
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3009/2/28-γ’/16.6.1994 
απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Όροι 
ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων, πυρομα-
χικών, εκρηκτικών μηχανισμών» (Β’  461)».

2 Παράταση ισχύος των αδειών οπλοφορίας της 
περ.    β’ της παρ.    3 του άρθρου 10 του ν.  2168/
1993, λόγω μέτρων για την αποτροπή διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και για την 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασία, για το 
πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί, στο Γραφείο 
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, καθώς και στις 
λοιπές αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη, για το χρονικό διάστημα από 
1-1-2021 μέχρι 30-6-2021.

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και για την 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασία, για το 
πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας/
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης/Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη, για το χρονικό διάστημα 
από 1-1-2021 μέχρι 30-6-2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3009/2/177-ε’ (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3009/2/28-γ’/16.6.1994 

απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Όροι 

ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων, πυρομα-

χικών, εκρηκτικών μηχανισμών» (Β’  461)». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
α. της παρ.  7 του άρθρου 6 και της παρ. 6 του άρθρου 7 

του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, 

πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς 
και άλλες διατάξεις» (Α’  147), όπως ισχύει,

β. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’  119),

γ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’  121),

δ. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’  4) 
και

ε. της υπ’ αρ. 80/18-07-2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’  3058).

2. Την υπ’ αρ. 8000/1/2020/151-α’/10-12-2020 εισήγη-
ση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη (εδ. ε’ παρ. 5 άρθρο 24 
του ν. 4270/2014, Α’143, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017, Α’110), από την 
οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται πρόσθετη οικονο-
μική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού Εξόδων 
(Π/Υ) των ειδικών φορέων του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη.

3. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπι-
στούν οι άμεσοι κίνδυνοι από την εμφάνιση και διάδοση 
του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 7Α της υπό 

στοιχεία 3009/2/28-γ/16-6-1994 (Β’  461) απόφασης του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης, όπως αυτό προστέθηκε με 
την παρ. 4 της υπό στοιχεία 3009/2/177-α’/19-10-2020 
(Β’  4705) κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται τρί-
το εδάφιο και πλέον το άρθρο 7Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Οι έμποροι πυροβόλων όπλων, μερών και πυρομαχι-
κών αυτών, οι επισκευαστές πυροβόλων όπλων καθώς 
και οι έμποροι εκρηκτικών μηχανισμών υποχρεούνται να 
λάβουν στα καταστήματα ή στα εργαστήρια επισκευής 
τους όλα τα αναγραφόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας 
μέτρα ασφαλείας εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση 
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της παρούσας ή έως την ημερομηνία λήξης της εν ισχύ 
άδειας που κατέχουν, εφόσον αυτή λήγει πριν τους έξι 
μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας. Σε διαφορετική 
περίπτωση ανακαλούνται οι άδειες που έχουν χορηγηθεί 
και τα αιτήματα για ανανέωση ή χορήγηση των ως άνω 
αδειών απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση. Όσες 
άδειες έληξαν ή λήγουν από την ημερομηνία δημοσίευ-
σης της παρούσας έως 22.4.2021 2 παρατείνονται έως 
23.4.2021.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ι

Αριθμ. 3009/2/178-α (2)
    Παράταση ισχύος των αδειών οπλοφορίας της 

περ.  β’ της παρ.  3 του άρθρου 10 του ν. 2168/

1993, λόγω μέτρων για την αποτροπή διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ.  β’ της παρ.  3 του άρθρου 10 και της παρ.  1 

και του άρθρου 18 του ν. 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων 
που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρη-
κτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις» (Α’  147), όπως 
ισχύει,

β. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’  119),

γ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’  121),

δ. του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’  4) 
και

ε. της υπ’ αρ. 80/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’  3058).

2. Την υπ’ αρ. 8000/1/2020/153-α’/14.12.2020 εισήγηση 
του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη (περ.  ε’ παρ.  5 άρθρο 24 του ν. 4270/
2014, Α’143, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 
παρ.  1 του ν. 4484/2017, Α’110), από την οποία προ-

κύπτει ότι δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επι-
βάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού Εξόδων (Π/Υ) 
των ειδικών φορέων του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη.

3. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπι-
στούν οι άμεσοι κίνδυνοι από την εμφάνιση και διάδοση 
του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η διάρκεια ισχύος των αδειών οπλοφορίας της περ.  β 

της παρ.  3 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993, οι οποίες 
έχουν εκδοθεί πριν τη δημοσίευση της παρούσας και 
έληξαν ή λήγουν μέχρι και την 29/06/2021, σύμφωνα 
και με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ.  7 της 
παρ.  1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 3009/2/23-α’/14.9.1994 
απόφασης (Β’  696), όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 
30.6.2021.

Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-

ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ι

Αριθμ. 8004/8/291-ια’ (3)
   Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυ-

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και για 

την πέραν του κανονικού ωραρίου εργασία, για 

το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί, στο Γρα-

φείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, καθώς και 

στις λοιπές αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη, για το χρονικό διάστη-

μα από 1-1-2021 μέχρι 30-6-2021. 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής 

Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ-
στασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμο-
διότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’ 73), ως ισχύει.

β) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων (Α’ 176)», ως ισχύει.

γ) Του ν. 3861/2010 (Α’ 112).
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δ) Του π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνι-
κής Αστυνομίας (Α’ 281)», όπως ισχύει.

ε) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

ζ) Του π.δ. 394/2001 «Περί χρόνου εργασίας προσω-
πικού της ΕΛ.ΑΣ» (Α’ 274) και ιδίως την παρ. 3 α’ και β’ 
του άρθρου 4.

2. Την υπ’ αρ. 80/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

3. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ από 06/05/2016 
εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαί-
ου Β’ του ν. 4354/2015.».

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 
έως 30-06-2021 ως εξής:

α) Ειδικός Φορέας 1047.101.0000000 «Γραφεία Υπουρ-
γού, Υφυπουργού, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και 
Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη» ποσού χιλίων διακοσίων εβδο-
μήντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.279,80 €), που 
θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΑΛΕ 
2120201001 και χιλίων διακοσίων εβδομήντα τεσσά-
ρων ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (1.274,88 €) που 
θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΑΛΕ 
2120202001.

β) Ειδικός Φορέας 1047.5010000000 «Λοιπές αυτοτε-
λείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 
οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό» ποσού δέκα επτά 
χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι 
λεπτών (17.254,20 €) που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμ-
μένες πιστώσεις του ΑΛΕ 2120201001 και είκοσι χιλιά-
δων πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών 
(20.587,20 €) που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του ΑΛΕ 2120202001.

5. Την υπό στοιχεία 8000/1/2020/152-α’ από 
14/12/2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομι-
κής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη.

Το γεγονός ότι υφίστανται επείγουσες και αυξημένες 
υπηρεσιακές ανάγκες για απασχόληση του πολιτικού 
προσωπικού κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες καθώς και 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο σε αριθμό των πολιτι-
κών υπαλλήλων, Κατηγορίας/Εκπαιδευτικής Βαθμίδας 
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, που μπορεί να εργάζεται υπερωριακά, για 
το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 μέχρι 30-06-2021 
ως εξής:

1) Ειδικός Φορέας 1047.101.0000000 «Γραφεία Υπουρ-
γού, Υφυπουργού, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και 
Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων του Υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη».

Α) Κατά τις εργάσιμες ημέρες:
3 άτομα επί 15 ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα επί 6 

μήνες και συνολικό αριθμό ωρών διακοσίων εβδομήντα 
(270).

Β) Κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες:
2 άτομα επί 16 ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα επί 6 

μήνες και συνολικό αριθμό ωρών εκατόν ενενήντα δύο 
(192).

2) Ειδικός Φορέας 1047.5010000000 «Λοιπές αυτοτε-
λείς μονάδες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 
οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό».

