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ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 

«Αναδιοργάνωςθ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ και τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ, αναβάκμιςθ Τπθρεςιϊν του Τπουργείου 

Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ και ρφκμιςθ λοιπϊν κεμάτων 
αρμοδιότθτασ Τπουργείου Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ» 

 

ΜΕΡΟ Αϋ 
Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Επιτελικοφ χεδιαςμοφ 

 

Άρκρο 1 
Αναβάκμιςθ Επιτελικισ Μονάδασ 

 
1.   Θ Επιτελικι Ξονάδα του π.δ. 79/2011 (Α’ 196) αναβακμίηεται ςε επίπεδο Γενικισ 
Διεφκυνςθσ και μετονομάηεται ςε Γενικι Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν και Επιτελικοφ 
Υχεδιαςμοφ.  
2. Θ Γενικι Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν και Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ υποβοθκά το ζργο 
του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, πζραν των τομζων που 
προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 1 του π.δ. 79/2011 και ςτουσ τομείσ που 
αποτελοφν τθν αρμοδιότθτα των Χπθρεςιϊν που υπάγονται ςε αυτιν και ςυντονίηει το 
ζργο τουσ. 
3. Θ Γενικι Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν και Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ διαρκρϊνεται ςε 
τρεισ Διευκφνςεισ ωσ ακολοφκωσ: 
 α. Φθ Διεφκυνςθ Επιτελικισ Χποςτιριξθσ. 
 β. Φθ Διεφκυνςθ Ζρευνασ και Χποδομϊν. 
 γ. Φθ Διεφκυνςθ Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ.  
4.      Φθ κζςθ του Σροϊςταμζνου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν και Επιτελικοφ 
Υχεδιαςμοφ κατζχει ανϊτατοσ αξιωματικόσ των Υωμάτων που υπάγονται ςτο Χπουργείο 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, ι πολιτικόσ υπάλλθλοσ του Χπουργείου με 
βακμό τουλάχιςτον Βϋ, ο οποίοσ επιλζγεται και τοποκετείται με απόφαςθ του Χπουργοφ 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ μεταξφ των ςτελεχϊν του Χπουργείου, τα 
οποία διακζτουν τα κατάλλθλα προςόντα και εμπειρία ςτα αντικείμενα τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ.   
5. Ρ Σροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν και Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ 
αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ του άρκρου 7 του π.δ. 79/2011, όςον αφορά ςτισ Διευκφνςεισ, τα 
Φμιματα και τα Γραφεία που υπάγονται ςε αυτιν, κακϊσ και αυτζσ του άρκρου 3Β του 
ν. 2362/1995 (Αϋ 247), όπωσ ιςχφει. 
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Άρκρο 2 
φςταςθ Διεφκυνςθσ  Επιτελικισ Τποςτιριξθσ 

  
1. Υτο Χπουργείο Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ ςυνιςτάται Διεφκυνςθ 
Επιτελικισ Χποςτιριξθσ, θ οποία υπάγεται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν και 
Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ. 
2. Φθ κζςθ του Σροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Επιτελικισ Χποςτιριξθσ κατζχει 
ανϊτεροσ ι ανϊτατοσ αξιωματικόσ των Υωμάτων που υπάγονται ςτο Χπουργείο 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ ι υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΣΕ με βακμό 
τουλάχιςτον Βϋ, ο οποίοσ ορίηεται με απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ. 
3. Ρ Σροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ ευκφνεται για τθν ομαλι λειτουργία αυτισ και 
τθν αποτελεςματικι εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τθσ. Υτο πλαίςιο αυτό ιδίωσ: 
          α. Αξιολογεί τισ ανάγκεσ των Φμθμάτων και κατανζμει το προςωπικό ςε αυτζσ, 
βάςει των ειδικότερων γνϊςεων και ικανοτιτων του. 
          β. Ρρίηει τουσ προϊςταμζνουσ των Φμθμάτων βάςει των ιςχυουςϊν διατάξεων, του 
βακμοφ και των ειδικότερων προςόντων τουσ. 
          γ. Επικοινωνεί και ςυνεργάηεται με τα αρμόδια όργανα και Χπθρεςίεσ των 
Υωμάτων και Χπθρεςιϊν του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, 
κακϊσ και με οποιαδιποτε άλλθ αρμόδια Χπθρεςία ι Ϊορζα ςτο πλαίςιο εκπλιρωςθσ 
τθσ αποςτολισ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 
          δ. Σαρακολουκεί τισ εξελίξεισ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ επί κεμάτων αρμοδιότθτασ 
τθσ Χπθρεςίασ και ςυμμετζχει ςε επιτροπζσ, ςυνζδρια και ςυναντιςεισ που 
πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο αυτισ. 
          ε. Μακορίηει τισ προτεραιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ, οργανϊνει τον τρόπο εκτζλεςθσ 
των εργαςιϊν και παρζχει ςτο προςωπικό τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ για 
τθν ακριβι εκτζλεςθ των κακθκόντων του. 
  ςτ. Ρρίηει εκπροςϊπουσ για τα διάφορα ςυνζδρια, επιτροπζσ και ςυναντιςεισ, ςτο 
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ Διεφκυνςθσ. 
          η. Γνωματεφει ςτισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ που ςυντάςςονται από τουσ 
υφιςταμζνουσ του για το προερχόμενο από το Υϊμα ςτο οποίο ανικει προςωπικό τθσ 
Διεφκυνςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 8 παρ. 4 του παρόντοσ. 
         θ. Αςκεί κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που του ανατίκεται από τον Χπουργό Δθμόςιασ 
Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ ςτο πλαίςιο εκπλιρωςθσ τθσ αποςτολισ τθσ 
Διεφκυνςθσ. 

 
Άρκρο 3  

Διάρκρωςθ Διεφκυνςθσ Επιτελικισ Τποςτιριξθσ 
 

1. Υτθ Διεφκυνςθ Επιτελικισ Χποςτιριξθσ υπάγονται τα Φμιματα Οομικισ 
Χποςτιριξθσ και Μαλισ Οομοκζτθςθσ, το οποίο μετονομάηεται ςε Φμιμα Οομικισ 
Χποςτιριξθσ και Οομοκετικισ Σρωτοβουλίασ, και Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Χποκζςεων 
τθσ Επιτελικισ Ξονάδασ του άρκρου 1 παρ. 3 του π.δ. 79/2011, τα οποία διατθροφν τθ 
διάρκρωςθ, τισ αρμοδιότθτεσ και τισ κζςεισ του προςωπικοφ τουσ. 
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2. Υτθ Διεφκυνςθ Επιτελικισ Χποςτιριξθσ υπάγεται το Φμιμα Ρργανωτικϊν Ξελετϊν 
και Διακλαδικοφ Υυντονιςμοφ του άρκρου 1 παρ. 3 εδάφιο α’ του π.δ. 79/2011, το οποίο 
μετονομάηεται ςε Φμιμα Υτρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Υχεδιαςμοφ και Ρργάνωςθσ 
και διατθρεί τθ διάρκρωςθ και τισ κζςεισ του προςωπικοφ του. Φο Φμιμα Υτρατθγικοφ 
και Επιχειρθςιακοφ Υχεδιαςμοφ και Ρργάνωςθσ, εκτόσ των προβλεπόμενων ςτο άρκρο 2 
του π.δ. 79/2011 αρμοδιοτιτων, αςκεί και τισ ακόλουκεσ ιδίωσ αρμοδιότθτεσ: 
          α. Ματαρτίηει το πενταετζσ Υτρατθγικό και Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Νειτουργίασ 
και Ανάπτυξθσ (Υ.Ε.Σ.Ν.Α.) του Χπουργείου ςε ςυνεργαςία με τα εποπτευόμενα Υϊματα 
και Χπθρεςίεσ, το οποίο ανακεωρείται κάκε ζτοσ. Φο Υ.Ε.Σ.Ν.Α. ολοκλθρϊνεται το μινα 
Ιοφλιο του κάκε ζτουσ και αφορά ςτθν περίοδο που αρχίηει τον Ιανουάριο του 
ερχόμενου ζτουσ. Φο Υ.Ε.Σ.Ν.Α. εγκρίνεται από τον Χπουργό Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ. Φο Υ.Ε.Σ.Ν.Α. περιλαμβάνει τα ακόλουκα επιμζρουσ Φομεακά 
και Επιχειρθςιακά Υχζδια (Φ.ΕΣΙ.ΥΫ.): 
- Σροχπολογιςμόσ λειτουργίασ, ςυνολικά και ανά εποπτευόμενο φορζα. 
- Επενδφςεισ, ςυνολικά και ανά εποπτευόμενο φορζα. 
-Ανκρϊπινοι πόροι – προςλιψεισ, εξζλιξθ, ανάγκεσ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ ανά 
φορζα. 
- Ανάπτυξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ανά φορζα. 
Ξετά τθν ζγκριςθ των Φ.ΕΣΙ.ΥΫ. μζχρι το μινα Υεπτζμβριο του κάκε ζτουσ καταρτίηονται 
Ετιςια Σρογράμματα Δράςθσ (ΕΣΔ) ανά τομεακό πρόγραμμα και ανά φορζα για τθν 
εκτζλεςι του. Φο Υ.Ε.Σ.Ν.Α., τα Φ.ΕΣ.ΥΫ. και τα Ε.Σ.Δ. αποτελοφν το πλαίςιο λειτουργίασ 
κάκε επιμζρουσ προγράμματοσ δράςθσ των φορζων και των υπθρεςιϊν του Χπουργείο. 
          β. Σαρακολουκεί τθν υλοποίθςθ των ςχεδίων και δράςεων ςε τριμθνιαία βάςθ και 
ςτισ αρχζσ του επόμενου μινα υποβάλει αναφορά προόδου και αποκλίςεων ςτα 
ιεραρχικά ανϊτερα διοικθτικά όργανα του Χπουργείου. 
          γ.   Ξελετά και προτείνει τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ του Χπουργείου. 
          δ. Ξετρά τθν αποδοτικότθτα και αποτελεςματικότθτα, εκτιμά τα αποτελζςματα 
και διατυπϊνει ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του 
Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ και των υπθρεςιϊν που 
υπάγονται ςε αυτό, κατά τα οριηόμενα ςτα άρκρα 5 και 6 του ν. 3230/2004 (Α’ 44). 
         ε. Υυντάςςει εκκζςεισ αποτελεςμάτων για επιμζρουσ αξιολογιςεισ του, ςε ετιςια 
δε βάςθ εκκζςεισ απολογιςμοφ τθσ δράςθσ του, τισ οποίεσ υποβάλλει ςτον Χπουργό 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ και ςυγχρόνωσ τισ διαβιβάηει ςτθ Διεφκυνςθ 
Σοιότθτασ και Αποδοτικότθτασ του Χπουργείου Διοικθτικισ Ξεταρρφκμιςθσ και 
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτα άρκρα 5 και 6 του ν. 3230/2004.  
       ςτ. ‘Ζχει τθν εποπτεία εκ μζρουσ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ επί του Φαμείου Επικουρικισ Αςφάλιςθσ και Σρόνοιασ Απαςχολοφμενων ςτα 
Υϊματα Αςφαλείασ (ΦΕΑΣΑΥΑ) του άρκρου 94 του ν. 3655/2008 (Α’ 58), όπωσ ιςχφει. 
3.   α. Υτθ Διεφκυνςθ Επιτελικισ Χποςτιριξθσ υπάγεται το Φμιμα Διοικθτικισ και 
Ρικονομοτεχνικισ Ξζριμνασ του άρκρου 1 παρ. 3 εδάφιο δ’ του π.δ. 79/2011, το οποίο 
μετονομάηεται ςε Φμιμα Σροςωπικοφ και Διοικθτικισ Ξζριμνασ. Υτο Φμιμα 
ςυςτινονται Γραφείο Σροςωπικοφ και Γραφείο Εςωτερικϊν Νειτουργιϊν. Φο Φμιμα 
διατθρεί τισ αρμοδιότθτεσ, εκτόσ των περιπτϊςεων δ’ και ε’ του άρκρου 5 του π.δ. 
79/2011, και τισ κζςεισ του προςωπικοφ του. Υτισ αρμοδιότθτεσ του Φμιματοσ 
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Σροςωπικοφ και Διοικθτικισ Ξζριμνασ, εκτόσ αυτϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 5 του 
π.δ. 79/2011, περιλαμβάνονται ιδίωσ και οι ακόλουκεσ: 
        αα. Θ μζριμνα για τθ ςτελζχωςθ των Φμθμάτων και των Γραφείων του Χπουργείου 
με το απαραίτθτο για τθ λειτουργία τουσ προςωπικό, θ παρακολοφκθςθ τθσ 
υπθρεςιακισ κατάςταςθσ και των μεταβολϊν του προςωπικοφ αυτοφ και γενικά ο 
χειριςμόσ όλων των υποκζςεων που το αφοροφν. 
       ββ. Ρ χειριςμόσ κεμάτων διοικθτικισ φφςεωσ που ανάγονται ςτθν αρμοδιότθτα τθσ 
πολιτικισ θγεςίασ του Χπουργείου και αφοροφν το προςωπικό των Υωμάτων και 
Χπθρεςιϊν του Χπουργείου, ςε ςυνεργαςία με τα οικεία Επιτελεία και Χπθρεςίεσ. 
       γγ. Ρ χειριςμόσ κεμάτων γενικοφ ενδιαφζροντοσ του προςωπικοφ των Υωμάτων και 
Χπθρεςιϊν του Χπουργείου, θ παρακολοφκθςθ τθσ διοικθτικισ νομοκεςίασ και θ 
διατφπωςθ ειςθγιςεων για τθ βελτίωςθ τθσ, ςε ςυνεργαςία με τα Επιτελεία των 
Υωμάτων και τισ Χπθρεςίεσ και θ προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ ςχετικϊν οδθγιϊν. 
       δδ. Θ επεξεργαςία προτάςεων και ειςθγιςεων των υπθρεςιϊν του Χπουργείου για 
οικονομικά, ςυνταξιοδοτικά και αςφαλιςτικά κζματα του προςωπικοφ του και θ μζριμνα 
για τθν προϊκθςι τουσ. 
       εε. Θ μζριμνα για τθν παραλαβι, διακίνθςθ και διεκπεραίωςθ τθσ αλλθλογραφίασ 
του Χπουργείου, τθ διάκεςθ του προςωπικοφ ςτισ τακτικζσ και ζκτακτεσ υπθρεςίεσ, τθν 
ευταξία και κακαριότθτα των χϊρων, τον εξοπλιςμό των Διευκφνςεων, Φμθμάτων και 
των Γραφείων του Χπουργείου με τα αναγκαία μζςα και υλικά και τθν καλι ςυντιρθςθ 
και λειτουργία τουσ. 
      ςτςτ. Θ μζριμνα για τθν παράδοςθ ςτουσ οικείουσ Χπαςπιςτζσ τθσ αλλθλογραφίασ 
που προορίηεται για τον Χπουργό, τον Χφυπουργό και τουσ Γενικοφσ Γραμματείσ και θ 
παράδοςθ ςτον Σροϊςτάμενο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν και Επιτελικοφ 
Υχεδιαςμοφ τθσ αλλθλογραφίασ που προορίηεται γι’ αυτόν, με τθν ζνδειξθ "προςωπικι". 
       ηη. Θ μζριμνα για τθ ςτζγαςθ των Χπθρεςιϊν του Χπουργείου και ο χειριςμόσ των 
δαπανϊν του τακτικοφ προχπολογιςμοφ για τθν αγορά, μίςκωςθ, επιςκευι και 
ςυντιρθςθ κτιρίων των υπθρεςιϊν του Χπουργείου. 
  θθ. Θ μζριμνα για τθν επιςκευι, ςυντιρθςθ και κίνθςθ των οχθμάτων του Χπουργείου 
και θ ζγκριςθ των ςχετικϊν πιςτϊςεων για το ςκοπό αυτό. 
      κκ. Ρ προςδιοριςμόσ των αναγκϊν του προςωπικοφ του Χπουργείου ςε ατομικά 
εφόδια και είδθ εξάρτθςθσ και θ κατανομι αυτϊν. 
       ιι. Ρ χειριςμόσ των κεμάτων καταλογιςμοφ τθσ αξίασ των δθμοςίων υλικϊν του 
Χπουργείου ςε βάροσ των υπαιτίων, για απϊλεια, βλάβθ ι φκορά τουσ. 
     ιαια. Θ ζγκριςθ τθσ βιβλιοδεςίασ, εκτφπωςθσ και χοριγθςθσ εντφπων των υπθρεςιϊν 
του Χπουργείου από το τυπογραφείο τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 
     ιβιβ. Ρ χειριςμόσ των κεμάτων που αφοροφν ςυνταξιοδοτικζσ υποκζςεισ του ωσ άνω 
προςωπικοφ. 
     ιγιγ. Θ παρακολοφκθςθ τθσ αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ λειτουργίασ των 
αςφαλιςτικϊν φορζων του ανωτζρω προςωπικοφ. 
      ιδιδ. Θ μζριμνα για τθ χοριγθςθ ςτο πολιτικό προςωπικό του Χπουργείου των 
προβλεπόμενων για αυτό εφοδίων. 
     ιειε. Θ διεκπεραίωςθ των μετακινιςεων του προςωπικοφ του Χπουργείου. 
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     β. Ρι ανωτζρω αρμοδιότθτεσ κατανζμονται με απόφαςθ του Σροϊςταμζνου του 
Φμιματοσ ςτα Γραφεία που υπάγονται ςε αυτό. 
4. Υτθ Διεφκυνςθ Επιτελικισ Χποςτιριξθσ μεταφζρονται το Γραφείο Μοινοβουλευτικοφ 
Ελζγχου τθσ περ. γ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 2800/2000 (Α’ 41) και το Γραφείο 
Φφπου και Δθμοςίων Υχζςεων τθσ περ. δ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 2800/2000, 
διατθρουμζνων κατά τα λοιπά των ςχετικϊν διατάξεων.  
5.    Ματά τα λοιπά διατθροφνται ςε ιςχφ οι διατάξεισ του π.δ. 79/2011. 

 
Άρκρο 4 

φςταςθ Διεφκυνςθσ Ζρευνασ και Yποδομϊν 
1.    Υτο Χπουργείο Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ ςυνιςτάται Διεφκυνςθ 
Ζρευνασ και Χποδομϊν, θ οποία υπάγεται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν και 
Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ. 
2.    Θ Διεφκυνςθ Ζρευνασ και Χποδομϊν είναι ιδίωσ αρμόδια για: 
       α. τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν δελτίων των προσ ςυγχρθματοδότθςθ δράςεων ςτο 
πλαίςιο των Ευρωπαϊκϊν Φαμείων του Ϋϊρου των Εςωτερικϊν Χποκζςεων τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, των ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
Φομεακϊν, Σεριφερειακϊν, Επιχειρθςιακϊν και λοιπϊν Σρογραμμάτων, κακϊσ και των 
αναπτυξιακϊν δράςεων του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ και 
των εποπτευόμενων από αυτό φορζων και Υωμάτων, οι οποίεσ χρθματοδοτοφνται από 
το Σρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων ι άλλεσ ευρωπαϊκζσ και αναπτυξιακζσ πθγζσ 
χρθματοδότθςθσ. 
       β. τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ 
προμικειασ αγακϊν και υπθρεςιϊν, εκπόνθςθσ μελετϊν και εκτζλεςθσ ζργων ςτο 
πλαίςιο των ανωτζρω Σρογραμμάτων και δράςεων,  
       γ. τθ διενζργεια ερευνϊν αγοράσ για τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν των 
ςχετικϊν διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν ςτο πλαίςιο των ανωτζρω Σρογραμμάτων και 
δράςεων του Χπουργείου,  
       δ.   τθ διενζργεια των ανωτζρω διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν ι διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
και τθ ςφναψθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο των ανωτζρω Σρογραμμάτων και 
δράςεων του Χπουργείου, 
       ε.  τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ των ανωτζρω ςυμβάςεων, τθν παραλαβι των 
παραδοτζων, και τθν ανάκεςθ ςυντιρθςθσ και καλισ λειτουργίασ τουσ ςτο πλαίςιο των 
ανωτζρω προγραμμάτων και δράςεων του Χπουργείου, 
     ςτ. τθν επίβλεψθ και εκτζλεςθ ζργων και μελετϊν ςτο πλαίςιο των ανωτζρω 
προγραμμάτων και δράςεων του Χπουργείου.  
      η. τθ διεκδίκθςθ και αξιολόγθςθ πιςτϊςεων, κακϊσ και τθν παρακολοφκθςθ 
υλοποίθςθσ δράςεων, μζςω των ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ε.Ε. και άλλουσ 
οργανιςμοφσ προγραμμάτων, για τθ χρθματοδότθςθ δράςεων των φορζων του 
Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ. 
3. Θ Διεφκυνςθ Ζρευνασ και Χποδομϊν αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Αρχισ Σιςτοποίθςθσ 
που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου 20 του ν. 3448/2006 (Αϋ 57), κακϊσ και 
τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 34 του ν. 3979/2011 (Αϋ 138).  
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4.  Θ κατά τα ωσ άνω αρμοδιότθτα αςκείται και για κάκε προμικεια αγακϊν και 
υπθρεςιϊν, εκπόνθςθ μελετϊν και εκτζλεςθ ζργων του Χπουργείου, εξαιρουμζνων των 
εποπτευόμενων φορζων και Υωμάτων.  
5.  Φθ κζςθ του Σροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Χποδομϊν κατζχει ανϊτεροσ ι ανϊτατοσ 
αξιωματικόσ των Υωμάτων που υπάγονται ςτο Χπουργείο Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ ι υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΣΕ με βακμό τουλάχιςτον Β’, ο οποίοσ 
ορίηεται με απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ. 
6. Ρ Σροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ ευκφνεται για τθν ομαλι λειτουργία αυτισ και τθν 
αποτελεςματικι εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τθσ. Υτο πλαίςιο αυτό ιδίωσ: 
      α. Αξιολογεί τισ ανάγκεσ των Φμθμάτων και κατανζμει το προςωπικό ςε αυτζσ, βάςει 
των ειδικότερων γνϊςεων και ικανοτιτων του. 
      β. Ρρίηει τουσ προϊςταμζνουσ των Φμθμάτων βάςει των ιςχυουςϊν διατάξεων, του 
βακμοφ και των ειδικότερων προςόντων τουσ. 
      γ. Επικοινωνεί και ςυνεργάηεται με τα αρμόδια όργανα και Χπθρεςίεσ των Υωμάτων 
και Χπθρεςιϊν του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, κακϊσ και 
με οποιαδιποτε άλλθ αρμόδια Χπθρεςία ι Ϊορζα ςτο πλαίςιο εκπλιρωςθσ τθσ 
αποςτολισ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 
      δ. Σαρακολουκεί τισ εξελίξεισ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ επί κεμάτων αρμοδιότθτασ τθσ 
Διεφκυνςθσ και ςυμμετζχει ςε επιτροπζσ, ςυνζδρια και ςυναντιςεισ που 
πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο αυτισ. 
      ε. Μακορίηει τισ προτεραιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ, οργανϊνει τον τρόπο εκτζλεςθσ των 
εργαςιϊν και παρζχει ςτο προςωπικό τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ για τθν 
ακριβι εκτζλεςθ των κακθκόντων του. 
     ςτ. Ρρίηει εκπροςϊπουσ για τα διάφορα ςυνζδρια, επιτροπζσ και ςυναντιςεισ, ςτο 
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ Διεφκυνςθσ. 
      η. Γνωματεφει ςτισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ που ςυντάςςονται από τουσ υφιςταμζνουσ 
του για το προερχόμενο από το οικείο Υϊμα προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 8 παρ. 4 του παρόντοσ. 
      θ. Αςκεί κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που του ανατίκεται από τον Χπουργό Δθμόςιασ 
Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ ςτο πλαίςιο εκπλιρωςθσ τθσ αποςτολισ τθσ 
Διεφκυνςθσ. 
 

Άρκρο 5 
Διάρκρωςθ Διεφκυνςθσ Ζρευνασ και Τποδομϊν 

 
1. Θ Διεφκυνςθ Ζρευνασ, και Χποδομϊν διαρκρϊνεται ςτα εξισ τμιματα:  
    α) Φμιμα Σρομθκειϊν, Ζρευνασ και Φεχνολογίασ,  
    β) Φμιμα Ξελετϊν και Δθμοςίων Ζργων και  
    γ) Φμιμα Δθμοςίων Υυμβάςεων. 
    δ) Φμιμα Ζρευνασ και Αξιοποίθςθσ χρθματοδοτοφμενων πθγϊν από τθν Ε.Ε. ι άλλων 
χρθματοδοτικϊν εργαλείων.  
2. Φο Φμιμα Σρομθκειϊν, Ζρευνασ και Φεχνολογίασ είναι ιδίωσ αρμόδιο για τθν 
προετοιμαςία, τθ διαβοφλευςθ και κατάρτιςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τθν ζρευνα 



[7] 

 

αγοράσ, ςτουσ τομείσ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, ςυςτθμάτων τεχνολογίασ και 
επικοινωνιϊν, κακϊσ και μεταφορικϊν μζςων και διαρκρϊνεται ςτα ακόλουκα γραφεία:  
    α) Υτο Γραφείο Σλθροφορικϊν ςυςτθμάτων, 
    β) Υτο Γραφείο Ξεταφορικϊν Ξζςων και λοιπϊν προμθκειϊν. 
Φα ανωτζρω γραφεία ζχουν τισ ακόλουκεσ, ανά τομζα, αρμοδιότθτεσ: 
       αα) τθν προετοιμαςία των τεχνικϊν δελτίων,  
       ββ) τθ ςφνταξθ των ανωτζρω τεχνικϊν δελτίων,  
       γγ) τθν προετοιμαςία των τεχνικϊν προδιαγραφϊν των ςχετικϊν διαγωνιςτικϊν 
διαδικαςιϊν ι διαδικαςιϊν ανάκεςθσ,  
      δδ) τθν ζρευνα αγοράσ για τθ ςφνταξθ των ανωτζρω τεχνικϊν προδιαγραφϊν,  
       εε) τθ διαβοφλευςθ με τουσ τελικοφσ δικαιοφχουσ για τθ ςφνταξθ των ανωτζρω 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν, 
     ςτςτ) τθ ςφνταξθ των ανωτζρω τεχνικϊν προδιαγραφϊν και  
      ηη) τθν εκπόνθςθ μελετϊν.   

θθ) τισ αρμοδιότθτεσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 34 του ν. 3979/2011 για κζματα 
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και προςταςίασ του 
Σολίτθ, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Υωμάτων και των Χπθρεςιϊν 
αυτοφ.  
3.  Φο Φμιμα Ξελετϊν και Δθμοςίων Ζργων είναι ιδίωσ αρμόδιο για:  
     αα) τθν προετοιμαςία των τεχνικϊν δελτίων,  
     ββ) τθν προετοιμαςία των τεχνικϊν προδιαγραφϊν των ςχετικϊν διαγωνιςτικϊν 
διαδικαςιϊν ι διαδικαςιϊν ανάκεςθσ,  
     γγ) τθν ζρευνα αγοράσ για τθ ςφνταξθ των ανωτζρω τεχνικϊν προδιαγραφϊν,  
     δδ) τθ διαβοφλευςθ με τουσ τελικοφσ δικαιοφχουσ για τθ ςφνταξθ των ανωτζρω 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν,  
     εε) τθ ςφνταξθ των ανωτζρω τεχνικϊν προδιαγραφϊν,  
     ςτςτ) τθν ανάκεςθ ι εκπόνθςθ μελετϊν,  
     ηη) τθν εκτζλεςθ ζργων με αυτεπιςταςία.  
4.  Φο Φμιμα Δθμοςίων Υυμβάςεων είναι ιδίωσ αρμόδιο για τθν προετοιμαςία και 
ςφνταξθ των ςχετικϊν Σροκθρφξεων, τθ διενζργεια των διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν ι 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ, τθ ςφναψθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων ςτουσ τομείσ υπθρεςιϊν, 
προμικειασ αγακϊν, εξοπλιςμϊν και πλθροφορικισ, εκπόνθςθσ μελετϊν και εκτζλεςθσ 
ζργων και τον ζλεγχο ορκισ εκτζλεςθσ αυτϊν και διαρκρϊνεται ςτα ακόλουκα γραφεία:  
   α) Υτο Γραφείο Διαγωνιςμϊν το οποίο ζχει ωσ αρμοδιότθτεσ:  
       αα)  τθν προετοιμαςία και ςφνταξθ των Σροκθρφξεων, 
       ββ) τθ διενζργεια των διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν ι διαδικαςιϊν ανάκεςθσ, 
       γγ) τθ μζριμνα για τθ ςφςταςθ των ςυλλογικϊν οργάνων που προβλζπονται για τθν 
υλοποίθςθ των ςυμβάςεων. Ξε απόφαςθ του Γενικοφ Διευκυντι, ορίηονται τα μζλθ των 
εν λόγω ςυλλογικϊν  οργάνων. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Χπουργοφ, θ οποία εκδίδεται 
μετά από πρόταςθ του Γενικοφ Διευκυντι, ορίηεται θ κατά περίπτωςθ ςυμμετοχι 
εξειδικευμζνων ςτελεχϊν άλλων Χπουργείων ι Δθμόςιων Ϊορζων ςτα ανωτζρω 
ςυλλογικά όργανα. 
      δδ) τθν κατάρτιςθ και ςφναψθ των ςυμβάςεων  
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      εε) τον ζλεγχο ορκισ εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων και  
      ςτςτ) τθ μζριμνα για τθν παραλαβι των παραδοτζων. 
   β) Υτο Γραφείο νομικισ υποςτιριξθσ, το οποίο ζχει ωσ αρμοδιότθτα τθν παροχι 
νομικισ υποςτιριξθσ, τθ ςφνταξθ ςχετικϊν γνωμοδοτιςεων και τθν εκπόνθςθ νομικϊν 
κατευκφνςεων  ςτο πλαίςιο  άςκθςθσ των αρμοδιοτιτων του Φμιματοσ. 
5. Φο Φμιμα Ζρευνασ και Αξιοποίθςθσ χρθματοδοτοφμενων πθγϊν από τθν Ε.Ε. ι άλλων 
χρθματοδοτικϊν εργαλείων, είναι ιδίωσ αρμόδιο για: 

α)  Φθν προετοιμαςία, τθ κατάρτιςθ και τθ ςφνταξθ τεχνικϊν δελτίων ζργων προσ τισ 
αρμόδιεσ Διαχειριςτικζσ και Χπεφκυνεσ Αρχζσ. 

 β) Φθ διεκδίκθςθ και αξιολόγθςθ πιςτϊςεων, μζςω των ςυγχρθματοδοτοφμενων από 
τθν Ε.Ε. και λοιποφσ οργανιςμοφσ προγραμμάτων, με ςκοπό τθ χρθματοδότθςθ ζργων 
υποδομισ, προμθκειϊν, παροχισ υπθρεςιϊν και μελετϊν των φορζων του Χπουργείου 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ του 
προςωπικοφ τουσ και ςυναφϊν προσ τθν αποςτολι τουσ δράςεων. 
   γ) Φθν κατάρτιςθ και τθν υποβολι προτάςεων ζργων προσ τισ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ των 
ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ε.Ε., Επιχειρθςιακϊν και λοιπϊν προγραμμάτων για 
τθν ζγκριςθ χρθματοδότθςισ τουσ, κακϊσ και τθ φροντίδα υλοποίθςισ τουσ μζχρι τθν 
οικονομικι ολοκλιρωςι τουσ. 
   δ) Φθν εξαςφάλιςθ τθσ περιοδικισ πλθροφόρθςθσ των Διαχειριςτικϊν Αρχϊν, για τα 
υλοποιοφμενα ζργα, κακϊσ και τθν προετοιμαςία για τθ διεξαγωγι επικεωριςεων και 
επαλθκεφςεων από τα αρμόδια εκνικά και Ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, αναφορικά με 
τα ζργα αυτά. 
6. Ρ Σροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ μπορεί να ανακζτει ειδικότερα κακικοντα ςε 
υπαλλιλουσ εντόσ του ιδίου Φμιματοσ, ανεξαρτιτωσ τθσ αρμοδιότθτασ των Γραφείων, 
εφόςον απαιτοφνται εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ για τθ διεκπεραίωςθ των αρμοδιοτιτων 
του Φμιματοσ. 
7. Ξε απόφαςθ των Χπουργϊν Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ και 
Οαυτιλίασ και Αιγαίου μπορεί να διενεργοφνται, κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ και για 
ηθτιματα αντιμετϊπιςθσ τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ και εκτζλεςθσ των προσ 
ςυγχρθματοδότθςθ δράςεων ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Φαμείου Εξωτερικϊν 
Υυνόρων και του Ευρωπαϊκοφ Φαμείου Επιςτροφισ, διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ για 
ςυγκεκριμζνεσ προμικειεσ αγακϊν, υπθρεςιϊν, μελετϊν και ζργων, με εξαίρεςθ αυτζσ 
που εντάςςονται ςτο Ενιαίο Σρόγραμμα Σρομθκειϊν (Ε.Σ.Σ.), από τθ Διεφκυνςθ 
Ζρευνασ και Χποδομϊν του παρόντοσ, για λογαριαςμό του Νιμενικοφ Υϊματοσ.  

 
Άρκρο 6 

φςταςθ Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ 
 

1. Υτο Χπουργείο Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ ςυςτινεται Διεφκυνςθ 
Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ, θ οποία υπάγεται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν και 
Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ.  
2. Θ ανωτζρω Διεφκυνςθ είναι αρμόδια για τθ διαςφάλιςθ τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ 
διαχείριςθσ του φορζα του και των χρθματοδοτοφμενων από αυτόν φορζων τθσ Γενικισ 
Μυβζρνθςθσ και εποπτεφει τισ διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτον προχπολογιςμό και τθ 
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λογιςτικι αποτφπωςθ των δραςτθριοτιτων των υπθρεςιϊν και των φορζων του 
Χπουργείου που αναφζρονται ςτο άρκρο 7, ςφμφωνα με το άρκρο 3Β του 2362/1995 (Αϋ 
247), όπωσ ιςχφει.   
3. Φθ κζςθ του Σροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ κατζχει 
ανϊτεροσ ι ανϊτατοσ αξιωματικόσ των Υωμάτων που υπάγονται ςτο Χπουργείο 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ ι υπάλλθλοσ κατθγορίασ ΣΕ με βακμό 
τουλάχιςτον Β’, ο οποίοσ ορίηεται με απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ. 
4. Ρ Σροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ ευκφνεται για τθν ομαλι λειτουργία αυτισ και τθν 
αποτελεςματικι εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τθσ. Υτο πλαίςιο αυτό ιδίωσ: 
    α. Αξιολογεί τισ ανάγκεσ των Φμθμάτων και κατανζμει το προςωπικό ςε αυτζσ, βάςει 
των ειδικότερων γνϊςεων και ικανοτιτων του. 
    β. Ρρίηει τουσ προϊςταμζνουσ των Φμθμάτων βάςει των ιςχυουςϊν διατάξεων, του 
βακμοφ και των ειδικότερων προςόντων τουσ. 
    γ. Επικοινωνεί και ςυνεργάηεται με τα αρμόδια όργανα και Χπθρεςίεσ των Υωμάτων 
και Χπθρεςιϊν του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, κακϊσ και 
με οποιαδιποτε άλλθ αρμόδια Χπθρεςία ι Ϊορζα ςτο πλαίςιο εκπλιρωςθσ τθσ 
αποςτολισ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται. 
    δ. Σαρακολουκεί τισ εξελίξεισ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ επί κεμάτων αρμοδιότθτασ τθσ 
Διεφκυνςθσ και ςυμμετζχει ςε επιτροπζσ, ςυνζδρια και ςυναντιςεισ που 
πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο αυτισ. 
    ε. Μακορίηει τισ προτεραιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ, οργανϊνει τον τρόπο εκτζλεςθσ των 
εργαςιϊν και παρζχει ςτο προςωπικό τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ για τθν 
ακριβι εκτζλεςθ των κακθκόντων του. 
    ςτ. Ρρίηει εκπροςϊπουσ για τα διάφορα ςυνζδρια, επιτροπζσ και ςυναντιςεισ, ςτο 
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ Διεφκυνςθσ. 
    η. Γνωματεφει ςτισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ που ςυντάςςονται από τουσ υφιςταμζνουσ 
του για το προερχόμενο από το Υϊμα ςτο οποίο ανικει προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 8 παρ. 4 του παρόντοσ. 
    θ. Ξεριμνά για τθν παροχι ζγκαιρων και αξιόπιςτων πλθροφοριϊν ςχετικά με τον 
προχπολογιςμό του οικείου φορζα προσ: αα) τον επικεφαλισ του, ββ) τον επικεφαλισ 
του φορζα από τον οποίο ενδεχομζνωσ χρθματοδοτείται, γγ) τον Χπουργό Ρικονομικϊν, 
δδ) τθ Βουλι και εε) τθν κοινι γνϊμθ μζςω του τφπου ι του διαδικτφου. 
    κ. Ξεριμνά για τθν πιςτι τιρθςθ των ανωτάτων ορίων του προχπολογιςμοφ του 
φορζα του και τθσ ανάλθψθσ δεςμεφςεων από τον φορζα αυτό και τουσ 
εποπτευόμενουσ φορείσ του, για τθ διενζργεια δαπανϊν μόνον εφόςον υπάρχει 
αντίςτοιχθ πίςτωςθ ςτον οικείο προχπολογιςμό. 
    ι. Ϊροντίηει για τθ διαχείριςθ και αξιοποίθςθ των πόρων του φορζα του και των 
εποπτευόμενων από αυτόν φορζων, ςφμφωνα με τισ αρχζσ του ν. 2362/1995, όπωσ 
ιςχφει. 
    ια. Ξεριμνά για τθν τιρθςθ των υποχρεωτικϊν οδθγϊν, οδθγιϊν και εγκυκλίων που 
εκδίδει το Χπουργείο Ρικονομικϊν και το Γενικό Νογιςτιριο του Μράτουσ. 
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    ιβ. Ξεριμνά για τθ διαβίβαςθ ςτο Γενικό Νογιςτιριο του Μράτουσ των 
δθμοςιονομικϊν ςτοιχείων του φορζα του, ςφμφωνα με τισ κανονιςτικζσ πράξεισ που 
ζχουν εκδοκεί κατ’ εξουςιοδότθςθ του ν. 2362/1995, όπωσ ιςχφει. 
    ιγ. Αςκεί κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που του ανατίκεται από τον Χπουργό Δθμόςιασ 
Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ ςτο πλαίςιο εκπλιρωςθσ τθσ αποςτολισ του. 
  ιδ.  Αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 3Β του ν. 2362/1995, όπωσ ιςχφει.  

 
Άρκρο 7 

Διάρκρωςθ Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ 
 

1. Θ Διεφκυνςθ Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ διαρκρϊνεται ςτα εξισ Φμιματα: 
    α. Φμιμα Φακτικοφ Σροχπολογιςμοφ και Σροχπολογιςμοφ Δθμοςίων Επενδφςεων. 
    β. Φμιμα Δθμοςιονομικισ Σαρακολοφκθςθσ και Αναφορϊν.  
2. Ρι αρμοδιότθτεσ του Φμιματοσ Φακτικοφ Σροχπολογιςμοφ και Σροχπολογιςμοφ 
Δθμοςίων Επενδφςεων είναι ιδίωσ οι ακόλουκεσ: 
    α. Θ μζριμνα για τθν κατάρτιςθ, αναμόρφωςθ και εκτζλεςθ του τακτικοφ 
προχπολογιςμοφ του Χπουργείου. 
    β. Θ μζριμνα για τθν κατάρτιςθ, αναμόρφωςθ και εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ 
δθμοςίων επενδφςεων των υπθρεςιϊν του Χπουργείου. 
    γ. Θ παρακολοφκθςθ των προχπολογιςμϊν των εποπτευόμενων από το Χπουργείο 
Υωμάτων και φορζων. 
    δ. Θ τιρθςθ του Ξθτρϊου Δεςμεφςεων και των λοιπϊν διαχειριςτικϊν βιβλίων για 
κάκε διαχειριςτικι πράξθ των υπθρεςιϊν του Χπουργείου. 
    ε. Θ παρακολοφκθςθ τιρθςθσ του Ξθτρϊου Δεςμεφςεων από τα εποπτευόμενα 
Υϊματα και φορείσ του Χπουργείου και θ παροχι οδθγιϊν για τθν ορκι τιρθςι του. 
   ςτ. Θ παρακολοφκθςθ τθσ ανάλθψθσ δεςμεφςεων, των ςχετικϊν παραςτατικϊν και 
των πλθρωμϊν, κακϊσ και θ παρακολοφκθςθ των ςχετικϊν δθμοςιονομικϊν ςτοιχείων 
των υπθρεςιϊν του Χπουργείου. 
   η. Θ παρακολοφκθςθ τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ των εποπτευόμενων από το 
Χπουργείο Υωμάτων και  φορζων. 
   θ. Θ διαχείριςθ των χρθματορροϊν του Σρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων των 
υπθρεςιϊν του Χπουργείου. 
   κ. Θ μζριμνα για τθν ζνταξθ και χρθματοδότθςθ του ςυνόλου των εκνικϊν και 
ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Αναπτυξιακϊν, Επιχειρθςιακϊν και 
λοιπϊν δράςεων του Χπουργείου ςτο Σρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων.  
   ι. Φθ ςφνταξθ προτάςεων για εγγραφι πιςτϊςεων και προκαταρκτικϊν εκτιμιςεων των 
ανωτζρω ςτισ Υυλλογικζσ Αποφάςεισ Ζργων ι και Ξελετϊν του Σρογράμματοσ 
Δθμοςίων Επενδφςεων. 
   ια. Φθν κατάρτιςθ των αιτθμάτων και κατανομϊν χρθματοδότθςθσ για τα ανωτζρω 
ζργα, τα οποία περιλαμβάνονται ςτισ Υυλλογικζσ Αποφάςεισ Ζργων ι και Ξελετϊν του 
Σρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. 
   ιβ. Θ μζριμνα για τθν παροχι κατευκφνςεων προσ τουσ αρμόδιουσ ειδικοφσ φορείσ για 
κζματα ςυναφι με τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ του Σρογράμματοσ Δθμοςίων 



[11] 

 

Επενδφςεων, κακϊσ και θ ςυλλογι και επεξεργαςία ςτοιχείων προσ τισ αρμόδιεσ εκνικζσ 
αρχζσ. 
   ιγ. Θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των δαπανϊν και τθσ εκτζλεςθσ των ζργων που 
εντάςςονται ςτο Σρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων των εποπτευόμενων από το 
Χπουργείο Υωμάτων και φορζων. 
   ιδ. Θ μζριμνα για τθν ζκδοςθ των εντολϊν κφριου διατάκτθ και θ μεταβίβαςθ 
πιςτϊςεων ςτουσ δευτερεφοντεσ διατάκτεσ των υπθρεςιϊν του Χπουργείου. 
   ιε. Θ μζριμνα για το διοριςμό των δθμοςίων υπολόγων των υπθρεςιϊν του 
Χπουργείου. 
   ιςτ. Θ κατανομι, ανακατανομι και ο ζλεγχοσ κίνθςθσ τθσ πάγιασ προκαταβολισ των 
υπθρεςιϊν του Χπουργείου. 
   ιη. Θ ζγκριςθ πραγματοποίθςθσ των δαπανϊν των Χπθρεςιϊν του Χπουργείου που 
προβλζπονται από τισ διατάξεισ των παρ. 1, 2 και 3 εδάφ. γϋ του άρκρου 2 του ν. 
2800/2000 (Α’ 41) και θ διενζργεια των επιπλζον διαδικαςιϊν που προβλζπονται από τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ αναφορικά με όςεσ δαπάνεσ κακορίηεται να πλθρϊνονται χωρίσ τθ 
χριςθ τθσ πάγιασ προκαταβολισ. 
   ιθ. Θ μζριμνα για τθ ςφνταξθ των εκκζςεων κάλυψθσ δαπανϊν των υπθρεςιϊν του 
Χπουργείου που προκαλοφνται από τθν ζκδοςθ νόμων και κανονιςτικϊν πράξεων. 
   ικ. Θ προετοιμαςία νομοκετικϊν ρυκμίςεων και διοικθτικϊν πράξεων για κζματα τθσ 
αρμοδιότθτάσ του. 
   κ. Θ φροντίδα για τθν προςταςία των ζννομων ςυμφερόντων του ελλθνικοφ δθμοςίου, 
λόγω ατυχθμάτων ςτα οποία εμπλζκονται οχιματα των υπθρεςιϊν του Χπουργείου που 
προβλζπονται από τισ διατάξεισ των παρ. 1, 2 και 3 εδάφ. γϋ του άρκρου 2 του ν. 
2800/2000. 
    κα. Θ μζριμνα για τθν εκτζλεςθ δικαςτικϊν αποφάςεων, πρακτικϊν ςυμβιβαςμοφ και 
τθν ζκδοςθ καταλογιςτικϊν αποφάςεων για οφειλζσ των υπθρεςιϊν του Χπουργείου. 
    κβ. Θ μζριμνα για τον οριςμό εκκακαριςτι των αποδοχϊν του προςωπικοφ του 
Χπουργείου, κακϊσ και των δαπανϊν ενοικίων μιςκωμζνων ακινιτων υπθρεςιϊν του 
Χπουργείου. 
    κγ. Θ ςυγκζντρωςθ και ο ζλεγχοσ πλθρότθτασ των δικαιολογθτικϊν των δαπανϊν των 
υπθρεςιϊν του Χπουργείου που πλθρϊνονται από τθν Σάγια Σροκαταβολι ι με Φακτικά 
Ϋρθματικά Εντάλματα που εκδίδονται από τθν Χπθρεςία Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου του 
Χπουργείου ςε βάροσ του εκτελοφμενου Σροχπολογιςμοφ Εξόδων του Χπουργείου. 
    κδ. Θ ςυγκζντρωςθ και ο ζλεγχοσ πλθρότθτασ των δικαιολογθτικϊν των δαπανϊν που 
αφοροφν τισ πάςθσ φφςεωσ αποδοχζσ, τα οδοιπορικά ζξοδα και τισ λοιπζσ αποηθμιϊςεισ 
και αμοιβζσ του προςωπικοφ, τισ δαπάνεσ μετακίνθςθσ ςτο εξωτερικό του Χπουργοφ, 
του Χφυπουργοφ και του Γενικοφ Γραμματζα Δθμόςιασ Φάξθσ, του Χπουργείου. 
    κε. Ρ χειριςμόσ των κεμάτων που αφοροφν τισ αποδοχζσ, αποηθμιϊςεισ και κάκε 
είδουσ αμοιβζσ του προςωπικοφ του Χπουργείου. 
    κςτ. Θ μζριμνα για τθν κατάρτιςθ και τθν ζγκριςθ του προγράμματοσ προμθκειϊν του 
Χπουργείου και θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςισ του. 
    κη. Θ μζριμνα για τθ διενζργεια προμθκειϊν και τθν παροχι υπθρεςιϊν που 
καλφπτονται από τισ πιςτϊςεισ των απορριτων δαπανϊν του Χπουργείου. 
    κθ. Ρ ζλεγχοσ των βιβλίων διαχειρίςεων υλικοφ των υπθρεςιϊν του Χπουργείου. 



