Αιτιολογική έκθεση
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τίτλο
«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Α. Επί της αρχής
Το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρεί να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο νομοθέτημα έναν καίριο
αριθμό διατάξεων που αφορούν σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη. Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να
επικαιροποιηθούν διατάξεις που δεν ανταποκρίνονται πλέον στις διαρκώς μεταβαλλόμενες
ανάγκες, ενώ αποσκοπεί στη θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου νομικού πλαισίου που θα
διέπει τόσο τη δράση της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, όσο και έτερων
φορέων και υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με στόχο την προάσπιση
της δημόσιας ασφάλειας, των δικαιωμάτων των κρατουμένων, καθώς και την ποιοτικότερη
και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών.
Πιο συγκεκριμένα, τα άρθρα 1 έως 13 του Μέρους Α΄, αφορούν σε ζητήματα σωφρονιστικής
νομοθεσίας και αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής.
Επιμέρους στόχοι είναι: α) η τροποποίηση παρωχημένων διατάξεων του Σωφρονιστικού
Κώδικα, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Καταστημάτων Κράτησης
σε συνδυασμό με την προάσπιση της υγείας των κρατουμένων, β) η συγκεκριμενοποίηση
των προϋποθέσεων, για τη χορήγηση αδειών αλλά και τη μεταγωγή καταδίκων
κρατούμενων στα Αγροτικά Καταστήματα Κράτησης και στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού
Φυλακών, γ) η ανάπτυξη του δικτύου «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», σε διάφορες πόλεις ανά την Ελλάδα,
ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο και σύγχρονο υποστηρικτικό πλέγμα, με τοπικούς φορείς και
υπηρεσίες, για την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακιζομένων, δ) η αναβάθμιση του
Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης (Σ.Ε.Ε.Κ.Κ.) στο πλαίσιο
ενίσχυσης της διαφάνειας σε όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός των
Καταστημάτων Κράτησης, και ε) η σύσταση και αναδιαμόρφωση δομών της Γενικής
Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής ούτως ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός
σύγχρονου κράτους δικαίου.
Εν συνεχεία, με τα άρθρα 14 έως 24 του Μέρους Β΄, επέρχονται οι αναγκαίες
τροποποιήσεις στον συστατικό νόμο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.). Ακολούθως, με τα άρθρα 25 έως
και 30 του Μέρους Γ΄ ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας υπηρεσιών του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, ενώ τέλος τα άρθρα 31 και 32 αφορούν στις τελικές διατάξεις του
νομοσχεδίου.
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Β. Επί των άρθρων
Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τέσσερα (4) Μέρη και τριάντα δύο (32) άρθρα, Ειδικότερα:

Επί του άρθρου 1
Με το άρθρο 1 επέρχονται τροποποιήσεις σε διατάξεις του Σωφρονιστικού Κώδικα, οι
οποίες κρίνονται επιβεβλημένες, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των
καταστημάτων κράτησης σε συνδυασμό με την προάσπιση της υγείας των κρατουμένων.
Πιο συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες διατάξεις των παρ. 2 και 3, αποφεύγεται ο
συνωστισμός ασθενών κρατουμένων στα θεραπευτικά καταστήματα κράτησης για
θεραπευτική ή ψυχιατρική εξέταση ή νοσηλεία σε περιπτώσεις που αυτή δύναται να
παρέχεται από τα κατά τόπους δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα του τόπου κράτησης ή
όμορης περιφερειακής ενότητας. Ταυτόχρονα, με την παρ. 5, επιχειρείται η περαιτέρω
εξειδίκευση του καθεστώτος χορήγησης αδειών κρατουμένων, καθώς έχουν παρατηρηθεί
αυξανόμενα περιστατικά παραβίασης των όρων της άδειας.
Επί του άρθρου 2
Με την παρ. 1 του άρθρου 2 περιγράφεται η αποστολή του Σώματος Επιθεώρησης και
Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης. Στη συνέχεια, με τις παρ. 2 έως 4, ρυθμίζεται ο τρόπος
τοποθέτησης προϊσταμένου στο Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων
Κράτησης (Σ.Ε.Ε.Κ.Κ.), η διάρκεια της θητείας του, καθώς και η μηνιαία αποζημίωση, το
ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Προστασίας του Πολίτη.
Δεδομένου ότι το Σ.Ε.Ε.Κ.Κ. αποτελεί ειδική υπηρεσία και όργανο κομβικής σημασίας για
την εύρυθμη λειτουργία και τον επαρκή έλεγχο των Καταστημάτων Κράτησης της χώρας,
προβλέπεται με την παρ. 2 η τοποθέτηση, ως προϊσταμένου του ανωτέρω οργάνου,
προσώπου εγνωσμένης αξίας και εμπειρίας, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
Επί του άρθρου 3
Με τo άρθρο 3, αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4356/2015 και
συγκεκριμενοποιούνται οι προϋποθέσεις, για τη μεταγωγή καταδίκων κρατούμενων στα
αγροτικά καταστήματα κράτησης και στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών.

