονται υπόψη η
οικονομική διαχείριση των αποστολών και η αποζημίωση
του προσωπικού βάσει της θεσπισθείσας έννοιας του
μοναδιαίου κόστους (υπ1 ςο5) σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανόνες και τις ισχύουσες εκτελεστικές
αποψάσειςτου ΕΟΝΤΕΧ.

Στόχοι αξιολογυύ μενη ς ρύθ μιση ς

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
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8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο Ι

Η αποτελεσματικότερη λειτουργία των

επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.

4760/2020.

Άρθρο 2

- Επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με το

υιστάμενο εψαρμοστέο νομικό-θεσμικό

Πλαίσιο.

- Διευκόλυνση και απλοποίηση των

διαδικασιών αποζημίωσης των

) βραχυπρόθεσμο 1:
μετακινο ύ μενων στελεχών.

- Εναρμόνιση αποζημιώσεων των στελεχών με

ισχύοντες κανόνες του ΕΟΝΤΕΧ ώστε να

καλύπτονται όλες σι κατηγορίες δαπανών

ουσιαστικής σημασίας νια την

αποτελεσματική υλοποίηση των αποστολών

εφόσον αυτές αναγνωρίζονται και

επιστρέψονται στον τακτικό προϋπολογισμό

από τον ΕΙΟΝΤΕΧ.

- Η εναρμόνιση των αποζημιώσεων των

στελεχών με τους ισχύοντες κανόνες του

ΕΟΝΤΕΧ, ώστε τα ποσά που λαμβάνουν να

είναι ακριβώς αυτά που Θα επιστραψούν στη

συνέχεια στο Δημόσιο από τον ΟΝΤΕΧ, Θα



έχει ως αποτέλεσμα την αποψυγή οιασδήπστε

πρόσθετης επιβάρυνσης για το Δημόσιο.

Άρθρο 3

Με την εν λόγω ρύθμιση επιδιώκεται

βραχυπρόθεσμα η ολοκλήρωση των

διαδ ικαστικών λεπτο μερε ιών για την

εκπαίδευση του προσωπικού της Κατηγορίας Ι

του Μόνιμου Σώματος της Ευρωπαϊκής

Συνοριοψυλακής και Ακτοψυλακής (ΕΟΝΤΕΧ)

σε θέματα οπλοτεχνικής/σκοποβολής στην

Ελλάδα, στο πλαίσιο της παρ. 3 του άρθρου 55

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/1896 και του

άρθρου 41 του ν. 4760/2020.

Άρθρο 4

Με το σύνολο των προτεινόμενων ρυθμίσεων

επιχειρείται η αντιμετώπιση προβλημάτων,

που αψορούν στην ενταλματοποίηση

δαπανών, που πλήπουν στην ουσία το κύρος

των υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας

του Πολίτη, αλλά και του ελληνικού Δημοσίου

στο σύνολό του, προκαλώντας ταυτόχρονα

δυσλειτουργίες που δυσχεραίνουν την ομαλή

εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και

την εν γένει λειτουργία των ψορέων του

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς

όσο δεν εξοψλούνται, μεταψέρονται στο

επόμενο οικονομικό έτος.

Άρθρο 5

Με το σύνολο των προτεινόμενων ρυθμίσεων

επιχειρείται η «επανεκκίνηση>) της

λειτουργίας των υπηρεσιών και των

οικονομικών ελεγκτικών μηχανισμών του

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε μια

νέα, ουσιαστική, λειτουργική και

αποτελεσματική βάση. Δίνεται έμψαση στην

αντιμετώπιση χρόνιων και καίριων

προβλημάτων, που αψορούν στην

ενταλματοποίηση δαπανών, που πλήπουν

στην ουσία το κύρος των υπηρεσιών της

Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και του Ελληνικού

Δημοσίου στο σύνολό του, προκαλώντας

2Ξ



ταυτόχρονα δυσλειτουργίες που

δυσχεραίνουν την ομαλή εκτέλεση του

Κρατικού Προϋπολογισμού και την εν γένει

λειτουργία των ψορέων του Υπουργείου

Προστασίας του Πολίτη, καθώς όσο δεν

εξοψλούνται, μεταψέρονται στο επόμενο

οικονομικό έτος.

Άρθρο ό

Μέσω της αποζημίωσης του αναδόχου για τις
παρασχεθείσες υπηρεσίες καθίσταται δυνατή
η συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία της
ιτιλοτικής εψαρμογής του συστήματος
ηλεκτρονικής επιτήρησης, μέχρι την ανάδειξη
νέου αναδόχου.

Άρθρο 7

Βραχυπρόθεσμος στόχος της προτεινόμενης

ρύθμισης είναι η ταχεία κατάρτιση και

υποβολή από το Ταμείο Πρόνοιας

Απασχολούμενων στα Σώματα ΑσΦαλείας

(ΤΑ.ΠΑ.Σ.Α.) των εκκρεμών ισολογισμών όλων

των τομέων, των Κλάδων και του Ειδικού

Λογαριασμού του ν. 826/1978 (Α 194) του

Τ.ΠΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για τα έτη έως και το 2018

και η ταχεία έγκριση των ανωτέρω

ισολογισμών και απολογισμών από το

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 8

Η άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων εκλογής

οργάνων και αντιπροσώπων στις

συνδικαλιστικές οργανώσεις της Ελληνικής

Αστυνομίας, καθώς και η απλοποίηση της

διαδικασίας εκλογής.

Άρθρο 9

Συμμόρψωση με τις υπ’ αρ. 902-907/2021

αποψάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου

της Επικρατείας.

Ενίσχυση του αισθήματος ασψαλείας και

εμπιστοσύνης του διοικουμένου προς τη

Διοίκηση, η οποία συμμορψώνεται προς τις

νομολογιακές εξελίξεις και τροποποιεί άμεσα

νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν



δικαστικώς καταπέσει. Εμπέδωση της αρχής

της χρηστής διοίκησης.

Άρθρο 10

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκονται
τα εξής:

1. Σεβασμός στο Σύνταγμα, στη
διαφάνεια των διαδικασιών και στην
αξιοκρατία.

2. Εδραίωση της μεταρρυθμιστικής
προσπάθειας της διοίκησης, στο πλαίσιο της
ορθολογικής αξιοποίησης των προσόντων του
ανθρωπίνου δυναμικού του δημόσιου τομέα.

3. Τελική, ταχύτερη και

αποτελεσματικότερη εκτίμηση των

καθημερινών απειλών κατά της ασψάλειας ή
επαπειλού μενων βλαβών από δ ιαψαινόμενες

απειλές.

Άρθρο Ι

Η αξιολογούμενη ρύθμιση εξυπηρετεί τους

ίδιους σκοπούς, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και

μακροπρόθεσμα, στην αποτελεσματικότερη

διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας για

την πρόσληψη προσωπικού για την πλήρωση

των θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ

Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των

Καταστημάτων Κράτησης.

Άρθρο 2

Καθιέρωση μιας αποτελεσματικής διοικητικής
Ί) μακροπρόθεσμοι: πρακτικής απόσπασης/διάθεσης προσωπικού

της Ελληνικής Αστυνομίας στο Μόνιμο Σώμα

της ευρωπαϊκής Συνοριοψυλακής και

Ακτοψυλακής για την απρόσκοπτη υλοποίηση

των υποχρεώσεων του Φορέα.

Επίσης, στο ευρύτερο πλαίσιο αξιολόγησηςτης

ρύθμισης, δέον όπως ληφθεί. υπόψη ότι η

επιτυχία του Μόνιμου Σώματος των δέκα

χιλιάδων (10.000) συνοριουλάκων, η

δυνατότητα συνεισψοράς των κρατών-μελών

σε αυτό με τρόπο άμεσο και ευέλικτο,

αναλόγως των τάσεων και του βαθμού των

πιέσεων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ,

αποτελούν παράγοντες εσωτερικής

ς9



ασψάλειας της ΕΕ και σταθερότητας του

ενιαίου χώρου 5ς[ιππ.

Άρθρο 3

Μ ακροπρόθεσμα, ενισχύεται η συνεργασία

και η επικοινωνία των αρμόδιων εθνικών

Αρχών μετον ΕΓοπεΧ. Η βελτιστοποίηση αυτής

της συνεργασίας σε επίπεδο Ελλάδας και
ΕΓοπΧ ενισχύει τη θωράκιση της Χώρας μας

ως προς τη διαχείριση των μεικτών

μεταναστευτικών ροών, οι οποίες βαίνουν

αυξανόμενες τα Τελευταία έτη, ενώ
παράλληλα, διασψαλίζει τη σταθερότητα του

Ενιαίου Χώρου 5ιππ.

Άρθρο 4

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις

αποκαθίσταται η αξιοπιστία του Υπουργείου

Προστασίας του Πολίτη έναντι των υπαλλήλων

των Καταστημάτων Κράτησης που υπάγονται

στη Γ.Γ.Α.Π. με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την

ομαλή και αποτελεσματική άσκηση των

καθηκόντων τους.

Επιπλέον, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις

επιλύονται τρέχοντα και μελλοντικά όμοια ή
αντίστοιχα προβλήματα που επισύρουν την
αύξηση της γραψειοκρατίας, την αμψισβήτηση

της νομιμότητας της διαδικασίας και την

αίσθηση της ανασάλειας των στελεχών της

Διοίκησης που εμπλέκονται σε θέσεις με
αντικείμενο ενασχόλησης οικονομικής

ψύσεως.

Άρθρο 5

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 5

αποκαθίσταται η αξιοπιστία του Υπουργείου

Προστασίας του Πολίτη έναντι των

προμηθευτών και δικαιούχων με ό,τι αυτό

συνεπάγεται για την ομαλή και
αποτελεσματική πραγματοποίηση των

μετακινήσεων και κάλυψη των οδοιπορικών

εξόδων.

Επιπλέον, με τις ως άνω ρυθμίσεις επιλύονται

τρέχοντα και μελλοντικά, όμοια ή αντίστοιχα

προβλήματα που επισύρουν την αύξηση της



γρα4ειοκρατίας, την αμψισβήτηση της
νομιμότητας της διαδικασίας, την αίσθηση της
ανασψάλειας των στελεχών της Διοίκησης που

εμπλέκονται σε Θέσεις με αντικείμενο

ενασχόλησης οικονομικής ψύσεως.

Συναψώς, παρέχεται ευελιξία στη Διοίκηση και
ειδικότερα στον Αρχηγό της Ελληνικής

Αστυνομίας, να μπορεί να μετακινεί δυνάμεις

σε περιπτώσεις κρίσιμων καταστάσεων και

περιστάσεων που επιβάλλουν την έκτακτη,

επείγουσα και απρόβλεπτη μετακίνησή τους

ανά την Ελλάδα, για κάλυψη λόγων εΘνικής

ασψάλειας, δημοσίου συμψέροντος, δημόσιας

τάξης και ασψάλειας ή δημόσιας υγείας. Οι
ανωτέρω λόγοι συχνά είναι επιτακτικοί λόγω

των αναγκών που προκύπτουν από τη

διαχείριση τόσο της πανδημίας του κορωνοΙού

ΟΙΟ-19 όσο και των αυξημένων επί του

παρόντος μεταναστευτικών και προσψυγικών

ροών προς τη Χώρα μας, της οποίας τα σύνορα

ταυτίζονται με τα εξωτερικά σύνορα της

Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.

Άρθρο ό

Η εψαρμογή του Θεσμού της ηλεκτρονικής

επιτήρησης Θα συμβάλλει στην εψαρμογή

αποτελεσματικής γενικής αντεγκληματικής

πολιτικής της χώρας.

Άρθρο 7

Μακροπρόθεσμος στόχος της παρούσας

αξισλογούμενης ρύθμισης είναι η βελτίωση

της λειτουργίας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., η διασψάλιση

της απεικόνι.σης της χρηματοοικονομικής

πληροψορίας και η διασψάλιση της

δημοσιονομικής συνέχειας του ως άνω

ν.π.δ.δ..

Άρθρο 8

Η επίτευξη μίας απλούστερης, ταχύτερης και
δικαιότερης διαδικασίας εκλογής οργάνων και

αντιπροσώπων στις συνδικαλιστικές

οργανώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και κατ’

επέκταση η δίκαιη και αντικειμενική

αντιπροσώπευση των εκλογέων.

3ί



Άρθρο 9

Συμμόρψωση με τις υπ’ αρ. 902-907/2021

αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου

της Επικρατείας.

Η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στην

επίτευξη του μέγιστου δυνατού

αποτελέσματος με το μικρότερο δυνατό

κόστος και την εμπέδωση της αρχής της

ισότητας.

Αποψυγή άσκοπων δικαστικών διενέξεων.

Άρθρο 10

1. Η μεταψορά εμπειριών, καλών πρακτικών

και η μετάδοση τεχνογνωσίας θα συμβάλλει

στην ανάπτυξη του στελεχιακού δυναμικού της

ΕΛ.ΑΣ.