[12] 

 

3. Ρι αρμοδιότθτεσ του Φμιματοσ Δθμοςιονομικισ Σαρακολοφκθςθσ και Αναφορϊν 
είναι ιδίωσ οι ακόλουκεσ: 
    α. Θ ςφνταξθ οικονομικϊν καταςτάςεων και αναφορϊν ςχετικά με τισ υπθρεςίεσ του 
Χπουργείου και τα εποπτευόμενα Υϊματα και φορείσ. 
    β. Θ μζριμνα για τθ διαβίβαςθ των ανωτζρω οικονομικϊν καταςτάςεων προσ τθ 
Βουλι των Ελλινων, το Χπουργείο Ρικονομικϊν και τθν Ελλθνικι Υτατιςτικι Αρχι 
(ΕΝΥΦΑΦ). 
    γ. Θ επεξεργαςία, θ ανάλυςθ και ο ζλεγχοσ τθσ εγκυρότθτασ των οικονομικϊν 
ςτοιχείων που υποβάλλονται από τα εποπτευόμενα Υϊματα και φορείσ του Χπουργείου. 
    δ. Θ θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ των εκτελοφμενων – 
χρθματοδοτοφμενων ζργων μζςω του Σρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων και τθν 
τιρθςθ θλεκτρονικοφ Ξθτρϊου Δεςμεφςεων. 
    ε. Φθ τιρθςθ εξειδικευμζνθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
φυςικισ και οικονομικισ εξζλιξθσ των υλοποιοφμενων ζργων μζςω του Σρογράμματοσ 
Δθμοςίων Επενδφςεων, κακϊσ και τθ διαχείριςθ τθσ χρθματοδότθςθσ και πλθρωμισ 
αυτϊν. 
4. Φα Φμιματα τθσ Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ αςκοφν, αναλόγωσ τθσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ, και κάκε άλλθ δραςτθριότθτα που ςχετίηεται με το ςκοπό τθσ 
Διεφκυνςθσ.  
5. Ρ Σροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ μπορεί να ανακζτει ειδικότερα κακικοντα ςε 
υπαλλιλουσ τθσ Διεφκυνςθσ, ανεξαρτιτωσ τθσ αρμοδιότθτασ των Φμθμάτων, εφόςον 
απαιτοφνται εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ για τθ διεκπεραίωςθ των αρμοδιοτιτων τθσ 
Διεφκυνςθσ. 

Άρκρο 8 
Προςωπικό – τελζχωςθ 

 
1. Ρι Διευκφνςεισ, τα Φμιματα και τα Γραφεία που υπάγονται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ 
Ρικονομικϊν και Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ, ςτελεχϊνονται από ζνςτολο ι πολιτικό 
προςωπικό που μετατάςςεται, μεταφζρεται ι αποςπάται από τισ υπαγόμενεσ ςτο 
Χπουργείο Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ Χπθρεςίεσ ι εποπτευόμενουσ 
από αυτό φορείσ, κακϊσ και από Χπθρεςίεσ του Δθμοςίου, του ευρφτερου δθμόςιου 
τομζα ι ΟΣΔΔ κατά τθν ζννοια των διατάξεων τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 
2190/1994, όπωσ ιςχφει. 
2. Ρι αποςπάςεισ του προςωπικοφ για τθ ςτελζχωςθ των Διευκφνςεων, Φμθμάτων 
και Γραφείων τθσ παρ. 1 διενεργοφνται για χρονικό διάςτθμα μζχρι τριϊν (3) ετϊν και 
μποροφν να ανανεϊνονται μία φορά με κοινι απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ 
και Σροςταςίασ του Σολίτθ και του ςυναρμόδιου Χπουργοφ, μετά από πρόταςθ του 
Σροϊςταμζνου τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ, κατά παρζκκλιςθ από κάκε γενικι ι ειδικι 
διάταξθ. Ρι μετατάξεισ διενεργοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 68 του ν. 
4002/2011 κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ. 
3. Αρμόδια για τα κζματα του πολιτικοφ προςωπικοφ είναι τα υπθρεςιακά 
ςυμβοφλια που είναι αρμόδια για τουσ πολιτικοφσ υπαλλιλουσ του Χπουργείου 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ. Για τθν αξιολόγθςθ, τον πεικαρχικό ζλεγχο 
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και τα λοιπά ςυναφι με τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ του πολιτικοφ προςωπικοφ 
ηθτιματα εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 
4. Ρι εκκζςεισ αξιολόγθςθσ του ζνςτολου προςωπικοφ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Ρικονομικϊν και Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ ςυντάςςονται και υπόκεινται ςε γνωμάτευςθ 
από αξιωματικοφσ του οικείου Υϊματοσ ωσ εξισ:  
α. Ρι εκκζςεισ αξιολόγθςθσ του προςωπικοφ των Φμθμάτων των Διευκφνςεων 
ςυντάςςονται από τον οικείο Σροϊςτάμενο του Φμιματοσ και ελλείψει ι κωλφματοσ 
αυτοφ από τον ανϊτερο ι αρχαιότερο αξιωματικό του Φμιματοσ. Ρι ωσ άνω εκκζςεισ 
υπόκεινται ςε γνωμάτευςθ από τον Σροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ και ελλείψει ι 
κωλφματοσ αυτοφ από τον ανϊτερο θ αρχαιότερο αξιωματικό τθσ Διεφκυνςθσ.  
β. Ρι εκκζςεισ αξιολόγθςθσ των Σροϊςταμζνων των Φμθμάτων ςυντάςςονται από τον 
Σροϊςτάμενο τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ και ελλείψει ι κωλφματοσ αυτοφ από τον ανϊτερο 
ι αρχαιότερο αξιωματικό τθσ Διεφκυνςθσ. Ρι ωσ άνω εκκζςεισ υπόκεινται ςε 
γνωμάτευςθ από τον Σροϊςτάμενο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν και Επιτελικοφ 
Υχεδιαςμοφ και ελλείψει ι κωλφματοσ αυτοφ από τον ανϊτερο θ αρχαιότερο αξιωματικό 
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν και Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ.  
γ. Ρι εκκζςεισ αξιολόγθςθσ των Σροϊςταμζνων των Διευκφνςεων ςυντάςςονται από τον 
Σροϊςτάμενο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν και Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ και 
ελλείψει ι κωλφματοσ αυτοφ από τον ανϊτερο ι αρχαιότερο αξιωματικό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν και Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ. Ρι ωσ άνω εκκζςεισ υπόκεινται ςε 
γνωμάτευςθ από τον αρμόδιο για κζματα προςωπικοφ Σροϊςτάμενο Μλάδου ι 
Επιτελείου του οικείου Υϊματοσ. 
δ. Θ ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του Σροϊςταμζνου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν και 
Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ ςυντάςςεται από τον αρμόδιο για κζματα προςωπικοφ 
Σροϊςτάμενο Μλάδου ι Επιτελείου του οικείου Υϊματοσ και υπόκειται ςε γνωμάτευςθ 
από τον άμεςο προϊςτάμενο του ςυντάκτθ.  
ε. Ματά τα λοιπά εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ για τισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ διατάξεισ του 
οικείου Υϊματοσ.  
5. Ρ πεικαρχικόσ ζλεγχοσ του ζνςτολου προςωπικοφ αςκείται από τουσ 
προερχόμενουσ από το ίδιο Υϊμα ιεραρχικά προϊςταμζνουσ του, ςφμφωνα με το ιςχφον 
για το κάκε Υϊμα πεικαρχικό δίκαιο. 
6. Ρ προϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ, ςε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ του, 
αναπλθρϊνεται από τον ανϊτερο κατά βακμό ι αρχαιότερο ζνςτολο προϊςτάμενο των 
Φμθμάτων. 
7. Ρι προϊςτάμενοι των Φμθμάτων διευκφνουν, εποπτεφουν, ελζγχουν και 
ςυντονίηουν τισ εργαςίεσ του Φμιματοσ τουσ και παρζχουν τισ αναγκαίεσ προσ τοφτο 
εντολζσ και οδθγίεσ ςτο προςωπικό. Υυνεργάηονται μεταξφ τουσ κακϊσ και με τισ 
αρμόδιεσ Χπθρεςίεσ των Υωμάτων και Χπθρεςιϊν του Χπουργείου επί κεμάτων 
αρμοδιότθτασ τουσ, παρακολουκοφν, κατά λόγο αρμοδιότθτασ, τον τρόπο και τθν 
πορεία υλοποίθςθσ των επιχειρθςιακϊν και αναπτυξιακϊν προγραμμάτων, ειςθγοφνται 
τρόπουσ βελτίωςθσ των διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ των δράςεων που αναπτφςςονται ςτο 
πλαίςιο τθσ αποςτολισ τθσ Χπθρεςίασ και ευκφνονται για τθν ομαλι και αποτελεςματικι 
λειτουργία του Φμιματοσ τουσ. Επίςθσ, ςυμμετζχουν ωσ εκπρόςωποι τθσ Χπθρεςίασ ςε 
ευρωπαϊκά κεςμικά όργανα, διεκνι ι και ςε εγχϊρια ςυνζδρια, ςυναντιςεισ, επιτροπζσ 
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και ομάδεσ εργαςίασ και εκτελοφν κάκε άλλο ζργο που τουσ ανατίκεται από τον 
Σροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ και ανάγεται ςτα κακικοντα τουσ. 
8. Ρι προϊςτάμενοι των Γραφείων εποπτεφουν, ελζγχουν και ςυντονίηουν τισ 
εργαςίεσ του Γραφείου τουσ και παρζχουν τισ αναγκαίεσ προσ τοφτο εντολζσ και οδθγίεσ 
ςτο προςωπικό. 
9. Ρι Χπθρεςίεσ των Υωμάτων και του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ 
του Σολίτθ ςυνεργάηονται άμεςα με τισ Διευκφνςεισ, τα Φμιματα και τα Γραφεία τθσ 
παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου, προσ το ςκοπό τθσ πλθρζςτερθσ αξιοποίθςθσ και 
αποτελεςματικότερθσ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων και των επιμζρουσ δράςεων του 
παρόντοσ νόμου. Σροσ τοφτο επικοινωνοφν τακτικά με τισ Διευκφνςεισ, τα Φμιματα και 
τα Γραφεία τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου, αναφζρουν ςε αυτά τυχόν 
δυςλειτουργίεσ και προβλιματα που ανακφπτουν ςτθν πορεία υλοποίθςθσ των 
διαφόρων προγραμμάτων και ςυμμορφϊνονται ςτισ ςχετικζσ υποδείξεισ και 
κατευκφνςεισ που δίδονται από αυτά. 
10. Υτθ Γενικι Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν και Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ ςυςτινονται 
εκατόν είκοςι (120) κζςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των κζςεων των προϊςταμζνων των 
οργανικϊν τθσ μονάδων, οι οποίεσ καλφπτονται από ζνςτολο προςωπικό των Υωμάτων 
που υπάγονται ςτο Χπουργείο Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, κακϊσ και 
από πολιτικό προςωπικό κατθγορίασ ΣΕ, ΦΕ ι ΔΕ. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ 
Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ κατανζμονται οι κζςεισ αυτζσ ςτισ διευκφνςεισ, ςτα 
τμιματα και γραφεία τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ και κακορίηονται ανά διεφκυνςθ, τμιμα 
και γραφείο θ κατθγορία, θ ειδικότθτα και ο βακμόσ του προςωπικοφ για τθν κάλυψι 
τουσ. 
 

Άρκρο 9  
Εξουςιοδοτικζσ, μεταβατικζσ και λοιπζσ διατάξεισ 

 
1. Ξε προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταςθ των Χπουργϊν Δθμόςιασ 
Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, Διοικθτικισ Ξεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ και Ρικονομικϊν μπορεί να ςυςτινονται, να καταργοφνται ι να 
ςυγχωνεφονται Διευκφνςεισ ι Φμιματα ι Γραφεία τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν 
και Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ, να μεταβάλλονται αρμοδιότθτεσ, ανάλογα με τισ 
υπθρεςιακζσ ανάγκεσ του Χπουργείου, κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων του παρόντοσ 
νόμου. Ξε το ίδιο προεδρικό διάταγμα κακορίηονται οι αρμοδιότθτεσ των Διευκφνςεων 
ι Φμθμάτων ι Γραφείων, θ διάρκρωςι τουσ, οι κζςεισ του προςωπικοφ και θ ςτελζχωςι 
τουσ, θ υπθρεςιακι και πεικαρχικι κατάςταςθ του προςωπικοφ τουσ και κάκε άλλο 
κζμα που αφορά ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία τουσ.  

2. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ 
κακορίηεται θ ζναρξθ λειτουργίασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν και Επιτελικοφ 
Υχεδιαςμοφ. Ξζχρι τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, οι αρμοδιότθτζσ τθσ ςυνεχίηουν 
να αςκοφνται από τισ υφιςτάμενεσ υπθρεςίεσ του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ και των εποπτευόμενων φορζων, το δε Φμιμα Μτιρίων τθσ 
Διεφκυνςθσ Φεχνικϊν του Επιτελείου τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ κατά το χρονικό αυτό 
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διάςτθμα αςκεί κακικοντα Διευκφνουςασ ι Επιβλζπουςασ υπθρεςίασ. Ξετά τθν ζκδοςθ 
τθσ ανωτζρω απόφαςθσ οι αρμοδιότθτεσ που κακορίηονται με τον παρόντα νόμο, 
περιζρχονται ςτισ αντίςτοιχεσ Διευκφνςεισ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν και 
Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ που ςυςτινονται με το νόμο αυτό. 

3. α. Ρι αρμοδιότθτεσ τθσ Χπθρεςίασ Διαχείριςθσ και Ευρωπαϊκϊν Σρογραμμάτων του 
άρκρου 3 του ν. 3938/2011 δεν κίγονται.  
 β. Φο γϋ εδάφιο τθσ παρ. 3 του άρκρου 3 του ν. 3938/2011 αντικακίςταται ωσ 
ακολοφκωσ: «έσ προϊςτάμενοσ τθσ Χπθρεςίασ τοποκετείται ανϊτατοσ ι ανϊτεροσ 
αξιωματικόσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ι του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ ι πολιτικόσ 
υπάλλθλοσ με βακμό τουλάχιςτον Βϋ».  

γ. Φο εδάφ. γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 και θ παρ. 6 του π.δ. 82/2011 (Αϋ198) 

καταργοφνται. 

4. Υτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 3Β του ν. 2362/1995, όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 39 παρ. 7 του ν. 4024/2011, θ φράςθ «Σροϊςτάμενοσ τθσ 
Χπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν προγραμμάτων του άρκρου 3 του 
ν. 3938/2011 (Αϋ61)», αντικακίςταται από τθ φράςθ «Σροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν και Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ». 
5. Υτο τζλοσ τθσ παρ. 6 του άρκρου 20 του ν. 3448/2006  (Αϋ 57), όπωσ θ παράγραφοσ 
αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 9 του ν. 4208/2013 (Αϋ252) προςτίκεται περίπτωςθ δϋ ωσ 
εξισ: 
«δ. Ξε απόφαςθ του οικείου Αρχθγοφ ι του Σροϊςταμζνου τθσ Χπθρεςίασ ορίηονται οι 
Αρχζσ Εγγραφισ που υπάγονται ςτθν κάκε Χποκείμενθ Αρχι, κακϊσ και οι οργανικζσ 
μονάδεσ που λειτουργοφν ωσ γραφεία υποδοχισ (Εντεταλμζνα Γραφεία) αιτιςεων 
υπαλλιλων του εκάςτοτε φορζα για τθν ζκδοςθ ψθφιακϊν πιςτοποιθτικϊν».  
 

Άρκρο 10 
υμμετοχι του υνθγόρου του Πολίτθ ςτο Γραφείο Αντιμετϊπιςθσ Περιςτατικϊν 

Αυκαιρεςίασ 
 
1.  Ξετά το εδάφιο γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του ν.3938/2011 (Αϋ 61) προςτίκεται 
εδάφιο δϋ και το εδάφιο δϋ αναρικμείται ωσ εϋ ωσ εξισ: 
«δ. παράνομθ ςυμπεριφορά που υπάρχουν ενδείξεισ ότι διενεργικθκε με ρατςιςτικό 
κίνθτρο ι ενζχει άλλου είδουσ διάκριςθ και  
ε. κάκε άλλθ προςβλθτικι τθσ προςωπικότθτασ ςυμπεριφορά ςε βάροσ ατόμου που 
βρίςκεται ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια, κακϊσ και τισ ςυναφείσ πράξεισ, εφόςον αυτζσ 
εκδθλϊκθκαν από το ίδιο πρόςωπο ςτον ίδιο τόπο και χρόνο». 
2. Φο εδάφιο αϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 1 του ν. 3938/2011 (Αϋ 61), όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 18 του ν. 4058/2012 (Αϋ 63), αντικακίςταται 
ωσ εξισ: 
«3. Υτο Γραφείο ςυνιςτάται Φριμελισ Επιτροπι, θ οποία ςυγκροτείται από ζναν επίτιμο 
δικαςτικό ι ειςαγγελικό λειτουργό ι ςυνταξιοφχο του Υυμβουλίου τθσ Επικρατείασ – 
Οομικοφ Υυμβουλίου του Μράτουσ – Ελεγκτικοφ Υυνεδρίου ι διατελζςαντα ςτθ κζςθ του 
Υυνθγόρου ι βοθκοφ Υυνθγόρου του Σολίτθ ι Γενικοφ Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
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ι Σρζςβθ επί τιμι, ωσ πρόεδρο, ζνα μζλοσ του Γραφείου του Οομικοφ Υυμβοφλου του 
Μράτουσ ςτο Χπουργείο Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ και ζναν δικθγόρο, 
εγγεγραμμζνο ςε μθτρϊο Δικθγορικοφ Υυλλόγου τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, διοριςμζνο 
παρ’ Αρείω Σάγω, ωσ μζλθ. Υτθν ανωτζρω Επιτροπι, παρίςταται, χωρίσ δικαίωμα 
ψιφου, με δυνατότθτα υποβολισ προτάςεων ι παροχι γνϊμθσ, ο Υυνιγοροσ του 
Σολίτθ, με εκπρόςωπό του, που ορίηεται από τον ίδιο μαηί με τον νόμιμο αναπλθρωτι 
του». 
3. Θ παρ. 9 του άρκρου 1 του ν.3938/2011 (Αϋ 61) αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«9. Θ Επιτροπι υποβάλλει κατ’ ζτοσ ζκκεςθ ςτον Χπουργό Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ για τισ δραςτθριότθτεσ του Γραφείου και τα προτεινόμενα μζτρα 
βελτίωςθσ τθσ λειτουργίασ του, τθν οποία κοινοποιεί και ςτο Υυνιγορο του Σολίτθ. Υτθν 
ζκκεςθ επιςθμαίνονται οι διαπιςτϊςεισ τθσ Επιτροπισ, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων 
τθσ, για τα αίτια τθσ παραβατικισ ςυμπεριφοράσ του ζνςτολου προςωπικοφ των 
Υωμάτων, αξιολογοφνται τα πορίςματα των πεικαρχικϊν οργάνων και προτείνονται 
μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικισ ςυμπεριφοράσ του προςωπικοφ και τθ 
βελτίωςθ του πεικαρχικοφ ελζγχου. Θ ζκκεςθ αυτι διαβιβάηεται από τον Χπουργό 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ ςτθν αρμόδια Διαρκι Επιτροπι τθσ Βουλισ, 
προσ ενθμζρωςθ των μελϊν τθσ. Υτον ιςτότοπο του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ αναρτϊνται κατ’ ζτοσ ςτατιςτικά ςτοιχεία των υποκζςεων που 
επελιφκθ θ Επιτροπι». 
4. Θ παρ. 14 του άρκρου 1 του ν.3938/2011 (Αϋ 61) όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν 
παρ. 6 του άρκρου 18 του ν.4058/2012 (Αϋ 63) αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«14. Φα μζλθ τθσ τριμελοφσ Επιτροπισ διορίηονται με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, με 
απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ. Φο μζλοσ του 
Οομικοφ Υυμβοφλου του Μράτουσ και ο αναπλθρωτισ του προτείνονται από τον 
Σρόεδρο του Οομικοφ Υυμβουλίου του Μράτουσ, φςτερα από ςχετικό ζγγραφο του 
Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ. Ρμοίωσ, ο εκπρόςωποσ τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ «Υυνιγοροσ του Σολίτθ» και ο νόμιμοσ αναπλθρωτισ αυτοφ, 
προτείνονται από τον επικεφαλισ του, φςτερα από ςχετικό ζγγραφο του Χπουργοφ 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ. Ρ Σρόεδροσ τθσ Επιτροπισ αςκεί και τθ 
διοίκθςθ του Γραφείου. Θ κθτεία του Σροζδρου και των μελϊν τθσ Επιτροπισ ςτισ εν 
λόγω κζςεισ ορίηεται τριετισ και μπορεί να ανανεωκεί μία φορά για τρία ακόμθ ζτθ». 
5. Θ παρ. 16 του άρκρου 1 του ν.3938/2011 (Αϋ 61), αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«16. Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν και Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ κακορίηονται οι αποδοχζσ του Σροζδρου και θ αποηθμίωςθ των 
μελϊν που μετζχουν ςτθν Επιτροπι τθσ παρ. 3».  
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ΜΕΡΟ Βϋ 

Αναδιοργάνωςθ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και άλλεσ διατάξεισ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 
Αποςτολι –  υγκρότθςθ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 

 
Άρκρο 11 
Αποςτολι  

 
1.  Θ Ελλθνικι Αςτυνομία είναι Υϊμα Αςφάλειασ, με τοπικι αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν 
επικράτεια, εκτόσ από τουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ του Νιμενικοφ Υϊματοσ- Ελλθνικισ 
Ακτοφυλακισ ςφμφωνα με το άρκρο 5 του ν. 4150/2013 (Αϋ102) και ζχει ωσ αποςτολι: 

α.   τθν εξαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ ειρινθσ και ευταξίασ και τθσ απρόςκοπτθσ 
κοινωνικισ διαβίωςθσ των πολιτϊν, που περιλαμβάνει τθν άςκθςθ τθσ αςτυνομίασ 
γενικισ αςτυνόμευςθσ και τροχαίασ, 

β.  τθν πρόλθψθ και καταςτολι του εγκλιματοσ και τθν προςταςία του Μράτουσ 
και του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ, ςτο πλαίςιο τθσ ςυνταγματικισ τάξθσ, που 
περιλαμβάνει τθν άςκθςθ τθσ αςτυνομίασ δθμόςιασ και κρατικισ αςφάλειασ, 

γ. τθν πρόλθψθ και αποτροπι τθσ παράνομθσ ειςόδου-εξόδου  αλλοδαπϊν ςτθν 
Ελλάδα και τον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ των διατάξεων που αφοροφν τθν είςοδο, ζξοδο, 
παραμονι και εργαςία των αλλοδαπϊν ςτθ χϊρα, που περιλαμβάνει τθν άςκθςθ τθσ 
αςτυνομίασ αλλοδαπϊν και προςταςίασ ςυνόρων.  

 
2.  Θ Ελλθνικι Αςτυνομία ςυμμετζχει ςτθν αντιμετϊπιςθ κάκε ζκτακτθσ ανάγκθσ που 
προκφπτει από κεομθνίεσ και ατυχιματα ι άλλεσ καταςτροφζσ ςε περίοδο ειρινθσ ι 
πολζμου ςε ςυνεργαςία με τισ ςυναρμόδιεσ εκνικζσ αρχζσ και Χπθρεςίεσ, κακϊσ και ςε 
ςυνεργαςία με τισ ζνοπλεσ δυνάμεισ ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ εκνικισ άμυνασ. 

 
3. Θ άςκθςθ τθσ αςτυνομίασ γενικισ αςτυνόμευςθσ περιλαμβάνει ιδίωσ: 

α.  τθ διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ειρινθσ και ευταξίασ και τθν παροχι ζννομθσ 
προςταςίασ ςτουσ πολίτεσ και ςυνδρομισ ςτισ αρχζσ, 

β. τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ ςτουσ δθμόςιουσ χϊρουσ και ςτισ δθμόςιεσ 
ςυγκεντρϊςεισ και ςυνακροίςεισ και τθν προςταςία των ατομικϊν και ςυλλογικϊν 
δικαιωμάτων των πολιτϊν κατά τισ εκδθλϊςεισ αυτζσ, 

      γ. τον ζλεγχο τθσ λειτουργίασ δθμόςιων κζντρων, κεαμάτων και καταςτθμάτων,  
      δ.  τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ ςτισ ςυνεδριάςεισ των δικαςτθρίων και τθν μεταγωγι των 
κρατουμζνων, 

          ε.  τον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ τθσ τουριςτικισ νομοκεςίασ, 
        ςτ. τθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων δθμοτικισ αςτυνόμευςθσ. 

 
4. Θ άςκθςθ τθσ αςτυνομίασ τροχαίασ περιλαμβάνει: 
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α.  τθ ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων ςτουσ δρόμουσ και ςτουσ 
λοιποφσ δθμόςιουσ χϊρουσ, 

β.   τθ μζριμνα για τθν εφαρμογι του κϊδικα οδικισ κυκλοφορίασ και των λοιπϊν 
διατάξεων που ςχετίηονται με τθν κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων, 

γ.  τθ διερεφνθςθ των τροχαίων ατυχθμάτων. 
 

5.  Θ άςκθςθ τθσ αςτυνομίασ δθμόςιασ αςφάλειασ περιλαμβάνει ιδίωσ: 
α. τθ δίωξθ των εγκλθμάτων κατά τθσ ηωισ, τθσ προςωπικισ ελευκερίασ, τθσ  

ιδιοκτθςίασ και λοιπϊν περιουςιακϊν δικαιωμάτων, 
β.  τθ δίωξθ του οικονομικοφ και του θλεκτρονικοφ εγκλιματοσ, 
γ. τον ζλεγχο και τθ δίωξθ τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ ναρκωτικϊν, 
δ.  τθ δίωξθ του λακρεμπορίου και τθσ αρχαιοκαπθλίασ, 
ε.  τθ μζριμνα για τθν προςταςία των ανθλίκων και τθν εφαρμογι των διατάξεων 

για τα ικθ, 
        ςτ. τον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ των διατάξεων που αφοροφν τα υπομνιματα και τθν 
προςταςία του εκνικοφ νομίςματοσ και ςυναλλάγματοσ, 

η. τθν επιτιρθςθ των τόπων όπου ςυχνάηουν οι φποπτοι διάπραξθσ εγκλθμάτων 
και τον ζλεγχο των προςϊπων αυτϊν, 
          θ. τθν αναηιτθςθ εξαφανιςκζντων προςϊπων και απολεςκζντων και κλεμμζνων 
αντικειμζνων, 

κ.  τθν αναηιτθςθ και ςφλλθψθ των διωκόμενων προςϊπων. 
 

6.    Θ άςκθςθ τθσ αςτυνομίασ κρατικισ αςφάλειασ περιλαμβάνει ιδίωσ: 
 

α. τθν προςταςία του Μράτουσ και του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ, 
β. τθν προςταςία των επίςθμων προςϊπων, Ελλινων και αλλοδαπϊν, που 

βρίςκονται ςτθ χϊρα, 
γ.  τον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ των διατάξεων που αφοροφν τα όπλα και τισ 

εκρθκτικζσ φλεσ, 
δ. τον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ των διατάξεων που αφοροφν ςτθ διάπραξθ 

αδικθμάτων ςε βάροσ προςϊπων ι ομάδασ προςϊπων λόγω του χρϊματοσ, τθσ φυλισ, 
τθσ κρθςκείασ και τθσ εκνικισ ι εκνοτικισ τουσ καταγωγισ.  
 
7.  Θ άςκθςθ τθσ αςτυνομίασ αλλοδαπϊν και προςταςίασ ςυνόρων περιλαμβάνει 
ιδίωσ: 

                   α. τθν πρόλθψθ, αποτροπι και καταςτολι τθσ παράνομθσ ειςόδου εξόδου 
αλλοδαπϊν ςτθ χϊρα, 

                   β. τον εντοπιςμό και τθ ςφλλθψθ των αλλοδαπϊν που ειςζρχονται, εξζρχονται, 
διαμζνουν ι εργάηονται παράνομα ςτθ χϊρα και τθν παραπομπι τουσ ςτθ δικαιοςφνθ ι 
τον επαναπατριςμό τουσ, κακϊσ και τον εντοπιςμό και τθ ςφλλθψθ των προςϊπων που 
διακινοφν παράνομα μετανάςτεσ ι διευκολφνουν τθν παράνομθ είςοδο - ζξοδο και 
εργαςία των αλλοδαπϊν και τθν παραπομπι τουσ ςτθ δικαιοςφνθ, 
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                   γ. τον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ των διατάξεων που αφοροφν ςτθν είςοδο προςϊπων ςτο 
ελλθνικό ζδαφοσ και τθν ζξοδο από αυτό, κακϊσ και τθν παραμονι και εργαςία των 
αλλοδαπϊν ςτθ χϊρα, 

δ. τθ μζριμνα για τθν αςφαλι προςωρινι κράτθςθ και φφλαξθ ςε ειδικζσ 
εγκαταςτάςεισ και υπό ςυνκικεσ ςεβαςμοφ τθσ αξιοπρζπειασ των μθ νόμιμων 
μεταναςτϊν που τελοφν υπό κακεςτϊσ νόμιμου περιοριςμοφ τθσ ελευκερίασ τουσ. 

 
8.     Θ Ελλθνικι Αςτυνομία, για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τθσ: 

α. χρθςιμοποιεί επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ μεκόδουσ διαλεφκανςθσ των 
εγκλθμάτων και διακζτει εγκλθματολογικά εργαςτιρια, τα οποία παρζχουν τισ 
υπθρεςίεσ τουσ και ςε άλλεσ αρχζσ,  

β.  διακζτει και χρθςιμοποιεί τα αναγκαία επίγεια, εναζρια και πλωτά 
μεταφορικά και άλλα μζςα και υλικοτεχνικό εξοπλιςμό, 

γ. μπορεί να ςυνάπτει μνθμόνια ςυνεργαςίασ με φορείσ και οργανιςμοφσ άλλων 
Χπουργείων και Ρργανιςμοφσ Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ για κζματα γενικισ αςτυνόμευςθσ 
και εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν, κοινισ αρμοδιότθτασ, τα οποία εγκρίνονται με απόφαςθ 
των Χπουργϊν Εςωτερικϊν και  Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ και του κατά 
περίπτωςθ ςυναρμόδιου Χπουργοφ, 

δ.   ςυνεργάηεται με τισ αντίςτοιχεσ αρχζσ και Χπθρεςίεσ των άλλων χωρϊν και 
ςυμμετζχει ςτο Διεκνι Ρργανιςμό Εγκλθματολογικισ Αςτυνομίασ (Δ.Ρ.Ε.Α. – INTERPOL), 
ςτθν Ευρωπαϊκι Αςτυνομικι Χπθρεςία (EUROPOL), ςτον Ευρωπαϊκό Ρργανιςμό για τθ 
διαχείριςθ τθσ επιχειρθςιακισ ςυνεργαςίασ ςτα εξωτερικά ςφνορα των κρατϊν μελϊν 
τθσ Ε.Ε. (FRONTEX), ςε Διεκνείσ και Σεριφερειακοφσ Ρργανιςμοφσ, κακϊσ και ςτα 
όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που χειρίηονται κζματα αςτυνομικισ φφςθσ. 
 
9.     H ζκταςθ των αρμοδιοτιτων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ που εμπίπτουν ςτα κατά τισ 
προθγοφμενεσ παραγράφουσ του άρκρου αυτοφ κζματα τθσ αποςτολισ τθσ, 
προςδιορίηεται από τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά για τα κζματα αυτά διατάξεισ. 

  
Άρκρο 12 

φνδεςθ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ με Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ- υγκρότθςθ 
Επιτροπϊν Περιφερειακισ υνεργαςίασ και Αςφάλειασ 

 
1. Υτθν ζδρα κάκε διοικθτικισ Σεριφζρειασ τθσ χϊρασ λειτουργεί Επιτροπι 
Σεριφερειακισ Υυνεργαςίασ και Αςφάλειασ (Ε.Σ.Υ.Α.), θ οποία αποτελείται από τον 
οικείο Σεριφερειάρχθ, ωσ πρόεδρο, ζναν περιφερειακό ςφμβουλο από κάκε 
Σεριφερειακι Ενότθτα, που ορίηεται από αυτόν, ζναν εκπρόςωπο τθσ Σεριφερειακισ 
Ζνωςθσ Διμων που υποδεικνφεται από τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου, τον 
Σεριφερειακό Αςτυνομικό Διευκυντι και τον Σεριφερειακό Διευκυντι Αςφάλειασ, ωσ 
μζλθ. Υε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματόσ τουσ, ο πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ 
αναπλθρϊνεται από αντιπεριφερειάρχθ, τον οποίο ορίηει ο ίδιοσ και τα μζλθ, πλθν του 
Σεριφερειακοφ Αςτυνομικοφ Διευκυντι, από τουσ αναπλθρωτζσ τουσ,  οι οποίοι 
ορίηονται από τα ίδια όργανα. Ρ Σεριφερειακόσ Αςτυνομικόσ Διευκυντισ και ο 
Σεριφερειακόσ Διευκυντισ Αςφάλειασ αναπλθρϊνονται από τουσ νόμιμουσ 
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αναπλθρωτζσ τουσ. Υτθν Επιτροπι ςυμμετζχουν και τρεισ (3), ακόμθ, επιςτιμονεσ, οι 
οποίοι διαμζνουν ςτθν οικεία Σεριφζρεια και κατζχουν ειδικζσ γνϊςεισ ςτον τομζα τθσ 
εγκλθματικότθτασ, όπωσ εγκλθματολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, ιατροί και 
κοινωνιολόγοι, οι οποίοι προτείνονται από τον οικείο Σεριφερειάρχθ. Θ γραμματειακι 
εξυπθρζτθςθ τθσ Επιτροπισ παρζχεται με μζριμνα του διευκυντι τθσ οικείασ  
Σεριφερειακισ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ. 
2. Ρι Ε.Σ.Υ.Α. ςυγκροτοφνται με κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Εςωτερικϊν και 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ. Ξε όμοια απόφαςθ ρυκμίηονται κζματα 
οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Ε.Σ.Υ.Α., θ ςυνεργαςία τουσ με τισ άλλεσ ςυναρμόδιεσ 
αρχζσ, υπθρεςίεσ και φορείσ, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια. Θ αποςτολι 
των Ε.Σ.Υ.Α. ςυνίςταται: 

α. Υτο ςυντονιςμό τθσ δράςθσ των Φοπικϊν Υυμβουλίων Σρόλθψθσ 
Σαραβατικότθτασ (ΦΡ.Υ.Σ.ΣΑ.) που λειτουργοφν ςτουσ διμουσ τθσ οικείασ Σεριφζρειασ, 

β.   ςτθ μελζτθ και αξιολόγθςθ των εκκζςεων και προτάςεων των ΦΡ.Υ.Σ.ΣΑ., ςε 
ςυνδυαςμό με άλλα ςυναφι ςτοιχεία και δεδομζνα, τθν καταγραφι και εκτίμθςθ των 
πραγματικϊν διαςτάςεων  τθσ εγκλθματικότθτασ ςτθν οικεία Σεριφζρεια και τθ ςφνταξθ 
ςχετικισ ετιςιασ ζκκεςθσ, ςτθν οποία περιλαμβάνονται και προτάςεισ βελτίωςθσ του 
επιπζδου προςταςίασ, αςφάλειασ και εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν ι αντιμετϊπιςθσ 
ςυγκεκριμζνων προβλθμάτων αςτυνομικισ φφςεωσ. Θ ζκκεςθ αυτι υποβάλλεται ςτο 
Μεντρικό Υυμβοφλιο Σρόλθψθσ Σαραβατικότθτασ (ΜΕ.Υ.Σ.ΣΑ.) κατά το πρϊτο δίμθνο 
κάκε ζτουσ και κοινοποιείται ςτα Γραφεία του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ και του Γενικοφ Γραμματζα Δθμόςιασ Φάξθσ, κακϊσ και ςτο 
Επιτελικό Γραφείο του Αρχθγοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, 

γ. ςτθν εκδιλωςθ και το ςυντονιςμό πρωτοβουλιϊν που ςχεδιάηονται και 
αναπτφςςονται ςε  ςυνεργαςία με διάφορουσ κοινωνικοφσ φορείσ, όπωσ ςυλλόγουσ, 
επαγγελματικζσ ενϊςεισ και κεραπευτικζσ κοινότθτεσ, προσ το ςκοπό ςυνδρομισ ςτο 
κοινωνικό ζργο τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, ανάπτυξθσ τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, 
ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχικισ δράςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των τοπικϊν κοινωνιϊν ςτθν 
αποτελεςματικότερθ πρόλθψθ τθσ εγκλθματικότθτασ και αρωγισ και πλθροφόρθςθσ ςε 
κφματα εγκλθματικϊν πράξεων,  

δ. ςτθν υποβολι προτάςεων προσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ για τθν αναβάκμιςθ 
περιοχϊν που παρουςιάηουν χρόνια χωροταξικά, κοινωνικά και αςτυνομικά 
προβλιματα, 

ε. ςτο ςχεδιαςμό και τθ μζριμνα για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων, ςεμιναρίων, 
ενθμερωτικοφ χαρακτιρα εκδθλϊςεων και άλλων ςυναφϊν δράςεων και 
πρωτοβουλιϊν, ςε ςυνεργαςία με τα οικεία ΦΡ.Υ.Σ.ΣΑ. και άλλεσ ςυναρμόδιεσ 
Χπθρεςίεσ και Ϊορείσ, με ςκοπό τθν προλθπτικι αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικισ 
ςυμπεριφοράσ ςε τομείσ, όπωσ θ οδικι αςφάλεια, θ ςχολικι και εξωςχολικι βία, θ 
χριςθ ναρκωτικϊν, θ κακοποίθςθ και εκμετάλλευςθ ανθλίκων, θ ζνταξθ ςε 
αντικοινωνικζσ ι εγκλθματικζσ ομάδεσ, θ βία ςτουσ ακλθτικοφσ χϊρουσ, θ ρατςιςτικι 
βία και οι φκορζσ ι καταςτροφζσ ςε δθμόςια κτίρια, εγκαταςτάςεισ και άλλουσ χϊρουσ, 

ςτ. ςτθν παροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ι τθν υποβολι προτάςεων προσ τα 
τοπικά Φμιματα Δθμοτικισ Αςτυνόμευςθσ ι τισ κατά τόπο αρμόδιεσ Αςτυνομικζσ 
Χπθρεςίεσ ςε κζματα ςχεδιαςμοφ μζτρων προλθπτικισ αςτυνόμευςθσ ι αναβάκμιςθσ 
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τθσ αςτυνόμευςθσ ςε περιοχζσ που εμφανίηουν αυξθμζνθ εγκλθματικότθτα ι χριηουν 
ειδικισ μζριμνασ και προςταςίασ. 
3. Ρι Φοπικζσ Ε.Σ.ΥΑ., ςτο πλαίςιο εκπλιρωςθσ τθσ αποςτολισ τουσ, ςυνεργάηονται 
άμεςα με τα οικεία ΦΡ.Υ.Σ.ΣΑ., το ΜΕ.Υ.Σ.ΣΑ., τα Φμιματα Δθμοτικισ Αςτυνόμευςθσ ι 
ελλείψει αυτϊν με τισ κακ’ φλθν και κατά τόπο αρμόδιεσ Χπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ, με τισ Ε.Σ.ΥΑ. όμορων Σεριφερειϊν, με άλλεσ δθμόςιεσ Χπθρεςίεσ και 
Ρργανιςμοφσ, με Ινςτιτοφτα Αντεγκλθματικισ Σολιτικισ, με επιςτθμονικοφσ, 
επαγγελματικοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ, ςυλλόγουσ, κεραπευτικζσ κοινότθτεσ, 
πανεπιςτθμιακά και άλλα εκπαιδευτικά ιδρφματα, με ςωφρονιςτικά καταςτιματα, με 
ιδρφματα αποκατάςταςθσ και κεραπείασ, με τα Ξζςα Ξαηικισ Ενθμζρωςθσ, κακϊσ και 
με εκπροςϊπουσ τθσ χϊρασ μασ ςε διεκνείσ Ρργανιςμοφσ ι όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο πεδίο τθσ πρόλθψθσ του εγκλιματοσ. 