Επί του άρθρου 4
Με το άρθρο 4 αντικαθίσταται το άρθρο 17 του ν.3772/2009, που αφορά στη συγκρότηση
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης. Με την εν
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λόγω ρύθμιση προβλέπεται ότι το εν λόγω Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο έχει έδρα τη
Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
αποτελείται από πέντε μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη. Επιπλέον, με τη δεύτερη παράγραφο καθορίζονται η θητεία των μελών, καθώς και
οι προϋποθέσεις ορισμού τους.
Επί του άρθρου 5

Με το άρθρο 5 προβλέπεται η μεταφορά του Συμβουλίου Σωφρονιστικών Υποθέσεων της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και του προσωπικού από το οποίο
συγκροτείται, στο Τμήμα Κεφαλαίων Εργασίας Κρατουμένων της Διεύθυνσης Προμηθειών
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής
Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η εν
λόγω διάταξη κρίνεται επιβεβλημένη, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία
του ειδικού λογαριασμού «Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων» και κατ’ επέκταση, η
χρηματοδότηση των Καταστημάτων Κράτησης της χώρας.
Επί του άρθρου 6
Στο άρθρο 6 προβλέπεται η σύσταση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία θα
υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης της
Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και θα εξυπηρετεί τις πολυάριθμες
ανάγκες των επιμέρους Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής,
ιδίως δε, των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας, σχετικά με ζητήματα που ανάγονται
στην εκτέλεση τεχνικών έργων, την παρακολούθηση των μελετών, καθώς και την παροχή
τεχνικών συμβουλών (ανακατασκευές, επισκευές, διορθωτικές τεχνικές παρεμβάσεις και
συντηρήσεις εξοπλισμού και κτιρίων). Επιπλέον, συγκεκριμενοποιούνται οι αρμοδιότητες
και προσδιορίζεται η στελέχωση της Διεύθυνσης. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η Διεύθυνση
στελεχώνεται από υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών, καθώς και ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων για τη γραμματειακή – διοικητική υποστήριξή της.

Επί του άρθρου 7
Με το παρόν άρθρο προβλέπεται η σύσταση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
η οποία θα υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής
Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, με σκοπό την υποστήριξη
του συνόλου των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής σε
θέματα πληροφορικής, μηχανογράφησης και γενικότερα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Επιπροσθέτως, προσδιορίζονται η περαιτέρω οργανωτική δομή της Διεύθυνσης, οι
αρμοδιότητες εκάστου τμήματος, καθώς και η στελέχωσή τους. Ειδικότερα, προβλέπεται
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ότι οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στελεχώνονται από
υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Προσωπικού
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, καθώς και ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων για τη γραμματειακή – διοικητική υποστήριξή τους.