Α) Κατά τις εργάσιμες ημέρες:
2 άτομα επί 20 ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα επί 6 μή-

νες και συνολικό αριθμό ωρών διακοσίων σαράντα (240).
29 άτομα επί 15 ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα επί 

6 μήνες και συνολικό αριθμό ωρών δύο χιλιάδων εξα-
κοσίων δέκα (2.610).

Β) Κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες:
2 άτομα επί 16 ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα επί 6 

μήνες και συνολικό αριθμό ωρών εκατόν ενενήντα δύο 
(192).

28 άτομα επί 16 ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα επί 6 
μήνες και συνολικό αριθμό ωρών δύο χιλιάδων εξακο-
σίων ογδόντα οκτώ (2.688).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ι

Αριθμ. 8004/8/291-ι’ (4)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυ-

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και για την 

πέραν του κανονικού ωραρίου εργασία, για το 

πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας/

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης/Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη, για το χρονικό διάστη-

μα από 1-1-2021 μέχρι 30-6-2021. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής 

Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ-
στασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμο-
διότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’ 73), ως ισχύει.

β) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων (Α’ 176)», ως ισχύει.
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γ) Του ν. 3861/2010 (Α’ 112).
δ) Του π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνι-

κής Αστυνομίας (Α’ 281)», όπως ισχύει.
ε) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-

μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

ζ) Του π.δ. 394/2001 «Περί χρόνου εργασίας προσω-
πικού της ΕΛ.ΑΣ» (Α’ 274) και ιδίως την παρ. 3 α’ και β’ 
του άρθρου 4.

2. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΕΣ/1/4/679/6.8.2019 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης 
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Υ.Ο.Δ.Δ. 545).

3. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥΕΣ/1/2/485/3.4.2020 από-
φαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας 
του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και 
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελλη-
νικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» 
(Β’ 1362).

4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ από 06/05/2016 
εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαί-
ου Β’ του ν. 4354/2015.».

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 
30-06-2021 στον Ειδικό Φορέα 1047.201.0000000 «Γενι-
κή Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟ-
ΜΙΑ) ποσού εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων 
είκοσι τριών ευρώ (149.823,00 €), που θα καλυφθεί από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΑΛΕ 2120201001 και 
εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα 
ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (149.840, 64 €), που 
θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΑΛΕ 
2120202001.

6. Την υπό στοιχεία 8000/1/2020/152-β’ από 14/12/2020

εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 
Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη.

Το γεγονός ότι υφίστανται επείγουσες και αυξημένες 
υπηρεσιακές ανάγκες για απασχόληση του πολιτικού 
προσωπικού κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
καθώς και για την πέραν του κανονικού ωραρίου ερ-
γασία, τόσο στις Κεντρικές όσο και στις Περιφερειακές 
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας / Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο σε αριθμό των πολιτι-
κών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας, Κατηγορίας/
Εκπαιδευτικής Βαθμίδας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, που μπορεί να 
εργάζεται υπερωριακά, για το χρονικό διάστημα από 
1-1-2021 μέχρι 30-06-2021 ως εξής:

Ειδικός Φορέας 1047.201.0000000 «Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Τάξης»(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ).

Α) Κατά τις εργάσιμες ημέρες:
18 άτομα επί 20 ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα επί 6 

μήνες και συνολικό αριθμό ωρών δύο χιλιάδων εκατόν 
εξήντα (2.160).

255 άτομα επί 15 ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα επί 
6 μήνες και συνολικό αριθμό ωρών είκοσι δύο χιλιάδων 
εννιακοσίων πενήντα (22.950).

Β) Κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες:
18 άτομα επί 16 ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα επί 

6 μήνες και συνολικό αριθμό ωρών χιλίων επτακοσίων 
είκοσι οκτώ (1.728).

210 άτομα επί 16 ώρες κατ’ ανώτατο όριο το μήνα επί 6 
μήνες και συνολικό αριθμό ωρών είκοσι χιλιάδων εκατόν 
εξήντα (20.160).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2020

  Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίας Τάξης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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