2 Η βέλτιστη και ταχύτατη αξιοποίηση του

ποιοτικού στοιχείου του ανθρώπινου

δυναμικού του δημοσίου τομέα.



9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευση - Πολιτισυός:

, , Πρόσψατα ΕπιδιωκόμενοςΕΚΓ1ΑΙΕΥΣΗ Εξέλιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αποιβοίτων γβαθμιας Εκπαίδευσης σοκ βρίσκουν

εργασία στου Τομέα των σναοδών τους εντός ό μηνών ανά την

έναρξη αναζήτησης

Αριθμός ι-ττστοποτημένων Πανεπιστημιακών σχολών (Δσ κλπ)

Αριθμός συμμετοχών σε Προγράμματα Ερευνας. Τεχνολογίας &
Καινυτομίας (διεθνή & Εθνικά), ανά Πανεττιοτημιαιτή Σχολή

Αριθμός έργων/μελετών Πακ έχουν ανατεθεί από ταν ιδιωτικό

τομέα, ανά Πανεπιστημιακή / Τεχνολογική Σχολή

Δαπάνη ανά Φοιτητή τριτοβάθμτας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ

Ποσοστό ενηλίκων (στο σόνολα οσο ενεργοό πληθυσμοό( Που

ονμμεοέχονν σε Προγράμματα δτα βίου Εκπαίδευσης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / ΑΘΜΙΑ / ΒΟΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αυικλφάβητων/οόνσλο πληθυσμού

Αριθμός ατόμων Που εγκαταλείσουν το σχολείο πριν την

ολυκλήρωση της β βάθμιας και σ βάθμιας τκπαίδεκοης / έτος

Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Περτιβέρετα (ποσοστό

μαθητώυ στο ούνολυ των μαθητών) σοκ ψοιτούν σε

διαπυλιτισμικά σχολεία

Ποσοστό αλλοδασών μαθητώο στο σύνολο (των μαθητών) —

Κατανομή ανά περιψέρεια

Αριθμός ολοήμερων / αττορευματινών σχολείων Και αριθμός

μαθητών Που Φοιτούν σε αυτά

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών

Μέσος όρος 1-1/Υ / σύνολο μαθητών

Αριθμός μαθητών Που επωψτδούνται ανά προγράμματα

Ενισχυτικής Εκπαίδευσης / έτος

Δαπάνη ανά μαθητή ανά βαθμίδα )Αθγια, Εθμια) εκπαίδεκοης

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
1Ί//ιι.οιοι/(Γυυιυ]ιιττι) και της ΕΛΣΤΑΤ



· Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξελιξη Την Τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

ΠραγμακοπσιηΘείσες ανασκαφές, Κατά είδος ται αποτελέσματα,

και αριθμός ενρημάτων

Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, κατά φορέα, και ποσά που

διατέθηκαν

Πιστώσεις για ανασκαφές, πον διατέθηκαν σε Εφορείες

Αρχαιοτήτων

Κήρνξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, παραδοσιακών και

ιστορικών οικιομών

Πραγματοπνιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληδείσες

αποζημιώσεις, για ακίνητο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Δαπάνες έργων που έχονν εκτελεσθεί σε μνημεία και

αρχαιολογικούς χώρους, Και δαπάνες έργων οον βρίσκονται σε

εξέλιξη

Δαπάνες έργων που έχονν εκτελεσθεί οκ μονοκία και λοιπά

κτίρια και δαπάνες έργων νον βρίσκονται σε εξέλιξη

Αριθμός βιβλινδηκών Κατά νομική μορφή και είδνς

βιβλιοθήκης, ανάλογα με το Θέμα, κατά γεωγραφικά

διαμέρισμα

Εθνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:

Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαφίεται στην κρίση του
επισπεύδοντος υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα
ενσωματώνονται δείκτες στην Ανάλυση.

Οικονομική /Δημοσιονομική / Φορολογική πολιτική:

. Πρόσφατα ΕπιδιωκόμενοςΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στσχος (3ετια)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν οκ αγοραίες τιμές (δια.)

ΡνΘμός μεταβολής ΑΕΠ νε σταθερές τιμές

ίσοζύμιο τμεχοκσών σνναλλαγών (% ΑΕΠ)

ίσοζύμιο γενικής κνβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κανά Μάαοτρχτ, % ΑΕΠ)

Πρωτογενές πλεόνασμα (νις % ΑΕΠ)

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξέλιξη την τελευταια 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Φορολνγικά έσοδα νις ττνσοστύ Τον ΛΕΕΙ

Αναλογία άμεσης Και έμμεσης φνρολνγίας

ίίνοά Που εισπράττννται μέχρι σήμερα από τνν φόρο ή τοκς
φύμννς πτοκς οπνίννς αιμνρτύν νι διατάξεις εντι

ννμνσχεδίνκ.

Πννά συν εισπράχθηκνν σνύ φνρνλνγικνύς ελέγχννς

Πνπνστύ Πράξεων διυικητικνύ νμνοδινρισμνύ φόρυν ή
επιβνλής σρνστίμων Που ακκρώΘηκσν κν μέρειή εν όλω από
εσ δικττοτήριιι



Κοινωνική πολιτική:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετίιτ
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στοχος (3ετια)

Αριθμός επιχειρησιακών, κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών
συμβάσεων (και εγσσε. εάν σονήφθη ιο συγκεκριμένο έτος)

και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές.

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. Που συνήφθησαν χωρίς προσφυγή σε
διομεσολάβηση

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. Που ουνήιρθησαο χωρίς προσφυγή σε
δισιτησίιι

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διοδικσσίας μεσολάβηοης

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διοδικειαίας διαιτησίας

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμευη στο σχετικά Κείμενα αλλά
και πραγματική με την έννοια της σσράτοσης μετά ιιι συμβατική

τους λήξη)

Ώρες εργιιαίας ανά ημέρα, εβδομάδα κιιι ανά κλάδο οικονομίας

Αριθμός αρειβόμενων οοερωριών (Που δηλώθηκαν) ανά
εργαζόμενο και κλάδο οικονομίας

Αριθμός ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας και
αριθμός/ποσοστά ατυχημάτων ποι, προκάλεσαν θάνατο
αναπηρία

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετίιι
Πρόσφατα Ετιιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

[Ιοοοπτό απεργίας

Ποσοατό μακροχρόνια ανέργων

Ποαοστό ανεργίας νέων

Ποσοστό ανεργίας γυναικών

Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική περιφέρεια

Ποσοστό σοεργίας βάσει μορφωτικού επιπέδου

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ωρών εργιισίσς / Δείκτης
ομοιβών (ανά βασικό Τομέα της οικονοιιίιι ς π.χ. μεταποίηπη,
κατιιοκτυές κ.λπ.)

Μερική απασχόληση ως ποσοστό της ουνολικής σπασχόληοης

(πτο σόυολο του πληθυσμού και ειδικότερο γιο νέους)

Ιίοοοοιά ιιποαχολουρένων με οόιβασιι ορισμένου χρόνου (στο
οόνολο του πληθοαρού και ειδικότερο για νέους)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενας
στοιχεια στόχος (3ετία)



Πριιγμιιτικό ύψος συντάξεων ανά ασφαλιστική ομάδα
(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι ιιπάλλιίλοι,
επιιγγελματίες Και έμποροι, αγρότες) Και ανά έτη συνολικής

ασφάλισης Και αντίστοιχες δαπάοες

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών ανά ασφαλιστική ομάδα

(μισθωτοί του ιδιωτικού τομέσ, δημόσιοι υπάλληλοι,
επαγγελματίες Και έμποροι, αγρότες) και ανκίστοιχιι έσοδα Του
ΕΦΚΛ

Ηλικία (πραγμοτική) συνταξιοδότησης ανά σληθοσμιακή ομάδα

Και έτη σννολιιτής ασφάλισης

Μέσος χρόνος ιιοονομής σύνταξης

Ποσοστό συνταξιοδοτικής δαπάνης επί τον ΑΕΠ

Ποσοστό προσφυγών σχετικά με την απονομή σύνταξης σου
γίνονται εσ μέρει ή εο άλω δεκτές

Πρόσψατα Ειτιδιωκόμενος
ΚΟΝΩΝΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Ποσοστό σληθοσμοό οε καθτοτώς ψτώχεισς, σε κίυδονο ψτώχειας ή
σε κοιυωυικά αποκλεισμό

Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά αγαθά

ή ιιπηρεσίες

Ποσοστό νοικοκοριών στο σύοολο Του πληθυσμού σου

αντιμετωπίζουν δυσκολία αντιμετώπισης έκτοκιωυ αναμκών

Γοσοστό πληθεσμού που λαμβάοει νοιδόματα και η αντίστοιχη

κρατικη δοσάοη (σουολικά και ανά τπίδ0μα)

Αριθμός σαιδιώο οκ ορψαοστροψείο

Αριθμός αστέγωο (εκτίμηση) που σιτίζονται ανά δήμους και άλλες

κσηρεσίες

Ποσοστά πληθοσμοό που μένει οκ προσωρινή μορψή κατοικίας

λόγω κρίσης )πχ οειομός, οορκαμιά)

Κόστος κατ’ άτομο αυά πρόγραμμα φροντίδας )μητράτητας,

δυσκολίες μάθησης κλπ)

3ί



Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας

Συνολικές δαπάνες υγείας Κανά κεψαλή

δαπάνες ψαρμάιιων Κατά κεφαλή

Αριθμός αΚρών ανά 1000 καιοίκοιις

Αριθμός νοσοκομειακών κλινών ανά 1000 κατοίκους

Μέση διάρκεια επείγουσας νοσηλείας

Ειδικές νσσηλευτικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος

αριθμός Και ανά διαθέιιιμο κρτβάτι(, μέση παραμονή, περίθαλψη

εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιατρεία Και επείγοντα περιστατικά(

Αριθμός ασθενών που περιμένουν για Χ μήνες υα εξυπηρετηθούν

(για μη εττείγουσα νοσηλεία, ή για μοοομεμή περίθαλψη ή για Την

πρώτη εξέναοη(

Αριθμός νοοηλειώο ανά 1000 κατοίκους

Αριθμός κλινώυ ανά νοσηλευτική υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος

στοιχεία στοχος (3ετία)

ίίνσνστό οαοσχόληοης ανά φύλο

συνολικά

τινά Περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιτική ομάδα

Ποσοστό ανεμγίιις ανά φύλο

συνολικά

ανά περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλιειαεή ομάδα

Ποσοστό αυνοσττασχολούμενωο ανά φύλο

Ποσοστό εργοδοτών ανά φύλο

Ποσοστό μελών Δ.Σ. εταιρειών ανά φύλο

Ποοοστύ μελών Κοινοβουλίου, Περιφερειακών και δημοτικών
συμβουλίων τινά φύλο

ΜΕΤΛΝΛΣΤΕΥΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος

Ι στοιχείο στοχος(3ετια)

Αινήμονα ασύλου — Ποσοστά αοοδοχι(ς — Μέσος χρόνος έκδοσης
οπυφάσεωο



Μετανασνευτιοές μοές ανά πύλη εισόδου/χώρα προέλεκσης/

ηλικιαιεή ομάδα/φύλο

Αριδρός απελάπεων ανά χώμα προέλευσης των

απελαυνομένων/αιτία απέλασης

Μονάδες φώοξεοίας μεταναστών (σχέση δνναμικάνητεις Και
πραρρατιεοό αριθμού φιλοξεννερένων)

Περιπτανιεά Και είδος παραβοτιεότηπας ανά μονάδα ιρώοξενίος

Ί7ροφιιεώς, στν πελίν αοτό Θα υπάρχουν Και στοιχεία που αφορούν εννς σλλνλππνύτ πον προέρχοετιιι από άλλοος δείκτες
(ιιπινσχόληση, εκπαίλενση, πιιρειβαειοότηεα κλπ.)

