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Ρύθµιση θεµάτων αστυνοµικού προσωπικού
και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος
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Ρύθµιση θεµάτων αστυνοµικού προσωπικού και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ A’ αρ. 146/17 Αυγούστου 2009)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. γ΄, δ΄, στ΄ και η΄ του
ν.1481/1984 «Οργανισµός Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης»
(Α΄ − 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α΄ − 49).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου ∆ηµόσιας Τά−
ξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ − 41).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
4. Την υπ’ αριθµ. Υ357/7.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύσταση
θέσης αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» (Β΄− 3).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού.
6. Την υπ’ αριθµ. 184/2009 Γνωµοδότηση του Συµβου−
λίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουµε:

Άρθρο 3
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 1 του π.δ.261/2002 (Α΄− 232), αντικαθίσταται, ως
εξής:
«Πτυχιούχοι Πανεπιστηµίου Τµήµατος Οικονοµικών
Επιστηµών ή Οικονοµικής Επιστήµης, ∆ιοίκησης Επι−
χειρήσεων, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης
ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης: (32)».

Άρθρο 4
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3
του π.δ.373/2002 (Α΄ − 320), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η µετάταξη αστυνοµικών γενικών καθηκόντων ή η
ένταξη αστυνοµικού προσωπικού της παραγράφου 1 του
άρθρου 8 σε κατηγορία αξιωµατικών ειδικών καθηκό−
ντων, επιτρέπεται µόνο προς κάλυψη κενών οργανικών
θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα, ύστερα από την
έκδοση σχετικής προκήρυξης του Αρχηγού της Ελληνι−
κής Αστυνοµίας, εφόσον ο υποψήφιος:».

Άρθρο 5
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10
του π.δ.373/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η µετάταξη ανθυπαστυνόµων, αρχιφυλάκων και
αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, στις κατηγορίες
του άρθρου 8 επιτρέπεται µόνο προς κάλυψη κενών
οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα, ύστε−
ρα από την έκδοση σχετικής προκήρυξης του Αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνοµίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο
υποψήφιος:».
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Άρθρο 1
Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του
π.δ.24/1997 (A΄ − 29), όπως αντικαταστάθηκε και
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 1 του π.δ. 132/2002
(Α΄−108) και το άρθρο 1 του π.δ.91/2003 (Α΄− 82),
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Οι αξιωµατικοί οι οποίοι µέχρι το τέλος του έτους
των κρίσεων συµπληρώνουν τα γενικά τυπικά προς
προαγωγή προσόντα του άρθρου 15 του παρόντος ως
ακολούθως:
(1) Οι Ταξίαρχοι, οι Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές και οι αξι−
ωµατικοί των οποίων οι οργανικές θέσεις είναι ενιαίες
µε αυτές του εποµένου βαθµού.
(2) Οι Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές σε αριθµό ίσο µε τις
προβλεπόµενες οργανικές θέσεις του ανώτερου βαθµού
και οι Αστυνόµοι Α΄ σε ποσοστό ίσο µε τα 3/5 των προ−
βλεπόµενων οργανικών θέσεων του ανώτερου βαθµού.
Τα τυχόν κλασµατικά υπόλοιπα κατά τον υπολογισµό
του αριθµού των κρινοµένων δεν λαµβάνονται υπόψη.
(3) Οι Αστυνόµοι Β΄ και οι Υπαστυνόµοι Α΄ σε ποσοστό
ίσο µε τα 2/5 και το 1/3 αντιστοίχως των προβλεπόµε−
νων οργανικών θέσεων του ανώτερου βαθµού. Τα τυχόν
κλασµατικά υπόλοιπα κατά τον υπολογισµό του αριθµού
των κρινοµένων δεν λαµβάνονται υπόψη.
(4) Οι Αστυνόµοι Β΄ και οι Υπαστυνόµοι Α΄ που απο−
φοίτησαν από το Τ.Ε.Μ.Α. (ν.δ.649/1970) σε ποσοστό
διπλάσιο και ίσο αντιστοίχως µε τις προβλεπόµενες
οργανικές θέσεις του ανώτερου βαθµού της ίδιας κα−
τηγορίας αξιωµατικών».

παρ. 1, οι θέσεις του βαθµού από τον οποίο προήχθη−
σαν δεν θεωρούνται κενές για όσο χρόνο υφίστανται
υπεράριθµοι στον ανώτερο βαθµό».

Άρθρο 2
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 42 του π.δ.24/1997,
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 1 του
π.δ.132/2002, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση προαγωγής αξιωµατικών πέραν των
οργανικών θέσεων, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της

Άρθρο 6
Η παράγραφος 3 του άρθρου µόνου του π.δ.296/1990
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι διατηρούντες τον τίτλο του επιτίµου αξιωµατικοί
απολαµβάνουν τα προνόµια που προβλέπονται για τους
αξιωµατικούς των Ενόπλων ∆υνάµεων στο άρθρο 1 του
π.δ.308/1997 (Α΄− 220) πλην εκείνου της περίπτωσης β΄
του ιδίου άρθρου. Οι ως άνω επίτιµοι αξιωµατικοί, πέραν
του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας του ν.δ.127/1969
(Α΄− 29), µπορούν ύστερα από αίτησή τους να εφοδιά−
ζονται µε δελτίο ταυτότητας επιτίµου, το οποίο εκδίδει
κατά περίπτωση ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας
ή του Πυροσβεστικού Σώµατος».

Άρθρο 7
Οι προαγωγές και η αποστρατεία του αστυνοµικού
προσωπικού της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν.3686/2008
(Α΄− 158) διενεργούνται, ύστερα από απόφαση του, κατά
περίπτωση, αρµόδιου Συµβουλίου Κρίσεων, µε απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουµε
τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµα−
τος.
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Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Pr
os

lip

sis
.g
r

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

