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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Οκτωβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 98
Έκτακτες κρίσεις αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 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).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περ. δ΄, στ΄ και θ΄
του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 41).
4. 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 (Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη» (Α΄ 159).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.
7. Την αριθμ. Δ 205/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση της Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Αρ. Φύλλου 184

Άρθρο 1
Τρόπος διενέργειας έκτακτων κρίσεων
αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
1. Σε περίπτωση επιλογής νέου Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39
του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29), μπορεί να διενεργούνται έκτακτες κρίσεις, με τη λήψη της σχετικής απόφασης μέσα
σε ένα μήνα από την επιλογή του Αρχηγού και πάντως
όχι το μήνα Δεκέμβριο. Η απόφαση λαμβάνεται από
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 24/1997. Κατά τις κρίσεις
αυτές κρίνονται, ανεξαρτήτως εάν συντρέχουν ή όχι οι
προϋποθέσεις του άρθρου 15 του π.δ. 24/1997, οι ανώτατοι αξιωματικοί και οι αστυνομικοί διευθυντές γενικών
καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Κατά τις έκτακτες κρίσεις της παραγράφου 1:
α. Οι Αντιστράτηγοι κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του π.δ. 24/1997.
β. Οι υποστράτηγοι, οι ταξίαρχοι και οι αστυνομικοί
διευθυντές κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του
π.δ. 24/1997 και δύνανται να προάγονται εφόσον συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό τους μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας των τακτικών
κρίσεων του επόμενου έτους.
3. Τα συμβούλια κρίσεων, βάσει των πρακτικών των
συνεδριάσεων αυτών, συντάσσουν νέους πίνακες, από
την κύρωση των οποίων παύει η ισχύς των πινάκων που
συντάχθηκαν στις τακτικές κρίσεις του ιδίου έτους για
τους αξιωματικούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
4. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων από το
βαθμό του Αστυνόμου Β΄ μέχρι και του Αστυνομικού
Διευθυντή, ενεργείται από τους πίνακες των τακτικών
κρίσεων του ιδίου έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997.
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Άρθρο 2
Μεταβατικές Διατάξεις
Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η διαδικασία έκτακτων κρίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 1, μπορεί να
κινηθεί έως 15 Νοεμβρίου 2018.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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