ΔημόσιαΔιοίκηση -Δημόσια τάξη —Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣίΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταίε 5ετία
Πρόσφατα Επιεδιωκόμενος

στοιχεία στόχος (3ετία)

Αμιδμός δημοσίων υπαλλήλων

Αριδρός/αοσοαεό α) ρονίμων/ιδοχ β) ιδοχ Και ρ) μεναιελητώο

οπολλήλωο

Αναλογία οπαλλήλων ανά τμήμα, διεέθονση. γενική διεύδοννη

Ποσοστό υπαλλήλων ρε πρόσβαση στο ΙΝΤΚδΝΕΤ

Αριδρός νπημεπιιλν ρε εοωνερική διιεεύωπη (έιιίιαοοΙ)

Αναλογία Η/Υ ανά δέσι εργασίας

Αριδμός ιστοσελίδων δημόσιων οπηρεσιών Και φνμέων/ οόννλο

δηροπίων υπηρεσιών Και φορέων

Αριθμός Κέντρων πληροφόρησης πολιτών, πε κεντριΚά,

περιφερειαΚά, νομαρχιακό Και τοπικά επίπεδο καδώς Και πε

επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών είν

Αριδράς ατόμων που εξοπηρεεοόνναι από τις δημόσιες

οπηρεσίες ανά έτος Και ανά υπηρεσία

Κόστος προσωπιεοό (δαπάνες μισδοδοπίας Και πρόσδετες

δαπάνες ως ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης ανά οπννργείο)

Κόστος διαχείρισης δεράτων προσωπικού: δαπάνες ρονάδων

προσωπικού ως ποσοστό της συνολικής δαπάνης ανά οπνυργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειτιδεωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

άιαπραχδέοτα αδικήματα, δράατες αδικημάτων και αναλογία

αού Ιδδδδδ κατοίκους

Αδικήματα Ποινικού Κώδικα Κατά Κατηγορίες και Κατά

γεωγρειφική περιοχή

Δισπραχδένεα αδικήρατα Και δεωρούρενοι ως δράπτες αυτών

Κατά εδνιοότητπ, φύλο Και τάξεις ηλιειών

δτήσιπ στατιστική απεικόνιση των αδικημάτων Και αξιόποινων

σομπεριφορών που προκαλούν Το Κοινά αίσδημα

(ανδρωποκτονίες, ληπτείες, κλοπές — δισρρήξεις)

Αδιω(μαεα που αφορούν στην παράνομη είσοδο Και παραμονή

στη χώρα



Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος

Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων Που εξιχνιάστηεαν στο

σύνολο Των εγκλημάτων

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια σσφάλεια

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό. ανά αστυνομικό τμήμα Και

ανά περιοχή αστυνόμευσης

Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους — αναλογία

κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα και Περιοχή αστυνόμευσης

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες

Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της παριιβατικής

συμπεριφοράς ανά τομείς (πχ. εγκλήματα βίας, οικονομικά

εγκλήματα, ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

. . . Γίρόσψατα Ειτιδιωκόμενος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια

στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικώυ Και εμπορικών

διαψορών

Αριθμός εισερχόμευων διοικητικών περιπτώσεων

Συνολικός χρόνος ποο απαιτείται για την επίλυση αστικών,

εμΠορικών, ερρατικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων

Μέσος χρόνος έκδοοης δικαστικών αποφάσεων (Ειρηνοδικεία,

Πρωτοδικτία, Εήιετεία, Αρειος Πάρος/Συμβούλια Επικρατείας)

Μέσυς όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά και

διοικητικά δικαστήρια)

Ποσοστό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από

έψεση ή αυαίρεση

Αριθμός υποθέσεων που επιλόυυται με Τα σύστημα του

εξωδικαστικυύ ουμβιβασμυό

Αξιοποίηση εναδλακτικών μεθόδων ενίλυσης διαφορών. πχ.

διαμεσολάβηση

Στήριξη τωυ ατόμων που ορήζουν οροσταοίας αλλά δεν διαθέτουν

πόρους (νομική προστασία)

Κόστος προσφυγής στη δικαινσόνη

Ποσοστό ηλειττρονιυής υποβολής δικογράφωο

Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι εκκρεμών

σε ετήσια και συνολική βάση εκκρεμυτήτων)

Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, οκ ετήσια βάση, για τις οποίες

επιβλήθηκαν ποινές μενατρέψιμες σε χρήμα

Μέσο κόστος σωφρονισιικοό συστήματος ανά κρατοόμευο

Αναλογία προσωπικού φύλαξης )φυλάκων) ανά κρατυόμευο

Ανάπτυξη — Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΠ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας



Επενδύσεις νις % ΑΕΠ

Άμεσες ξένες επενδύσεις νις % ΑΕΠ

Αριθμός Επιχειρήσεων Που ανοίγουν ανά κλάδο και Περιφέρεια

και σντίστυιχος αριθμός απασχολουμένων σε αυτές

Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά κλάδο και περιφέρεια
και ιιντίοτοιχυς αριθμός αττασχολονμένων Πε αυτές

Διοικητικά κόστος σύστασης επιχειρήσεων

Μέαος χρόνος σόσεασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ — ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος
στοιχεία στοχος (3ετία)

Μονάδες - Ετήσιες ενπομσές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπσνσης

κιιτά κεφαλή

Ποσοστό Του πληθυσμού Που εξυπηρετείται αού βιολογικοός

καθαρισρούς

Ποσοστό των ακτών ποο κρίνοντειι νιινάλληλες για κολύμβηση

σε σχέση με Το σύνολο των δννάμενων να χρησιμοποιηθούν
ακτών

Αριθμός ελέγχων ναταλληλύτητας δικτύου ύδμενσης καν ένας

Ποσοστά οικιακών & βιομηχανικών οσορριμμάτων που
διιινέθηεαν Πε άλλες χρήσεις (οχ. ανονύκλωση, Παραγωγή

ενέργειας, λιπασματοποίηση)

Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ

Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν αού Πυρκαγιά

/ σύνολο δασικών εκτάσεων

Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητά τρόπο)

εκτάσεων /σύνολο κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές

Ποσοστά προστατενόμενων περιοχών σε σχέση με Την συνολική

έκταση Της χώρεις

Ποσοανά Του προϋπολογισμού Που διατίθεται για θέματα

σροστασίας περιβάλλοντος

Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή

Κανονάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειας αού ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά

κεφαλή

Ποσοστά μείωαης εκπομπών αερίων θερμοκηνίου εινά τριετίιι

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος

στοιχεια στοχος (3ετια)

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΙ-ΙΡΕΣΙΑΣ ΓΙΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ/ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΙΡΟΣΩΠΙΙΟΥ ΣΤΟ ΑΡΟΡΟ Ιι) ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΤ()ΙΧΕΙΑ



Με την προτεινόμενη ρύθμιση Παρέχεται εξουσιοδότηση στους

Υπουργούς Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη

Προκειμένου να προβλεψθεί η δυνατότητα χορήγησης

αποζημίωσης οτα μέλη των επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου

11 του ν. 4760/2020 σύμψωνα μετην Παρ. 5 του άρθρου 21 του

ν. 4354/2015 (Α’ 176).

‘Ιι1 ί4) ιι.ική ό ια κν 13έ ρνη ση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια Θα
10. είναιη συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

ΑΜΕΣΗ Π ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
11. ψηφιακή στρατηγική της χώρας ( Βίβλος Ψηφιακού Μετασχη ματισμού);

ΝΑΙ__Π ΟΧΙ__Π.

Εξηγήστε:

12
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος

· με άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ Π Οχι Π

Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
‘Εχει προηγη Θεί μελέτη βιωσι μότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού

. συστήματος; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Εξηγήστε:

Κατ’ αρΘρο αναλυση αξιολογου μενης ρυϋ μισηι,

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρθρο

Ι

Στόχος



2

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η καθιέρωση μιας

αποτελεσματικής δισ ικητικής πρακτικής απόσπασης/διάθεσης

προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στο Μόνιμο Σώμα της

Ευρωπαϊκής Συνοριοψυλακής και Ακτοψυλακής (ΕΙΟΝΤΕΧ) για

την απρόσκοπτη υλοποίηση των υποχρεώσεων του ψορέα. Στην

κατεύθυνση των παραπάνω με την προτεινόμενη ρύθμιση

επιδιώκονται:

Πρώτον, η επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με το

υψιστάμενο εψαρμοστέο νομικό-θεσμικό πλαίσιο.

Δεύτερον, η διευκόλυνση και η απλοποίηση των διαδικασιών

αποζημίωσης των μετακινούμενων στελεχών, προκειμένου να

ανταποκριθεί επιτυχώς ο ψορέας στις νέες αυξημένες

υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον Κανονισμό της ΕΕ αριθ.

2019/1896 και η αποψυγή οικονομικής επιβάρυνσης για τον

Τακτικό Προϋπολογισμό, δεδομένου ότι οι δαπάνες

μετακίνησης θα καταβάλλονται στα στελέχη στον βαθμό που

αναγνωρίζονται και επιοτρέψονται από τον ΕΙΟΝΤΕΧ. Η δε

αποζημίωση που καταβάλλεται απευθείας από τον Ευρωπαϊκό

Οργανισμό Συνορισψυλακής και Ακτοψυλακής με το οριζόμενο

από αυτόν ποσό εξομοιώνεται ψορολογικά με το επίδομα

αλλοδαπής και εμπίπτει στην περ. γ της παρ. Ι του άρθρου 14

του Κ.Φ.Ε..

3 Με την προτεινόμενη τροποποίηση στο άρθρο 41 του ν.

4760/2020 (Α’ 247), επιλύεται το ζήτημα της παροχής

εκπαίδευσης σε θέματα οπλοτεχνικής/σκοποβολής και λοιπών

συναψών Θεμάτων επί του οπλισμού/εξοπλισμού που θα

παρέχεται από την Ελληνική Αστυνομία στο προσωπικό της

Κατηγορίας Ι του Μόνιμου Σώματος του ΕΙΟΝΤΕΧ.

4 Με την παρούσα ρυθμίζονται οικονομικές εκκρεμότητες του

Ειδικού Φορέα της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής

Πολιτικής (Γ.Γ.Α.Π.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι

οποίες αναψέρονται σε δαπάνες για παροχή νυχτερινής

εργασίας, εργασίας εξαιρέσιμης προς συμπλήρωση του

υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου, εργασίας τις αργίες,

εργασίας πέραν της υποχρεωτικής και εργασίας πέραν του

πενθημέρου των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης που

υπάγονται στη Γ.Γ.Α.Π. στη χρονική περίοδο από το έτος 2016

έως και το 2020. Οι εν λόγω δαπάνες δύναται να πληρωθούν σε

βάρος των οικείων πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού

έτους (2021) καιτου οικονομικού έτους 2022 καινα καλυψθούν

με ισόποση, στο ύψος της προκαλούμενης δαπάνης, έκτακτη

ενίσχυση πιστώσεων από το αποθεματικό του Υπουργείου



Οικονομικών, λόγω μη ύπαρξης εγγεγραμμένων πιστώσεων

στον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α.Π.. Με την προτεινόμενη

ρύθμιση επιλύεται και αποψεύγεται η τυχόν επανάληψη

παρόμοιου προβλήματος στο μέλλον, προς όφελος της

καταπολέμησης της γραψειοκρατίας, της αμψισβήτησης της

νομιμότητας των διαδικασιών, της αίσθησης της ανασψάλειας

των στελεχών της Διοίκησης που εμπλέκονται σε Θέσεις με

αντικείμενο ενασχόλησης οικονομικής φύσεως και εν γένει της

λειτουργικότητας των Καταστημάτων Κράτησης.

5 Η προτεινόμενη ρύθμιση αψορά στην εκκαθάριση και πληρωμή

χρονιζουσών οψειλών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

που περιλαμβάνουν δαπάνες μετακινήσεων και οδοιπορικών

εξόδων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών,

μισθωμάτων και έργων με προβλήματα νομιμότητας και

κανονικότητας, καθώς και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν

και πληρώθηκαν σε βάρος της παγίας προκαταβολής της

Ελληνικής Αστυνομίας.

Επιλύει, ωστόσο, τα ως άνω προβλήματα και αποφεύγει

επανάληψή τους στο μέλλον προς όφελος της καταπολέμησης

της γραψειοκρατίας, της αμφισβήτησης της νομιμότητας των

διαδικασιών, της αίσθησης της ανασψάλειας των στελεχών της

Διοίκησης που εμπλέκονται σε Θέσεις με αντικείμενο

ενασχόλησης οικονομικής φύσεως και εν γένει της άμεσης

επιχειρησιακής δράσης των στελεχών της Ελληνικής

Αστυνομίας σε με ίζονος σπου δαιότητας περιστατικά

προάσπισης της εθνικής ασψάλειας, δημόσιας τάξης και

ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, ενόψει μάλιστα της διαχείρισης

της πανδημίας του κορωνοϊού ςΟνΙΟ-19 και των αυξημένων

μεταναστευτικών ροών προς τα σύνορα της Χώρας μας, τα

οποία αποτελούν και εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

__________________

‘Ενωση ς.

ό Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. Ι προβλέπεται η

εκκαθάριση, τακτοποίηση, ενταλματοποίηση των δαπανών της

Γενικής Γραμματείας Αντεγκλη ματικής Π ολιτικής του

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που αφορούν σε

υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από την Ιη.Ι.2020 έως την

31η.12.2021, μετά τη λήξη της υπ αρ. 75547/2014 σύμβασης

του έργου ιιΠιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της

ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και

κρατουμένων σε άδεια», κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής,

γενικής ή ειδικής διάταξης, μετην προϋπόθεση ότι καλύπτονται

από τις εγκεκριμένες πιστώσεις των προϋπολογισμών των

αντίστοιχων ετών, με σκοπό τη συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία

της πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού ηλεκτρονικής επιτήρησης

υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια, για λόγους



δημοσίου συμψέροντος που σχετίζονται με την εψαρμογή

αποτελεσματικής αντεγκληματικής πολιτικής με σεβασμό των

θεμελιωδών δικαιωμάτων των ενδιαψερόμενων προσώπων.

