
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 7002/12/1-λη’ 
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 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),
β. του άρθρου 13 του ν. 3686/2008 «Ρύθμιση θεμάτων 

προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 158),
γ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-

μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

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

ε. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4).

2. Την υπ’ αρ. 80/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

3. Την υπό στοιχεία 8000/1/2021/19-ι’ από 18/03/2021 
εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (πέμπτο εδάφιο, 
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.

Άρθρο 1
1. Μετά το τρίτο εδάφιο στην περ. α’ της παρ. 1 του άρ-

θρου 1 της υπό στοιχεία 7002/12/1-κστ’ από 22-07-2019
απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Προ-
σόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Ειδι-
κών Φρουρών» (Β’ 3010), προστίθεται εδάφιο ως ακο-
λούθως: «Στην κατηγορία αυτή, ως βάση υπολογισμού 
της βαθμολογίας (μοριοδότησης) του/της υποψήφιου/
ας λαμβάνεται ο βαθμός του πτυχίου».

2. Η περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της ίδιας ως άνω 
απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«θ. Δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, 
απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή 
σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του 
δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς 
υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής 
εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, 
παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, 
πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμή-
νυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός 
της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευ-
θερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, 
επικίνδυνης σωματικής βλάβης, συμπλοκής, εκβίασης, 
απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή 
είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωο-
κλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, περί αρχαιοτήτων, 
λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από 
δόλο τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της 
ελευθερίας ποινής τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν παραπεμφθεί σε 
δίκη ή έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω 
αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, 
αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης 
της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη 
αθωωτική απόφαση.

Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε 
ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα».

3. Η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 της ίδιας ως άνω 
απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι συγκε-
ντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που ανα-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

1 Απριλίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1285

15503



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ15504 Τεύχος B’ 1285/01.04.2021

φέρονται στις περ. α’ έως και ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 1
και οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους  
υποχρεώσεις.»

4. Η παρ. 3 του άρθρου 3 της ίδιας ως άνω απόφασης, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«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 μεταφρασμένοι 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 άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του 
ν. 148/26-12-1913/1-2-1914».

5. Η παρ. 3 του άρθρου 4 της ως άνω απόφασης, αντι-
καθίσταται ως ακολούθως:

«3. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας ελέγχουν τα δικαιο-
λογητικά, μεριμνούν για τη συμπλήρωση ή διόρθωση 
τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων, καταχωρίζουν τις αι-
τήσεις στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα και υποβάλ-
λουν αυτά στη Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με καταστάσεις ανά 
κατηγορία (80% και 20%) και κατά αλφαβητική σειρά».

6. Η παρ. 1 του άρθρου 5 της ως άνω απόφασης, αντι-
καθίσταται ως ακολούθως:

«1. Η πρόσληψη των Ειδικών Φρουρών γίνεται με βάση 
τα κατωτέρω αντικειμενικά κριτήρια:

α. Το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου 
Τ.Ε.Ε. (Β’ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ.

β. Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας.
γ. Την κατοχή τίτλου σπουδών δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικό-

τητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών». 
Τίτλοι σπουδών ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. έστω και αν χαρακτηρί-
ζονται ισότιμοι δεν λαμβάνονται υπόψη.

δ. Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρε-
ώσεων ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις 
ή ως Ε.Π.Υ. ή ως ΕΠ.ΟΠ. στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην 
Προεδρική Φρουρά, εφόσον δεν τους έχει αφαιρεθεί η 
αντίστοιχη ειδικότητα.

ε. Την κατοχή άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας, μοτο-
ποδηλάτου ή αυτοκινήτου.

στ. Αν είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα 
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.

ζ. Αν είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οι-
κογένειας».

7. Το πρώτο εδάφιο και οι περ. α’ και β’ της παρ. 2 του 
άρθρου 5 της ως άνω απόφασης, αντικαθίστανται ως 
ακολούθως:

«2. Η Επιτροπή της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 2734/ 
1999, η οποία αποτελείται από ένα (1) μέλος του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Συμ-
βούλου, έναν εκπρόσωπο του Α.Σ.Ε.Π. και ένα Διευθυντή 
Διεύθυνσης των Κλάδων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυ-
νομίας, παραλαμβάνει από τη Διεύθυνση Εσωτερικών 
Λειτουργιών/Α.Ε.Α. τα δικαιολογητικά των υποψηφίων 
και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α. Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που 
έχουν προσκομίσει οι υποψήφιοι και συντάσσει κατά 

φθίνουσα σειρά μορίων, πίνακες υποψηφίων που πλη-
ρούν και πίνακες υποψηφίων που δεν πληρούν τα προ-
σόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, ανά κατη-
γορία. Η Διεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α. επικουρεί το 
έργο της ως άνω Επιτροπής στη σύνταξη των πινάκων.