 
Άρκρο 13 

Χαρακτιρασ Τπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 
 

1.  Θ Ελλθνικι Αςτυνομία αποτελεί ιδιαίτερο ζνοπλο Υϊμα Αςφάλειασ και διζπεται από 
ειδικοφσ οργανικοφσ νόμουσ. Φο προςωπικό τθσ διακρίνεται ςε ζνςτολο και ςε πολιτικό. 
Υτο ζνςτολο προςωπικό ανικουν οι αςτυνομικοί, οι ειδικοί φρουροί και οι ςυνοριακοί 
φφλακεσ. Φο ζνςτολο προςωπικό ζχει ιδιαίτερθ ιεραρχία και ειδικοφσ κανόνεσ 
πεικαρχίασ και δεν εφαρμόηονται ςτο προςωπικό αυτό οι διατάξεισ που αφοροφν τουσ 
δθμόςιουσ πολιτικοφσ υπαλλιλουσ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςε ειδικι διάταξθ 
νόμου. Υτθν Ελλθνικι Αςτυνομία ανικουν, ωσ ειδικι κατθγορία προςωπικοφ, και οι 
δθμοτικοί αςτυνομικοί, που εντάςςονται ςε αυτι, κατ’ εφαρμογι του άρκρου 81 του ν. 
4172/2013 (Αϋ 167). 
2. Ρι Χπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και το προςωπικό τθσ τελοφν ςε διαρκι 
ετοιμότθτα για τθν πρόλθψθ και καταςτολι του εγκλιματοσ, τθν προςταςία του 
δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ και τθσ ζννομθσ τάξθσ και τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων 
αναγκϊν. Φο ζνςτολο προςωπικό κεωρείται ότι βρίςκεται ςε διατεταγμζνθ υπθρεςία, ςε 
κάκε περίπτωςθ που κακίςταται αναγκαία θ παρζμβαςι του. 
3.  Φο ζνςτολο προςωπικό τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ εκπαιδεφεται ςτθ χριςθ όπλων και 
ειδικϊν μζςων και μθχανθμάτων και φζρει κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του 
κατάλλθλο οπλιςμό, εφόδια και μζςα. 
 4.  Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Εκνικισ Άμυνασ και Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ, το προςωπικό τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ μπορεί να 
εκπαιδεφεται και ςτισ ςχολζσ και τα κζντρα εκπαίδευςθσ των ενόπλων δυνάμεων με τθ 
ςυνδρομι ειδικϊν εκπαιδευτϊν των ενόπλων δυνάμεων. Επίςθσ, δφναται να 
εκπαιδεφεται ςε ςχολζσ και κζντρα εκπαίδευςθσ αντίςτοιχων Χπθρεςιϊν του 
εξωτερικοφ. 

 
 Άρκρο 14  

Διάρκρωςθ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 
 

1.  Θ Ελλθνικι Αςτυνομία ςυγκροτείται από κεντρικζσ και περιφερειακζσ Χπθρεςίεσ. 
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2. Μεντρικζσ Χπθρεςίεσ είναι:  

α.  οι Μλάδοι Φάξθσ, Αςφάλειασ και Αλλοδαπϊν και Σροςταςίασ Υυνόρων, 
β.  το Επιτελείο, 
γ.  το Επιτελικό Γραφείο Αρχθγοφ, 
δ. οι κατωτζρω αυτοτελείσ Χπθρεςίεσ: 

αα. το Ενιαίο Υυντονιςτικό Μζντρο Επιχειριςεων και Διαχείριςθσ Μρίςεων, 
ββ. θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ και Ανάλυςθσ Σλθροφοριϊν, 
γγ. θ Διεφκυνςθ Εςωτερικϊν Χποκζςεων, 
δδ. θ Διεφκυνςθ Ρικονομικισ Αςτυνομίασ, 
εε. θ Διεφκυνςθ Σροςταςίασ Επιςιμων και Ευπακϊν Υτόχων, 

 ςτςτ. θ Διεφκυνςθ Ειδικϊν Αςτυνομικϊν Δυνάμεων, 
ηη. θ Διεφκυνςθ Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν, 
θθ. θ Διεφκυνςθ Χγειονομικοφ, 
κκ. θ Διεφκυνςθ Ρικονομικισ Επικεϊρθςθσ, 

          ε. οι κατωτζρω Χπθρεςίεσ του Μλάδου Αςφάλειασ: 
             αα. θ Διεφκυνςθ Δίωξθσ Ρργανωμζνου Εγκλιματοσ, 

      ββ.  θ Διεφκυνςθ Αντιμετϊπιςθσ Ειδικϊν Εγκλθμάτων Βίασ, 
      γγ.  θ Διεφκυνςθ Δίωξθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ. 

 
3. Σεριφερειακζσ Χπθρεςίεσ είναι οι Γενικζσ Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ Αττικισ και 
Θεςςαλονίκθσ, οι Σεριφερειακζσ Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ, οι Διευκφνςεισ Αςφάλειασ 
Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ, οι Σεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Αςφάλειασ, οι Διευκφνςεισ 
Αλλοδαπϊν και οι Χπθρεςίεσ που υπάγονται ς’ αυτζσ.  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 
Κεντρικζσ Τπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 

 
Άρκρο 15 

Εποπτεία, ζλεγχοσ, υπαγωγι 
 

1.  Ρι Μλάδοι και το Επιτελείο τθσ  Ελλθνικισ Αςτυνομίασ κατευκφνονται, ςυντονίηονται, 
εποπτεφονται και ελζγχονται ωσ ακολοφκωσ: 

 
α. ο Μλάδοσ Φάξθσ από το Γενικό Επικεωρθτι Φάξθσ, 
β. ο Μλάδοσ Αςφάλειασ από το Γενικό Επικεωρθτι Αςφάλειασ, 
γ. ο  Μλάδοσ Αλλοδαπϊν και Σροςταςίασ Υυνόρων από το Γενικό Επικεωρθτι 

Αλλοδαπϊν και Σροςταςίασ Υυνόρων, 
δ.  το Επιτελείο από τον Σροϊςτάμενο Επιτελείου. 
 

2.  Ρι Μλάδοι μεταξφ τουσ και προσ το Επιτελείο είναι ιςότιμοι. Ρι Μλάδοι και το 
Επιτελείο ςυντονίηονται, εποπτεφονται και ελζγχονται από τον Αρχθγό Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ και διαρκρϊνονται ςε Διευκφνςεισ και οι Διευκφνςεισ ςε Φμιματα. 
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3. Φο Επιτελικό Γραφείο Αρχθγοφ (Ε.Γ.Α.) λειτουργεί ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ και 
υπάγεται απευκείασ ςτον Αρχθγό τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 
4. Ρι αυτοτελείσ κεντρικζσ υπθρεςίεσ εποπτεφονται και ελζγχονται ωσ ακολοφκωσ:  

α. οι Διευκφνςεισ Διαχείριςθσ και Ανάλυςθσ Σλθροφοριϊν, Εςωτερικϊν 
Χποκζςεων και Ρικονομικισ Αςτυνομίασ από τον Αρχθγό τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, 

β. το Ενιαίο Υυντονιςτικό Μζντρο Επιχειριςεων και Διαχείριςθσ Μρίςεων και οι 
Διευκφνςεισ Σροςταςίασ Επιςιμων και Ευπακϊν Υτόχων και Ειδικϊν Αςτυνομικϊν 
Δυνάμεων από τον Χπαρχθγό τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, 

γ. θ Διεφκυνςθ Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν από το Γενικό Επικεωρθτι 
Αςφάλειασ, 

δ. οι Διευκφνςεισ Χγειονομικοφ και Ρικονομικισ Επικεϊρθςθσ από τον 
Σροϊςτάμενο Επιτελείου, 

ε. οι Διευκφνςεισ Δίωξθσ Ρργανωμζνου Εγκλιματοσ,  Αντιμετϊπιςθσ Ειδικϊν 
Εγκλθμάτων Βίασ και Δίωξθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ, υπάγονται, απευκείασ, ςτον 
Μλάδο Αςφάλειασ και κατευκφνονται, ςυντονίηονται, εποπτεφονται και ελζγχονται από 
τον οικείο Γενικό Επικεωρθτι. 
5. Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ γραμματειακισ εξυπθρζτθςθσ και τθσ επικοινωνίασ του 
Χπαρχθγοφ, των Γενικϊν Επικεωρθτϊν και του Σροϊςτάμενου Επιτελείου λειτουργοφν 
αντίςτοιχα Γραφεία, τα οποία ςτελεχϊνονται με το απολφτωσ αναγκαίο για τθ 
λειτουργία τουσ αςτυνομικό και πολιτικό προςωπικό. Φων Γραφείων αυτϊν προΐςταται ο 
οικείοσ υπαςπιςτισ. 
6. Φο Επιτελικό Γραφείο Αρχθγοφ, το Ενιαίο Υυντονιςτικό Μζντρο Επιχειριςεων και 
Διαχείριςθσ Μρίςεων και τα Γραφεία τθσ παρ. 5 εξυπθρετοφνται διοικθτικά και 
διαχειριςτικά από τισ κακ’ φλθν αρμόδιεσ Διευκφνςεισ του Επιτελείου. 

 
 

Άρκρο 16 
Κλάδοσ Σάξθσ 

 
1. Ρ Μλάδοσ Φάξθσ χειρίηεται τα κζματα γενικισ αςτυνόμευςθσ και τροχαίασ και 
προγραμματίηει, κατευκφνει και ελζγχει το ζργο των κεντρικϊν και περιφερειακϊν 
Χπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςτα κζματα αυτά. Ρ Μλάδοσ αυτόσ διαρκρϊνεται 
ςτισ εξισ Διευκφνςεισ: 

α.  Διεφκυνςθ Γενικισ Αςτυνόμευςθσ, 
β.  Διεφκυνςθ Φροχαίασ Αςτυνόμευςθσ, 
γ.  Διεφκυνςθ Εξυπθρζτθςθσ Σολιτϊν και Δθμοτικισ Αςτυνόμευςθσ, 
δ.  Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακοφ Υχεδιαςμοφ και Χποςτιριξθσ. 
 

2.  Θ Διεφκυνςθ Γενικισ Αςτυνόμευςθσ χειρίηεται, ςε επιτελικό επίπεδο, τα κζματα 
γενικισ αςτυνόμευςθσ, τουριςτικισ νομοκεςίασ και πολιτικισ κινθτοποίθςθσ και ιδίωσ 
κζματα ςχετικά με: 

α. τθ δθμόςια υγεία, τθν πολεοδομία, τθν εργαςία και τθ λειτουργία δθμόςιων 
κζντρων, καταςτθμάτων και κεαμάτων,  
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β. τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ ςτισ ςυνεδριάςεισ των δικαςτθρίων, κακϊσ και ςτουσ 
δθμόςιουσ χϊρουσ, ςτισ δθμόςιεσ ςυγκεντρϊςεισ, ςυνακροίςεισ και ακλθτικζσ 
εκδθλϊςεισ και τθν προςταςία των ατομικϊν και ςυλλογικϊν δικαιωμάτων ςτισ 
εκδθλϊςεισ αυτζσ, 

γ. τισ μεταγωγζσ κρατουμζνων, 
δ. τθν εφαρμογι τθσ τουριςτικισ νομοκεςίασ, 
ε. τθν παλλαϊκι άμυνα – πολιτικι ςχεδίαςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ,  
ςτ. τθν εξαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ ειρινθσ, τθσ ευταξίασ και τθσ απρόςκοπτθσ 

κοινωνικισ διαβίωςθσ των πολιτϊν,  
 η. τθν παρακολοφκθςθ και αξιοποίθςθ του παράγωγου δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ που αφορά κζματα αρμοδιότθτάσ τθσ. 
 

3. Θ Διεφκυνςθ Φροχαίασ Αςτυνόμευςθσ χειρίηεται, ςε επιτελικό επίπεδο, τα κζματα: 
α. εφαρμογισ του κϊδικα οδικισ κυκλοφορίασ,  
β. ρφκμιςθσ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων ςτο οδικό δίκτυο και ςτουσ 

λοιποφσ δθμόςιουσ χϊρουσ, 
γ. τροχονομικισ αςτυνόμευςθσ των βαςικϊν εκνικϊν οδικϊν αξόνων τθσ χϊρασ, 
δ. διερεφνθςθσ των τροχαίων ατυχθμάτων, 
ε. γενικά τα κζματα αςτυνομίασ τροχαίασ,  
ςτ. παρακολοφκθςθσ και αξιοποίθςθσ του παράγωγου δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ςε κζματα αρμοδιότθτάσ τθσ. 
 

4. Θ Διεφκυνςθ Εξυπθρζτθςθσ Σολιτϊν και Δθμοτικισ Αςτυνόμευςθσ χειρίηεται, ςε 
επιτελικό επίπεδο, τα κζματα: 

α. επικοινωνίασ, ενθμζρωςθσ και εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν ςε κζματα 
αρμοδιότθτασ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, 

β. των αρμοδιοτιτων δθμοτικισ αςτυνόμευςθσ, που ανατζκθκαν ςτθν Ελλθνικι 
Αςτυνομία, κατ’ εφαρμογι του άρκρου 81 του ν. 4172/2013 (Αϋ 167),  

γ. ςυνεργαςίασ με τοπικοφσ Ϊορείσ και ιδιϊτεσ,  κακϊσ και με Ϊορείσ τθσ Φοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ, ςε κζματα αρμοδιότθτάσ τθσ. 

 
5. Θ Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακοφ Υχεδιαςμοφ και Χποςτιριξθσ είναι αρμόδια για: 

α. τθ μελζτθ και αξιολόγθςθ τθσ λειτουργίασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των 
Σεριφερειακϊν Χπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςε κζματα αρμοδιότθτασ του 
Μλάδου Φάξθσ, 

β. τθν εκπόνθςθ ςχεδίων και οδθγιϊν προσ αυτζσ και τθν κακοδιγθςι τουσ για 
τον χειριςμό και τθν αντιμετϊπιςθ ςοβαρϊν γενικϊν ι ειδικϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτάσ 
τουσ,  

γ. τον προςδιοριςμό των ςυνολικϊν αναγκϊν του Μλάδου ςε ζμψυχο δυναμικό, 
ςε οικονομικοφσ πόρουσ, υλικοτεχνικό εξοπλιςμό και μζςα και τθν κατανομι – 
ανακατανομι τουσ ςτισ επιμζρουσ Χπθρεςίεσ, 

δ.  τον προςδιοριςμό των αναγκϊν των Χπθρεςιϊν του Μλάδου ςε κζματα 
εκπαίδευςθσ – μετεκπαίδευςθσ και τθ μζριμνα για τθν κατάρτιςθ και υλοποίθςθ 
ςχετικϊν προγραμμάτων, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ του Επιτελείου, 
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ε. τθ γραμματειακι και διοικθτικι υποςτιριξθ του οικείου Μλάδου,  
ςτ. τθ διαπίςτωςθ, τον προςδιοριςμό και τθ μζριμνα για τθν κάλυψθ των 

αναγκϊν του προςωπικοφ ςε περιπτϊςεισ μζτρων ι επιχειριςεων τάξθσ, αςφάλειασ και 
τροχαίασ ευρείασ κλίμακασ, ςε ςυνεργαςία με τισ ςυναρμόδιεσ Διευκφνςεισ των Μλάδων 
και του Επιτελείου και τισ κατά περίπτωςθ αρμόδιεσ κεντρικζσ και περιφερειακζσ 
Χπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 

 
6. Υτον Μλάδο Φάξθσ υπάγονται, απευκείασ, οι Γενικζσ Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ Αττικισ 
και Θεςςαλονίκθσ και οι Σεριφερειακζσ Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ. 

 
Άρκρο 17 

Κλάδοσ Αςφάλειασ 
 

1. Ρ Μλάδοσ Αςτυνομίασ Αςφάλειασ χειρίηεται τα κζματα δθμόςιασ και κρατικισ 
αςφάλειασ και προγραμματίηει, κατευκφνει και ελζγχει το ζργο των κεντρικϊν και 
περιφερειακϊν Χπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςτα κζματα αυτά.  Ρ Μλάδοσ 
Αςφάλειασ  διαρκρϊνεται ςτισ εξισ Διευκφνςεισ: 

α.  Διεφκυνςθ Αςφάλειασ, 
β.  Διεφκυνςθ Διεκνοφσ Αςτυνομικισ Υυνεργαςίασ, 
γ.  Διεφκυνςθ Διαβατθρίων και Εγγράφων Αςφαλείασ, 
δ.  Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακοφ Υχεδιαςμοφ και Χποςτιριξθσ. 

 
2. Υτον Μλάδο Αςφάλειασ υπάγονται, απευκείασ, οι κατωτζρω κεντρικζσ Χπθρεςίεσ:  

α. θ Διεφκυνςθ Δίωξθσ Ρργανωμζνου Εγκλιματοσ, 
β.  θ Διεφκυνςθ Αντιμετϊπιςθσ Ειδικϊν Εγκλθμάτων Βίασ, 
γ.  θ Διεφκυνςθ Δίωξθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ. 
 

3. Θ Διεφκυνςθ Αςφάλειασ μελετά, αναλφει και ςχεδιάηει τθν αντεγκλθματικι πολιτικι 
και χειρίηεται, ςε επιτελικό επίπεδο, τα κζματα δθμόςιασ και κρατικισ αςφάλειασ και 
ιδίωσ τα κζματα που αφοροφν: 

α. ςτθ δίωξθ των εγκλθμάτων κατά τθσ ηωισ, τθσ προςωπικισ ελευκερίασ, τθσ 
ιδιοκτθςίασ και των περιουςιακϊν δικαιωμάτων, 

β. ςτθν προςταςία του Μράτουσ και του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ και τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ τρομοκρατίασ, 

γ. ςτον ζλεγχο και τθ δίωξθ τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ ναρκωτικϊν, του 
λακρεμπορίου, τθσ αρχαιοκαπθλίασ, του οργανωμζνου, του οικονομικοφ και του 
θλεκτρονικοφ εγκλιματοσ,  

δ. ςτον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ των διατάξεων που αφοροφν τα υπομνιματα και τθν 
προςταςία του εκνικοφ νομίςματοσ και ςυναλλάγματοσ, 

ε. ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ κίνθςθσ και ςτθ ςυλλογι και αξιοποίθςθ 
πλθροφοριϊν από το εςωτερικό των καταςτθμάτων Μράτθςθσ, προσ το ςκοπό αποφυγισ 
αποδράςεων ι διάπραξθσ ποινικϊν αδικθμάτων, 

ςτ. ςτθν αναηιτθςθ και ςφλλθψθ των διωκόμενων προςϊπων,  
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η. ςτθν ζκδοςθ δελτίων αςτυνομικϊν ταυτοτιτων και τθν τιρθςθ ςχετικοφ 
αρχείου, 

θ. ςτθν αναηιτθςθ εξαφανιςκζντων προςϊπων και απολεςκζντων πραγμάτων,  
κ. ςτθν εφαρμογι των διατάξεων για τα ικθ,  
ι. ςτθ μζριμνα για τθν προςταςία των ανθλίκων, 
ια. ςτθν επιτιρθςθ των τόπων όπου ςυχνάηουν οι φποπτοι διάπραξθσ 

εγκλθμάτων και του ελζγχου των προςϊπων αυτϊν, 
ιβ. ςτον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ των διατάξεων που αφοροφν ςτα όπλα και τισ 

εκρθκτικζσ φλεσ,  
ιγ. ςτθν αντιμετϊπιςθ του ρατςιςμοφ, 
ιδ. ςτθν προςταςία θμεδαπϊν και αλλοδαπϊν επίςθμων προςϊπων που 

βρίςκονται ςτθ χϊρα, 
ιε. ςτθ μελζτθ, ανάλυςθ, αξιολόγθςθ και επίδραςθ ςτθν αςφάλεια του Μράτουσ 

των κοινωνικϊν, πολιτιςτικϊν και κρθςκευτικϊν ηθτθμάτων, ςτθ χϊρα μασ και διεκνϊσ, 
 ιςτ. ςτθν παρακολοφκθςθ και αξιοποίθςθ του παράγωγου δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ςε κζματα αρμοδιότθτάσ τθσ. 
 

4.  Θ Διεφκυνςθ Διεκνοφσ Αςτυνομικισ Υυνεργαςίασ αποτελεί τθν εκνικι αρχι ςτο 
πλαίςιο των ςυμβάςεων που κυρϊκθκαν με τουσ νόμουσ 3640/1956 (Αϋ 303), 2514/1997 
(Αϋ 140) και 2605/1998 (Αϋ 88) και είναι αρμόδια για το χειριςμό κεμάτων διεκνοφσ 
επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και ιδίωσ: 

α. κεμάτων που αφοροφν ςτθ ςυμμετοχι και εκπροςϊπθςθ τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ ςε ςυνόδουσ οργάνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςε διεκνείσ διαςκζψεισ 
και ςυνζδρια με περιεχόμενο αςτυνομικοφ ενδιαφζροντοσ,  

β. ανταλλαγισ πλθροφοριϊν, εμπειριϊν και γνϊςεων μεταξφ τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ και ξζνων αςτυνομιϊν,  

γ. επεξεργαςίασ, ςε ςυνεργαςία με τισ ςυναρμόδιεσ Διευκφνςεισ των Μλάδων και 
του Επιτελείου τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςυμφωνιϊν αςτυνομικισ ςυνεργαςίασ,  

δ. παρακολοφκθςθσ τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ ηθτθμάτων που υποβάλλονται 
ςτο πλαίςιο διμερϊν και πολυμερϊν ςυμφωνιϊν αςτυνομικισ ςυνεργαςίασ, 

ε. εκπροςϊπθςθσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςε ειρθνευτικζσ αςτυνομικζσ 
επιχειριςεισ και αποςτολζσ ςτο εξωτερικό, 

ςτ. εξαςφάλιςθσ τθσ μετάφραςθσ ξενόγλωςςων κειμζνων τθσ Θγεςίασ, ι 
ςυνδρομισ ςτθ μετάφραςθ ξενόγλωςςων κειμζνων των Χπθρεςιϊν των Μλάδων και του 
Επιτελείου τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, 

η. εξαςφάλιςθσ διερμθνείασ ςε διεκνι ςυνζδρια, ςυναντιςεισ και αποςτολζσ ςτο 
εξωτερικό, όπου ςυμμετζχει θ θγεςία τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ,  

θ. οργανωτικισ προετοιμαςίασ για τθ ςυμμετοχι ι εκπροςϊπθςθ τθσ θγεςίασ του 
Υϊματοσ ςε ςυναντιςεισ ςτο εξωτερικό, κακϊσ και τθν κατάρτιςθ ςχετικοφ 
ενθμερωτικοφ φακζλου επί των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, 

κ. παρακολοφκθςθσ και αξιοποίθςθσ του πρωτογενοφσ και παράγωγου δικαίου 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε κζματα αρμοδιότθτάσ τθσ. 

 
5.  Θ Διεφκυνςθ Διαβατθρίων και Εγγράφων Αςφαλείασ είναι αρμόδια για: 
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α. τθν παραλαβι των δικαιολογθτικϊν και τθν ζκδοςθ διαβατθρίων Ελλινων 
πολιτϊν, 

β. για τθν ζκδοςθ ι εκτφπωςθ άλλων εγγράφων αςφαλείασ, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, 

γ. τθν παρακολοφκθςθ και αξιοποίθςθ του παράγωγου δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ςε κζματα αρμοδιότθτάσ τθσ. 

 
6. Θ Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακοφ Υχεδιαςμοφ και Χποςτιριξθσ είναι αρμόδια για: 

α. τθ μελζτθ, ανάλυςθ και αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των 
περιφερειακϊν Χπθρεςιϊν του Μλάδου Αςφάλειασ,  

β. τθν εκπόνθςθ γενικϊν και ειδικϊν επιχειρθςιακϊν ςχεδίων και δράςεων και  
τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςισ τουσ από τισ κακ’ φλθν αρμόδιεσ περιφερειακζσ 
Χπθρεςίεσ, προσ το ςκοπό αποτελεςματικότερθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ εγκλθματικότθτασ, 

γ. τον προςδιοριςμό των ςυνολικϊν αναγκϊν του Μλάδου ςε ζμψυχο δυναμικό, 
ςε οικονομικοφσ πόρουσ, υλικοτεχνικό εξοπλιςμό και μζςα και τθν κατανομι – 
ανακατανομι τουσ ςτισ επιμζρουσ Χπθρεςίεσ, 

δ.  τον προςδιοριςμό των αναγκϊν των Χπθρεςιϊν του Μλάδου ςε κζματα 
εκπαίδευςθσ – μετεκπαίδευςθσ και τθ μζριμνα για τθν κατάρτιςθ και υλοποίθςθ 
ςχετικϊν προγραμμάτων, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ του Επιτελείου, 

ε. τθ γραμματειακι και διοικθτικι υποςτιριξθ των λοιπϊν Διευκφνςεων του 
οικείου Μλάδου. 

 
7. Θ Διεφκυνςθ Δίωξθσ Ρργανωμζνου Εγκλιματοσ (ΔΙ.ΔΡ.Ε.) εδρεφει ςτθν Αττικι, ζχει ωσ 
αποςτολι τθν πρόλθψθ και καταςτολι εξαιρετικά ςοβαρϊν ποινικϊν αδικθμάτων που 
αφοροφν ςτθ δθμόςια και κρατικι αςφάλεια και ιδίωσ αδικθμάτων τα οποία ζχουν τα 
χαρακτθριςτικά οργανωμζνου εγκλιματοσ και δφναται να επιλαμβάνεται τθσ 
διερεφνθςθσ εγκλθμάτων τθσ κακ’ φλθν αρμοδιότθτάσ τθσ ςε ολόκλθρθ τθσ ελλθνικι 
επικράτεια. 

 
8. Ξε ζδρα τθ Θεςςαλονίκθ, λειτουργεί Χποδιεφκυνςθ Δίωξθσ Ρργανωμζνου 
Εγκλιματοσ Βορείου Ελλάδοσ (Χ.ΔΡ.Ε.Β.Ε.), θ οποία υπάγεται διοικθτικά ςτθ Διεφκυνςθ 
Δίωξθσ Ρργανωμζνου Εγκλιματοσ, ζχει ταυτόςθμθ με αυτιν αποςτολι και θ τοπικι τθσ 
αρμοδιότθτα εκτείνεται ςτθν εδαφικι δικαιοδοςία τθσ Διεφκυνςθσ Αςφάλειασ 
Θεςςαλονίκθσ και των Σεριφερειακϊν Διευκφνςεων Αςφάλειασ Ξακεδονίασ και Θράκθσ 
και Δυτικισ Ξακεδονίασ και Θπείρου. 

 
9. Θ Διεφκυνςθ Αντιμετϊπιςθσ Ειδικϊν Εγκλθμάτων Βίασ (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) εδρεφει ςτθν 
Αττικι, θ τοπικι τθσ αρμοδιότθτα εκτείνεται ςε ολόκλθρθ τθν επικράτεια και ζχει ωσ 
αποςτολι τθν αντιμετϊπιςθ των ειδικϊν εγκλθμάτων βίασ και ιδίωσ τθν πρόλθψθ και 
καταςτολι τρομοκρατικϊν και εξτρεμιςτικϊν εγκλθματικϊν ενεργειϊν που ςτρζφονται 
γενικά κατά τθσ αςφάλειασ του κράτουσ και του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ, κακϊσ και 
κατά προςϊπων ι πραγμάτων τθσ χϊρασ μασ ι άλλθσ χϊρασ. 
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10.  Ξε ζδρα τθ Θεςςαλονίκθ, λειτουργεί Χποδιεφκυνςθ Αντιμετϊπιςθσ Ειδικϊν 
Εγκλθμάτων Βίασ Βορείου Ελλάδοσ (Χ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε.), θ οποία υπάγεται διοικθτικά ςτθ 
Δ.Α.Ε.Ε.Β., ζχει ταυτόςθμθ με αυτιν αποςτολι και θ τοπικι τθσ αρμοδιότθτα εκτείνεται 
ςτθν εδαφικι δικαιοδοςία τθσ Διεφκυνςθσ Αςφάλειασ Θεςςαλονίκθσ και των 
Σεριφερειακϊν Διευκφνςεων Αςφάλειασ Ξακεδονίασ και Θράκθσ και Δυτικισ 
Ξακεδονίασ και Θπείρου. 

 
11. Θ Διεφκυνςθ Δίωξθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ (ΔΙ.Δ.Θ.Ε.) εδρεφει ςτθν Αττικι, θ 
τοπικι τθσ αρμοδιότθτα εκτείνεται ςε ολόκλθρθ τθν επικράτεια και ζχει ωσ αποςτολι 
τθν ανακάλυψθ, εξιχνίαςθ και δίωξθ των εγκλθματικϊν πράξεων που διαπράττονται 
μζςω του διαδικτφου και των άλλων μζςων θλεκτρονικισ επικοινωνίασ και ψθφιακισ 
αποκικευςθσ και ιδίωσ τθν εξιχνίαςθ και δίωξθ των εγκλθμάτων που διαπράττονται 
κατά των ανθλίκων, κακϊσ και τον χειριςμό υποκζςεων παράνομθσ διείςδυςθσ ςε 
υπολογιςτικά ςυςτιματα και κλοπισ, καταςτροφισ ι παράνομθσ διακίνθςθσ  
λογιςμικοφ υλικοφ, ψθφιακϊν δεδομζνων και οπτικοακουςτικϊν ζργων, που τελοφνται 
ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα. Επίςθσ, θ ΔΙ.Δ.Θ.Ε. παρζχει ςυνδρομι ςτισ αρμόδιεσ κρατικζσ 
Χπθρεςίεσ για τθν αποτροπι αυτοκτονιϊν που αναγγζλλονται μζςω διαδικτφου, κακϊσ 
και ςτισ Χπθρεςίεσ που διερευνοφν τισ υποκζςεισ του προθγοφμενου εδαφίου, ςφμφωνα 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 
12. Υτον Μλάδο Αςφάλειασ υπάγονται, απευκείασ και οι Διευκφνςεισ Αςφάλειασ Αττικισ 
και Θεςςαλονίκθσ και οι Σεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Αςφάλειασ. Επίςθσ, ςτον Μλάδο 
αυτό υπάγονται, ωσ προσ το ειδικό αντικείμενο τθσ αποςτολισ τουσ, Χπθρεςίεσ των 
άλλων Μλάδων που αςκοφν αρμοδιότθτεσ δθμόςιασ και κρατικισ αςφάλειασ. 

 
Άρκρο 18 

Κλάδοσ Αλλοδαπϊν και Προςταςίασ υνόρων 
 

1. Ρ Μλάδοσ Αλλοδαπϊν και Σροςταςίασ Υυνόρων χειρίηεται τα κζματα τθσ αςτυνομίασ 
αλλοδαπϊν και προςταςίασ ςυνόρων και ιδίωσ τα κζματα εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ 
περί αλλοδαπϊν, αντιμετϊπιςθσ τθσ παράνομθσ ειςόδου, εξόδου και παραμονισ 
αλλοδαπϊν ςτθ χϊρα, αςφαλοφσ και υπό ςυνκικεσ ςεβαςμοφ τθσ ανκρϊπινθσ 
αξιοπρζπειασ κράτθςθσ και επιςτροφισ τουσ και προγραμματίηει, κατευκφνει και ελζγχει 
το ζργο των κεντρικϊν και περιφερειακϊν Χπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςτα 
κζματα αυτά.  Ρ Μλάδοσ αυτόσ διαρκρϊνεται ςτισ εξισ Διευκφνςεισ: 

 
α.  Διεφκυνςθ Σροςταςίασ Υυνόρων, 
β.  Διεφκυνςθ Δίωξθσ Σαράνομθσ Ξετανάςτευςθσ, 
γ.  Διεφκυνςθ Αλλοδαπϊν, 
δ.  Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακοφ Υχεδιαςμοφ και Χποςτιριξθσ. 
 

2. Θ Διεφκυνςθ Σροςταςίασ Υυνόρων χειρίηεται, ςε επιτελικό επίπεδο, τα κζματα: 
α. αποτροπισ τθσ παράνομθσ ειςόδου ςτο ελλθνικό ζδαφοσ και παράνομθσ 

εξόδου από αυτό αλλοδαπϊν,  
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β. απομάκρυνςθσ των αλλοδαπϊν που αποπειρϊνται παράνομθ είςοδο ςτθ 
χϊρα,  

γ. εντοπιςμοφ και ςφλλθψθσ των προςϊπων που διακινοφν παράνομα 
μετανάςτεσ ι διευκολφνουν τθν παράνομθ είςοδο και εργαςία των αλλοδαπϊν και 
παραπομπισ τουσ ςτθ δικαιοςφνθ, 

δ. επεξεργαςίασ ςυμφωνιϊν επανειςδοχισ ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ 
Διεκνοφσ Αςτυνομικισ Υυνεργαςίασ,  

ε. ςυντονιςμοφ και κακοδιγθςθσ των περιφερειακϊν Χπθρεςιϊν Υυνοριακισ 
Ϊφλαξθσ ςε κζματα πρόλθψθσ και καταςτολισ τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ, 

ςτ. υποςτιριξθσ του Εκνικοφ Υυντονιςτικοφ Μζντρου Ελζγχου Υυνόρων, 
Ξετανάςτευςθσ και Αςφλου (Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α.), 

 η. ςυνεργαςίασ με άλλουσ αρμόδιουσ Ϊορείσ, Χπθρεςίεσ και Αρχζσ ςε κζματα 
προςταςίασ των εξωτερικϊν ςυνόρων τθσ χϊρασ, 

 θ. παρακολοφκθςθσ και αξιοποίθςθσ του παράγωγου δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ςε κζματα αρμοδιότθτάσ τθσ. 

 
3. Θ Διεφκυνςθ Δίωξθσ Σαράνομθσ Ξετανάςτευςθσ χειρίηεται, ςε επιτελικό επίπεδο, τα 
κζματα: 

α.  ελζγχου τθσ τιρθςθσ των διατάξεων που αφοροφν τθν είςοδο, παραμονι και 
εργαςία των αλλοδαπϊν ςτθ χϊρα, 

β. κατεφκυνςθσ, ςυντονιςμοφ και παροχισ οδθγιϊν προσ τισ περιφερειακζσ 
Χπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ αναφορικά με τθν αναηιτθςθ, εντοπιςμό και 
ςφλλθψθ των αλλοδαπϊν που διαμζνουν ι εργάηονται ςτθ χϊρα, κακϊσ και τον 
εντοπιςμό και τθ ςφλλθψθ των προςϊπων που διακινοφν παράνομα μετανάςτεσ ι 
διευκολφνουν τθν παράνομθ είςοδο και εργαςία των αλλοδαπϊν και τθν παραπομπι 
τουσ ςτθ δικαιοςφνθ, 

γ. παρακολοφκθςθσ και αξιοποίθςθσ του παράγωγου δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ςε κζματα αρμοδιότθτάσ τθσ. 

 
4. Θ Διεφκυνςθ Αλλοδαπϊν είναι αρμόδια για το χειριςμό, ςε επιτελικό επίπεδο, 
κεμάτων: 

α. εφαρμογισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί αλλοδαπϊν και ιδίωσ κεμάτων 
διαβατθριακοφ ελζγχου και ςυνεργαςίασ με τισ λοιπζσ αρμόδιεσ για κζματα αλλοδαπϊν 
κρατικζσ αρχζσ ι άλλουσ φορείσ, 

β. καταχϊριςθσ αλλοδαπϊν ςτουσ καταλόγουσ ανεπικφμθτων, 
γ. εφαρμογισ διοικθτικϊν μζτρων κατά θμεδαπϊν και αλλοδαπϊν,  
δ. διεκπεραίωςθσ τθσ αλλθλογραφίασ αναφορικά με τθν καταχϊριςθ ι άρςθ των 

προςτίμων που επιβάλλονται και τθν εξζταςθ αιτθμάτων που υποβάλλονται μζςω του 
εκνικοφ γραφείου SIRENE, 

ε. αναηιτθςθσ και καταχϊριςθσ ςε νομίμωσ υφιςτάμενεσ βάςεισ δεδομζνων των 
κλαπζντων ι απολεςκζντων διαβατθρίων και λοιπϊν ταξιδιωτικϊν εγγράφων,  

ςτ. κακοδιγθςθσ των περιφερειακϊν Χπθρεςιϊν ςτθν εφαρμογι των ιςχυουςϊν 
διατάξεων που αφοροφν ηθτιματα των ομογενϊν, 
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η. ςυνεργαςίασ με άλλεσ αρμόδιεσ ι ςυναρμόδιεσ κρατικζσ αρχζσ και άλλουσ 
Ϊορείσ για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων των ομογενϊν ι τθ ρφκμιςθ κεμάτων 
απονομισ ικαγζνειασ ς’ αυτοφσ, 

θ. παρακολοφκθςθσ και αξιοποίθςθσ του παράγωγου δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ςε κζματα αρμοδιότθτάσ τθσ. 
 
5. Θ Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακοφ Υχεδιαςμοφ και Χποςτιριξθσ είναι αρμόδια για: 

α. τθ μελζτθ, ανάλυςθ και αξιολόγθςθ των ςτοιχείων που αφοροφν ςτο 
μεταναςτευτικό ηιτθμα ςτθ χϊρα μασ,  

β. τθν εκπόνθςθ γενικϊν ι ειδικϊν επιχειρθςιακϊν ςχεδίων και δράςεων για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ ςτθν ελλθνικι επικράτεια, κακϊσ και για 
τθν ζκδοςθ οδθγιϊν και κατευκφνςεων ςτισ περιφερειακζσ Χπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ και διαχείριςθ του φαινομζνου, 

 γ. το ςυντονιςμό των περιφερειακϊν Χπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςε 
κζματα διαχείριςθσ των αλλοδαπϊν που ςυλλαμβάνονται από αυτζσ να ειςζρχονται, να 
διαμζνουν ι να εργάηονται παράνομα ςτθ χϊρα,  

δ. τθν κατανομι των μθ νόμιμων μεταναςτϊν που τελοφν υπό κακεςτϊσ νόμιμου 
περιοριςμοφ τθσ ελευκερίασ τουσ ςτα Σροαναχωρθςιακά Μζντρα Μράτθςθσ, κακϊσ και 
τθ μζριμνα για τθ φφλαξθ, τθ διατροφι και τθν ιατροφαρμακευτικι τουσ περίκαλψθ 
κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ, μζςω των αρμοδίων προσ 
τοφτο Χπθρεςιϊν, 

ε. τον προςδιοριςμό των ςυνολικϊν αναγκϊν του Μλάδου ςε ζμψυχο δυναμικό, 
ςε οικονομικοφσ πόρουσ, υλικοτεχνικό εξοπλιςμό και μζςα και τθν κατανομι – 
ανακατανομι τουσ ςτισ επιμζρουσ Χπθρεςίεσ, 

ςτ.  τον προςδιοριςμό των αναγκϊν των Χπθρεςιϊν του Μλάδου ςε κζματα 
εκπαίδευςθσ – μετεκπαίδευςθσ και τθ μζριμνα για τθν κατάρτιςθ και υλοποίθςθ 
ςχετικϊν προγραμμάτων, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ του Επιτελείου, 
          η. τθ μελζτθ και αξιολόγθςθ τθσ λειτουργίασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των 
περιφερειακϊν Χπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςε κζματα αρμοδιότθτασ του 
Μλάδου Αλλοδαπϊν και Σροςταςίασ Υυνόρων, 
          θ. τθ γραμματειακι και διοικθτικι υποςτιριξθ του οικείου Μλάδου. 
 
6. Υτον Μλάδο Αλλοδαπϊν και Σροςταςίασ Υυνόρων υπάγονται, απευκείασ, οι  
Διευκφνςεισ Αλλοδαπϊν Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ. Επίςθσ, ςτον Μλάδο αυτόν 
υπάγονται, ωσ προσ το ειδικό αντικείμενο τθσ αποςτολισ τουσ, τα Φμιματα Υυνοριακισ 
Ϊφλαξθσ, τα Σροαναχωρθςιακά Μζντρα Μράτθςθσ Αλλοδαπϊν και οι Χπθρεςίεσ που 
αςκοφν αρμοδιότθτεσ ςε κζματα διαβατθριακοφ ελζγχου, αλλοδαπϊν και δίωξθσ 
παράνομθσ μετανάςτευςθσ. 

Άρκρο 19 
Επιτελείο 

 
1. Φο Επιτελείο τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ χειρίηεται τα κζματα προςλιψεων, 
προςδιοριςμοφ των αναγκϊν εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ του προςωπικοφ κατά 
ειδικότθτα ι τομζα δραςτθριότθτασ, ανάπτυξθσ ανκρωπίνων πόρων, πεικαρχίασ και εν 
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γζνει υπθρεςιακισ κατάςταςθσ του προςωπικοφ, οργάνωςθσ, λειτουργίασ και 
κακοριςμοφ των αρμοδιοτιτων των οργάνων και των Χπθρεςιϊν του Υϊματοσ, 
κατάρτιςθσ, ερμθνείασ και παρακολοφκθςθσ τθσ νομοκεςίασ, εξυπθρζτθςθσ των 
δθμοςίων ςχζςεων, προχπολογιςμοφ, αποδοχϊν και γενικά οικονομικϊν και 
αςφαλιςτικϊν κεμάτων του προςωπικοφ του Υϊματοσ, κακϊσ και τα κζματα 
υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ, πλθροφορικισ και ςτζγαςθσ των Χπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τισ 
προτάςεισ των Διευκφνςεων των Μλάδων και προγραμματίηει, κατευκφνει, εποπτεφει  
και ελζγχει το ζργο των Χπθρεςιϊν ςτα κζματα αυτά. Φο Επιτελείο υποςτθρίηει ςτα 
κζματα αρμοδιότθτάσ του τισ Μεντρικζσ Χπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και 
διαρκρϊνεται ςτισ εξισ Διευκφνςεισ: 

 
α.  Διεφκυνςθ Αςτυνομικοφ Σροςωπικοφ και Εςωτερικϊν Νειτουργιϊν, 

β.  Διεφκυνςθ Σολιτικοφ Σροςωπικοφ, 

γ. Διεφκυνςθ Ρργάνωςθσ και Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ, 

δ. Διεφκυνςθ Οομικισ Χποςτιριξθσ,  

ε.  Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ και Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνων Σόρων, 

           ςτ.  Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν, 

η.  Διεφκυνςθ Φεχνικισ Χποςτιριξθσ,  

θ. Διεφκυνςθ Σλθροφορικισ, 

κ. Διεφκυνςθ Επικοινωνίασ, 

ι. Διεφκυνςθ Φεχνικϊν Εφαρμογϊν. 

 
2.  Θ Διεφκυνςθ Αςτυνομικοφ Σροςωπικοφ και Εςωτερικϊν Νειτουργιϊν χειρίηεται τα 
κζματα: 

α. τοποκετιςεων, μετακζςεων, αποςπάςεων, ανακλιςεων και λοιπϊν 
μετακινιςεων, κρίςεων, επανακρίςεων, προαγωγϊν, αποςτρατείασ, παραιτιςεων, 
θκικϊν αμοιβϊν, πεικαρχικϊν υποκζςεων και γενικά όλα τα κζματα που αφοροφν ςτθν 
υπθρεςιακι κατάςταςθ του ζνςτολου προςωπικοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, 

β. υπθρεςιακισ κατάςταςθσ των δθμοτικϊν αςτυνομικϊν, 
γ. γραμματειακισ υποςτιριξθσ των ςυμβουλίων κρίςεων των αξιωματικϊν τθσ 

Ελλθνικισ Αςτυνομίασ,  
δ. φροφρθςθσ και αςφάλειασ του κτιρίου, των εγκαταςτάςεων και του 

περιβάλλοντοσ χϊρου του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ και 
των ςτεγαηόμενων ςτο κτίριο αυτό Χπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ,  

ε. διακίνθςθσ τθσ αλλθλογραφίασ, 
ςτ. παρακολοφκθςθσ των κεμάτων του προςωπικοφ που υπθρετεί ςτισ 

κεντρικζσ Χπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, κακϊσ και του προςωπικοφ τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ που είναι αποςπαςμζνο ςτισ Χπθρεςίεσ του Χπουργείου ι εκτελεί 
υπθρεςία ςτα εποπτευόμενα από αυτό Ιδρφματα,   
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η. διαχείριςθσ του χρθματικοφ – υλικοφ, εξυπθρετϊντασ διαχειριςτικά ςτα 
κζματα αυτά και τισ Χπθρεςίεσ των παρ. 1 και 2 του άρκρου 2 του ν. 2800/2000 (Αϋ 41), 

θ. μερικισ διαχείριςθσ του ιδρφματοσ «Εξοχζσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ».  
  