Παράλληλα, στην παρ. 2 προβλέπεται η έκδοση κοινής

απόΦασης των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του

Πολίτη για τον καθορισμό ειδικότερων λεπτομερειών και των

επιμέρους διαδικασιών εκκαθάρισης των δαπανών της παρ. 1.

7 Με το προτεινόμενο άρθρο εισάγεται ρύθμιση σχετικά με την

υποχρέωση του Ταμείου Πρόνοιας Αιτασχολούμενων στα

Σώματα Ασψαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) να καταρτίσει τους εκκρεμείς

ισολογισμούς για τα έτη έως και το 2018 μέχρι την 31η

Δεκεμβρίου 2021, και τους εκκρεμείς ισολογισμούς των ετών

2019, 2020 και 2021 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022. Μέχριτο

οριζόμενο χρονικό σημείο το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. υποχρεούται να

καταρτίσει και τους εκκρεμείς ισολογισμούς όλων των Τομέων,

του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και του

Ειδικού Λογαριασμού του ν. 826/1978 του Τ.Π.ΑΣ./ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..

Επιπλέον εισάγεται ρύθμιση, σύμψωνα με την οποία από το

έτος 2022 και για κάθε επόμενη χρήση οι ισολογισμοί θα

υποβάλλονταιτο αργότερο μέχριτην 3θη Ιουνίου του επόμενου

έτους κάθε χρήσης. Τέλος, στην προτεινόμενη διάταξη

προβλέπεται η δυνατότητα έγκρισης από το αρμόδιο όργανο

του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη των απολογισμών και

ισολογισμών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. για τα οικονομικά έτη 2008 έως

και 2021, ώστε να διασψαλιστεί η δημοσιονομική συνέχεια του

ως άνω Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και όλων των τομέων του Κλάδου

Επικουρικής Ασψάλισης που είχαν ενταχθεί στο π.

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. μετον ν. 3655/2008 για τα έτη 2008 έως και 2014.

Στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι, μέσω της κατάρτισης

των εκκρεμών ισολογισμών και μέσω της κατάρτισης των

ισολογισμών από το έτος 2022 και εψεξής και για κάθε επόμενη

χρήση το αργότερο μέχρι την 3θη Ιουνίου του επόμενου έτους

κάθε χρήσης, να βελτιωθεί η λειτουργία του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α, να

διευκολυνθεί η άντληση πληροψοριών επί των οικονομικών

στοιχείων και να διασψαλιοτεί η απεικόνιση της

χρηματοοικονομικής πληροψορίας.

8 Με την Παρ. Ι προστίθενται το δεύτερο εδάψιο της παρ. Ι του

άρθρου 11 και το άρθρο 12 στις παραπομπές του άρθρου 30α

του ν. 1264/1982 (Α’ 79) και βελτιώνεται νομοτεχνικά η

παράθεση των άρθρων και των παραγράψων.

Με την Παρ. 2 Προστίθεται παρ. 15 στο άρθρο 30α του ν.

1264/1982, με την οποία προβλέπεται η εκλογή οργάνων και

αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της

Ελληνικής Αστυνομίας, από ενιαίο ψηψοδέλτιο, στο οποίο



συμπεριλαμβάνονται όλοι σι υποψήψιοι, αντί της δυνατότητας

των εκλογέων να ψηΦίζουν υποψηψίους μόνο από έναν

συνδυασμό. Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία εκλογής

καθίσταται ταχύτερη και απλούστερη και επιτυγχάνεται

αντικειμενική αντιπροσώπευση των εκλογέων. Παράλληλα,

θεσπίζονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την εψαρμογή της

εκλογής από ενιαίο ψηψοδέλτιο, ήτοι η δυνατότητα θέσης

αριθμού σταυρών από τον εκλογέα, ίσου με το ένα τρίτο (1/3)

του αριθμού των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της

ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων, η

στρογγυλοποίηση του εν λόγω αριθμού σε περίπτωση

κλάσματος, στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο και η κατά

σειρά εκλογή των υποψηψίων που συγκέντρωσαν τους

περισσότερους σταυρούς προτίμησης, έως ότου συμπληρωθεί

ο αριθμός των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της

ελεγκτικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων. Επιπλέον, σε

περίπτωση ισοψηψίας προβλέπεται κλήρωση. ‘Οσοι δεν

εκλέγονται θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά των ψήψων

που έλαβαν και καταλαμβάνουν θέσεις τακτικών μελών που

κενώνονται μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

Με την παρ. 3 ορίζεται ότι εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε

ισχύ του παρόντος, οι οργανώσεις οψείλουν να έχουν

προσαρμόσει τα καταστατικά τους στις ρυθμίσεις των

παραπάνω διατάξεων, σύμψωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30α

του ν. 1264/1982, οι οποίες τυγχάνουν άμεσης εψαρμογής από

την ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποίησης του

καταστατικού. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη

δημοσίευση του παρόντος, οι ρυθμίσεις των παρ. Ι και 2 αυτού

τυγχάνουν άμεσης εψαρμογής, ανεξαρτήτως τυχόν

διαψορετικής ρύθμισης του καταστατικού.

9 Με το προτεινόμενο άρθρο επαναπροσδιορίζονται τα

προσόντα των υποψηψίων για πρόσληψη/κατάταξη στις Σχολές

Αστυψυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και

ρυθμίζεται κατά τρόπο ρητό ότι τα προσόντα είναι κοινά, με

εξαίρεση το ύψος. Ειδικότερα, προσδιορίζεται ως ελάχιστο

απαιτούμενο ανάστημα για τους άνδρες τουλάχιστον το ένα

μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) και για τις γυναίκες το

ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.).

10 Δημιουργείται το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο για τη

μετάταξη του προσωπικού που υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση Γ’

της Διεύθυνσης Β’ Συλλογής και Ανάλυσης Πληροψοριών

(ΔΙ.ΣΥ.Α.Π — Β’) της υποπερ. αγ’ της περ. α’ της παρ. Ι του

άρθρου Ι του π.δ. 1/2017 (Α’ 2) και τα γραψεία των

Περιψερειακών Μονάδων Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Γ’

της υποπερ. βα’ της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 1 του π.δ.



1/2017 (Α’ 2), όπως εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό

και τον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής

του Προσωπικού της Ε.Υ.Π. στην Ελληνική Αστυνομία. Η

μεταψορά αυτή του προσωπικού πραγματοποιείται στο

πλαίσιο της ενίσχυσης του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας

στον τομέα της πρόληης απειλών από την εγκληματική δράση

ατόμων και ομάδων, προκειμένου να διασψαλισθεί περαιτέρω

η ασψάλεια των πολιτών. Το προσωπικό μετατάσσεται με την

ίδια σχέση εργασίας, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό

κλιμάκιο που κατείχε στην Υπηρεσία προέλευσης, ενώ

διατηρείται ως προσωπική διαψορά τυχόν προκύτττουσα

μισθολογική διαψορά. Περαιτέρω, προβλέπεται και μεταψορά

των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό της Ε.Υ.Π. πιστώσεων

για τις αποδοχές του ως άνω προσωπικού, κατά το αντίστοιχο

μέρος για τα έτη 2021 και 2022.



Β. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένη.

Γ. ‘Εκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένη.

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οφέλη αξιολογού μενης ρύθ μιση ς

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ Εξοικονόμηση χρόνου

Μεγαλύτερη

αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

ΟΦΕΛΗ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Χ

Βελτίωση

παρεχόμενων

υπηρεσιών

Χ

ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση

πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία

Ι διαψάνεια θεσμών

Βελτιωμένη

διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:



Άρθρο Ι

Αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 47Ο/2Ο2Ο.

Άρθρο 2

Διευκόλυνση και απλοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης των μετακινούμενων στελεχών για τη συμμετοχή
στη ΕΙΟΝΤΕΧ.

Άρθρο 3

Δυνατότητα εκπαίδευσης του μόνιμου προσωπικού της ΕΟΝΤΕΧ εκπαίδευσης στον κατεχόμενο οιτλισμό,

πυρομαχικά και λοιπό εξοπλισμό από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, για το χρονικό διάστημα που το
προσωπικό της ΕΙΟΝΤΕΧ Παραμένει στην ελληνική επικράτεια.

Άρθρο 4

Με την εν λόγω ρύθμιση αποψεύγεται η τυχόν επανάληψη παρόμοιου προβλήματος στο μέλλον ενώ
ταυτόχρονα η ρύθμιση συμβάλλει στην καταπολέμηση της γραψειοκρατίας και της αμψισβήτησης της
νομιμότητας των διαδικασιών, ενισχύοντας παράλληλα το αίσθημα ασψάλειας των στελεχών της Διοίκησης που
απασχολούνται σε οικονομικής ψύσεως θέσεις εργασίες.

Άρθρο 5

Με την εν λόγω ρύθμιση αποψεύγεται η τυχόν επανάληψη παρόμοιου προβλήματος στο μέλλον ενώ
ταυτόχρονα η ρύθμιση συμβάλλει στην καταπολέμηση της γραψειοκρατίας και της αμψισβήτησης της
νομιμότητας των διαδικασιών, ενισχύοντας παράλληλα το αίσθημα ασψάλειας των στελεχών της Διοίκησης που

απασχολούνται σε οικονομικής ψύσεως θέσεις εργασίας.

Άρθρο ό

Η συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης θα συμβάλλει στη εψαρμογή

αποτελεσματικής γενικής αντεγκληματικής πολιτικής με αποτέλεσμα τη βελτίωση των διαδικασιών
σωψρονισμού και κοινωνικής επανένταξης των πολιτών που εκδηλώνουν παραβατική και αξιόποινη

συμπεριψορά, με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

Άρθρο 8

Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου κατά την εκλογή οργάνων και αντιπροσώπων των συνδικαλιστικών

οργανώσεων από κοινό και ενιαίο ψηψοδέλτιο και από την καταμέτρηση των ψήψων, βελτίωση των

παρεχόμενων υπηρεσιών και αυξημένη αξιοπιστία και διαψάνεια των θεσμών, από την απλοποίηση της
διαδικασίας εκλογής και από την αντικειμενικότερη αντιπροσώπευση, μέσω της δυνατότητας επιλογής από

τους εκλογείς περισσότερων υποψηψίων από ενιαίο πλέον ψηψοδέλτιο.

Άρθρο 9

Συμμόρψωση με τις αποψάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στην επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος με το μικρότερο δυνατό

κόστος και την εμπέδωση της αρχής της ισότητας.

Αποψυγή άσκοπων δικαστικών διενέξεων.



Άρθρο 10

Οι εν θέματι ρυθμίσεις διασψαλίζουν την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη πρόληψη απειλών, Προκειμένου

να θωρακίσουν την ασφάλεια των πολιτών απέναντι σε υπάρχουσες και διαψαινόμενες απειλές και να

περιορίσουν τον κίνδυνο αυτών.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΣΙΙΚΟ
ΑΓΟΡΆ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΚΟΙ ΝΩ Ν ΚΕΣ Ν Η Σ ΊΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμός /
Προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ Προσλήψεις /
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ κινητικότητα

ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ενημέρωση

εκπαίδευση

εμπλεκομένων

Άλλα
κοτο

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Στήριξη και

λειτουργία

διαχείρισης

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & την εκτέλεση

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ Κόστος

ΡΥΘΜΙΣΗΣ συμμετοχής

στη νέα

ρόθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρο Ι

Προκύπτει οικονομικό κόστος το οποίο όμως αντισταθμίζεται από την αναβάθμιση των παρεχόμενων

υπηρεσιών εκ μέρους των επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου ΙΙ του ν. 4760/2020.



Άρθρο 2

Δαπάνες και αποζημιώσεις προσωπικού από τον οικείο ψορέα που υπηρετεί, οι οποίες καλύπτονται

μεταγενέστερα από πόρους της ΠΟΝΤΕΧ.

Άρθρο 3

Η προκαλούμενη δαπάνη δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

αλλά καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοψυλακής και Ακτοψυλακής (ΕΙΟΝΤΕΧ)

σύμψωνα με την παρ. 3 του άρθρου 55 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896.

Άρθρο 4

Οι δαπάνες που θα προκληθούν με την προωθούμενη ρύθμιση δύναται να πληρωθούν σε βάρος των οικείων

ιτιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους (2021) και του οικονομικού έτους 2022 και να καλυψθούν με

ισόποση, στο ύψος της προκαλούμενης δαπάνης, έκτακτη ενίσχυση πιστώσεων από το αποθεματικό του

Υπουργείου Οικονομικών, λόγω μη ύπαρξης εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α.Π.

