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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Ιανουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6500/1/22-δ΄
Τροποποίηση της 7001/12/782-μβ΄/25-09-1998
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης «Εκπαίδευση Συνοριακών Φυλάκων»
(Β΄ 1061).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2622/1998 «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 4 του αρ. 17 του
ν. 4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204).
2. Της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
άλλες διατάξεις» (Α΄824).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
Β. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την αριθμ.
8045/1/832/23-12-2019 έκθεση κάλυψης δαπάνης της
Διεύθυνσης Οικονομικών / Α.Ε.Α. και από την αριθμ.
8000/1/2019/111-β'/30-12-2019 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 της αριθμ. 7001/12/
782-μβ΄/25-09-1998 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης «Εκπαίδευση Συνοριακών
Φυλάκων» (Β΄ 1061), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Οι προσκαλούμενοι για εκπαίδευση Συνοριακοί
Φύλακες παρουσιάζονται στα Κέντρα Εκπαίδευσης την
ημερομηνία που καθορίζεται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου
Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, φέροντας μαζί τους και τα οριζόμενα είδη.».
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2. Το άρθρο 4 της αριθμ. 7001/12/782-μβ΄/25-09-1998
κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
« Άρθρο 4
Η εκπαίδευση των Συνοριακών Φυλάκων διαρκεί τουλάχιστον τρεις (3) μήνες. Ο ακριβής χρόνος έναρξης και
λήξης αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Σε περίπτωση
που ο αριθμός των εκπαιδευομένων είναι μεγάλος, μπορεί με την ίδια διαταγή οι εν λόγω εκπαιδευόμενοι να
κατανεμηθούν και να εκπαιδευτούν σε περισσότερες της
μίας εκπαιδευτικές περιόδους της αυτής εκπαιδευτικής
σειράς.».
3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ του άρθρου 5
της αριθμ. 7001/12/782-μβ΄/25-09-1998 κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α. Λόγω παραίτησης από την εκπαίδευση. Η αίτηση
παραίτησης, η οποία γίνεται υποχρεωτικά δεκτή και δεν
ανακαλείται, υποβάλλεται ιεραρχικά στον Προϊστάμενο
Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος
εκδίδει απόφαση για τη διαγραφή του εκπαιδευόμενου
Συνοριακού Φύλακα από τη Σχολή.».
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 της αριθμ. 7001/12/
782-μβ΄/25-09-1998 κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«2. Η εκπαίδευση είναι θεωρητική και πρακτική. Η
θεωρητική περιλαμβάνει τη διδασκαλία των θεμάτων
της διδακτέας ύλης κάθε μαθήματος και η πρακτική την
υλοποίηση φροντιστηριακών ασκήσεων και πρακτικών
εφαρμογών κατά την εξέλιξη σεναρίων - εικονικών περιστατικών.».
5. Το άρθρο 7 της αριθμ. 7001/12/782-μβ΄/25-09-1998
κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 7
1. Στους Συνοριακούς Φύλακες διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα τα οποία και βαθμολογούνται:
1. Στοιχεία Ποινικού Δικαίου (Ποινικός Κώδικας, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας).
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2. Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου - Ανθρώπινα Δικαιώματα.
3. Οργανισμός - Κανονισμοί Ελληνικής Αστυνομίας.
4. Θέματα Κρατικής ασφάλειας (Γενικά - ΠληροφορίεςΡιζοσπαστικοποίηση-Ρατσισμός-Ξενοφοβία ).
5. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι (Γενικό - Ειδικό Μέρος - Ναρκωτικά, Λαθρεμπόριο, trafficking, παράνομη οπλοφορία,
κ.λπ. - Νομοθεσία περί αλλοδαπών).
6. Αυτοάμυνα - Αυτοπροστασία.
7. Οπλοτεχνική - Σκοποβολή.
8. Κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα φύλαξης συνόρων (θέματα επιστροφών και διοικητικής κράτησης - θέματα
διαχείρισης συνόρων - συνοριακός έλεγχος).
9. Στοιχεία Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου.
10. Στοιχεία Ευρωπαϊκού - Κοινοτικού Δικαίου.
Στους υπό εκπαίδευση Συνοριακούς Φύλακες δύναται να αναπτύσσονται, υπό μορφή διαλέξεων, θέματα
γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, που διευρύνουν την
εγκυκλοπαιδική τους μόρφωση, όπως θέματα εθνικού,
θρησκευτικού, επιστημονικού, κοινωνικού, καλλιτεχνικού και πολιτιστικού περιεχομένου, κοινωνιολογίας, δημόσιας οικονομίας, ιστορίας της Αστυνομίας στην Ελλάδα, στρατιωτικής δικαιοσύνης, σωφρονιστικής, αγωγής
του ελληνικού λόγου, τοπογραφίας - σχεδιογραφίας,
καθώς και άλλα επίκαιρα θέματα.
Στο γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο καταρτίζεται από τη Σχολή Αστυφυλάκων και υποβάλλεται, μέσω της Αστυνομικής Ακαδημίας, στη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για έγκριση από τον
Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζονται η διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος, ο
χρόνος διδασκαλίας και κάθε άλλη αναγκαία περί τούτου
λεπτομέρεια.
Τα ωρολόγια προγράμματα καταρτίζονται από τα
οικεία Κέντρα Εκπαίδευσης και εγκρίνονται από τον
Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων, μέσω της οποίας
κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας, για ενημέρωση.».
6. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8
της αριθμ. 7001/12/782-μβ΄/25-09-1998 κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Τεύχος B’ 51/20.01.2020

«β. Με βαθμολόγηση των γνώσεων, ύστερα από γραπτή δοκιμασία (τεστ) με το σύστημα της πολλαπλής
επιλογής σε είκοσι (20) τουλάχιστον ερωτήσεις σε κάθε
μάθημα με βαθμό με α/α 1-10 του άρθρου 7 της παρούσας στην ύλη των διδαχθέντων γνωστικών αντικειμένων.
Ο μέσος όρος των δέκα βαθμών αποτελεί το βαθμό της
γραπτής δοκιμασίας.».
7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 της αριθμ. 7001/12/
782-μβ΄/25-09-1998 κοινής υπουργικής απόφασης αναριθμείται σε παράγραφο 4 και προστίθεται παράγραφος
3 ως ακολούθως:
«3. Βαθμολογία κάτω του 10 στην οπλοτεχνική - σκοποβολή συνιστά λόγο αποβολής από τη Σχολή.».
8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 της αριθμ. 7001/12/
782-μβ΄/25-09-1998 κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Με την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης,
κάθε εκπαιδευόμενος βαθμολογείται για την Επαγγελματική Ικανότητά του. Η βαθμολογία προκύπτει από το
μέσο όρο των επιμέρους βαθμών των δύο (2) βαθμολογητών.»
9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 της αριθμ. 7001/12/
782-μβ΄/25-09-1998 κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Οι πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας,
για κύρωση από τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής
Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας. Αντίγραφα των πινάκων αποστέλλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και στη Σχολή
Αστυφυλάκων για τις περαιτέρω ενέργειες.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
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