ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις»
ΤΜΗΜΑ Α΄
Αποστολή – Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας

Άρθρο 1
Αποστολή
1. Η Ελληνική Αστυνομία είναι Σώμα Ασφάλειας, με τοπική
αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους
οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα του Λιμενικού
Σώματος και έχει ως αποστολή:
α. την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της
απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, που περιλαμβάνει την
άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας,
β.
την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και την
προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, στο
πλαίσιο της συνταγματικής τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της
αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας,
γ.
την αποτροπή παράνομης εισόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα
και την προστασία της χώρας από την παράνομη μετανάστευση, που
περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας αλλοδαπών και
μετανάστευσης.
2. Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε
έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από θεομηνίες και ατυχήματα ή άλλες
καταστροφές σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου, σε συνεργασία με τις
συναρμόδιες αρχές και Υπηρεσίες, καθώς και σε συνεργασία με τις
ένοπλες δυνάμεις στην εξασφάλιση της εθνικής άμυνας.
3. Η άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης περιλαμβάνει
ιδίως:
α. τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και ευταξίας και την
παροχή έννομης προστασίας στους πολίτες και συνδρομής στις αρχές,
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β. την τήρηση της τάξης στους δημόσιους χώρους και στις
δημόσιες συγκεντρώσεις και συναθροίσεις και την προστασία των
ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των πολιτών κατά τις
εκδηλώσεις αυτές,
γ. τον έλεγχο της λειτουργίας δημόσιων κέντρων, θεαμάτων και
καταστημάτων,
δ. την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και
τις μεταγωγές των κρατουμένων,
ε. τον έλεγχο της τήρησης της τουριστικής νομοθεσίας.
4. Η άσκηση της αστυνομίας τροχαίας περιλαμβάνει:
α. τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στους
δρόμους και στους λοιπούς δημόσιους χώρους,
β. τη μέριμνα για την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας
και των λοιπών διατάξεων που σχετίζονται με την κυκλοφορία πεζών και
οχημάτων,
γ. τη διερεύνηση των τροχαίων ατυχημάτων.
5. Η άσκηση της αστυνομίας δημόσιας ασφάλειας περιλαμβάνει
ιδίως:
α. τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της ζωής, της προσωπικής
ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων,
β. τη δίωξη του οικονομικού και του ηλεκτρονικού εγκλήματος,
γ. τον έλεγχο και τη δίωξη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών,
δ. τη δίωξη του λαθρεμπορίου και της αρχαιοκαπηλίας,
ε. τη μέριμνα για την προστασία των ανηλίκων και την εφαρμογή
των διατάξεων για τα ήθη,
στ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα
υπομνήματα και την προστασία του εθνικού νομίσματος και
συναλλάγματος,
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ζ. την επιτήρηση των τόπων όπου συχνάζουν οι ύποπτοι διάπραξης
εγκλημάτων και τον έλεγχο των προσώπων αυτών,
η. την αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων και απολεσθέντων
και κλεμμένων αντικειμένων,
θ. την αναζήτηση και σύλληψη των διωκόμενων προσώπων.
6. Η άσκηση της αστυνομίας κρατικής ασφάλειας περιλαμβάνει
ιδίως :
α. την
πολιτεύματος,

προστασία

του

Κράτους

και

του

δημοκρατικού

β. την προστασία των επίσημων προσώπων, Ελλήνων και
αλλοδαπών, που βρίσκονται στη χώρα,
γ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα όπλα
και τις εκρηκτικές ύλες,
δ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη
διάπραξη αδικημάτων σε βάρος προσώπων ή ομάδας προσώπων λόγω
του χρώματος, της φυλής, της θρησκείας και της εθνικής ή εθνοτικής
τους καταγωγής.
7. Η άσκηση της αστυνομίας αλλοδαπών και μετανάστευσης
περιλαμβάνει ιδίως:
α. την αποτροπή της παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα,
β. τον εντοπισμό και τη σύλληψη των αλλοδαπών που εισέρχονται,
διαμένουν ή εργάζονται παράνομα στη χώρα και την παραπομπή τους
στη δικαιοσύνη ή την επαναπροώθησή τους,
γ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την είσοδο,
παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα,
δ. τη μέριμνα για την ασφαλή προσωρινή κράτηση και φύλαξη σε
ειδικές εγκαταστάσεις και υπό συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειάς των
μη νόμιμων μεταναστών που τελούν υπό καθεστώς νόμιμου περιορισμού
της ελευθερίας τους.
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8. Η Ελληνική Αστυνομία, για την εκπλήρωση της αποστολής της:
α. χρησιμοποιεί επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους
διαλεύκανσης των εγκλημάτων και διαθέτει εγκληματολογικά
εργαστήρια, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλες αρχές,
β. διαθέτει και χρησιμοποιεί τα αναγκαία επίγεια, εναέρια και
πλωτά μεταφορικά και άλλα μέσα και υλικοτεχνικό εξοπλισμό,
γ.
δύναται να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για θέματα αστυνόμευσης και εξυπηρέτησης των
πολιτών, κοινής αρμοδιότητας, τα οποία εγκρίνονται με απόφαση του
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
δ. συνεργάζεται με τις αντίστοιχες αρχές και Υπηρεσίες των
άλλων χωρών και συμμετέχει στο Διεθνή Οργανισμό Εγκληματολογικής
Αστυνομίας (Δ.Ο.Ε.Α. – INTERPOL), στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική
Υπηρεσία (EUROPOL), καθώς και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που χειρίζονται θέματα αστυνομικής φύσης.
9. H έκταση των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας που
εμπίπτουν στα κατά τις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού
θέματα της αποστολής της, προσδιορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά
για τα θέματα αυτά διατάξεις.
Άρθρο 2
Χαρακτήρας Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας
1. Η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο Σώμα
Ασφάλειας και λειτουργεί με τους δικούς της οργανικούς νόμους. Το
προσωπικό της διακρίνεται σε ένστολο και σε πολιτικό. Ως ένστολο
προσωπικό θεωρούνται οι αστυνομικοί, οι ειδικοί φρουροί και οι
συνοριακοί φύλακες. Το ένστολο προσωπικό της έχει ιδιαίτερη ιεραρχία
και δικούς του κανόνες πειθαρχίας και δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό
αυτό οι διατάξεις που αφορούν τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους.
2. Όλες οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και το
προσωπικό της τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την πρόληψη και
καταστολή του εγκλήματος, την προστασία του δημοκρατικού
πολιτεύματος και της έννομης τάξης και την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών. Το ένστολο προσωπικό θεωρείται ότι βρίσκεται σε
διατεταγμένη υπηρεσία, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η
παρέμβασή του.
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3. Το ένστολο της Ελληνικής Αστυνομίας εκπαιδεύεται στη χρήση
όπλων και ειδικών μέσων και μηχανημάτων και φέρει για την άσκηση
των καθηκόντων του κατάλληλο οπλισμό, εφόδια και μέσα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, το προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνομίας δύναται να εκπαιδεύεται και στις σχολές και τα
κέντρα εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων με τη συνδρομή ειδικών
εκπαιδευτών των ενόπλων δυνάμεων.
Άρθρο 3
Διάρθρωση Ελληνικής Αστυνομίας
1. Η Ελληνική Αστυνομία συγκροτείται από κεντρικές και
περιφερειακές Υπηρεσίες.
2. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι αυτές των οποίων η τοπική
αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια και είναι οι εξής:
α. το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας,
β. οι κατωτέρω Υπηρεσίες, οι οποίες έχουν διοικητική αυτοτέλεια
και υπάγονται διοικητικά στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας:
(1) οι Διευθύνσεις Πληροφοριών και Εσωτερικών Υποθέσεων, οι
οποίες εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας,
(2) η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών
Στόχων και οι Διευθύνσεις Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων και
Οικονομικής Επιθεώρησης, οι οποίες εποπτεύονται και ελέγχονται από
τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,
(3) οι Υπηρεσίες Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και
Αντιμετώπισης Τρομοκρατίας και η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας
και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο
Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών
Ερευνών, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Γενικό Επιθεωρητή
Ασφάλειας,
(4) οι Διευθύνσεις Υγειονομικού και Τεχνικών Εφαρμογών, οι
οποίες εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Προϊστάμενο του Κλάδου
Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών.
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3. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι Γενικές Διευθύνσεις
Ασφάλειας, οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις
Αλλοδαπών, καθώς και οι Υπηρεσίες που υπάγονται σ’ αυτές. Οι
Γενικές Διευθύνσεις Ασφάλειας, οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις και
οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών υπάγονται απευθείας στο Αρχηγείο της
Ελληνικής Αστυνομίας.
ΤΜΗΜΑ Β΄
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 4
Γενική Διάρθρωση
1. Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας διαρθρώνεται στους εξής
Κλάδους:
α.
Κλάδο Τάξης, ο οποίος κατευθύνεται, συντονίζεται,
εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Γενικό Επιθεωρητή Τάξης,
β. Κλάδο Ασφάλειας, ο οποίος κατευθύνεται, συντονίζεται,
εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Γενικό Επιθεωρητή Ασφάλειας,
γ. Κλάδο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ο οποίος
κατευθύνεται, συντονίζεται, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Γενικό
Επιθεωρητή Αλλοδαπών και Μετανάστευσης,
δ.
Κλάδο Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών, ο οποίος
κατευθύνεται, συντονίζεται, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον οικείο
Προϊστάμενο Κλάδου.
2. Οι Κλάδοι είναι ισότιμοι μεταξύ τους και συντονίζονται,
εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας.
3. Στο Αρχηγείο λειτουργεί, επίσης, Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο
Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο εποπτεύεται και
ελέγχεται από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.
4. Οι Κλάδοι διαρθρώνονται σε Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις σε
Τμήματα.
Άρθρο 5
Κλάδος Τάξης
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1. Ο Κλάδος Τάξης χειρίζεται τα θέματα γενικής αστυνόμευσης
και τροχαίας και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των
κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας
στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης,
β. Διεύθυνση Τροχαίας και Αστυνόμευσης Αυτοκινητοδρόμων,
γ. Διεύθυνση
Αστυνόμευσης,