3. Θ Διεφκυνςθ Σολιτικοφ Σροςωπικοφ χειρίηεται τα κζματα διοριςμϊν, εντάξεων, 
μονιμοποιιςεων, μετατάξεων, προαγωγϊν, αδειϊν, θκικϊν αμοιβϊν, πεικαρχικϊν και 
ποινικϊν υποκζςεων, μετακζςεων, αποςπάςεων, προςωρινϊν μετακινιςεων, 
εκπαίδευςθσ, μετεκπαίδευςθσ και γενικά κάκε άλλο κζμα που αφορά το μόνιμο και με 
ςχζςθ εργαςίασ Ιδιωτικοφ Δικαίου πολιτικό προςωπικό τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 
Επίςθσ,  χειρίηεται και τα κζματα του προςωπικοφ του άρκρου 19 του ν. 1339/1983 (Αϋ 
35), όπωσ αντικαταςτάκθκε  με τθν παρ. 5 του άρκρου 1 του ν. 1590/1986 (Αϋ 46). 

 
4. Θ Διεφκυνςθ Ρργάνωςθσ και Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ χειρίηεται τα κζματα 
οργάνωςθσ, λειτουργίασ και ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και 
ιδίωσ τα κζματα: 

α. διαρκρωτικισ και λειτουργικισ οργάνωςθσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, 
χωροταξικισ κατανομισ των αςτυνομικϊν Χπθρεςιϊν και ςχεδιαςμοφ των κζςεων 
εργαςίασ κάκε Χπθρεςίασ,  

β. μελζτθσ και εκπόνθςθσ ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων βελτίωςθσ τθσ δομισ 
και τθσ λειτουργίασ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και εκςυγχρονιςμοφ τθσ λειτουργίασ των 
Χπθρεςιϊν, 

γ. κακοριςμοφ μεκόδων και διαδικαςιϊν εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και 
αξιολόγθςθσ, μζτρθςθσ και ελζγχου τθσ απόδοςθσ των Χπθρεςιϊν, του προςωπικοφ και 
των εφαρμοηόμενων μεκόδων και διαδικαςιϊν, 

δ. τυποποίθςθσ εργαςιϊν και μζςων και κακιζρωςθσ ςυςτθμάτων και μεκόδων 
διεφκυνςθσ των εργαςιϊν και διοίκθςθσ του προςωπικοφ, 

ε. κακοριςμοφ τθσ ςτολισ του προςωπικοφ, 
ςτ. χρόνου εργαςίασ και τόπου εργαςίασ του προςωπικοφ,  

η. ειςαγωγισ ςτθ διοικθτικι λειτουργία των Χπθρεςιϊν μεκόδων και 
διαδικαςιϊν ποιότθτασ και αναβάκμιςθσ του διοικθτικοφ ζργου,  

θ. παρακολοφκθςθσ των κοινωνικϊν μεταβολϊν και ςυνκθκϊν που επθρεάηουν 
τθν επίτευξθ τθσ αποςτολισ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και τθν αξιοποίθςθ των ςχετικϊν 
ποριςμάτων ςτο πλαίςιο του γενικοφ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, 

κ. κακοριςμοφ των ποιοτικϊν και ποςοτικϊν ςτόχων απόδοςθσ τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ ανά Αςτυνομικό Φμιμα και των πόρων, μεκόδων, μζςων και διαδικαςιϊν 
που χρθςιμοποιοφνται για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων αυτϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ςχετικζσ προτάςεισ των Μλάδων και ςυνεργαηόμενθ άμεςα μαηί τουσ για τθν υλοποίθςι 
τουσ, 

ι. παρακολοφκθςθσ και χειριςμοφ ηθτθμάτων προςταςίασ και ςεβαςμοφ των 
ατομικϊν και κοινωνικϊν δικαιωμάτων των πολιτϊν, ςτο πλαίςιο τθσ αςτυνομικισ 
δράςθσ, 

ια. κατάρτιςθσ του 5ετοφσ Υτρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ τθσ παραγράφου 13 του παρόντοσ άρκρου. 
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5. Θ Διεφκυνςθ Οομικισ Χποςτιριξθσ χειρίηεται τα κζματα κατάρτιςθσ και επεξεργαςίασ 
ςχεδίων νομικϊν κειμζνων, ςυγκζντρωςθσ και κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ και 
νομολογίασ που ενδιαφζρει τθν Ελλθνικι Αςτυνομία, παροχισ νομικισ υποςτιριξθσ ςτισ 
κεντρικζσ και περιφερειακζσ Χπθρεςίεσ του Υϊματοσ και ιδίωσ τα κζματα: 
 α. κατάρτιςθσ και επεξεργαςίασ ςχεδίων νόμων, προεδρικϊν διαταγμάτων και 
κανονιςτικϊν αποφάςεων,  

β. μελζτθσ του δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και προετοιμαςίασ εναρμόνιςθσ 
τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ αυτό, ςε ςυνεργαςία με τισ κατά περίπτωςθ αρμόδιεσ 
Διευκφνςεισ,  

γ. μελζτθσ ςχεδίων νόμων άλλων Χπουργείων που αφοροφν τθν Ελλθνικι 
Αςτυνομία και τθ διατφπωςθ ςχετικϊν ςχολίων και προτάςεων, 

δ. ςυνεργαςίασ με τουσ ςυναρμόδιουσ κρατικοφσ φορείσ για τθν επεξεργαςία 
ςχεδίων νόμων, διαταγμάτων και αποφάςεων κοινισ αρμοδιότθτασ,  

ε. επεξεργαςίασ  ερωτθμάτων προσ τισ ειςαγγελικζσ αρχζσ και το Γραφείο του 
Οομικοφ Υυμβοφλου του Μράτουσ ςτο Χπουργείο Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ,  
 ςτ. ςυλλογισ τθσ νομολογίασ των δικαςτθρίων, των γνωμοδοτιςεων των 
ειςαγγελικϊν αρχϊν και του Οομικοφ Υυμβουλίου του Μράτουσ, των γνωμοδοτιςεων και 
των αποφάςεων των ανεξάρτθτων διοικθτικϊν αρχϊν και των εγκυκλίων διαταγϊν των 
Χπουργείων που αφοροφν τθν Ελλθνικι Αςτυνομία,  

η. τιρθςθσ του αρχείου Ϊφλλων Εφθμερίδασ τθσ Μυβερνιςεωσ, 
θ. χριςθσ τθσ τράπεηασ νομικϊν πλθροφοριϊν,  
κ. ςυγκζντρωςθσ, μελζτθσ, επεξεργαςίασ, ταξινόμθςθσ και κωδικοποίθςθσ τθσ 

νομοκεςίασ που ενδιαφζρει τθν Ελλθνικι Αςτυνομία, 
ι. ζκδοςθσ ςυλλογισ τθσ νομοκεςίασ που παρουςιάηει αςτυνομικό ενδιαφζρον 

και ςυλλογισ οργανικϊν νόμων και κανονιςμϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, 
 ια. παροχισ υποςτιριξθσ ςτισ κεντρικζσ και περιφερειακζσ Χπθρεςίεσ για τθν 
ορκι εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ ςτο πλαίςιο εκπλιρωςθσ τθσ αποςτολισ τουσ.  
 
6. Θ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ και Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνων Σόρων είναι αρμόδια, ιδίωσ, 
για: 

α. τθ μελζτθ και τον προςδιοριςμό των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν του 
προςωπικοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και τθν προϊκθςθ ςτθν Αςτυνομικι Ακαδθμία 
προσ υλοποίθςθ ςχετικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, 

β. τθ μζριμνα για υλοποίθςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ ςε κζματα 
ανάπτυξθσ ανκρωπίνων πόρων,  

γ. τθ φροντίδα για τθν προκιρυξθ και τθ διενζργεια των ειςιτθρίων και 
προαγωγικϊν εξετάςεων ςτισ Υχολζσ τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ,  

δ. τθ μελζτθ και τον προςδιοριςμό, ςε μεςοπρόκεςμο και μακροπρόκεςμο 
επίπεδο, των αναγκϊν του προςωπικοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςε δεξιότθτεσ, 
γνϊςεισ και εξειδικεφςεισ, ςε ςυνεργαςία με τουσ Μλάδουσ και τθν προϊκθςθ ςχετικϊν 
ειςθγιςεων για τθν κάλυψθ τουσ, 
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ε. τθ μελζτθ και προϊκθςθ ειςθγιςεων για τθν υλοποίθςθ από τθν Αςτυνομικι 
Ακαδθμία ςυγκεκριμζνων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, 

ςτ. τθν  ειςιγθςθ αναφορικά με τισ μεκόδουσ και τισ διαδικαςίεσ απόκτθςθσ και 
πιςτοποίθςθσ ςυγκεκριμζνων τυπικϊν προςόντων και δεξιοτιτων του αςτυνομικοφ 
προςωπικοφ, τα οποία είναι αναγκαία για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ του, 

η. τον χειριςμό κεμάτων εκπαιδευτικϊν αδειϊν και εκπαιδευτικϊν αποςτολϊν 
ςτο εξωτερικό,  

θ. τθ ςυμμετοχι του προςωπικοφ ςε εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων 
δθμόςιων ι ιδιωτικϊν ςχολϊν και κζντρων εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ,  

κ. τθν κατάρτιςθ και υλοποίθςθ, ςε ςυνεργαςία με τθν Αςτυνομικι Ακαδθμία, 
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο,  

ι. τθ ςυμμετοχι προςωπικοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ  ςε ευρωπαϊκά και 
διεκνι εκπαιδευτικά προγράμματα. 
 
7. Θ Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν είναι αρμόδια για το χειριςμό, ςε κεντρικό επίπεδο, όλων 
των κεμάτων οικονομικισ φφςεωσ και ιδίωσ των κεμάτων που αφοροφν: 

α. ςτθν κατάρτιςθ του ςχεδίου του τακτικοφ προχπολογιςμοφ εξόδων του 
ειδικοφ φορζα «Ελλθνικι Αςτυνομία» και τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςισ του,  

β. ςτθν κατανομι, ανακατανομι και τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ τθσ πάγιασ 
προκαταβολισ, 

γ. ςτθν κατανομι οικονομικϊν πόρων ςτουσ Μλάδουσ βάςει των αντίςτοιχων 
αναγκϊν και των προβλζψεων του προχπολογιςμοφ, 

δ. ςτον διοριςμό δθμοςίων υπολόγων, 
ε. ςτθν ζγκριςθ τθσ πραγματοποίθςθσ δαπανϊν,  
ςτ. ςτθ ςφνταξθ εκκζςεων κάλυψθσ δαπανϊν,  
η. ςτθν κατάρτιςθ, ζγκριςθ και παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του 

προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και τθ διεκπεραίωςθ των 
ςχετικϊν διαδικαςιϊν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ,  

θ. ςτθ ςτζγαςθ των Χπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και του Χπουργείου,  
κ. ςτθν αγορά, επιςκευι και ςυντιρθςθ κτιρίων, οχθμάτων, εναζριων μζςων και 

πλωτϊν ςκαφϊν,  
ι. ςτον προςδιοριςμό των αναγκϊν του προςωπικοφ ςε ατομικά εφόδια και είδθ 

εξάρτυςθσ και τθν κατανομι τουσ ς’ αυτό μζςω των οικείων Μλάδων, 
 ια. ςτισ αποδοχζσ, αποηθμιϊςεισ και κάκε είδουσ αμοιβζσ, κακϊσ και ςτθν 

αςφάλιςθ και ςυνταξιοδότθςθ του ζνςτολου και πολιτικοφ προςωπικοφ και των 
δθμοτικϊν αςτυνομικϊν του Υϊματοσ,  

ιβ. ςτθν οργάνωςθ, τθ λειτουργία και τον ζλεγχο των λεςχϊν τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ, 

ιγ. ςτθν εποπτεία και τον ζλεγχο του Ιδρφματοσ «Σαιδικζσ Εξοχζσ»,  
ιδ. ςτον ζλεγχο των βιβλίων υλικοφ των Διαχειρίςεων Χλικοφ τθσ Ελλθνικισ 

Αςτυνομίασ,  
ιε. ςτον προζλεγχο τθσ πλθρότθτασ, τθσ κανονικότθτασ και τθσ νομιμότθτασ των 

δαπανϊν που πλθρϊνονται από τθν πάγια προκαταβολι ι με τακτικά χρθματικά 
εντάλματα που εκδίδονται ςε βάροσ του εκτελοφμενου προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ 
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Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, κακϊσ και των δαπανϊν που αφοροφν τισ πάςθσ φφςεωσ 
αποδοχζσ, οδοιπορικά ζξοδα, λοιπζσ αποηθμιϊςεισ και αμοιβζσ και μετακινιςεισ του 
προςωπικοφ.  
 
8. Θ Διεφκυνςθ Φεχνικισ Χποςτιριξθσ είναι αρμόδια για το χειριςμό των κεμάτων 
υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ και υποςτιριξθσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και ιδίωσ 
κεμάτων: 

α. οργάνωςθσ, λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, ανάπτυξθσ, αςφάλειασ και βελτίωςθσ 
δικτφων και ςυςτθμάτων ενςφρματθσ και αςφρματθσ επικοινωνίασ,  

β. προςδιοριςμοφ και κάλυψθσ των αναγκϊν των αςτυνομικϊν Χπθρεςιϊν ςε 
μεταφορικά και τεχνικά μζςα, μθχανολογικό και λοιπό εξοπλιςμό, οπλιςμό, εξομοιωτζσ, 
ςυςκευζσ εργαςτθρίων βλθτικϊν δοκιμϊν και άλλο αναγκαίο αμυντικό, τεχνολογικό και 
εργαςτθριακό υλικό, ςε ςυνεργαςία με τουσ Μλάδουσ, 

γ. εκπόνθςθσ και υλοποίθςθσ κτιριολογικϊν προγραμμάτων για τθν κάλυψθ των 
ςτεγαςτικϊν αναγκϊν των Χπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ,  

δ. αποδοχισ δωρεϊν, κλθρονομιϊν και κρατικϊν παραχωριςεων ακινιτων, 
ε. αξιοποίθςθσ, ανάπτυξθσ, ςυντιρθςθσ και υποςτιριξθσ των τεχνολογικϊν 

ςυςτθμάτων και παρακολοφκθςθσ των ςχετικϊν με αυτά ςυμβάςεων, 
ςτ. παραλαβισ, αποκικευςθσ, φφλαξθσ, διαχείριςθσ, κατανομισ και αποςτολισ 

ςτισ Χπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ οπλιςμοφ, ατομικϊν εφοδίων, μεταφορικϊν 
και τθλεπικοινωνιακϊν μζςων και γενικϊν εφοδίων, ςε ςυνεργαςία με τουσ Μλάδουσ. 

 
9. Θ Διεφκυνςθ Σλθροφορικισ είναι αρμόδια για το ςχεδιαςμό μθχανογραφθμζνων 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και τθ δθμιουργία και υποςτιριξθ τθσ κατάλλθλθσ 
τεχνικισ και λειτουργικισ υποδομισ και των αναγκαίων εφαρμογϊν πλθροφορικισ, για 
τθν υποβοικθςθ του ζργου των Χπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. Ειδικότερα, θ 
Διεφκυνςθ αυτι είναι αρμόδια, ιδίωσ, για: 

α. τθν ανάπτυξθ, τθν τεχνικι υποςτιριξθ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ απόδοςθσ, τθ 
βελτίωςθ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων, των δικτφων 
και γενικά όλου του μθχανογραφικοφ και διαδικτυακοφ εξοπλιςμοφ και των 
υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων του δικτυοφ πλθροφορικισ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, 

β. τον προςδιοριςμό των αναγκϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςε εξοπλιςμό 
πλθροφορικισ και τθ μζριμνα για τθν προμικειά του και κατανομι ι ανακατανομι 
αυτοφ ςτισ Χπθρεςίεσ, 

γ. τθν ανάπτυξθ και τεχνικι υποςτιριξθ κόμβου τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και τθ 
δθμιουργία και ενθμζρωςθ ιςτοςελίδων ςτο διαδίκτυο (INTERNET) και τθν υποβοικθςθ 
του ζργου των Χπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, μζςω τθσ ανάπτυξθσ και 
περαιτζρω βελτίωςθσ ςχετικϊν μθχανογραφικϊν εφαρμογϊν και τθ μζριμνα για τθν 
ενθμζρωςθ, επιμόρφωςθ και περαιτζρω εξειδίκευςθ του προςωπικοφ ςε κζματα 
πλθροφορικισ, 

δ. τθν τεχνικι υποςτιριξθ του ςυςτιματοσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν ςτο πλαίςιο 
τθσ Ευρωπαϊκισ Αςτυνομικισ Χπθρεςίασ (EUROPOL), κακϊσ και τθ διαςφάλιςθ τθσ 
τεχνικισ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ με τθν EUROPOL και τουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ 
ςε κζματα πλθροφορικισ και προςταςίασ δεδομζνων, 
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ε. τθν τεχνικι υποςτιριξθ και εξαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ  τθσ εκνικισ αρχισ, ςτο πλαίςιο τθσ ςφμβαςθσ SCHENGEN 
που κυρϊκθκε με το ν.2514/1997 (Αϋ140), κακϊσ και τθ λιψθ όλων των αναγκαίων 
μζτρων αςφαλείασ του ςυςτιματοσ, 

ςτ. τθ μζριμνα για τον ζλεγχο και τθν ειςαγωγι ςτοιχείων ςε μαγνθτικά αρχεία ι 
υπολογιςτικά ςυςτιματα, 

η. τθ μζριμνα για τθ ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ που είναι 
ενταγμζνοσ ςτο δίκτυο τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, κακϊσ και για τθν τιρθςθ των όρων 
ςυντιρθςθσ που προβλζπονται ςτισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ, 

θ. τθν υποςτιριξθ των τελικϊν χρθςτϊν και των περιφερειακϊν Γραφείων 
Σλθροφορικισ ςε κζματα αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ, 

κ. τθ λιψθ όλων των αναγκαίων μζτρων προςταςίασ και αςφάλειασ των αρχείων 
και των βάςεων δεδομζνων του κεντρικοφ ςυςτιματοσ πλθροφορικισ τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ και τθν κακοδιγθςθ των Χπθρεςιϊν ςτθ λιψθ ανάλογων μζτρων 
προςταςίασ και αςφάλειασ του εξοπλιςμοφ, των θλεκτρονικϊν αρχείων και των βάςεων 
δεδομζνων που διακζτουν, 

ι. τθν προετοιμαςία νομοκετικϊν και διοικθτικϊν πράξεων ςε κζματα 
αρμοδιότθτάσ τθσ.  

 
10. Θ Διεφκυνςθ Επικοινωνίασ είναι αρμόδια για τθν κάλυψθ των αναγκϊν επικοινωνίασ 
και δθμοςίων ςχζςεων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και ιδίωσ για: 

α. τθν προβολι του ζργου τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ μζςω του τφπου, των μζςων 
μαηικισ ενθμζρωςθσ και τθσ διοργάνωςθσ ςχετικϊν εκκζςεων, παρουςιάςεων, 
ραδιοτθλεοπτικϊν εκπομπϊν και άλλων πρόςφορων τρόπων,  

β. τθν επικοινωνία με δθμοςιογράφουσ και λοιποφσ παράγοντεσ ενθμζρωςθσ του 
κοινοφ,  

γ. τθν οργάνωςθ τελετϊν και λοιπϊν κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων,  
δ. τθν ανάπτυξθ κοινωνικοφ, μορφωτικοφ, επιςτθμονικοφ και πολιτιςτικοφ 

χαρακτιρα ςχζςεων με ςυλλόγουσ, ςωματεία και οργανϊςεισ,  
ε. τθ φροντίδα για ςυμμετοχι τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςε παρελάςεισ, 

εκδθλϊςεισ εκνικϊν εορτϊν και άλλων επετείων ι τθν αντιπροςϊπευςι τθσ ςε 
κοινωνικζσ και άλλεσ εκδθλϊςεισ,  

ςτ. τθ διοργάνωςθ ςυνεδρίων και διεκνϊν ςυναντιςεων αςτυνομικοφ 
ενδιαφζροντοσ, 

η. τθ διοργάνωςθ ακλθτικϊν, μουςικϊν και εικαςτικϊν εκδθλϊςεων και εκκζςεων 
για φιλανκρωπικοφσ και ψυχαγωγικοφσ ςκοποφσ, 

θ. τθν υποςτιριξθ τθσ θγεςίασ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςτισ εκιμοτυπικζσ 
υποχρεϊςεισ τθσ, 

κ. τθν επιμζλεια τθσ ζκδοςθσ και τθσ διαχείριςθσ του περιοδικοφ τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ και όλων των εκδόςεων που αποβλζπουν ςτθν άςκθςθ και προϊκθςθ των 
δθμοςίων ςχζςεων και του ζργου τθσ,  

ι. τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και αξιοποίθςθ ςτοιχείων αναφορικά με τθν ιςτορία 
τθσ εξζλιξθσ του αςτυνομικοφ κεςμοφ ςτθ χϊρα μασ,  

ια. τθν οργάνωςθ και λειτουργία βιβλιοκικθσ, 
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ιβ. τθν τιρθςθ αρχείων δθμοςιογραφικισ φλθσ και οπτικοακουςτικοφ υλικοφ για 
τισ ανάγκεσ των εκδόςεων, 

ιγ. τθν επικοινωνία με τουσ απόςτρατουσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και τθν 
εξυπθρζτθςι τουσ ςε κζματα αςτυνομικοφ ενδιαφζροντοσ.  

 
11. Θ Διεφκυνςθ Φεχνικϊν Εφαρμογϊν εδρεφει ςτο νομό Αττικισ και ζχει ωσ αποςτολι: 

α. τθ ςυντιρθςθ και επιςκευι του οπλιςμοφ, των κτιρίων, των μεταφορικϊν 
μζςων, του τθλεπικοινωνιακοφ υλικοφ και λοιπϊν τεχνικϊν μζςων και γενικϊν εφοδίων 
των Χπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ,  

β. τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν εκτφπωςθσ και βιβλιοδεςίασ που επιτρζπει ο 
τεχνικόσ τθσ εξοπλιςμόσ, 

γ. τθν παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ ςτισ Χπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ,  
δ. τθ διαχείριςθ των χαρακτθριςκζντων ωσ πζραν οικονομικισ εκμετάλλευςθσ 

(Σ.Ρ.Ε.) μεταφορικϊν μζςων, 
ε. τθ μεταφορά προςωπικοφ, υλικϊν και εφοδίων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, 
ςτ. τθν παροχι ειδικισ μετεκπαίδευςθσ ςτουσ οδθγοφσ υπθρεςιακϊν οχθμάτων 

τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, ςε αντικείμενα που αφοροφν ιδίωσ επιχειριςεισ καταδίωξθσ, 
αςφαλοφσ διενζργειασ ςυνοδειϊν αςφαλείασ και επιχειριςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, 

η. τθν ίδρυςθ και λειτουργία ςυνεργείων επιςκευισ και ςυντιρθςθσ μεταφορικϊν 
μζςων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν αδειϊν. 

 
12.  α. Ξε ζδρα τον νομό Θεςςαλονίκθσ λειτουργεί Χποδιεφκυνςθ Φεχνικϊν Εφαρμογϊν 
Βορείου Ελλάδοσ (Χ.Φ.Ε.Β.Ε.), θ οποία υπάγεται διοικθτικά ςτθ Διεφκυνςθ Φεχνικϊν 
Εφαρμογϊν και παρζχει τεχνικι υποςτιριξθ ςτισ Χπθρεςίεσ που λειτουργοφν ςτισ 
περιφζρειεσ τθσ Γενικισ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ Θεςςαλονίκθσ και των Σεριφερειακϊν 
Αςτυνομικϊν Διευκφνςεων Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ, Μεντρικισ Ξακεδονίασ, 
Δυτικισ Ξακεδονίασ και Θεςςαλίασ. 

β. Υτθ Διεφκυνςθ Φεχνικϊν Εφαρμογϊν, κακϊσ και ςτθν Χποδιεφκυνςθ Φεχνικϊν 
Εφαρμογϊν Βορείου Ελλάδοσ λειτουργοφν Υυνεργεία Επιςκευισ Ξεταφορικϊν Ξζςων, 
τα οποία είναι αρμόδια για τθν επιςκευι και τθ ςυντιρθςθ των μεταφορικϊν μζςων τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. Για τθν ίδρυςθ και τθ λειτουργία των Υυνεργείων Επιςκευισ 
Ξεταφορικϊν Ξζςων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ εφαρμόηονται αναλογικά οι διατάξεισ 
των άρκρων 1 ζωσ 14 του π.δ. 78/1988 (Αϋ 34), ωσ ιςχφουν.  

γ. Ρι άδειεσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ των Υυνεργείων Ξεταφορικϊν Ξζςων τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ εκδίδονται από το Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Φεχνικϊν 
Εφαρμογϊν του Επιτελείου τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, κατόπιν πρόταςθσ τθσ Επιτροπισ 
τθσ επόμενθσ περίπτωςθσ.  

 δ. Ξε απόφαςθ του Σροϊςταμζνου Επιτελείου τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 
ςυγκροτείται τριμελισ Επιτροπι, θ οποία είναι αρμόδια για τον ζλεγχο των όρων και των 
προχποκζςεων ίδρυςθσ και λειτουργίασ των Υυνεργείων Ξεταφορικϊν Ξζςων και τθν 
υποβολι ςχετικισ πρόταςθσ προσ το Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Φεχνικϊν Εφαρμογϊν. 
Ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ Επιτροπισ αυτισ είναι αξιωματικόσ ειδικϊν κακθκόντων τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, ειδικότθτασ μθχανολόγοσ- μθχανικόσ ι άλλθσ ςυναφοφσ 
ειδικότθτασ.  
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ε. Ρ περιοδικόσ τακτικόσ και o ζκτακτοσ ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ των Υυνεργείων 
Ξεταφορικϊν Ξζςων πραγματοποιείται από Επιτροπι, θ οποία ςυγκροτείται με 
διαταγι του Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Φεχνικϊν Εφαρμογϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, 
από αξιωματικοφσ ειδικϊν κακθκόντων ςυναφοφσ ειδικότθτασ.  

ςτ. Επιμζρουσ κζματα που αφοροφν τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία των 
ςυνεργείων τθσ Διεφκυνςθσ Φεχνικϊν Εφαρμογϊν και τθσ Χποδιεφκυνςθσ Φεχνικϊν 
Εφαρμογϊν Βορείου Ελλάδοσ ρυκμίηονται με εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ, ο 
οποίοσ εκδίδεται από τον οικείο προϊςτάμενο και εγκρίνεται με απόφαςθ του Διευκυντι 
τθσ Διεφκυνςθσ Φεχνικϊν Εφαρμογϊν.  

 η. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ 
μπορεί να ρυκμίηονται ειδικότερα κζματα και λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των διατάξεων 
των περιπτϊςεων βϋ ζωσ και ςτϋ τθσ παροφςασ παραγράφου. 
 
13. Φο 5ετζσ Υτρατθγικό και Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 
(Υ.Ε.Σ.Ε.Α.) καταρτίηεται με μζριμνα τθσ Διεφκυνςθσ Ρργάνωςθσ και Υτρατθγικοφ 
Υχεδιαςμοφ. Ματά τθν κατάρτιςι του αξιολογοφνται και ςυνεκτιμϊνται, ιδίωσ, οι 
διακζςιμοι οικονομικοί και ανκρϊπινοι πόροι, ςε ςχζςθ με τισ υφιςτάμενεσ και 
μεςοπρόκεςμεσ λειτουργικζσ και επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ του Υϊματοσ. Φο Υ.Ε.Σ.Ε.Α. 
ολοκλθρϊνεται και υποβάλλεται ςτο Υυμβοφλιο Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ και Διαχείριςθσ 
Μρίςεων του άρκρου 13 του ν. 2800/2000 κατά το μινα Ξάιο και αφορά ςτθν περίοδο 
που αρχίηει το μινα Ιανουάριο του επόμενου ζτουσ και για τα επόμενα τζςςερα ζτθ. Φο 
Υ.Ε.Σ.Ε.Α. ανακεωρείται τακτικά κάκε ζτοσ βάςει των ςυμπεραςμάτων που προκφπτουν 
από τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων που παράγει θ εφαρμογι του και των 
μεταβολϊν των ςυναφϊν δεδομζνων. Επίςθσ, το Υ.Ε.Σ.Ε.Α. μπορεί να ανακεωρθκεί και 
εκτάκτωσ ςε ιδιαιτζρωσ ςοβαρζσ ι επείγουςεσ περιπτϊςεισ, οι οποίεσ επθρεάηουν τθν 
εφαρμογι του ι απαιτοφν τθν άμεςθ προςαρμογι του ςτα νζα δεδομζνα. Φο Υ.Ε.Σ.Ε.Α. 
εξειδικεφεται ςε επιμζρουσ ςτρατθγικοφσ και επιχειρθςιακοφσ άξονεσ, οι οποίοι 
αφοροφν ιδίωσ ςτθν οργανωτικι δομι του Υϊματοσ, ςτθ διαχείριςθ των ανκρωπίνων 
πόρων, ςτον υλικοτεχνικό εξοπλιςμό, ςτον προχπολογιςμό λειτουργίασ ςυνολικά και 
ανά οργανωτικι δομι, ςτουσ βαςικοφσ ςτρατθγικοφσ και επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ, ςτον 
εκςυγχρονιςμό και τθν ανάπτυξθ και ςτθ ςυνεργαςία με άλλεσ Αρχζσ, Χπθρεςίεσ και 
Ϊορείσ και ιδίωσ  με τουσ οργανιςμοφσ Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Ξετά τθν ζγκριςθ του 
Υ.Ε.Σ.Ε.Α. από το Υυμβοφλιο Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ και Διαχείριςθσ Μρίςεων, θ οποία 
πραγματοποιείται εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν κατάκεςι του, καταρτίηονται, βάςει 
αυτοφ, από τουσ κακ’ φλθν αρμόδιουσ Μλάδουσ τα ειδικότερα ετιςια επιχειρθςιακά 
ςχζδια και προγράμματα δράςθσ. 

14.  Υτο πλαίςιο του Επιτελείου λειτουργοφν και θ Χπθρεςία Θρθςκευτικοφ, θ Χπθρεςία 
Ϊυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ και θ Χπθρεςία Ξουςικισ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 
Ρι Χπθρεςίεσ αυτζσ λειτουργοφν ςε επίπεδο Χποδιεφκυνςθσ και υπάγονται διοικθτικά 
ςτθ Διεφκυνςθ Επικοινωνίασ. 

 
Άρκρο 20 

Επιτελικό Γραφείο Αρχθγοφ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 
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1. Φο Επιτελικό Γραφείο Αρχθγοφ (Ε.Γ.Α.), υπάγεται απευκείασ ςτον Αρχθγό τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, ζχει ωσ αποςτολι τθν υποςτιριξθ του Αρχθγοφ ςτθν εκπλιρωςθ 
των κακθκόντων του και ιδίωσ αναφορικά με τθ ςυνολικι λειτουργία και δραςτθριότθτα 
των Μλάδων, του Επιτελείου αλλά και επιμζρουσ Χπθρεςιϊν και υποβάλλει ςχετικζσ 
εκκζςεισ και ειςθγιςεισ ςτον Αρχθγό. Επίςθσ, το Ε.Γ.Α. είναι αρμόδιο για τθ 
γραμματειακι εξυπθρζτθςθ του Αρχθγοφ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ επικοινωνίασ του με 
τισ διάφορεσ αρχζσ, Χπθρεςίεσ και ιδιϊτεσ, τθ μζριμνα για τθν ανταπόκριςθ ςτισ 
εκιμοτυπικζσ του υποχρεϊςεισ και γενικά για τθ διεκπεραίωςθ κάκε άλλθσ 
αρμοδιότθτασ που του ανατίκεται από τον Αρχθγό.  
2. έσ προϊςτάμενοσ του Ε.Γ.Α. τοποκετείται, με απόφαςθ του Αρχθγοφ, αξιωματικόσ 
γενικϊν κακθκόντων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ με το βακμό του Φαξίαρχου ι του 
Αςτυνομικοφ Διευκυντι, ο οποίοσ φζρει τον τίτλο του Διευκυντι. 
3. Φο Ε.Γ.Α. ςτο πλαίςιο εκπλιρωςθσ τθσ αποςτολισ του ςυνεργάηεται με το Επιτελείο, 
τουσ Μλάδουσ και τισ Χπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, χωρίσ να υποκακιςτά τθ 
λειτουργία τουσ ι να παρεμβαίνει ςτο επιτελικό και επιχειρθςιακό τουσ ζργο. 
4. Υτο Ε.Γ.Α. λειτουργεί υπαςπιςτιριο ςτο οποίο προΐςταται ο υπαςπιςτισ του Αρχθγοφ. 

 
Άρκρο 21 

Ενιαίο υντονιςτικό Κζντρο Επιχειριςεων και Διαχείριςθσ Κρίςεων 
 

Φο Ενιαίο Υυντονιςτικό Μζντρο Επιχειριςεων και Διαχείριςθσ Μρίςεων 
(Ε.Υ.Μ.Ε.ΔΙ.Μ.) λειτουργεί ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ και ζχει ωσ αποςτολι: 

α. το ςυντονιςμό και τθν επίτευξθ τθσ διαλειτουργικότθτασ των περιφερειακϊν 
Χπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ για τθν αντιμετϊπιςθ κάκε μορφισ 
εγκλθματικότθτασ και κυρίωσ του οργανωμζνου εγκλιματοσ,  

β. τον επιτελικό ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ και τθ δοκιμαςία του ςυςτιματοσ 
χειριςμοφ κρίςιμων περιςτατικϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ,  

γ. τθν τιρθςθ των επιχειρθςιακϊν ςχεδίων ανταπόκριςθσ,  
δ. τθ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ τθσ δομισ διοίκθςθσ κρίςιμων περιςτατικϊν 

κατά τθ διαχείριςι τουσ, 
ε. τθν παροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ςτο Χπουργείο Δθμόςιασ Φάξθσ και 

Σροςταςίασ του Σολίτθ ςε περιπτϊςεισ γενικευμζνων κρίςεων εςωτερικισ αςφάλειασ 
ςε εκνικό επίπεδο, είτε θ κφρια ευκφνθ ανταπόκριςθσ ανικει ςτθν Ελλθνικι Αςτυνομία, 
είτε λειτουργεί υποςτθρικτικά προσ άλλο αρμόδιο φορζα. 

  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 
Αυτοτελείσ Κεντρικζσ Τπθρεςίεσ 

 
Άρκρο 22 

Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ και Ανάλυςθσ Πλθροφοριϊν 
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1. Θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ και Ανάλυςθσ Σλθροφοριϊν εδρεφει ςτθν Αττικι, υπάγεται 
απευκείασ ςτον Αρχθγό τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και ζχει ωσ αποςτολι τθ 
ςυγκζντρωςθ, ιδίωσ μζςω των περιφερειακϊν Χπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, τθν 
αξιολόγθςθ, ταξινόμθςθ, ανάλυςθ και διάκεςθ επεξεργαςμζνων ι μθ πλθροφοριϊν, 
προσ το ςκοπό αντιμετϊπιςθσ κάκε μορφισ εγκλθματικότθτασ και ιδίωσ τθσ 
τρομοκρατίασ και του οργανωμζνου εγκλιματοσ, κακϊσ και τθν τιρθςθ, ενθμζρωςθ και 
διαςφάλιςθ των ειδικϊν βάςεων δεδομζνων, ςτισ οποίεσ καταχωρείται και 
αποκθκεφεται πλθροφοριακό υλικό, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 
2.  λεσ οι Χπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ υποχρεοφνται να αποςτζλλουν ςτθ 
Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ και Ανάλυςθσ Σλθροφοριϊν τισ πλθροφορίεσ που ςυλλζγουν ςτο 
πλαίςιο τθσ υπθρεςιακισ τουσ αποςτολισ, ςτον απολφτωσ αναγκαίο χρόνο, 
προβαίνοντασ παράλλθλα, εφόςον αυτό επιβάλλεται, ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν 
άμεςθ επιχειρθςιακι τουσ αξιοποίθςθ. 

 
3. Σλθροφορίεσ και ςτοιχεία, τα οποία ςυλλζγονται από τθ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ και 
Ανάλυςθσ Σλθροφοριϊν, κατ’ εφαρμογιν τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, 
διαβακμίηονται ανάλογα με το αντικείμενο και τθ ςπουδαιότθτά τουσ παίρνοντασ 
ανάλογο βακμό αςφαλείασ και χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθν εκπλιρωςθ τθσ 
αποςτολισ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, εφαρμοηόμενων, ςε κάκε περίπτωςθ, των 
διατάξεων του ν. 2472/1997 (Αϋ 50). 

 
4. Θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ και Ανάλυςθσ Σλθροφοριϊν, ςτο πλαίςιο εκπλιρωςθσ τθσ 
αποςτολισ τθσ, χρθςιμοποιεί, ι διακζτει ςε άλλεσ κακ’ φλθν αρμόδιεσ Χπθρεςίεσ, 
πρόςφορα για το ςκοπό αυτό τεχνικά μζςα,  εφαρμοηόμενων, ςε κάκε περίπτωςθ των 
ιςχυουςϊν για τθ χριςθ των μζςων αυτϊν διατάξεων. 

 
Άρκρο 23 

Διεφκυνςθ Εςωτερικϊν Τποκζςεων 
 

1. Θ Διεφκυνςθ Εςωτερικϊν Χποκζςεων (Δ.Ε.Χ.) εδρεφει ςτο νομό Αττικισ, υπάγεται 
απευκείασ ςτον Αρχθγό τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και θ τοπικι τθσ αρμοδιότθτα 
εκτείνεται ςε ολόκλθρθ τθν επικράτεια. Για τθν αποςτολι, τθ διάρκρωςθ, τθν οργάνωςθ, 
τθ ςτελζχωςθ, τα κακικοντα των οργάνων διοίκθςθσ και του προςωπικοφ τθσ Χπθρεςίασ 
αυτισ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςυναφι με τθ λειτουργία τθσ λεπτομζρεια εφαρμόηονται οι 
διατάξεισ του ν. 2713/1999 (Αϋ 89) και του π.δ. 179/1999 (Αϋ 169), όπωσ ιςχφουν κάκε 
φορά. 
2.  Υτθ Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί Χποδιεφκυνςθ Εςωτερικϊν Χποκζςεων Βορείου 
Ελλάδοσ (Χ.Ε.Χ.Β.Ε.) με ζδρα τθ Θεςςαλονίκθ, διοικθτικι υπαγωγι ςτθ Διεφκυνςθ 
Εςωτερικϊν Χποκζςεων και τοπικι αρμοδιότθτα, θ οποία εκτείνεται ςε ολόκλθρθ τθν 
περιφζρεια τθσ Γενικισ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ Θεςςαλονίκθσ και των Σεριφερειακϊν 
Αςτυνομικϊν Διευκφνςεων Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ, Μεντρικισ Ξακεδονίασ, 
Δυτικισ Ξακεδονίασ και Θεςςαλίασ. 
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Άρκρο 24 
Διεφκυνςθ Οικονομικισ Αςτυνομίασ 

 
«1.  Θ Διεφκυνςθ Ρικονομικισ Αςτυνομίασ (Δ.Ρ.Α.), εδρεφει ςτθν Αττικι και θ τοπικι τθσ 
αρμοδιότθτα εκτείνεται ςε ολόκλθρθ τθν επικράτεια, εκτόσ από τουσ χϊρουσ 
αρμοδιότθτασ του Νιμενικοφ Υϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, ςφμφωνα με το άρκρο 5 
του ν. 4150/2013. Θ Δ.Ρ.Α. ζχει ωσ αποςτολι τθν πρόλθψθ, ζρευνα και καταςτολι 
οικονομικϊν εγκλθμάτων  που τελζςτθκαν ςε βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων του 
δθμοςίου και τθσ εκνικισ Ρικονομικϊν γενικότερα και εμφανίηουν τα χαρακτθριςτικά 
του οργανωμζνου εγκλιματοσ, κακϊσ και τθν ζρευνα, πρόλθψθ και καταςτολι τθσ 
αδιλωτθσ και τθσ αναςφάλιςτθσ εργαςίασ και τθσ ειςφοροδιαφυγισ, ακόμα και ςτισ 
περιπτϊςεισ που δεν ςυνιςτοφν αξιόποινεσ πράξεισ. Επίςθσ, θ  Δ.Ρ.Α., ςτο πλαίςιο 
εκπλιρωςθσ τθσ αποςτολισ τθσ, παρακολουκεί, μελετά, αναλφει, αξιολογεί και 
αξιοποιεί, αναλόγωσ, ςθμαντικά, ειδικά ι ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ οικονομικά 
γεγονότα και κινιςεισ, τόςο ςτο εςωτερικό όςο και ςε διεκνζσ περιβάλλον και 
επιλαμβάνεται ςε υποκζςεισ τθσ κακ’ φλθν και κατά τόπον αρμοδιότθτάσ τθσ, 
ςυνεργαηόμενθ προσ τοφτο, ςε πλθροφοριακό ι και ςε επιχειρθςιακό επίπεδο με 
ςυναρμόδιεσ Χπθρεςίεσ, Αρχζσ και Ϊορείσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά 
διατάξεισ». 
2. Ξε ζδρα τθ Θεςςαλονίκθ λειτουργεί Χποδιεφκυνςθ Ρικονομικισ Αςτυνομίασ Βορείου 
Ελλάδοσ (Χ.Ρ.Α.Β.Ε.), θ οποία υπάγεται διοικθτικά ςτθ Δ.Ρ.Α., ζχει ταυτόςθμθ με αυτιν 
αποςτολι και θ τοπικι τθσ αρμοδιότθτα εκτείνεται ςτθν εδαφικι δικαιοδοςία τθσ 
Διεφκυνςθσ Αςφάλειασ Θεςςαλονίκθσ και των Σεριφερειακϊν Διευκφνςεων Αςφάλειασ 
Ξακεδονίασ και Θράκθσ και Δυτικισ Ξακεδονίασ και Θπείρου. 

  
Άρκρο 25 

Διεφκυνςθ Προςταςίασ Επιςιμων και Ευπακϊν τόχων  
 
1. Θ Διεφκυνςθ Σροςταςίασ Επιςιμων και Ευπακϊν Υτόχων εδρεφει ςτθν Αττικι, 
εποπτεφεται και ελζγχεται από τον Χπαρχθγό και ζχει ωσ αποςτολι: 

α. τθν αςφάλεια και τθν προςταςία: 
αα. του Σροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ, των μελϊν τθσ οικογζνειάσ του και τθσ 

κατοικίασ του,  
ββ. τθσ Βουλισ των Ελλινων και των Χπθρεςιϊν τθσ,  
γγ. του Σροζδρου τθσ Μυβζρνθςθσ, τθσ οικογζνειάσ του, τθσ κατοικίασ και του 

πολιτικοφ του Γραφείου,  
δδ. των Αρχθγϊν Σολιτικϊν Μομμάτων,  
εε. των μελϊν τθσ Μυβζρνθςθσ και άλλων πολιτικϊν και πολιτειακϊν οργάνων,  

 ςτςτ. των αρχθγϊν ξζνων κρατϊν και διπλωματικϊν αποςτολϊν, 
ηη. των πολιτικϊν προςϊπων και άλλων επίςθμων αλλοδαπϊν αξιωματοφχων 

και προςωπικοτιτων, 
θθ. των θμεδαπϊν και αλλοδαπϊν επιςιμων ι μθ προςϊπων για τα οποία 

ςυντρζχουν ιδιαίτεροι λόγοι αςφάλειασ, 
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κκ. των κατοικιϊν, κτιρίων, γραφείων και εγκαταςτάςεων που βρίςκονται 
ςτθν περιοχι τθσ Αττικισ και ενδζχεται να αποτελζςουν ςτόχο εγκλθματικισ ενζργειασ, 

β. τθν κατεφκυνςθ, το ςυντονιςμό και τθν παροχι οδθγιϊν προσ τισ 
περιφερειακζσ Χπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ αναφορικά με τθν αςφάλεια και τθν 
προςταςία προςϊπων και ευπακϊν ςτόχων ςτισ περιοχζσ τθσ τοπικισ τουσ 
αρμοδιότθτασ.  

