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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

 
ΘΕΜΑ : Απάντηση   στην   από   10-03-2021   με   αριθμό   4974   Ερώτηση   των    Βουλευτών 
 κ.κ. Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  και  Κ. ΧΗΤΑ. 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, σας 
γνωρίζουμε ότι ο τρόπος πρόσληψης στην Ελληνική Αστυνομία, Eιδικών Φρουρών, ως ιδιαίτερης 
κατηγορίας ένστολο προσωπικό, μέσω του συστήματος των αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), 
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. 

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4777/ 2021 
(Φ.Ε.Κ. Α’ -25) προβλέπεται η σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, ενώ 
τυχόν ζητήματα που άπτονται θεμάτων προσωπικού (μεταθέσεις, αποσπάσεις κ.α.), ειδικότεροι 
όροι, προϋποθέσεις και λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης του προσωπικού των εν 
λόγω Ομάδων, καθώς και ζητήματα οργάνωσης, συγκρότησης, λειτουργίας και εξοπλισμού για 
την άσκηση των καθηκόντων τους, τα οποία δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ως άνω 
νόμου, θα ρυθμιστούν με Προεδρικό Διάταγμα, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του προαναφερόμενου άρθρου.  

Διευκρινίζεται δε ότι -σύμφωνα με το ως άνω άρθρο- με Υπουργική Απόφαση, που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 161) θα καθοριστεί, 
μεταξύ άλλων και το είδος της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους Ειδικούς Φρουρούς που θα 
προσληφθούν για να στελεχώσουν τις ανωτέρω Ομάδες. Παρέπεται δε να λεχθεί ότι το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης (θεωρητική και πρακτική) θα τύχει ανάλογης προσαρμογής, με γνώμονα 
τη βέλτιστη εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως αυτά καθορίζονται με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, σχετικά τυγχάνουν τα από 02 και 10-02 τ.ε. 
Δελτία Τύπου του Υπουργείου μας, που αφορούν στις ομιλίες του κ. Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και την Ολομέλεια της Βουλής 
(www.mopocp.gov.gr). 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της προστασίας των συνόρων της χώρας μας και 
της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, επισημαίνεται ότι από την αρμόδια Διεύθυνση του 
Αρχηγείου  της  Ελληνικής   Αστυνομίας   υλοποιούνται   δράσεις   χρηματοδοτούμενες   από   το  
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Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, στις οποίες -μεταξύ άλλων- περιλαμβάνεται και η 
«Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων με 
πρόσληψη προσωπικού», μέσω της οποίας έχει ήδη πραγματοποιηθεί η πρόσληψη Συνοριακών 
Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου για τις Διευθύνσεις Αστυνομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. 

Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να εξασφαλιστεί επιπλέον χρηματοδότηση για την 
πρόσληψη οκτακοσίων (800) Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποβλήθηκαν (στις 26-11 και 16-12-2020) σχετικά Αιτήματα 
Τροποποίησης Χρηματοδότησης στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης 
Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας και άλλων Πόρων. 

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, κατόπιν επικαιροποίησης των αναγκών σε προσωπικό στις 
αρμόδιες -για την επίτευξη του ελέγχου και της επιτήρησης των συνόρων της χώρας μας- 
Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των εργασιών προετοιμασίας για τη λειτουργία του επερχόμενου 
Συστήματος Εισόδου - Εξόδου [Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2017] που θα τεθεί σε εφαρμογή από το Μάιο του έτους 
2022 και προκειμένου να επιτυγχάνεται η υλοποίηση των νέων διαδικασιών, κατά την διενέργεια 
των διαβατηριακών ελέγχων στις Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων της χώρας, λαμβανομένων 
υπόψη και των οριζομένων στο άρθρο 2 του «Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν» [Κανονισμός (ΕΕ) 
2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016], όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβλήθηκε νέο Αίτημα Τροποποίησης Χρηματοδότησης της ανωτέρω 
δράσης, στο οποίο έχει προταθεί -μεταξύ άλλων- η  πρόσληψη πεντακοσίων (500) Συνοριακών 
Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου με σκοπό την κατανομή αυτών στους αερολιμένες της χώρας. 

Τέλος, παρέπεται να λεχθεί ότι από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας καταβάλλεται 
προσπάθεια ισομερούς και ισόρροπης κατανομής του προσωπικού σε όλες τις Υπηρεσίες 
(κεντρικές και περιφερειακές) του Σώματος, ώστε αυτές να λειτουργούν σε ικανοποιητικό 
επίπεδο, για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες, προσαρμοζόμενη στις 
ανακύπτουσες κάθε φορά αυξημένες ή ανελαστικές υπηρεσιακές ανάγκες, σε συνάρτηση πάντοτε 
με τις ειδικές προβλέψεις του κανονισμού που προβλέπει τις μεταθέσεις και τις εν γένει 
μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού.  
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