Εξυπηρέτησης

Πολιτών

και

Δημοτικής

δ. Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης.
2. Η Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης χειρίζεται τα θέματα
γενικής αστυνόμευσης, τουριστικής νομοθεσίας και πολιτικής
κινητοποίησης και ιδίως θέματα σχετικά με τη δημόσια υγεία, την
πολεοδομία, την εργασία, τη λειτουργία δημόσιων κέντρων,
καταστημάτων και θεαμάτων, την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις
των δικαστηρίων, καθώς και στους δημόσιους χώρους, στις δημόσιες
συγκεντρώσεις, συναθροίσεις και αθλητικές εκδηλώσεις και την
προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων στις εκδηλώσεις
αυτές, τις μεταγωγές κρατουμένων, την εφαρμογή της τουριστικής
νομοθεσίας, την παλλαϊκή άμυνα – πολιτική σχεδίαση έκτακτης ανάγκης
και γενικά όλα τα θέματα αστυνόμευσης που αφορούν στη δημόσια
ειρήνη, την ευταξία και την απρόσκοπτη κοινωνική διαβίωση των
πολιτών.
3. Η Διεύθυνση Τροχαίας και Αστυνόμευσης Αυτοκινητοδρόμων
χειρίζεται, σε επιτελικό επίπεδο, τα θέματα εφαρμογής του κώδικα
οδικής κυκλοφορίας, ρύθμισης της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων
στο οδικό δίκτυο και στους λοιπούς δημόσιους χώρους, τροχονομικής
αστυνόμευσης των βασικών εθνικών οδικών αξόνων της χώρας,
διερεύνησης των τροχαίων ατυχημάτων και γενικά τα θέματα αστυνομίας
τροχαίας.
4. Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής
Αστυνόμευσης χειρίζεται, σε επιτελικό επίπεδο, τα θέματα επικοινωνίας,
ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών σε θέματα αρμοδιότητας της
Ελληνικής Αστυνομίας και συνεργάζεται με τοπικούς Φορείς και ιδιώτες
καθώς και με Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα δημοτικής
αστυνόμευσης.
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5. Η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης
είναι αρμόδια για τη μελέτη και αξιολόγηση της λειτουργίας και της
αποτελεσματικότητας των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνομίας σε θέματα αρμοδιότητας του Κλάδου Τάξης, την εκπόνηση
σχεδίων και οδηγιών προς αυτές και την καθοδήγησή τους για τον
χειρισμό και την αντιμετώπιση σοβαρών γενικών ή ειδικών ζητημάτων
αρμοδιότητάς τους, είναι, επίσης, αρμόδια για τη γραμματειακή και
διοικητική υποστήριξη του οικείου Κλάδου, καθώς και για τη
διαπίστωση, τον προσδιορισμό και τη μέριμνα για την κάλυψη των
αναγκών του προσωπικού σε περιπτώσεις μέτρων ή επιχειρήσεων τάξης,
ασφάλειας και τροχαίας ευρείας κλίμακας, σε συνεργασία με τις
συναρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου και τις περιφερειακές
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 6
Κλάδος Ασφάλειας
1. Ο Κλάδος Αστυνομίας Ασφάλειας χειρίζεται τα θέματα
δημόσιας και κρατικής ασφάλειας και προγραμματίζει, κατευθύνει και
ελέγχει το έργο των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνομίας στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος Ασφάλειας
διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας,
β. Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας,
γ. Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας,
δ. Διεύθυνση Διαβατηρίων,
ε. Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης.
2. Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας χειρίζεται, σε επιτελικό
επίπεδο, τα θέματα δημόσιας ασφάλειας και ιδίως τα θέματα που
αφορούν στη δίωξη των εγκλημάτων κατά της ζωής, της προσωπικής
ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων, στον
έλεγχο και τη δίωξη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, του
λαθρεμπορίου, της αρχαιοκαπηλίας, του οργανωμένου, του οικονομικού
και του ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς και στον έλεγχο της τήρησης
των διατάξεων που αφορούν τα υπομνήματα και την προστασία του
εθνικού νομίσματος και συναλλάγματος. Επίσης, είναι αρμόδια για την
αναζήτηση και σύλληψη των διωκόμενων προσώπων, την αναζήτηση
εξαφανισθέντων προσώπων και απολεσθέντων πραγμάτων, την
εφαρμογή των διατάξεων για τα ήθη, τη μέριμνα για την προστασία των
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ανηλίκων και την επιτήρηση των τόπων όπου συχνάζουν οι ύποπτοι
διάπραξης εγκλημάτων και του ελέγχου των προσώπων αυτών.
3. Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας χειρίζεται, σε επιτελικό
επίπεδο, τα θέματα κρατικής ασφάλειας και ιδίως τα θέματα που
αφορούν στην προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού
πολιτεύματος, στον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα
όπλα και τις εκρηκτικές ύλες, στην αντιμετώπιση του ρατσισμού και της
τρομοκρατίας, στην προστασία ημεδαπών και αλλοδαπών επίσημων
προσώπων που βρίσκονται στη χώρα, καθώς και στη μελέτη, ανάλυση,
αξιολόγηση και επίδραση στην ασφάλεια του Κράτους των κοινωνικών,
πολιτιστικών και θρησκευτικών ζητημάτων, στη χώρα μας και διεθνώς.
4. Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας είναι
αρμόδια για το χειρισμό θεμάτων διεθνούς επικοινωνίας και συνεργασίας
της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδίως θεμάτων που αφορούν στη
συμμετοχή και εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνόδους
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς διασκέψεις και
συνέδρια με περιεχόμενο αστυνομικού ενδιαφέροντος, ανταλλαγής
πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας
και ξένων αστυνομιών, παρακολούθησης και αξιοποίησης της
νομοθεσίας, κανονισμών, οδηγιών και λοιπών πράξεων που εκδίδουν τα
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αρμοδιότητας της Ελληνικής
Αστυνομίας, επεξεργασίας με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας
και επανεισδοχής, παρακολούθησης της διαδικασίας υλοποίησης
ζητημάτων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών
συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας, εκπροσώπησης της Ελληνικής
Αστυνομίας σε ειρηνευτικές αστυνομικές επιχειρήσεις και αποστολές στο
εξωτερικό, καθώς και για την εξασφάλιση της μετάφρασης ξενόγλωσσων
κειμένων και τη διερμηνεία σε διεθνή συνέδρια, συναντήσεις και
αποστολές της Ελληνικής Αστυνομίας στο εξωτερικό. Επίσης, η
Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας αποτελεί και την εθνική
αρχή στο πλαίσιο των συμβάσεων που κυρώθηκαν με τους νόμους
3640/1956 (Α΄ 303), 2514/1997 (Α΄ 140) και 2605/1998 (Α΄ 88).
5. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων είναι αρμόδια για την παραλαβή των
δικαιολογητικών και την έκδοση διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών, καθώς
και για την έκδοση ή εκτύπωση άλλων εγγράφων ασφαλείας, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
6. Η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης
είναι αρμόδια για τη μελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών του Κλάδου
Ασφάλειας, την εκπόνηση γενικών και ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων
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και δράσεων και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους από τις καθ’
ύλην αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες, προς το σκοπό
αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Επίσης,
είναι αρμόδια για τη διοικητική υποστήριξη των λοιπών Διευθύνσεων
του οικείου Κλάδου.
Άρθρο 7
Κλάδος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
1. Ο Κλάδος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης χειρίζεται τα θέματα
εφαρμογής της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, αντιμετώπισης της
παράνομης εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στη χώρα, ασφαλούς και
υπό συνθήκες σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κράτησης και
επιστροφής τους και προγραμματίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των
κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας
στα θέματα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Συνοριακής Φύλαξης,
β. Διεύθυνση Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης,
γ. Διεύθυνση Αλλοδαπών,
δ. Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης.
2. Η Διεύθυνση Συνοριακής Φύλαξης είναι αρμόδια για την
υλοποίηση της πολιτικής κατεύθυνσης αναφορικά με την αποτροπή
παράνομης εισόδου αλλοδαπών στο ελληνικό έδαφος, για την
απομάκρυνση των αλλοδαπών που αποπειρώνται παράνομη είσοδο στη
χώρα, καθώς και για τον συντονισμό και την καθοδήγηση των
περιφερειακών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης σε θέματα πρόληψης
και καταστολής της παράνομης μετανάστευσης.
3. Η Διεύθυνση Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης είναι αρμόδια
για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την είσοδο,
παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα, καθώς και για την
κατεύθυνση, τον συντονισμό και την παροχή οδηγιών προς τις
περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με την
αναζήτηση, εντοπισμό και σύλληψη των αλλοδαπών που διαμένουν ή
εργάζονται στη χώρα.
4. Η Διεύθυνση Αλλοδαπών είναι αρμόδια για το χειρισμό
θεμάτων εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί αλλοδαπών και
ιδίως θεμάτων διαβατηριακού ελέγχου και συνεργασίας με συναρμόδιες
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κρατικές αρχές και άλλους Φορείς για την αντιμετώπιση θεμάτων κοινής
αρμοδιότητας, όπως η έγκριση της έλευσης αλλοδαπών προς εργασία,
σπουδές, οικογενειακή συνένωση και λοιπές προβλεπόμενες από τις
ισχύουσες διατάξεις περιπτώσεις. Επίσης, είναι αρμόδια για την
καταχώριση αλλοδαπών στους καταλόγους ανεπιθύμητων, την εφαρμογή
διοικητικών μέτρων κατά ημεδαπών και αλλοδαπών, τη διεκπεραίωση
της αλληλογραφίας αναφορικά με την καταχώριση ή άρση των
προστίμων που επιβάλλονται και την εξέταση αιτημάτων που
υποβάλλονται μέσω του εθνικού γραφείου SIRENE, καθώς και για την
αναζήτηση και καταχώριση σε νομίμως υφιστάμενες βάσεις δεδομένων
των κλαπέντων ή απολεσθέντων διαβατηρίων και λοιπών ταξιδιωτικών
εγγράφων. Επιπλέον, είναι αρμόδια για την καθοδήγηση των
περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων
που αφορούν στην ιθαγένεια και τα ζητήματα των ομογενών και
συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες ή συναρμόδιες κρατικές αρχές και
άλλους Φορείς για την αντιμετώπιση προβλημάτων των ομογενών ή τη
ρύθμιση θεμάτων απονομής ιθαγένειας σ’ αυτούς.
5. Η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Υποστήριξης
είναι αρμόδια για τη μελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων που
αφορούν στο μεταναστευτικό ζήτημα στη χώρα μας, στην εκπόνηση
γενικών ή ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων και δράσεων για την
αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης στην ελληνική επικράτεια,
καθώς και για την έκδοση οδηγιών και κατευθύνσεων στις περιφερειακές
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση και διαχείριση του φαινομένου. Επίσης, είναι αρμόδια για
τον συντονισμό των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνομίας σε θέματα διαχείρισης των αλλοδαπών που συλλαμβάνονται
από αυτές να εισέρχονται, να διαμένουν ή να εργάζονται παράνομα στη
χώρα, καθώς και των αλλοδαπών που τελούν σε καθεστώς νόμιμου
περιορισμού της ελευθερίας τους και κρατούνται στις ειδικές
εγκαταστάσεις Κράτησης Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς
και για τη διοικητική υποστήριξη των λοιπών Διευθύνσεων του Κλάδου.
Άρθρο 8
Κλάδος Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών
1. Ο Κλάδος Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών χειρίζεται τα
θέματα προσλήψεων, προσδιορισμού των αναγκών εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης του προσωπικού κατά ειδικότητα ή τομέα δραστηριότητας
ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής
κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης, λειτουργίας και καθορισμού
των αρμοδιοτήτων των οργάνων και των Υπηρεσιών του Σώματος,
κατάρτισης, ερμηνείας και παρακολούθησης της νομοθεσίας,
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εξυπηρέτησης των δημοσίων σχέσεων, προϋπολογισμού, αποδοχών και,
γενικά, οικονομικών και ασφαλιστικών θεμάτων του προσωπικού του
Σώματος, καθώς και τα θέματα υλικοτεχνικού εξοπλισμού,
πληροφορικής και στέγασης των Υπηρεσιών και προγραμματίζει,
κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέματα
αυτά. Ο Κλάδος αυτός υποστηρίζει στα θέματα αρμοδιότητάς του τους
λοιπούς Κλάδους του Αρχηγείου και διαρθρώνεται στις εξής
Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτερικών
Λειτουργιών,
β. Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού,
γ. Διεύθυνση Οργάνωσης - Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Νομικής Υποστήριξης
δ. Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων,
ε. Διεύθυνση Οικονομικών,
στ. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής,
ζ. Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
2. Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτερικών
Λειτουργιών χειρίζεται τα θέματα τοποθετήσεων, μεταθέσεων,
αποσπάσεων, ανακλήσεων και λοιπών μετακινήσεων, κρίσεων,
επανακρίσεων, προαγωγών, αποστρατείας, παραιτήσεων, ηθικών
αμοιβών, πειθαρχικών υποθέσεων και γενικά όλα τα θέματα που
αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του ένστολου προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, η Διεύθυνση αυτή είναι αρμόδια για τη
γραμματειακή υποστήριξη των συμβουλίων κρίσεων των αξιωματικών
της Ελληνικής Αστυνομίας, για τη φρούρηση και την ασφάλεια του
κτιρίου, των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για τη διακίνηση της
αλληλογραφίας, την παρακολούθηση των θεμάτων του προσωπικού που
υπηρετεί στο Αρχηγείο και του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας
που είναι αποσπασμένο στις Υπηρεσίες του Υπουργείου ή εκτελεί
υπηρεσία στα εποπτευόμενα από αυτό Ιδρύματα, τη διαχείριση του
Χρηματικού – Υλικού και γενικά για την παροχή διοικητικής
υποστήριξης στο Αρχηγείο. Ειδικά σε θέματα διαχείρισης Χρηματικού –
Υλικού εξυπηρετεί διαχειριστικά και τις Υπηρεσίες των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 2 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41) και τη μερική διαχείριση του
ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού χειρίζεται τα θέματα
διορισμών, εντάξεων, μονιμοποιήσεων, μετατάξεων, προαγωγών, αδειών,
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ηθικών αμοιβών, πειθαρχικών και ποινικών υποθέσεων, μεταθέσεων,
αποσπάσεων, προσωρινών μετακινήσεων, εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης
και γενικά κάθε άλλο θέμα που αφορά το μόνιμο και με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Επίσης, χειρίζεται και τα θέματα του προσωπικού του άρθρου 19 του ν.
1339/1983 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1
του ν. 1590/1986 (Α΄ 46).
4. Η Διεύθυνση Οργάνωσης - Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Νομικής Υποστήριξης χειρίζεται τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και
στρατηγικού σχεδιασμού της Ελληνικής Αστυνομίας και είναι αρμόδια,
ιδίως για το χειρισμό των θεμάτων διαρθρωτικής και λειτουργικής
οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, τη χωροταξική κατανομή των
αστυνομικών Υπηρεσιών, τον καθορισμό μεθόδων και διαδικασιών
εκτέλεσης των εργασιών και αξιολόγησης, μέτρησης και ελέγχου της
απόδοσης των Υπηρεσιών, του προσωπικού και των και των
εφαρμοζόμενων μεθόδων και διαδικασιών, τον σχεδιασμό των θέσεων
εργασίας κάθε Υπηρεσίας, την τυποποίηση εργασιών και μέσων και τη
μελέτη και εισήγηση συστημάτων και μεθόδων διεύθυνσης των εργασιών
και διοίκησης του προσωπικού, τον καθορισμό της στολής και τη μελέτη
θεμάτων χρόνου εργασίας και τόπου εργασίας του προσωπικού, τη
μελέτη, εκπόνηση και εισήγηση για εφαρμογή ολοκληρωμένων
προγραμμάτων βελτίωσης της δομής και της λειτουργίας της Ελληνικής
Αστυνομίας, τη μελέτη εισαγωγής στη διοικητική λειτουργία των
Υπηρεσιών μεθόδων και διαδικασιών ποιότητας και αναβάθμισης του
διοικητικού έργου, την παρακολούθηση των κοινωνικών μεταβολών και
συνθηκών που επηρεάζουν την επίτευξη της αποστολής της Ελληνικής
Αστυνομίας και την αξιοποίηση των σχετικών πορισμάτων στο πλαίσιο
του γενικού στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς και για τη μελέτη και
εισήγηση καθορισμού των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων απόδοσης
