ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις»
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Άρθρο 1 και 2
Με την τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 268 και 271 του Δασικού
Κώδικα (Ν.Δ. 86/1969) σκοπείται η αυστηροποίηση του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου για την παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών προϊόντων με
την μείωση από τα εξακόσια (600) στα διακόσια (200) ευρώ του ορίου, μέχρι
του οποίου τα αδικήματα αυτά τιμωρούνται σε βαθμό πταίσματος και την
αναγωγή τους επί υπερβάσεως του ως άνω ορίου των 200 ευρώ σε
πλημμέλημα, την μετατροπή τους, επί προξενήσεως από την τέλεση τους στο
δάσος ζημίας υπερβαίνουσας τα 10.000 ευρώ, σε κακούργημα, την πρόβλεψη
επιβολής διοικητικής κύρωσης προστίμου ανά μονάδα μέτρησης της
παρανόμως υλοτομηθείσας ή μεταφερόμενης ξυλείας και την κατάσχεση,
εκτός από τα μεταφορικά μέσα, που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παράνομη
υλοτομία και μεταφορά και της άδειας κυκλοφορίας ως και του διπλώματος
οδήγησης του οδηγού, επιστρεφομένου του τελευταίου μετά την παρέλευση
τριμήνου από την καταβολή του προστίμου.
Η ως άνω αυστηροποίηση είναι αναγκαία δεδομένου ότι η λαθροϋλοτομία, η
οποία δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά από τις ισχύουσες ρυθμίσεις, έχει
λάβει μεγάλες διαστάσεις προκαλώντας πολλαπλή ζημία, η οποία συνίσταται
στην πρόκληση εκτεταμένων καταστροφών στο δασικό οικοσύστημα, το
οποίο είναι δημόσιο αγαθό, με συνέπεια τον άμεσο επηρεασμό των
επιτελουμένων από αυτό πολλαπλών λειτουργιών (ευεργετική, προστατευτική
λειτουργία), στη μεγάλη αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με σοβαρούς
κινδύνους για τη δημόσια υγεία και στην απώλεια των δημοσίων εσόδων που
θα απέφερε η εκμετάλλευση της ξυλείας.
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 3
Με τη διάταξη αποσαφηνίζεται το εύρος των αρμοδιοτήτων της Ειδικής
Νομικής Υπηρεσίας, ΕΝΥ, του Υπουργείου Εξωτερικών, σε σχέση με τη
συνδρομή των υποθέσεων της χώρας ενώπιον των Διεθνών Δικαιοδοτικών
Αρχών, κατά τρόπο που κεφαλαιοποιεί την πολύτιμη κτηθείσα εμπειρία,
εξειδίκευση και θεσμική συνέχεια στην παρακολούθηση των εν λόγω
υποθέσεων, από τα στελέχη της ΕΝΥ, ενώ διασφαλίζεται η λειτουργική
κατανομή αρμοδιοτήτων με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, όπως επί
σειρά ετών έχει διαμορφωθεί και συμβάλει στη βέλτιστη εξυπηρέτηση,
προαγωγή και προάσπιση των θέσεων και των επιχειρημάτων της χώρας
μας.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 4
Με τις προτεινόμενες διατάξεις υλοποιείται η συγχώνευση δύο νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου, του Οργανισμού Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης
(Ο.Α.ΔΥ.Κ.) και του

Οργανισμού Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης

(Ο.ΑΝ.Α.Κ.), τα οποία τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους,
με όμοιο αντικείμενο δραστηριότητας, σε διαφορετικές περιφέρειες του
Νομού Κρήτης, και όμοια οργανωτική δομή. Η συγχώνευση υλοποιείται με τη
σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης
Α.Ε.» (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), στην οποία μεταφέρονται οι σκοποί και αρμοδιότητες
των συγχωνευόμενων οργανισμών. Παράλληλα, καταργείται η ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία «Υποδομές, Μεταφορές και Δίκτυα Ανάπτυξης
Κρήτης

