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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 6000/14/17-γ’/
31-12-2019 απόφασης του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Προσόντα, 
δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Συνο-
ριακών Φυλάκων» (Β’ 4937).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 7002/12/1-κστ’/
22-07-2019 απόφασης του Υπουργού Προστασί-
ας του Πολίτη «Προσόντα, δικαιολογητικά και δια-
δικασία πρόσληψης Ειδικών Φρουρών» (Β’ 3010).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 6000/14/17- ιθ’ (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 6000/14/17-γ’/

31-12-2019 απόφασης του Υπουργού και του 

Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Προσό-

ντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης 

Συνοριακών Φυλάκων» (Β’ 4937). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2622/1998 «Υπη-

ρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής 
κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 138), 
όπως ισχύει,

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

γ. του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

δ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155) και

ε. της υπ’ αρ. 80/18.07.2019 κοινής απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2021/68-α’/02.08.2021 
εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη [εδάφιο ε’ της παρ. 5 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 
(Α’ 110)], από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται 
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού Εξόδων (Π/Υ) των ειδικών φορέων του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 6000/14/17-γ’/
31-12-2019 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουρ-
γού Προστασίας του Πολίτη «Προσόντα, δικαιολογητι-
κά και διαδικασία πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων» 
(Β’ 4937), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

Άρθρο 1
1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της ιδίας ως άνω υπουργικής 

απόφασης, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ως συνοριακοί φύλακες προσλαμβάνονται με σύ-

στημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) Έλληνες πολί-
τες (άνδρες και γυναίκες) για κάλυψη κενών οργανικών 
θέσεων, ξεχωριστά για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή 
νησί, από υποψηφίους που κατοικούν την τελευταία 
διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι 
τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους στην 
Περιφέρεια, στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη Περιφε-
ρειακή Ενότητα ή νησί, όπου λειτουργούν ή πρόκειται 
να λειτουργήσουν Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, Δι-
αχείρισης Μετανάστευσης, Φύλαξης των θεσμοθετημέ-
νων σημείων εισόδου - εξόδου της Επικράτειας, ιδίως 
αεροδρομίων, ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης 
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Αλλοδαπών και κατά προτίμηση ή αποκλειστικά στις πε-
ριοχές της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας ή νησιού. 
Εφόσον οι θέσεις που προκηρυχθούν δεν καλυφθούν 
από την ανωτέρω κατηγορία υποψηφίων, αφού πρώτα 
υλοποιηθεί η μεταφορά των κενών θέσεων, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρ. 2 και την παρ. 4 
του παρόντος, δύναται να προσληφθούν υποψήφιοι, οι 
οποίοι κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν 
από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου 
έτους της ηλικίας τους σε έτερες Περιφέρειες, οι οποίες 
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη. Για τους υποψήφιους του προηγούμενου 
εδαφίου συντάσσονται ξεχωριστοί πίνακες υποψηφί-
ων (επικουρικοί πίνακες) ανά Περιφερειακή Ενότητα ή 
νησί.».

1α. Στην παρ. 4 του άρθρου 1 της ιδίας ως άνω υπουρ-
γικής απόφασης, προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος και 
η παρ. 4 του άρθρου 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Από τις προκηρυσσόμενες θέσεις στις Περιφερει-
ακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, ποσοστό 5% αυτών και σε κάθε περίπτωση 
μία (1) τουλάχιστον θέση, επιφυλάσσεται αποκλειστικά 
για τους υποψήφιους Έλληνες πολίτες, που ανήκουν στη 
μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Κατά τον καθο-
ρισμό του ποσοστού αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα 
κλασματικά υπόλοιπα. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται 
στην ως άνω ειδική κατηγορία διεκδικούν αρχικά το δι-
ορισμό τους με τη γενική σειρά και σε περίπτωση μη 
επιτυχίας τους κρίνονται βάσει με την αντίστοιχη ειδική 
κατηγορία. Ο αριθμός των θέσεων που δεν θα καλυφθεί 
από υποψήφιους της ως άνω ειδικής κατηγορίας, θα κα-
λυφθεί από επιλαχόντες της γενικής σειράς. Ο συνολι-
κός αριθμός θέσεων που μεταφέρεται από την ειδική 
κατηγορία, επιμερίζεται στις επιμέρους κατηγορίες της 
γενικής σειράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α’ 
της παρ. 2 ποσοστά.».