β. Οι ως άνω πίνακες σειράς επιτυχίας των υποψηφίων 
συντάσσονται με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας 
που προκύπτει από το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυ-
κείου ή Πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β’ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ, στον οποίο 
προστίθενται:».

8. Η παρ. 3 του άρθρου 5 της ως άνω απόφασης, αντι-
καθίσταται ως ακολούθως:

«3. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλα-
πλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολο-
γία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύ-
τερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β’ κύ-
κλου) ή ΕΠΑ.Λ. και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προ-
ηγείται ο έγγαμος ή ο τελών εν διαστάσει ή χηρεία που 
έχει τα περισσότερα ανήλικα τέκνα και μεταξύ αυτών 
που έχουν ίδιο αριθμό ανήλικων τέκνων, ο μεγαλύτερος 
στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης. Αν προ-
κύψει νέα ισοβαθμία, προηγείται ο υποψήφιος που λαμ-
βάνει περισσότερα μόρια σε κάθε κριτήριο των περ. β’
έως και ε’ της παρ. 1 κατά τη σειρά αναγραφής τους και 
σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας ο μεγαλύτερος στην 
ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης. Αν και πάλι 
προκύψει ισοβαθμία υποψηφίων, η σειρά αυτών καθο-
ρίζεται με κλήρωση που διενεργείται από την ίδια ως 
άνω Επιτροπή, με μέριμνα της οποίας ειδοποιούνται να 
παραστούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αυτοπροσώ-
πως ή με αντιπρόσωπό τους που ορίζεται με υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986. Η κλήρωση πραγματοποιείται 
ανεξαρτήτως της παρουσίας των ενδιαφερομένων ή των 
αντιπροσώπων τους. Για το αποτέλεσμα της κλήρωσης 
συντάσσεται σχετικό πρακτικό».

9. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 της ως 
άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται σε εμφανές μέρος των 
καταστημάτων τους για ενημέρωση των υποψηφίων 
και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας «www.
hellenicpolice.gr».

10. Η παρ. 5 του άρθρου 5 της ως άνω υπουργικής 
απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«5. 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 επό-
μενη της ανάρτησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην προηγούμενη παράγραφο. Η ένσταση, ασκείται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, απο-
φαίνεται επ’ αυτών και ενημερώνεται ο ενιστάμενος. Η 
αρμόδια Τριμελής Επιτροπή της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου προβαίνει, αν απαιτείται, στις αναγκαίες διορ-
θώσεις, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση 
του Α.Σ.Ε.Π.

Στη συνέχεια, οι αναμορφωμένοι πίνακες κυρώνονται 
από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας». 
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11. Μετά το άρθρο 5 προστίθεται άρθρο 5Α, ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 5Α
«1. Ειδικά για το διαγωνισμό πρόσληψης Ειδικών 

Φρουρών για τη συγκρότηση των Ομάδων Προστα-
σίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και λόγω της ειδικής 
φύσης των καθηκόντων που ασκούν οι Ειδικοί Φρου-
ροί κατά τη θητεία τους σε αυτές, η Επιτροπή της παρ. 
7 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 συντάσσει πίνακες 
σειράς επιτυχίας των υποψηφίων ανά κατηγορία, με 
βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει 
από το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου 
Τ.Ε.Ε. (Β’ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ, στον οποίο προστίθενται:

i. Μία (1) μονάδα, στον υποψήφιο που έχει υπηρετή-
σει ως επαγγελματίας οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.) ή ως εθελοντής 
πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις, 
δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις 
στρατιωτικές του υποχρεώσεις στην Προεδρική Φρου-
ρά ή ως έφεδρος αξιωματικός ή σε ειδικές δυνάμεις. Οι 
ΕΠ.ΟΠ. απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει την αρχικώς 
αναληφθείσα υποχρεωτική θητεία. Σε περίπτωση που 
στο πρόσωπο του υποψήφιου συντρέχουν περισσότερες 
της μίας ανωτέρω ιδιότητες, μοριοδοτείται μόνο για την 
ιδιότητα με τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων.

ii. Τρεις (3) μονάδες στους έχοντες άριστη γνώση (Γ2/
C2), δύο(2) μονάδες στους έχοντες πολύ καλή γνώση 
(Γ1/C1) και μία (1) μονάδα στους έχοντες καλή γνώση 
(Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής 
γλώσσας. Η γνώση αυτή αποδεικνύεται κατά τα οριζό-
μενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 
(Α’ 39), ως ισχύει.

iii. Μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που έχει τουλάχι-
στον καλή γνώση (Β2) δεύτερης ξένης γλώσσας, εκ των 
αναγραφόμενων στην προηγούμενη περίπτωση.