της Ελληνικής Αστυνομίας και των πόρων, μεθόδων, μέσων και
διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των στόχων
αυτών. Η Διεύθυνση Οργάνωσης - Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νομικής
Υποστήριξης είναι, ακόμη, αρμόδια για το χειρισμό θεμάτων
εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των Υπηρεσιών και προστασίας και
σεβασμού των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών, στο
πλαίσιο της αστυνομικής δράσης, καθώς και για την παροχή υποστήριξης
στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2800/2000. Επίσης,
η Διεύθυνση αυτή μεριμνά για την κατάρτιση του 5ετούς Στρατηγικού
και Επιχειρησιακού Προγράμματος της Ελληνικής Αστυνομίας
(Σ.Ε.Π.Ε.Α.) λαμβάνοντας υπόψη, αξιολογώντας και συνεκτιμώντας,
κατά την κατάρτισή του, ιδίως τους διαθέσιμους οικονομικούς και
ανθρώπινους πόρους σε σχέση με τις υφιστάμενες και μεσοπρόθεσμες
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λειτουργικές και επιχειρησιακές ανάγκες του Σώματος. Το Σ.Ε.Π.Ε.Α.
ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού
και Διαχείρισης Κρίσεων του άρθρου 13 του ν. 2800/2000 κατά το μήνα
Μάιο και αφορά στην περίοδο που αρχίζει το μήνα Ιανουάριο του
επόμενου έτους και για τα επόμενα τέσσερα έτη. Το Σ.Ε.Π.Ε.Α.
αναθεωρείται τακτικά κάθε έτος βάσει των συμπερασμάτων που
προκύπτουν από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που παράγει η
εφαρμογή του και των μεταβολών των συναφών δεδομένων. Επίσης, το
Σ.Ε.Π.Ε.Α. δύναται να αναθεωρηθεί και εκτάκτως σε ιδιαιτέρως
σοβαρές, ιδιαίτερες ή επείγουσες περιπτώσεις οι οποίες επηρεάζουν την
εφαρμογή του ή απαιτούν την άμεση προσαρμογή του στα νέα δεδομένα.
Το Σ.Ε.Π.Ε.Α. εξειδικεύεται σε επιμέρους στρατηγικούς και
επιχειρησιακούς άξονες οι οποίοι αφορούν ιδίως στην οργανωτική δομή
του Σώματος, στην διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, στον
υλικοτεχνικό εξοπλισμό, στον προϋπολογισμό λειτουργίας συνολικά και
ανά οργανωτική δομή στους βασικούς στρατηγικούς και επιχειρησιακούς
στόχους, στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και στη συνεργασία με
άλλες Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς και ιδίως με τους οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μετά την έγκριση του Σ.Ε.Π.Ε.Α. από το
Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία
πραγματοποιείται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεσή του,
καταρτίζονται, βάσει αυτού, από τους καθ’ ύλην αρμόδιους, Κλάδους του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας τα ειδικότερα ετήσια
επιχειρησιακά σχέδια και προγράμματα δράσης.
Επίσης είναι αρμόδια για την κατάρτιση και επεξεργασία
σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων,
τη μελέτη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προετοιμασία
εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας προς αυτό, τη μελέτη σχεδίων
νόμων άλλων Υπουργείων που αφορούν την Ελληνική Αστυνομία και τη
διατύπωση σχετικών σχολίων και προτάσεων, τη συνεργασία με τους
συναρμόδιους κρατικούς φορείς για την επεξεργασία σχεδίων νόμων,
διαταγμάτων και αποφάσεων κοινής αρμοδιότητας, καθώς και για την
επεξεργασία ερωτημάτων προς τις εισαγγελικές αρχές και το Γραφείο
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, μεριμνά για τη συλλογή της
νομολογίας των δικαστηρίων, των γνωμοδοτήσεων των εισαγγελικών
αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, των γνωμοδοτήσεων
και των αποφάσεων των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και των
εγκυκλίων διαταγών των Υπουργείων που αφορούν την Ελληνική
Αστυνομία, για την τήρηση του αρχείου Φύλλων Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, για τη χρήση της τράπεζας νομικών πληροφοριών, για τη
συγκέντρωση, μελέτη, επεξεργασία, ταξινόμηση και κωδικοποίηση της
νομοθεσίας που ενδιαφέρει την Ελληνική Αστυνομία, καθώς και για τη
φροντίδα έκδοσης συλλογής της νομοθεσίας που παρουσιάζει
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αστυνομικό ενδιαφέρον και συλλογής οργανικών νόμων και κανονισμών
της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, παρέχει στις κεντρικές και
περιφερειακές Υπηρεσίες υποστήριξη τόσο για το χειρισμό των θεμάτων
αυτών όσο και για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας στο πλαίσιο
εκπλήρωσης της αποστολής τους.
5. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων
Πόρων είναι αρμόδια, ιδίως, για τη μελέτη και τον προσδιορισμό των
εκπαιδευτικών αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας και την προώθησή
τους στην Αστυνομική Ακαδημία προς υλοποίηση μέσω σχετικών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων της, μέριμνα για υλοποίηση του
στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, τη
φροντίδα για την προκήρυξη και διενέργεια των εισιτηρίων και
προαγωγικών εξετάσεων στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας,
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, τη μελέτη και τον
προσδιορισμό σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο των
αναγκών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε δεξιότητες,
γνώσεις και εξειδικεύσεις και προώθηση σχετικών εισηγήσεων για την
κάλυψη τους, τη μελέτη και προώθηση εισηγήσεων για την υλοποίηση
από την Αστυνομική Ακαδημία συγκεκριμένων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, καθώς και για την εισήγηση αναφορικά με τις μεθόδους
και τις διαδικασίες απόκτησης και πιστοποίησης συγκεκριμένων τυπικών
προσόντων και δεξιοτήτων του αστυνομικού προσωπικού, τα οποία είναι
αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής του. Επίσης, είναι αρμόδια
για το χειρισμό θεμάτων εκπαιδευτικών αδειών και εκπαιδευτικών
αποστολών στο εξωτερικό, για τη συμμετοχή του προσωπικού σε
εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών σχολών και
κέντρων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, για την κατάρτιση και
υλοποίηση, σε συνεργασία με την Αστυνομική Ακαδημία, εκπαιδευτικών
προγραμμάτων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και για τη
συμμετοχή προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε ευρωπαϊκά και
διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα.
6. Η Διεύθυνση Οικονομικών είναι αρμόδια για το χειρισμό, σε
κεντρικό επίπεδο, όλων των θεμάτων οικονομικής φύσεως και ιδίως των
θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση του σχεδίου του τακτικού
προϋπολογισμού εξόδων του ειδικού φορέα «Ελληνική Αστυνομία» και
την παρακολούθηση της εκτέλεσής του, στην κατανομή, ανακατανομή
και τον έλεγχο της κίνησης της πάγιας προκαταβολής, στο διορισμό
δημοσίων υπολόγων, στην έγκριση της πραγματοποίησης δαπανών, στη
σύνταξη εκθέσεων κάλυψης δαπανών, στην κατάρτιση, έγκριση και
παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της
Ελληνικής Αστυνομίας και τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στη στέγαση των Υπηρεσιών της
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Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου, στην αγορά, επισκευή και
συντήρηση κτιρίων, οχημάτων, εναέριων μέσων και πλωτών σκαφών,
στον προσδιορισμό των αναγκών του προσωπικού σε ατομικά εφόδια και
είδη εξάρτυσης και την κατανομή τους σ’ αυτό, καθώς και των θεμάτων
που αφορούν σε θέματα αποδοχών, αποζημιώσεων και κάθε είδους
αμοιβών, ασφάλισης και συνταξιοδότησης του ένστολου και πολιτικού
προσωπικού του Σώματος. Επίσης, η Διεύθυνση Οικονομικών είναι
αρμόδια για το χειρισμό των θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση, τη
λειτουργία και τον έλεγχο των λεσχών της Ελληνικής Αστυνομίας, στην
εποπτεία και τον έλεγχο του Ιδρύματος «Παιδικές Εξοχές», στον έλεγχο
των βιβλίων υλικού των διαχειρίσεων υλικού της Ελληνικής Αστυνομίας,
στον προέλεγχο της πληρότητας, της κανονικότητας και της νομιμότητας
των δαπανών που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή ή με τακτικά
χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται σε βάρος του εκτελούμενου
προϋπολογισμού εξόδων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και των
δαπανών που αφορούν τις πάσης φύσεως αποδοχές, οδοιπορικά έξοδα,
λοιπές αποζημιώσεις και αμοιβές και μετακινήσεις του προσωπικού.
7. Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής είναι
αρμόδια για το χειρισμό των θεμάτων υλικοτεχνικής και πληροφορικής
υποστήριξης της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδίως θεμάτων οργάνωσης,
λειτουργίας, συντήρησης, ανάπτυξης, ασφάλειας και βελτίωσης δικτύων
και συστημάτων ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας,
προσδιορισμού και κάλυψης των αναγκών των αστυνομικών Υπηρεσιών
σε μεταφορικά και τεχνικά μέσα, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό,
οπλισμό, εξομοιωτές, συσκευές εργαστηρίων βλητικών δοκιμών και άλλο
αναγκαίο αμυντικό, τεχνολογικό και εργαστηριακό υλικό, εκπόνησης και
υλοποίησης κτιριολογικών προγραμμάτων για την κάλυψη των
στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας,
αποδοχής δωρεών, κληρονομιών και παραχωρήσεων, αξιοποίησης,
ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης των τεχνολογικών συστημάτων
και παρακολούθηση των σχετικών με αυτά συμβάσεων, καθώς και για
την παραλαβή, αποθήκευση, φύλαξη, διαχείριση, κατανομή και
αποστολή στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας οπλισμού,
ατομικών εφοδίων, μεταφορικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων και
γενικών εφοδίων. Επίσης, η Διεύθυνση αυτή είναι αρμόδια για το
σχεδιασμό μηχανογραφημένων πληροφοριακών συστημάτων, τη
δημιουργία και υποστήριξη της κατάλληλης τεχνικής και λειτουργικής
υποδομής και των αναγκαίων εφαρμογών πληροφορικής, για την
υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
8. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων είναι
αρμόδια για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας και δημοσίων
σχέσεων και ιδίως για την προβολή του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας
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μέσω του τύπου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της διοργάνωσης
σχετικών εκθέσεων, παρουσιάσεων, ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και
άλλων πρόσφορων τρόπων, την επικοινωνία με δημοσιογράφους και
λοιπούς παράγοντες ενημέρωσης του κοινού, την οργάνωση τελετών και
λοιπών κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, την ανάπτυξη
κοινωνικού, μορφωτικού, επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα
σχέσεων με συλλόγους, σωματεία και οργανώσεις, τη φροντίδα για
συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας σε παρελάσεις, εκδηλώσεις
εθνικών εορτών και άλλων επετείων ή την αντιπροσώπευσή της σε
κοινωνικές και άλλες εκδηλώσεις, καθώς και για τη διοργάνωση
συνεδρίων και διεθνών συναντήσεων αστυνομικού ενδιαφέροντος και
αθλητικών, μουσικών και εικαστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων για
φιλανθρωπικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Επίσης, η Διεύθυνση
Επικοινωνίας είναι αρμόδια για την υποστήριξη της ηγεσίας της
Ελληνικής Αστυνομίας στις εθιμοτυπικές υποχρεώσεις της, για την
επιμέλεια της έκδοσης και της διαχείρισης του περιοδικού της Ελληνικής
Αστυνομίας και όλων των εκδόσεων που αποβλέπουν στην άσκηση και
προώθηση των δημοσίων σχέσεων και του έργου της, για τη συλλογή,
επεξεργασία και αξιοποίηση στοιχείων αναφορικά με την ιστορία της
εξέλιξης του αστυνομικού θεσμού στη χώρα μας, για την οργάνωση και
λειτουργία βιβλιοθήκης, για την τήρηση αρχείων δημοσιογραφικής ύλης
και οπτικοαουστικού υλικού για τις ανάγκες των εκδόσεων, καθώς και
για την επικοινωνία με τους απόστρατους της Ελληνικής Αστυνομίας και
την εξυπηρέτησή τους σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος. Στο
πλαίσιο της Διεύθυνσης Επικοινωνίας λειτουργούν η Υπηρεσία
Θρησκευτικού, η Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και η
Υπηρεσία Μουσικής, της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 9
Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων
1. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης
Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, στο
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει ως αποστολή το
συντονισμό και την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των
περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, για την
αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και κυρίως του
οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και τον επιτελικό σχεδιασμό, την
οργάνωση και τη δοκιμασία του συστήματος χειρισμού κρίσιμων
περιστατικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. είναι
αρμόδιο για την τήρηση των επιχειρησιακών σχεδίων ανταπόκρισης,
καθώς και τη συμβουλευτική υποστήριξη της δομής διοίκησης κρίσιμων
περιστατικών κατά τη διαχείρισή τους και λειτουργεί ως συμβουλευτικό
όργανο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σε
περιπτώσεις γενικευμένων κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας σε εθνικό
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επίπεδο, είτε η κύρια ευθύνη ανταπόκρισης ανήκει στην Ελληνική
Αστυνομία, είτε λειτουργεί υποστηρικτικά προς άλλο αρμόδιο φορέα.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες
Άρθρο 10
Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων
1. Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών
Στόχων εδρεύει στην Αττική, λειτουργεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης,
υπάγεται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, εποπτεύεται και
ελέγχεται από τον Υπαρχηγό και έχει ως αποστολή την ασφάλεια και την
προστασία του Προέδρου της Δημοκρατίας, των μελών της οικογένειάς
του και της κατοικίας του, της Βουλής των Ελλήνων και των Υπηρεσιών
της, του Προέδρου της Κυβέρνησης, της οικογένειάς του, της κατοικίας
και του πολιτικού του Γραφείου, των Αρχηγών Πολιτικών Κομμάτων,
των μελών της Κυβέρνησης και άλλων πολιτικών και πολιτειακών
οργάνων, των αρχηγών ξένων κρατών και διπλωματικών αποστολών,
καθώς και πολιτικών προσώπων και άλλων επίσημων αλλοδαπών
αξιωματούχων και προσωπικοτήτων. Επίσης, είναι αρμόδια για την
προστασία των ημεδαπών και αλλοδαπών επισήμων ή μη προσώπων για
τα οποία συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ασφάλειας και των κατοικιών,
κτιρίων, γραφείων και εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή της
Αττικής και ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο εγκληματικής ενέργειας,
καθώς και για την κατεύθυνση, το συντονισμό και την παροχή οδηγιών
προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά
με την ασφάλεια και την προστασία προσώπων και ευπαθών στόχων στις
περιοχές της τοπικής τους αρμοδιότητας. Η Γενική Διεύθυνση
Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων συγκροτείται από το
Επιτελείο της και τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας,
β. Διεύθυνση Προστασίας Προέδρου Κυβέρνησης,
γ. Διεύθυνση Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων,
δ. Διεύθυνση Ασφάλειας Μελών της Κυβέρνησης και
Πολιτικών Προσώπων,
ε. Διεύθυνση Προστασίας Ευπαθών Στόχων,
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στ. Διεύθυνση Προστασίας Διπλωματικών Αποστολών και
Αλλοδαπών Αξιωματούχων.
2. Η Διεύθυνση Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας
διαρθρώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 261/2001
(Α΄187) και έχει ως αποστολή:
α. την ασφάλεια του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας
και των μελών της οικογένειάς του που συνοικούν με αυτόν, καθώς και
της κατοικίας του και των χώρων και εγκαταστάσεων της Προεδρίας της
Δημοκρατίας,
β. την προσωπική ασφάλεια όσων έχουν διατελέσει Πρόεδροι
της Δημοκρατίας μετά την 9-6-1975,
γ. την ασφάλεια των αρχηγών κρατών και των προσωπικοτήτων
ξένων κρατών που επισκέπτονται επίσημα τη χώρα μας κατόπιν
προσκλήσεως του Προέδρου της Δημοκρατίας.
3. Η Διεύθυνση Προστασίας Προέδρου της Κυβέρνησης έχει
ευθύνη της ασφάλειας του Πρωθυπουργού και των μελών
οικογένειάς του που συνοικούν με αυτόν, καθώς και της κατοικίας
των χώρων και μέσων λειτουργίας του Πολιτικού Γραφείου
λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1299/1982 (Α΄129).