Επί του άρθρου 8
Με την παρούσα διάταξη αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Γενικής
Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, όπως αυτές μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη με το π.δ. 81/2019 (Α΄119) και το άρθρο 184 του ν. 662/2020 (Α΄27),
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η αύξηση αυτή κρίνεται αναγκαία μετά τη σύσταση στη
Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής με την παρ. 3 στοιχ. γ΄ και δ΄ του ν.
4625/2019 (Α΄139) δύο νέων Γενικών Διευθύνσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης και της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης
Καταστημάτων Κράτησης και Διαχείρισης Κρίσεων, για τις οποίες με τον ιδρυτικό τους νόμο
δεν συστάθηκαν θέσεις. Σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ’ αρ.
85979/22.11.2019 και 85980/22.11.2019 (Β΄4409) στην ως άνω Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης υπάγονται τρείς Διευθύνσεις και επτά
Τμήματα και στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστημάτων Κράτησης και Διαχείρισης
Κρίσεων δύο Διευθύνσεις και τέσσερα Τμήματα. Σημειώνεται ότι η Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό,
συντονισμό, τη διαχείριση και εποπτεία όλων των θεμάτων που άπτονται, τόσο της
διοικητικής υποστήριξης, όσο και της οικονομικής λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας,
συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής παρακολούθησης των εποπτευόμενων φορέων,
ήτοι των τριάντα πέντε (35) Καταστημάτων Κράτησης.
Επίσης, συστήνονται θέσεις των κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής,
ΤΕ Πληροφορικής, καθώς και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, για την κάλυψη των αναγκών και την
άσκηση των αρμοδιοτήτων των νέων Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού και Οδηγών για τις ανάγκες του
Τμήματος Γραμματείας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής
Υποστήριξης. Η αύξηση των θέσεων στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης
νέων θέσεων ανέρχεται σε εκατόν τριάντα (130). Για τον υπολογισμό του αριθμού των
θέσεων ελήφθησαν ιδιαιτέρως υπόψη ο διοικητικός φόρτος των Διευθύνσεων της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, καθώς και οι ιδιαίτερες
διοικητικές συνθήκες, λόγω της πρόσφατης μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας
Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η οποία έχει
δημιουργήσει νέες ανάγκες υλικοτεχνικής και ψηφιακής αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών
της Γενικής Γραμματείας και των Καταστημάτων Κράτησης.
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Επί του άρθρου 9

Με το άρθρο 9 επιχειρείται η ανάπτυξη του δικτύου «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», με αποτελεσματικό
τρόπο, σε διάφορες πόλεις ανά την Ελλάδα, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο και σύγχρονο
υποστηρικτικό πλέγμα, με τοπικούς φορείς και υπηρεσίες, για την κοινωνική επανένταξη
των αποφυλακιζομένων, ενώ ρυθμίζονται και θέματα στελέχωσης αυτού.
Επί του άρθρου 10
Με το άρθρο 110Α του ν. 4205/2013, εισήχθη στον Ποινικό Κώδικα ο θεσμός της απόλυσης
καταδίκων υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού µε ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως ο
θεσμός αυτός ορίζεται στο άρθρο 284 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σε εφαρμογή των
ανωτέρω, στις 11 Δεκεμβρίου 2014 υπεγράφη η υπ’ αριθμόν 75547 Σύμβαση για την
«Πιλοτική εφαρμογή της λειτουργίας του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων,
κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια», μεταξύ του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης και των
νομίμων εκπροσώπων της ανάδοχης εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «G4S SECURE
SOLUTIONS S.Α.».
Με την προτεινόμενη διάταξη, ρυθμίζονται δύο ουσιώδη θέματα της ηλεκτρονικής
επιτήρησης: η εποπτεία και η παρακολούθηση του έργου, αλλά και η χρηματοδότηση της
σχετικής συμβάσεως. Η δαπάνη εκ της συμβάσεως βαρύνει εφεξής τον προϋπολογισμό της
Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής. Με τον τρόπο αυτό, τόσο η Τριμελής
Επιτροπή Εποπτείας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 του π.δ. 62/2014, όσο και η
Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7
της προαναφερθείσας σύμβασης, θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, προκειμένου το
σύστημα επιτήρησης να εποπτεύεται και να παρακολουθείται επαρκώς.