Άρθρο 5

Προκαλείται οικονομική επιβάρυνση από τις Παρ. Ι και 2 ύψους 1.600.000 ευρώ εις βάρος των πιστώσεων

των Προϋπολογισμών Εξόδων Ειδικών Φορέων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση από τις παρ. 3 και 4, καθώς ρυθμίζουν Θέματα διοικητικού

χαρακτήρα,.

Οι δαπάνες στοιχούν με τους στόχους και τις δεσμεύσεις του ισχύοντος ΜΠΔΣ 2022-2025 (ν. 4813/202 1)

Άρθρο 6

Το κόστος της προωθούμενης ρύθμισης σχετίζεται με τις αναγκαίες δαπάνες αναδόχου που έχουν γίνει επ’

ωψελεία της αναθέτουσας αρχής για λόγους δημοσίου συμψέροντος και συγκεκριμένα αντεγκληματικής

πολιτικής, βάσει της προϋπάρχουσας κοστολόγησης.

Άρθρο 7

Δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του

Πολίτη, καθώς οι προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζουν θέματα διοικητικού χαρακτήρα.

Άρθρο 8

Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού του

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δεδομένου ότι αυτό ρυθμίζει θέμα διοικητικού χαρακτήρα.

Άρθρο 9

Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού του

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δεδομένου ότι αυτό ρυθμίζει θέμα διοικητικού χαρακτήρα.



Άρθρο 10

Από τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν δημιουργείται κανένα επιπρόσθετο δημοσιονομικό βάρος.

20. Κίνδυνοι ιξιολογούμενης ρύθμισης

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση

συνεπειών

κινδύνων στους

στόχους

Σχεδιασμός

αποτροπής /
αντιστάθμισης

κινδύνων

ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Πιλοτική

εψορμογή

Ανάδειξη καλών

πρσκτικών κατά

την υλοποίηση

της ρύθμισης
Μ ΕΙ ΩΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής

αξιολόγηση

διαδικασιών

διαχείρισης

κινδύνων

Άλλο

Δεν αναμένονται κίνδυνοι από την εψαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων.



Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών

(ηλεκτρονική επισύναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της

γνωμοδότησης και της αξιολογού μενη ς ρύθμισης,

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρο Ι

Άρθρα 22 και 1Ο1Α του Συντάγματος

Άρθρο 2

Άρθρα 28 και 79 του Συντάγματος

Άρθρο 3

Άρθρα 28 και 79 του Συντάγματος

Άρθρο 4

Άρθρο 22 του του Συντάγματος

Άρθρο 5

Άρθρο 79 του Συντάγματος

Άρθρο ό

Άρθρο 5 του Συντάγματος

Άρθρο 8



Άρθρο 12 του Συντάγματος

Άρθρο 9

Παρ. Ι άρθρου 4, παρ. 5 άρθρου 95 και παρ. 2 άρθρου 116 του Συντάγματος

Άρθρο 10

Άρθρα 5Α, 80 παρ. 1, 103 παρ. 2, 4 και 8 του Συντάγματος

25. Ενωσιακό δίκαιο

Άρθρο 3

Άρθρα 77 και 79 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ

(ΣΛΕΕ).

Πρωτογενές ενωσιακό
Άρθρο ό

δίκαω
(σνμπεριλαμβανομένου Άρθρο Ι Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
του Χάρτη Θεμελιωδών Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Δικαιωματων3

Άρθρο 8

Άρθρο 12 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της

______________________

Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.

Άρθρο 2

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1896 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ι3ης Νοεμβρίου

2019 της Ι3ης Νοεμβρίου 2019, για την Ευρωπαϊκή

Συνοριοψυλακή και Ακτοψυλακή και για την κατάργηση

των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και (ΕΕ)

2016/1624

Κανονισμός Άρθρο 3

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1896 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου της Ι3ης Νοεμβρίου

2019, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοψυλακή και

Ακτοψυλακή και για την κατάργηση των Κανονισμών

(ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και (ΕΕ) 2016/1624

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου



2016, περί κώδικα της ‘Ενωσης σχετικά με το καθεστώς

διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (Κώδικας

Συνόρων Σένγκεν)

Άρθρο 10
Οδηγία

Παρ. 2 του άρθρου 2 της Οδηγίας 76/207/Εοκ

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθιικών ή συμφωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

27
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς

‘ και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στο ιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης

Επίτου άρθρου 9

Υπ’ αρ. 902-907/2021 αποψάσεις της Ολομέλειας του

ΣτΕ, μετά από υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. Η πρόβλεψη

κοινού ύψους δι’ αμψότερα τα ψύλα ως προσόντος για

την εισαγωγή-κατάταξη στις Σχολές Αστυψυλάκων και

Ανώτατο ή άλλο Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας προκαλεί

εθνικό δικαστήριο έμμεση διάκριση λόγω ψύλου και θεωρείται
(αναφέρατε) δυσανάλογο το ύψος ενός μέτρου και εβδομήντα

εκατοστών (1,70 μ.) νια τις γυναίκες, αψ’ ης στιγμής στο

δ ικάσαν δικαστήριο με εισκομισθέντα επιστημονικά

στοιχεία και τεκμήρια αποδείχθηκε ότι ο μέσος όρος

ύψους των γυναικών κατά τα έτη 2003-2009 στην

Ελλάδα ήταν το ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά

(1,63 μ.).

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Απόφαση



Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόιρασης

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.

Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Άρθρο Ι

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 11 ν. 4760/2020

Καθορισμός αποζημίωσης των

μελών των επιτροπών του άρθρου 11

του ν. 4760/2020 — Προσθήκη

δεύτερου εδαψίου στην παρ. 3 του

άρθρου ΙΙ του ν. 4760/2020

Ρυθμίσεις θεμάτων επιλογής

προσωπικού για την πλήρωση των

θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ

προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης

των Καταστημάτων Κράτησης

Στην παρ. 3 του άρθρου ΙΙ του ν.

4760/2020 (Α 247) προστίθεται

δεύτερο εδάψιο και η παρ. 3

διαμορψώνεται ως εξής:

1. Η πρόσληψη προσωπικού νια την

πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ

Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού

Εξωτερικής Φρούρησης των

Καταστημάτων Κράτη σης υπάγεται στην

αρμοδιότητα του Ανώτατου Συμβουλίου

Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και

διενεργεί.ται σύμψωνα με το άρθρο 18

του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και τα

κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα:

«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 απόψαση του Υπουργού

Προστασίας του Πολίτη. Με Κοινή

απόψαση των Υπουργών

Οικονομικών και Προστασίας του

Πολίτη, δύναται να χορηγείται

αποζημίωση στο προσωπικό που

συμμετέχει στις παραπάνω

επιτροπές, σύμψωνα με το άρθρο 21

του ν. 4354/2015 (Ν 176).».

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 υποψηψίων.

β) Ανακοίνωση της έκδοσης προκήρυξης

που περιλαμβάνει τον αριθμό των

προκηρυσσόμενων θέσεων κατά

κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα,

δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο (2)

ημερήσιες εψημερίδες με πανελλήνια

κυκλοψορία, στον διαδικτυακό τόπο του

Α.Σ.Ε.Π. και στην ιστοσελίδα του

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

γ) Οι υποψήψιοι υποβάλλουν αίτηση

συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., σύμψωνα με

την προβλεπόμενη στο άρθρο 18 του ν.

2190/1994 διαδικασία, μέσα σε

αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)

ημερών. Η αίτηση, καθώς καιτο 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

υποψήψιοι, διενεργούνται από

επιτροπές του Υπουργείου Προστασίας

του Πολίτη, οι οποίες συγκροτσύνται με

απόψαση 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

υποψηψίους 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 απόψαση,

β) τριμελείς επιτροπές, αποτελούμενες

από Προσωπικό του Υπουργείου

Προστασίας του Πολίτη, με τις

κατάλληλες επιστημονικές γνώσεις,

προκειμένου να υποβάλουν τους

υποψηψίους 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, μετην

ίδια απόψαση.

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

απόψαση του Υπουργού Προστασίας

του Πολίτη.

4. Οι περιλαμβανόμενοι στον

προσωρινό πίνακα διοριστέων δύναται

να προσληψθούν σύμψωνα με το άρθρο

8 του ν. 4210/2013 (Α’ 254), εψόσον



έχουν υποβληθεί επιτυχώς στις

Άρθρο 3

υγειονομικές εξετάσεις καιτις 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

απόψαση της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006

(Α’ 280).

Εκπαίδευση του προσωπικού της

Κατηγορίας Ι του Μόνιμου

Σώματος της Ευρωπαϊκής

Συνοριοψυλακής και Ακτοψυλακής

(Ει·οπεχ) από την Ελληνική

Αστυνομία στον οπλισμό, τα

πυρομαχικά και τον λοιπό

εξοπλισμό που τους παρέχεται από

αυτήν — Προσθήκη εδαψίων

τετάρτου και πέμπτου στο άρθρο

41 του ν. 4760/2020

Στο άρθρο 41 του ν. 4760/2020 (Α’

247) προστίθενται τέταρτο και

πέμπτο εδάψιο και το άρθρο 41

διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 41

Παροχή οπλισμού, πυρομαχικών και

λοιπού εξοπλισμού στους

αξιωματούχους της κατηγορίας 1

του μόνιμου προσωπικού της

Ευρωπαϊκής Συνοριοψυλακής και

Ακτοψυλακής (ΕΓοπθΧ)

Το μόνιμο προσωπικό της περ. α) της

παρ. Ι του άρθρου 54 του

Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896

(κατηγορία 1) της Ευρωπαϊκής

Συνοριοψυλακής και Ακτοψυλακής

(ΕΓοπεΧ), που αναπτύσσεται στην

Ελληνική Επικράτεια για τις ανάγκες

διενέργε ιας κοινών επιχε ιρή σεων με

Άρθρο 41 ν. 47 60/2020 (Ν 247)

Παροχή οπλισμού, πυρομαχικών και

λοιπού εξοπλισμού στους

αξιωματούχους της κατηγορίας Ι του

μόνιμου προσωπικού της Ευρωπαϊκής

Συνοριοψυλακής και Ακτοψυλακής

(Ετοπθχ)

Το μόνιμο προσωπικό της περ. α) της

παρ. 1 του άρθρου 54 του Κανονισμού

(ΕΕ) 2019/1896 (κατηγορία 1) της

Ευρωπαϊκής Συνοριοψυλακής και

Ακτοψυλακής (ΕοπθΧ), που

αναπτύσσεται στην Ελληνική

Επικράτεια για τις ανάγκες διενέργειας

κοινών επιχειρήσεων με τις ελληνικές

Αρχές, εψόσον κριθεί ικανό να ψέρει

οπλισμό, σύμψωνα με τον Κανονισμό

(ΕΕ) 2019/1896 και διαθέτει έγκριση

από τον Εκτελεστικό Διευθυντή της

Ευρωπαϊκής Συνοριοψυλακής και

Ακτοψυλακής, δύναται να ψέρει

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



τις ελληνικές Αρχές, εψόσον κριθεί

ικανό να ψέρει οπλισμό, σύμψωνα

με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1896 και

διαθέτει έγκριση από τον

Εκτελεστικό Διευθυντή της

Ευρωπαϊκής Συνοριοψυλακής και

Ακτοψυλακής, δύναται να Φέρει

οπλισμό, ιτυρομαχικά και λοιπό

εξοπλισμό, τα οποία είναι

καταχωρισμένα ως υλικό της

Ελληνικής Αοτυνο μίας, 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. Το

προσωπικό του παρόντος δύναται να

εκπαιδεύεται στον κατεχόμενο

οπλισμό, πυρομαχικά και λοιπό

εξοπλισμό, από στελέχη της

Ελληνικής Αστυνομίας. Με απόψαση

του Υπουργού Προστασίας του

Πολίτη ρυθμίζονται τα ειδικότερα

θέματα εκπαίδευσης του

προσωπικού του παρόντος, καθώς

και κάθε άλλη αναγκαία

λεπτομέρεια.».

Άρθρο 8

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.

Ρυθμίσεις Θεμάτων εκλογής

Οργάνων και αντιπροσώπων

συνδικαλιστικών Οργανώσεων της

Ελληνικής Αστυνομίας —

Τροποποίηση παρ. Ι και προσθήκη

παρ. 15 στο άρθρο 30α ν. 1264/1982

Άρθρο 30α

1. 0 νόμος αυτός, όπως ισχύει σήμερα,

εκτός από τις διατάξεις των άρθρων Ι

παρ. 3, 7 παρ. Ι και 3, 14 παρ. 3-10, 15,

16 παρ. 5 και 7-9, 17, 18 παρ. 1, 19-22,

23 παρ. Ι και 2, 24, 26, 27 και 30,

εψαρμόζεται ανάλογα, με τις Ειδικές



1. Στην παρ. Ι του άρθρου 30α του ν.