την
της
και
και

4. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων έχει την ευθύνη
της ασφάλειας του κτιρίου της Βουλής και των Υπηρεσιών της, καθώς
και της τάξης κατά τις συνεδριάσεις της, σύμφωνα με τον Κανονισμό της
Βουλής και τις οδηγίες του Προέδρου της.
5. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών
Προσώπων έχει ως αποστολή την ασφάλεια των μελών της Κυβέρνησης,
των Αρχηγών Κομμάτων, των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, καθώς
και των προσώπων τα οποία κατείχαν πολιτικές θέσεις και λόγω της
θέσης ή της ιδιότητας αυτής ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους
εγκληματικής ενέργειας.
6. Η Διεύθυνση Προστασίας Ευπαθών Στόχων έχει ως αποστολή
την ασφάλεια των ημεδαπών επισήμων ή μη προσώπων, πλην πολιτικών,
τα οποία λόγω της θέσης ή της ιδιότητάς τους ενδέχεται να αποτελέσουν
στόχους εγκληματικής ενέργειας, καθώς και τη φρούρηση ή τη μέριμνα
για τη φρούρηση ή την επιτήρηση, κατά περίπτωση, κατοικιών,
Γραφείων και εγκαταστάσεων, τα οποία λόγω της ιδιότητας του
ιδιοκτήτη τους, του προορισμού τους ή των προσώπων που εργάζονται ή
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κατοικούν σ’ αυτές είναι πιθανό να αποτελέσουν στόχο δολιοφθοράς ή
άλλης εγκληματικής ενέργειας.
7. Η Διεύθυνση Προστασίας Διπλωματικών Αποστολών και
Αλλοδαπών Αξιωματούχων έχει ως αποστολή την προστασία ή τη
μέριμνα για την προστασία και την παροχή συνοδευτικής ασφάλειας
στους διαπιστευμένους στη χώρα μας Αρχηγούς Κρατών και τα λοιπά
μέλη των ξένων διπλωματικών αποστολών, καθώς και στα επίσημα
πρόσωπα ή άλλους αλλοδαπούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της
παραμονής τους στη χώρα μας.
Άρθρο 11
Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και Αντιμετώπισης
Τρομοκρατίας
1. Η Υπηρεσία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και
Αντιμετώπισης Τρομοκρατίας (Υ.Δ.Ο.Ε.Α.Τ.) εδρεύει στην Αττική,
λειτουργεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, υπάγεται στο Αρχηγείο
Ελληνικής Αστυνομίας, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Γενικό
Επιθεωρητή Ασφάλειας και έχει ως αποστολή την πρόληψη και
καταστολή εξαιρετικά σοβαρών ποινικών αδικημάτων και ιδίως
αδικημάτων τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά οργανωμένου
εγκλήματος, καθώς και την αντιμετώπιση ειδικών εγκλημάτων βίας και
ιδίως τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών εγκληματικών ενεργειών, οι
οποίες στρέφονται κατά της ασφάλειας του κράτους και του
δημοκρατικού πολιτεύματος ως και κατά προσώπων ή πραγμάτων. Η
Υ.Δ.Ο.Ε.Α.Τ. δύναται να επιλαμβάνεται της διερεύνησης εγκλημάτων
της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς της σε ολόκληρη την ελληνική Επικράτεια,
εκτός από τους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής και συγκροτείται από τις ακόλουθες
Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος,
β. Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας,
2. Η Διεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΙ.Δ.Ο.Ε.)
έχει ως αποστολή την πρόληψη και καταστολή σοβαρών εγκλημάτων
που αφορούν στη δημόσια και κρατική ασφάλεια και ιδίως εγκλημάτων
που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος.
3. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας
(Δ.Α.Ε.Ε.Β.) έχει ως αποστολή την αντιμετώπιση των ειδικών
εγκλημάτων βίας και ιδίως των τρομοκρατικών και εξτρεμιστικών
εγκληματικών ενεργειών που στρέφονται γενικά κατά της ασφάλειας

