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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
8 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 74
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 54/2019 «Προέλευση, προσόντα, επιλογή και εξέλιξη των κληρικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 92).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των περ. δ’, στ’ και η’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης»
(Α’ 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του
ν. 1590/1986 (Α’ 49),
β. της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού
Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’ 73),
γ. της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης,
σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 41),
δ. της υπ’ αρ. 80/2019 αποφάσεως του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη,
Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).
2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2020/83-α’/20-07-2020
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (αρ. 24 παρ. 5 εδ. ε’
του ν. 4270/2014, Α’ 143), με την οποία βεβαιώνεται ότι οι
προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν προκαλούν δαπάνη στον
κρατικό προϋπολογισμό.

Αρ. Φύλλου 170

3. Την υπ’ αρ. 164/2020 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού και
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και της Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 54/2019 (Α’ 92)
1. Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 54/
2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Από κληρικούς που διορίζονται, κατά την αναφερόμενη στα επόμενα άρθρα διαδικασία, με το βαθμό
του Αστυνόμου Β’.».
2. Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Υπηρετούν ως κληρικοί τουλάχιστον για πέντε (5)
έτη από τη χειροτονία τους σε Ορθόδοξη Κανονική Ανατολική Εκκλησία του Χριστού».
3. Η περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Δεν υπερβαίνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά
την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης».
4. Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους
κατά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης. Για τον
υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους
γέννησης και».
5. Το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης (7) της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Αντικείμενο της συνέντευξης αποτελούν οι δραστηριότητες των υποψηφίων με βάση το περιεχόμενο του
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βιογραφικού τους, ιδίως την ακαδημαϊκή πρόοδο, που
πιστοποιείται με την κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, το ποιμαντικό και συγγραφικό
τους έργο όπως άρθρα, μελέτες, εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες, το ήθος, η διαγωγή, οι
διοικητικές ικανότητές τους να προγραμματίζουν, να
συντονίζουν, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να
λαμβάνουν αποτελεσματικές αποφάσεις, καθώς και οι
τυχόν εκκλησιαστικές ποινές που τους έχουν επιβληθεί».
6. Το όγδοο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής:
«Στη συνέχεια με διαταγή του προέδρου της Επιτροπής, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον τελικό
πίνακα επιτυχόντων, καλούνται να προσέλθουν προς
εξέταση της σωματικής τους ικανότητας και των ψυχικών και διανοητικών τους προσόντων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην υποπερίπτωση (2) της περίπτωσης στ’
της παρ. 1 του άρθρου 2».

Τεύχος A’ 170/08.09.2020

Άρθρο 2
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, 7 Σεπτεμβρίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Οι Υπουργοί
Προστασίας
του Πολίτη

Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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