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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Αυγούστου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 70
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3686/2008
(Α’ 158), του π.δ. 4/1995 (Α’ 1) και του π.δ. 82/2006
(Α’ 86).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 περιπτ. στ’, ζ’ και η’ του άρθρου 11 και της
παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152), όπως το άρθρο 11
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986
(Α’ 49).
β) Της παρ. 4 του άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 7
του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο
Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
και άλλες διατάξεις» (Α’122).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98).
δ) Του π.δ. 81/2019 (Α’119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2020/30-β’ από 8/4/2020
Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού, με
την οποία βεβαιώνεται ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις
δεν προκαλούν δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
3. Την υπ’ αρ. 125/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων
ν. 3686/2008 (Α’ 158)
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως: «Δικαίωμα
συμμετοχής στις εξετάσεις για την εισαγωγή Ανθυπαστυνόμων στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης
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Ανθυπαστυνόμων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας έχουν και όσοι τελούν
σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί
ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, αλλά, εφόσον κριθούν ως επιτυχόντες, δεν δύνανται να φοιτήσουν στην
εν λόγω Σχολή, αν μέχρι την προηγούμενη ημέρα της
ημερομηνίας παρουσίασής τους, δεν έχουν παύσει να
τελούν σε διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη
απαλλακτική απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου,
χωρίς να μπορούν να αντλήσουν περαιτέρω δικαιώματα
ένεκα της επιτυχίας τους σ’ αυτές.
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7
του ν. 3686/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ανθυπαστυνόμοι που καλούνται προς φοίτηση, κωλυόμενοι κατά το χρόνο εισόδου στη Σχολή, για λόγους
υγείας ή κύησης ή λοχείας ή άδειας ανατροφής τέκνου
ή άδειας άνευ αποδοχών, καλούνται προς φοίτηση στην
επόμενη, μετά την άρση του κωλύματος, εκπαιδευτική
περίοδο, εφόσον δεν απώλεσαν τα απαιτούμενα προσόντα.»
Άρθρο 2
Αντικατάσταση διατάξεων του π.δ. 4/1995 (Α’ 1)
Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του π.δ. 4/1995, όπως
προστέθηκε με την παρ. 2 άρθρου 2 π.δ. 3/2013, (Α’ 9),
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Εξετάσεις για τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
και όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή
έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου,
αλλά, εφόσον κριθούν ως επιτυχόντες, δεν δύνανται
να φοιτήσουν στην εν λόγω Σχολή, αν μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας ονομασίας τους, ως
Δοκίμων Υπαστυνόμων, δεν έχουν παύσει να τελούν σε
διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου, χωρίς να
μπορούν να αντλήσουν περαιτέρω δικαιώματα ένεκα
της επιτυχίας τους σ’ αυτές».
Άρθρο 3
Αντικατάσταση διατάξεων του π.δ. 82/2006
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του π.δ. 82/2006,
όπως η παράγραφος αυτή καταργήθηκε με το άρθρο 8
του π.δ. 100/2008 (Α’ 156) και προστέθηκε εκ νέου με το
άρθρο 2 του π.δ. 3/2013 (Α’ 9), αντικαθίσταται ως εξής:
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«2. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις προαγωγικές
εξετάσεις για το βαθμό του Αρχιφύλακα και όσοι έχουν
τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, αλλά, εφόσον
κριθούν ως επιτυχόντες, δε δύνανται να προαχθούν, αν
μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης προαγωγής, δεν έχουν παύσει να
τελούν σε διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη
απαλλακτική απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου,
χωρίς να δύνανται να αντλήσουν περαιτέρω δικαιώματα
ένεκα της επιτυχίας τους σ’ αυτές».
2. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4
του π.δ. 82/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37
του π.δ. 6/2018, (Α’ 11), αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Απλή δήλωση ότι επιθυμούν να εξεταστούν σε μία
ή περισσότερες από τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική και
Γερμανική».
3. Η περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του
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π.δ. 82/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του
π.δ. 6/2018, (Α’ 11), αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική
(προαιρετικά)».
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
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.
Αθήνα, 21 Αυγούστου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
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