21

καθώς και κατά προσώπων ή πραγμάτων της χώρας μας ή άλλης ξένης
χώρας.
4. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί Υποδιεύθυνση Δίωξης
Οργανωμένου Εγκλήματος και Αντιμετώπισης Τρομοκρατίας Βορείου
Ελλάδος, η οποία υπάγεται διοικητικά στην Υπηρεσία Δίωξης
Οργανωμένου Εγκλήματος και Αντιμετώπισης Τρομοκρατίας, έχει
ταυτόσημη με αυτήν αποστολή και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται
στην περιφέρεια της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Βορείου Ελλάδος.
Άρθρο 12
Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος
1. Η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.) λειτουργεί σε επίπεδο
Γενικής Διεύθυνσης, εδρεύει στην Αττική, υπάγεται στο Αρχηγείο της
Ελληνικής Αστυνομίας, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Γενικό
Επιθεωρητή Ασφάλειας και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε
ολόκληρη την επικράτεια εκτός από τους χώρους για τους οποίους
ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. έχει ως αποστολή την
πρόληψη και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων, καθώς και των
εγκλημάτων που διαπράττονται μέσω της χρήσης του διαδικτύου ή
άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ψηφιακής αποθήκευσης και
διαρθρώνεται στο Επιτελείο της και τις ακόλουθες Υποδιευθύνσεις :
α. τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.), η οποία έχει
ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών
εγκλημάτων και ιδίως αυτών που τελέστηκαν σε βάρος των οικονομικών
συμφερόντων του δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα, ή
εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και
την έρευνα, πρόληψη και καταστολή της αδήλωτης και της
ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, ακόμα και στις
περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις. Επίσης, η Δ.Ο.Α.,
στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, παρακολουθεί, μελετά,
αναλύει, αξιολογεί και αξιοποιεί αναλόγως, σημαντικά, ειδικά ή
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος οικονομικά γεγονότα και κινήσεις, τόσο στο
εσωτερικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον και επιλαμβάνεται σε
υποθέσεις της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητάς της,
συνεργαζόμενη προς τούτο, σε πληροφοριακό ή και σε επιχειρησιακό,
επίπεδο με συναρμόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς, σύμφωνα με τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
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β. τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΔΙ.Δ.Η.Ε.),
η οποία έχει ως αποστολή την ανακάλυψη, εξιχνίαση και δίωξη των
εγκληματικών πράξεων που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου και των
άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ψηφιακής αποθήκευσης και
ιδίως την εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων που διαπράττονται κατά
των ανηλίκων, καθώς και τον χειρισμό υποθέσεων παράνομης διείσδυσης
σε υπολογιστικά συστήματα και κλοπής, καταστροφής ή παράνομης
διακίνησης
λογισμικού, υλικού, ψηφιακών δεδομένων και
οπτικοακουστικών έργων που τελούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Επίσης, η
ΔΙ.Δ.Η.Ε. παρέχει συνδρομή στις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες στην
αποτροπή αυτοκτονιών που αναγγέλλονται μέσω διαδικτύου, καθώς και
στις Υπηρεσίες που διερευνούν τις υποθέσεις του προηγούμενου
εδαφίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Υποδιεύθυνση
Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Βορείου Ελλάδος (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά
στην (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.), έχει ταυτόσημη με αυτήν αποστολή και η τοπική
της αρμοδιότητα εκτείνεται στην περιφέρεια της Γενικής Διεύθυνσης
Ασφάλειας Βορείου Ελλάδος.
Άρθρο 13
Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων
1. Η Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων (Δ.Ε.Α.Δ.)
εδρεύει στην Αττική, υπάγεται στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας,
εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπαρχηγό και έχει ως αποστολή την
από αέρος υποστήριξη και ενίσχυση του έργου των Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για την
καταπολέμηση του εγκλήματος, την κατοχύρωση και διατήρηση της
δημόσιας τάξης, τη συμβολή στην εξασφάλιση της πολιτικής άμυνας και
της εθνικής άμυνας της χώρας και την αντιμετώπιση αστυνομικών
προβλημάτων ιδιαίτερης σημασίας, καθώς και την εξουδετέρωση και
καταστροφή εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών στους
χώρους στους οποίους εκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα της Ελληνικής
Αστυνομίας. Επίσης, η Δ.Ε.Α.Δ. είναι αρμόδια για τη διάθεση συνοδών –
χειριστών αστυνομικών σκύλων όλων των κατηγοριών, προς το σκοπό
συνδρομής στο έργο των αρμοδίων Υπηρεσιών, καθώς και για τη
διάθεση δυνάμεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών και
εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων για τις οποίες απαιτείται επέμβαση
ειδικώς εκπαιδευμένων και πλήρως εξοπλισμένων με σύγχρονα όπλα και
υλικά μέσα αστυνομικών δυνάμεων.
2. Η Δ.Ε.Α.Δ. συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες, οι
οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης:
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α. Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας
(Υ.Ε.Μ.Ε.Α.), η οποία έχει την καθοριζόμενη από τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 2334/1995 (Α΄184) αποστολή και ασκεί τις αρμοδιότητές
της σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου νόμου και του π.δ. 36/1997
(Α΄36), όπως ισχύουν κάθε φορά.
β. Υπηρεσία Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και
Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων, η οποία είναι αρμόδια για την
επισήμανση, περισυλλογή, εξουδετέρωση και καταστροφή εκρηκτικών
μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών στους χώρους τοπικής
αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, πλην αυτών για τους οποίους
ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα των ενόπλων δυνάμεων.
Είναι, επίσης, αρμόδια για τη διάθεση συνοδών – χειριστών αστυνομικών
σκύλων όλων των κατηγοριών, προς το σκοπό συνδρομής του έργου των
αρμοδίων Υπηρεσιών στην ανίχνευση εκρηκτικών υλών και ναρκωτικών
ουσιών, στην ανεύρεση προσώπων και πραγμάτων και στη διενέργεια
αστυνομικών περιπολιών.
γ. Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.)
η οποία έχει ως αποστολή τη διάθεση δυνάμεων για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση σοβαρών και εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων όπως
τρομοκρατικές ενέργειες, ένοπλες συγκρούσεις, οργανωμένες ληστείες,
αεροπειρατείες, απαγωγές προσώπων και γενικά περιπτώσεις για τις
οποίες απαιτείται επέμβαση ειδικώς εκπαιδευμένων και πλήρως
εξοπλισμένων με σύγχρονα όπλα και υλικά μέσα αστυνομικών
δυνάμεων.
3. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Υποδιεύθυνση Ειδικών
Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Α.Δ.Β.Ε.), η οποία
υπάγεται διοικητικά στην Δ.Ε.Α.Δ. και ασκεί στην περιοχή αρμοδιότητας
της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Βορείου Ελλάδος τις αρμοδιότητες
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου.
Άρθρο 14
Διεύθυνση Πληροφοριών
1. Η Διεύθυνση Πληροφοριών εδρεύει στην Αττική, υπάγεται
απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει ως αποστολή
τη συγκέντρωση, ιδίως μέσω των περιφερειακών Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνομίας, την αξιολόγηση, ταξινόμηση, ανάλυση και
διάθεση επεξεργασμένων ή μη πληροφοριών, προς το σκοπό
αντιμετώπισης κάθε μορφής εγκληματικότητας και ιδίως της
τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την τήρηση,
ενημέρωση και διασφάλιση των ειδικών βάσεων δεδομένων, στις οποίες
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καταχωρείται και αποθηκεύεται πληροφοριακό υλικό, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
2. Πληροφορίες και στοιχεία τα οποία συλλέγονται από τη
Διεύθυνση Πληροφοριών κατ’ εφαρμογήν της προηγούμενης
παραγράφου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση της
αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας, εφαρμοζόμενων, σε κάθε
περίπτωση, των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50).
Άρθρο 15
Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
1. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.) εδρεύει στο
νομό Αττικής, υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την
επικράτεια. Η αποστολή, η διάρθρωση, η οργάνωση, η στελέχωση, τα
καθήκοντα των οργάνων διοίκησης και του προσωπικού της Υπηρεσίας
αυτής καθώς και κάθε άλλη συναφής με τη λειτουργία της λεπτομέρεια
ρυθμίζονται στο πλαίσιο του ν. 2719/1999 (Α΄ 89) και του π.δ. 179/1999
(Α΄ 169), όπως ισχύουν κάθε φορά.
2. Στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί Υποδιεύθυνση Εσωτερικών
Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Υ.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
διοικητική υπαγωγή στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και τοπική
αρμοδιότητα η οποία εκτείνεται σε ολόκληρη την περιφέρεια της Γενικής
Διεύθυνσης Ασφάλειας Βορείου Ελλάδος.
Άρθρο 16
Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
1. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) είναι η
εθνική Εγκληματολογική Υπηρεσία της χώρας, εδρεύει στην Αττική,
υπάγεται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, εποπτεύεται από τον
Γενικό Επιθεωρητή Ασφάλειας και έχει ως αποστολή:
α. την παρακολούθηση της εγκληματικότητας, τη συγκέντρωση
και ταξινόμηση όλων των στοιχείων σήμανσης των εγκληματούντων, την
εισήγηση νομοθετικών ή άλλων μέτρων για την προσφορότερη δίωξη του
εγκλήματος και το συντονισμό της δράσης όλων των περιφερειακών
εγκληματολογικών Υπηρεσιών της χώρας,
β. τη διεξαγωγή της υπηρεσίας εξακρίβωσης της ταυτότητας
των εγκληματιών με βάση τις αναγνωρισμένες επιστημονικές μεθόδους
και την οργάνωση των εγκληματολογικών αναζητήσεων προς
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ανακάλυψη των καταζητούμενων και την ανεύρεση εξαφανισθέντων
ατόμων και κλαπέντων ή απολεσθέντων αντικειμένων,
γ. τη διερεύνηση του τόπου τέλεσης εγκλημάτων, την
περισυλλογή και αξιοποίηση των ιχνών και πειστηρίων με τη
χρησιμοποίηση σύγχρονου επιστημονικοτεχνικού εξοπλισμού και την
εφαρμογή επιστημονικών και τεχνικών μεθόδων,
δ. την παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές για την
πρόληψη και καταστολή των εγκλημάτων και τη μέριμνα για την
επαγγελματική επιμόρφωση στις επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους
της εγκληματολογίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και
κάθε άλλης αρχής που ασχολείται με τη δίωξη του εγκλήματος,
ε. την τήρηση των εθνικών αρχείων γενετικών τύπων (DNA)
και δακτυλικών αποτυπωμάτων και την εξασφάλιση της ανταλλαγής
δεδομένων και πληροφοριών στο πλαίσιο της διασυνοριακής
συνεργασίας ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και
του διασυνοριακού εγκλήματος σύμφωνα με τις αποφάσεις
2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23-6-2008 και 2008/616/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 23-6-2008 (CL 210/6-8-2008).
2. Η Δ.Ε.Ε. ορίζεται ως εθνικό σημείο επαφής για τους σκοπούς
των άρθρων 6 και 11 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
23ης Ιουνίου 2008.
3.
Στη
Βόρεια
Ελλάδα
λειτουργεί
Υποδιεύθυνση
Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.), με έδρα τη
Θεσσαλονίκη, διοικητική υπαγωγή στη Δ.Ε.Ε. και τοπική αρμοδιότητα η
οποία εκτείνεται σε ολόκληρη την περιφέρεια της Γενικής Διεύθυνσης
Ασφάλειας Βορείου Ελλάδος.
Άρθρο 17
Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης
Η Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης εδρεύει στην Αττική,
υπάγεται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, εποπτεύεται και
ελέγχεται από τον Υπαρχηγό και είναι αρμόδια για τον έλεγχο των
διαχειρίσεων χρηματικού και υλικού όλων των Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνομίας, τον έλεγχο της λειτουργίας των οικονομικών
Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και τον οικονομικό έλεγχο άλλων
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη που ανατίθεται σ’ αυτήν με ειδικές διατάξεις.
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Άρθρο 18
Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών
1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών εδρεύει στον νομό
Αττικής, υπάγεται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, εποπτεύεται
και ελέγχεται από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Διοικητικού και
Οικονομικοτεχνικών και έχει ως αποστολή τη συντήρηση και επισκευή
του οπλισμού, των κτιρίων, των μεταφορικών μέσων, του
τηλεπικοινωνιακού υλικού και λοιπών τεχνικών μέσων και γενικών
εφοδίων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, την εκτέλεση όλων
των εργασιών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας που επιτρέπει ο τεχνικός της
εξοπλισμός και γενικά την παροχή τεχνικής υποστήριξης στις Υπηρεσίες
της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, η Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών
είναι αρμόδια για τη διαχείριση των χαρακτηρισθέντων ως πέραν
οικονομικής εκμετάλλευσης (Π.Ο.Ε.) μεταφορικών μέσων και τη
μεταφορά προσωπικού, υλικών και εφοδίων της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Με έδρα τον νομό Θεσσαλονίκης λειτουργεί Υποδιεύθυνση
Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος (Υ.Τ.Ε.Β.Ε.), η οποία υπάγεται
διοικητικά στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών και παρέχει τεχνική
υποστήριξη στις Υπηρεσίες που λειτουργούν στις περιφέρειες της
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και των Γενικών
Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Περιφερειακές Υπηρεσίες
Άρθρο 19
Γενική Διάρθρωση – Έδρα
1. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στο
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας είναι:
α. η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Νοτίου Ελλάδος,
β. η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Βορείου Ελλάδος,
γ. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής,
δ. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης,
ε. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης,
στ. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας,
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ζ. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας,
η. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ηπείρου,
θ. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας,
ι. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
ια. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος,
ιβ. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδος,
ιγ. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας
Πελοποννήσου,
ιδ. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου,
ιε. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου,
ιστ. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης,
ιζ. η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής,
ιη. η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.
2. Οι Γενικές Διευθύνσεις Ασφάλειας Νοτίου και Βορείου
Ελλάδος της προηγούμενης παραγράφου εδρεύουν στην Αττική και τη
Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα και έχουν ως αποστολή την εποπτεία, το
συντονισμό και τον έλεγχο των Διευθύνσεων Ασφάλειας που υπάγονται
σ’ αυτές, στην εκπλήρωση της αποστολής τους.
3. Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής, Θεσσαλονίκης
και Περιφερειών έχουν ως αποστολή, μέσα στα όρια της τοπικής τους
δικαιοδοσίας, την άσκηση των αρμοδιοτήτων γενικής αστυνόμευσης και
τροχαίας και συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν τις Υπηρεσίες που
υπάγονται σ’ αυτές, στην εκπλήρωση της αποστολής τους.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις Ασφάλειας Νοτίου και Βορείου
Ελλάδος συγκροτούνται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και τις
Διευθύνσεις Ασφάλειας που υπάγονται σ’ αυτές.
5. Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και
Θεσσαλονίκης εδρεύουν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα,
και συγκροτούνται από την Επιτελική τους Υπηρεσία και τις Διευθύνσεις
που υπάγονται σ’ αυτές.
6. Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφερειών εδρεύουν
όπου και οι αντίστοιχες διοικητικές Περιφέρειες της χώρας και
συγκροτούνται από την επιτελική τους Υπηρεσία και τις Αστυνομικές
Διευθύνσεις νομών της Περιφέρειάς τους.
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7. Οι Διευθύνσεις Ασφάλειας, οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών
Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Διευθύνσεις των Γενικών
Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης περιλαμβάνουν
Υπηρεσίες επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος. Οι Αστυνομικές
Διευθύνσεις νομών περιλαμβάνουν Υπηρεσίες επιπέδου Τμήματος και
Σταθμού.
Άρθρο 20
Γενικές Διευθύνσεις Ασφάλειας – Διευθύνσεις Ασφάλειας
1. Η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Νοτίου Ελλάδος (Γ.Δ.Α.Ν.Ε.)
συγκροτείται από το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και τις
ακόλουθες Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής,
β. Διεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Ελλάδος,
γ. Διεύθυνση Ασφάλειας Ιονίων Νήσων,
δ. Διεύθυνση Ασφάλειας Στερεάς Ελλάδος,
ε. Διεύθυνση Ασφάλειας Πελοποννήσου,
στ. Διεύθυνση Ασφάλειας Νοτίου Αιγαίου,
ζ. Διεύθυνση Ασφάλειας Κρήτης.
2. Η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Βορείου Ελλάδος
(Γ.Δ.Α.Β.Ε.) συγκροτείται από το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και
τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης,
β. Διεύθυνση Ασφάλειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
γ. Διεύθυνση Ασφάλειας Κεντρικής Μακεδονίας,
δ. Διεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Μακεδονίας,
ε. Διεύθυνση Ασφάλειας Ηπείρου,
στ. Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλίας,
ζ. Διεύθυνση Ασφάλειας Βορείου Αιγαίου.
3. Οι Γενικές Διευθύνσεις Ασφάλειας συντονίζουν, εποπτεύουν
και ελέγχουν τις Διευθύνσεις Ασφάλειας που υπάγονται σ’ αυτές και
συνεργάζονται μεταξύ τους προς τον σκοπό αποτελεσματικότερης
εκπλήρωσης της αποστολής τους.
4. Οι Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης
εδρεύουν στην Αττική και Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα, και η τοπική τους
αρμοδιότητα ταυτίζεται με εκείνη των οικείων Γενικών Αστυνομικών
Διευθύνσεων. Οι λοιπές Διευθύνσεις Ασφάλειας εδρεύουν όπου και οι
αντίστοιχες διοικητικές περιφέρειες και η τοπική τους αρμοδιότητα
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ταυτίζεται με εκείνη των οικείων Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων
Περιφέρειας.
5. Οι Διευθύνσεις Ασφάλειας των παραγράφων 1 και 2 ασκούν
στην περιοχή δικαιοδοσίας τους τις αρμοδιότητες δημόσιας και κρατικής
ασφάλειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου
καθώς και των άρθρων 11 και 16 του παρόντος νόμου.
6. Οι Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης μετά
από έγκριση ή διαταγή του Γενικού Επιθεωρητή Ασφάλειας δύνανται να
επιλαμβάνονται της διερεύνησης αδικημάτων της καθ’ ύλην
αρμοδιότητάς τους και σε περιοχές των Γενικών Διευθύνσεων
Ασφάλειας Νοτίου Ελλάδος και Βορείου Ελλάδος, αντίστοιχα, σε
περιπτώσεις που λόγω της βαρύτητας, του τρόπου, των μέσων και των
ειδικών συνθηκών τέλεσής τους συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή
απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση προς αποκάλυψη
των δραστών και συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την
παραπομπή τους στη Δικαιοσύνη ή πιθανολογείται η ανάπτυξη
εγκληματικής δραστηριότητας σε περιοχές περισσοτέρων της μιας
Διευθύνσεων Ασφάλειας.
7. Κατ’ εξαίρεση, η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, κατόπιν
διαταγής του Γενικού Επιθεωρητή Ασφάλειας και σχετικής έγκρισης του
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, δύναται να επιλαμβάνεται σ’
ολόκληρη την επικράτεια, σε ιδιαιτέρως σοβαρές περιπτώσεις της
προηγούμενης παραγράφου.
8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 ενημερώνονται
αρμοδίως ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας και ο
Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας στην περιοχή των οποίων
πρόκειται να δραστηριοποιηθούν επιχειρησιακά οι Διευθύνσεις
Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι οποίοι παρέχουν, εφόσον
ζητείται, κάθε σχετική συνδρομή και διευκόλυνση δια των καθ’ ύλην
αρμοδίων Υπηρεσιών τους.
9. Οι Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης
διαρθρώνονται εσωτερικά σε Υποδιευθύνσεις, ενώ οι λοιπές Διευθύνσεις
Ασφάλειας σε Τμήματα. Στις Διευθύνσεις Ασφάλειας υπάγονται οι
Υποδιευθύνσεις και τα Τμήματα Ασφάλειας που λειτουργούν στην
περιοχή δικαιοδοσία τους.
Άρθρο 21
Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης
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1. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.)
συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες:
α. Επιτελείο,
β. Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών,
γ. Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς,
δ. Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής,
ε. Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής,
στ. Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής,
ζ. Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής,
η. Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής,
θ. Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών,
ι. Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής,
ια. Διεύθυνση Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αττικής.
2. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (Γ.Α.Δ.Θ.)
συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες:
α. Επιτελείο,
β. Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης,
γ. Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης,
δ. Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης,
ε. Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης,
στ. Διεύθυνση Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα
Θεσσαλονίκης.
3. Τα Επιτελεία των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων
Αττικής και Θεσσαλονίκης διαρθρώνονται σε Τμήματα και έχουν ως
αποστολή την εξασφάλιση της διοικητικής υποστήριξης των
υφισταμένων τους Υπηρεσιών, ιδίως σε θέματα προσωπικού, διαχείρισης
του χρηματικού και υλικού, γραμματειακής εξυπηρέτησης, τεχνικής
υποστήριξης, εκπαίδευσης και πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης,
καθώς και το συντονισμό τους στην εκπλήρωση της αποστολής τους.
4. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας των Γενικών Αστυνομικών
Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης εδρεύουν σε δήμο της εδαφικής
τους δικαιοδοσίας και ασκούν στην περιοχή αυτή τις αρμοδιότητες της
αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και πολιτικής κινητοποίησης. Στις
Διευθύνσεις Αστυνομίας υπάγονται τα Αστυνομικά Τμήματα και οι
Αστυνομικοί Σταθμοί που λειτουργούν στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.
5. Οι Διευθύνσεις Άμεσης Δράσης Αττικής και Θεσσαλονίκης
εδρεύουν σε δήμους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα και
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έχουν ως αποστολή τη διενέργεια συνεχών περιπολιών για την
εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, την άμεση επέμβαση στα συμβάντα
αστυνομικής φύσεως, την παροχή ειδικής υποστήριξης στις λοιπές
Υπηρεσίες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και
Θεσσαλονίκης και την άμεση και συνεχή παροχή υπηρεσιών προς τους
πολίτες.
6. Οι Διευθύνσεις Τροχαίας Αττικής και Θεσσαλονίκης εδρεύουν
σε δήμους της εδαφικής τους δικαιοδοσίας, ασκούν στις περιοχές των
Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης,
αντίστοιχα, τις αρμοδιότητες της αστυνομίας τροχαίας, με εξαίρεση τις
περιοχές αρμοδιότητας των Διευθύνσεων της επόμενης παραγράφου. Στις
Διευθύνσεις Τροχαίας Αττικής και Θεσσαλονίκης υπάγονται διοικητικά
οι Υποδιευθύνσεις και τα Τμήματα Τροχαίας που λειτουργούν στην
περιοχή δικαιοδοσίας τους.
7. Η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών και η
Διεύθυνση Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης
εδρεύουν σε χώρο των εγκαταστάσεων του αερολιμένα Αθηνών και του
αερολιμένα Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα και ασκούν στην περιοχή
δικαιοδοσίας τους το σύνολο των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, όπως
αυτές καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
Ειδικά ως προς τα θέματα δημόσιας και κρατικής ασφάλειας και
αλλοδαπών και μετανάστευσης, οι Διευθύνσεις Αστυνόμευσης
Αερολιμένα Αθηνών και Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα
Θεσσαλονίκης υπάγονται, αντίστοιχα, στις Διευθύνσεις Ασφάλειας
Αττικής και Θεσσαλονίκης και στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και
Θεσσαλονίκης.
8. Οι Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και
Θεσσαλονίκης εδρεύουν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα
και έχουν ως αποστολή τη διάθεση Διμοιριών, για μεν τις περιφέρειες της
τοπικής τους δικαιοδοσίας κατόπιν διαταγής του αντίστοιχου Γενικού
Αστυνομικού Διευθυντή, για δε την υπόλοιπη χώρα κατόπιν διαταγής του
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, προς το σκοπό ενίσχυσης των κατά
τόπο αρμοδίων Διευθύνσεων Αστυνομίας ή Αστυνομικών Διευθύνσεων
για την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης, εφόσον αυτό δεν καθίσταται
εφικτό από τις λοιπές αστυνομικές δυνάμεις κατά την κρίση του οικείου
Διευθυντού Αστυνομίας ή Αστυνομικού Διευθυντού. Επίσης, είναι
αρμόδιες για τη λήψη μέτρων τάξης στις διάφορες συγκεντρώσεις και
δημόσιες συναθροίσεις και γενικά σε δημόσιους χώρους ή σε άλλα
σοβαρά συμβάντα αστυνομικής αρμοδιότητας καθώς και σε συνεδριάσεις
των δικαστηρίων. Οι Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής
και Θεσσαλονίκης συγκροτούνται από το Επιτελείο και Υποδιευθύνσεις.
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Η επιμέρους διάρθρωση, η επιχειρησιακή τακτική, η εκπαίδευση του
προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη
λειτουργία και τη δράση των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων
ρυθμίζεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
9. Η Διεύθυνση Μεταγωγών – Δικαστηρίων Αττικής εδρεύει στην
Αττική και είναι αρμόδια για την ασφαλή μεταγωγή των κρατουμένων
καθώς και για την τήρηση της τάξης στους χώρους των δικαστηρίων που
λειτουργούν στο νομό Αττικής.
Άρθρο 22
Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας
1. Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφερειών έχουν ως
αποστολή την άσκηση, στις περιοχές της τοπικής τους δικαιοδοσίας, της
αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης, τροχαίας και αλλοδαπών και
μετανάστευσης και συντονίζουν, κατευθύνουν, εποπτεύουν και ελέγχουν
τις υφιστάμενες Υπηρεσίες τους στην εκπλήρωση της αποστολής τους.
2. Οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας
συγκροτούνται από το Επιτελείο τους και τις Αστυνομικές Διευθύνσεις
νομών, ως ακολούθως:
α. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας
και Θράκης από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Αλεξανδρούπολης,
Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ορεστιάδας και Ροδόπης,
β. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας,
Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής,
γ. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Γρεβενών, Καστοριάς,
Κοζάνης και Φλώρινας,
δ. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ηπείρου από
τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και
Πρέβεζας,
ε. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας
από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και
Τρικάλων,
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στ. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Ζακύνθου, Κέρκυρας,
Κεφαλληνίας και Λευκάδας,
ζ. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Αιτωλίας, Ακαρνανίας,
Αχαΐας και Ηλείας,
η. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδος από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Βοιωτίας, Ευβοίας,
Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας,
θ. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας
Πελοποννήσου από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Αργολίδας, Αρκαδίας,
Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας,
ι. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Λέσβου, Σάμου και Χίου,
ια. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Δωδεκανήσου και Κυκλάδων,
ιβ. η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης από
τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και
Χανίων.
3. Η τοπική αρμοδιότητα κάθε Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Περιφέρειας ταυτίζεται με εκείνη των Αστυνομικών Διευθύνσεων
δικαιοδοσίας της.
Άρθρο 23
Αστυνομικές Διευθύνσεις
1. Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις εδρεύουν στην έδρα του
αντίστοιχου νομού και εποπτεύουν, κατευθύνουν, συντονίζουν και
ελέγχουν το έργο των Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτές, στην
εκπλήρωση της αποστολής τους.
2. Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις συγκροτούνται από το Γραφείο
Διοικητικής Υποστήριξης και τις Υπηρεσίες που υπάγονται σ’ αυτές.
3. Στις Αστυνομικές Διευθύνσεις υπάγονται Υπηρεσίες επιπέδου
Τμήματος και Σταθμού. Επίσης, σ’ αυτές υπάγονται και οι Υπηρεσίες
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Φρούρησης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών που λειτουργούν
στην περιοχή της εδαφικής τους δικαιοδοσίας.
4. Οι Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων, ανάλογα με τις
καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητές τους, χειρίζονται, ιδίως, τα
θέματα γενικής αστυνόμευσης, τροχαίας, πολιτικής κινητοποίησης,
εφαρμογής της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, δημοτικής αστυνόμευσης
και εξυπηρέτησης των πολιτών, λήψης μέτρων τάξης, προληπτικής
αστυνόμευσης, τουριστικής αστυνόμευσης, φύλαξης στόχων, μεταγωγής
κρατουμένων και τήρησης της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων.
5. Τα Αστυνομικά Τμήματα και οι Αστυνομικοί Σταθμοί των
Αστυνομικών Διευθύνσεων επιλαμβάνονται και επί θεμάτων ασφάλειας,
εφόσον η περιοχή της εδαφικής τους δικαιοδοσίας δεν καλύπτεται από
Υπηρεσία Ασφάλειας ή δεν είναι δυνατή η άμεση ανταπόκριση της κατά
τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας Ασφάλειας. Στην τελευταία περίπτωση, τα
Αστυνομικά Τμήματα και οι Αστυνομικοί Σταθμοί προβαίνουν στις