α.ε.»,

η

οποία

ασκεί

παρεμφερές

αντικείμενο

με

τους

συγχωνευόμενους οργανισμούς και μέτοχος της οποίας είναι εξολοκλήρου
το Ελληνικό Δημόσιο. Το αντικείμενο δραστηριότητας της καταργούμενης
εταιρείας επίσης μεταφέρεται στη νέα εταιρεία (Ο.Α.Κ. Α.Ε.). Επίσης, στη νέα
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εταιρεία (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) μεταφέρονται και οι αρμοδιότητες της Ειδικής
Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και
της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και Κατασκευή
έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα
Αποσελέμη».
Η νέα εταιρεία θα έχει σαν αποστολή μεταξύ άλλων, και πέραν των σκοπών
που επιτελούσαν οι συγχωνευόμενοι οργανισμοί, το σχεδιασμό, μελέτη,
κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και επίβλεψη του έργου του
Βόρειου Οδικού Άξονα και του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης.
Η ρυθμιζόμενη με το παρόν συγχώνευση των άνω οργανισμών, καθώς και η
κατάργηση της άνω εταιρείας αποτελούν στόχο στρατηγικής σημασίας για τη
διοικητική μεταρρύθμιση και εντάσσονται στην πολιτική της αναδιάρθρωσης
του ευρύτερου δημοσίου τομέα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και το
δημοσιονομικό όφελος. Ειδικότερα, με τη σύσταση της νέας εταιρείας και τον
τρόπο οργάνωσής της στο πρότυπο των δημόσιων επιχειρήσεων και
οργανισμών εξασφαλίζεται καλύτερος συντονισμός και μεγαλύτερη ευελιξία
και

αποτελεσματικότητα

κατά

την

υλοποίηση

των

σκοπών

που

εξυπηρετούσαν οι συγχωνευόμενοι οργανισμοί σε ολόκληρη την περιφέρεια
Κρήτης. Επίσης, δεδομένου ότι τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται και
αυτό που καταργείται χρηματοδοτούνται μεταξύ άλλων πηγών και από τον
κρατικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο της ετήσιας επιχορήγησης του
προγράμματος

δημοσίων

επενδύσεων,

με

την

παρούσα

ρύθμιση

επιδιώκεται μείωση των λειτουργικών δαπανών του Δημοσίου.
Με τις διατάξεις της παρούσας ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα που
αφορούν στη διοίκηση, τη λειτουργία και το προσωπικό της νέας εταιρείας
Ο.Α.Κ. Α.Ε. Επίσης, προβλέπεται η κατάρτιση Καταστατικού και Κανονισμού
Λειτουργίας,

όπου καθορίζονται, ιδίως, τα όργανα διοίκησής του, η

διάρθρωσή του σε υπηρεσιακές μονάδες, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών
του, οι οργανικές θέσεις του προσωπικού, τα κατά την νομοθεσία που διέπει
την εκτέλεση των δημοσίων έργων και την εκπόνηση μελετών όργανα με
αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες,.
Παράλληλα, με τις προτεινόμενες διατάξεις για συγχώνευση των εν λόγω
οργανισμών, διασφαλίζεται σε ευρύτερο επίπεδο η ισόρροπη ανάπτυξη της
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Περιφέρειας της Κρήτης. Το γεγονός αυτό ενισχύεται τόσο από την
πρόβλεψη στο παρόν για τήρηση της αναλογικής, κατά το δυνατόν,
εκπροσώπησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της νέας εταιρείας και των
τεσσάρων (4) Νομών της Κρήτης, όσο και από τη διασφάλιση της συνέχισης
των κεντρικών υπηρεσιών των υπό συγχώνευση Ο.Α.ΔΥ.Κ και Ο.ΑΝ.Α.Κ. σε
επίπεδο διοικητικής λειτουργίας αλλά και με γνώμονα την πραγματικά
παρεχόμενη προς τον πολίτη και την κοινωνία υπηρεσία.
Τέλος, στις ρυθμίσεις του παρόντος προβλέπεται και η αυτοδίκαιη λήξη
αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο της θητείας του Προέδρου και των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου της καταργούμενης εταιρείας ως και των
συγχωνευομένων οργανισμών.
Άρθρο 5
Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 5 διευκρινίζεται ότι ο
περιορισμός των θέσεων μετακλητών υπαλλήλων που προβλέφθηκε με την
παράγραφο 3 της υποπαραγράφου Ζ.5. του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α’ 222) ισχύει ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για θέσεις κενές ή
όχι.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρθρο 6
Η προτεινόμενη διάταξη αφορά συνολικά στις επιβατικές λεωφορειακές
γραμμές σύνδεσης της χώρας με κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμορα
με την Ελλάδα ή μη. Με αυτήν επιχειρείται η συμπλήρωση της υπάρχουσας
νομοθεσίας και η πρόβλεψη λειτουργίας επιβατικών λεωφορειακών γραμμών
και πέραν του μεταβατικού διαστήματος που ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία,
οι οποίες είτε υφίστανται ήδη είτε είναι προϊόν διμερούς συνέργιας με τις
κυβερνήσεις