 
2. Θ Διεφκυνςθ Σροςταςίασ Επιςιμων και Ευπακϊν Υτόχων ςυγκροτείται από το 
Επιτελείο τθσ και τισ ακόλουκεσ Χπθρεςίεσ, οι οποίεσ λειτουργοφν ςε επίπεδο 
Χποδιεφκυνςθσ: 

 
α.  Χπθρεςία Σροςταςίασ Σροζδρου Δθμοκρατίασ, 
β.  Χπθρεςία Σροςταςίασ Σροζδρου Μυβζρνθςθσ, 
γ.  Χπθρεςία Αςφάλειασ Βουλισ των Ελλινων, 
δ. Χπθρεςία Αςφάλειασ Ξελϊν τθσ Μυβζρνθςθσ και Σολιτικϊν Σροςϊπων, 
ε.  Χπθρεςία Σροςταςίασ Ξαρτφρων και Ευπακϊν Υτόχων, 
ςτ. Χπθρεςία Σροςταςίασ Διπλωματικϊν Αποςτολϊν και Αλλοδαπϊν 

Αξιωματοφχων. 
 

3. Θ Χπθρεςία Σροςταςίασ Σροζδρου Δθμοκρατίασ διαρκρϊνεται και λειτουργεί 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 261/2001 (Αϋ 187) και ζχει ωσ αποςτολι: 
 α. τθν αςφάλεια του προςϊπου του Σροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ και των μελϊν 
τθσ οικογζνειάσ του που ςυνοικοφν με αυτόν, κακϊσ και τθσ κατοικίασ του και των 
χϊρων και εγκαταςτάςεων τθσ Σροεδρίασ τθσ Δθμοκρατίασ, 

β. τθν προςωπικι αςφάλεια όςων ζχουν διατελζςει Σρόεδροι τθσ Δθμοκρατίασ 
μετά τθν 9-6-1975, 

γ. τθν αςφάλεια των αρχθγϊν κρατϊν και των προςωπικοτιτων ξζνων κρατϊν 
που επιςκζπτονται επίςθμα τθ χϊρα μασ κατόπιν προςκλιςεωσ του Σροζδρου τθσ 
Δθμοκρατίασ. 
4. Θ Χπθρεςία Σροςταςίασ Σροζδρου τθσ Μυβζρνθςθσ ζχει τθν ευκφνθ τθσ αςφάλειασ 
του Σρωκυπουργοφ και των μελϊν τθσ οικογζνειάσ του που ςυνοικοφν με αυτόν, κακϊσ 
και τθσ κατοικίασ και των χϊρων και μζςων λειτουργίασ του Σολιτικοφ του Γραφείου και 
λειτουργεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 1299/1982 (Αϋ129). 
5. Θ Χπθρεςία Αςφάλειασ Βουλισ των Ελλινων ζχει τθν ευκφνθ τθσ αςφάλειασ του 
κτιρίου τθσ Βουλισ και των Χπθρεςιϊν τθσ, κακϊσ και τθσ διαςφάλιςθσ τθσ τάξθσ κατά 
τισ ςυνεδριάςεισ τθσ, ςφμφωνα με τον Μανονιςμό τθσ Βουλισ και τισ οδθγίεσ του 
Σροζδρου τθσ. 
 6. Θ Χπθρεςία Αςφάλειασ Ξελϊν τθσ Μυβζρνθςθσ και Σολιτικϊν Σροςϊπων ζχει ωσ 
αποςτολι τθν αςφάλεια των μελϊν τθσ Μυβζρνθςθσ, των Αρχθγϊν Μομμάτων, των 
Βουλευτϊν και Ευρωβουλευτϊν, κακϊσ και των προςϊπων τα οποία κατείχαν πολιτικζσ 
κζςεισ και λόγω τθσ κζςθσ ι τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να αποτελζςουν ςτόχουσ 
εγκλθματικισ ενζργειασ. 
 7. Θ Χπθρεςία  Σροςταςίασ Ξαρτφρων και Ευπακϊν Υτόχων ζχει ωσ αποςτολι: 
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 α. τθν αςφάλεια των θμεδαπϊν προςϊπων, πλθν πολιτικϊν, τα οποία λόγω τθσ 
κζςθσ ι τθσ ιδιότθτάσ τουσ ενδζχεται να αποτελζςουν ςτόχουσ εγκλθματικισ ενζργειασ,  
 β. τθ φροφρθςθ ι τθ μζριμνα για τθ φροφρθςθ ι τθν επιτιρθςθ, κατά περίπτωςθ, 
κατοικιϊν, Γραφείων και εγκαταςτάςεων, τα οποία λόγω τθσ ιδιότθτασ του ιδιοκτιτθ 
τουσ, του προοριςμοφ τουσ ι των προςϊπων που εργάηονται ι κατοικοφν ς’ αυτζσ είναι 
πικανό να αποτελζςουν ςτόχο δολιοφκοράσ ι άλλθσ εγκλθματικισ ενζργειασ,  
 γ. τθν υλοποίθςθ των μζτρων προςταςίασ των ουςιωδϊν μαρτφρων, των 
προςϊπων που κατά το άρκρο 187Α ΣΜ βοθκοφν ςτθν αποκάλυψθ εγκλθματικϊν 
δραςτθριοτιτων ι και των οικείων τουσ (άρκρο 9 ν. 2928/2001, Αϋ141, όπωσ ιςχφει). 
 8.  Θ Χπθρεςία Σροςταςίασ Διπλωματικϊν Αποςτολϊν και Αλλοδαπϊν 
Αξιωματοφχων ζχει ωσ αποςτολι τθν προςταςία ι τθ μζριμνα για τθν προςταςία και τθν 
παροχι ςυνοδευτικισ αςφάλειασ ςτουσ διαπιςτευμζνουσ ςτθ χϊρα μασ Αρχθγοφσ 
Μρατϊν και τα λοιπά μζλθ των ξζνων διπλωματικϊν αποςτολϊν, κακϊσ και ςτα επίςθμα 
πρόςωπα ι άλλουσ αλλοδαποφσ αξιωματοφχουσ κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ τουσ 
ςτθ χϊρα μασ.  

Άρκρο 26 
Διεφκυνςθ Ειδικϊν Αςτυνομικϊν Δυνάμεων 

 
1. Θ Διεφκυνςθ Ειδικϊν Αςτυνομικϊν Δυνάμεων (Δ.Ε.Α.Δ.) εδρεφει ςτθν Αττικι, 
εποπτεφεται και ελζγχεται από τον Χπαρχθγό και ζχει ωσ αποςτολι: 

α. τθν από αζροσ υποςτιριξθ και ενίςχυςθ του ζργου των Χπθρεςιϊν τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ για τθν καταπολζμθςθ του 
εγκλιματοσ, τθν κατοχφρωςθ και διατιρθςθ τθσ δθμόςιασ τάξθσ, τθ ςυμβολι ςτθν 
εξαςφάλιςθ τθσ πολιτικισ άμυνασ και τθσ εκνικισ άμυνασ τθσ χϊρασ και τθν 
αντιμετϊπιςθ αςτυνομικϊν προβλθμάτων ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ, 

β. τθν εξουδετζρωςθ και καταςτροφι εκρθκτικϊν μθχανιςμϊν και αυτοςχζδιων 
βομβϊν ςτουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ εκτείνεται θ τοπικι αρμοδιότθτα τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ, 

γ. τθ διάκεςθ ςυνοδϊν – χειριςτϊν αςτυνομικϊν ςκφλων όλων των κατθγοριϊν, 
προσ το ςκοπό ςυνδρομισ ςτο ζργο των αρμοδίων Χπθρεςιϊν, 

δ. τθ διάκεςθ δυνάμεων για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ ςοβαρϊν και 
εξαιρετικά επικίνδυνων καταςτάςεων για τισ οποίεσ απαιτείται επζμβαςθ ειδικϊσ 
εκπαιδευμζνων και πλιρωσ εξοπλιςμζνων με ςφγχρονα όπλα και υλικά μζςα 
αςτυνομικϊν δυνάμεων.  
 
2. Θ Δ.Ε.Α.Δ. ςυγκροτείται από τισ κατωτζρω Χπθρεςίεσ, οι οποίεσ λειτουργοφν ςε 
επίπεδο Χποδιεφκυνςθσ: 

α. τθν Χπθρεςία Εναζριων Ξζςων Ελλθνικισ Αςτυνομίασ (Χ.Ε.Ξ.Ε.Α.), θ οποία 
ζχει τθν κακοριηόμενθ από τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 2334/1995 (Αϋ184) 
αποςτολι και αςκεί τισ αρμοδιότθτζσ τθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ιδίου νόμου και 
του π.δ. 36/1997 (Αϋ 36), όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 

β. τθν Χπθρεςία Εξουδετζρωςθσ Εκρθκτικϊν Ξθχανιςμϊν και Υυνοδϊν 
Αςτυνομικϊν Υκφλων, θ οποία είναι αρμόδια για τθν επιςιμανςθ, περιςυλλογι, 
εξουδετζρωςθ και καταςτροφι εκρθκτικϊν μθχανιςμϊν και αυτοςχζδιων βομβϊν ςτουσ 
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χϊρουσ τοπικισ αρμοδιότθτασ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, πλθν αυτϊν για τουσ οποίουσ 
ειδικζσ διατάξεισ προβλζπουν αρμοδιότθτα των ενόπλων δυνάμεων. Είναι, επίςθσ, 
αρμόδια για τθ διάκεςθ ςυνοδϊν – χειριςτϊν αςτυνομικϊν ςκφλων όλων των 
κατθγοριϊν, προσ το ςκοπό ςυνδρομισ του ζργου των αρμοδίων Χπθρεςιϊν ςτθν 
ανίχνευςθ εκρθκτικϊν υλϊν και ναρκωτικϊν ουςιϊν, ςτθν ανεφρεςθ προςϊπων και 
πραγμάτων και ςτθ διενζργεια αςτυνομικϊν περιπολιϊν. 

γ. τθν Ειδικι Ματαςταλτικι Αντιτρομοκρατικι Ξονάδα (Ε.Μ.Α.Ξ.), θ οποία ζχει 
ωσ αποςτολι τθ διάκεςθ δυνάμεων για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ ςοβαρϊν και 
εξαιρετικά επικίνδυνων καταςτάςεων, όπωσ τρομοκρατικζσ ενζργειεσ, ζνοπλεσ 
ςυγκροφςεισ, οργανωμζνεσ λθςτείεσ, αεροπειρατείεσ, απαγωγζσ προςϊπων και γενικά 
περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ απαιτείται επζμβαςθ ειδικϊσ εκπαιδευμζνων και πλιρωσ 
εξοπλιςμζνων με ςφγχρονα όπλα και υλικά μζςα αςτυνομικϊν δυνάμεων.  
3.  Ξε ζδρα τθ Θεςςαλονίκθ λειτουργεί Χποδιεφκυνςθ Ειδικϊν Αςτυνομικϊν 
Δυνάμεων Βορείου Ελλάδοσ (Χ.Ε.Α.Δ.Β.Ε.), θ οποία υπάγεται διοικθτικά ςτθ Δ.Ε.Α.Δ. και 
αςκεί ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ Αςφάλειασ Θεςςαλονίκθσ και των 
Σεριφερειακϊν Διευκφνςεων Αςφάλειασ Ξακεδονίασ και Θράκθσ και Δυτικισ 
Ξακεδονίασ και Θπείρου τισ αρμοδιότθτεσ των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ προθγοφμενθσ 
παραγράφου. 

 
Άρκρο 27 

Διεφκυνςθ Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν 
 

1. Θ Διεφκυνςθ Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν (Δ.Ε.Ε.) είναι θ εκνικι Εγκλθματολογικι 
Χπθρεςία τθσ χϊρασ, εδρεφει ςτθν Αττικι, εποπτεφεται από τον Γενικό Επικεωρθτι 
Αςφάλειασ και ζχει ωσ αποςτολι: 

α. τθν παρακολοφκθςθ τθσ εγκλθματικότθτασ, τθ ςυγκζντρωςθ και ταξινόμθςθ 
όλων των ςτοιχείων ςιμανςθσ των εγκλθματοφντων, τθν ειςιγθςθ νομοκετικϊν ι άλλων 
μζτρων για τθν προςφορότερθ δίωξθ του εγκλιματοσ και το ςυντονιςμό τθσ δράςθσ 
όλων των περιφερειακϊν εγκλθματολογικϊν Χπθρεςιϊν τθσ χϊρασ, 

β. τθ διεξαγωγι τθσ υπθρεςίασ εξακρίβωςθσ τθσ ταυτότθτασ των εγκλθματιϊν με 
βάςθ τισ αναγνωριςμζνεσ επιςτθμονικζσ μεκόδουσ και τθν οργάνωςθ των 
εγκλθματολογικϊν αναηθτιςεων προσ ανακάλυψθ των καταηθτοφμενων και τθν 
ανεφρεςθ εξαφανιςκζντων ατόμων και κλαπζντων ι απολεςκζντων αντικειμζνων, 

γ. τθ διερεφνθςθ του τόπου τζλεςθσ εγκλθμάτων, τθν περιςυλλογι και 
αξιοποίθςθ των ιχνϊν και πειςτθρίων με τθ χρθςιμοποίθςθ ςφγχρονου 
επιςτθμονικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ και τθν εφαρμογι επιςτθμονικϊν και τεχνικϊν 
μεκόδων,  

δ. τθν παροχι πλθροφοριϊν ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για τθν πρόλθψθ και 
καταςτολι των εγκλθμάτων και τθ μζριμνα για τθν επαγγελματικι επιμόρφωςθ ςτισ 
επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ μεκόδουσ τθσ εγκλθματολογίασ του προςωπικοφ τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και κάκε άλλθσ αρχισ που αςχολείται με τθ δίωξθ του 
εγκλιματοσ, 

 ε. τθν τιρθςθ των εκνικϊν αρχείων γενετικϊν τφπων (DNA) και δακτυλικϊν 
αποτυπωμάτων και τθν εξαςφάλιςθ τθσ ανταλλαγισ δεδομζνων και πλθροφοριϊν ςτο 
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πλαίςιο τθσ διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ ιδίωσ όςον αφορά τθν καταπολζμθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ και του διαςυνοριακοφ εγκλιματοσ ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ 
2008/615/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 23-6-2008 και 2008/616/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 23-
6-2008 (CL 210/6-8-2008) και μεριμνά για τθν παρακολοφκθςθ και αξιοποίθςθ του 
παράγωγου δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ επί κεμάτων αρμοδιότθτάσ τθσ. 
2. Θ Δ.Ε.Ε. ορίηεται ωσ εκνικό ςθμείο επαφισ για τουσ ςκοποφσ των άρκρων 6 και 11 τθσ 
απόφαςθσ 2008/615/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 23θσ Ιουνίου 2008. 
3. Υτθ Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί Χποδιεφκυνςθ Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν Βορείου 
Ελλάδοσ (Χ.Ε.Ε.Β.Ε.), με ζδρα τθ Θεςςαλονίκθ, διοικθτικι υπαγωγι ςτθ Δ.Ε.Ε. και τοπικι 
αρμοδιότθτα, θ οποία εκτείνεται ςε ολόκλθρθ τθν περιφζρεια τθσ Διεφκυνςθσ 
Αςφάλειασ Θεςςαλονίκθσ και των Σεριφερειακϊν Διευκφνςεων Αςφάλειασ Ξακεδονίασ 
και Θράκθσ και Δυτικισ Ξακεδονίασ και Θπείρου. 

 
Άρκρο 28 

Διεφκυνςθ Τγειονομικοφ 
 
Θ Διεφκυνςθ Χγειονομικοφ εδρεφει ςτθν Αττικι και ζχει ωσ αποςτολι τθν 

άςκθςθ τθσ υγειονομικισ υπθρεςίασ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και ιδίωσ: 
α. τθν παροχι εξωνοςοκομειακισ, ιατρικισ και οδοντιατρικισ περίκαλψθσ ςτο 

προςωπικό και τθν παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ του,  
β. τθ μζριμνα για τθν οργάνωςθ και λειτουργία ιατρείων, οδοντιατρείων, 

εργαςτθρίων παρακλινικϊν εξετάςεων, φυςιοκεραπευτθρίων, αναρρωτθρίων, 
υγειονομικϊν επιτροπϊν και τραπεηϊν αίματοσ,  

γ. τθ μζριμνα για τθν περίκαλψθ των αςκενϊν και τθν επίβλεψθ τθσ πορείασ 
των νοςθλευόμενων ςε νοςθλευτικά ιδρφματα, 

δ. τθν παροχι επείγουςασ ιατρικισ βοικειασ ςε ιδιϊτεσ αςκενείσ που 
κρατοφνται ι μετάγονται από Χπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, 

ε. τθν εξζταςθ τθσ ςωματικισ ικανότθτασ του προςωπικοφ και των υποψθφίων 
για να προςλθφκοφν ςτθν Ελλθνικι Αςτυνομία, κακϊσ και εκείνων που πρόκειται να 
προςλθφκοφν ωσ προςωπικό αςφαλείασ ςφμφωνα με το άρκρο 19 του ν.1339/1983 
(Αϋ35), 

ςτ. τθ μελζτθ και ειςιγθςθ επί υγειονομικισ φφςθσ κεμάτων τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ, 

η. τον προγραμματιςμό και τθν ειςιγθςθ μζτρων για τθν επάρκεια, τθν 
κατάρτιςθ και τθν επιμόρφωςθ του επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ τθσ 
Διεφκυνςθσ, 

θ. τθ μζριμνα για τον εφοδιαςμό των υγειονομικϊν μονάδων του Υϊματοσ με τα 
απαραίτθτα επιςτθμονικά όργανα, εργαλεία και λοιπά είδθ και μζςα, 

κ. τθν εξζταςθ των μελϊν των οικογενειϊν του εν ενεργεία προςωπικοφ, κακϊσ 
και του προςωπικοφ που ζχει ςυνταξιοδοτθκεί και των μελϊν των οικογενειϊν του, κατά 
τα ειδικότερα οριηόμενα με διαταγι του Αρχθγοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ.     

 
Άρκρο 29 

Διεφκυνςθ Οικονομικισ Επικεϊρθςθσ 
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Θ Διεφκυνςθ Ρικονομικισ Επικεϊρθςθσ εδρεφει ςτθν Αττικι, εποπτεφεται και 

ελζγχεται από τον Σροϊςτάμενο Επιτελείου και είναι αρμόδια για τον ζλεγχο των 
διαχειρίςεων χρθματικοφ και υλικοφ όλων των Χπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, 
τον ζλεγχο τθσ λειτουργίασ των οικονομικϊν  Χπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και 
τον οικονομικό ζλεγχο άλλων Χπθρεςιϊν του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ που ανατίκεται ς’ αυτιν με ειδικζσ διατάξεισ. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ 
Περιφερειακζσ Τπθρεςίεσ 

 
Άρκρο 30 

Γενικι Διάρκρωςθ – Ζδρα 
 

1. Σεριφερειακζσ Χπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, οι  οποίεσ υπάγονται 
απευκείασ ςτουσ Μλάδουσ Φάξθσ, Αςφάλειασ και Αλλοδαπϊν και Σροςταςίασ Υυνόρων, 
είναι: 
 

α. θ Γενικι Αςτυνομικι Διεφκυνςθ Αττικισ, θ Γενικι Αςτυνομικι Διεφκυνςθ 
Θεςςαλονίκθσ και οι Σεριφερειακζσ Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ Ανατολικισ Ξακεδονίασ 
και Θράκθσ, Μεντρικισ Ξακεδονίασ, Δυτικισ Ξακεδονίασ, Θπείρου, Θεςςαλίασ, Ιονίων 
Οιςων, Δυτικισ  Ελλάδασ, Υτερεάσ  Ελλάδασ, Σελοποννιςου, Βορείου  Αιγαίου, Οοτίου 
Αιγαίου και Μριτθσ, οι  οποίεσ υπάγονται ςτον Μλάδο Φάξθσ, 

β. οι Διευκφνςεισ Αςφάλειασ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ και οι Σεριφερειακζσ 
Διευκφνςεισ Αςφάλειασ Ξακεδονίασ και Θράκθσ, Δυτικισ Ξακεδονίασ και Θπείρου, 
Υτερεάσ Ελλάδοσ και Θεςςαλίασ, Δυτικισ Ελλάδοσ, Σελοποννιςου και Ιονίων Οιςων, 
Αιγαίου και Μριτθσ, οι οποίεσ υπάγονται ςτον Μλάδο Αςφάλειασ, 

    γ. οι Διευκφνςεισ Αλλοδαπϊν Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ, οι οποίεσ υπάγονται 
ςτον Μλάδο Αλλοδαπϊν και Σροςταςίασ Υυνόρων. 

 
2.  Ρι Γενικζσ Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ και οι Σεριφερειακζσ  
Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ ζχουν ωσ αποςτολι, μζςα ςτα όρια τθσ τοπικισ τουσ 
δικαιοδοςίασ, τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων γενικισ αςτυνόμευςθσ και τροχαίασ και 
ςυντονίηουν, εποπτεφουν και ελζγχουν τισ Χπθρεςίεσ που υπάγονται ς’ αυτζσ, ςτθν 
εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τουσ. Ρι Γενικζσ Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ Αττικισ και 
Θεςςαλονίκθσ εδρεφουν ςτθν Αττικι και τθ Θεςςαλονίκθ, αντίςτοιχα και ςυγκροτοφνται 
από τθν Επιτελικι τουσ Χπθρεςία και τισ Διευκφνςεισ που υπάγονται ς’ αυτζσ. Ρι 
Σεριφερειακζσ Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ εδρεφουν όπου και οι αντίςτοιχεσ διοικθτικζσ 
Σεριφζρειεσ τθσ χϊρασ και ςυγκροτοφνται από τθν επιτελικι τουσ Χπθρεςία και τισ 
Αςτυνομικζσ Χπθρεςίεσ που υπάγονται ς’ αυτζσ. 

 
3.   Ρι Διευκφνςεισ Αςφάλειασ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ και οι Σεριφερειακζσ  
Διευκφνςεισ Αςφάλειασ αςκοφν, μζςα ςτα όρια τθσ τοπικισ τουσ δικαιοδοςίασ, τισ 
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αρμοδιότθτεσ δθμόςιασ και κρατικισ αςφάλειασ με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των 
άρκρων 17 παράγραφοι 7,8,9,10 και 11, 24 και 33 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντοσ 
νόμου και ςυντονίηουν, εποπτεφουν και ελζγχουν τισ Χπθρεςίεσ που υπάγονται ς’ αυτζσ, 
ςτθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τουσ. 

 
4.  Ρι Διευκφνςεισ Αςφάλειασ και οι Διευκφνςεισ των Γενικϊν Αςτυνομικϊν 
Διευκφνςεων Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ περιλαμβάνουν Χπθρεςίεσ επιπζδου 
Χποδιεφκυνςθσ, Φμιματοσ και Υτακμοφ. Ρι Σεριφερειακζσ  Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ και 
οι Διευκφνςεισ Αλλοδαπϊν περιλαμβάνουν Χπθρεςίεσ επιπζδου Φμιματοσ και Υτακμοφ. 

 
 

Άρκρο 31 
Γενικζσ Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ 

 
1. Θ Γενικι Αςτυνομικι Διεφκυνςθ Αττικισ (Γ.Α.Δ.Α.) ςυγκροτείται από τισ κατωτζρω 
Χπθρεςίεσ: 

 
α. Επιτελείο, 
β. Διεφκυνςθ Αςτυνομίασ Ακθνϊν, 
γ. Διεφκυνςθ Αςτυνομίασ Σειραιϊσ, 
δ. Διεφκυνςθ Αςτυνομίασ Δυτικισ Αττικισ, 
ε. Διεφκυνςθ Αςτυνομίασ Βορειοανατολικισ Αττικισ, 

     ςτ. Διεφκυνςθ Αςτυνομίασ Οοτιοανατολικισ Αττικισ,  
η. Διεφκυνςθ Άμεςθσ Δράςθσ Αττικισ, 
θ. Διεφκυνςθ Φροχαίασ Αττικισ, 
κ. Διεφκυνςθ Αςτυνόμευςθσ Αερολιμζνα Ακθνϊν, 
 ι. Διεφκυνςθ Αςτυνομικϊν Επιχειριςεων Αττικισ, 

      ια. Διεφκυνςθ Ξεταγωγϊν - Δικαςτθρίων Αττικισ. 
 
2. Θ Γενικι Αςτυνομικι Διεφκυνςθ Θεςςαλονίκθσ (Γ.Α.Δ.Θ.) ςυγκροτείται από τισ 
κατωτζρω Χπθρεςίεσ: 
 

α. Επιτελείο, 
β. Διεφκυνςθ Αςτυνομίασ Θεςςαλονίκθσ, 
γ. Διεφκυνςθ Άμεςθσ Δράςθσ Θεςςαλονίκθσ, 
δ. Διεφκυνςθ Φροχαίασ Θεςςαλονίκθσ, 
ε. Διεφκυνςθ Αςτυνόμευςθσ Μρατικοφ Αερολιμζνα Θεςςαλονίκθσ, 
ςτ. Διεφκυνςθ Αςτυνομικϊν Επιχειριςεων Θεςςαλονίκθσ.  
 

3. Φα Επιτελεία των Γενικϊν Αςτυνομικϊν Διευκφνςεων Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ 
διαρκρϊνονται ςε Φμιματα και ζχουν ωσ αποςτολι τθν εξαςφάλιςθ τθσ διοικθτικισ 
υποςτιριξθσ των Γενικϊν Αςτυνομικϊν Διευκφνςεων, ιδίωσ ςε κζματα προςωπικοφ, 
διαχείριςθσ του χρθματικοφ και υλικοφ, γραμματειακισ εξυπθρζτθςθσ, τεχνικισ 
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υποςτιριξθσ, εκπαίδευςθσ και πολιτικισ ςχεδίαςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, κακϊσ και το 
ςυντονιςμό των υφιςταμζνων τουσ Χπθρεςιϊν ςτθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τουσ. 
4.  Ρι Διευκφνςεισ Αςτυνομίασ των Γενικϊν Αςτυνομικϊν Διευκφνςεων Αττικισ και 
Θεςςαλονίκθσ εδρεφουν ςε διμο τθσ εδαφικισ τουσ δικαιοδοςίασ και αςκοφν ςτθν 
περιοχι αυτι τισ αρμοδιότθτεσ τθσ αςτυνομίασ γενικισ αςτυνόμευςθσ και πολιτικισ 
κινθτοποίθςθσ. Υτισ Διευκφνςεισ Αςτυνομίασ υπάγονται τα Αςτυνομικά Φμιματα και οι 
Αςτυνομικοί Υτακμοί που λειτουργοφν ςτισ περιοχζσ δικαιοδοςίασ τουσ. 
5.   Ρι Διευκφνςεισ Άμεςθσ Δράςθσ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ εδρεφουν ςε διμουσ τθσ 
Αττικισ και τθσ Θεςςαλονίκθσ, αντίςτοιχα και ζχουν ωσ αποςτολι τθ διενζργεια ςυνεχϊν 
περιπολιϊν για τθν εξαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ τάξθσ, τθν άμεςθ επζμβαςθ ςτα ςυμβάντα 
αςτυνομικισ φφςεωσ, τθν παροχι ειδικισ υποςτιριξθσ ςτισ λοιπζσ Χπθρεςίεσ των 
Γενικϊν Αςτυνομικϊν Διευκφνςεων Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ και τθν άμεςθ και ςυνεχι 
παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ. 
6.  Ρι Διευκφνςεισ Φροχαίασ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ εδρεφουν ςε διμουσ τθσ 
εδαφικισ τουσ δικαιοδοςίασ, αςκοφν ςτισ περιοχζσ των Γενικϊν Αςτυνομικϊν 
Διευκφνςεων Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ, αντίςτοιχα, τισ αρμοδιότθτεσ τθσ αςτυνομίασ 
τροχαίασ, με εξαίρεςθ τισ περιοχζσ αρμοδιότθτασ των Διευκφνςεων τθσ επόμενθσ 
παραγράφου. Υτισ Διευκφνςεισ Φροχαίασ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ υπάγονται 
διοικθτικά οι Χποδιευκφνςεισ και τα Φμιματα Φροχαίασ που λειτουργοφν ςτισ περιοχζσ 
δικαιοδοςίασ τουσ. 
7. Θ Διεφκυνςθ Αςτυνόμευςθσ Αερολιμζνα Ακθνϊν και θ Διεφκυνςθ Αςτυνόμευςθσ 
Μρατικοφ Αερολιμζνα Θεςςαλονίκθσ εδρεφουν ςε χϊρο των εγκαταςτάςεων του 
αερολιμζνα Ακθνϊν και του αερολιμζνα Θεςςαλονίκθσ, αντίςτοιχα και αςκοφν ςτθν 
περιοχι δικαιοδοςίασ τουσ το ςφνολο των αςτυνομικϊν αρμοδιοτιτων, όπωσ αυτζσ 
κακορίηονται με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 του παρόντοσ νόμου. Ειδικά ωσ προσ τα 
κζματα δθμόςιασ και κρατικισ αςφάλειασ και αλλοδαπϊν και προςταςίασ ςυνόρων, οι 
Διευκφνςεισ Αςτυνόμευςθσ Αερολιμζνα Ακθνϊν και Αςτυνόμευςθσ Μρατικοφ 
Αερολιμζνα Θεςςαλονίκθσ υπάγονται, αντίςτοιχα, ςτισ Διευκφνςεισ Αςφάλειασ και ςτισ 
Διευκφνςεισ Αλλοδαπϊν, Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ. 
8. Ρι Διευκφνςεισ Αςτυνομικϊν Επιχειριςεων Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ εδρεφουν ςτθν 
Αττικι και τθ Θεςςαλονίκθ, αντίςτοιχα και ζχουν ωσ αποςτολι τθ διάκεςθ Διμοιριϊν, 
για μεν τισ περιφζρειεσ τθσ τοπικισ τουσ δικαιοδοςίασ κατόπιν διαταγισ του αντίςτοιχου 
Γενικοφ Αςτυνομικοφ Διευκυντι, για δε τθν υπόλοιπθ χϊρα κατόπιν διαταγισ του 
Αρχθγοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. Θ διάκεςθ των διμοιριϊν αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ 
των κατά τόπο αρμοδίων Διευκφνςεων Αςτυνομίασ ι Σεριφερειακϊν Αςτυνομικϊν 
Διευκφνςεων για τθν αποκατάςταςθ τθσ δθμόςιασ τάξθσ, εφόςον αυτό δεν είναι εφικτό 
από τισ λοιπζσ αςτυνομικζσ δυνάμεισ κατά τθν κρίςθ του οικείου Διευκυντι Αςτυνομίασ 
ι Σεριφερειακοφ Αςτυνομικοφ Διευκυντι. Επίςθσ, είναι αρμόδιεσ για τθ λιψθ μζτρων 
τάξθσ ςτισ διάφορεσ ςυγκεντρϊςεισ και δθμόςιεσ ςυνακροίςεισ και γενικά ςε δθμόςιουσ 
χϊρουσ ι ςε άλλα ςοβαρά ςυμβάντα αςτυνομικισ αρμοδιότθτασ. Ρι Διευκφνςεισ 
Αςτυνομικϊν Επιχειριςεων Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ ςυγκροτοφνται από Επιτελείο και 
Χποδιευκφνςεισ. Θ επιμζρουσ διάρκρωςθ, θ επιχειρθςιακι τακτικι, θ εκπαίδευςθ του 
προςωπικοφ, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια που αφορά ςτθ λειτουργία 
και τθ δράςθ των Διευκφνςεων Αςτυνομικϊν Επιχειριςεων ρυκμίηεται με απόφαςθ του 
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Αρχθγοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και δεν δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ 
Μυβερνιςεωσ. 
9. Θ Διεφκυνςθ Ξεταγωγϊν – Δικαςτθρίων Αττικισ εδρεφει ςτθν Αττικι και είναι 
αρμόδια για τθν αςφαλι μεταγωγι των κρατουμζνων, κακϊσ και για τθν τιρθςθ τθσ 
τάξθσ ςτουσ χϊρουσ των δικαςτθρίων που λειτουργοφν ςτο νομό Αττικισ. 

 
Άρκρο 32 

Περιφερειακζσ Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ  
 

1. Ρι Σεριφερειακζσ Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ (Σ.Α.Δ.) ςυγκροτοφνται από το Επιτελείο 
τουσ και τισ Χπθρεςίεσ Οομϊν που υπάγονται ς’ αυτζσ, ςφμφωνα με το άρκρο 36 παρ. 3. 
2.  Φο Επιτελείο τθσ Σ.Α.Δ. λειτουργεί ςε επίπεδο Φμιματοσ, διαρκρϊνεται ςε Γραφεία 
και ζχει ωσ αποςτολι το χειριςμό των κεμάτων γραμματειακισ και διοικθτικισ 
υποςτιριξθσ αυτισ, τθν παροχι οδθγιϊν και κατευκφνςεων προσ τισ υφιςτάμενεσ 
Χπθρεςίεσ τθσ για τθν αποτελεςματικι εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τουσ και τθ 
διεκπεραίωςθ διοικθτικοφ χαρακτιρα υποκζςεων που ανάγονται ςτισ αρμοδιότθτζσ τθσ. 
Ειδικότερα, ςτθν αποςτολι του Επιτελείου Σ.Α.Δ., περιλαμβάνονται, ιδίωσ: 

α. ο χειριςμόσ κεμάτων μετακινιςεων, αδειϊν, πεικαρχίασ, θκικϊν και υλικϊν 
αμοιβϊν και εν γζνει υπθρεςιακισ κατάςταςθσ του προςωπικοφ, 

β. θ μζριμνα για τθν κατάρτιςθ προγραμμάτων μετεκπαίδευςθσ και 
επιμόρφωςθσ του προςωπικοφ που υπθρετεί ςτισ Χπθρεςίεσ τθσ Διεφκυνςθσ και θ 
υποβολι τουσ ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ του Επιτελείου τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ για 
ζγκριςθ, κακϊσ και προγραμμάτων εξάςκθςθσ του προςωπικοφ ςε κζματα αυτοάμυνασ 
και ςκοποβολισ,  

γ. θ γραμματειακι υποςτιριξθ του Επιτελείου και ο χειριςμόσ κεμάτων 
επικοινωνίασ και δθμοςίων ςχζςεων, 

δ. ο χειριςμόσ κεμάτων οικονομικοφ και διοικθτικοφ χαρακτιρα, όπωσ θ 
διαχείριςθ τθσ πάγιασ προκαταβολισ, ο εφοδιαςμόσ των Χπθρεςιϊν με όλα τα 
απαραίτθτα μζςα, μθχανιματα και υλικοτεχνικό εξοπλιςμό και θ μζριμνα για τθν καλι 
λειτουργία και ςυντιρθςι τουσ, 

ε. θ κατανομι και ανακατανομι του οπλιςμοφ, των μζςων και του 
υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ μεταξφ των υπαγομζνων ςτθ Διεφκυνςθ Χπθρεςιϊν, 

ςτ. θ παροχι οδθγιϊν και κατευκφνςεων και θ ζκδοςθ διαταγϊν προσ τισ 
υφιςτάμενεσ Χπθρεςίεσ τθσ Διεφκυνςθσ προσ το ςκοπό υλοποίθςθσ των τικζμενων 
ςτόχων και γενικά για τθν αποτελεςματικότερθ εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τουσ, 

η. θ προετοιμαςία ζκδοςθσ αςτυνομικϊν διατάξεων, 
θ. ο χειριςμόσ κεμάτων οργάνωςθσ, κατεφκυνςθσ, ςυντονιςμοφ και ελζγχου τθσ 

δράςθσ των Χπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ και τθν παροχι οδθγιϊν ς’ αυτζσ για τθν 
εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ που ανάγεται ςτθν αρμοδιότθτά τουσ, 

κ. θ εκπόνθςθ ςχεδίων και θ ειςιγθςθ για τθν ζκδοςθ διαταγϊν αναφορικά με 
τθ λιψθ μζτρων τάξθσ, τθν εκδιλωςθ επιχειρθςιακϊν δράςεων και τθν ανάπτυξθ και 
βελτίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των Χπθρεςιϊν, προσ το ςκοπό ενίςχυςθσ τθσ 
λειτουργίασ και τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ, 
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ι. θ μζριμνα για τθν ομαλι λειτουργία του οικείου Μζντρου Επιχειριςεων και τθ 
ςυντιρθςθ του υλικοτεχνικοφ του εξοπλιςμοφ, 

ια. θ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ λειτουργίασ και τθσ επιχειρθςιακισ 
δράςθσ των Χπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ και θ ειςιγθςθ τρόπων, διαδικαςιϊν και 
μεκόδων αναβάκμιςισ τθσ,  

ιβ. ο χειριςμόσ κεμάτων πολιτικισ ςχεδίαςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
 

3. Υτισ  Σ.Α.Δ. υπάγονται τα Αςτυνομικά Φμιματα, τα Φμιματα Άμεςθσ Δράςθσ, τα 
Φμιματα Φροχαίασ, τα Αςτυνομικά Φμιματα Αερολιμζνα, τα Φμιματα Φουριςτικισ 
Αςτυνομίασ, τα Φμιματα Ξεταγωγϊν – Δικαςτθρίων, τα Φμιματα Αςτυνομικϊν 
Επιχειριςεων, τα Φμιματα Υυνοριακισ Ϊφλαξθσ, τα Φμιματα Διαβατθριακοφ Ελζγχου, 
τα Φμιματα Δίωξθσ Σαράνομθσ Ξετανάςτευςθσ, οι Ρμάδεσ Ειδικϊν Αποςτολϊν και οι 
περιοριςμζνθσ ι μθ χρονικισ διάρκειασ Αςτυνομικοί Υτακμοί, Υτακμοί Φουριςτικισ 
Αςτυνομίασ, Υτακμοί Φροχαίασ, Αςτυνομικοί Υτακμοί Αερολιμζνα και τα 
Σροαναχωρθςιακά Μζντρα Μράτθςθσ Αλλοδαπϊν που λειτουργοφν ςτθν περιοχι τθσ 
τοπικισ τουσ αρμοδιότθτασ.  
4. Θ τοπικι αρμοδιότθτα κάκε Σ.Α.Δ. ταυτίηεται με εκείνθ τθσ οικείασ διοικθτικισ 
περιφζρειασ, με εξαίρεςθ τθν Σ.Α.Δ. Μεντρικισ Ξακεδονίασ, θ τοπικι αρμοδιότθτα τθσ 
οποίασ περιλαμβάνει τισ περιοχζσ των νομϊν Θμακίασ, Μιλκίσ, Σιερίασ, Σζλλασ, Υερρϊν 
και Ϋαλκιδικισ.  
5. Ρι Χπθρεςίεσ των Σ.Α.Δ., ανάλογα με τισ κακ’ φλθν και κατά τόπο αρμοδιότθτζσ τουσ, 
χειρίηονται, ιδίωσ, τα κζματα γενικισ αςτυνόμευςθσ, τροχαίασ, πολιτικισ κινθτοποίθςθσ, 
δθμοτικισ αςτυνόμευςθσ και εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν, λιψθσ μζτρων τάξθσ, 
προλθπτικισ αςτυνόμευςθσ, τουριςτικισ αςτυνόμευςθσ, φφλαξθσ ςτόχων, μεταγωγισ 
κρατουμζνων και τιρθςθσ τθσ τάξθσ ςτισ ςυνεδριάςεισ των δικαςτθρίων. ςεσ από τισ 
Χπθρεςίεσ αυτζσ αςκοφν και αρμοδιότθτεσ δθμόςιασ και κρατικισ αςφάλειασ και 
αλλοδαπϊν και προςταςίασ ςυνόρων, υπάγονται, ωσ προσ αυτά τα ειδικά αντικείμενα 
ςτισ κακ’ φλθν και κατά τόπο αρμόδιεσ Χπθρεςίεσ των Μλάδων Αςφάλειασ και 
Αλλοδαπϊν και Σροςταςίασ Υυνόρων, αντίςτοιχα. 
6.   Φα Αςτυνομικά Φμιματα και οι Αςτυνομικοί Υτακμοί επιλαμβάνονται και ςε κζματα 
αςφάλειασ, εφόςον θ περιοχι τθσ εδαφικισ τουσ δικαιοδοςίασ δεν καλφπτεται από 
Χπθρεςία Αςφάλειασ ι δεν είναι δυνατι θ άμεςθ ανταπόκριςθ τθσ κατά τόπο αρμόδιασ 
Χπθρεςίασ Αςφάλειασ. Υτθν τελευταία περίπτωςθ, τα Αςτυνομικά Φμιματα και οι 
Αςτυνομικοί Υτακμοί προβαίνουν ςτισ προβλεπόμενεσ άμεςεσ δικονομικζσ και 
υπθρεςιακζσ ενζργειεσ ζωσ ότου επιλθφκεί θ αρμόδια Χπθρεςία Αςφάλειασ και ςτθν 
οποία παραδίδουν το προανακριτικό ι άλλο υλικό που ςυνζλεξαν. Επίςθσ, τα 
Αςτυνομικά Φμιματα και οι Αςτυνομικοί Υτακμοί επιλαμβάνονται και επί κεμάτων 
τροχαίασ, εφόςον θ περιοχι τουσ δεν καλφπτεται από Χπθρεςία Φροχαίασ. 