2. Το άρθρο 2 της ιδίας ως άνω υπουργικής απόφασης, 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο αριθμός των κενών θέσεων που θα καλύψουν οι 
εκάστοτε προσλαμβανόμενοι Συνοριακοί Φύλακες για 
κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, όπου έχουν συσταθεί 
ή πρόκειται να συσταθούν Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλα-
ξης, Διαχείρισης Μετανάστευσης, Φύλαξης των θεσμο-
θετημένων σημείων εισόδου - εξόδου της Επικράτειας, 
ιδίως αεροδρομίων ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κρά-
τησης Αλλοδαπών, καθορίζεται με απόφαση του Υπουρ-
γού Προστασίας του Πολίτη [παρ. 1 του άρθρου 3 του 
ν. 2622/1998 (Α’ 138)], που εκδίδεται υποχρεωτικά πριν 
από την προκήρυξη. Με απόφαση του Υπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη ορίζονται οι Περιφέρειες, στις οποί-
ες, όσοι κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν 
από τη γέννησή τους και μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας 
τους σε αυτές, αποκτούν τη δυνατότητα να υποβάλλουν 
αίτηση συμμετοχής για την ένταξή τους στον επικουρικό 
πίνακα υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων, που 
δεν θα καλυφθούν από υποψήφιους του εδαφίου α’ της 
παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας.».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 4 της ιδίας ως άνω υπουργικής 
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδα-
πής που απαιτούνται από την προκήρυξη, με εξαίρεση τα 
πιστοποιητικά ή πτυχία γνώσης ξένων γλωσσών, πρέπει 
να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. 
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά 
νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία 
ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δι-
κηγόρο ή από μεταφραστή που περιλαμβάνεται στο 
Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών του άρθρου 
147 του ν. 4781/2021 (Α’ 31) ή από άμισθο διερμηνέα 
διορισμένο βάσει του ν. 148/26-12-1913/1-2-1914.».

4. Το πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 6 
της ιδίας ως άνω υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται 
και η περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 6 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«3. α. Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που 
έχουν προσκομίσει οι υποψήφιοι και συντάσσει κατά 
φθίνουσα σειρά μορίων, κύριους και επικουρικούς πί-
νακες υποψηφίων που πληρούν και πίνακες υποψηφίων 
που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις 
για πρόσληψη, ανά Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, που 
καθορίστηκε με την απόφαση του άρθρου 2 και ανά 
κατηγορία, ξεχωριστά για τη γενική σειρά και την ει-
δική κατηγορία. Η Διεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α. 
επικουρεί το έργο της ως άνω Επιτροπής στη σύνταξη 
των πινάκων.».

4α. Η παρ. 6 του άρθρου 6 της ιδίας ως άνω υπουργικής 
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται, βάσει της 
παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), η άσκηση 
ένστασης ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμε-
νη της ανάρτησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο. Η ένσταση ασκείται σύμφω-
να με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Το Α.Σ.Ε.Π. 
εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, αποφαίνεται επ’ 
αυτών και ενημερώνεται ο ενιστάμενος. Η αρμόδια Τρι-
μελής Επιτροπή της παρ. 2 του παρόντος προβαίνει, αν 
απαιτείται, στις αναγκαίες διορθώσεις, σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στην απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. Στη συνέ-
χεια, οι αναμορφωμένοι πίνακες κυρώνονται από τον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.».

5. Ο τίτλος του άρθρου 7 της ιδίας ως άνω υπουργικής 
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Υγειονομικές εξετάσεις και ψυχομετρικές - αθλητικές 
δοκιμασίες».