προβλεπόμενες άμεσες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες έως ότου
επιληφθεί η αρμόδια Υπηρεσία Ασφάλειας, στην οποία παραδίδουν το
συλλεχθέν από αυτές προανακριτικό ή άλλο υλικό. Επίσης, τα
Αστυνομικά Τμήματα και οι Αστυνομικοί Σταθμοί επιλαμβάνονται και
επί θεμάτων τροχαίας εφόσον η περιοχή τους δεν καλύπτεται από
Υπηρεσία Τροχαίας.
Άρθρο 24
Διευθύνσεις Αλλοδαπών
1. Οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης
εδρεύουν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα, υπάγονται
απευθείας στον Κλάδο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και ασκούν στις
περιοχές δικαιοδοσίας τους τις αρμοδιότητες επί θεμάτων αλλοδαπών και
αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης.
2. Οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών διαρθρώνονται εσωτερικά σε
Υποδιευθύνσεις ή Τμήματα. Στις Διευθύνσεις αυτές υπάγονται τα
Τμήματα Αλλοδαπών, τα Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης και οι
Σταθμοί Ελέγχου Διαβατηρίων – Συναλλάγματος που λειτουργούν στην
περιοχή της τοπικής τους αρμοδιότητας.
3. Η τοπική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής
και Θεσσαλονίκης ταυτίζεται με την τοπική αρμοδιότητα των
αντίστοιχων Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων.
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ΤΜΗΜΑ Ε΄
Συντονισμός Υπηρεσιών - Διοίκηση
Άρθρο 25
Συντονισμός Υπηρεσιών
1. Η αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας εκπληρώνεται μέσω
της συντονισμένης, συνεχούς και αλληλοσυμπληρωματικής δράσης των
κεντρικών και περιφερειακών της Υπηρεσιών.
2. Η βασική στρατηγική κατεύθυνση για την αποτελεσματική
εκπλήρωση της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας σχεδιάζεται από
την ανώτατη επιτελική της Υπηρεσία που είναι το Αρχηγείο και
υλοποιείται από τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιες κεντρικές και
περιφερειακές Υπηρεσίες, υπό την εποπτεία, το συντονισμό και τον
έλεγχο των ανωτάτων κεντρικών και των αρμοδίων περιφερειακών
οργάνων διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό:
α. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας συντονίζει, εποπτεύει
και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των Κλάδων του Αρχηγείου, καθώς
και των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας σ’
αυτόν.
β. Ο Υπαρχηγός συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία
και το έργο των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών της υποπερίπτωσης (2)
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου
και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης
Κρίσεων και βοηθά τον Αρχηγό στην εκπλήρωση της αποστολής του.
γ. Οι Γενικοί Επιθεωρητές συνεργάζονται μεταξύ τους και με
τον Προϊστάμενο του Κλάδου Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών,
προς το σκοπό εξειδίκευσης της στρατηγικής κατεύθυνσης του
Αρχηγείου και καθορισμού του πλαισίου διοικητικής υποστήριξης και
διακλαδικής δράσης συντονισμού των κεντρικών και περιφερειακών
Υπηρεσιών, εκδίδοντας σχετικές οδηγίες προς τις Υπηρεσίες
αρμοδιότητάς τους και παρακολουθώντας την εφαρμογή τους.
δ. Οι Γενικοί Διευθυντές Ασφάλειας, οι Γενικοί Αστυνομικοί
Διευθυντές και οι προϊστάμενοι των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών
του Σώματος συνεργάζονται μεταξύ τους, κατά λόγο αρμοδιότητας, προς
το σκοπό σχεδιασμού και υλοποίησης ειδικότερων επιχειρησιακών
δράσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση
της στρατηγικής κατεύθυνσης του Αρχηγείου. Στο πλαίσιο αυτό
παρακολουθούν, συντονίζουν και ελέγχουν το έργο των υφισταμένων
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τους Υπηρεσιών και παρεμβαίνουν άμεσα στην επίλυση τυχόν
δυσλειτουργικών προβλημάτων που ανακύπτουν.
ε. Οι διευθυντές, διοικητές ή προϊστάμενοι των περιφερειακών
Υπηρεσιών του Σώματος διευθύνουν, διοικούν ή προΐστανται των
Υπηρεσιών τους, διαχειριζόμενοι κατά τρόπο υπεύθυνο, ορθολογικό,
επαγγελματικό και με γνώμονα το ευρύτερο υπηρεσιακό και δημόσιο
συμφέρον το προσωπικό και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν,
προς το σκοπό αποτελεσματικής εκπλήρωσης της αποστολής τους. Οι
διευθυντές, διοικητές ή προϊστάμενοι όμορων αστυνομικών Υπηρεσιών ή
Υπηρεσιών οι οποίες δραστηριοποιούνται σε περιοχές κοινής εδαφικής
δικαιοδοσίας συνεργάζονται άμεσα και ουσιαστικά μεταξύ τους, είτε στο
πλαίσιο ανταλλαγής χρήσιμων υπηρεσιακών πληροφοριών είτε στο
σχεδιασμό και την υλοποίηση μεικτών επιχειρησιακών δράσεων, εντός
της γενικότερης στρατηγικής κατεύθυνσης και των εντολών, οδηγιών και
κατευθύνσεων των ιεραρχικά προϊσταμένων τους Υπηρεσιών και
οργάνων.
3. Για τυχόν συγχύσεις ή δυσλειτουργίες που ανακύπτουν μεταξύ
Υπηρεσιών στο πλαίσιο της λειτουργικής και επιχειρησιακής τους
δράσης αποφαίνονται:
α. ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου για τους
Κλάδους του Αρχηγείου και τις Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας σ’
αυτόν,
β. ο Υπαρχηγός, προκειμένου για αυτοτελείς κεντρικές ή
περιφερειακές Υπηρεσίες διαφορετικών Κλάδων, καθώς και για τις
αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες που εποπτεύονται και ελέγχονται από
τον ίδιο,
γ. οι Γενικοί Επιθεωρητές, ως προς τις Διευθύνσεις του Κλάδου
τους, τις κεντρικές Υπηρεσίες τις οποίες εποπτεύουν και ελέγχουν και τις
περιφερειακές Υπηρεσίες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης δικαιοδοσίας
τους ή Διεύθυνσης προκειμένου για τον Γενικό Επιθεωρητή Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης,
δ. ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικού και
Οικονομικοτεχνικών, προκειμένου για τις Διευθύνσεις του Κλάδου του
και τις αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες οι οποίες εποπτεύονται και
ελέγχονται από τον ίδιο,
ε. οι διευθυντές, διοικητές ή προϊστάμενοι της αμέσως
προϊστάμενης Υπηρεσίας, προκειμένου για περιφερειακές Υπηρεσίες του
ιδίου Κλάδου και μέχρι επιπέδου Γενικού Διευθυντή.
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Άρθρο 26
Διοίκηση
1. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ασκεί τη διοίκηση του
Σώματος και είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο
Αρχηγός επιλέγεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και
Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) για θητεία δύο ετών, η οποία δύναται να παραταθεί
μέχρι ένα ακόμη έτος. Η αποστρατεία του Αρχηγού πριν από τη λήξη της
θητείας του επιτρέπεται, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε για σοβαρούς
λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του ή το κύρος της
θέσεώς του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. Με την
ίδια απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. μπορεί στον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας που αποστρατεύεται να απονέμεται ο βαθμός του Στρατηγού
εν αποστρατεία.
2. Ο Υπαρχηγός είναι ο αρχαιότερος Αντιστράτηγος μετά τον
Αρχηγό και άμεσος βοηθός του Αρχηγού, τον οποίο και αναπληρώνει σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
3. Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός βοηθούνται στην εκτέλεση των
καθηκόντων τους από τους Γενικούς Επιθεωρητές Τάξης, Ασφάλειας και
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και τον Προϊστάμενο του Κλάδου
Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών.
4. Οι Γενικοί Επιθεωρητές καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν
και ελέγχουν το έργο όλων των Περιφερειακών Αστυνομικών
Υπηρεσιών του οικείου Κλάδου, καθώς και των αυτοτελών κεντρικών
Υπηρεσιών του Σώματος των οποίων η εποπτεία και ο έλεγχος τους έχει
ανατεθεί.
5. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας μπορεί με απόφασή του,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει
στον Υπαρχηγό, στους Γενικούς Επιθεωρητές, στον Προϊστάμενο του
Κλάδου Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών, στους Διευθυντές των
Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και
στους Προϊσταμένους των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών
επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης, ορισμένες αρμοδιότητές
του, εκτός από αυτές που του μεταβίβασε με απόφασή του ο Υπουργός
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, μπορεί να
μεταβιβάζει στα πιο πάνω όργανα το δικαίωμα να υπογράφουν «με
εντολή του».
6. Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, οι Γενικοί
Επιθεωρητές, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικού και
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Οικονομικοτεχνικών, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Κλάδων του
Αρχηγείου και οι Προϊστάμενοι των Κεντρικών και Περιφερειακών
Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης
μπορούν να μεταβιβάζουν, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνομίας, σε υφισταμένους τους το δικαίωμα υπογραφής
«με εντολή τους» για θέματα αρμοδιότητάς τους, εκτός από αυτά που
τους μεταβίβασαν με αποφάσεις τους οι προϊστάμενοί τους.
Άρθρο 27
Βαθμοί Διοικούντων
1. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας φέρει το βαθμό του
Αντιστράτηγου Αστυνομίας. Τον ίδιο βαθμό φέρουν ο Υπαρχηγός και οι
Γενικοί Επιθεωρητές των Κλάδων Τάξης και Ασφάλειας.
2. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Κλάδου Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης και ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικού και
Οικονομικοτεχνικών φέρουν το βαθμό του Αντιστράτηγου ή του
Υποστράτηγου.
3. Οι Γενικοί Διευθυντές Ασφάλειας των Γενικών Διευθύνσεων
Ασφάλειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος και οι Γενικοί Αστυνομικοί
Διευθυντές των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και
Θεσσαλονίκης, φέρουν το βαθμό του Υποστράτηγου Αστυνομίας.
4. Οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές των Γενικών Αστυνομικών
Διευθύνσεων Περιφερειών, οι Διευθυντές της Υπηρεσίας Δίωξης
Οργανωμένου Εγκλήματος και Αντιμετώπισης Τρομοκρατίας, της
Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος και της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων
Προσώπων και Ευπαθών Στόχων καθώς και ο υγειονομικός αξιωματικός
που τοποθετείται Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού, φέρουν το
βαθμό του Υποστράτηγου ή του Ταξίαρχου Αστυνομίας.
5. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου
και οι Διευθυντές των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών
επιπέδου Διεύθυνσης φέρουν το βαθμό του Ταξίαρχου Αστυνομίας ή του
Αστυνομικού Διευθυντή. Επίσης, το βαθμό του Ταξίαρχου Αστυνομίας
φέρουν και οι αξιωματικοί που τοποθετούνται ως βοηθοί των Γενικών
Διευθυντών Ασφάλειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος και των Γενικών
Αστυνομικών Διευθυντών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
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6. Διευθυντές των Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου
Υποδιεύθυνσης τοποθετούνται Αστυνομικοί Διευθυντές ή Αστυνομικοί
Υποδιευθυντές.
7. Τμηματάρχες των Τμημάτων των Διευθύνσεων των Κλάδων του
Αρχηγείου τοποθετούνται Αστυνομικοί Διευθυντές ή Αστυνομικοί
Υποδιευθυντές ή Αστυνόμοι Α΄.
8. Διοικητές και Προϊστάμενοι των Κεντρικών και Περιφερειακών
Υπηρεσιών
επιπέδου
Τμήματος
τοποθετούνται
Αστυνομικοί
Υποδιευθυντές ή Αστυνόμοι Α΄ ή Αστυνόμοι Β΄ ή Υπαστυνόμοι Α΄ και
Β΄.
9. Διοικητές των Αστυνομικών Σταθμών τοποθετούνται
Υπαστυνόμοι Α΄ και Β΄ ή Ανθυπαστυνόμοι - Αρχιφύλακες.
10. Διευθυντές των Διευθύνσεων Επικοινωνίας και Δημοσίων
Σχέσεων και Πολιτικού Προσωπικού τοποθετούνται πολιτικοί υπάλληλοι
με βαθμό Διευθυντή. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών δύναται να
τοποθετείται και πολιτικός υπάλληλος. Σε θέσεις προϊσταμένων
Τμημάτων κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνομίας τοποθετούνται και πολιτικοί υπάλληλοι των κατηγοριών
Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε., σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.
11. Οι ανώτατοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας
τοποθετούνται με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος. Η τοποθέτηση
των ομοιόβαθμων Γενικών Επιθεωρητών των Κλάδων Τάξης,
Ασφάλειας, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης καθώς και του
Προϊστάμενου του Κλάδου Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών
πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της σειράς αρχαιότητάς τους.
Τ Μ Η Μ Α ΣΤ΄
Αναβάθμιση – αναδιοργάνωση της Αστυνομικής Ακαδημίας
Άρθρο 28
1. Η Αστυνομική Ακαδημία αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η εποπτεία σ’
αυτήν ασκείται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη μέσω του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Η Αστυνομική Ακαδημία έχει ως αποστολή την εκπαίδευση,
μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση όλων των κατηγοριών και
βαθμών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο
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εκπλήρωσης της αποστολής της η Αστυνομική Ακαδημία αναπτύσσει
συνεργασίες με εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα του
εσωτερικού και του εξωτερικού και συμμετέχει σε προγράμματα, δράσεις
και πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού ή ερευνητικού χαρακτήρα που
συμβάλλουν γενικά στην αναβάθμιση της παρεχόμενης από αυτήν
επαγγελματικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι των
Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας έχουν πρόσβαση σε συναφή με την
αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας και τα ειδικότερα καθήκοντα του
προσωπικού της μεταπτυχιακά προγράμματα των ανώτατων και
ανώτερων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας ή και του εξωτερικού,
ιδίως στους τομείς της νομικής, διοικητικής και οικονομικής επιστήμης,
της πληροφορικής, της εγκληματολογίας, της ανάπτυξης και διοίκησης
ανθρώπινου δυναμικού και της κοινωνιολογίας.
3. Η Αστυνομική Ακαδημία συγκροτείται από το Επιτελείο της και
τις ακόλουθες Υπηρεσίες:
α. Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας,
β. Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας,
γ. Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής
Αστυνομίας,
δ. Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.
4. Η Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας ανήκει στην
ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται
από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και παρέχει ισότιμη εκπαίδευση
και χορηγεί ισότιμα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα
αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Στην ανώτερη βαθμίδα
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει και το Τμήμα Επαγγελματικής
Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και
Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας.
5. Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας είναι ισότιμη με
τα Ιδρύματα και τις Σχολές του Πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης
εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις,
και τις αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων της
χώρας και παρέχει ισότιμη εκπαίδευση και χορηγεί ισότιμα πτυχία, προς
εκείνα που χορηγούνται από τα Ιδρύματα και τις Σχολές αυτές.
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6. Τα πτυχία και οι βεβαιώσεις φοίτησης ή παρακολούθησης
μαθημάτων στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας υπογράφονται από