Επί του άρθρου 11
Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται ότι η πρόσληψη του προσωπικού των κλάδων ΔΕ
Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης,
υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),
προκειμένου να παρέχονται όλα τα εχέγγυα αντικειμενικότητας και αμεροληψίας.
Ακολούθως, περιγράφεται η διαδικασία ανακοίνωσης και έκδοσης της προκήρυξης στην
οποία περιλαμβάνεται ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο ή
ειδικότητα.
Εν συνεχεία, στην παρ. 2 προβλέπεται ότι, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη συγκροτούνται Επιτροπές που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή ψυχοτεχνικών και
αθλητικών δοκιμασιών, ενώ στην παρ. 3 προβλέπεται ότι, με έτερη απόφαση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζεται κάθε ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία των παραπάνω
Επιτροπών, καθώς και τη διεξαγωγή των υγειονομικών εξετάσεων και των αθλητικών και
ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, με στόχο την εξασφάλιση της αδιαβλητότητας των διαδικασιών.
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Επί του άρθρου 12
Με το παρόν άρθρο προβλέπεται, κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται στις διατάξεις της
παρ. 18 του άρθρου 18 του ν.2190/1994 (Α΄28), η παράταση των συμβάσεων εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των προσωρινώς υπηρετούντων υπαλλήλων ΔΕ
Φύλαξης στα Καταστήματα Κράτησης, βάσει των πινάκων κατάταξης της προκήρυξης
6Κ/2018 (τ. ΑΣΕΠ 17) έως την ανάληψη υπηρεσίας των διοριστέων της ίδιας προκήρυξης
στις αντίστοιχες θέσεις. Η συγκεκριμένη διάταξη κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να
αποφευχθεί η δημιουργία κενών θέσεων σε νευραλγικές θέσεις που θα έθεταν σε κίνδυνο
την εύρυθμη λειτουργία των Καταστημάτων Κράτησης.
Επί του άρθρου 13
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 69Α του Ποινικού Κώδικα, μεταξύ των μέτρων
θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής
διαταραχής, είναι και η υποχρεωτική θεραπεία και ψυχιατρική παρακολούθηση, κατά
τακτά χρονικά διαστήματα, σε κατάλληλη εξωνοσοκομειακή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ή
εξωτερικά ιατρεία δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου. Επιπροσθέτως, σύμφωνα
με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 3 εδ. γ’ του ν. 4509/2017, ο θεραπευόμενος δεν
θεωρείται κρατούμενος σύμφωνα με την έννοια των άρθρων 172 και 173 του Ποινικού
Κώδικα. Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, γνωμοδότησε (υπ’ αρ. 7/2018) σχετικά ότι: «…σε
θέματα μεταγωγής των ατόμων του άρθρου 69 ΠΚ που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω
ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, εφόσον δεν υπάρχει αυτοτελής ρύθμιση ή
συμπληρωματική με τον ν. 4509/2017 ή άλλη διάταξη, είναι προφανές ότι εξακολουθούν να
εφαρμόζονται οι διατάξεις περί μεταγωγών του Σωφρονιστικού Κώδικα, κατά τις ισχύουσες
διακρίσεις τους, ενώ διατηρείται και η γενική αρμοδιότητα της Κεντρικής Επιτροπής
Μεταγωγών του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 2776/1999».
Η μεταγωγή των θεραπευομένων στο αρμόδιο δικαστήριο, προκειμένου να διατυπώσουν
τις απόψεις τους, ενόψει του δικαστικού ελέγχου της διάρκειας του μέτρου, αλλά και κάθε
άλλη μεταγωγή τους (λ.χ. σε δημόσιο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας) πρέπει
να διενεργείται υπό συνθήκες ασφαλείας, με σεβασμό στην προσωπικότητα και την
αξιοπρέπεια του θεραπευομένου και με βάση τις αρχές της αναγκαιότητας και της
αναλογικότητας. Η προτεινόμενη διάταξη θεσπίζει αναγκαίες διατάξεις προς εφαρμογή των
ανωτέρω γενικών αρχών, προβλέποντας καταρχήν τη μεταφορά των θεραπευομένων από
ειδικά εκπαιδευμένους νοσηλευτές και με κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα ενώ είναι
δυνατόν να παρασχεθεί και συνδρομή από όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον
κριθεί αναγκαίο.
Επί του άρθρου 14
Με το παρόν άρθρο μετονομάζεται το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) σε Ταμείο Πρόνοιας
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Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) και προβλέπεται η νομική του
μορφή ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ως και η εποπτεία του από τον
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
Επί του άρθρου 15
Με το προτεινόμενο άρθρο, αντικαθίστανται οι παρ. 2 έως 6 του άρθρου 94 του ν.
3655/2008 και προβλέπονται η συγκρότηση του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α από τους δύο παραμένοντες σε
αυτό κλάδους, ήτοι α) τον Κλάδο Πρόνοιας και β) τον Κλάδο Υγείας, καθώς και οι διατάξεις
που διέπουν τη λειτουργία του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..
Επί του άρθρου 16
Με το άρθρο 16, αντικαθίσταται το άρθρο 95 του ν. 3655/2008 και καθορίζεται ο σκοπός
του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α ο οποίος συνίσταται στην παροχή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, στη
χορήγηση συμπληρωματικών παροχών υγείας και στην παροχή της οικονομικής ενίσχυσης
του ν. 826/1978 και δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, να
καθορίζει, με απόφασή του, ύστερα από αναλογιστική μελέτη και πρόταση του Δ.Σ. του
Ταμείου, το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τις προϋποθέσεις χορήγησης των πάσης
φύσεως παροχών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., καθώς και τις σχετικές εισφορές που βαρύνουν τους
μετόχους ασφαλισμένους αυτού.
Επί του άρθρου 17
Με το άρθρο 17 αντικαθίσταται το άρθρο 96 του ν. 3655/2008 και καθορίζονται οι πόροι
του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..
Επί του άρθρου 18
Με το άρθρο 18, αντικαθίσταται το άρθρο 97 του ν. 3655/2008 και προβλέπεται ο χρόνος
ασφάλισης που θεωρείται διανυθείς στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..
Επί του άρθρου 19
Με το άρθρο 19, αντικαθίσταται το άρθρο 98 του ν. 3655/2008 και προβλέπονται η
σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..
Επί του άρθρου 20
Με το παρόν άρθρο, αντικαθίσταται το άρθρο 99 του ν. 3655/2008 και ορίζονται οι
αρμοδιότητες του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., ενώ δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, να μεταβιβάζει, με απόφασή του, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του
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ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. αρμοδιότητες του τελευταίου στον Πρόεδρο ή στα μέλη αυτού ή σε
Προϊσταμένους υπηρεσιών του Ταμείου.
Επί του άρθρου 21
Με το άρθρο 21, αντικαθίσταται το άρθρο 100 του ν. 3655/2008 και καθορίζεται η
εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. στις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
1. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών
3. Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής
4. Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Υποθέσεων
5. Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διοικητικού Συμβουλίου.
Επί του άρθρου 22
Με το άρθρο 22 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 101 του ν. 3655/2008 και
καθορίζεται η διάρθρωση των Διευθύνσεων του Ταμείου στα παρακάτω Τμήματα και
Γραφείο, ως εξής:
Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται ως ακολούθως:
1) Τμήμα Γραμματείας και Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού
2) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών
3) Τμήμα Λογιστηρίου
4) Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας.
Η Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών διαρθρώνεται ως ακολούθως:
1) Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων ΕΛ.ΑΣ.
2) Τμήμα Παροχών ασφαλισμένων Π.Σ.
3) Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας
4) Τμήμα Ασφάλισης - Εσόδων
5) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ενσήμου ΕΛ.ΑΣ.
Επιπλέον, προβλέπονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες όλων των Διευθύνσεων, Τμημάτων και
Γραφείων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..
Με το εν λόγω άρθρο του σχεδίου νόμου επέρχονται αλλαγές στις ασκούμενες
αρμοδιότητες των τμημάτων, ενώ, πλέον, αυτές περιγράφονται με μεγαλύτερη πληρότητα
και σαφήνεια.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο (ν. 3655/2008) το Τμήμα Οικονομικής
Διαχείρισης αποτελεί το κεντρικό Λογιστήριο του Ταμείου, αρμοδιότητα του οποίου είναι η
πραγματοποίηση όλων των δαπανών και των εν γένει υποχρεώσεων του Ταμείου. Ωστόσο,
λόγω της οικονομικής αυτοτέλειας του κάθε εντασσόμενου τομέα, η αρμοδιότητα αυτή, ως
προς την πραγματοποίηση των δαπανών τους, ασκείται από το Τμήμα Λογιστηρίου και
μόνο οι δαπάνες της κεντρικής Υπηρεσίας πραγματοποιούνται από το Τμήμα Οικονομικής
Διαχείρισης.
Επί του άρθρου 22
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Με το εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 22, το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης μετονομάζεται σε
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών, ενώ στις αρμοδιότητες αυτού
υπάγεται η μέριμνα για την πραγματοποίηση συνολικά των δαπανών και των εν γένει
υποχρεώσεων του Ταμείου.
Επιπλέον, σύμφωνα με την από 10.9.2015 Έκθεση Τακτικού Ελέγχου (α/α 2909/2015) που
διενεργήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, διαπιστώθηκε διάσπαση των
οικονομικών υπηρεσιών του Ταμείου, καθώς το ένα Λογιστήριο λειτουργεί υπό τη
Διεύθυνση Ασφάλισης-Παροχών, δηλαδή, εκτός του πεδίου ελέγχου και εποπτείας του
Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.), με αποτέλεσμα να τίθεται ζήτημα
διάσπασης της οικονομικής υπηρεσίας. Με το προωθούμενο σχέδιο νόμου οι οικονομικές
υπηρεσίες ενοποιούνται υπό τον Π.Ο.Υ., δηλαδή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (ως αυτή μετονομάζεται από Διεύθυνση
Διοικητικού και Οικονομικών Υπηρεσιών). Έτσι, το Τμήμα Λογιστηρίου μεταφέρεται από τη
Διεύθυνση Ασφάλισης-Παροχών, στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
Ακόμη, το Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου της Διεύθυνσης
Ασφάλισης Παροχών, καταργείται. Με την παρ. 5 του εν λόγω άρθρου το Αυτοτελές
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διοικητικού Συμβουλίου υπάγεται απευθείας στον
Πρόεδρο του Δ.Σ., με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Γραφείου, την
αποτελεσματικότερη υποστήριξη του Προέδρου και του Δ.Σ. και την ορθότερη
προπαρασκευή των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Ακόμη, η ανάγκη συνεχούς διεκπεραίωσης
δημοσιονομικών αναφορών προς την εποπτεύουσα Αρχή και το εποπτεύον Υπουργείο, έχει
ως αποτέλεσμα την ανάγκη ορισμού υπαλλήλου που θα είναι Υπεύθυνος Στατιστικών και
για τον λόγο αυτό το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης μετονομάζεται σε Τμήμα Οικονομικής
Διαχείρισης, Στατιστικής και Πληρωμών, στις αρμοδιότητες του οποίου εντάσσονται και ο
καθορισμός, παρακολούθηση και ενημέρωση όλων των δεικτών διοικητικής και στατιστικής
πληροφόρησης, καθώς και η παραγωγή των βασικών και διατμηματικών αναφορών και η
υποβολή τους προς τη Διοίκηση και προς τρίτους.
Με την παρ. 6 του εν λόγω άρθρου καθορίζονται τα ζητήματα πλήρωσης των θέσεων των
προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., ενώ με την παρ. 7 εξουσιοδοτείται
ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη με απόφασή του, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του
Ταμείου, να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τις περιγραφόμενες στο άρθρο 22 αρμοδιότητες.
Με την παρ. 8 προβλέπεται η κατάρτιση Οργανισμού του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. με την έκδοση
προεδρικού διατάγματος με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από
γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου.
Επί του άρθρου 23
Με το άρθρο 23 αντικαθίσταται το άρθρο 102 του ν. 3655/2008 και ρυθμίζονται τα θέματα
στελέχωσης των υπηρεσιών του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..