5α. Η παρ. 1 του άρθρου 7 της ιδίας ως άνω υπουργικής 
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Από τους κυρωμένους κύριους πίνακες των κατ’ 
αρχήν πληρούντων τα προσόντα, καλούνται οι υπο-
ψήφιοι, κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον 
αριθμό των προσλαμβανόμενων, προσαυξημένο κατά 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), με διαταγή του 
Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και 
Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., να προσέλθουν εντός 
ορισμένων προθεσμιών, προκειμένου να εξετασθούν 
ως προς τα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προ-
σόντα από τις αντίστοιχες επιτροπές του άρθρου 5 του 
π.δ. 4/1995 (Α’ 1). Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί 
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ο προβλεπόμενος αριθμός, καλούνται υποψήφιοι από 
τους κυρωμένους επικουρικούς πίνακες των κατ’ αρχήν 
πληρούντων τα προσόντα. Οι επιτροπές προκαταρκτι-
κών εξετάσεων αποφαίνονται για την σωματική ψυχική 
και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και 
τελευταίο βαθμό.».

5β. Η παρ. 2 του άρθρου 7 της ιδίας ως άνω υπουργικής 
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητι-
κών προσόντων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις 
και ψυχομετρικές  - αθλητικές δοκιμασίες. Οι ψυχο-
μετρικές δοκιμασίες προηγούνται των υγειονομικών 
εξετάσεων και των αθλητικών δοκιμασιών. Οι υποψή-
φιοι παραπέμπονται στις Επιτροπές Προκαταρκτικών 
Εξετάσεων του π.δ. 4/1995 (Α’ 1) και υποβάλλονται σε 
ψυχομετρικές δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν: 
διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας, γνω-
στικών ικανοτήτων και συνέντευξη ενώπιον των Επιτρο-
πών της προηγούμενης παραγράφου. Με τις εξετάσεις 
αυτές ερευνάται ιδίως η κρίση, η προσαρμοστικότη-
τα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, 
η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η 
σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του 
υποψηφίου.».

5γ. Η παρ. 3 του άρθρου 7 της ιδίας ως άνω υπουργικής 
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Όσοι κρίνονται ικανοί στις ψυχομετρικές δοκιμα-
σίες, παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομι-
κής Επιτροπής Κατάταξης, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπει η προκήρυξη, για να κριθεί η καταλλη-
λότητά τους. Η ως άνω Επιτροπή εξετάζει, επίσης, αν 
συντρέχει λόγος αποκλεισμού υποψηφίου που φέρει 
δερματοστιξία, η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις 
που περιγράφονται στην περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 
1 του παρόντος.».

6. Η παρ. 1 του άρθρου 8 της ιδίας ως άνω υπουργικής 
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι υποψήφιοι του κυρωμένου κύριου πίνακα των 
κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα της εκάστοτε Πε-
ριφερειακής Ενότητας ή νησιού, που καταλαμβάνουν 
προσλήψιμη θέση και κρίνονται ικανοί από τις Επιτρο-
πές Προκαταρκτικών Εξετάσεων του π.δ. 4/1995 (Α’ 1), 
προσλαμβάνονται ως Συνοριακοί Φύλακες με απόφαση 
του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και 
Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον δεν καλυφθεί το 
σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων μίας ή περισ-
σότερων Περιφερειακών Ενοτήτων ή νήσου, προσλαμ-
βάνονται, σε αριθμό ίσο με τις μη πληρωθείσες θέσεις, 
υποψήφιοι από τον κυρωμένο επικουρικό πίνακα των 
κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα, εφόσον κρίθηκαν 
ικανοί από τις ως άνω Επιτροπές.».

6α. Η περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 8 της ιδίας ως άνω 
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προ-
σωπικού/Α.Ε.Α. τα λοιπά δικαιολογητικά πρόσληψης 
των προσληφθέντων, τα πρωτότυπα των πρακτικών 
πρόσληψης και ορκωμοσίας και τα Φύλλα Μητρώου 
και κοινοποιούν:

(i) Στη Διεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α.
(ii) Στη Διεύθυνση Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας/Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχε-
διασμού/Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με αντί-
γραφο του πρακτικού πρόσληψης και ορκωμοσίας, με 
δύο αντίγραφα Φύλλου Μητρώου και φωτοαντίγραφα 
των Πιστοποιητικών Στρατολογικής Κατάστασης, προ-
κειμένου να ενημερωθεί και το ασφαλιστικό ταμείο των 
προσλαμβανομένων.

(iii) Στα Στρατολογικά Γραφεία του τόπου γέννησης 
των προσληφθέντων, με αντίγραφα του πρακτικού πρό-
σληψης και ορκωμοσίας, του Φύλλου Μητρώου και του 
Φύλλου Πορείας.

