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Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 27/1986 (Α΄− 11).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περιπτ. 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).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τά−
ξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄− 41). 

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α΄− 98).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού. 

5. Την υπ’ αριθμ. 123/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

Μετά το άρθρο 10 του π.δ.27/1986, όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει, προστίθεται άρθρο 10Α, ως εξής:

«Άρθρο 10 Α
Διευκολύνσεις αστυνομικών για ανατροφή παιδιού

1. Στους γονείς αστυνομικούς χορηγούνται οι προβλε−
πόμενες από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 53 

του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο−
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄− 26), διευκολύνσεις και άδειες με αποδοχές 
για ανατροφή παιδιού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
και τους περιορισμούς της παρ. 3 του ως άνω άρθρου. 
Ο γονέας αστυνομικός, εφόσον επιλέξει τη λήψη της 
άδειας με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, δεν μπορεί 
να τη διακόψει και να ζητήσει την υπαγωγή του στο 
καθεστώς του μειωμένου ωραρίου και αντιστρόφως. 
Η άδεια αυτή δεν διακόπτεται και στις περιπτώσεις ει−
σαγωγής του γονέα σε νοσοκομείο, λήψης αναρρωτικής 
ή άλλης άδειας, θέσης αυτού σε διαθεσιμότητα ή λόγω 
έκτισης ποινής αργίας.

2. Αν η μητέρα αστυνομικός λάβει την άδεια της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 10, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 2 του π.δ.12/1994, ο πατέρας αστυνομικός 
δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για το ίδιο 
διάστημα. 

3. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέν−
νησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια 
της παραγράφου 2 του άρθρου 10 και τις άδειες ή τις 
διευκολύνσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.

4. Όπου στην παράγραφο 3 του άρθρου 53 του ως 
άνω Υπαλληλικού Κώδικα αναφέρεται «Δευτεροβάθμια 
Υγειονομική Επιτροπή» νοείται η Ανώτατη Υγειονομι−
κή Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 46 του 
π.δ.584/1985)». 

Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις

Η παράγραφος 10 του άρθρου 10 του π.δ.27/1986 (Α΄− 
11), όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του π.δ.310/2001 
(Α΄− 209) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
1 του π.δ.13/2007 (Α΄− 9), καταργείται. 

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από 
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως. 
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Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε 
τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγ−
ματος.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

F
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Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. γ΄ και 7 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).

2. Το άρθρο 3 παρ. 1 του ν.3181/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 218).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

4. Την αριθμ. Υ350/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φιλίππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (Β΄ 1603).

5. Το άρθρο 1 του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιο−
τήτων του» (Α΄ 213).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια−
τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 3.390.000 ευρώ περίπου για το 
έτος 2011, 25.450.000 ευρώ περίπου για το έτος 2012, 
25.300.000 ευρώ περίπου για το έτος 2013, 25.705.000 
ευρώ περίπου για το έτος 2014, 28.805.000 ευρώ πε−
ρίπου για το έτος 2015, 28.825.000 ευρώ περίπου για 

το έτος 2016 και καθένα από τα επόμενα έτη. Από τις 
εν λόγω δαπάνες εκείνες του τρέχοντος έτους 2011 
θα αντιμετωπιστούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη Ειδ. Φ. 43 − 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» στους 
Κ.Α.Ε.: 0342, 0352, 0414, 0415, 0421, 0422, 0424, 0432, 0433, 
0435, 0436, 0437, 0452, 0513, 0517, 0711, 0814, 0823, 0824, 
0829, 0831, 0832, 0839, 0841, 0845, 0851, 0861, 0869, 1111, 
1123, 1131, 1211, 1219, 1231, 1311, 1321, 1329, 1421, 1423, 1424, 
1431, 1432, 1511, 1512, 1641, 1642, 1691, 1711, 1712, 1713, 1723, 
1725, 1729, 1919, 1972 και 1973, ενώ οι δαπάνες των ετών 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 και καθένα από τα επόμενα 
έτη θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγ−
γράφονται για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω Π/Υ.

7. Την υπ’ αριθμ. 159/2011 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οι−
κονομικών και Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών

Οι οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών, που προβλέ−
πονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 9 του ν. 2734/1999 (Α΄ 161), όπως διαμορφώθηκαν 
με μεταγενέστερες διατάξεις, αυξάνονται κατά χίλιες 
διακόσιες (1.200). Οι συνιστώμενες θέσεις καλύπτονται 
από επί θητεία προσωπικό ειδικών φρουρών.

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, 3 Αυγούστου 2011 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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