 
Άρκρο 33 

Διευκφνςεισ Αςφάλειασ 
 

1. Ρι Διευκφνςεισ Αςφάλειασ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ εδρεφουν ςτθν Αττικι και 
Θεςςαλονίκθ, αντίςτοιχα και θ τοπικι τουσ αρμοδιότθτα ταυτίηεται με εκείνθ των 
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οικείων Γενικϊν Αςτυνομικϊν Διευκφνςεων. Ρι Σεριφερειακζσ  Διευκφνςεισ Αςφάλειασ 
εδρεφουν όπου και οι αντίςτοιχεσ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ τθσ χϊρασ, με τθ 
διοικθτικι περιφζρεια των οποίων ταυτίηεται θ τοπικι τουσ αρμοδιότθτα. Ματ’ εξαίρεςθ, 
θ τοπικι αρμοδιότθτα τθσ Σεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Αςφάλειασ Ξακεδονίασ και 
Θράκθσ δεν περιλαμβάνει τθν περιοχι ςτθν οποία επεκτείνεται θ τοπικι αρμοδιότθτα 
τθσ Δ/νςθσ Αςφάλειασ Θεςςαλονίκθσ.  
2.  Ρι Διευκφνςεισ Αςφάλειασ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ, μετά από ζγκριςθ ι διαταγι 
του Γενικοφ Επικεωρθτι Αςφάλειασ, μποροφν να επιλαμβάνονται τθσ διερεφνθςθσ 
αδικθμάτων τθσ κακ’ φλθν αρμοδιότθτάσ τουσ και ςε περιοχζσ των Σεριφερειακϊν 
Διευκφνςεων Αςφάλειασ, ςε περιπτϊςεισ που λόγω τθσ βαρφτθτασ, του τρόπου, των 
μζςων και των ειδικϊν ςυνκθκϊν τζλεςισ τουσ ςυγκινοφν ιδιαίτερα τθν κοινι γνϊμθ ι 
απαιτοφν ιδιαίτερθ εμπειρία και εξειδικευμζνθ γνϊςθ προσ αποκάλυψθ των δραςτϊν 
και ςυλλογι των απαραίτθτων ςτοιχείων για τθν παραπομπι τουσ ςτθ Δικαιοςφνθ ι 
πικανολογείται θ ανάπτυξθ εγκλθματικισ δραςτθριότθτασ ςε περιοχζσ περιςςοτζρων 
τθσ μιασ Διευκφνςεων Αςφάλειασ. Ειδικότερα, θ Διεφκυνςθ Αςφάλειασ Αττικισ μπορεί 
να επιλαμβάνεται ςε κζματα τθσ κακ’ φλθν αρμοδιότθτάσ τθσ και ςτισ περιοχζσ των 
Σεριφερειακϊν Διευκφνςεων Αςφάλειασ Υτερεάσ Ελλάδασ και Θεςςαλίασ, Δυτικισ 
Ελλάδοσ, Σελοποννιςου και Ιονίων Οιςων, Αιγαίου και Μριτθσ, ενϊ θ Διεφκυνςθ 
Αςφάλειασ Θεςςαλονίκθσ και ςτισ περιοχζσ των Σεριφερειακϊν Διευκφνςεων 
Αςφάλειασ Ξακεδονίασ και Θράκθσ και Δυτικισ Ξακεδονίασ και Θπείρου. Υτισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ ενθμερϊνεται αρμοδίωσ ο Σεριφερειακόσ Αςτυνομικόσ Διευκυντισ 
και ο Σεριφερειακόσ Διευκυντισ Αςφάλειασ ςτθν περιοχι των οποίων πρόκειται να 
δραςτθριοποιθκοφν επιχειρθςιακά οι Διευκφνςεισ Αςφάλειασ Αττικισ και 
Θεςςαλονίκθσ, οι οποίοι και παρζχουν, εφόςον ηθτθκεί, κάκε ςυνδρομι και 
διευκόλυνςθ δια των κακ’ φλθν αρμοδίων Χπθρεςιϊν τουσ. Ματ’ εξαίρεςθ, θ Διεφκυνςθ 
Αςφάλειασ Αττικισ, μπορεί, μετά από  διαταγι του Γενικοφ Επικεωρθτι Αςφάλειασ και 
ςχετικι ζγκριςθ του Αρχθγοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, να επιλαμβάνεται ς’ ολόκλθρθ 
τθν επικράτεια, ςε ιδιαίτερα ςοβαρζσ περιπτϊςεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παροφςασ 
παραγράφου. 
3. Υε περιπτϊςεισ χειριςμοφ ςοβαρϊν υποκζςεων αςφάλειασ, κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ 
που απαιτείται θ ςυμμετοχι ι ςυνδρομι Χπθρεςιϊν των Γενικϊν Αςτυνομικϊν 
Διευκφνςεων ι των Σεριφερειακϊν Αςτυνομικϊν Διευκφνςεων, θ αρμόδια Διεφκυνςθ 
Αςφάλειασ ενθμερϊνει ςχετικά τον οικείο Γενικό Αςτυνομικό Διευκυντι ι Σεριφερειακό 
Αςτυνομικό Διευκυντι και ςυνεργάηεται μαηί του για τον καλφτερο ςυντονιςμό των 
Χπθρεςιϊν και τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ του ηθτιματοσ. Ρι Χπθρεςίεσ των 
οποίων ηθτείται θ ςυνδρομι οφείλουν να ανταποκρίνονται ςτο ςχετικό αίτθμα. 
4. Ρι Διευκφνςεισ Αςφάλειασ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ διαρκρϊνονται εςωτερικά ςε 
Χποδιευκφνςεισ, ενϊ οι Σεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Αςφάλειασ ςε Φμιματα. Υτισ 
Διευκφνςεισ Αςφάλειασ υπάγονται οι Χποδιευκφνςεισ Αςφάλειασ, τα Φμιματα 
Αςφάλειασ και τα Φμιματα Δίωξθσ Οαρκωτικϊν, που λειτουργοφν ςτθν περιοχι τθσ 
τοπικισ τουσ αρμοδιότθτασ. 
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 Άρκρο 34 
Διευκφνςεισ Αλλοδαπϊν 

 
1. Ρι Διευκφνςεισ Αλλοδαπϊν Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ εδρεφουν ςτθν Αττικι και τθ 
Θεςςαλονίκθ, αντίςτοιχα, υπάγονται απευκείασ ςτον Μλάδο Αλλοδαπϊν και 
Ξετανάςτευςθσ και αςκοφν ςτισ περιοχζσ δικαιοδοςίασ τουσ τισ αρμοδιότθτεσ επί 
κεμάτων αλλοδαπϊν και αντιμετϊπιςθσ τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ. 
2. Ρι Διευκφνςεισ Αλλοδαπϊν διαρκρϊνονται εςωτερικά ςε Χποδιευκφνςεισ ι και ςε 
Φμιματα. Υτισ Διευκφνςεισ αυτζσ υπάγονται τα Φμιματα Αλλοδαπϊν, τα Φμιματα Δίωξθσ 
Σαράνομθσ Ξετανάςτευςθσ και οι Υτακμοί Ελζγχου Διαβατθρίων – Υυναλλάγματοσ που 
λειτουργοφν ςτθν περιοχι τθσ τοπικισ τουσ αρμοδιότθτασ. 
3. Θ τοπικι αρμοδιότθτα των Διευκφνςεων Αλλοδαπϊν Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ 
ταυτίηεται με τθν τοπικι αρμοδιότθτα των αντίςτοιχων Γενικϊν Αςτυνομικϊν 
Διευκφνςεων. 

 
Άρκρο 35 

Ειδικζσ - Επιχειρθςιακζσ Ομάδεσ, Αςτυνομικζσ Μονάδεσ και Κλιμάκια 
Τπθρεςιϊν 

 
1. Ρι Γενικοί Επικεωρθτζσ των Μλάδων Φάξθσ, Αςφάλειασ και Αλλοδαπϊν και 
Σροςταςίασ Υυνόρων, προσ το ςκοπό αποτελεςματικότερθσ εκπλιρωςθσ τθσ αποςτολισ 
των περιφερειακϊν Χπθρεςιϊν των Μλάδων τουσ και αντιμετϊπιςθσ ςοβαρϊν ι 
ζκτακτων γεγονότων ι καταςτάςεων, δφνανται να ειςθγοφνται, ςτον Αρχθγό του 
Υϊματοσ, τθ ςυγκρότθςθ Ειδικϊν - Επιχειρθςιακϊν Ρμάδων, Αςτυνομικϊν Ξονάδων και 
Μλιμακίων.  
2. Ρι Ρμάδεσ και οι Ξονάδεσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ςυγκροτοφνται με 
απόφαςθ του Αρχθγοφ του Υϊματοσ, ςτελεχϊνονται με προςωπικό των κατά τόπο και 
κακ’ φλθν αρμοδίων περιφερειακϊν Χπθρεςιϊν των Μλάδων και θ ςυγκρότθςι τουσ, 
κατά Μλάδο, ζχει ωσ εξισ: 

α. Υτισ Γενικζσ Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ και ςτισ 
Σεριφερειακζσ Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ του Μλάδου Φάξθσ δφναται να ςυγκροτοφνται: 

   αα. Μινθτζσ Αςτυνομικζσ Ξονάδεσ (Μ.Α.Ξ.) που λειτουργοφν και 
δραςτθριοποιοφνται βάςει των διατάξεων του άρκρου 77 Αϋ του π.δ. 141/1991 (Αϋ58), 
όπωσ το άρκρο αυτό προςτζκθκε με το άρκρο 1 του π.δ. 80/2007 (Αϋ96) και ζχουν ωσ 
αποςτολι  τθ ςυμπλιρωςθ τθσ οργανωμζνθσ αςτυνομικισ δράςθσ ςε κζματα γενικισ 
αςτυνόμευςθσ, μζςω τθσ διενζργειασ περιπολιϊν και τθσ παροχισ εξυπθρζτθςθσ ςτουσ 
πολίτεσ, ιδίωσ των απομακρυςμζνων περιοχϊν. 

   ββ. Ρμάδεσ Σρολθπτικισ Αςτυνόμευςθσ (Ρ.Σ.Α.), οι οποίεσ ζχουν ωσ 
αποςτολι τθ διενζργεια πεηϊν ι και εποχοφμενων περιπολιϊν, ιδίωσ ςε αςτικζσ 
περιοχζσ ι ςθμεία τα οποία χριηουν ιδιαίτερθσ αςτυνόμευςθσ, προσ το ςκοπό 
αποτροπισ παράνομων ενεργειϊν και εμπζδωςθσ του αιςκιματοσ αςφάλειασ των 
πολιτϊν. 

   γγ. Ρμάδεσ Δίκυκλθσ Αςτυνόμευςθσ (ΔΙ.ΑΥ.), ςε περιοχζσ ςτισ οποίεσ δεν 
λειτουργοφν αυτοτελείσ Χπθρεςίεσ Άμεςθσ Δράςθσ, προσ το ςκοπό ενίςχυςθσ τθσ 
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αςτυνόμευςθσ και αμεςότερθσ ανταπόκριςθσ των Χπθρεςιϊν ςε περιπτϊςεισ που 
απαιτείται θ αςτυνομικι παρζμβαςθ.  

   δδ. Ρμάδεσ Ελζγχου και Σρόλθψθσ Φροχαίων Ατυχθμάτων (Ρ.Ε.Σ.Φ.Α.),  οι 
οποίεσ ςτελεχϊνονται με προςωπικό Χπθρεςιϊν Φροχαίασ και ζχουν ωσ αποςτολι τθν 
πρόλθψθ και καταςτολι τθσ τροχαίασ παραβατικότθτασ, τθ βελτίωςθ του επιπζδου 
οδικισ αςφάλειασ και τθ μείωςθ των τροχαίων ατυχθμάτων. 

 
β. Υτισ Διευκφνςεισ Αςφάλειασ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ και ςτισ 

Σεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Αςφάλειασ του Μλάδου Αςφάλειασ δφνανται να 
ςυγκροτοφνται: 

  αα. Ρμάδεσ Σρόλθψθσ και Ματαςτολισ Εγκλθματικότθτασ (Ρ.Σ.Μ.Ε.), οι οποίεσ 
ζχουν ωσ αποςτολι τθ ςυμβολι και παροχι ειδικισ υποςτιριξθσ ςτο ζργο των οικείων 
Διευκφνςεων και Σεριφερειακϊν Διευκφνςεων Αςφάλειασ, για τθν αποτελεςματικότερθ 
πρόλθψθ και καταπολζμθςθ του εγκλιματοσ, τθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν, αυξθμζνθσ ι 
ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ αςτυνομικϊν προβλθμάτων και τθν ενίςχυςθ του αιςκιματοσ 
αςφάλειασ των πολιτϊν, 

 ββ. Ρμάδεσ Ειδικϊν Δράςεων (Ρ.Ε.Δ.), οι οποίεσ ςτελεχϊνονται από ειδικά 
εκπαιδευμζνο προςωπικό και ζχουν ωσ αποςτολι τθν άμεςθ και αποτελεςματικι 
αντιμετϊπιςθ ειδικϊν ι ςθμαντικϊν ηθτθμάτων αςφάλειασ, κακϊσ και τθν αντιμετϊπιςθ 
ςοβαρϊν και επικίνδυνων καταςτάςεων δθμόςιασ τάξθσ ςτισ περιοχζσ που δεν 
λειτουργοφν ι ςε περιπτϊςεισ που δεν δφνανται να ανταποκρικοφν άμεςα οι αρμόδιεσ 
αυτοτελείσ Χπθρεςίεσ Ειδικϊν Αποςτολϊν.  

γ.  Υτισ Διευκφνςεισ Αλλοδαπϊν Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ του Μλάδου 
Αλλοδαπϊν και Σροςταςίασ Υυνόρων, κακϊσ και ςτισ Σεριφερειακζσ Αςτυνομικζσ 
Διευκφνςεισ, δφνανται να ςυγκροτοφνται Ειδικζσ Ρμάδεσ Δίωξθσ Σαράνομθσ 
Ξετανάςτευςθσ, οι οποίεσ ζχουν ωσ αποςτολι τθν αναηιτθςθ και τον εντοπιςμό 
ςθμείων, διαδρομϊν και μεκόδων παράνομθσ ειςόδου αλλοδαπϊν ςτθ χϊρα, τθν 
εξάρκρωςθ κυκλωμάτων διακίνθςθσ παράνομων μεταναςτϊν προσ τθ χϊρα και εντόσ 
αυτισ, κακϊσ και τθν άμεςθ και αποτελεςματικι ανταπόκριςθ του Υϊματοσ ςτθν 
αντιμετϊπιςθ, ειδικϊν ι ςοβαρϊν περιπτϊςεων παράνομθσ ειςόδου, παραμονισ και 
διακίνθςθσ αλλοδαπϊν ςτθν ελλθνικι επικράτεια. 
3.  Ρι Ρμάδεσ και οι Ξονάδεσ των προθγουμζνων παραγράφων δφνανται, ςε εξαιρετικζσ 
περιπτϊςεισ, κατόπιν ςχετικισ διαταγισ του Αρχθγοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, να 
διατίκενται και ςε άλλεσ εκτόσ των οικείων  Γενικϊν και Σεριφερειακϊν Αςτυνομικϊν 
Διευκφνςεων, Διευκφνςεων και Σεριφερειακϊν Διευκφνςεων Αςφάλειασ ι Διευκφνςεων 
Αλλοδαπϊν περιοχϊν, για ενίςχυςθ των κατά τόπο αρμοδίων Χπθρεςιϊν. Επίςθσ, κατά 
τθν ίδια διαδικαςία είναι δυνατι θ αμοιβαία ςυνδρομι Ρμάδων και Ξονάδων 
διαφορετικϊν Μλάδων για τθν αντιμετϊπιςθ γεγονότων ι καταςτάςεων κοινοφ 
υπθρεςιακοφ ενδιαφζροντοσ. 
4. Ειδικότερα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν επιλογι, τθ ςφνκεςθ, ςτθν εκπαίδευςθ και τθ 
μετεκπαίδευςθ του προςωπικοφ και ςτθν υπαγωγι, τθν επιχειρθςιακι τακτικι και 
δράςθ και ςτον υλικοτεχνικό εξοπλιςμό των Ρμάδων και Ξονάδων των προθγοφμενων 
παραγράφων ρυκμίηονται με διαταγι του Αρχθγοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, θ οποία 
εκδίδεται με μζριμνα των οικείων Μλάδων. 
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5. Φα Μλιμάκια ιδρφονται με διαταγι του Αρχθγοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, 
ςτελεχϊνονται με προςωπικό τθσ Χπθρεςίασ τθσ οποίασ ςυςτατικό μζροσ αποτελοφν, 
δεν ζχουν αυτόνομθ διοικθτικι και επιχειρθςιακι λειτουργία και ςυγκροτοφνται ςτισ 
περιπτϊςεισ εκείνεσ που ιδιαίτεροι λόγοι αςτυνόμευςθσ, ςε περιοχζσ εκτόσ τθσ ζδρασ 
τθσ Χπθρεςίασ, επιβάλλουν τθ μόνιμθ και επί μακρό χρονικό διάςτθμα αςτυνομικι 
παρουςία ςτισ περιοχζσ αυτζσ. 
6. Ματ’ εξαίρεςθ, είναι δυνατι θ ςυγκρότθςθ άλλων Ρμάδων, Ξονάδων και Μλιμακίων, 
εκτόσ των προβλεπόμενων ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ, κατόπιν ςχετικισ 
αιτιολογθμζνθσ ειςιγθςθσ των Γενικϊν Επικεωρθτϊν Φάξθσ, Αςφάλειασ και Αλλοδαπϊν 
και Σροςταςίασ Υυνόρων ςτθν οποία κα διατυπϊνονται οι λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν τθ 
ςυγκρότθςι τουσ. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εϋ 

υντονιςμόσ Τπθρεςιϊν - Διοίκθςθ 
 

Άρκρο 36 
υντονιςμόσ Τπθρεςιϊν 

 
1. Θ αποςτολι τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ εκπλθρϊνεται μζςω τθσ ςυντονιςμζνθσ, 
ςυνεχοφσ και αλλθλοςυμπλθρωματικισ δράςθσ των κεντρικϊν και περιφερειακϊν τθσ 
Χπθρεςιϊν. Σροσ το ςκοπό αυτό όλεσ οι Χπθρεςίεσ του Υϊματοσ ςυνεργάηονται μεταξφ 
τουσ τόςο ςε ςτρατθγικό – επιτελικό όςο και τακτικό – επιχειρθςιακό επίπεδο, 
ςυμμετζχοντασ ςε επιχειριςεισ ι ςυνδράμοντασ δράςεισ κοινοφ ενδιαφζροντοσ, ιδίωσ 
ςε περιπτϊςεισ λιψθσ μζτρων τάξθσ και αςφάλειασ, ςυλλογισ, ανταλλαγισ και 
αξιοποίθςθσ πλθροφοριϊν, διενζργειασ πεηϊν και εποχοφμενων περιπολιϊν και 
αςτυνομικϊν ελζγχων, αςτυνομικϊν επιχειριςεων, αναηθτιςεων προςϊπων και 
πραγμάτων και αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων και ςοβαρϊν καταςτάςεων.  
2. Θ βαςικι ςτρατθγικι κατεφκυνςθ για τθν αποτελεςματικι εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ 
τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςχεδιάηεται από τισ κακ’ φλθν αρμόδιεσ Διευκφνςεισ των 
Μλάδων, εγκρίνεται από τθν θγεςία του Υϊματοσ και υλοποιείται από τουσ αρμόδιουσ 
Μλάδουσ. Υτο πλαίςιο αυτό: 

  α. Ρ Αρχθγόσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςυντονίηει, εποπτεφει και ελζγχει τθ 
λειτουργία και το ζργο των Μλάδων και του Επιτελείου τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, κακϊσ 
και των αυτοτελϊν κεντρικϊν Χπθρεςιϊν που υπάγονται απευκείασ ς’ αυτόν. 

  β. Ρ Χπαρχθγόσ ςυντονίηει, εποπτεφει και ελζγχει τθ λειτουργία και το ζργο 
των αυτοτελϊν κεντρικϊν Χπθρεςιϊν τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 
15 του παρόντοσ νόμου. 

  γ. Ρι Γενικοί Επικεωρθτζσ ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ και με τον Σροϊςτάμενο 
του Επιτελείου, προσ το ςκοπό εξειδίκευςθσ τθσ ςτρατθγικισ κατεφκυνςθσ και 
κακοριςμοφ του πλαιςίου διοικθτικισ υποςτιριξθσ και διακλαδικισ δράςθσ 
ςυντονιςμοφ των κεντρικϊν και περιφερειακϊν Χπθρεςιϊν, δίδοντασ ςχετικζσ εντολζσ 
προσ τισ Χπθρεςίεσ αρμοδιότθτάσ τουσ και παρακολουκϊντασ τθν εφαρμογι τουσ. 

  δ. Ρι Γενικοί Αςτυνομικοί Διευκυντζσ Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ, οι 
Σεριφερειακοί Αςτυνομικοί Διευκυντζσ, οι Διευκυντζσ των Διευκφνςεων Αςφάλειασ 
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Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ, οι Σεριφερειακοί Διευκυντζσ Αςφάλειασ και οι προϊςτάμενοι 
των αυτοτελϊν κεντρικϊν Χπθρεςιϊν του Υϊματοσ ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ, προσ το 
ςκοπό ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ ειδικότερων επιχειρθςιακϊν δράςεων, οι οποίεσ 
ςυμβάλλουν ςτθν αποτελεςματικι εκπλιρωςθ τθσ ςτρατθγικισ κατεφκυνςθσ του 
Υϊματοσ. Υτο πλαίςιο αυτό παρακολουκοφν, ςυντονίηουν και ελζγχουν το ζργο των 
υφιςταμζνων τουσ Χπθρεςιϊν και παρεμβαίνουν άμεςα ςτθν επίλυςθ τυχόν 
δυςλειτουργικϊν προβλθμάτων που ανακφπτουν. 

  ε. Ρι διευκυντζσ, διοικθτζσ ι προϊςτάμενοι των περιφερειακϊν Χπθρεςιϊν του 
Υϊματοσ διευκφνουν, διοικοφν ι προΐςτανται των Χπθρεςιϊν τουσ, διαχειριηόμενοι κατά 
τρόπο υπεφκυνο, ορκολογικό, επαγγελματικό και με γνϊμονα το ευρφτερο υπθρεςιακό 
και δθμόςιο ςυμφζρον το προςωπικό και τον υλικοτεχνικό εξοπλιςμό που διακζτουν, 
προσ το ςκοπό αποτελεςματικισ εκπλιρωςθσ τθσ αποςτολισ τουσ. Ρι διευκυντζσ, 
διοικθτζσ ι προϊςτάμενοι όμορων αςτυνομικϊν Χπθρεςιϊν ι Χπθρεςιϊν, οι οποίεσ 
δραςτθριοποιοφνται ςε περιοχζσ κοινισ εδαφικισ δικαιοδοςίασ, ςυνεργάηονται άμεςα 
και ουςιαςτικά μεταξφ τουσ, είτε ςτο πλαίςιο ανταλλαγισ χριςιμων υπθρεςιακϊν 
πλθροφοριϊν είτε ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ μεικτϊν επιχειρθςιακϊν δράςεων, 
εντόσ τθσ γενικότερθσ ςτρατθγικισ κατεφκυνςθσ και των εντολϊν, οδθγιϊν και 
κατευκφνςεων των ιεραρχικά προϊςταμζνων τουσ Χπθρεςιϊν και οργάνων. 
3. Υε κακεμιά Σεριφερειακι Αςτυνομικι Διεφκυνςθ τοποκετείται ο απαραίτθτοσ 
αρικμόσ Χποδιευκυντϊν, οι οποίοι ορίηονται ωσ επικεφαλισ των υφιςταμζνων τουσ 
Χπθρεςιϊν που λειτουργοφν ςτισ περιοχζσ των νομϊν τθσ εδαφικισ τουσ δικαιοδοςίασ, 
προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ άμεςθ και αποτελεςματικι εποπτεία, ςυντονιςμόσ και 
ζλεγχοσ των Χπθρεςιϊν αυτϊν. Σροσ τοφτο, ο οικείοσ Σεριφερειακόσ Αςτυνομικόσ 
Διευκυντισ ορίηει με διαταγι του τουσ τομείσ ευκφνθσ των Χποδιευκυντϊν, τα 
ειδικότερα κακικοντά τουσ, κακϊσ και το πλαίςιο ςυνεργαςίασ μεταξφ τουσ. 
4. Για τυχόν ςυγχφςεισ ι δυςλειτουργίεσ που ανακφπτουν μεταξφ Χπθρεςιϊν ςτο 
πλαίςιο τθσ λειτουργικισ και επιχειρθςιακισ τουσ δράςθσ αποφαίνονται για τθν επίλυςι 
τουσ: 

α. ο Αρχθγόσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, προκειμζνου για τουσ Μλάδουσ, το 
Επιτελείο και τισ Χπθρεςίεσ που υπάγονται απευκείασ ς’ αυτόν, 

β. ο Χπαρχθγόσ, προκειμζνου για αυτοτελείσ κεντρικζσ ι περιφερειακζσ 
Χπθρεςίεσ διαφορετικϊν Μλάδων, κακϊσ και για τισ αυτοτελείσ κεντρικζσ Χπθρεςίεσ που 
εποπτεφονται και ελζγχονται από τον ίδιο, 

 γ. οι Γενικοί Επικεωρθτζσ, ωσ προσ τισ Διευκφνςεισ του Μλάδου τουσ και τισ 
Χπθρεςίεσ που υπάγονται απευκείασ ς’ αυτοφσ, επιπζδου Διεφκυνςθσ και άνω, 

 δ. ο Σροϊςτάμενοσ του Επιτελείου, προκειμζνου για τισ Διευκφνςεισ του 
Επιτελείου και τισ αυτοτελείσ κεντρικζσ Χπθρεςίεσ, οι οποίεσ εποπτεφονται και 
ελζγχονται από τον ίδιο, 

   ε. οι Γενικοί Αςτυνομικοί Διευκυντζσ, οι Σεριφερειακοί Αςτυνομικοί Διευκυντζσ, 
οι Διευκυντζσ και Σεριφερειακοί Διευκυντζσ Αςφάλειασ και οι Διοικθτζσ, Διευκυντζσ ι 
Σροϊςτάμενοι Χπθρεςιϊν, για τισ υφιςτάμενεσ Yπθρεςίεσ τουσ. 
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Άρκρο 37 
Διοίκθςθ 

 
1. Ρ Αρχθγόσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ αςκεί τθ διοίκθςθ του Υϊματοσ και είναι 
υπεφκυνοσ ζναντι του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ για τθν 
άςκθςθ των κακθκόντων του. Ρ Αρχθγόσ επιλζγεται από το Μυβερνθτικό Υυμβοφλιο 
Εξωτερικϊν και Άμυνασ (ΜΧ.Υ.Ε.Α.) για κθτεία δφο ετϊν, θ οποία δφναται να παρατακεί 
μζχρι ζνα ακόμθ ζτοσ. Θ αποςτρατεία του Αρχθγοφ πριν από τθ λιξθ τθσ κθτείασ του 
επιτρζπεται, είτε κατόπιν αιτιςεϊσ του είτε για ςοβαροφσ λόγουσ που ανάγονται ςτθν 
άςκθςθ των κακθκόντων του ι το κφροσ τθσ κζςεϊσ του, μετά από αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του ΜΧ.Υ.Ε.Α. Ξε τθν ίδια απόφαςθ του ΜΧ.Υ.Ε.Α. μπορεί ςτον Αρχθγό τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ που αποςτρατεφεται να απονζμεται ο βακμόσ του Υτρατθγοφ εν 
αποςτρατεία. 
2. Ρ Χπαρχθγόσ είναι ο αρχαιότεροσ Αντιςτράτθγοσ μετά τον Αρχθγό και άμεςοσ βοθκόσ 
του Αρχθγοφ, τον οποίο και αναπλθρϊνει ςε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ. 
3. Ρ Αρχθγόσ και ο Χπαρχθγόσ βοθκοφνται ςτθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ από 
τουσ Γενικοφσ Επικεωρθτζσ Φάξθσ, Αςφάλειασ και Αλλοδαπϊν και Σροςταςίασ Υυνόρων 
και τον Σροϊςτάμενο του Επιτελείου. 
4. Ρι Γενικοί Επικεωρθτζσ κακοδθγοφν, ςυντονίηουν, εποπτεφουν και ελζγχουν το ζργο 
όλων των Σεριφερειακϊν Αςτυνομικϊν Χπθρεςιϊν του οικείου Μλάδου, κακϊσ και των 
αυτοτελϊν κεντρικϊν Χπθρεςιϊν του Υϊματοσ των οποίων  θ εποπτεία και ο ζλεγχοσ 
τοφσ ζχει ανατεκεί.  
5. Ρ Σροϊςτάμενοσ Επιτελείου κακοδθγεί, ςυντονίηει, εποπτεφει και ελζγχει το ζργο των 
Διευκφνςεων του Επιτελείου και τθσ Διεφκυνςθσ Χγειονομικοφ. 
6. Ρ Αρχθγόσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ μπορεί με απόφαςι του, που δθμοςιεφεται ςτθν 
Εφθμερίδα τθσ Μυβερνιςεωσ, να μεταβιβάηει ςτον Χπαρχθγό, ςτουσ Γενικοφσ 
Επικεωρθτζσ, ςτον Σροϊςτάμενο του Επιτελείου, ςτουσ Διευκυντζσ των Διευκφνςεων 
των Μλάδων και του Επιτελείου τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και ςτουσ Σροϊςταμζνουσ των 
Μεντρικϊν και Σεριφερειακϊν Χπθρεςιϊν επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ και Διεφκυνςθσ, 
οριςμζνεσ αρμοδιότθτζσ του, εκτόσ από αυτζσ που του μεταβίβαςε με απόφαςι του ο 
Χπουργόσ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ. Επίςθσ, μπορεί να μεταβιβάηει 
ςτα πιο πάνω όργανα το δικαίωμα να υπογράφουν «με εντολι του». 
7. Ρ Χπαρχθγόσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, οι Γενικοί Επικεωρθτζσ, ο Σροϊςτάμενοσ του 
Επιτελείου, οι Διευκυντζσ των Διευκφνςεων των Μλάδων και του Επιτελείου και οι 
Σροϊςτάμενοι των Μεντρικϊν και Σεριφερειακϊν Χπθρεςιϊν επιπζδου Γενικισ 
Διεφκυνςθσ και Διεφκυνςθσ μποροφν να μεταβιβάηουν, φςτερα από ζγκριςθ του 
Αρχθγοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, ςε υφιςταμζνουσ τουσ το δικαίωμα υπογραφισ «με 
εντολι τουσ» για κζματα αρμοδιότθτάσ τουσ, εκτόσ από αυτά που τουσ μεταβίβαςαν με 
αποφάςεισ τουσ οι προϊςτάμενοί τουσ. 
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Άρκρο 38 
Βακμοί Διοικοφντων 

 
1. Ρ Αρχθγόσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ φζρει το βακμό του Αντιςτράτθγου Αςτυνομίασ. 
Φον ίδιο βακμό φζρουν ο Χπαρχθγόσ και οι Γενικοί Επικεωρθτζσ των Μλάδων Φάξθσ και 
Αςφάλειασ. 
2. Ρ Γενικόσ Επικεωρθτισ του Μλάδου Αλλοδαπϊν και Σροςταςίασ Υυνόρων και ο 
Σροϊςτάμενοσ του Επιτελείου φζρουν το βακμό του Αντιςτράτθγου ι του Χποςτράτθγου 
Αςτυνομίασ. 
3.  Υε κακζναν από τουσ Μλάδουσ Φάξθσ, Αςφάλειασ και Αλλοδαπϊν και Σροςταςίασ 
Υυνόρων κακϊσ και ςτο Επιτελείο τοποκετοφνται τουλάχιςτον δφο ανϊτατοι 
αξιωματικοί, με το βακμό του Χποςτράτθγου ι του Φαξίαρχου Αςτυνομίασ, ωσ βοθκοί 
των οικείων Γενικϊν Επικεωρθτϊν και του Σροϊςτάμενου Επιτελείου. 
4. Ρι Γενικοί Αςτυνομικοί Διευκυντζσ των Γενικϊν Αςτυνομικϊν Διευκφνςεων Αττικισ και 
Θεςςαλονίκθσ, οι Σεριφερειακοί Αςτυνομικοί Διευκυντζσ, οι Διευκυντζσ και 
Σεριφερειακοί Διευκυντζσ Αςφάλειασ, οι Διευκυντζσ τθσ Διεφκυνςθσ Δίωξθσ 
Ρργανωμζνου Εγκλιματοσ, τθσ Διεφκυνςθσ Αντιμετϊπιςθσ Ειδικϊν Εγκλθμάτων Βίασ, 
τθσ Διεφκυνςθσ Σροςταςίασ Επιςιμων Σροςϊπων και Ευπακϊν Υτόχων, τθσ Διεφκυνςθσ 
Ρικονομικισ Αςτυνομίασ, τθσ Διεφκυνςθσ Δίωξθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ, κακϊσ και ο 
υγειονομικόσ αξιωματικόσ που τοποκετείται Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ Χγειονομικοφ, 
φζρουν το βακμό του Χποςτράτθγου ι του Φαξίαρχου Αςτυνομίασ. 
5. Ρι Διευκυντζσ των Διευκφνςεων των Μλάδων και οι Διευκυντζσ των Μεντρικϊν και 
Σεριφερειακϊν Χπθρεςιϊν επιπζδου Διεφκυνςθσ φζρουν το βακμό του Φαξίαρχου 
Αςτυνομίασ ι του Αςτυνομικοφ Διευκυντι. Επίςθσ, το βακμό του Φαξίαρχου Αςτυνομίασ 
ι του Αςτυνομικοφ Διευκυντι φζρουν και οι αξιωματικοί που τοποκετοφνται ωσ βοθκοί 
των Γενικϊν Αςτυνομικϊν Διευκυντϊν Αττικισ και Θεςςαλονίκθσ, των Σεριφερειακϊν 
Αςτυνομικϊν Διευκυντϊν και των Διευκυντϊν και Σεριφερειακϊν Διευκυντϊν 
Αςφάλειασ. 
6. Διευκυντζσ, Σροϊςτάμενοι ι Φμθματάρχεσ, κατά περίπτωςθ, των αυτοτελϊν ι μθ 
Χπθρεςιϊν επιπζδου Χποδιεφκυνςθσ τοποκετοφνται Αςτυνομικοί Διευκυντζσ ι 
Αςτυνομικοί Χποδιευκυντζσ ι Αςτυνόμοι Αϋ.  
7. Φμθματάρχεσ των Φμθμάτων των Διευκφνςεων των Μλάδων και του Επιτελείου 
τοποκετοφνται Αςτυνομικοί Διευκυντζσ ι Αςτυνομικοί Χποδιευκυντζσ ι Αςτυνόμοι Αϋ. 
8. Διοικθτζσ ι Σροϊςτάμενοι των Μεντρικϊν και Σεριφερειακϊν, αυτοτελϊν ι μθ, 
Χπθρεςιϊν επιπζδου Φμιματοσ τοποκετοφνται Αςτυνομικοί Χποδιευκυντζσ ι Αςτυνόμοι 
Αϋ ι Αςτυνόμοι Βϋ ι Χπαςτυνόμοι Αϋ και Βϋ. 
9. Διοικθτζσ των Χπθρεςιϊν επιπζδου Αςτυνομικοφ Υτακμοφ τοποκετοφνται 
Χπαςτυνόμοι Αϋ και Βϋ ι Ανκυπαςτυνόμοι - Αρχιφφλακεσ. 
10. Διευκυντζσ των Διευκφνςεων Επικοινωνίασ και Σολιτικοφ Σροςωπικοφ 
τοποκετοφνται πολιτικοί υπάλλθλοι που ζχουν τισ προβλεπόμενεσ από τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ προχποκζςεισ. Υτθ Διεφκυνςθ Φεχνικϊν Εφαρμογϊν μπορεί να τοποκετείται 
Διευκυντισ και πολιτικόσ υπάλλθλοσ. Υε κζςεισ προϊςταμζνων Φμθμάτων κεντρικϊν και 
περιφερειακϊν Χπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ τοποκετοφνται και πολιτικοί 
υπάλλθλοι των κατθγοριϊν Σ.Ε., Φ.Ε. και Δ.Ε., ςφμφωνα με τον εςωτερικό κανονιςμό. 
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11. Ρι ανϊτατοι αξιωματικοί τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ τοποκετοφνται με απόφαςθ του 
Αρχθγοφ του Υϊματοσ. Θ τοποκζτθςθ των ομοιόβακμων Γενικϊν Επικεωρθτϊν των 
Μλάδων Φάξθσ, Αςφάλειασ, Αλλοδαπϊν και Σροςταςίασ Υυνόρων κακϊσ και του 
Σροϊςτάμενου του Επιτελείου πραγματοποιείται ανεξαρτιτωσ τθσ ςειράσ αρχαιότθτάσ 
τουσ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Σϋ 
Αναβάκμιςθ – αναδιοργάνωςθ τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ 

 
Άρκρο 39 

 
1. Θ Αςτυνομικι Ακαδθμία αποτελεί Οομικό Σρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου, ζχει 
διοικθτικι και οικονομικι αυτοτζλεια και θ εποπτεία ς’ αυτιν αςκείται από τον Χπουργό 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ μζςω του Επιτελείου τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ και από τον Χπουργό Σαιδείασ και Θρθςκευμάτων. 

 
2. Θ Αςτυνομικι Ακαδθμία ζχει ωσ αποςτολι τθν εκπαίδευςθ, μετεκπαίδευςθ, 
επιμόρφωςθ και εξειδίκευςθ όλων των κατθγοριϊν και βακμϊν του προςωπικοφ τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. Υτο πλαίςιο εκπλιρωςθσ τθσ αποςτολισ τθσ θ Αςτυνομικι 
Ακαδθμία αναπτφςςει ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικά Ιδρφματα και ερευνθτικά κζντρα 
του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ και ςυμμετζχει ςε προγράμματα, δράςεισ και 
πρωτοβουλίεσ εκπαιδευτικοφ ι ερευνθτικοφ χαρακτιρα που ςυμβάλλουν γενικά ςτθν 
αναβάκμιςθ τθσ παρεχόμενθσ από αυτιν επαγγελματικισ και ακαδθμαϊκισ 
εκπαίδευςθσ. Ρι απόφοιτοι των Υχολϊν τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ ζχουν πρόςβαςθ ςε 
ςυναφι με τθν αποςτολι τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ  και τα ειδικότερα κακικοντα του 
προςωπικοφ τθσ μεταπτυχιακά προγράμματα των ανϊτατων και ανϊτερων 
εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων τθσ χϊρασ ι και του εξωτερικοφ, ιδίωσ ςτουσ τομείσ τθσ 
νομικισ, διοικθτικισ και οικονομικισ επιςτιμθσ, τθσ πλθροφορικισ, τθσ 
εγκλθματολογίασ, τθσ ανάπτυξθσ και διοίκθςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ και τθσ 
κοινωνιολογίασ. 

 
3. Θ Αςτυνομικι Ακαδθμία ςυγκροτείται από το Επιτελείο τθσ και τισ ακόλουκεσ Υχολζσ: 

 
α. Υχολι Αςτυφυλάκων Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, 
 
β. Υχολι Αξιωματικϊν Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, 
 

  γ. Υχολι Ξετεκπαίδευςθσ και Επιμόρφωςθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, 
 

δ. Υχολι Εκνικισ Αςφάλειασ. 
 

4. Θ Υχολι Αςτυφυλάκων Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ανικει ςτθν ανϊτερθ  βακμίδα τθσ 
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται από τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ 
και παρζχει ιςότιμθ εκπαίδευςθ και χορθγεί ιςότιμα πτυχία, προσ εκείνα που 
χορθγοφνται από τα αντίςτοιχου επιπζδου εκπαιδευτικά Ιδρφματα. Υτθν ανϊτερθ 



[59] 

 

βακμίδα  τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ανικει και το Φμιμα Επαγγελματικισ 
Ξετεκπαίδευςθσ Ανκυπαςτυνόμων τθσ Υχολισ Ξετεκπαίδευςθσ και Επιμόρφωςθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 
 
5. Θ Υχολι Αξιωματικϊν Ελλθνικισ Αςτυνομίασ είναι ιςότιμθ με τα Ιδρφματα και τισ 
Υχολζσ του Σανεπιςτθμιακοφ τομζα τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται από 
τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ και τισ αντίςτοιχεσ παραγωγικζσ Υχολζσ των Ενόπλων 
Δυνάμεων τθσ χϊρασ και παρζχει ιςότιμθ εκπαίδευςθ και χορθγεί ιςότιμα πτυχία, προσ 
εκείνα που χορθγοφνται από τα Ιδρφματα και τισ Υχολζσ αυτζσ. 

 
6. Φα πτυχία και οι βεβαιϊςεισ φοίτθςθσ ι παρακολοφκθςθσ μακθμάτων ςτισ Υχολζσ τθσ 
Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ υπογράφονται από το διοικθτι αυτισ και απονζμονται ςε 
ειδικι τελετι.   

 
7. Φα εκπαιδευτικά όργανα τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ είναι:  

 
α. Φo Εκπαιδευτικό Υυμβοφλιο, το οποίο ςυγκροτείται από το διοικθτι τθσ 

Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ, ωσ πρόεδρο και τον υποδιοικθτι αυτισ, το διοικθτι τθσ οικείασ 
Υχολισ, το διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ και Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνων Σόρων 
του Επιτελείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και το Διευκυντι Υπουδϊν, κακϊσ και ζναν 
εκπρόςωπο του διδακτικοφ προςωπικοφ τθσ οικείασ Υχολισ, ωσ μζλθ. Ϋρζθ γραμματζα 
εκτελεί ο προϊςτάμενοσ του Φμιματοσ Εκπαιδευτικϊν Ξελετϊν του Επιτελείου τθσ 
Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ, ο οποίοσ τθρεί τα πρακτικά και το βιβλίο αποφάςεων του 
εκπαιδευτικοφ ςυμβουλίου. Φo Εκπαιδευτικό Υυμβοφλιο ςυγκροτείται με απόφαςθ του 
Αρχθγοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 

 β. Ρ Διευκυντισ Υπουδϊν κάκε Υχολισ, ο οποίοσ επιλζγεται από το Εκπαιδευτικό 
Υυμβοφλιο τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, μεταξφ του διδακτικοφ και ερευνθτικοφ 
προςωπικοφ των Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) τθσ χϊρασ που διδάςκει 
ςτθν Αςτυνομικι Ακαδθμία. Αν δεν υπάρχει τζτοιο προςωπικό, ωσ Διευκυντισ Υπουδϊν 
ορίηεται διδάςκων κακθγθτισ, κάτοχοσ διδακτορικοφ τίτλου, τθσ οικείασ Υχολισ. Θ 
αποηθμίωςθ για τθν πζραν των διδακτικϊν τουσ κακθκόντων απαςχόλθςθ των 
Διευκυντϊν Υπουδϊν κακορίηεται με κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν και 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ.  
8.      α. Φο διδακτικό προςωπικό τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ ορίηεται με απόφαςθ του 
διοικθτι τθσ και επιλζγεται ωσ ακολοφκωσ:  

(1) Για τθν επιλογι του διδακτικοφ προςωπικοφ των ακαδθμαϊκοφ χαρακτιρα 
μακθμάτων αποφαςίηει τριμελισ Επιτροπι, θ οποία ςυντίκεται από τον υποδιοικθτι τθσ 
Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ ι τον αναπλθρωτι του, ωσ πρόεδρο και μζχρι δφο (2) 
κακθγθτζσ ι αναπλθρωτζσ κακθγθτζσ Α.Ε.Ι. τθσ χϊρασ, του ιδίου ι ςυναφοφσ με τθν υπό 
πλιρωςθ κζςθ γνωςτικοφ αντικειμζνου. 

(2) Για τθν επιλογι του διδακτικοφ προςωπικοφ των μθ ακαδθμαϊκϊν μακθμάτων 
αποφαςίηει τριμελισ Επιτροπι, θ οποία ςυντίκεται από τον υποδιοικθτι τθσ 
Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ ι τον αναπλθρωτι του, το διοικθτι τθσ οικείασ Υχολισ και το 
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διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ του Επιτελείου τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. Ϋρζθ 
προζδρου τθσ Επιτροπισ εκτελεί το κατά βακμό ανϊτερο ι αρχαιότερο μζλοσ αυτισ.  

β. Ρι Επιτροπζσ των υποπεριπτϊςεων (1) και (2) τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ 
ςυγκροτοφνται με απόφαςθ του διοικθτι τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ.  

γ. Ξε τισ ίδιεσ ωσ άνω διαδικαςίεσ επιλζγονται και ορίηονται ιςάρικμοι προσ τουσ 
τακτικοφσ αναπλθρωτζσ κακθγθτζσ.  