Επί του άρθρου 24
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Με το παρόν άρθρο, αντικαθίσταται το άρθρο 103 του ν. 3655/2008 και ρυθμίζονται τα εξής
θέματα:
Με την παρ. 1 ορίζεται ότι το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., διαμέσου των Τομέων του και του Κλάδου Υγείας,
αποτελεί καθολικό διάδοχο των ενταχθέντων Ταμείων και του Κλάδου Υγείας και
υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών.
Με την παρ. 2 ορίζεται ότι οι εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των
ενταχθέντων Ταμείων και του Κλάδου Υγείας συνεχίζονται από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., χωρίς να
επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι των
αντίστοιχων Τομέων και του Κλάδου Υγείας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..
Με τις παρ. 3, 4 και 5 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την αναγνώριση χρόνου
προϋπηρεσίας ως συντάξιμου και την απονομή των πάσης φύσεως παροχών από το
ΤΑ.Π.Α.Σ.Α..
Οι παρ. 6, 7 και 8 του εν λόγω άρθρου περιλαμβάνουν εξουσιοδοτικές διατάξεις προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. και αναλογιστική
μελέτη, για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων.
Με την παρ. 9 θεσπίζεται, τέλος, ειδική διάταξη για τους μετόχους του Τομέα Πρόνοιας
Αστυνομικών και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων που έχουν
συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης τριάντα πέντε ετών στους τομείς αυτούς.

