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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 95

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

26 Απριλίου 2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 36
Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων και μεταθέσεων ειδι−
κών φρουρών κατά τροποποίηση των διατάξεων του
π.δ. 211/2005 (Α΄ − 254).

2. Η παρ. 9 του άρθρου 12 του ως άνω π.δ., όπως προ−
στέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 166/2007
(Α΄ − 207), αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Κατ’ εξαίρεση, όταν αποφοιτούν ειδικοί φρουροί
από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων,
ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, μπορεί το αργό−
τερο δέκα (10) ημέρες πριν την αποφοίτηση των ειδικών
φρουρών και εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες που
έχουν διαμορφωθεί από τις τελευταίες τακτικές μετα−
θέσεις, να προκηρύσσει πρόσθετες κενές οργανικές
θέσεις μόνο για τις Υπηρεσίες που προκηρύχθηκαν θέ−
σεις με τις τακτικές μεταθέσεις, καταρτίζοντας σχετικό
αριθμητικό πίνακα. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται από
ειδικούς φρουρούς που είχαν ζητήσει μετάθεση για τις
Υπηρεσίες που μνημονεύονται στους σχετικούς πίνακες
των τακτικών μεταθέσεων, εντός μηνός από την έξοδο
των νέων ειδικών φρουρών».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν.3103/2003
«Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και
άλλες διατάξεις» (Α΄ − 23).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α΄ − 98).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την υπ’ αριθμ. 73/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 1

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 37
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 14/2001 (Α΄ − 12).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
36. Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων και μεταθέσεων
ειδικών φρουρών κατά τροποποίηση των διατά−
ξεων του π.δ. 211/2005 (Α΄ − 254). ..................................... 1
37. Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 14/2001 (Α΄ − 12). 2

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)

1. Η παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ.211/2005 (Α΄ − 254),
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων και
των εξομοιουμένων Υπηρεσιών στις οποίες κατανέμο−
νται οι ειδικοί φρουροί, τοποθετούν υποχρεωτικά αυ−
τούς στις προκαθορισμένες θέσεις των Υπηρεσιών δι−
καιοδοσίας τους, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται
στην παράγραφο 3. Η σειρά επιτυχίας κατά τις εξιτήριες
εξετάσεις αναγράφεται επί του Φύλλου Πορείας».

Κέρκυρα, 24 Απριλίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

F
(2)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 1481/1984 «Οργανι−
σμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ − 152), όπως το
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του
ν.1590/1986 (Α΄−49).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

2. Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 «Αναδιάρθρω−
ση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄−41).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α΄ − 98).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 48/2011 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

2. Στην παρ. 5 του άρθρου 9Α του π.δ. 14/2001, όπως
το άρθρο αυτό αναριθμήθηκε με την παρ. 6 του άρ−
θρου 1 του π.δ.26/2011, προστίθεται περίπτωση ιγ΄ ως
ακολούθως :
«ιγ. Ο προσδιορισμός των αναγκών των Υπηρεσιών
συνοριακής φύλαξης και δίωξης λαθρομετανάστευσης
σε αστυνομικούς σκύλους, συνοδούς και εκπαιδευτές
αυτών και η κατανομή τους σε αυτές, σε συνεργασία
με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρ−
χηγείου Ελληνικής Αστυνομίας».

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε
τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγ−
ματος.

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 14/2001 (Α΄ − 12),
όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του
π.δ. 261/2003 (Α΄ − 235), το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του π.δ. 252/
2006 (Α΄ − 263), το άρθρο 2 παρ. 2 του π.δ. 99/2009
(Α΄ − 125) και την παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ. 26/2011
(Α΄ − 75), προστίθεται περίπτωση ιστ’ ως ακολούθως:
«ιστ. Ο προσδιορισμός των αναγκών των Υπηρεσιών
σε αστυνομικούς σκύλους περιπολίας, συνοδούς και
εκπαιδευτές αυτών καθώς και η κατανομή τους στις
Υπηρεσίες».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Κέρκυρα, 24 Απριλίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
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