 δ. έσ εκπρόςωποσ του διδακτικοφ προςωπικοφ κάκε Υχολισ ορίηεται διδάςκων 
κακθγθτισ τθσ Υχολισ αυτισ, κάτοχοσ διδακτορικοφ τίτλου, ο οποίοσ επιλζγεται από το 
Εκπαιδευτικό Υυμβοφλιο.  
9. Για τθν επιλογι του διδακτικοφ προςωπικοφ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου 
προθγείται, απαραιτιτωσ, θ δθμοςίευςθ ςχετικισ προκιρυξθσ, με τθν οποία 
κακορίηονται τα προςόντα που απαιτοφνται, τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται προσ 
πιςτοποίθςθ των προςόντων των υποψθφίων, κακϊσ επίςθσ θ διάρκεια και οι λοιποί 
όροι εργαςίασ. Για τθ διδαςκαλία, ςτθν Αςτυνομικι Ακαδθμία, μακιματοσ του οποίου το 
γνωςτικό αντικείμενο διδάςκεται ςε Α.Ε.Ι., απαιτείται θ κατοχι διδακτορικοφ τίτλου 
ςπουδϊν ςτο ίδιο ι ςε ςυναφζσ αντικείμενο και μόνον εφόςον δεν υπάρχει υποψιφιοσ 
κακθγθτισ για το μάκθμα αυτό επιτρζπεται θ διδαςκαλία του από κακθγθτι κάτοχο 
μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςε ςυναφζσ αντικείμενο. Θ προκιρυξθ εκδίδεται από το 
διοικθτι τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ, φςτερα από ςχετικι ειςιγθςθ του Εκπαιδευτικοφ 
Υυμβουλίου, θ οποία υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ του προθγοφμενου ακαδθμαϊκοφ 
ζτουσ και δθμοςιεφεται ςε τουλάχιςτον δφο (2) θμεριςιεσ εφθμερίδεσ πανελλαδικισ 
κυκλοφορίασ. Ξε τθν προκιρυξθ κακορίηεται και θ αμοιβι των κακθγθτϊν ι 
αναπλθρωτϊν κακθγθτϊν Α.Ε.Ι. που ςυμμετζχουν ςτισ τριμελείσ Επιτροπζσ επιλογισ τθσ 
προθγοφμενθσ παραγράφου.   
10. Ρ Διευκυντισ Υπουδϊν κάκε Υχολισ, ςε ςυνεργαςία με το διοικθτι αυτισ, εντόσ ενόσ 
(1) μθνόσ από τθ λιξθ του εκπαιδευτικοφ ζτουσ, ειςθγείται προσ το Εκπαιδευτικό 
Υυμβοφλιο αναφορικά με το πρόγραμμα ςπουδϊν, τισ κεματικζσ ενότθτεσ τθσ διδακτζασ 
φλθσ, τα εκπαιδευτικά βοθκιματα, ςυγγράμματα και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό που 
κεωρείται αναγκαίο για τθν εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν τθσ Υχολισ, κακϊσ και για κάκε 
άλλο κζμα που αφορά ςτθν εκπαιδευτικι και ακαδθμαϊκι λειτουργία τθσ Υχολισ για το 
επόμενο εκπαιδευτικό ζτοσ. Επί τθσ ειςθγιςεωσ αποφαςίηει το Εκπαιδευτικό Υυμβοφλιο 
εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν υποβολι τθσ και ςε κάκε περίπτωςθ είκοςι (20) 
τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ του νζου εκπαιδευτικοφ ζτουσ. 
11. Από τθ Υχολι Αξιωματικϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ μπορεί, ςτο πλαίςιο 
εκπλιρωςθσ τθσ αποςτολισ τθσ, να οργανϊνονται και να υλοποιοφνται, αυτοδυνάμωσ ι 
ςε ςυνεργαςία με Α.Ε.Ι. τθσ χϊρασ ι ανάλογου επιπζδου εκπαιδευτικά ιδρφματα άλλων 
χωρϊν, προγράμματα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν και να απονζμονται αντίςτοιχοι τίτλοι 
ςπουδϊν. Φα προγράμματα αυτά καταρτίηονται από ειδικι τριμελι Επιτροπι, θ οποία 
ςυγκροτείται γι’ αυτό το ςκοπό με απόφαςθ του διοικθτι τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ 
και ςυντίκεται από το διοικθτι τθσ Υχολισ, ωσ πρόεδρο και μζλθ το Διευκυντι Υπουδϊν 
τθσ Υχολισ αυτισ και ζναν κακθγθτι Α.Ε.Ι. του ιδίου ι ςυναφοφσ προσ το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα γνωςτικοφ αντικειμζνου, ο οποίοσ, ςε περίπτωςθ ςυνεργαςίασ, προζρχεται 
από το ςυνεργαηόμενο Α.Ε.Ι. Φο περιεχόμενο του προγράμματοσ μεταπτυχιακϊν 
ςπουδϊν υποβάλλεται ςτο Εκπαιδευτικό Υυμβοφλιο και εγκρίνεται από αυτό. Ξζροσ 
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των μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων μπορεί να υλοποιείται ςε Υχολζσ ι Φμιματα Α.Ε.Ι. 
τθσ χϊρασ μασ ι και ςτθν αλλοδαπι. Διευκυντισ του Σρογράμματοσ μεταπτυχιακϊν 
ςπουδϊν είναι ο Διευκυντισ Υπουδϊν τθσ Υχολισ, ο οποίοσ μεριμνά για τθν ομαλι 
υλοποίθςι του. Ξε τον οικείο κανονιςμό ρυκμίηονται τα ειδικότερα ηθτιματα και 
λεπτομζρειεσ εφαρμογισ του προγράμματοσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, τα οποία 
αφοροφν, ιδίωσ: 

α. το αντικείμενο, το ςκοπό και τθ χρονικι διάρκεια του προγράμματοσ, κακϊσ 
και το είδοσ των μεταπτυχιακϊν τίτλων που απονζμονται,  

β. τισ κατθγορίεσ των πτυχιοφχων που γίνονται δεκτζσ, τθ διαδικαςία ειςαγωγισ 
τουσ, τα διδαςκόμενα μακιματα, τισ πρακτικζσ αςκιςεισ, τον αρικμό των 
μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και τθ διδακτικι και ερευνθτικι απαςχόλθςι τουσ,  

γ. τισ ανάγκεσ ςε προςωπικό και υλικοτεχνικι υποδομι για τθν απρόςκοπτθ 
εφαρμογι του προγράμματοσ, το ςυνολικό κόςτοσ υλοποίθςισ του, κακϊσ και  τισ πθγζσ 
και το φψοσ χρθματοδότθςισ του, αναλυτικά,  

δ. τθν τυχόν ανακεϊρθςθ επιμζρουσ παραμζτρων του ςχετικοφ προγράμματοσ 
ςπουδϊν και 

ε.  κάκε άλλο κζμα που αφορά ςτθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ του προγράμματοσ 
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν.  
12.  Υτο Επιτελείο τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ λειτουργεί Χπθρεςία Ρικονομικισ 
Διαχείριςθσ και Φεχνικισ Χποςτιριξθσ, θ οποία είναι αρμόδια για τθ διαχείριςθ των  
κεμάτων οικονομικισ φφςεωσ και υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ τθσ Αςτυνομικισ 
Ακαδθμίασ και των υπαγομζνων ς’ αυτιν Χπθρεςιϊν, όπωσ τα κζματα προχπολογιςμοφ, 
μιςκοδοςίασ, δαπανϊν, προμθκειϊν και γενικά, διαχείριςθσ των οικονομικϊν πόρων, 
κακϊσ και τα κζματα εφοδιαςμοφ, ςυντιρθςθσ και διανομισ ςτο προςωπικό και τισ 
Χπθρεςίεσ των απαραίτθτων μζςων, μθχανθμάτων και λοιπϊν εφοδίων και υλικϊν. Υτισ 
αρμοδιότθτεσ τθσ Χπθρεςίασ αυτισ περιλαμβάνονται, ιδίωσ: 

  α. θ κατάρτιςθ, θ ζγκαιρθ υποβολι για ζγκριςθ, τροποποίθςθ ι αναμόρφωςθ και 
θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ και 
θ ςυγκζντρωςθ, επεξεργαςία και θ αξιολόγθςθ των ςυναφϊν προσ το ηιτθμα αυτό 
ςτοιχείων, 

  β. θ ζγκαιρθ κατάρτιςθ και υποβολι για ζγκριςθ του ετιςιου ι μεςοπρόκεςμου 
προγράμματοσ προμθκειϊν, θ μζριμνα για τθν εκτζλεςι του και θ διεκπεραίωςθ όλων 
των ςυναφϊν με το ηιτθμα αυτό διαδικαςιϊν, όπωσ θ διενζργεια διαγωνιςμϊν, θ 
παραλαβι των προμθκειϊν και θ εκποίθςθ ι καταςτροφι του περιοριςμζνθσ 
οικονομικισ εκμετάλλευςθσ ι άχρθςτου υλικοφ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά 
διατάξεισ, 

  γ. θ διεκπεραίωςθ των διαδικαςιϊν που αφοροφν ςτθν εκκακάριςθ δαπανϊν τθσ 
Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ, θ διαχείριςθ τθσ πάγιασ προκαταβολισ και θ ςφνταξθ του 
απολογιςμοφ και ιςολογιςμοφ και θ υποβολι τουσ για ζγκριςθ, 

  δ. θ διεκπεραίωςθ των διαδικαςιϊν που προβλζπονται για τθ μιςκοδοςία, τθν 
αμοιβι ι τθν αποηθμίωςθ του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ  τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ, 
θ παρακολοφκθςθ και τακτοποίθςθ των μιςκολογικϊν του μεταβολϊν και θ μζριμνα για 
τθ μθχανογραφικι επεξεργαςία, ανάλυςθ και τιρθςθ των ςχετικϊν ςτοιχείων, 
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  ε. θ παραλαβι και θ μζριμνα για τθν εξόφλθςθ των χρθματικϊν ενταλμάτων και θ 
διεκπεραίωςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, 

ςτ. θ καταγραφι, παρακολοφκθςθ, αξιοποίθςθ και διαχείριςθ τθσ ακίνθτθσ και 
κινθτισ περιουςίασ και του κάκε είδουσ εξοπλιςμοφ τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ και θ 
διεκπεραίωςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν. 
  
13.   Σόροι τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ είναι, ιδίωσ: 

α. θ ετιςια κρατικι επιχοριγθςθ, που εγγράφεται ςτον προχπολογιςμό εξόδων 
του ΕΪ.43-110 «ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΑΥΦΧΟΡΞΙΑ», 

β. οι πρόςοδοι από τθ μίςκωςθ ι κατ’ άλλον τρόπο αξιοποίθςθ περιουςιακϊν 
τθσ ςτοιχείων, 

γ. τα ζςοδα από τθ ςυμμετοχι τθσ ςε εκνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 
χρθματοδότθςθσ, 

δ. οι κάκε είδουσ ειςφορζσ, επιχορθγιςεισ, δωρεζσ, κλθρονομιζσ, κλθροδοςίεσ 
και πόροι ςυναφείσ προσ το ςκοπό και τθν αποςτολι τθσ. 
Για το ζτοσ 2014 θ κρατικι επιχοριγθςθ τθσ περίπτ. αϋ δίδεται με ιςόποςθ μείωςθ των 
αντίςτοιχων Μ.Α.Ε. λειτουργικϊν δαπανϊν του προχπολογιςμοφ εξόδων του ΕΪ.43-110 
«ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΑΥΦΧΟΡΞΙΑ». 
Από το ζτοσ 2015 και μετά θ ανωτζρω κρατικι επιχοριγθςθ δίδεται εντόσ των ανωτάτων 
ορίων πιςτϊςεων που ιςχφουν για τον προχπολογιςμό του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ 
και Σροςταςίασ του Σολίτθ ςτο Ξεςοπρόκεςμο Σλαίςιο Δθμοςιονομικισ Υτρατθγικισ, 
όπωσ ιςχφει. 
14.  έσ προϊςτάμενοσ τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ τοποκετείται, με απόφαςθ του 
Αρχθγοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, αξιωματικόσ με το βακμό του Χποςτράτθγου 
Αςτυνομίασ ι Φαξίαρχου Αςτυνομίασ, ο οποίοσ φζρει τον τίτλο του διοικθτι. έσ 
υποδιοικθτισ ορίηεται αξιωματικόσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ με το βακμό του 
Φαξίαρχου ι του Αςτυνομικοφ Διευκυντι. έσ διοικθτζσ των Υχολϊν τθσ Αςτυνομικισ 
Ακαδθμίασ ορίηονται αξιωματικοί με το βακμό του Φαξίαρχου ι του Αςτυνομικοφ 
Διευκυντι. 
15. Θ λειτουργία τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ και θ ειςαγωγι για εκπαίδευςθ και 
μετεκπαίδευςθ ςτισ Υχολζσ τθσ διζπονται από τισ διατάξεισ των άρκρων 41 παρ. 1, 3, 7 
ζωσ 10, 42 και 43 του ν. 1481/1984 (Αϋ152) και του ν. 2226/1994 (Αϋ 122). 
16.  Ξε προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταςθ του Χπουργοφ 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ ρυκμίηονται, μζςα ςτο πλαίςιο του άρκρου 
αυτοφ, τα κζματα οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ και των 
Υχολϊν που υπάγονται ς’ αυτιν, τθσ διδακτζασ φλθσ, του διδακτικοφ και διοικθτικοφ 
προςωπικοφ, των υποχρεϊςεων και των δικαιωμάτων των δοκίμων, των εξετάςεων και 
των λοιπϊν τρόπων ελζγχου τθσ επίδοςθσ των φοιτθτϊν, θ φοίτθςθ και θ αποφοίτθςθ 
από τισ Υχολζσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια. Φα προεδρικά διατάγματα του 
προθγοφμενου εδαφίου κωδικοποιοφνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται 
φςτερα από πρόταςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ και 
απαρτίηουν τον κανονιςμό εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Ηϋ 
Σελικζσ – Μεταβατικζσ και άλλεσ διατάξεισ 

 
Άρκρο 40 

Σελικζσ διατάξεισ 
 

1. Για τθ ρφκμιςθ των κεμάτων οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Χπθρεςιϊν τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και του προςωπικοφ τθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 
11 του ν. 1481/1984 (Αϋ 152) και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 (Αϋ 41). 
2.  Διατάξεισ νόμων και κανονιςτικϊν πράξεων  που ρυκμίηουν κζματα προςωπικοφ και 
Χπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ εξακολουκοφν να ιςχφουν, εφόςον δεν αντίκειται 
ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ.  

Άρκρο 41 
Μεταβατικζσ διατάξεισ 

 
1. Ξζχρι τθν ζκδοςθ των κανονιςτικϊν πράξεων με τισ οποίεσ κα κακοριςτοφν θ 
οργάνωςθ, θ λειτουργία και οι αρμοδιότθτεσ των Χπθρεςιϊν που προβλζπονται από τισ 
διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, οι Χπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ εξακολουκοφν 
να λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, εφόςον αυτζσ δεν αντίκεινται ςτισ 
διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 
2. Ξζχρι τθν ζκδοςθ των προεδρικϊν διαταγμάτων του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παραγράφου 16 του άρκρου 39 του παρόντοσ νόμου, θ Αςτυνομικι Ακαδθμία και οι 
Υχολζσ που υπάγονται ς’ αυτιν εξακολουκοφν να λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ. 
3.  Για τα ιδθ λειτουργοφντα ςυνεργεία μεταφορικϊν μζςων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 
απαιτείται μόνο άδεια λειτουργίασ θ οποία εκδίδεται, εντόσ δφο ετϊν από τθν ζναρξθ 
ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 12 του άρκρου 
19. Ξζχρι τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω άδειασ τα ςυνεργεία αυτά εξακολουκοφν να 
λειτουργοφν νόμιμα ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ του κεφαλαίου Βϋ του β.δ. 
24/1970 (Αϋ 7). 

Άρκρο 42 
Κατάργθςθ κενϊν οργανικϊν κζςεων – φςταςθ οργανικϊν κζςεων αςτυνομικοφ 

προςωπικοφ ειδικϊν κακθκόντων 
 

1.  Από το ςφνολο των κενϊν, κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, 
οργανικϊν κζςεων αςτυφυλάκων γενικϊν κακθκόντων, καταργοφνται ζξι χιλιάδεσ 
επτακόςιεσ (6.700) οργανικζσ κζςεισ. 
2.  Υυνιςτϊνται τριακόςιεσ (300) νζεσ οργανικζσ κζςεισ αςτυνομικοφ προςωπικοφ 
ειδικϊν κακθκόντων, οι οποίεσ προςτίκενται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν περίπτωςθ δϋ 
τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 19 του ν.2800/2000 οργανικζσ κζςεισ. Ρ αρικμόσ των 
κζςεων αυτϊν, κατά κατθγορία και ειδικότθτα, κακορίηεται με προεδρικό διάταγμα που 
εκδίδεται με πρόταςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ.  
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Άρκρο  43 
                        Σροποποίθςθ διατάξεων  

 
1.  Ρι παράγραφοι 1 και 7 του άρκρου 13 του νόμου 2800/2000 (Αϋ41) 
αντικακίςτανται ωσ εξισ :  

«1. Υτο Επιτελικό Γραφείο του Αρχθγοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςυνιςτάται και 
λειτουργεί Υυμβοφλιο Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ και Διαχείριςθσ Μρίςεων, το οποίο 
ςυγκροτείται από τουσ: 

α. Αρχθγό τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ωσ πρόεδρο, 
β. Χπαρχθγό τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, 
γ. Γενικοφσ Επικεωρθτζσ Φάξθσ, Αςφάλειασ και Αλλοδαπϊν και Σροςταςίασ 

Υυνόρων και 
δ. Σροϊςτάμενο Επιτελείου, ωσ μζλθ». 
 
«7. Φο Υυμβοφλιο ςυνεδριάηει με τθν παρουςία τουλάχιςτον τεςςάρων (4) μελϊν. 

ταν ςυγκαλείται για τθ διαχείριςθ κρίςεων ι για ςοβαρά κζματα αςφάλειασ, μπορεί να 
καλοφνται και να ςυμμετζχουν και οι οικείοι Γενικοί Αςτυνομικοί Διευκυντζσ ι 
Σεριφερειακοί Αςτυνομικοί Διευκυντζσ και οι Διευκυντζσ ι Σεριφερειακοί Διευκυντζσ 
Αςφάλειασ».  
2.  Φο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 7 του ν.1711/1987 (Αϋ 109), όπωσ αυτό 
αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 5 του ν. 3181/2003 (Αϋ 218), αντικακίςταται 
ωσ εξισ:  

«Φο προςωπικό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριακόςια (300) άτομα».  
 

3. Φο πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 16 του ν.2713/1999 (Αϋ89), το οποίο 
προςτζκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 13 του ν.3387/2005 (Αϋ224), αντικακίςταται ωσ 
εξισ: 
«4. Υτο Χπουργείο Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ ςυνιςτάται Μεντρικό 
Υυμβοφλιο Σρόλθψθσ Σαραβατικότθτασ (ΜΕ.Υ.Σ.ΣΑ.), με αποςτολι τθν παροχι 
επιςτθμονικϊν κατευκφνςεων και οδθγιϊν ςτισ Επιτροπζσ Σεριφερειακισ Υυνεργαςίασ 
και Αςφάλειασ (Ε.Σ.Υ.Α.), κακϊσ και τον ςυντονιςμό των δραςτθριοτιτων που 
αναπτφςςουν ςτο πλαίςιο εκπλιρωςθσ τθσ αποςτολισ τουσ.». 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ    Θϋ 

Άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 
 

Άρκρο 44 
Ρφκμιςθ κεμάτων τθσ Τπθρεςίασ Εςωτερικϊν Τποκζςεων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 

 
1. Υτο τζλοσ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 1 του ν.2713/1999 (Αϋ 89) προςτίκεται 
εδάφιο ωσ εξισ: 
«Φο όνομα και άλλα ςτοιχεία του καταγγζλλοντοσ μπορεί με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 
Χπθρεςίασ να μθν ανακοινϊνονται κατά το ςτάδιο τθσ διερεφνθςθσ τθσ βαςιμότθτασ των 
καταγγελλομζνων, αν το ηθτιςει ρθτά ο καταγγζλλων, εφόςον δεν διενεργείται ακόμθ 
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προκαταρκτικι εξζταςθ ι προανάκριςθ. ταν θ καταγγελία είναι ανϊνυμθ, διερευνάται 
εφ’ όςον περιζχει ςτοιχεία που παρζχουν βάςθ για τθ διερεφνθςι τθσ, άλλωσ θ ζρευνα 
αναςτζλλεται, με πράξθ του Διοικθτι τθσ Χπθρεςίασ, ζωσ ότου αναφανοφν νζα ςτοιχεία, 
τα οποία δικαιολογοφν επανεξζταςθ τθσ υπόκεςθσ». 
2.  Θ παράγραφοσ 5 του άρκρου 1 του ν.2713/1999 (Αϋ  89), όπωσ τροποποιικθκε με 
τθν παράγραφο 2 του άρκρου 2 του ν.3103/03, αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«5. Ρι αρμοδιότθτεσ των άλλων δικαςτικϊν και διωκτικϊν αρχϊν δεν κίγονται από τισ 
διατάξεισ του νόμου αυτοφ. ταν άλλθ αςτυνομικι Χπθρεςία ενεργεί, κατ’ εφαρμογι 
του άρκρου 243 παρ. 2 του Μ.Σ.Δ., προανακριτικζσ πράξεισ για τισ αξιόποινεσ πράξεισ τθσ 
παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου, που διαπράττονται από αςτυνομικοφσ, κακϊσ και 
από υπαλλιλουσ και λειτουργοφσ του δθμοςίου τομζα, υπαλλιλουσ ι αξιωματοφχουσ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι Διεκνϊν Ρργανιςμϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλθνικι 
Επικράτεια, υποχρεοφται να ενθμερϊνει αμζςωσ με ζγγραφό τθσ, που δεν κοινοποιείται 
ςε άλλεσ υπθρεςίεσ ι αρχζσ, τθ Διεφκυνςθ Εςωτερικϊν Χποκζςεων. Ρι άλλεσ αρχζσ 
οφείλουν να ενθμερϊνουν ςχετικά τθν Χπθρεςία Εςωτερικϊν Χποκζςεων». 
3.  Θ παράγραφοσ 6 του άρκρου 4 του ν.2713/1999 (Αϋ  89), όπωσ αντικαταςτάκθκε 
με τθν περίπτωςθ αϋ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 14 του ν.3686/2008 (Αϋ 158) και τθν 
παράγραφο 5 του άρκρου 5 του  ν.3938/2011 (Αϋ 61), αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«6. Ρι αςτυνομικοί τθσ Χπθρεςίασ Εςωτερικϊν Χποκζςεων, μετά τθ λιξθ τθσ αρχικισ 
κθτείασ τουσ, μετατίκενται, εφ’ όςον επικυμοφν, ςε Χπθρεςίεσ του τόπου ςυμφερόντων 
τουσ (άρκρο 2 του π.δ. 100/2003, Αϋ 94), ζςτω κι αν δεν υπάρχει κενι οργανικι κζςθ».  
4.  Υτο τζλοσ του άρκρου 3 του ν. 2713/1999, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν 
παράγραφο 2 του άρκρου 36 του ν. 2800/2000 και τθν παράγραφο 4 του άρκρου 2 του 
ν. 3103/2003 (Αϋ 23), προςτίκεται εδάφιο, ωσ εξισ: 
 «ποιοσ προβαίνει ςτθν άςκθςθ ςωματικισ βίασ, απειλϊν ι εκφοβιςμοφ ι 
οποιαδιποτε άλλθσ επζμβαςθσ ςτθν άςκθςθ υπθρεςιακϊν κακθκόντων του 
εποπτεφοντοσ ειςαγγελικοφ λειτουργοφ ι αςτυνομικοφ που υπθρετεί ςτθν Χπθρεςία 
Εςωτερικϊν Χποκζςεων, επθρεάηει το μάρτυρα ι αλλοιϊνει ι αποκρφπτει αποδεικτικά 
μζςα, ςε ςχζςθ με τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 1 με ςκοπό 
τθν παρακϊλυςθ του ανακριτικοφ ζργου ι τθν παρεμπόδιςθ απονομισ τθσ Δικαιοςφνθσ 
τιμωρείται κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 225 του Σ.Μ., αν θ πράξθ αυτι δεν τιμωρείται 
βαρφτερα με άλλθ ποινικι διάταξθ».  

 
 Άρκρο 45 

Ρφκμιςθ ειδικϊν κεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικισ Αςτυνομίασ  
 

1. Φο εδάφιο βϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 21 του ν.2523/1997 (Αϋ 179), όπωσ  
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 παρ. 2 περίπτ. κϋ του ν.3943/2011 (Αϋ 66) 
αντικακίςταται ωσ εξισ: 
 «Θ μθνυτιρια αναφορά υποβάλλεται από τον Σροϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ Δ.Ρ.Χ. ι 
τον Σροϊςτάμενο τθσ υπθρεςίασ που διενιργθςε τον ζλεγχο ςε περίπτωςθ που ο ζλεγχοσ 
διενεργικθκε από όργανα του Υϊματοσ Δίωξθσ Ρικονομικοφ Εγκλιματοσ (Υ.Δ.Ρ.Ε) ι τθσ 
Διεφκυνςθσ Ρικονομικισ Αςτυνομίασ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ι των ελεγκτικϊν 
κζντρων του άρκρου 3 του ν. 2343/1995 (Αϋ  211) ι υποβάλλεται από τον Σροϊςτάμενο 
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τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ϊορολογικϊν Ελζγχων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ϊορολογικϊν 
και Φελωνειακϊν Θεμάτων του Χπουργείου Ρικονομικϊν, ωσ εξισ:». 
2. Θ παράγραφοσ 4 του άρκρου 32 του ν.3986/2011 (Αϋ 152) αντικακίςταται ωσ εξισ: 
 «4. α. Υτισ περιπτϊςεισ που από τθ Διεφκυνςθ Ρικονομικισ Αςτυνομίασ τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ διενεργείται ζλεγχοσ για τθ βεβαίωςθ παραβάςεων τθσ 
φορολογικισ και τελωνειακισ νομοκεςίασ, προκαταρκτικι εξζταςθ ι προανάκριςθ για 
οικονομικά εγκλιματα που υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτά τθσ δεν ιςχφει το φορολογικό, 
τελωνειακό, τραπεηικό, χρθματιςτθριακό ι επιχειρθματικό απόρρθτο. 
 β. Θ Διεφκυνςθ Ρικονομικισ Αςτυνομίασ με τθν ολοκλιρωςθ των ερευνϊν τθσ 
διαβιβάηει ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ του Χπουργείου Ρικονομικϊν ςτοιχεία που ςυγκζντρωςε 
κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ από τα οποία προκφπτει θ τζλεςθ φορολογικϊν 
και τελωνειακϊν παραβάςεων, προκειμζνου να επιβλθκοφν οι κατά περίπτωςθ 
προβλεπόμενεσ διοικθτικζσ κυρϊςεισ. 
 γ. Ξε απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν και Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ 
του Σολίτθ κακορίηεται ο τρόποσ ενθμζρωςθσ, θ διαδικαςία ανταλλαγισ 
πλθροφοριακϊν ςτοιχείων και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ 
φορολογικισ και τελωνειακισ νομοκεςίασ μεταξφ τθσ  Διεφκυνςθσ Ρικονομικισ 
Αςτυνομίασ και των υπθρεςιϊν του Χπουργείου Ρικονομικϊν». 
3. α. Θ Διεφκυνςθ Ρικονομικισ Αςτυνομίασ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, πζραν των 
λοιπϊν αρμοδιοτιτων τθσ, δφναται να προβαίνει ςε ελζγχουσ για τθν ορκι εφαρμογι 
των διατάξεων τθσ φορολογικισ και τελωνειακισ νομοκεςίασ ςε περιπτϊςεισ 
παραβάςεων ειδικισ βαρφτθτασ και ενδιαφζροντοσ, όπωσ είναι οι λακρεμπορικζσ 
πράξεισ ιδιαίτερα μεγάλθσ αξίασ, οι παραβάςεισ που λαμβάνουν χϊρα με τθ χριςθ 
δυςχερϊσ ανιχνεφςιμων ι νζων μθχανιςμϊν απάτθσ και ιδιαίτερων τεχναςμάτων κ.λ.π.  

Για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τθσ θ Δ.Ρ.Α: 
αα) λαμβάνει γνϊςθ και ελζγχει τισ φορολογικζσ δθλϊςεισ, φορολογικά ςτοιχεία 

και κάκε άλλο υποχρεωτικό και προαιρετικό βιβλίο και ςτοιχείο που ορίηονται από τθ 
φορολογικι και τελωνειακι νομοκεςία.  

Ρ ζλεγχοσ των βιβλίων και ςτοιχείων γίνεται ςτα γραφεία τθσ Χπθρεςίασ ι ςτθν 
επαγγελματικι εγκατάςταςθ του ελεγχόμενου,  

ββ) καλεί εγγράφωσ τον ελεγχόμενο ι άλλο πρόςωπο να δϊςει μζςα ςε 
προκεςμία πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν παραλαβι του ςχετικοφ αιτιματοσ 
πλθροφορίεσ για τθ διευκόλυνςθ του φορολογικοφ ι τελωνειακοφ ελζγχου κακϊσ και να 
παρζχει αντίγραφα μζρουσ των βιβλίων και ςτοιχείων ι οποιουδιποτε ςυναφοφσ 
εγγράφου, ςυμπεριλαμβανομζνων πελατολογίων και καταλόγων προμθκευτϊν και 
αντίγραφα των θλεκτρονικϊν αρχείων, εφόςον αυτά εκδίδονται μθχανογραφικά, εκτόσ 
εάν ο ελεγχόμενοσ προςκομίςει επαρκείσ αποδείξεισ για πικανζσ δυςχζρειεσ κατά τθν 
προετοιμαςία και υποβολι των πλθροφοριϊν που του ηθτικθκαν, εφόςον οι δυςχζρειεσ 
αυτζσ οφείλονται ςε πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ι ςε λόγουσ 
ανωτζρασ βίασ. Θ Δ.Ρ.Α. υποχρεοφται να παραδίδει ςτον ελεγχόμενο αποδεικτικό 
παράδοςθσ, ςτο οποίο γίνεται μνεία όλων των παραδοκζντων εγγράφων ι αρχείων, 

γγ) ενεργεί κατά τον ζλεγχο κάκε αναγκαία εξζταςθ ι ζρευνα ςτθν επαγγελματικι 
εγκατάςταςθ του ελεγχόμενου, ιδίωσ ςτουσ χϊρουσ παραγωγισ, επεξεργαςίασ, 
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αποκικευςθσ ι παράδοςθσ των αγακϊν, ςτον τόπο παροχισ των υπθρεςιϊν κακϊσ και 
ςτα μεταφορικά μζςα, 

δδ) ενεργεί ζρευνεσ εγγράφων και λοιπϊν ςτοιχείων που δεν ευρίςκονται ςτο 
χϊρο τθσ επαγγελματικισ απαςχόλθςθσ του ελεγχόμενου μετά από ςυναίνεςθ του 
ελεγχόμενου ι του επιτόπιου ειςαγγελζα, 

εε) λαμβάνει αντίγραφα των βιβλίων και ςτοιχείων, κακϊσ και λοιπϊν εγγράφων, 
για τα οποία ο ελεγχόμενοσ δθλϊνει ότι αντιπροςωπεφουν ακριβι αντίγραφα. Υε 
περίπτωςθ άρνθςθσ, οι διενεργοφντεσ τον ζλεγχο αςτυνομικοί προβαίνουν ςε ςχετικι 
επιςθμείωςθ επί των εγγράφων. Ρι διενεργοφντεσ τον ζλεγχο δφνανται να απαιτοφν από 
τον ελεγχόμενο ι τον εκπρόςωπό του να παρίςταται ςτον τόπο, όπου διενεργείται ο 
ζλεγχοσ και να απαντά ςε ερωτιματα που του τίκενται, ϊςτε να διευκολφνεται θ 
διενζργεια του ελζγχου. 

Υε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα βιβλία και ςτοιχεία τθροφνται ςε θλεκτρονικι 
μορφι, θ Δ.Ρ.Α ζχει δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε οποιαδιποτε φυλαςςόμενα αρχεία, κακϊσ 
και ςτα λογιςτικά προγράμματα και τισ πλθροφορίεσ που ζχουν καταχωριςτεί ςε αυτά 
ενϊ δικαιοφται να λαμβάνει τα θλεκτρονικά αρχεία ςε αναγνϊςιμθ θλεκτρονικι ι 
ζντυπθ μορφι, 
 ςτςτ) κατάςχει βιβλία και ςτοιχεία που τθροφνται ι διαφυλάςςονται ςφμφωνα με 
τθ φορολογικι νομοκεςία, οποιαδιποτε άλλα ανεπίςθμα βιβλία, ζγγραφα, αρχεία, 
ςτοιχεία, θλεκτρονικά μζςα αποκικευςθσ και μεταφοράσ δεδομζνων κακϊσ και αγακά 
και μζςα μεταφοράσ εφόςον το κεωριςει αναγκαίο, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ 
αποδεικτικι αξία αυτϊν, 
 ηη) ςυντάςςει μετά τθν ολοκλιρωςθ του φορολογικοφ ελζγχου τθν κατά 
περίπτωςθ προβλεπόμενθ ζκκεςθ ελζγχου τθν οποία διαβιβάηει ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για 
τθν επιβολι των διοικθτικϊν κυρϊςεων.  
 β. Για τθν ζρευνα και τθν κατάςχεςθ που διενεργείται από τθ Δ.Ρ.Α ςυντάςςεται 
ζκκεςθ, θ οποία υπογράφεται από αυτοφσ που ενεργοφν τθν κατάςχεςθ και τον 
ελεγχόμενο ι τον παρόντα κατά τθ διενζργεια του ελζγχου εταίρο ι μζλοσ ι ςυγγενικό 
προσ τουσ ανωτζρω πρόςωπο ι πρόςωπο που μετζχει ςτθ διοίκθςθ ι διαχείριςθ ι 
υπάλλθλο ι λογιςτι τθσ επιχείρθςθσ. 
 Αντίγραφο τθσ ζκκεςθσ παραδίδεται ςτον ελεγχόμενο ι ςτο παριςτάμενο, κατά τισ 
διακρίςεισ του προθγοφμενου εδαφίου, πρόςωπο. 
 Υε περίπτωςθ άρνθςθσ των παραπάνω να υπογράψουν, εφαρμόηονται οι ςχετικζσ με τισ 
κοινοποιιςεισ διατάξεισ του Μϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ.  
Ρ ελεγχόμενοσ δικαιοφται να λάβει αντίγραφα ι φωτοτυπίεσ των καταςχεκζντων 
βιβλίων, ςτοιχείων και λοιπϊν εγγράφων, με δαπάνεσ του.  
 γ. Ματόπιν ζγγραφου ι θλεκτρονικοφ αιτιματοσ του διευκυντι τθσ Δ.Ρ.Α., οι 
κρατικζσ υπθρεςίεσ και κάκε φορζασ τθσ Γενικισ Μυβζρνθςθσ,  ςυμπεριλαμβανομζνων 
των δικαςτικϊν και ειςαγγελικϊν αρχϊν και όλων των δθμόςιων οργανιςμϊν, φορζων 
και εταιρειϊν, όπου ςυμμετζχει ι ζχει τθν εποπτεία το Μράτοσ, κακϊσ και οι 
ανεξάρτθτεσ αρχζσ και λοιπά τρίτα πρόςωπα όπωσ ιδίωσ τα χρθματοπιςτωτικά 
ιδρφματα, οι οργανιςμοί ςυλλογικϊν επενδφςεων, τα επιμελθτιρια, οι 
ςυμβολαιογράφοι, οι υποκθκοφφλακεσ, οι προϊςτάμενοι των κτθματολογικϊν 
γραφείων, οι οικονομικοί ι κοινωνικοί ι επαγγελματικοί φορείσ ι οργανϊςεισ 
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υποχρεοφνται να παρζχουν ςτθ Δ.Ρ.Α. κάκε διακζςιμθ πλθροφορία και να επιδεικνφουν, 
χωρίσ τθ μεταφορά τουσ εκτόσ των εγκαταςτάςεων, όλα τα πρωτότυπα ζγγραφα, 
μθτρϊα και ςτοιχεία που ζχουν ςτθν κατοχι τουσ.  

 
Άρκρο 46 

Κριτιρια πρόςλθψθσ ειδικϊν φρουρϊν και ςυνοριακϊν φυλάκων 
 

1. Φο πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 9 του ν.2734/1999 (Αϋ 161), όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 1 του δεφτερου άρκρου του ν. 3547/2007 (Αϋ 67) 
και το άρκρο 9 του ν. 3938/2011 (Αϋ 61), αντικακίςταται ωσ εξισ:  
«Μριτιρια πρόςλθψθσ αποτελοφν ο γενικόσ βακμόσ απολυτθρίου Νυκείου, θ γνϊςθ 
ξζνθσ γλϊςςασ, θ εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων, κατά προτίμθςθ ωσ 
εφζδρων αξιωματικϊν ι ςε ειδικζσ δυνάμεισ των Ενόπλων Δυνάμεων ι ςτθν Σροεδρικι 
Ϊρουρά ι ωσ εκελοντϊν πενταετοφσ υποχρζωςθσ ι επαγγελματιϊν οπλιτϊν, θ κατοχι 
άδειασ ικανότθτασ οδθγοφ μοτοποδθλάτου ι μοτοςικλζτασ ι αυτοκινιτου, θ κατοχι 
πτυχίου δθμοςίου Ι.Ε.Μ. ειδικότθτασ «Υτζλεχοσ Χπθρεςιϊν Αςφαλείασ» και θ υπαγωγι 
ςτισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παραγράφου 1 και τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 
42 του ν. 1481/1984 (Αϋ 152), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει». 
2. Θ περίπτωςθ ςτϋ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 1 του π.δ. 84/2008 (Αϋ 125) 
αντικακίςταται ωσ εξισ: 
 «ςτ. Ρ υποψιφιοσ να είναι γονζασ ι τζκνο: αα) πολφτεκνθσ οικογζνειασ, ββ) οικογζνειασ 
με τρία ηϊντα τζκνα από νόμιμο γάμο ι νομιμοποιθκζντα ι νομίμωσ αναγνωριςκζντα ι 
υιοκετθκζντα, ςυμπεριλαμβανομζνων των περιπτϊςεων άγαμων μθτζρων με τρία μθ 
αναγνωριςκζντα ηϊντα τζκνα». 
 

Άρκρο 47 
φςταςθ Αςτυνομικοφ Φαρμακείου 

 
1.  Θ παρ. 3 του άρκρου 21 του ν.1481/1984 (Αϋ 152) αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 
«Ξε όμοια απόφαςθ είναι δυνατό να λειτουργοφν ςτισ λζςχεσ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ 
άρκρου και πρατιριο ειδϊν – τροφίμων, κακϊσ και Αςτυνομικό Ϊαρμακείο κατά 
παρζκκλιςθ των ςχετικϊν διατάξεων, που είναι απαραίτθτα για τθν κάλυψθ των 
ςχετικϊν αναγκϊν του εν ενεργεία και εν ςυντάξει προςωπικοφ τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ και των μελϊν των οικογενειϊν τουσ». 
2. Φα Αςτυνομικά Ϊαρμακεία εποπτεφονται από τθ Διεφκυνςθ Χγειονομικοφ τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και ςτελεχϊνονται με το αναγκαίο αςτυνομικό και πολιτικό 
προςωπικό του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, κακϊσ και με 
προςωπικό ςφμφωνα με το άρκρο 91 του ν.4172/2013 (Αϋ 167).  έσ προϊςτάμενοσ του 
φαρμακείου τοποκετείται κάτοχοσ άδειασ άςκθςθσ του φαρμακευτικοφ επαγγζλματοσ.  
Ματά τα λοιπά για τα κζματα οργάνωςθσ και εν γζνει λειτουργίασ των πρατθρίων και 
φαρμακείων του προθγοφμενου εδαφίου εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ του 
άρκρου 21 του ν.1481/1984 (Αϋ 152) και οι κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδοκείςεσ 
κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ κάκε φορά ιςχφουν. 
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3. Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν, Εργαςίασ, Μοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ και Σρόνοιασ, Χγείασ και Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ 
δφνανται να ανακακορίηονται οι κατθγορίεσ δικαιοφχων παροχισ υπθρεςιϊν από τα 
αςτυνομικά φαρμακεία. Ξε απόφαςθ των Χπουργϊν Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ, 
Χγείασ και Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ κακορίηεται το ποςοςτό μείωςθσ 
των τιμϊν των φαρμάκων και των ςυναφϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων που διατίκενται 
ςτουσ παραπάνω δικαιοφχουσ από τα Αςτυνομικά Ϊαρμακεία. 
 
 

Άρκρο 48 
Ζνταξθ ειδικϊν φρουρϊν και ςυνοριακϊν φυλάκων ςτο αςτυνομικό προςωπικό τθν 

προτεραία του κανάτου τουσ 
 

 Υτο τζλοσ τθσ παρ. 5 του άρκρου 12 του ν. 3387/2005 «Μζντρο Ξελετϊν Αςφάλειασ 
(ΜΕ.ΞΕ.Α) και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 224), προςτίκενται εδάφια ωσ εξισ:  
«Ρι κανόντεσ Ειδικοί Ϊρουροί και Υυνοριακοί Ϊφλακεσ εντάςςονται ςτο αςτυνομικό 
προςωπικό γενικϊν κακθκόντων με το βακμό του Αςτυφφλακα από τθν προτεραία του 
κανάτου τουσ, ανεξαρτιτωσ των ετϊν υπθρεςίασ, εφόςον κρίνονται ι ζχουν ιδθ κρικεί 
ικανοί για τθ μόνιμθ παραμονι τουσ  ςτο  Υϊμα  από  το  αρμόδιο  Υυμβοφλιο.   Θ ζνταξθ 
γίνεται με διαπιςτωτικι πράξθ του Αρχθγοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ». 
 

Άρκρο 49 
Άδεια χωρίσ αποδοχζσ για εργαςία ςε διεκνι οργανιςμό 

 
1. Υτον αςτυνομικό που αποδζχεται κζςθ, υπό κακεςτϊσ ςφμβαςθσ, ςτθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ ι ςε διεκνι οργανιςμό ςτον οποίο μετζχει θ Ελλάδα, χορθγείται άδεια χωρίσ 
αποδοχζσ, μζχρι πζντε ζτθ, με απόφαςθ του Αρχθγοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, φςτερα 
από γνϊμθ τθσ Διεφκυνςθσ Διεκνοφσ Αςτυνομικισ Υυνεργαςίασ του Μλάδου Αςφάλειασ 
τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. Θ άδεια μπορεί να παρατακεί με τθν ίδια διαδικαςία  μζχρι 
μία ακόμα πενταετία. Υε περίπτωςθ προθγοφμενθσ απόςπαςθσ του αιτοφντοσ 
αςτυνομικοφ ςτο εξωτερικό, θ άδεια χορθγείται εφόςον ζχει παρζλκει χρονικό διάςτθμα 
διπλάςιο τθσ διάρκειασ τθσ τελευταίασ απόςπαςισ του. 
2. Ξε τθν ζγκριςθ τθσ άδειασ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ο αςτυνομικόσ 
μετατίκεται ςτθ Διεφκυνςθ Διεκνοφσ Αςτυνομικισ Υυνεργαςίασ του Μλάδου Αςφάλειασ 
τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ.  Ματά τθ διάρκεια τθσ άδειασ θ ανωτζρω Χπθρεςία 
ςυγκεντρϊνει τα απαιτοφμενα για τθ ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ του 
αςτυνομικοφ ςτοιχεία, ςχετικά με τα ουςιαςτικά προςόντα και τισ πεικαρχικζσ ποινζσ 
που ζχουν επιβλθκεί ςτον αξιολογοφμενο, από τον προϊςτάμενό του ςτον φορζα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςτο διεκνι οργανιςμό. 
3. Ρ αςτυνομικόσ υπζχει πεικαρχικι ευκφνθ για τα παραπτϊματα που διαπράττει κατά 
τθ διάρκεια τθσ άδειασ τθσ παραγράφου 1, εφόςον αυτά επιςφρουν ποινι αργίασ με 
πρόςκαιρθ παφςθ ι αργίασ με απόλυςθ ι απόταξθσ και υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθ 
Διεφκυνςθ Διεκνοφσ Αςτυνομικισ Υυνεργαςίασ του Μλάδου Αςφάλειασ τθσ Ελλθνικισ 



[70] 

 

Αςτυνομίασ για τυχόν πεικαρχικζσ ποινζσ που του επιβλικθκαν από το διεκνι 
οργανιςμό ι φορζα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
4. Ματά τθ διάρκεια τθσ άδειασ χωρίσ αποδοχζσ ο αςτυνομικόσ υποχρεοφται να 
καταβάλλει τισ νόμιμεσ κρατιςεισ για κφρια και επικουρικι αςφάλιςθ ςτα μετοχικά και 
επικουρικά ταμεία, κακϊσ και ςτα ταμεία πρόνοιασ και αλλθλοβοικειασ, οι οποίεσ 
αντιςτοιχοφν ςτο βακμό ι το μιςκό τθσ υπθρεςίασ ςτθν οποία ανικει οργανικά, ωσ 
κακορίηεται από τθ Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν του Επιτελείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. Φο 
χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο ο υπόχρεοσ δεν αποδίδει τισ ωσ άνω κρατιςεισ, δεν 
αποτελεί χρόνο πραγματικισ υπθρεςίασ και δεν υπολογίηεται για τισ βακμολογικζσ και 
μιςκολογικζσ προαγωγζσ και προςαυξιςεισ. 
5. Ρ χρόνοσ τθσ άδειασ, με τθν επιφφλαξθ του τελευταίου εδαφίου τθσ προθγοφμενθσ 
περίπτωςθσ, αποτελεί χρόνο πραγματικισ υπθρεςίασ, λαμβάνεται υπόψθ ςτισ 
προαγωγζσ  για τον υπολογιςμό του ελάχιςτου χρόνου υπθρεςίασ ςε κάκε βακμό, κακϊσ 
και του ςυνολικοφ χρόνου υπθρεςίασ και λογίηεται ωσ χρόνοσ υπθρεςίασ διανυκείσ ςτον 
τόπο ςυμφερόντων του αςτυνομικοφ. 
6.  Θ άδεια χωρίσ αποδοχζσ διακόπτεται ςε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ με το 
διεκνι οργανιςμό. 
7. Ρι διατάξεισ τθσ παροφςασ παραγράφου εφαρμόηονται και ςτουσ αςτυνομικοφσ που 
ζχουν λάβει άδεια άνευ αποδοχϊν προκειμζνου να εργαςτοφν ςε διεκνι οργανιςμό ι 
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 2 
και τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 51 του Χπαλλθλικοφ Μϊδικα (ν.3528/2007, Αϋ 26). 
 