(iv) Στα οικεία Τμήματα Ασφαλείας ή Αστυνομικά Τμή-
ματα, με τα δελτία ταυτότητας των προσληφθέντων.

(v) Στη Σχολή Αστυφυλάκων και στα Τμήματα Δοκίμων 
Αστυφυλάκων με αντίγραφα του Πρακτικού Πρόσληψης 
και Ορκωμοσίας και του Φύλλου Μητρώου των προσλη-
φθέντων.».

6β. Η περ. η’ της παρ. 3 του άρθρου 8 της ιδίας ως άνω 
υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από το έτος πρόσλη-
ψης των επιτυχόντων, καταστρέφουν τα δικαιολογητικά 
πλην αυτών που συνέταξε η Υπηρεσία, των μη προσλη-
φθέντων για οποιοδήποτε λόγο.».

6γ. Οι παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 8 της ιδίας ως άνω 
υπουργικής απόφασης αναριθμούνται σε 4, 5 και 6 αντί-
στοιχα.

6δ. Η περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 8 της ιδίας ως άνω 
υπουργικής απόφασης, η οποία αναριθμείται σε παρ. 4, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Καλούνται και δεν προσέρχονται για ψυχομετρική, 
υγειονομική και αθλητική εξέταση ή για πρόσληψη μέσα 
στις οριζόμενες προθεσμίες, εκτός των περιπτώσεων 
διαπιστωμένης ανώτερης βίας, όχι όμως πέραν του δε-
καημέρου».

6δ. Η παρ. 6 του άρθρου 8 της ιδίας ως άνω υπουργικής 
απόφασης, η οποία αναριθμείται σε παρ. 5, αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«6. Η συμπλήρωση των θέσεων που μένουν κενές στις 
περιπτώσεις της παρ. 4 ή λόγω παραίτησης κατά τη δι-
άρκεια της εκπαίδευσης, γίνεται με απόφαση του Προϊ-
σταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώ-
πινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. από επιλαχόντες της αντίστοιχης 
κατηγορίας της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας ή 
νησιού, σύμφωνα με το άρθρο 1».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   
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 Αριθμ. 7002/12/1-νγ’ (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 7002/12/1-κστ’/

22/07/2019 απόφασης του Υπουργού Προστα-

σίας του Πολίτη «Προσόντα, δικαιολογητικά 

και διαδικασία πρόσληψης Ειδικών Φρουρών» 

(Β’ 3010). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 «Εκδιδό-

μενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις» (Α’ 161), 
όπως ισχύει,

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

γ. του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

δ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155) και

ε. της υπ’ αρ. 80/18.07.2019 κοινής απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2021/69-α’/02.08.2021 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη [εδάφιο ε’ της 
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.  1 του άρθρου 34 του 
ν. 4484/2017 (Α’ 110)], από την οποία προκύπτει ότι δεν 
προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος 
του προϋπολογισμού Εξόδων (Π/Υ) των ειδικών φορέων 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 7002/12/1-κστ’/
22/07/2019 απόφασης του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη «Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρό-
σληψης Ειδικών Φρουρών» (Β’ 3010), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

Άρθρο 1
1. Η παρ. 3 του άρθρου 3 της ιδίας ως άνω υπουργικής 

απόφασης, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδα-

πής που απαιτούνται από την προκήρυξη, με εξαίρεση τα 
πιστοποιητικά ή πτυχία γνώσης ξένων γλωσσών, πρέπει 
να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. 
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά 
νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία 
ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δι-
κηγόρο ή από μεταφραστή που περιλαμβάνεται στο 

Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών του άρθρου 
147 του ν. 4781/2021(Α’ 31) ή από άμισθο διερμηνέα δι-
ορισμένο βάσει του ν. 148/26-12-1913/1-2-1914.».

2. Ο τίτλος του άρθρου 6 της ιδίας ως άνω υπουργικής 
απόφασης αντικαθίσταται εξής:

«Υγειονομικές εξετάσεις και ψυχομετρικές - αθλητικές 
δοκιμασίες.».