των

κρατών

αυτών

δυνάμει

διακρατικής

συμφωνίας

ή

παράγωγων συμβατικών κειμένων, όπως πρωτόκολλα και παραρτήματα. Η
διάταξη αποσκοπεί στη βέλτιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,
ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε κράτους και στη λογική της
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διασύνδεσης των διεθνών επιβατικών οδικών μεταφορών με το ανεπτυγμένο
εσωτερικό δίκτυο οδικών επιβατικών μεταφορών της χώρας.
Άρθρο 7
Στο άρθρο 115 του ν. 2238/1994 και στο άρθρο 55 του ν. 2859/2000
προβλέπεται η αλληλέγγυος και εις ολόκληρον ευθύνη των διοικητών νομικών
προσώπων για φορολογικές παραβάσεις και χρέη προς το Δημόσιο και στο
άρθρο 14 του ν. 2523/1997 προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις για τη μη
καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Οι προβλέψεις αυτές της νομοθεσίας
έχουν οδηγήσει στο φαινόμενο να στερούνται φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας φυσικά πρόσωπα που έχουν τοποθετηθεί από το Ελληνικό
Δημόσιο και διατελέσει μέλη διοικήσεων υπερχρεωμένων οργανισμών.
Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης αποτελεί η απαλλαγή από την αστική
ευθύνη, από διοικητικές κυρώσεις και μέτρα διοικητικού καταναγκασμού των
προσώπων που διορίσθηκαν με αποφάσεις του Ελληνικού Δημοσίου στη
διοίκηση των εταιρειών του ομίλου της Ολυμπιακής, και συγκεκριμένα των
υπό εκκαθάριση πλέον σήμερα εταιρειών με τις επωνυμίες «ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ
ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

ΑΕΡΟΠΛΟÏΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη μη καταβολή από τις εταιρείες αυτές φόρων,
τελών, εισφορών, δασμών και γενικότερα για φορολογικές παραβάσεις και
χρέη προς το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή οργανισμούς του Δημοσίου. Σημειώνεται
ότι ήδη με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του ν.
3185/2003 (ΦΕΚ 229 Α), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 3 του
άρθρου 49 του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α), δεν ασκούνται ποινικές διώξεις
κατά των ανωτέρω προσώπων.
Εξάλλου, δεδομένου ότι οι λόγοι της δημιουργίας χρεών των ανωτέρω
εταιρειών είναι γνωστοί και καταγεγραμμένοι και σε σχετικές αποφάσεις του
ΔΕΚ, και ότι, σύμφωνα με το άρθρο 115 του ν. 2238/1994 παρ. 1 εδαφ. γ΄, οι
διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι κ.α. έχουν δικαίωμα
αναγωγής κατά των μετόχων του νομικού προσώπου κατά το χρόνο της
διάλυσής του ως προς τους φόρους που αφορούν σε χρήσεις προγενέστερες
από την έναρξη της εκκαθάρισης, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους,
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οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών του ομίλου της Ολυμπιακής ειδικά για
χρέη προς το Δημόσιο δύνανται να στραφούν αναγωγικά κατά του μόνου
μετόχου κατά την έναρξη της εκκαθάρισης, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου.
Καθίσταται, έτσι, φανερό ότι είναι άνευ αντικειμένου η έγερση αξιώσεων
εναντίον τους και καταδεικνύεται ο παραλογισμός της εφαρμογής των εν
λόγω διατάξεων στην συγκεκριμένη περίπτωση.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 8
Σκοπό της παρούσας ρύθμισης αποτελεί η παροχή νομοθετικής δυνατότητας
ομαλής λειτουργίας του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ έως την ολοκλήρωση των
διαδικασιών ανάδειξης του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτού, ώστε ο
Οργανισμός να έχει τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις αρμοδιότητές
του.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 9
Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η τροποποίηση διατάξεων του
ν.4015/2011 (Α΄ 210) «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς,
τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου
– Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους».
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για τις υπό μετατροπή ή συγχώνευση ή
εξυγίανση ή εκκαθάριση ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ, καθώς και για αυτές
που θα τεθούν σε εκκαθάριση, με οποιονδήποτε τρόπο, για ρητά
καθοριζόμενα χρονικά διαστήματα και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης
Δεκεμβρίου 2013, αναστέλλονται η ποινική δίωξη ή η εκδίκαση των ποινικών
υποθέσεων σε β΄ βαθμό καθώς και η έναρξη ή συνέχιση αναγκαστικής
εκτέλεσης κατά της περιουσίας των Προέδρων και λοιπών μελών της
διοίκησης τους ή εντεταλμένων υπαλλήλων τους, όπως είναι ιδίως οι
διευθύνοντες σύμβουλοι, οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, οι γραμματείς
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και οι ταμίες, για ληξιπρόθεσμες οφειλές των ανωτέρω νομικών προσώπων
προς το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους
ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Για ανάλογες
οφειλές που πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον επιτρέπεται η λήψη
ασφαλιστικών μέτρων κατά των ως άνω φυσικών προσώπων για τη
διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου και των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας και επικουρικής
ασφάλισης, όχι όμως η διενέργεια πράξεων μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.
Η προτεινόμενη διάταξη καταλαμβάνει όλα τα ως άνω φυσικά πρόσωπα, τα
οποία υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος της προτεινόμενης τροπολογίας
αυτής, όσο και εκείνα, η θητεία των οποίων έχει λήξει καθ’ οιονδήποτε τρόπο
μέχρι την έναρξη ισχύος της. Επίσης, ρητά ορίζεται ότι ο χρόνος της ανωτέρω
αναστολής δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο κάθε είδους αστικής ή ποινικής
παραγραφής τυχόν αδικημάτων, παραβάσεων και απαιτήσεων του Δημοσίου,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα
και του Δημοσίου Λογιστικού περί παραγραφής αδικημάτων, παραβάσεων και
απαιτήσεων του Δημοσίου.
Τέλος, προβλέπεται ότι η αναστολή εκτέλεσης ισχύει και για κατασχέσεις
απαιτήσεων των ως άνω φυσικών προσώπων, που έχουν επιβληθεί στα
χέρια τρίτων.
Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να ανασταλούν οι
αστικές και ποινικές διώξεις και τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της
περιουσίας των φυσικών προσώπων που διετέλεσαν μέλη Δ.Σ. που ανέλαβαν
τη διαχείριση των ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ ή εξακολουθούν να την
ασκούν, με παρότρυνση όλων των ενδιαφερομένων, διώξεις που ασκούνται
για πράξεις των Οργανώσεων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
115 περί ευθύνης διοικούντων νομικά πρόσωπα του ν. 2238/1994 (Α΄151)
«Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», τις διατάξεις του νόμου
ν.2523/1997 (Α΄179) «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική
νομοθεσία και άλλες διατάξεις», του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄43)
«Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και
έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» και όσων άλλων διατάξεων
καθιερώνουν ατομική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικά
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πρόσωπα και που επιφέρουν μεταξύ των άλλων την επιβολή ποινικών
κυρώσεων και τη δέσμευση ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων των
φυσικών προσώπων.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 10
1. Λόγω της βαρύτητας και της ιδιαιτερότητας των εν λόγω υποθέσεων, κρίνεται
σκόπιμο αυτές να παραμείνουν στην αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου.
2. Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων, που παρουσιάζουν οι υποθέσεις υιοθεσίας,
κρίνεται επιβεβλημένη η επέκταση της τοπικής αρμοδιότητας των Δικαστηρίων
που επιλαμβάνονται των σχετικών αιτήσεων σε όλα τα Δικαστήρια της
Επικράτειας.
3. Η διάταξη εναρμονίζεται γραμματικά με την αρμοδιότητα του μονομελούς
δικαστηρίου.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 11
1. Όπως είναι γνωστό, κάθε έτος εισάγονται στη Σχολή Αξιωματικών
Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των γενικών εξετάσεων τόσο ιδιώτες
όσο και αστυνομικοί από το βαθμό του Αστυφύλακα έως και του
Ανθυπαστυνόμου, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Υπαστυνόμων
Α΄ και Β΄. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του δημοσιονομικού ελλείμματος και
της συγκράτησης των δημοσίων δαπανών, κατά το μέρος που αφορά την
Ελληνική Αστυνομία, προβλέφθηκε πρόσφατα (ΚΥΑ ΕΜ/2/125/13.11.12 - Β΄
3010), μεταξύ άλλων, η μη εισαγωγή ιδιωτών στη Σχολή Αξιωματικών
Ελληνικής Αστυνομίας για τα ακαδημαϊκά έτη 2013−2014 και 2014−2015.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.2226/1994 ο αριθμός των αστυνομικών που
εισάγονται στη Σχολή Αξιωματικών καθορίζεται σήμερα ως ποσοστό επί των
ιδιωτών που εισάγονται στην ίδια Σχολή. Προκειμένου να μην προκαλούνται
κενά στις θέσεις των αξιωματικών του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και
να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών, καθίσταται αναγκαίο,
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σε κάθε περίπτωση μη εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αξιωματικών, ο αριθμός
των εισαγομένων αστυνομικών να καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση.
2. Περαιτέρω, με την παράγραφο 2 επιχειρείται η εναρμόνιση των
προϋποθέσεων υπαγωγής των γονέων τριών τέκνων και των τέκνων τους
στις