1264/1982 (Α’ 79) α) διαγράψονται

σι λέξεις «αυτός, όπως Ισχύει

σήμερα>), β) μετά το άρθρο «0»

προστίθεται η λέξη «παρών», γ)

προστίθενται σι λέξεις «το εδάψιο

δεύτερο της παρ. Ι του άρθρου 11,

το άρθρο 12», δ) βελτιώνεται

νομοτεχνικά η παράθεση των

άρθρων και των παραγράψων και η

παρ. Ι του άρθρου 30α

διαμορψώνεται ως εξής:

«1. 0 παρών νόμος, εκτός από την

παρ. 3 του άρθρου 1, τις παρ. Ι και. 3

του άρθρου 7, το εδάψιο δεύτερο της

παρ. Ι του άρθρου 11, το άρθρο 12,

τις παρ. 3 έως 10 του άρθρου 14, το

άρθρο 15, την παρ. 5 και τις παρ. 7

έως 9 του άρθρου 16, το άρθρο 17,

την παρ. 1 του άρθρου 18, τα άρθρα

19 έως 22, τις παρ. Ι και 2 του

άρθρου 23, τα άρθρα 24, 26, 27 και

30, εψαρμόζεται ανάλογα, με τις

ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται

στις επόμενες παραγράψους, και

στους εν ενεργεία αστυνομικούς

υπαλλήλους κάθε βαθμού της

Ελληνικής Αστυνομίας.)>.

2. Στο άρθρο 30α του ν.

1264/1982 προστίθεται παρ. 15 ως

εξής:

«15. Η εκλογή των οργάνων και

αντιπροσώπων των συνδ ικαλιστικών

οργανώσεων γίνεται από ενιαίο

ψηψοδέλτιο, στο οποίο

συμπεριλαμβάνονται όλοι οι

υποψήψιοι. Κάθε εκλογέας μπορεί

να θέσει αριθμό οταυρών ίσο με το

ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των

εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή
της ελεγκτικής επιτροπής ή των

αντιπροσώπων. Σε περίπτωση

κλάσματος, ο επιτρεπόμενος

ρυθμίσεις που προβλέπονται στις

επόμενες παραγράψους του άρθρου

αυτού και στους εν ενεργεία

αστυνομικούς υπαλλήλους κάθε

βαθμού της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Για την εψαρμογή των διατάξεων του

παρόντος άρθρου, όπου στο νόμο αυτόν

χρησιμοποιούνται οι όροι εργοδότης,

επιχείρηση ή εκμετάλλευση1 νοείται

το Δημόσιο και όπου χρησιμοποιείται ο

όρος εργαζόμενοι νοούνται οι

υπάλληλοι της προηγούμενης

παραγράψου. Ομοίως,

όπου γίνεται λόγο ς για Εργατικό Κέντρο,

η μνεία δεν αψορά τους υπαλλήλους της

προηγούμενης παραγράψου.

3. Με την επιψύλαξη της διάταξης του

άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, η

άσκηση των συνδικαλιστικών

δικαιωμάτων των αστυνομικών

υπαλλήλων δεν επιτρέπεται να

υπερβαίνει τα όρια που

προσδιορίζονται από τις

ιδιομορψίες, την αποστολή και

ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και

υπερκομματικό χαρακτήρα

Ελληνικής Αστυνομίας.

4. Οι εν ενεργεία αστυνομικοί

υπάλληλοι επιτρέπεται να συστήσουν:

α. Μία πρωτοβάθμια ένωση

αξιωματικών σε κάθε περιψέρεια

(ΟΤΑ.) και μία πρωτοβάθμια ένωση

αστυνομικών υπαλλήλων μέχρι και το

βαθμό του ανθυπαστυνόμου σε κάθε

μία από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας

Αθηνών, Πειραιώς, Βορειοανατολικής

Απικής, Νοτιοανατολικής Απικής,

Δυτικής Απικής και Θεσσαλονίκης,

καθώς και σε κάθε Αστυνομική

Διεύθυνση νομού. Μέλη των

οργανώσεων αυτών μπορούν να είναι

μόνο οι αστυνομικοί που υπηρετούν σε

Υπηρεσίες που εδρεύουν μέσα οτα

γεωγραψικά όρια της πιο πάνω

περιψέρειας ή των πιο πάνω

της



αριθμός σταυρών στρογγυλοποιε ίται Διευθύνσεων Αστυνομίας ή
στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο.

Ψηψοδέλτια με μεγαλύτερο αριθμό

σταυρών προτίμησης ή χωρίς σταυρό

είναι άκυρα. Εκλέγονται κατά σειρά

σι υποψήψιοι που συγκέντρωσαν

τους περισσότερους σταυρούς

προτίμησης, έως ότου συμπληρωθεί

ο αριθμός των εδρών του

διοικητικού συμβουλίου ή της

ελεγκτικής επιτροπής ή των

αντιπροσώπων. Σε περίπτωση

ισοψηψίας γίνεται κλήρωση. Όσοι

δεν εκλέγονται, θεωρούνται

επιλαχόντες κατά τη σειρά των

ψήψων που έλαβαν. Οι επιλαχόντες

καταλαμβάνουν Θέσεις τακτικών

μελών που κενώνονται μέχρι τη λήξη

της θητείας τους».

3. Εντός έξι (6) μηνών από τη Θέση σε

ισχύ του παρόντος, σι οργανώσεις

οψείλουν να έχουν προσαρμόσει τα

καταστατικά τους στις ρυθμίσεις των

παραπάνω διατάξεων, σύμψωνα με

την Παρ. 2 του άρθρου 30α του ν.

1264/1982, οι οποίες τυγχάνουν

άμεσης εψαρμογής από την

ημερομηνία δημοσίευσης της

τροποποίησης του καταστατικού.

Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από

τη δημοσίευση του παρόντος, οιπαρ.

Ι και 2 τυγχάνουν άμεσης

εψαρμογής, ανεξαρτήτως τυχόν

διαψορετικής ρύθμισης του

καταστατικού.

Αστυνομικών Διευθύνσεων,

αντιστοίχως. Οι αξιωματικοί δύνανται,

αντί της ένωσης αξιωματικών, να

γίνονται μέλη της ένωσης αστυνομικών

υπαλλήλων. Οι ανθυπαστυνόμοι

δύνανται αντί της ένωσης αστυνομικών

υπαλλήλων να γίνονται μέλη της ένωσης

αξιωματικών.

β. Μία Ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων

συνδ ικαλιστικών Οργανώσεων

αστυνομικών υπαλλήλων και μία

ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων

συνδικαλιστικών οργανώσεων

αξιωματικών, ως δευτεροβάθμιες

συνδικαλιστικές οργανώσεις.

γ. Μία τριτοβάθμια συνδικαλιστική

Οργάνωση (συνομοσπονδία), την Οποία

απαρτίζουν οι δύο παραπάνω

ομοσπονδίες και στην Οποία

εκπροσωπούνται με

αριθμό αντιπροσώπων, που

καθορίζεται με το καταστατικό της. Η

διάταξη του τρίτου εδαψίου της παρ, 3

του άρθρου 9 του παρόντος νόμου δεν

έχει εψαρμογή για την εκπροσώπηση

των ανωτέρω ομοσπονδιών στην

τριτοβάθμια οργάνωση.

5. Κάθε αστυνομικός δικαιούται να είναι

μέλος μόνο της πρωτοβάθμιας

συνδικαλιστικής οργάνωσης της

Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης

Αστυνομίας ή της περιψέρειας της

παραγράψου 4 όπου υπηρετεί. Ο

αστυνομικός που υπηρετεί σε Υπηρεσία

της οποίας η τοπική αρμοδιότητα

εκτείνεται σε περισσότερες

Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις

Αστυνομίας ή περιψέρειες, μπορεί να

εγγράψεται ως μέλος στην ένωση της

Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης

Αστυνομίας ή της περιψέρειας, όπου

έχει την έδρα της η Υπηρεσία του χωρίς

να λαμβάνεται υπόψη η ιεραρχική

υπαγωγή της Υπηρεσίας του. Αν



αστυνομικός εγγραψεί και σε δεύτερη

συνδικαλιστική Οργάνωση διαγράψεται

υποχρεωτικά από την πρώτη. Σε

περίπτωση μετάθεσης σε άλλη

Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση

Αστυνομίας ή σε άλλη περιψέρεια ο

αστυνομικός διαγράψεται υποχρεωτικά

από τη συνδικαλιστική οργάνωση, της

οποίας ήταν μέλος και δικαιούται να

εγγραψεί στη συνδικαλιστική Οργάνωση

της Αστυνομικής Διεύθυνσης ή
Διεύθυνση Αστυνομίας ή περιψέρειας

στην οποία μετατίθεται. Η υποχρέωση

διαγραψής δεν ισχύει αν η μετάθεση

έγινε για λόγους εκπαίδευσης ή
μετεκιταίδευσης και για όσο χρόνο

διαρκεί αυτή.

6. Οι εισψορές των μελών

παρακρατούνται από τη διαχείριση

χρηματικού της υπηρεσίας από την

οποία πληρώνονται και αποδίδονται

στις συνδικαλιστικές οργανώσεις του

παρόντος άρθρου, σύμψωνα με τις

καταστάσεις μελών που υποβάλλονται

από αυτές.

7. Από την παρούσα δύναμη κάθε

υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να

απουσιάζει, για συμμετοχή σε

συνελεύσεις των συνδικαλιστικών

οργανώσεών τους, ποσοστό

μεγαλύτερο του 113 των αξιωματικών

και του 1/4 των κατώτερων υπαλλήλων

και με την προϋπόθεση ότι το

επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας,

κατά την αιτιολογημένη κρίση του

διοικητή της μονάδας.

Αν τα μέλη που επιθυμούν να

συμμετάσχουν σε συνέλευση ξεπερνούν

τα παραπάνω ποσοστά, διενεργείται

κλήρωση μεταξύ τους με τρόπο που

ορίζεται στο καταστατικό της οικείας

συνδικαλιστικής οργάνωσης.

8. Στον πρόεδρο και στο γενικό

γραμματέα κάθε συνδικαλιστικής

οργάνωσης των αστυνομικών

υπαλλήλων παρέχονται, για την



εκπλήρωση των συνδικαλιστικών τους

υποχρεώσεων, ειδικές άδειες απουσίας

έως Τέσσερις (4) ημέρες. Το μήνα κατ’

ανώτατο όριο. Στους αντιπροσώπους

της ομοσπονδίας παρέχεται άδεια

απουσίας καθόλη τη διάρκεια των

συνεδρίων στα οποία μετέχουν, η οποία

όμως δεν δύναται να υπερβαίνει τις

τέσσερις (4) ημέρες κατ’ έτος. Οι

δικαιούμενοι άδειας υποχρεούνται να

ενημερώνουν για τη τουλάχιστον

διοικητή της υπηρεσίας τους, πριν δύο

(2) ημέρες.

Τα παραπάνω πρόσωπα με βαθμό

μέχρι και Αστυνομικού Υποδιευθυντή

δεν μετατίθενται, όσο διαρκεί η θητεία

τους, εκτός της περιοχής μετάθεσης,

στην οποία υπηρετούν, αν δεν το

ζητήσουν οι ίδιοι ή δεν κριθεί τούτο

αναγκαίο λόγω προαγωγής, άσκησης

πειθαρχικής δίωξης για πειθαρχικό

παράπτωμα, για το οποίο προβλέπεται

από τις οικείες διατάξεις ανώτερη

πειθαρχική ποινή ή θέσης τους σε

κατάσταση διαθεσιμότητας για λόγους

πειθαρχίας.

9. (καταργήθηκε με την Παρ. ό του

άρθρου 18 ν. 3938/2011, Α’ 61)

10. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των

αστυνομικών υπαλλήλων, καθώς και τα

μέλη τους, δεν επιτρέπεται ιδίως:

α. Να συμμετέχουν σε απεργίες, καθώς

και σε κάθε είδους εκδηλώσεις

πολιτικών ή συνδικαλι.στικών ψορέων ή
πολιτικών προσώπων ή να ασκούν

προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών.

Εξαιρούνται τα συνέδρια και οι

πολιτιστικές εκδηλώσεις των

συνδ ικαλιστικών ψορέων.

β. Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη

άλλων επαγγελματικών

συνδ ικαλιστικών οργανώσεων, εκτός

των Διεθνών Αστυνομικών

Ε3



Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, ή να

εκπροσωπούν άλλους εργαζομένους.

γ. Να αναμειγνύονται με οποιονδήποτε

τρόπο σε Θέματα διοίκησής των

Υπηρεσιών.

11. Οργανώσεις αστυνομικών

υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας,

που έχουν ήδη συσταθεί, οψείλουν να

προσαρμόσουν τα καταστατικά τους

στις ρυθμίσεις των παραπάνω

διατάξεων και να ζητήσουν την έγκριση

αυτών από τα αρμόδια δικαστήρια μέσα

σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος

του νόμου αυτού. Οι οργανώσεις αυτές,

καθώς και όσες ιδρυθούν βάσει του

νόμου αυτού, οψείλουν να

προκηρύξουν Εκλογές για την ανάδειξη

των οργάνων τους όχι νωρίτερα από

τέσσερις (4) μήνες και όχι αργότερα από

έξι (6) μήνες από την έγκριση του

καταστατικού τους. Μόνο οι ενώσεις

αστυνομικών, που συνιστώνται και

λειτουργούν σύμψωνα με τις διατάξεις

του παρόντος άρθρου, εκπροσωπούν τα

συμψέροντα των αστυνομικών.