iv. Δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει τίτλο 
σπουδών Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφα-
λείας Προσώπων και Υποδομών».

v. Μία (1) μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει άδεια 
οδήγησης μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας ή αυτοκινή-
του. Δεν μοριοδοτείται η κατοχή δύο ή περισσοτέρων 
αδειών ικανότητας οδήγησης.

vi. Δέκα (10) μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφο-
νήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση 
του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού (παρ. 5 του άρθρου 9
του ν. 2734/1999).

vii. Έξι (6) μονάδες στον υποψήφιο που είναι γονέας 
πολύτεκνης οικογένειας, τέσσερις (4) μονάδες στον υπο-
ψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων, τρεις (3) μονάδες 
στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 
και δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρί-
τεκνης οικογένειας. Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του 
υποψήφιου συντρέχουν περισσότερες της μίας ανωτέρω 
ιδιότητες, προστίθεται μόνο ο μεγαλύτερος αριθμός μο-
νάδων ανά περίπτωση.

viii. Δύο (2) μονάδες στον υποψήφιο που είναι κάτοχος 
πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπο-

λογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων,
β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ix. Δέκα (10) μονάδες, ανεξαρτήτως βαθμού αποφοί-
τησης στον υποψήφιο που κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα 
οποιουδήποτε Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημί-
ου (Ε.Α.Π.) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι.), ανεξαρτήτως ειδικότητας ή ισότιμο τίτλο σχολών 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Δεν μοριοδοτείται η 
κατοχή δύο ή περισσοτέρων πτυχίων ή διπλωμάτων. 
Εφόσον ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτεί-
ται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη-
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας με ημεδαπό 
τίτλο».

2. Τα προσόντα των περιπτώσεων (viii) και (ix) μοριο-
δοτούνται μόνο για το διαγωνισμό πρόσληψης Ειδικών 
Φρουρών για τη συγκρότηση των Ομάδων Προστασίας 
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων».

12. Η παρ. 1 του άρθρου 6 της ως άνω απόφασης αντι-
καθίσταται ως ακολούθως:

«1. Από τους κυρωμένους πίνακες των κατ’ αρχήν πλη-
ρούντων τα προσόντα, καλούνται οι υποψήφιοι, κατά 
σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των 
προσλαμβανόμενων, προσαυξημένο κατά ποσοστό πε-
νήντα τοις εκατό (50%), με διαταγή του Προϊσταμένου 
Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, να 
προσέλθουν εντός ορισμένων προθεσμιών, προκειμένου 
να εξετασθούν ως προς τα σωματικά, ψυχικά και διανο-
ητικά τους προσόντα από τις αντίστοιχες επιτροπές του 
άρθρου 5 του π.δ. 4/1995 (Α’ 1)».

13. Η περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 7 της ως άνω 
απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«στ. Υποβάλλουν, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προ-
σωπικού/Α.Ε.Α. τα υπόλοιπα δικαιολογητικά πρόσλη-
ψης 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 Πάγιας Προκαταβολής/Α.Ε.Α., με 

αντίγραφο του πρακτικού πρόσληψης και ορκωμοσίας, 
με δύο αντίγραφα Φύλλου Μητρώου και φ/α των Πιστο-
ποιητικών Στρατολογικής Κατάστασης.

(iii) Στη Διεύθυνση Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας/Γενι-
κή Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού 
Σχεδιασμού/Υ.Π.τ.Π., με αντίγραφο του πρακτικού πρό-
σληψης και ορκωμοσίας, με δύο αντίγραφα Φύλλου 
Μητρώου και φ/α των Πιστοποιητικών Στρατολογικής 
Κατάστασης.

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

(v) Στη Διεύθυνση Υποστήριξης/Α.Ε.Α., με αντίγραφο 
του πρακτικού πρόσληψης και ορκωμοσίας και του Φύλ-
λου Μητρώου, για την ενημέρωση του ασφαλιστικού 
τους ταμείου και φ/α των Πιστοποιητικών Στρατολογικής 
Κατάστασης.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ15506 Τεύχος B’ 1285/01.04.2021

(vi) Στα οικεία Τμήματα Ασφαλείας, με τα δελτία ταυ-
τότητας των προσληφθέντων.

(vii) Στη Σχολή Αστυφυλάκων και στα Τμήματα Δοκί-
μων Αστυφυλάκων με αντίγραφα του Πρακτικού Πρό-
σληψης και Ορκωμοσίας και του Φύλλου Μητρώου των 
προσληφθέντων».

14. Οι παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 7 της ως άνω απόφα-
σης αναριθμούνται σε 4, 5 και 6 αντίστοιχα.

15. Η παρ. 6 του άρθρου 7 της ως άνω απόφασης (που 
αναριθμείται σε παρ. 5) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«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, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας».

Άρθρο 2
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, 31 Μαρτίου 2021

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός
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