Επί του άρθρου 25
Με το άρθρο 25 εισάγεται ειδική διάταξη που προβλέπει και ως προς το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη τη δυνατότητα διορισμού πολίτη, λόγω διάκρισής του για εξαίρετη
πράξη, ακόμα και σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης (άρθρο 4 του ν.
2840/2000), σε συνιστώμενη για εκάστη περίπτωση προσωποπαγή θέση. Ειδικότερα, κατ’
εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, καταργήθηκαν οι κενές οργανικές θέσεις
πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, μεταξύ άλλων και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
ενώ με το άρθρο 33 του ν. 4305/2014 προβλέφθηκε ότι ο διορισμός-πρόσληψη
προσωπικού στις δημόσιες υπηρεσίες δύναται να λάβει χώρα μόνο εφόσον υφίσταται κενή
οργανική θέση.
Ο διορισμός-πρόσληψη πολίτη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν εξαίρετης
πράξης, ήτοι ενεργού συμμετοχής στην καταδίωξη ή σύλληψη δραστών σοβαρών
εγκληματικών πράξεων ή σε αστυνομική επιχείρηση προς πρόληψη και καταστολή του
εγκλήματος ή σε επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος προς κατάσβεση πυρκαγιάς ή
διάσωση κινδυνευόντων προσώπων, καθίσταται δυνατός μόνο μετά από την κένωση
οργανικής θέσης, αντίστοιχης κατηγορίας με τον κατά περίπτωση δικαιούμενο πρόσληψη,
γεγονός που αναιρεί εν τοις πράγμασι την εκπλήρωση της ηθικής υποχρέωσης της
πολιτείας προς την ανωτέρω κατηγορία πολιτών. Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να
προβλεφθεί η ανωτέρω εξαίρεση.
Επί του άρθρου 26
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Με τις παρούσες ρυθμίσεις, επιχειρείται η τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 1481/1984
(Α΄ 152), ώστε οι λέσχες της Ελληνικής Αστυνομίας να λειτουργούν επικουρικά για την
αντιμετώπιση δαπανών, που λόγω έλλειψης πιστώσεων δεν δύνανται να καλυφθούν από
τον κρατικό προϋπολογισμό. Επιπλέον, επιχειρείται η διεύρυνση των περιπτώσεων στις
οποίες μπορούν να διατίθενται τα οικονομικά πλεονάσματα των λεσχών.
Επί του άρθρου 27
Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν στην αποστολή και τον τρόπο λειτουργίας του
Συνηγόρου του Πολίτη βάσει του άρθρου 188 του ν.4662/2020(Α’27), οι οποίες οδήγησαν
σε αυξημένες απαιτήσεις έρευνας, προκύπτει η ανάγκη ενίσχυσης με εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό της Ανεξάρτητης Αρχής. Προς το σκοπό αυτό, με την παρούσα
ρύθμιση προβλέπεται η κάλυψη των σχετικών αναγκών, αφενός με τη μετάταξη
αξιωματικών ειδικών καθηκόντων κατηγορίας νομικών, σε θέσεις μονίμων τακτικών
πολιτικών υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της ως άνω
Αρχής, αφετέρου με τη σύσταση πέντε νέων θέσεων. Οι εν λόγω θέσεις, δύνανται να
καλυφθούν με πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με απόσπαση
από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Επί του άρθρου 28
Μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης αναπροσαρμόστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού
και ξεκίνησε να λειτουργεί εκ νέου εντός του 2019. Οι δηλώσεις προηγούμενων ετών, ήτοι
2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016), καθώς και 2018 (χρήση 2017), μεταφορτώθηκαν στο
νέο σύστημα, ενώ οι υπόχρεοι όφειλαν να τις υποβάλλουν εκ νέου, επιβεβαιώνοντας ή και
τροποποιώντας τα σχετικά στοιχεία. Μεγάλος αριθμός υπόχρεων των οποίων οι δηλώσεις
ελέγχονται από τον εισαγγελικό λειτουργό της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
3213/2003 (Α΄ 309), ήτοι αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί, σωφρονιστικοί υπάλληλοι,
καθώς και πολιτικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, είτε λόγω αρχικών τεχνικών
δυσκολιών του συστήματος κατά τη διαδικασία μεταφόρτωσης των στοιχείων, είτε λόγω
ελλιπούς ενημέρωσης και μη εξοικείωσης με το περιβάλλον της νέας πλατφόρμας, δεν
οριστικοποίησε εκ νέου τις δηλώσεις που είχε ήδη υποβάλει, ως όφειλε, τα
προαναφερόμενα έτη, εντός της ταχθείσας προθεσμίας.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται στους ως άνω υπόχρεους, μέχρι την 31η.10.2020,
η δυνατότητα επιβεβαίωσης των ηλεκτρονικά υποβληθεισών δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων των ετών 2016, 2017 και 2018, που δεν
επιβεβαιώθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος που όριζαν οι διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), ήτοι από 18.2.2019 έως 30.4.2019. Με τον τρόπο αυτό
και δεδομένου του μεγάλου αριθμού των ενδιαφερομένων, παρέχεται διευκόλυνση τόσο
στα προαναφερόμενα ελεγκτικά όργανα, όσο και στους ίδιους τους υπόχρεους, οι οποίοι,
καίτοι εκπλήρωσαν επί της αρχής την υποχρέωσή τους, που συνίσταται σε υποβολή
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δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, κατά το χρονικό διάστημα που όριζε το προηγούμενο
νομοθετικό καθεστώς, καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες υποβολής εκπρόθεσμης
δήλωσης, λόγω της μη εκ νέου επιβεβαίωσης αυτής εντός περιορισμένου χρονικού
διαστήματος.
Επί του άρθρου 29
Η Ελληνική Πολιτεία, εν προκειμένω μέσω της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της
άσκησης κοινωνικής πολιτικής και εφαρμογής των αρχών του κράτους πρόνοιας και
αναγνωρίζοντας τις εκτεταμένες υλικές καταστροφές και κυρίως τις συνέπειες, σε
συναισθηματικό και ψυχικό επίπεδο, που υπέστησαν οι πληγέντες από τις πυρκαγιές της
23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και από τις πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017 στην
Περιφέρεια Αττικής, αναλαμβάνει την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι μαθητές των ως άνω περιοχών που έχασαν μέλος της
πυρηνικής οικογένειάς τους, γεγονός που αναμφίβολα επηρέασε τόσο τη δυνατότητα τους
να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις όσο και την απόδοσή τους σε αυτές, δύνανται να
εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων, χωρίς την εφαρμογή του συστήματος των
πανελλαδικών εξετάσεων, υπό τους λοιπούς όμως όρους και προϋποθέσεις που τίθενται
για τους υποψήφιους των Αστυνομικών Σχολών.
Με την παρούσα διάταξη, καθορίζεται ως ειδικό ποσοστό θέσεων 1,50% επί του αριθμού
εισακτέων στη Σχολή Αστυφυλάκων το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για την κάθε κατηγορία
πληγέντων.
Η εν λόγω διαφοροποίηση δικαιολογείται τόσο από τα προαναφερθέντα γεγονότα, όσο και
από το γεγονός ότι η παρούσα ρύθμιση αποτελεί εξαιρετική περίπτωση, που θα
εφαρμοστεί άπαξ.