12. Αστυνομικοί, που ως μέλη

διοικητικού συμβουλίου αστυνομικών

οργανώσεων, τιμωρήθηκαν πειθαρχικά

για παραπτώματα που είχαν άμεση

σχέση με τη συνδικαλιστική τους δράση,

δικαιούνται, εψόσον είναι στην

ενέργεια, να ζητήσουν την επανεξέταση.

Των πειθαρχικών τους υποθέσεων,

υπσβάλλοντας σχετική αίτηση στην

Υπηρεσία τους εντός ανατρεπτικής

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη

δημοσίευση του παρόντος. Οι αιτήσεις

εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα, τα

οποία επέβαλαν τις πειθαρχικές ποινές.

13. Αστυνομικοί που ως μέλη

Διοικητικών Συμβουλίων αστυνομικών

Οργανώσεων αποτάχθηκαν για

πειθαρχικά παραπτώματα που είχαν

άμεση σχέση με τη συνδικαλιστική τους

δράση, δικαιούνται να ζητήσουν



Άρθρο 9

Ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα

των υποψηψίων για

κατάταξη/πρόσληψη στην Ελληνική

Αστυνομία — Τροποποίηση της περ.

α’ της παρ. 2 του άρθρου Ι του ν.

2226/1994

Το τρίτο εδάψιο της περ. α’ της παρ.

2 του άρθρου Ι του ν. 2226/1994 (Ν

122) τροποποιείται με την εισαγωγή

διαψοροποίησης ως προς το προσόν

επανεξέταση των πειθαρχικών τους

υποθέσεων, υποβάλλοντας σχετική

αίτηση εντός ανατρεπτικής προθεσμίας

τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση

του παρόντος. Οι αιτήσεις εξετάζονται

από τα αρμόδια όργανα, τα οποία

επέβαλαν τις πειθαρχικές ποινές. Ο

χρόνος εκτός υπηρεσίας των

αστυνομικών που επανέρχονται στην

ενέργεια κατ’ εψαρμογή των ανωτέρω

διατάξεων λογίζεται ως χρόνος

πραγματικής υπηρεσίας, χωρίς να

δικαιούνται αναδρομικές αποδοχές ή
αποζημίωση για οποιαδήποτε αιτία.

14. Οι συνοριακοί ψύλακες και ειδικοί

ψρουροί που εντάχθηκαν στο

αστυνομικό προσωπικό, σύμψωνα με

τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.

3 686/2008 (ΦΕΚ 158 Α’) επιτρέπεται να

μετέχουν είτε στις πρωτοβάθμιες

ενώσεις συνοριακών ψυλάκων ή
ειδικών ψρουρών, αντιστοίχως είτε στις

οικείες ενώσεις αστυνομικών

υπαλλήλων. Οι πρωτοβάθμιες

συνδικαλιστικές ενώσεις συνοριακών

ψυλάκων και ειδικών ψρουρών

επιτρέπεται να είναι μέλη είτε της

ομοσπονδίας των πρωτοβάθμιων

συνδικαλιστικών ενώσεων συνοριακών

ψυλάκων ή ειδικών ψρουρών

αντιστοίχως είτε της ομοσπονδίας των

πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών

ενώσεων αστυνομικών υπαλλήλων.

2.α. Ο αριθμός των εισαγομένων σε

υψιστάμενες κατά το χρόνο

αποψοίτησης τους κενές θέσεις σε

καθεμιά από τις παραπάνω Σχολές

καθορίζεται κατ’ έτος με κοινή απόψαση

των Υπουργών Δημόσιας Τάξης, Εθνικής

Άμυνας και Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων, με βάση τις ανάγκες

κάθε ψορά της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στις εν λόγω Σχολές εισάγονται άνδρες

και γυναίκες. Τα προσόντα των

υποψηψίων και οι προκαταρκτικές



του ύψους μεταξύ υποψηψίων

ανδρών και γυναικών στη Σχολή

Αστυυλάκων και στη Σχολή

Αξιωματικών της Ελληνικής

Αστυνομίας, και διαμορψώνεται ως

ακολούθως:

«Τα ττροσόντατων υποψηψίων και σι

πρσκαταρκτικές εξετάσεις, στις

οιτοίες υποβάλλονται, είναι κοινές

και για τα δύο ψύλα με εξαίρεση το

ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα, το

οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο

και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για

τους άνδρες και ένα μέτρο και εξήντα

τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις

γυναίκες».

εξετάσεις, στις οποίες υποβάλλονται,

είναι κοινές και για τα δύο ψύλα.

Από τον αριθμό των εισακτέων που

καθορίζεται για τη Σχολή

Αξιωματικών,ποσοστό 40% προέρχεται

υποχρεωτικά από Ανθυπαστυνόμους,

Αρχιψύλακες,Υπαρχιψύλακες και

Αστυψύλακες, οι οποίοι εισάγονται στο

Γ’ εξάμηνο.

β. Οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.

1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α’) για την

κατάταξη ειδικών κατηγοριών

προσώπων στις Σχολές της Αστυνομικής

Ακαδημίας εξακολουθούν να ισχύουν.

γ. Στη Σχολή Αξιωματικών εισάγονται

καθ’ υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις οι

πέντε (5) πρώτοι κατά σειρά εξόδου από

τη Σχολή λοτυψυλάκων, όπως

καθορίζεται από τον οικείο κανονισμό,

που εισάγονται σύμψωνα με τις

διατάξεις του παρόντος νόμου και

αποψοιτούν κατά το αμέσως

προηγούμενο της εισαγωγής

εκπαιδευτικό έτος.

5. Στη Σχολή Αξιωματικών εισάγονται

κατ’ έτος και καθ’ υπέρβαση μέχρι δέκα

(10) Αστυψύλακες, Αρχιψύλακες και

Ανθυπαστυνόμοι, πτυχιούχοι Ανωτάτων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες

εξετάσεις που διενεργούνται από το

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, εψόσον

συγκεντρώνουν και τα λοιπά

προβλεπόμενα από τον οικείο

κανονισμό προσόντα. Τα μαθήματα στα

οποία εξετάζονται και η διαδικασία των

εξετάσεων καθορίζονται με απόψαση

του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

ε. Στη Σχολή Αστυψυλάκων του

παρόντος νόμου εισάγονται χωρίς

εξετάσεις και καθ’ υπέρβαση του

εκάστοτε οριζόμενου αριθμού μέχρι

δέκα (ΙΟ) αθλητές, οι οποίοι έχουν

πετύχει διάκριση εκ των αναψερομένων

στα άρθρα 22 και 23 του ν. 2009/1992



(ΦΕΚ’ 18 Α’), εψόσον έχουν και τα

προσόντα που απαιτούνται για τους

λοιπούς υποψήψιους Λστυψύλακες. Σε

περίπτωση που σι υποψήψιοι

υπερβαίνουν τον ως άνω αριθμό,

προηγούνται όσοι επιτυγχάνουν

διάκριση κατά σειρά σε διοργανώσεις

Ολυμπιακών, Παγκόσμιων ή
Πανευρωπαϊκών αγώνων ή
καταρρίπτουν ή ισοψαρίζουν

παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση

και ακολουθούν κατά σειρά όσοι

επιτυγχάνουν διάκριση σε διοργάνωση

Μεσογειακών ή Βαλκανικών αγώνων ή
καταρρίπτουν ή ισοψαρίζουν

πανελλήνια επίδοση. Εάν οι υποψήψιοι

έχουν πετύχει διάκριση σε ίδια

διοργάνωση, προηγούνται εκείνοι που

καταλαμβάνουν την καλύτερη Θέση και

μεταξύ αυτών που έχουν την ίδια Θέση,

όσοι έχουν υψηλότερο βαθμό

απολυτηρίου Λυκείου. Για την

εψαρμογή των διατάξεων τού παρόντος

εδαψίου ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις

του άρθρου 25 του ν. 2009/1992.

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξει ς αξιολογούμενης ρύθμισης
Καταργουμενες διαταεις

που προβλεπονν καταργηση

Η. ‘Εκθεση εΦαρμογής της ρύθμισης

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων

Σχετική διάταξη
Συναρμόδια Υπουργεία —

αξιολογού μενης Αντικείμενο συναρμοδ ιότητας
Συναρμόδιες υπηρεσίες / ψορείς

ρύθμισης



Ι Υπουργείο Οικονομικών ‘Εκδοση απόφασης καθορισμού

αποζημίωσης των μελών των

επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου 11

του ν. 4760/2020 (Ν 247)

2 Υπουργείο Οικονομικών Κρατικός Προϋπολογισμός

ΕΙΟΝΤΕΧ
Υπουργείο Μετανάστευσης

και Ασύλου

3 Υπουργείο Μετανάστευσης ΕΟΝΤΕΧ
και Ασύλου

4 Υπουργείο Οικονομικών Πληρωμή δαπανών Γενικής

Γραμματείας Αντεγκληματικής

Πολιτικής του Υπουργείου

Προστασίας του Πολίτη

5 Υπουργείο Οικονομικών Κρατικός Προϋπολογισμός

ό Υπουργείο Οικονομικών Τακτοποίηση και ενταλματοποίηση

δαπανών

7 -

8 Υπουργείο Δικαιοσύνης Θέματα εκλογών

9 Υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπουργείο Υγείας

10 Υπου ργείο Οικονομικών Μ εταψορά εγγεγραμμένων

πιοτώσεων για τη μισθοδοσία του

μετατασσόμενου προσωπικού.

Μετάταξη προσωπικού που

υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση Γ’ της

Υπουργείου Προστασίας του Διεύθυνσης Β’ Συλλογής και

Πολίτη Ανάλυσης Πληροψοριών (Δ.ΣΥ.Α.Π

Β) και στα γραψεία των

Περιψερειακών Μονάδων



Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Γ’

της Εθνικής Υπηρεσίας

Πληροψοριών (Ε.Υ.Π.) σε Υπηρεσίες

της Ελληνικής Αστυνομίας.

Υπουργείο Εσωτερικών Μετάταξη προσωπικού του

δημοσίου τομέα.

32. ‘Εκδοση κανονιοτικών πράξεων και εγκυκλίων

Αρμόδιο ή
,

Χρονοδιαγραμμα
Εξουσισδοτικη Ειδος εττιστιευδον

, Αντικειμενο (ενδεικτικη η αττοκλειοτικη
διαταξη τιραξης Υπουργειο

ιτροϋεσμια)
η υπηρεσια

Καθορισμός

, αποζημίωσης
Υπουργειο

Αρθρο Ι Υπουργική ‚ επιτροπώντης
, Προστασιας Ενας (1) μηνας

Αποψαση , παρ.2του
του Πολιτη

αρθρου 11 του ν.

4760/2020

, Υπουργείο Καθορισμός
Υπουργικη ‚

Αρθρο 2 , Προστασίας διεξαγωγης
Αποψαση

του Πολιτη εκπαιδευσεων

Καθορισμός

διαδικασιών και

Κοινή Υπουργείο λοιπών

Άρθρο 4 παρ. 2 Υπουργική Προστασίας λεπτομερειών για

Απόψαση του Πολίτη την αποπληρωμή

των δαπανών του

άρθρου 4

Καθορισμός

ειδικότερων
Κοινή Υπουργείο λεπτομερειών και

Άρθρο ό παρ. 2 Υπουργική Προστασίας επιμέρους
Απόψαση του Πολίτη διαδικασιών για

την τακτοποί.ηση

και



ενταλματοποίηση
δαπανών

Αναγκη συστασης νεου νομικου προσωπου, ανωνυμης εταιριας η
δημοσιαςυπηρεσιας

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση
νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;

Δεν προβλέπεται.

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν
34. επαρκούν οι υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος

της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Δεν ευρίσκει εψαρμογή.

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

Δεν ευρίσκει εψαρμογή.

‘Εχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση
του νέου οργάνου; ΝΑΙ ΓΙ ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.

Δεν ευρίσκει εψαρμογή.

Στοιχεια νέου νομικου προσωπου, ανωννμης εταιριας ή δημοσιας
υπηρεσιας

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή

Δεν ευρίσκει εψαρμογή.



38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου

Δεν ευρίσκει εψαρμογή.

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Δεν ευρίσκει εφαρμογή.

