
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 110 

Σύσταση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνορι-

ακών Φυλάκων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περ. γ' και 7 του 

ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» 
(Α΄152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 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 άλλες 
διατάξεις» (Α' 41).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 
«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο-
σβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολι-
τικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 
ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις» (Α' 73).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 24 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(Α΄143).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α' 98).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ/τος 81/2019 
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους -
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουρ-
γείων» (Α' 119).

7. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 340/ 26-07-2019 από-
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β' 3051).

8. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 80/ 18-07-2019 απόφα-

σης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονό-
μου» (Β' 3058).

9. Την υπ' αριθμ. 8000/1/2019/86-β' από 31-10-2019 
Εισήγηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη και το υπ' αριθμ. 2/81811 από 
22-11-2019 έγγραφο του Υφυπουργού Οικονομικών.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2020, ύψους έξι 
εκατομμυρίων εφτακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ 
(6.729.000,00 €),  για το έτος 2021, ύψους   επτά   εκατομμυρί-
ων τετρακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (7.426.000,00 €)
περίπου, για το έτος 2022, ύψους επτά εκατομμυρίων 
πεντακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (7.536.000,00 €)
περίπου, για το έτος 2023, ύψους επτά εκατομμυρίων 
πεντακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (7.536.000,00 €)
περίπου, για το έτος 2024, ύψους επτά εκατομμυρίων 
επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (7.780.000,00 €) 
περίπου και για το έτος 2025 και για καθένα από τα 
επόμενα έτη ύψους επτά εκατομμυρίων επτακοσίων 
ογδόντα χιλιάδων ευρώ (7.780.000,00 €) περίπου, οι 
οποίες θα προβλέπονται στα σχέδια Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 
1043.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» 
των αντίστοιχων ετών και θα καλύπτονται από τις πι-
στώσεις που θα εγκρίνονται για το σκοπό αυτό, από το 
Υπουργείο Οικονομικών, εφόσον για την πλήρωση των 
θέσεων τηρηθούν, κατά τα αναφερόμενα στο υπ' αριθμ. 
2/81811 από 22-11-2019 έγγραφο του Υφυπουργού Οι-
κονομικών, οι ισχύουσες διατάξεις για τα ανώτατα όρια 
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα.

11. Την υπ' αριθμ. 218/2019 γνωμοδότηση του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών και των Υπουργού και Υφυπουρ-
γού Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σύσταση οργανικών θέσεων 
Συνοριακών Φυλάκων

Οι οργανικές επί θητεία θέσεις Συνοριακών Φυλάκων 
που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 
του άρθρου 2 του ν. 2622/1999, (Α' 138), όπως διαμορ-
φώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις, αυξάνονται κατά 
τετρακόσιες (400).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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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, 24 Δεκεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  

Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
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