ειδικές

κατηγορίες

υποψηφίων

των

Σχολών

Αξιωματικών

και

Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας με τα ισχύοντα για την εισαγωγή
των εν λόγω υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, με την εν
λόγω ρύθμιση αίρονται τα ηλικιακά κριτήρια και η προϋπόθεση αγαμίας των
τέκνων για την υπαγωγή τους στις ειδικές κατηγορίες των ως άνω σχολών και
ως προϋπόθεση καθιερώνεται πλέον ο υποψήφιος να είναι γονέας ή μέλος
οικογένειας με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή να είναι νομιμοποιηθέντα
ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων και των
άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.
3. Επιπλέον, με την παράγραφο 3 εισάγεται εξαίρεση από την αυτοδίκαιη
παύση

για

τις

αποφάσεις

απόσπασης

προσωπικού

από

τους

καταργούμενους ή συγχωνευόμενους ή υπό καθεστώς εκκαθάρισης φορείς
προς την Υπηρεσία Ασύλου, την Αρχή Προσφυγών και την Υπηρεσία Πρώτης
Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η
εξαίρεση αυτή είναι αναγκαία, προκειμένου να διασφαλισθεί η λειτουργία των
ως άνω Υπηρεσιών, οι οποίες είναι νεοσύστατες και στελεχώνονται από
προσωπικό που προέρχεται με απόσπαση και από τους ως άνω φορείς.
Τούτο άλλωστε αποτελεί, ως γνωστόν, ευρωπαϊκή δέσμευση της Χώρας μας.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Άρθρο 12
Με τη διάταξη προβλέπεται ότι η νεοσυσταθείσα Γενική Γραμματεία
Συντονισμού (ν. 4109/2013) έχει ως διατάκτη τον Προϊστάμενό της Γενικό
Γραμματέα Συντονισμού, προκειμένου να επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία
της επί δημοσιονομικών θεμάτων.
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Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Με το άρθρο αυτό, ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος
νόμου με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός του
άρθρου 10, που αρχίζει από την 1η Μαρτίου 2013 και της παραγράφου 3 του
άρθρου 11, που αρχίζει από τις 23 Ιανουαρίου 2013.
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Αθήνα …………Φεβρουαρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Α.ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

Κ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ.ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σ,ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Α.ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

Α.ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ν.-Γ.ΔΕΝΔΙΑΣ

Δ.ΣΤΑΜΑΤΗΣ
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