40. Τρόπος στελέχωση ς του νέου οργάνου

Δεν ευρίσκει εψαρμογή.
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Αριθ. 368 / 11 /2021
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών
«Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των
Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς
δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις»

Α. Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται Θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα:

1. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης, με κ.υ.α., αποζημίωσης, σύμφωνα
με το άρΘρο 21 του ν.4354/2015, στο Προσωπικό που συμμετέχει στις

επιτροπές διενέργειας υγειονομικών εξετάσεων και αθλητικών και
ψυχοτεχνικών δοκιμασιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (άρΘρο 11
του ν.4760/2020).

2. Προβλέπεται η απόσπαση στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας στο
Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής μέσω:

α. μακροπρόθεσμων αποσπάσεων, με καταβολή αποζημίωσης απευθείας
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, χωρίς να
δικαιούνται διαφορά επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής καθώς και καμία άλλη
δαπάνη μετακίνησης του ν.4336/20 15,

β. βραχυπρόθεσμων αποστολών και μέσω της εφεδρείας Ταχείας
αντίδρασης, με καταβολή αποζημίωσης συμπεριλαμβανομένων και των
εξόδων μίσθωσης μεταφορικού μέσου, τα οποία καταβάλλονται από τον
φορέα, εφόσον δεν δύναται να καταβληθούν απευθείας από τον ανωτέρω
Οργανισμό και επιστρέφονται από αυτόν ως έκτακτο έσοδο στον τακτικό
προϋπολογισμό. Για τα εν λόγω ποσά αποζημίωσης και εξόδων, τα οποία
υπόκεινται σε κρατήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.4336/2015,
προβλέπεται, αναδρομικά από την 27.1.2Ο21, ότι:

- αναγνωρίζονται βάσει των υποβληθέντων παραστατικών και ορίων που
καθορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και
Ακτοφυλακής, και σε περίπτωση θέσπισης μοναδιαίου κόστους από τον εν
λόγω Οργανισμό, η εκάστοτε αποζημίωση ή έξοδο ανέρχεται στο ύψος του
μοναδιαίου κόστους, ανεξαρτήτως του ποσού που δαπανήθηκε από τον
μετακινούμενο,
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- Το ποσό που καταβάλλεται στον μετακινούμενο δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό που επιστρέφεται από τον Οργανισμό ως έκτακτο έσοδο
στον τακτικό προϋπολογισμό.

3. Προβλέπεται: 1) η δυνατότητα εκπαίδευσης Του προσωπικού της
Κατηγορίας 1 της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (ΕΓοιι1Χ)
που αναπτύσσεται στην Ελληνική επικράτεια, από στελέχη της Ελληνικής
Αστυνομίας αναφορικά με τον κατεχόμενο εξοπλισμό, τα πυρομαχικά και τον
λοιπό εξοπλισμό και ΙΙ) η ρύθμιση, με υπουργική απόφαση, ειδικότερων
Θεμάτων που άπτονται της εκπαίδευσης του προσωπικού αυτού.

4. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με την τακτοποίηση, εκκαθάριση,
ενταλματοποίηση και πληρωμή δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του ιδίου
Υπουργείου. Ειδικότερα, λογίζονται νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και μπορούν να αναληφθούν, να
εκκαθαρισθούν και να πληρωθούν:

α. μέχρι την 3Γ.12.2021, σε βάρος των οικείων πιστώσεων του τρέχοντος
οικονομικού έτους, δαπάνες των Ειδικών Φορέων του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, που διαχειρίζεται η Ελληνική Αστυνομία, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, ακόμα και
σε βάρος της οικείας Πάγιας Προκαταβολής. Σε περιπτώσεις έκτακτων και
απρόβλεπτων αναγκών, το αίτημα για την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης
υποχρέωσης για τις δαπάνες οδοιπορικών εξόδων του αστυνομικού
προσωπικού που μετακινείται καθώς και η έκδοση των αποφάσεων αυτών,
μπορούν να πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερο χρόνο,

β. σε βάρος των πιστώσεων των Ειδικών Φορέων που διαχειρίζεται η
Ελληνική Αστυνομία, επιπλέον δαπάνες οδοιπορικών εξόδων λόγω αδυναμίας
επιστροφής κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία του ένστολου προσωπικού
της Ελληνικής Αστυνομίας στην έδρα της Υπηρεσίας του, Εξαιτίας γεγονότων
ανωτέρας βίας και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή,

‘. σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Γενικής
Γραμ ματείας Αντεγκλη ματικής Πολιτικής τρέχοντος οικονομικού έτους καθώς
και του οικονομικού έτους 2022, δαπάνες αυτής που πραγματοποιήθηκαν και
αφορούν σε εργασία νυχτερινή, εξαιρέσιμη, σε αργίες, Πέραν της
υποχρεωτικής και Πέραν του πενθημέρου των υπαλλήλων των Καταστημάτων
Κράτησης, η οποία παρασχέθηκε κατά τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019 και
2020. Οι ανωτέρω δαπάνες δύναται να καλυφθούν μόνο από το Υπουργείο
Οικονομικών με έκτακτη ενίσχυση πιστώσεων του προϋπολογισμού της
Γενικής Γραμματείας Αντεγκλη ματικής Πολιτικής,

δ. σε βάρος του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας
Αντεγκληματικής Πολιτικής, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται από τις
εγκεκριμένες πιστώσεις των προϋπολογισμών των αντίστοιχων ετών, δαπάνες
αυτής που πραγματοποιήθηκαν και αφορούν σε υπηρεσίες που παρασχέϋηκαν
από την Γ.1.2020 έως και την 3Γ.12.2021, μετά τη λήξη της μνημονευόμενης
σύμβασης για την πιλοτική εφαρμογή του θεσμού της ηλεκτρονικής
επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια.
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5. Θεσπίζεται η υποχρέωση του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα
Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων
(άρθρο 30 του ν.δ.496/1974), να καταρτίσει και να υποβάλει μέχρι την 31’
Δεκεμβρίου 2021 τους εκκρεμείς ισολογισμούς όλων των τομέων, των Κλάδων
και του Ειδικού Λογαριασμού του ν.826/1978 του Τ.Π.ΑΣ.ΓΓΑ.Π.Α.Σ.Α. για
τα έτη έως το 2018 και το αργότερο μέχρι την 3111 Δεκεμβρίου 2022 για τα έτη
2019, 2020 και 2021. Από το 2022 και για κάθε επόμενη χρήση, οι ισολογισμοί
υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου του επόμενου κάθε χρήσης
έτους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

6. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την άσκηση των συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων των εν ενεργεία αστυνομικών υπαλλήλων κάθε βαΘμού της
Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 30Α του ν.1264/1982) και ειδικότερα:

α. Ορίζεται ότι η εκλογή των οργάνων και των αντιπροσώπων των
συνδικαλιστικών οργανώσεων των ανωτέρω υπαλλήλων, γίνεται από ενιαίο
ψηφοδέλτιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι.

β. Καθορίζεται η διαδικασία διενέργειας της ψηφοφορίας και εκλογής των
υποψηφίων.

γ. Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες σι
προαναφερόμενες οργανώσεις υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα
καταστατικά τους σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, εντός της
οριζόμενης προθεσμίας.

7. Εισάγεται διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών υποψηφίων για
πρόσληψη στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, ως προς το ελάχιστο
απαιτούμενο ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα
εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και ένα μέτρο και εξήντα Τρία εκατοστά
(1,63 μ.) για τις γυναίκες.

8. Ρυθμίζονται Θέματα μετάταξης / μεταφοράς του προσωπικού που
υπηρετεί στις μνημονευόμενες υπηρεσίες της Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) σε Κεντρικές ή Περιφερειακές Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι:

- η μετάταξη / μεταφορά πραγματοποιείται με την Ιδια σχέση εργασίας σε
συνιστώμενες προσωποπαγείς Θέσεις πολιτικού προσωπικού, σι οποίες
καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων,

- το προσωπικό που μετατάσσεται / μεταφέρεται μισθοδοτείται από την
Ελληνική Αστυνομία και διατηρεί τυχόν διαφορά σε σχέση με τις μηνιαίες
αποδοχές της υπηρεσίας προέλευσης ως προσωπική διαφορά (άρθρο 27 του
ν.434/201),

- οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη συνολική μισθοδοσία του
μετατασσόμενου / μεταφερόμενου προσωπικού για τα έτη 2021 και 2022
μεταφέρονται από την Ε.Υ.Π. στην Ελληνική Αστυνομία.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται, επί του Κρατικού
προϋπολογισμού, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
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1. Ετήσια δαπάνη από τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων για τη

μετάταξη/ μεταφορά του προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
(Ε.Υ.Π.) σε Κεντρικές ή Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,
και την ως εκ τούτου καταβολή μισθοδοσίας στο εν λόγω προσωπικό,
σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις (διατήρηση προσωπικής διαφοράς).

2. Δαπάνη από την:
α. καταβολή για τα έτη 2016 έως 2020 των οφειλόμενων αποζημιώσεων

για εργασία νυχτερινή, εξαιρέσιμη, σε αργίες και πέραν του πενθημέρου σε
υπαλλήλους των Καταστημάτων Κράτησης. Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης
εκτιμάται από το αρμόδιο Υπουργείο στο ποσό των 950 χιλ ευρώ περίπου,

β. κάλυψη των δαπανών των Ειδικών Φορέων του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη που διαχειρίζεται η Ελληνική Αστυνομία, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, καθώς και
αυτών που πραγματοποιήθηκαν σε βάρος της οικείας πάγιας προκαταβολής.
Το ύψος της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται, σύμφωνα με τα στοιχεία του
αρμόδιου Υπουργείου, στο ποσό του 1,6 εκατ. ευρώ περίπου,

γ. κάλυψη των δαπανών που αφορούν σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν
από την 1η12020 έως και την 3Ιπ.Ι2.2021, μετά τη λήξη της σύμβασης για την
πιλοτική εφαρμογή του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων,
καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια. Η δαπάνη αυτή, σύμφωνα με το
αρμόδιο Υπουργείο, ανέρχεται στο ποσό των 480 χιλ. ευρώ περίπου.

3. Ενδεχόμενη δαπάνη από: α. τη δυνατότητα χορήγησης αποζημίωσης
στα μέλη των επιτροπών διενέργειας υγειονομικών εξετάσεων και αθλητικών
και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
(άρθρο 11 του ν.4760/2020). Το ύψος της εν λόγω δαπάνης Θα προσδιορισθεί
με την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.,

β. την ανάληψη επιπλέον δαπανών οδοιπορικών εξόδων, λόγω αδυναμίας
επιστροφής την τιροβλεπόμενη ημερομηνία του ένστολου προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνομίας που μετακινείται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και για
όσο χρόνο διαρκεί αυτή. Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από
Πραγματικά γεγονότα.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο σχέδιο
νόμου «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της
Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της
κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».

Από Τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται, επί του Κρατικού
προϋπολογισμού, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Ετήσια δαπάνη από τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων για τη μετάταξη/
μεταφορά του προσωπικού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) σε
Κεντρικές ή Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, και την ως
εκ τούτου καταβολή μισθοδοσίας στο εν λόγω προσωπικό, σύμφωνα με τις
ειδικότερες προβλέψεις (διατήρηση προσωπικής διαφοράς).

2. Δαπάνη από την:
α. καταβολή για τα έτη 2016 έως 2020 των οφειλόμενων αποζημιώσεων για

εργασία νυχτερινή, εξαιρέσιμη, σε αργίες και πέραν του πενθημέρου σε
υπαλλήλους των Καταστημάτων Κράτησης. Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης
εκτιμάται στο ποσό των 950 χιλ ευρώ Περίπου,

β. κάλυψη των δαπανών των Ειδικών Φορέων του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη που διαχειρίζεται η Ελληνική Αστυνομία, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, καθώς και
αυτών που πραγματοποιήθηκαν σε βάρος της οικείας πάγιας προκαταβολής. Το
ύψος της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό του 1,6 εκατ. ευρώ περίπου,

γ. κάλυψη των δαπανών που αφορούν σε υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από
την 111.1.2020 έως και την 3111.12.2021, μετά τη λήξη της σύμβασης για την
πιλοτική εφαρμογή του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων,
καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια. Η δαπάνη αυτή ανέρχεται στο ποσό των
480 χιλ. ευρώ περίπου.

3. Ενδεχόμενη δαπάνη από: α. τη δυνατότητα χορήγησης αποζημίωσης στα
μέλη των επιτροπών διενέργειας υγειονομικών εξετάσεων και αθλητικών και
ψυχοτεχνικών δοκιμασιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 11
του ν.4760/2020). Το ύψος της εν λόγω δαπάνης θα προσδιορισθεί με την
έκδοση της σχετικής κ.υ.α.,

β. την ανάληψη επιπλέον δαπανών οδοιπορικών εξόδων, λόγω αδυναμίας
επιστροφής την προβλεπόμενη ημερομηνία του ένστολου προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνομίας που μετακινείται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και για
όσο χρόνο διαρκεί αυτή. Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγματικά
γεγονότα.



Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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