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ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Κοινοβουλευτικό Έλεγχο. 
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Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ό,τι μας αφορά και 

πλέον των διαλαμβανόμενων στα υπ’ αριθ. 7017/4/24166-γ’ από 03-08-2020 (παράγραφοι α’, 
β’ και γ’) και 7017/4/24692-β’ από 24-12-2020 έγγραφά μας, επί των με αριθμούς           
8182/ 13-07-2020 και 2155/ 27-11-2020 ερωτήσεων τινών εκ των ερωτώντων, από κοινού, 
Βουλευτών, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 103 του Συντάγματος, 
«Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός 
καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε με 
διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και 
υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει. Νόμος μπορεί να προβλέπει 
ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και 
αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού για θέσεις το αντικείμενο των οποίων 
περιβάλλεται από ειδικές συνταγματικές εγγυήσεις ή προσιδιάζει σε σχέση εντολής». 

Με το ν. 2190/ 1994 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 28) συστάθηκε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής 
Προσωπικού  (Α.Σ.Ε.Π)  ως ανεξάρτητη Αρχή για την επιλογή προσωπικού, ενώ με την περ. δ’  
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της παρ. 2 του άρθρου 14 αυτού, όπως ισχύει, εξαιρείται από την αρμοδιότητά του, μεταξύ 
άλλων, το μη πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (πρώην Δημόσιας 
Τάξης και πρώην Εμπορικής Ναυτιλίας). 

Ειδικότερα, η εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας 
ρυθμίζεται με τις διατάξεις του ν. 2226/ 1994 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 122), ως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
ενώ η διαδικασία προκαταρκτικών εξετάσεων καθορίζεται από τις διατάξεις του π.δ/τος           
4/ 1995 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 1), ως ισχύει. Αντίστοιχα, η εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο ρυθμίζεται 
με τις διατάξεις του π.δ. 44/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 68), ενώ η διαδικασία για την εισαγωγή στη 
Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και 
Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις καθορίζεται από τις διατάξεις 
του π.δ. 127/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 226), ως ισχύει.  

Περαιτέρω, ο τρόπος πρόσληψης στην Ελληνική Αστυνομία, μέσω του συστήματος 
των αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), ειδικών φρουρών, ως ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο 
προσωπικό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2734/ 1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 161) 
και της υπ’ αριθ. 7002/12/1-κστ΄από 22-07-2019 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β΄ - 3010), 
όπως ισχύουν, ενώ αντίστοιχα, Συνοριακών Φυλάκων και Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου 
Χρόνου, ως ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο προσωπικό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του         
ν. 2622/ 1998 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 138), σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 17 του ν. 4647/ 2019 
(Φ.Ε.Κ. Α’ - 204) και της υπ’ αριθ. 6000/14/17-γ’ από 31-12-2019 Υπουργικής Απόφασης 
(Φ.Ε.Κ. Β’ - 4937), όπως ισχύουν. 

Τονίζεται ότι, κατά των πινάκων των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα Ειδικών 
Φρουρών, Συνοριακών Φυλάκων και Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, επιτρέπεται, 
βάσει του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3812/ 2009 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 234), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 4647/ 2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 204) και ισχύει, η άσκηση ένστασης 
ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών. 

Αναφορικά δε με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, σχετικές 
τυγχάνουν οι διατάξεις του π.δ. 36/2019 (Α΄ 62), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

Σε ό,τι αφορά στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής (Γ.Γ.Α.Π.), 
εκδόθηκαν η υπ’ αριθ. 66377/ 12-9-2019 (ΑΔΑ: 9Λ8ΦΩ-79Σ) Απόφαση του Υφυπουργού 
Προστασίας του Πολίτη για την τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Καταστημάτων Κράτησης και Διαχείρισης Κρίσεων, η υπ’ αριθ. 87564/ 04-12-2019 (Ορθή 
Επανάληψη 05-12-2019) (ΑΔΑ: ΨΤ5Μ46ΜΤΛΒ-ΚΝΤ) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως 
Αντεγκληματικής Πολιτικής για την τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και 
υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστημάτων Κράτησης και Διαχείρισης 
Κρίσεων και η υπ’ αριθ. 89106/ 09-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΑΜ46ΜΤΛΒ-10Υ) όμοια για την 
τοποθέτηση Προϊσταμένων και υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και Διοικητικής Υποστήριξης. 