2α. Η παρ. 2 του άρθρου 6 της ιδίας ως άνω υπουργικής 
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητι-
κών προσόντων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις 
και ψυχομετρικές - αθλητικές δοκιμασίες. Οι ψυχομετρι-
κές δοκιμασίες προηγούνται των υγειονομικών εξετάσε-
ων και των αθλητικών δοκιμασιών. Οι υποψήφιοι παρα-
πέμπονται στις Επιτροπές Προκαταρκτικών Εξετάσεων 
του π.δ. 4/1995 (Α’ 1) και υποβάλλονται σε ψυχομετρικές 
δοκιμασίες, που περιλαμβάνουν: διερεύνηση χαρακτη-
ριστικών προσωπικότητας, γνωστικών ικανοτήτων και 
συνέντευξη ενώπιον των Επιτροπών της προηγούμενης 
παραγράφου. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται ιδίως 
η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες 
καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναι-
σθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν 
γένει προσωπικότητα του υποψηφίου.».

2β. Η παρ. 3 του άρθρου 6 της ιδίας ως άνω υπουργικής 
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Όσοι κρίνονται ικανοί στις ψυχομετρικές δοκιμασί-
ες, παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής 
Επιτροπής Κατάταξης, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπει η προκήρυξη, για να κριθεί η καταλληλότητά 
τους. Η ως άνω Επιτροπή εξετάζει, επίσης, αν συντρέχει 
λόγος αποκλεισμού υποψηφίου που φέρει δερματοστι-
ξία, η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις που περιγρά-
φονται στην περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1.».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 7 της ιδίας ως άνω υπουργικής 
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι υποψήφιοι που καταλαμβάνουν προσλήψιμη 
θέση και κρίνονται ικανοί από τις Επιτροπές Προκαταρ-
κτικών Εξετάσεων του π.δ. 4/1995 (Α’ 1), προσλαμβάνο-
νται ως Ειδικοί Φρουροί με απόφαση του Προϊσταμένου 
Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού/Α.Ε.Α., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.».

3α. Η περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 7 της ιδίας ως 
άνω υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«στ. Υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προ-
σωπικού/Α.Ε.Α. τα λοιπά δικαιολογητικά πρόσληψης 
των προσληφθέντων, τα πρωτότυπα των πρακτικών 
πρόσληψης και ορκωμοσίας και τα Φύλλα Μητρώου 
και κοινοποιούν:

(i) Στη Διεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α.
(ii) Στη Διεύθυνση Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας/Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχε-
διασμού/Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με αντί-
γραφο του πρακτικού πρόσληψης και ορκωμοσίας, με 
δύο αντίγραφα Φύλλου Μητρώου και φωτοαντίγραφα 
των Πιστοποιητικών Στρατολογικής Κατάστασης, προ-
κειμένου να ενημερωθεί και το ασφαλιστικό ταμείο των 
προσλαμβανομένων.
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(iii) Στα Στρατολογικά Γραφεία του τόπου γέννησης 
των προσληφθέντων, με αντίγραφα του πρακτικού πρό-
σληψης και ορκωμοσίας, του Φύλλου Μητρώου και του 
Φύλλου Πορείας.

(iv) Στα οικεία Τμήματα Ασφαλείας ή Αστυνομικά Τμή-
ματα, με τα δελτία ταυτότητας των προσληφθέντων.

(v) Στη Σχολή Αστυφυλάκων και στα Τμήματα Δοκίμων 
Αστυφυλάκων με αντίγραφα του Πρακτικού Πρόσληψης 
και Ορκωμοσίας και του Φύλλου Μητρώου των προσλη-
φθέντων.».

3β. Η περ. η’ της παρ. 3 του άρθρου 7 της ιδίας ως άνω 
υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Μετά την πάροδο του μεθεπόμενου έτους από το 
έτος κατάταξης των επιτυχόντων, καταστρέφουν τα δι-
καιολογητικά πλην αυτών που συνέταξε η Υπηρεσία, των 
μη καταταγέντων για οποιοδήποτε λόγο.».

3γ. Η περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 7 της ιδίας ως άνω 
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Καλούνται και δεν προσέρχονται για ψυχομετρική, 
υγειονομική και αθλητική εξέταση ή για πρόσληψη μέσα 
στις οριζόμενες προθεσμίες, εκτός των περιπτώσεων 
διαπιστωμένης ανώτερης βίας, όχι όμως πέραν του δε-
καημέρου».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   
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*02042121309210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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