Επί του άρθρου 30
Με το παρόν άρθρο διευκολύνεται η διαδικασία αποσυμφόρησης των κοινόχρηστων χώρων
(κλειστών και ανοικτών) των Υπηρεσιών του Σώματος, οι οποίοι έχουν υπερκαλυφθεί επί
σειρά ετών με μη αξιοποιήσιμα υλικά και μέσα, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως
καταστρεπτέα ή ανακυκλώσιμα. Στην εν λόγω διαδικασία δύναται να συμπεριληφθούν και
οχήματα τα οποία χαρακτηρίσθηκαν εκποιήσιμα, ως πέραν οικονομικής εκμετάλλευσης,
εφόσον από αυτά αφαιρέθηκαν εκ των υστέρων εύχρηστα τμήματα ή ανταλλακτικά για την
επισκευή-συντήρηση λειτουργούντων μέσων, με αποτέλεσμα τη σημαντική απομείωση της
αξίας τους. Η υψηλή και διαρκής συσσώρευση πάσης φύσεως υλικών σε χώρους των
αστυνομικών υπηρεσιών, ορισμένα εκ των οποίων διακρίνονται για την εξαιρετική
τοξικότητά τους (όπως συσσωρευτές) ή την εκρηκτικότητά τους (όπως πυρομαχικά),
λειτουργούν επιβαρυντικά τόσο για το περιβάλλον, όσο και τη δημόσια υγεία, ενώ
ελλοχεύει κινδύνους για εκδήλωση πυρκαγιάς (χημικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες ύλες κ.α.).
Σκοπός του παρόντος είναι να διασφαλισθεί η υγεία και η σωματική ακεραιότητα τόσο του
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αστυνομικού προσωπικού, όσο και των πολιτών που προσέρχονται στις αστυνομικές
Υπηρεσίες ανά την Επικράτεια, σε συνδυασμό με την εμφάνιση, εξάπλωση και διασπορά
του ιού COVID-19.

Επί του άρθρου 31
Στην προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η κατάργηση της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν.
2721/1999.

Επί του άρθρου 32
Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζεται η έναρξη ισχύος του σχεδίου νόμου.

Αθήνα,

Σεπτεμβρίου 2020

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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