Επιπρόσθετα, με την αριθ. 2469/ 18-2-2020 (ΑΔΑ: Ω67946ΜΤΛΒ-ΥΣΡ) Απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής, τοποθετήθηκε Προϊστάμενη στη Διεύθυνση 
Προμηθειών, ενώ, δυνάμει του άρθρου 184 του ν. 4662/ 2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 27), εκδόθηκε η 
αριθ. 2468/ 18-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΑΘ46ΜΤΛΒ-Τ0Ι) ομοία για την τοποθέτηση οκτώ (8) 
υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν από Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε Υπηρεσίες της 
Γ.Γ.Α.Π.. 
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Όσον αφορά στη θέση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, εκδόθηκε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
87 του ν. 3528/ 2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 26), ως ισχύει, η υπ’ αριθ. 2472/ 18-02-2020                      
(ΑΔΑ: 69Δ846ΜΤΛΒ-ΣΤΕ) Απόφαση Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη για την ανάθεση 
καθηκόντων αναπληρώτριας Προϊσταμένης στην Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης, καθώς ουδείς εκ των υπαλλήλων που υπηρετούσαν στη Γ.Γ.Α.Π. μετά τη 
μεταφορά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πληρούσε τις προϋποθέσεις που τίθενται με 
την ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459 (Φ.Ε.Κ. Β’ - 2595) Κοινή Υπουργική Απόφαση, ως προς 
το πρόσθετο προσόν της εμπειρίας σε θέματα οικονομικού αντικειμένου. 

Αναφορικά με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας γνωρίζεται ότι, εν μέσω 
της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης του SARS CoV-2 και δεδομένης της συντρέχουσας, 
επείγουσας ανάγκης για την ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης 
και ελέγχου των ασθενών κορωνοϊού και των στενών επαφών τους, καθώς και τη συνδρομή 
στην αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής, υγειονομικής ή άλλης απειλής, αυτή προέβη, 
κατεπειγόντως, στην υπ’ αριθ. 10436/30-9-2020 Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 
εκατόν ενενήντα δύο (192) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
διάρκειας οκτώ (8) μηνών (ΑΔΑ: 9ΗΛ446ΜΤΛΒ-1ΑΝ). O εν λόγω διαγωνισμός ερειδόταν στο 
άρθρο δέκατο της από 22-08-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄161), όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/ 2020 (Α΄ 177), και στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 
εκδοθείσα υπ’ αρ. 7036/ 25-09-2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 4130), όπου εξειδικεύθηκε η διαδικασία 
πρόσληψης προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τα απαιτούμενα προσόντα, η διάρκεια απασχόλησης και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Αξίζει να επισημανθεί ότι προς διαπίστωση των 
απαιτούμενων ποιοτικών χαρακτηριστικών, λαμβανόμενων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των 
προκηρυχθεισών θέσεων, κατά το τελικό στάδιο του διαγωνισμού εφαρμόστηκε η 
προβλεπόμενη στην προκήρυξη πρωτότυπη διαδικασία Ψυχομετρικού Ελέγχου, μέσω του 
διακλαδικού και διαβαθμισμένου τέστ προσωπικότητας «ΠΡΩΤΕΑΣ», και δομημένη 
Προσωπική Συνέντευξη, που περιελάμβανε συγκεκριμένες, προκαθορισμένες και κοινές για 
όλους τους υποψήφιους ερωτήσεις, από τις οποίες επ’ ουδενί δεν μπορούσε να παρεκκλίνει η 
Επιτροπή Αξιολόγησης.  

Όσον αφορά στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), δεν έχουν εκδοθεί 
νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις για την  πρόσληψη  μόνιμου  ή  έκτακτου  προσωπικού, 

ενώ ουδεμία πρόσληψη έκτακτου/ τακτικού προσωπικού εκτός της κείμενης περί Α.Σ.Ε.Π. 
νομοθεσίας έχει υλοποιηθεί, ουχί δε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 
Αναφορικά με την επιλογή διοικήσεως και Διευθυντών, σχετικές τυγχάνουν οι διατάξεις των 
άρθρων 5 και 7 του ν. 3387/ 2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 225), όπως ισχύει, στο πλαίσιο των οποίων 
εκδόθηκαν οι εξής Αποφάσεις: 

• Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/4/102 από 05-11-2019 Κοινή Απόφαση του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. - 934). 

• Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/4/103 από 07-11-2019 Κοινή Απόφαση του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. - 957). 

• Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/4/126 από 12-12-2019 Κοινή Απόφαση του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. - 1055).  

Δεδομένου ότι, πλέον των θέσεων του  Διευθυντή  και  του  Αναπληρωτή  Διευθυντή  

 

- // - 



- 4 - 
 

δεν έχουν συσταθεί έτερες οργανικές θέσεις, δεν υφίσταται μόνιμο προσωπικό.  

Όσον αφορά στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού 
Σχεδιασμού (Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.), δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4249/ 2014 (Φ.Ε.Κ.                
Α’ - 73), εκδόθηκε η υπ' αριθ. 372 από 17-02-2020 Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη (Φ.Ε.Κ. Β’ - 533). 

Όσον αφορά στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.), στελεχώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του             
ν. 3938/ 2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 61), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4760/ 2020 
(Φ.Ε.Κ. Α’ - 247) και ισχύει, ο δε ορισμός προϊσταμένου αυτής πραγματοποιήθηκε με την υπ’ 
αριθ. 1547 από 24-02-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ7Α46ΜΤΛΒ-5Ξ9) Απόφαση του Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη. 

Τέλος, όσον αφορά στο Ίδρυμα Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας και 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας, ουδεμία πρόσληψη μόνιμου και έκτακτου 
προσωπικού έχει υλοποιηθεί. 

 

 

 O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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