τον διοικητή αυτής και απονέμονται σε ειδική τελετή.
7. Τα εκπαιδευτικά όργανα της Αστυνομικής Ακαδημίας είναι:
α. Τo Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από τον
διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, ως πρόεδρο και τον υποδιοικητή
αυτής, τον διοικητή της οικείας Σχολής, τον διευθυντή της Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και τον Διευθυντή
Σπουδών καθώς και έναν εκπρόσωπο του διδακτικού προσωπικού της
οικείας Σχολής, ως μέλη. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο προϊστάμενος του
Τμήματος Εκπαιδευτικών Μελετών του Επιτελείου της Αστυνομικής
Ακαδημίας, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά και το βιβλίο αποφάσεων του
εκπαιδευτικού συμβουλίου. Τo Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκροτείται με
απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
β. Ο Διευθυντής Σπουδών κάθε Σχολής ο οποίος επιλέγεται
από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της προηγούμενης παραγράφου, μεταξύ
του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της χώρας που διδάσκει στην
Αστυνομική Ακαδημία. Αν δεν υπάρχει τέτοιο προσωπικό, ως
Διευθυντής Σπουδών ορίζεται διδάσκων καθηγητής, κάτοχος
διδακτορικού τίτλου, της οικείας Σχολής. Η αποζημίωση για την πέραν
των διδακτικών τους καθηκόντων απασχόληση των Διευθυντών Σπουδών
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
8. α. Το διδακτικό προσωπικό της Αστυνομικής Ακαδημίας
ορίζεται με απόφαση του διοικητή της και επιλέγεται ως ακολούθως :
(1) Για την επιλογή του διδακτικού προσωπικού των ακαδημαϊκού
χαρακτήρα μαθημάτων αποφασίζει τριμελής Επιτροπή, η οποία
συντίθεται από τον υποδιοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας ή τον
αναπληρωτή του, ως πρόεδρο και μέχρι δύο (2) καθηγητές ή
αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. της χώρας, του ιδίου ή συναφούς με την
υπό πλήρωση θέση γνωστικού αντικειμένου.
(2) Για την επιλογή του διδακτικού προσωπικού των μη
ακαδημαϊκών μαθημάτων αποφασίζει τριμελής Επιτροπή, η οποία
συντίθεται από τον υποδιοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας ή τον
αναπληρωτή του, τον διοικητή της οικείας Σχολής και τον διευθυντή της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Χρέη προέδρου της Επιτροπής εκτελεί το κατά βαθμό ανώτερο ή
αρχαιότερο μέλος αυτής.
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β. Οι Επιτροπές των υποπεριπτώσεων (1) και (2) της
προηγούμενης περίπτωσης συγκροτούνται με απόφαση του διοικητή της
Αστυνομικής Ακαδημίας.
γ. Με τις ίδιες ως άνω διαδικασίες επιλέγονται και ορίζονται
ισάριθμοι προς τους τακτικούς αναπληρωτές καθηγητές.
δ. Ως εκπρόσωπος του διδακτικού προσωπικού κάθε Σχολής
ορίζεται διδάσκων καθηγητής της Σχολής αυτής, κάτοχος διδακτορικού
τίτλου, ο οποίος επιλέγεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.
9. Για την επιλογή του διδακτικού προσωπικού της προηγούμενης
παραγράφου προηγείται, απαραιτήτως, η δημοσίευση σχετικής
προκήρυξης, με την οποία καθορίζονται τα προσόντα που απαιτούνται,
τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προς πιστοποίηση των προσόντων
των υποψηφίων, καθώς επίσης η διάρκεια και οι λοιποί όροι εργασίας.
Για τη διδασκαλία, στην Αστυνομική Ακαδημία, μαθήματος του οποίου
το γνωστικό αντικείμενο διδάσκεται σε Α.Ε.Ι., απαιτείται η κατοχή
διδακτορικού τίτλου σπουδών στο ίδιο ή σε συναφές αντικείμενο και
μόνον εφόσον δεν υπάρχει υποψήφιος καθηγητής για το μάθημα αυτό
επιτρέπεται η διδασκαλία του από καθηγητή κάτοχο μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο. Η προκήρυξη εκδίδεται από τον
διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, ύστερα από σχετική εισήγηση του
Εκπαιδευτικού Συμβουλίου η οποία υποβάλλεται πριν από τη λήξη του
προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και δημοσιεύεται σε τουλάχιστον δύο
(2) ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Με την
προκήρυξη καθορίζεται και η αμοιβή των καθηγητών ή αναπληρωτών
καθηγητών Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στις τριμελείς Επιτροπές επιλογής
της προηγούμενης παραγράφου.
10. Ο Διευθυντής Σπουδών κάθε Σχολής, σε συνεργασία με τον
διοικητή αυτής, εντός ενός μηνός από τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους,
εισηγείται προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αναφορικά με το πρόγραμμα
σπουδών, τις θεματικές ενότητες της διδακτέας ύλης, τα εκπαιδευτικά
βοηθήματα, συγγράμματα και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό που θεωρείται
αναγκαίο για την εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής, καθώς και για
κάθε άλλο θέμα που αφορά στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή
λειτουργία της Σχολής για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος. Επί της
εισηγήσεως αποφασίζει το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο εντός ενός μηνός
από την υποβολή της και σε κάθε περίπτωση είκοσι (20) τουλάχιστον
ημέρες πριν από την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού έτους.
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11. Από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας
μπορεί, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, να οργανώνονται
και να υλοποιούνται, αυτοδυνάμως ή σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. της χώρας,
προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και να απονέμονται αντίστοιχοι
τίτλοι σπουδών. Τα προγράμματα αυτά καταρτίζονται από ειδική τριμελή
Επιτροπή, η οποία συγκροτείται γι’ αυτό το σκοπό με απόφαση του
διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας και συντίθεται από τον διοικητή
της Σχολής, ως πρόεδρο και μέλη τον Διευθυντή Σπουδών της Σχολής
αυτής και έναν καθηγητή Α.Ε.Ι. του ιδίου ή συναφούς προς το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος, σε
περίπτωση συνεργασίας, προέρχεται από το συνεργαζόμενο Α.Ε.Ι. Το
περιεχόμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών υποβάλλεται
στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από αυτό. Μέρος των
μεταπτυχιακών προγραμμάτων μπορεί να υλοποιείται σε Σχολές ή
Τμήματα Α.Ε.Ι. της Αθήνας. Διευθυντής του Προγράμματος
μεταπτυχιακών σπουδών είναι ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής, ο
οποίος μεριμνά για την ομαλή υλοποίησή του. Με τον οικείο κανονισμό
ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα και λεπτομέρειες εφαρμογής του
προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία αφορούν, ιδίως:
α. το αντικείμενο, το σκοπό και τη χρονική διάρκεια του
προγράμματος, καθώς και το είδος των μεταπτυχιακών τίτλων που
απονέμονται,
β. τις κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές, τη
διαδικασία εισαγωγής τους, τα διδασκόμενα μαθήματα, τις πρακτικές
ασκήσεις, τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών και τη διδακτική και
ερευνητική απασχόλησή τους,
γ. τις ανάγκες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για την
απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος, το συνολικό κόστος
υλοποίησής του, καθώς και τις πηγές και το ύψος χρηματοδότησής του,
αναλυτικά,
δ. την τυχόν αναθεώρηση επιμέρους παραμέτρων του σχετικού
προγράμματος σπουδών, και
ε. κάθε άλλο θέμα που αφορά στην οργάνωση και υλοποίηση του
προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
12. Στο Επιτελείο της Αστυνομικής Ακαδημίας λειτουργεί
Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης και Τεχνικής Υποστήριξης, η οποία
είναι αρμόδια για τη διαχείριση των θεμάτων οικονομικής φύσεως και
υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Αστυνομικής Ακαδημίας και των
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υπαγομένων σ’ αυτήν Υπηρεσιών, όπως τα θέματα προϋπολογισμού,
μισθοδοσίας, δαπανών, προμηθειών και, γενικά, διαχείρισης των
οικονομικών πόρων, καθώς και τα θέματα εφοδιασμού, συντήρησης και
διανομής στο προσωπικό και τις Υπηρεσίες των απαραίτητων μέσων,
μηχανημάτων και λοιπών εφοδίων και υλικών. Στις αρμοδιότητες της
Υπηρεσίας αυτής περιλαμβάνονται, ιδίως:
α. η κατάρτιση, η έγκαιρη υποβολή για έγκριση, τροποποίηση
ή αναμόρφωση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του
προϋπολογισμού της Αστυνομικής Ακαδημίας και η συγκέντρωση,
επεξεργασία και η αξιολόγηση των συναφών προς το ζήτημα αυτό
στοιχείων,
β. η έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή για έγκριση του ετήσιου
ή μεσοπρόθεσμου προγράμματος προμηθειών, η μέριμνα για την
εκτέλεσή του και η διεκπεραίωση όλων των συναφών με το ζήτημα αυτό
διαδικασιών, όπως η διενέργεια διαγωνισμών, η παραλαβή των
προμηθειών και η εκποίηση ή καταστροφή του περιορισμένης
οικονομικής εκμετάλλευσης ή άχρηστου υλικού, σύμφωνα με τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις,
γ. η διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν στην
εκκαθάριση δαπανών της Αστυνομικής Ακαδημίας, η διαχείριση της
πάγιας προκαταβολής και η σύνταξη του απολογισμού και ισολογισμού
και η υποβολή τους για έγκριση,
δ. η διεκπεραίωση των διαδικασιών που προβλέπονται για τη
μισθοδοσία, την αμοιβή ή την αποζημίωση του πάσης φύσεως
προσωπικού της Αστυνομικής Ακαδημίας, η παρακολούθηση και
τακτοποίηση των μισθολογικών του μεταβολών και η μέριμνα για τη
μηχανογραφική επεξεργασία, ανάλυση και τήρηση των σχετικών
στοιχείων,
ε. η παραλαβή και η μέριμνα για την εξόφληση των
χρηματικών ενταλμάτων και η διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
στ. η καταγραφή, παρακολούθηση, αξιοποίηση και διαχείριση
της ακίνητης και κινητής περιουσίας και του κάθε είδους εξοπλισμού της
Αστυνομικής Ακαδημίας και η διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών.
13. Πόροι της Αστυνομικής Ακαδημίας είναι, ιδίως:
α. η ετήσια κρατική επιχορήγηση, που εγγράφεται στον
προϋπολογισμό εξόδων του ΕΦ.43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»,
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β. οι πρόσοδοι από τη μίσθωση ή κατ’ άλλον τρόπο αξιοποίηση
περιουσιακών της στοιχείων,
γ. τα έσοδα από τη συμμετοχή της σε εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα χρηματοδότησης,
δ. οι κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές,
κληροδοσίες και πόροι συναφείς προς το σκοπό και την αποστολή της.
14. Ως προϊστάμενος της Αστυνομικής Ακαδημίας τοποθετείται,
με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αξιωματικός με το
βαθμό του Υποστράτηγου Αστυνομίας, ή Ταξίαρχου Αστυνομίας, ο
οποίος φέρει τον τίτλο του διοικητή. Ως υποδιοικητής ορίζεται
αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας με το βαθμό του Ταξίαρχου ή
του Αστυνομικού Διευθυντή. Ως διοικητές των Σχολών της Αστυνομικής
Ακαδημίας ορίζονται αξιωματικοί με το βαθμό του Ταξίαρχου ή του
Αστυνομικού Διευθυντή.
15. Η λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας και η εισαγωγή για
εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της διέπονται από τις
διατάξεις των άρθρων 41 παρ.1 και 3 έως 10, 42 και 43 του ν. 1481/1984
(Α΄152) και του ν. 2226/1994 (Α΄122).
16. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση
του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται,
μέσα στο πλαίσιο του άρθρου αυτού, τα θέματα οργάνωσης και
λειτουργίας της Αστυνομικής Ακαδημίας και των Σχολών που υπάγονται
σ’ αυτήν, της διδακτέας ύλης, του διδακτικού και διοικητικού
προσωπικού, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των δοκίμων, των
εξετάσεων και των λοιπών τρόπων ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών,
η φοίτηση και η αποφοίτηση από τις Σχολές και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια. Τα προεδρικά διατάγματα του προηγούμενου εδαφίου
κωδικοποιούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
απαρτίζουν τον κανονισμό εκπαίδευσης του προσωπικού της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Τ Μ Η Μ Α Ζ΄
Τελικές – Μεταβατικές – Καταργούμενες και άλλες διατάξεις
Άρθρο 29
Τελικές διατάξεις
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1. Για τη ρύθμιση των θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των
Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και του προσωπικού της
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 11 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152) και
28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41).
2. Διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων που ρυθμίζουν
θέματα προσωπικού και Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας
εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του
παρόντος.
Άρθρο 30
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων με τις οποίες θα
καθοριστούν η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των
Υπηρεσιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας εξακολουθούν να λειτουργούν
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις
διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου, η
Αστυνομική Ακαδημία και οι Σχολές που υπάγονται σ’ αυτήν
εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 31
Τροποποίηση διατάξεων
Οι παράγραφοι 1 και 7 του άρθρου 13 του νόμου 2800/2000
(Α΄41) αντικαθίστανται ως εξής :
«1. Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας συνιστάται και
λειτουργεί Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων,
το οποίο συγκροτείται από τους:
α. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας ως πρόεδρο,
β. Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,
γ. Γενικούς Επιθεωρητές Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης και
δ. Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικού και Οικονομικοτεχνικών, ως
μέλη».
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«7. Το Συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον
τεσσάρων (4) μελών. Όταν συγκαλείται για τη διαχείριση κρίσεων ή για
σοβαρά θέματα ασφάλειας, δύνανται να καλούνται και να συμμετέχουν
και οι Γενικοί Διευθυντές Ασφάλειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος».
Άρθρο 32
Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων – Σύσταση οργανικών θέσεων
αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων
1. Καταργούνται έξι χιλιάδες επτακόσιες (6.700) από τις κενές
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οργανικές θέσεις
αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων.
2. Συνιστώνται διακόσιες (200) νέες οργανικές θέσεις αστυνομικού
προσωπικού ειδικών καθηκόντων, οι οποίες προστίθενται στις
προβλεπόμενες από την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19
του ν.2800/2000 οργανικές θέσεις. Ο αριθμός των θέσεων αυτών, κατά
κατηγορία και ειδικότητα, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που
εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη.
Άρθρο 33
Τροποποίηση διατάξεων
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.1711/1987 (Α΄
109), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν.3181/2003 (Α΄ 218), αντικαθίσταται ως εξής :
«Το προσωπικό αυτό δεν δύναται να υπερβαίνει τα τριακόσια
(300) άτομα».
Άρθρο 34
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. οι παράγραφοι 2,4,5,6,11 και 12 του άρθρου 41 του ν.
1481/1984,
β. τα άρθρα 8, 9, 10, 12, 14, 23 και 24 του ν.2800/2000,
γ. κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκεινται στις διατάξεις
του παρόντος νόμου.

48

Άρθρο 35
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο
κανονιστικές πράξεις εκδίδονται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος
του.