Άρκρο 50 
Αναδρομικι εφαρμογι ρυκμίςεων 

 
 Ρι διατάξεισ του άρκρου 2 του π.δ. 108/2012 (Αϋ 191), οι οποίεσ δεν παρζχουν δικαίωμα 
καταβολισ αναδρομικϊν αποδοχϊν, ιςχφουν από τθν  1θ Ιουλίου 2012. 

 
Άρκρο 51  

Αναγνϊριςθ χρόνου υπθρεςίασ 
 

1.  Ρ χρόνοσ που μεςολάβθςε από τθν κλιςθ προσ κατάταξθ ι τθν κφρωςθ των 
πινάκων επιτυχίασ μζχρι και τθν κατάταξθ ι το διοριςμό τουσ, αντίςτοιχα, των 
επιτυχόντων ςτουσ διαγωνιςμοφσ, που προκθρφχκθκαν με τθν υπ’ αρικμ. 
6002/2/10ςτ/11-1-1989 προκιρυξθ του Αρχθγοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και τθν υπ’ 
αρικμ. 5896Ϊ300.2/22-2-1989 απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ για κατάταξθ 
ςτθν Ελλθνικι Αςτυνομία και το Συροςβεςτικό Υϊμα, λαμβάνεται υπόψθ μόνο για τον 
υπολογιςμό του ςυνολικοφ χρόνου υπθρεςίασ από τθν κατάταξθ προσ κεμελίωςθ 
βακμολογικισ προαγωγισ, εκτόσ των περιπτϊςεων προαγωγϊν εκτόσ οργανικϊν κζςεων 
ενόψει αποςτρατείασ.  
2.  Ρ χρόνοσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου που λαμβάνεται υπόψθ για τθ 
κεμελίωςθ βακμολογικισ προαγωγισ δεν δφναται να υπερβαίνει τα δφο ζτθ και δεν 
ςυνιςτά χρόνο πραγματικισ υπθρεςίασ για άλλεσ ςυνζπειεσ.  
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Άρκρο 52 
Ηθτιματα μετακινιςεων προςωπικοφ και εκκακάριςθσ δαπανϊν 

 
1. Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν και Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ 
του Σολίτθ, δφναται να επιτρζπεται θ διανυκτζρευςθ του ζνςτολου προςωπικοφ τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ κατά τθ διάρκεια αςτυνομικϊν επιχειριςεων ευρείασ κλίμακασ 
που διατάςςονται από τον Αρχθγό τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ όταν θ απόςταςθ 
μετακίνθςθσ του προςωπικοφ από τθν ζδρα τθσ Χπθρεςίασ του είναι μεγαλφτερθ από 
εξιντα (60) χιλιόμετρα, εφόςον κινείται με ιδιόκτθτο ι υπθρεςιακό αυτοκίνθτο ι 
ςυγκοινωνιακό μζςο και μεγαλφτερθ από δζκα (10) ναυτικά μίλια για μετακινιςεισ προσ 
τθ νθςιωτικι Ελλάδα ι από πζντε (5) ναυτικά μίλια για μετακινιςεισ από νιςο ςε νιςο. 
2. Για τισ μετακινιςεισ του ζνςτολου προςωπικοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ που 
πραγματοποιικθκαν από 1.6.2012 ζωσ 31.12.2013 κατά τθ διάρκεια αςτυνομικϊν 
επιχειριςεων, δικαιολογείται διανυκτζρευςθ εφόςον θ απόςταςθ από τθν ζδρα τθσ 
Χπθρεςίασ του προςωπικοφ είναι μεγαλφτερθ από εξιντα (60) χιλιόμετρα, και κινικθκε 
με ιδιόκτθτο ι υπθρεςιακό αυτοκίνθτο ι ςυγκοινωνιακό μζςο και μεγαλφτερθ από δζκα 
(10) ναυτικά μίλια για μετακινιςεισ προσ τθ νθςιωτικι Ελλάδα ι από πζντε (5) ναυτικά 
μίλια για μετακινιςεισ από νιςο ςε νιςο. Ρι δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν 
εφαρμογι του προθγοφμενου εδαφίου δφνανται να εκκακαριςτοφν ςε βάροσ των 
εγγεγραμμζνων πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ του Ε.Ϊ. 43-110 «Ελλθνικι 
Αςτυνομία» του οικονομικοφ ζτουσ 2014.  
3. Ρι κάκε είδουσ δαπάνεσ μετακινιςεων, μετακζςεων, εκπαιδεφςεων και 
αποηθμιϊςεων υπερωριακισ εργαςίασ και εργαςίασ νυχτερινϊν, Μυριακϊν και 
εξαιρζςιμων του προςωπικοφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και του Συροςβεςτικοφ 
Υϊματοσ, οι οποίεσ λόγω επιτακτικϊν αναγκϊν δθμόςιασ αςφάλειασ και 
πυροπροςταςίασ πραγματοποιικθκαν ζωσ 31.12.2012 χωρίσ τθν πιςτι τιρθςθ τθσ 
διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο π.δ. 113/2010 (Αϋ 194), δφναται να εκκακαριςκοφν ςε 
βάροσ των οικείων πιςτϊςεων των προχπολογιςμϊν του οικονομικοφ ζτουσ 2014 των 
δφο Υωμάτων, αντίςτοιχα, κατά παρζκκλιςθ κάκε γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ». 

 
Άρκρο 53 

φςταςθ κζςεων ειδικϊν φρουρϊν για τθ φφλαξθ ςτακμϊν και εγκαταςτάςεων τθσ 
ΣΡΑΙΝΟΕ Α.Ε. 

 
Υυνιςτϊνται τριάντα πζντε (35) κζςεισ ειδικϊν φρουρϊν για τθ φφλαξθ και προςταςία 
των ςτακμϊν, των εγκαταςτάςεων και των αμαξοςτοιχιϊν τθσ «ΦΤΑΙΟΡΥΕ Α.Ε.», θ οποία 
αναλαμβάνει τισ δαπάνεσ πρόςλθψθσ, εκπαίδευςθσ, εξοπλιςμοφ, μιςκοδοςίασ, 
αςφάλιςθσ και αποηθμίωςθσ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι δαπάνθ που προκφπτει από 
τθν εκτζλεςθ του ωσ άνω ζργου. Ξε ςφμβαςθ που καταρτίηεται μεταξφ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου και τθσ «ΦΤΑΙΟΡΥΕ Α.Ε.» κακορίηονται το φψοσ και θ διαδικαςία απόδοςθσ 
ςτο Δθμόςιο από τθν εταιρεία των ςχετικϊν δαπανϊν. 

 
Άρκρο 54 
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φςταςθ κζςεων ειδικϊν φρουρϊν για τθ φφλαξθ ςτακμϊν και εγκαταςτάςεων τθσ 
ΣΑΤ Α.Ε. 

 
  Υυνιςτϊνται τριάντα (30) κζςεισ ειδικϊν φρουρϊν για τθ φφλαξθ των ςτακμϊν  
και εγκαταςτάςεων του δικτφου τθσ «ΥΦΑΥΧ Α.Ε.», οι οποίεσ προςτίκενται ςτισ 
προβλεπόμενεσ από τισ διατάξεισ του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ. 3 του αρ. 1 του ν. 
2838/2000 (Αϋ 179) και ο ςυνολικόσ αρικμόσ αυτϊν ορίηεται ςε εκατόν τριάντα (130). Θ 
ανωτζρω εταιρία αναλαμβάνει τισ δαπάνεσ πρόςλθψθσ, εκπαίδευςθσ, εξοπλιςμοφ, 
μιςκοδοςίασ, αςφάλιςθσ και αποηθμίωςθσ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι δαπάνθ που 
προκφπτει από τθν εκτζλεςθ του ωσ άνω ζργου. Ξε ςφμβαςθ που καταρτίηεται μεταξφ 
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ εταιρίασ «ΥΦΑΥΧ Α.Ε.» κακορίηονται το φψοσ και θ 
διαδικαςία απόδοςθσ από τθν εταιρία των ςχετικϊν δαπανϊν». 

     
Άρκρο 55 

Αναπλιρωςθ ειςαγγελικϊν λειτουργϊν του υμβουλίου υντονιςμοφ και Ανάλυςθσ 
Ερευνϊν και τθσ ΕΤΠ 

 
1.  Ξετά το πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 4 του ν.2265/1994 (Αϋ 209), 
όπωσ το εδάφιο αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 12 του ν.3424/2005 (Αϋ 305), 
προςτίκεται εδάφιο ωσ εξισ: 
«Αν ο ειςαγγελικόσ λειτουργόσ απουςιάηει ι για οποιονδιποτε λόγο κωλφεται, 
αναπλθρϊνεται από τον ειςαγγελικό λειτουργό που προβλζπεται από τθ διάταξθ του 
άρκρου 5 παρ. 3 του ν.3649/2008». 
2.   Υτο τζλοσ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 5 του ν.3649/2008 (Αϋ 39) προςτίκεται 
εδάφιο ωσ εξισ: 
«Αν ο ειςαγγελικόσ λειτουργόσ απουςιάηει ι για οποιονδιποτε λόγο κωλφεται, 
αναπλθρϊνεται από τον ειςαγγελικό λειτουργό που προβλζπεται από τθ διάταξθ του 
άρκρου 4 παρ. 3 του ν.2265/1994». 

 
Άρκρο 56 

Επιςκευι και ςυντιρθςθ οχθμάτων Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και Πυροςβεςτικοφ 
ϊματοσ ςε ςυνεργεία των Περιφερειϊν 

 
Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ οχθμάτων που ανικουν ςτθ δφναμθ των Χπθρεςιϊν 
του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, δφνανται να εκτελοφνται 
ςτα ςυνεργεία των οικείων Σεριφερειϊν με μζςα και υλικά όπωσ ανταλλακτικά, 
ελαςτικά, λιπαντικά που διατίκενται από αυτά, μετά από απόφαςθ του αρμόδιου 
Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και ςφμφωνθ γνϊμθ του οικείου 
Σεριφερειάρχθ. 
 

Άρκρο 57 
Θζςπιςθ ποινικϊν κυρϊςεων εισ βάροσ όςων ςυντελοφν ςτθ λειτουργία επιχειριςεων 

ςτισ οποίεσ επιβλικθκε ςφράγιςθ 
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ποιοσ το χρονικό διάςτθμα, κατά το οποίο ιςχφει θ ςφράγιςθ επιχείρθςθσ που 
επιβλικθκε με απόφαςθ αρμόδιασ αρχισ λειτουργεί ι ςυντελεί ςτθ λειτουργία τθσ 
παρζχοντασ υπθρεςία ι ςυνδρομι με οποιαδιποτε ιδιότθτα ι ςχζςθ εργαςίασ, 
τιμωρείται με  φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν (3) μθνϊν. Θ ποινι δεν μετατρζπεται, οφτε 
αναςτζλλεται και θ ζφεςθ ςε κάκε περίπτωςθ δεν ζχει αναςταλτικό αποτζλεςμα. ποιοσ 
παραβιάηει με οποιονδιποτε τρόπο ςφραγίδα που ζχει κζςει θ αρχι για παράβαςθ τθσ 
εν γζνει φορολογικισ νομοκεςίασ τιμωρείται με τθν ποινι του άρκρου 178 ΣΜ. 

 
 

Άρκρο 58  
Προχποκζςεισ ςφράγιςθσ κζντρων διαςκζδαςθσ  και καταςτθμάτων υγειονομικοφ 

ενδιαφζροντοσ 
 

Ξετά τθν παρ. 7 του άρκρου 80 του ν. 3463/2006 «Μφρωςθ του Μϊδικα Διμων 
και Μοινοτιτων (Αϋ 114), προςτίκεται παράγραφοσ 7Α ωσ εξισ:  

 
«7Α. Θ αςτυνομικι αρχι του τόπου τθσ ζδρασ των κζντρων διαςκεδάςεωσ και 

των καταςτθμάτων του άρκρου 1 παρ. 1 του π.δ. 180/1979 (Αϋ 46), κακϊσ και των 
λοιπϊν καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, ςτα οποία ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ κάκε φορά υγειονομικζσ διατάξεισ προςφζρονται οινοπνευματϊδθ ποτά για 
άμεςθ εντόσ αυτϊν κατανάλωςθ, ςφραγίηει υποχρεωτικά το κατάςτθμα για χρονικό 
διάςτθμα δζκα θμερϊν, αν βεβαιϊνονται από αςτυνομικοφσ ςυνολικά, εντόσ ζτουσ, 
τρεισ  παραβάςεισ των διατάξεων του άρκρου 2 παρ. 2 περ. αϋ του π.δ. 180/1979, ωσ 
ιςχφει. Αντίγραφο τθσ απόφαςθσ ςφράγιςθσ του καταςτιματοσ και τθσ ςχετικισ 
ζκκεςθσ κοινοποιοφνται αυκθμερόν ςτον κατά τόπο αρμόδιο διμο, ο οποίοσ οφείλει 
ςτο χρονικό αυτό διάςτθμα να εκδϊςει τθν απόφαςθ αφαίρεςθσ τθσ άδειασ 
λειτουργίασ του καταςτιματοσ. Υε περίπτωςθ που αποφαςιςκεί από τον οικείο διμο θ 
αφαίρεςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ για διάςτθμα μεγαλφτερο των δζκα θμερϊν, θ 
ςφράγιςθ διατθρείται και για τον πζραν των δζκα θμερϊν χρόνο». 

 
Άρκρο 59 

Προπαραςκευαςτικζσ πράξεισ εμπρθςμοφ ςε δάςθ 
 

Υτο άρκρο 265 του π.δ. 283/1985 (Αϋ 106) προςτίκεται παράγραφοσ 3 ωσ εξισ: 
«3. ποιοσ με ςκοπό να διαπράξει το ζγκλθμα τθσ παραγράφου 1 προβαίνει ςε 
οποιαδιποτε προπαραςκευαςτικι ενζργεια τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ 
ζτουσ. Θ ποινι αυτι δεν μετατρζπεται, οφτε αναςτζλλεται και θ ζφεςθ δεν αναςτζλλει 
τθν εκτζλεςι τθσ». 

 
Άρκρο 60 

Σροποποίθςθ διατάξεων ν. 2168/1993  

1.  Θ παρ. 6 του άρκρου 8 του ν.2168/1993 (Αϋ 147), όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 7 
του άρκρου 10 του ν. 3944/2011 (Αϋ 67), αντικακίςταται ωσ εξισ: 
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«6. Ρ κάτοχοσ κυνθγετικοφ όπλου που δεν ζχει ανανεϊςει τθν ιςχφ τθσ άδειασ που 
κατζχει, δεν υπζχει ποινικι ευκφνθ αν με δικι του κζλθςθ και πριν εξεταςκεί με 
οποιονδιποτε τρόπο για παράνομθ κατοχι κυνθγετικοφ όπλου από τθν αρχι, υποβάλει 
ςτισ αρμόδιεσ αςτυνομικζσ αρχζσ τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν ανανζωςθ τθσ 
εν λόγω άδειασ. Υτθν περίπτωςθ αυτι ο κάτοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει το 
πενταπλάςιο των τελϊν που προβλζπονται.» 

2.  Θ περίπτωςθ αϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 10 του ν.2168/1993, αντικακίςταται ωσ 
εξισ: 

«α. Για τθν ατομικι τουσ αςφάλεια μετά από γνϊμθ του αρμόδιου ειςαγγελζα 
Σλθμμελειοδικϊν, εφόςον ςυντρζχουν ιδιαίτερα ςοβαροί λόγοι και εξεταςκοφν 
επιτυχϊσ, ιδίωσ ςε κζματα λφςθσ, αρμολόγθςθσ, γζμιςθσ, απογζμιςθσ και αςφαλοφσ 
χριςθσ, μεταφοράσ και φφλαξθσ του αιτουμζνου όπλου. Για τθν εξζταςι τουσ ςτα ωσ 
άνω κζματα οι αιτοφντεσ καταβάλλουν παράβολο φψουσ 150 ευρϊ υπζρ Δθμοςίου, το 
οποίο μπορεί να αναπροςαρμόηεται ανά διετία με απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν 
και Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ. Από τθν ωσ άνω εξζταςθ, εξαιροφνται οι 
υπθρετοφντεσ ι υπθρετιςαντεσ ωσ μόνιμοι ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ και ςτα Υϊματα 
Αςφαλείασ, ωσ κατζχοντεσ υπθρεςιακά όπλα». 

3.  Εντόσ τριμινου, από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, οι αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ καλοφν υποχρεωτικά όςουσ κατζχουν άδεια οπλοφορίασ για τθν ατομικι τουσ 
αςφάλεια να υποβλθκοφν ςτθν εξζταςθ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 10 
του ν.2168/1993 (Αϋ147). ποιοσ για οποιονδιποτε λόγο δεν υποβλθκεί ςτθν παραπάνω 
εξζταςθ κατά το χρόνο που ορίηεται ςτθν πρόςκλθςθ ι εξεταςκεί ανεπιτυχϊσ, δεν 
επιτρζπεται να οπλοφορεί και ανακαλείται θ άδεια οπλοφορίασ του.  

 
Άρκρο 61 

Μζτρα για τθν αςφάλεια των ταχυδρομικϊν μεταφορϊν 
 

Υτο ν. 4053/2012  (Αϋ 44), μετά το άρκρο 13, προςτίκεται άρκρο 13Α, ωσ εξισ: 
 
 «1. Υε περίπτωςθ αποςτολισ ταχυδρομικϊν αντικειμζνων βάρουσ άνω των 100 
γραμμαρίων, το προςωπικό τθσ ταχυδρομικισ επιχείρθςθσ υποχρεοφται:  
α. όταν το προσ αποςτολι αντικείμενο παραδίδεται από τον αποςτολζα ι εκπρόςωπό 
του:  
αα. ςτθν καταγραφι των πλιρων ςτοιχείων ταυτότθτασ του αποςτολζα ι του 
εκπροςϊπου του, όπωσ αυτά αναγράφονται είτε ςτο δελτίο ταυτότθτάσ τουσ είτε ςτα 
ζγγραφα που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 3 του Μϊδικα Διοικθτικισ 
Διαδικαςίασ, ο οποίοσ κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 2690/1999 (Αϋ45) , όπωσ 
ιςχφει. 
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ββ. ςτον ζλεγχο και τθν καταγραφι με γενικό χαρακτθριςμό, φςτερα από διλωςθ του 
αποςτολζα ι του εκπροςϊπου του, του περιεχομζνου του αποςτελλόμενου 
ταχυδρομικοφ αντικειμζνου. 
β. όταν το προσ αποςτολι αντικείμενο αποςτζλλεται μζςω γραμματοκιβωτίων ι τα ωσ 
άνω πρόςωπα δεν φζρουν ζγγραφο από το οποίο να προκφπτουν τα ςτοιχεία τθσ 
ταυτότθτάσ τουσ, τότε το περιεχόμενο του ταχυδρομικοφ αντικειμζνου ελζγχεται μζςω 
ειδικϊν μθχανθμάτων. 
2. Ρ υπαίτιοσ παράβαςθσ των διατάξεων των προθγοφμενων παραγράφων, πζραν τθσ 
τυχόν πεικαρχικισ ι άλλθσ ευκφνθσ, υποχρεοφται ςε πλιρθ αποηθμίωςθ ςε περίπτωςθ 
πρόκλθςθσ οποιαςδιποτε ηθμίασ από τθν παράλειψθ τιρθςθσ των αναφερομζνων ς’ 
αυτζσ υποχρεϊςεων. 
3. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Χποδομϊν, Ξεταφορϊν και Δικτφων, φςτερα από γνϊμθ 
τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Φθλεπικοινωνιϊν και Φαχυδρομείων, κακορίηεται ο τφποσ των 
ειδικϊν μθχανθμάτων με τα οποία κα διενεργείται ο ζλεγχοσ του περιεχομζνου των 
προσ αποςτολι αντικειμζνων, θ διαδικαςία ελζγχου και κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για 
τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ και τθ διαςφάλιςθ του απορριτου τθσ 
ταχυδρομικισ επικοινωνίασ και τθσ προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα». 
 

Άρκρο 62 
υντονιςτικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ Κρίςεων Εςωτερικισ Αςφάλειασ 

 
1. Υυνιςτάται ςτο Χπουργείο Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ αυτοτελισ 
υπθρεςία με τθν επωνυμία «Υυντονιςτικι Χπθρεςία Διαχείριςθσ Μρίςεων Εςωτερικισ 
Αςφάλειασ» (εφεξισ Υ.Χ.Δ.Μ.Ε.Α.), θ οποία λειτουργεί υπό τθν εν γζνει εποπτεία του 
Σρωκυπουργοφ. Θ Υ.Χ.Δ.Μ.Ε.Α. διοικείται από τον Διοικθτι Υ.Χ.Δ.Μ.Ε.Α., ο οποίοσ είναι 
ανϊτατοσ αξιωματικόσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, με υποδιοικθτι ανϊτατο αξιωματικό 
του Νιμενικοφ Υϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ. Ρ Διοικθτισ και ο Χποδιοικθτισ 
αποςπϊνται ςτθ Υ.Χ.Δ.Μ.Ε.Α. με διετι κθτεία, θ οποία δφναται να ανανεϊνεται ζωσ δφο 
φορζσ.    
2. Θ Υ.Χ.Δ.Μ.Ε.Α. ςυνιςτά τθν Εκνικι Αρχι τθσ Ϋϊρασ μασ ςε κζματα ςυντονιςμοφ και 
αντιμετϊπιςθσ ςοβαρϊν τρομοκρατικϊν ενεργειϊν ι απειλϊν και, γενικότερα, κάκε 
είδουσ κρίςιμων περιςτατικϊν εςωτερικισ αςφάλειασ για τα οποία αποφαςίηεται από 
τον Σρωκυπουργό ότι είναι αναγκαίο αυτι να επιλθφκεί, διαςφαλίηει δε τθν 
ςυνεργαςία, ωσ και τθν άμεςθ και αποτελεςματικι κοινι και διαλειτουργικι δράςθ 
όλων των εμπλεκόμενων, ανάλογα με τθ φφςθ του περιςτατικοφ, δυνάμεων, φορζων και 
υπθρεςιϊν, τόςο ςε επιτελικό όςο και ςε επιχειρθςιακό επίπεδο.   
3. Ματά τθν επιχειρθςιακι τθσ δράςθ θ Υ.Χ.Δ.Μ.Ε.Α. ςυντονίηεται, εποπτεφεται και 
ελζγχεται, κατά περίπτωςθ, από τουσ Χπουργοφσ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ και Οαυτιλίασ και Αιγαίου, ανάλογα με το αν το προσ διαχείριςθ περιςτατικό 
εςωτερικισ αςφάλειασ υπάγεται ςτον χϊρο αρμοδιότθτασ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ι 
του Νιμενικοφ Υϊματοσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  
4. Ξε προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταςθ των Χπουργϊν 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ και Οαυτιλίασ και Αιγαίου ρυκμίηονται 
κζματα που αφοροφν τθν οργάνωςθ τθσ Υ.Χ.Δ.Μ.Ε.Α. ςε επιχειρθςιακό και επιτελικό 
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επίπεδο, τθ λειτουργία, τθ ςτελζχωςθ, τθν κοινι εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν τθσ και ιδίωσ 
τθσ Ειδικισ Ματαςταλτικισ Αντιτρομοκρατικισ Ξονάδασ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 
(Ε.Μ.Α.Ξ.) που αναλαμβάνει δράςθ ςε αςτικό περιβάλλον, ςυνεπικουροφμενθ από τθ 
Ξονάδα Χποβρυχίων Αποςτολϊν (Ξ.Χ.Α.), όταν αυτό διαταχκεί, και τθσ Ξονάδασ 
Χποβρυχίων Αποςτολϊν (Ξ.Χ.Α.) του Νιμενικοφ Υϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ που 
αναλαμβάνει δράςθ ςε μθ αςτικό περιβάλλον, ςυνεπικουροφμενθ από τθν Ειδικι 
Ματαςταλτικι Αντιτρομοκρατικι Ξονάδα (Ε.Μ.Α.Ξ.), όταν αυτό διαταχκεί, και κάκε άλλο 
αναγκαίο ηιτθμα.  

 
Άρκρο 63 

Ρυκμίςεισ κεμάτων Κοινϊν Ομάδων Ζρευνασ 
 
Φο άρκρο 13 του ν. 3663/2008 (Αϋ99) αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 13 
1.  Μοινι ομάδα ζρευνασ είναι θ ομάδα προςϊπων, θ οποία ςυγκροτείται για να 
διεξάγει ζρευνα ςε ζνα ι περιςςότερα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τα 
εγκλιματα τθσ παραγράφου 2, ιδίωσ όταν: α) θ ζρευνα απαιτεί δυςχερείσ και 
περίπλοκεσ ενζργειεσ ςυνδεδεμζνεσ με άλλα κράτθ-μζλθ, β) θ φφςθ και θ 
πολυπλοκότθτα τθσ υπόκεςθσ απαιτεί ςυντονιςμζνθ και εναρμονιςμζνθ δράςθ ςτα 
ενδιαφερόμενα κράτθ-μζλθ. 
2. Μοινι ομάδα ζρευνασ, μπορεί να ςυςτακεί, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1, για τθ 
διακρίβωςθ των εγκλθμάτων των τρομοκρατικϊν πράξεων (άρκρο 187Α ΣΜ), τθσ 
παραχάραξθσ (άρκρο 207 ΣΜ), τθσ κυκλοφορίασ παραχαραγμζνων νομιςμάτων (άρκρο 
208 ΣΜ), τθσ πλαςτογραφίασ (άρκρο 216 ΣΜ), του εμπρθςμοφ (άρκρο 264 ΣΜ), του 
εμπρθςμοφ ςε δάςθ (άρκρο 265 ΣΜ), τθσ ζκρθξθσ (άρκρο 270 ΣΜ), των παραβάςεων 
ςχετικϊν με τισ εκρθκτικζσ φλεσ (άρκρο 272 ΣΜ), τθσ πρόκλθςθσ ναυαγίου (άρκρο 277 
ΣΜ), τθσ δθλθτθρίαςθσ πθγϊν και τροφίμων (άρκρο 279 ΣΜ), τθσ διατάραξθσ τθσ 
αςφάλειασ ςιδθροδρόμων, πλοίων και αεροςκαφϊν (άρκρο 291 ΣΜ), τθσ αρπαγισ 
(άρκρο 322 ΣΜ), του εμπορίου δοφλων (άρκρο 323 ΣΜ), τθσ εμπορίασ ανκρϊπων (άρκρο 
323Α ΣΜ), τθσ αρπαγισ ανθλίκων (άρκρο 324 ΣΜ), του βιαςμοφ (άρκρο 336 ΣΜ), τθσ 
αποπλάνθςθσ παιδιϊν (άρκρο 339 ΣΜ), τθσ πορνογραφίασ ανθλίκων (άρκρο 348Α ΣΜ), 
τθσ ςωματεμπορίασ (άρκρο 351 ΣΜ), των διακεκριμζνων περιπτϊςεων κλοπισ (άρκρο 
374 ΣΜ), τθσ υπεξαίρεςθσ (άρκρο 375 ΣΜ), τθσ λθςτείασ (άρκρο 380 ΣΜ), τθσ εκβίαςθσ 
(άρκρο 385 ΣΜ), τθσ απάτθσ (άρκρο 386 ΣΜ), τθσ απάτθσ με υπολογιςτι (άρκρο 386Α 
ΣΜ), τθσ διευκόλυνςθσ παράνομθσ ειςόδου υπθκόου τρίτθσ χϊρασ εκ κερδοςκοπίασ 
πραττόμενθ από δφο ι περιςςότερα πρόςωπα (παράγραφοσ 5 άρκρο 87 ν.3386/2005, Αϋ 
212), τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ ναρκωτικϊν (ν. 3459/2006 Αϋ 103), κακϊσ και 
κακουργθμάτων που προβλζπονται ςτθ νομοκεςία περί όπλων, εκρθκτικϊν υλϊν και 
προςταςίασ από υλικά που εκπζμπουν επιβλαβείσ για τον άνκρωπο ακτινοβολίεσ, ωσ και 
ςτθ νομοκεςία για τθν προςταςία Αρχαιοτιτων και εν γζνει τθσ Σολιτιςτικισ 
Μλθρονομιάσ».  
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ΜΕΡΟ Γϋ  

Αναδιοργάνωςθ και εκςυγχρονιςμόσ Τπθρεςιϊν του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ  
Αναδιοργάνωςθ Κεντρικϊν και Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ 

 
Άρκρο 64 

Αποςτολι Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ 

Φο άρκρο 1 του ν. 3511/2006 (ΪΕΜ 258Αϋ) αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 1 
Αποςτολι 

1. Φο Συροςβεςτικό Υϊμα (Σ.Υ.) είναι ιδιαίτερο Υϊμα Αςφαλείασ, υπάγεται ςτθ Γενικι 
Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ, ζχει αρμοδιότθτα που εκτείνεται ςε όλθ τθν Επικράτεια, εκτόσ από τουσ χϊρουσ 
για τουσ οποίουσ ειδικζσ διατάξεισ προβλζπουν αρμοδιότθτα άλλων Χπθρεςιϊν και ζχει 
ωσ αποςτολι: 

    α.  Φθν αςφάλεια και προςταςία τθσ ηωισ και τθσ περιουςίασ των πολιτϊν και του 
Μράτουσ, του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και ιδίωσ, του δαςικοφ πλοφτου τθσ Ϋϊρασ από 
τουσ κινδφνουσ των πυρκαγιϊν, κεομθνιϊν και λοιπϊν καταςτροφϊν. 

    β.  Φθν ευκφνθ και τον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό τθσ καταςτολισ των πυρκαγιϊν και 
τθν παροχι ςυνδρομισ για τθ διάςωςθ των ατόμων και υλικϊν αγακϊν, που 
απειλοφνται από αυτζσ. έσ «επιχειρθςιακόσ ςχεδιαςμόσ τθσ καταςτολισ» νοείται θ 
οργάνωςθ, θ διαχείριςθ και ο ςυντονιςμόσ όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων 
πυρόςβεςθσ και διάςωςθσ, του εξοπλιςμοφ και των άλλων μζςων. Ρ «επιχειρθςιακόσ 
ςχεδιαςμόσ τθσ καταςτολισ» περιλαμβάνει ενζργειεσ, που εξαςφαλίηουν τον ζγκαιρο 
εντοπιςμό, αναγγελία και επζμβαςθ, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ άμεςθ και 
αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των πυρκαγιϊν και των κινδφνων, που απορρζουν από 
αυτζσ. 

    γ. Φθν ευκφνθ για τθ διεξαγωγι των πυροςβεςτικϊν-διαςωςτικϊν επιχειριςεων τθσ 
Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ χϊρασ, τθσ οποίασ ςυνιςτά τον επιχειρθςιακό βραχίονα. 

2.  Φο Συροςβεςτικό Υϊμα, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του, ςυμμετζχει ςτθν 
αντιμετϊπιςθ κάκε ζκτακτθσ ανάγκθσ, που ανακφπτει ςε περίοδο ειρινθσ ι πολζμου 
και ςε ςυνεργαςία με τισ ςυναρμόδιεσ Αρχζσ και Χπθρεςίεσ, ςυμβάλλει ςτθν 
εξαςφάλιςθ τθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ και τθσ πολιτικισ άμυνασ τθσ Ϋϊρασ». 

 

Άρκρο 65 
Αρμοδιότθτεσ Π.. 

Φο άρκρο 2 του ν. 3511/2006 αντικακίςταται ωσ εξισ:  
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«Άρκρο 2 
Αρμοδιότθτεσ 

1. Φο Συροςβεςτικό Υϊμα, για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ του, είναι αρμόδιο, ιδίωσ, 
για: 

     α. Φθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν από τισ φυςικζσ, τεχνολογικζσ και λοιπζσ 
καταςτροφζσ, όπωσ ςειςμοί, πλθμμφρεσ, τισ χθμικζσ - βιολογικζσ - ραδιολογικζσ -
πυρθνικζσ (Ϋ.Β.Τ.Σ.) απειλζσ και τθ διάςωςθ ατόμων και υλικϊν αγακϊν, που 
κινδυνεφουν από αυτζσ. Για το ςκοπό αυτό αξιοποιεί τα διακζςιμα επιςτθμονικά 
ςτοιχεία και πλθροφορίεσ, προετοιμάηει, οργανϊνει και κινθτοποιεί τισ πυροςβεςτικζσ 
δυνάμεισ, μζςα και εξοπλιςμό και ηθτά τθ ςυνδρομι άλλων Αρχϊν, Χπθρεςιϊν και 
Ϊορζων. 

    β. Φθ διάςωςθ και παροχι ςυνδρομισ ςε άτομα των οποίων απειλείται ι εκτίκεται ςε 
κίνδυνο θ ηωι και ςωματικι τουσ ακεραιότθτα από κάκε είδουσ ατυχιματα, όπωσ 
αεροπορικά, ςιδθροδρομικά, τροχαία, εργατικά, πτϊςθ ςε λίμνεσ, ποταμοφσ, 
εγκλωβιςμοφσ ςε ανελκυςτιρεσ ι άλλουσ χϊρουσ και εγκαταςτάςεισ, αποκλειςμοφσ ςε 
δυςπρόςιτεσ ορεινζσ περιοχζσ, ςπιλαια, κακϊσ και τθν ειδοποίθςθ των αρμόδιων 
Χπθρεςιϊν για τθ μεταφορά τουσ ςε ιδρφματα παροχισ ιατρικισ ςυνδρομισ ι 
περίκαλψθσ. 

    γ. Φθν περιφροφρθςθ και διαφφλαξθ τθσ περιουςίασ που καταςτράφθκε ι απειλικθκε 
από πυρκαγιζσ ι άλλεσ καταςτροφζσ, μζχρι τθν παράδοςι τθσ ςε αςτυνομικά όργανα ι 
τουσ κατόχουσ τθσ. 

    δ. Φθ διατιρθςθ και προςταςία τθσ κοινωνικισ αςφάλειασ από τα εγκλιματα 
εμπρθςμοφ (άρκρα 264, 265, 266, 267 Σ.Μ.) και πλθμμφρασ (άρκρο 268 ΣΜ). 

    ε. Φθ κζςπιςθ και τον ζλεγχο εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ περί πυροπροςταςίασ. 

   ςτ. Φθν πρόλθψθ και καταςτολι των αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν ςτθν κατά τα 
ανωτζρω υπό ςτοιχεία δϋ και εϋ αποςτολι του.  

   η. Φον επιχειρθςιακό ςυντονιςμό και τθ ςυνεργαςία όλων των ςυναρμόδιων 
Χπθρεςιϊν, ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ του Εκνικοφ Υχεδιαςμοφ Σολιτικισ Σροςταςίασ 
τθσ Ϋϊρασ ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

   θ. Φθν παροχι από το Σ.Υ. ειδικϊν υπθρεςιϊν πυροπροςταςίασ και πυροςβεςτικισ 
ςυνεργαςίασ με τθ ςφναψθ ςυμβάςεων και προγραμματικϊν ςυμφωνιϊν με φορείσ του 
δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, ερευνθτικά ι άλλα ινςτιτοφτα, φορείσ, 
εταιρείεσ και οργανιςμοφσ του ιδιωτικοφ τομζα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ.  
   κ. Φθν επιβολι προςτίμων ι άλλων διοικθτικϊν ποινϊν ςε όςουσ επιβαρφνουν τθν 
Χπθρεςία με τθν ειδοποίθςθ και επζμβαςθ των υπθρεςιϊν του ςε περιςτατικά που 
οφείλονται ςε δόλο, ι βαριά αμζλεια ι μθ τιρθςθ των ςχετικϊν διατάξεων αςφαλείασ, 
ιδίωσ για ηθτιματα πυροπροςταςίασ και ςυντιρθςθσ ανελκυςτιρων, κακϊσ και ςε 
όςουσ για οποιονδιποτε λόγο παρακωλφουν ι δυςχεραίνουν αναίτια το πυροςβεςτικό 
ζργο. Θ διαδικαςία βεβαίωςθσ των ανωτζρω πράξεων και το είδοσ τθσ διοικθτικισ 
ποινισ που επιβάλλεται κακορίηεται με απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και 
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Σροςταςίασ του Σολίτθ, ενϊ το φψοσ του προςτίμου που αναλογεί, κακορίηεται με κοινι 
απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν και Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ 
και ειςπράττεται υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 
    ι. Φθν πιςτοποίθςθ των εκελοντϊν πυροςβεςτϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ του ν. 
4029/2011 (Αϋ 245) και των εκελοντϊν και εκελοντικϊν ομάδων πολιτικισ προςταςίασ, 
που δραςτθριοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, αλλά 
δεν ζχουν οργανωκεί ςφμφωνα με τισ προαναφερόμενεσ διατάξεισ, κακϊσ και του 
προςωπικοφ πυραςφάλειασ επιχειριςεων και άλλων φορζων, που προβλζπεται από τθ 
νομοκεςία πυροπροςταςίασ. Ρι προχποκζςεισ, θ διαδικαςία και τα όργανα 
πιςτοποίθςθσ του ανωτζρω προςωπικοφ πυραςφάλειασ κακορίηονται με προεδρικό 
διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ. Για τθν πιςτοποίθςθ του προςωπικοφ πυραςφάλειασ 
επιχειριςεων και άλλων φορζων καταβάλλεται ειδικό παράβολο υπζρ του Δθμοςίου, το 
φψοσ του οποίου κακορίηεται με κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν και 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ.  
   ια. Φθν παρακολοφκθςθ των ευρωπαϊκϊν ι άλλων προγραμμάτων ςτο πλαίςιο τθσ 
αποςτολισ του και τθν ενθμζρωςθ για τθν εκτζλεςθ αυτϊν, προκειμζνου να 
διαςφαλιςκεί θ εφαρμογι τουσ ςε εκνικό, περιφερειακό ι τοπικό επίπεδο, κακϊσ και θ 
διάκεςθ ευρωπαϊκϊν και εκνικϊν πόρων για τουσ ςκοποφσ Σολιτικισ Σροςταςίασ, 
πυραςφάλειασ και πυροπροςταςίασ για τουσ οποίουσ χορθγοφνται. 

   ιβ. Φθν υποβολι προτάςεων και τθν υλοποίθςθ, με ίδιεσ δυνάμεισ ι ςε ςυνεργαςία με 
άλλουσ φορείσ, ευρωπαϊκϊν ι άλλων προγραμμάτων, ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ και 
των αρμοδιοτιτων του Υϊματοσ. 

2. Για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ του, το Συροςβεςτικό Υϊμα μεριμνά για τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ του κοινοφ με διαλζξεισ, ζκδοςθ φυλλαδίων, 
τθλεοπτικζσ και ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ και τθν προβολι, μζςω των Ξ.Ξ.Ε., του 
διαδικτφου και των θλεκτρονικϊν μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, κατάλλθλων 
ενθμερωτικϊν μθνυμάτων για κζματα πρόλθψθσ και καταςτολισ των πυρκαγιϊν. 

3. Φο Συροςβεςτικό Υϊμα, ςτο πνεφμα τθσ διεκνοφσ αλλθλεγγφθσ, παρζχει επίςθσ 
ςυνδρομι προσ άλλεσ Ϋϊρεσ, ςτο πλαίςιο των ιςχυουςϊν διακρατικϊν ςυμφωνιϊν, 
κακϊσ και των υποχρεϊςεων, που απορρζουν από το ευρωπαϊκό και διεκνζσ δίκαιο. 

4. Αρμοδιότθτεσ, που κεςπίηονται ι αφαιροφνται με κανονιςτικζσ πράξεισ και δεν ζχουν 
υπογραφεί και από τον Χπουργό Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, δεν 
ιςχφουν». 

 
Άρκρο 66 

Χαρακτιρασ Π.. και πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ 

Φο άρκρο 3 του ν. 3511/2006 αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«Άρκρο 3 

Ϋαρακτιρασ Χπθρεςίασ και προςωπικοφ 
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1. Φο Συροςβεςτικό Υϊμα είναι ιδιαίτερο Υϊμα Αςφαλείασ, διζπεται από ειδικοφσ γι’ 
αυτό οργανικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ και για τθν εκτζλεςθ τθσ αποςτολισ του 
εφοδιάηεται με τα αναγκαία μζςα και εξοπλιςμό.  

2. Φο προςωπικό του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ διακρίνεται ςτισ εξισ κατθγορίεσ:  
α. Συροςβεςτικό Σροςωπικό  
β. Συροςβζςτεσ Σενταετοφσ Χποχρζωςθσ και  
γ. Σολιτικό Σροςωπικό. Φο πυροςβεςτικό προςωπικό είναι μόνιμοι δθμόςιοι υπάλλθλοι, 
ζχει ιδιαίτερθ ιεραρχία και δικοφσ του κανόνεσ πεικαρχίασ, εφοδιάηεται με ειδικό δελτίο 
ταυτότθτασ και φζρει ςτολι. Διζπεται από δικοφσ του οργανικοφσ νόμουσ και 
κανονιςμοφσ και μόνο για όποια κζματα δε ρυκμίηονται από αυτοφσ, εφαρμόηεται θ 
νομοκεςία που ιςχφει για τουσ πολιτικοφσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ.  

3. Φο πυροςβεςτικό προςωπικό εκτελεί κακικοντα ειδικοφ ανακριτικοφ υπαλλιλου, 
κατά το άρκρο 34 του Μϊδικα Σοινικισ Δικονομίασ, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 24 
του παρόντοσ. Ματά τθν άςκθςθ των προανακριτικϊν του κακθκόντων το πυροςβεςτικό 
προςωπικό φζρει κατάλλθλο οπλιςμό και μζςα, για τθ χριςθ των οποίων υπόκειται ςε 
κατάλλθλθ εκπαίδευςθ. 

4. λεσ οι Χπθρεςίεσ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και το πυροςβεςτικό προςωπικό του 
τελοφν ςε διαρκι ετοιμότθτα για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τουσ. Για το ςκοπό 
αυτό οι Χπθρεςίεσ λειτουργοφν ςε 24ωρθ βάςθ όλεσ τισ θμζρεσ του ζτουσ και το 
πυροςβεςτικό προςωπικό κεωρείται ότι βρίςκεται ςε διατεταγμζνθ υπθρεςία ςε κάκε 
περίπτωςθ, που κακίςταται αναγκαία θ επζμβαςι του. 

 5. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ που 
δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Μυβερνιςεωσ κακορίηονται: 

    α. Ρ κανονιςμόσ ςτολϊν του πυροςβεςτικοφ και εποχικοφ προςωπικοφ, κακϊσ και 
των Συροςβεςτϊν Σενταετοφσ Χποχρζωςθσ, ο τφποσ και το περιεχόμενο του ειδικοφ 
δελτίου ταυτότθτασ του πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ τα εφόδια, τα μζςα 
και ο εξοπλιςμόσ, που φζρει κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του. 

    β. Ρ τρόποσ και τα όργανα επικεϊρθςθσ του οπλιςμοφ, θ φφλαξθ και ςυντιρθςι του, 
τα μζτρα αςφάλειασ για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων, οι Χπθρεςίεσ που διακζτουν 
οπλιςμό, κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα. 

    γ. Ρ τρόποσ και ο χρόνοσ λειτουργίασ των Χπθρεςιϊν του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, ο 
χρόνοσ εργαςίασ του προςωπικοφ του και τα ςχετικά με αυτι δικαιϊματα και 
υποχρεϊςεισ από τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ του ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ κείμενθ 
νομοκεςία που διζπει τθν Χπθρεςία. 

6. Ξε προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ 
και Σροςταςίασ του Σολίτθ, κακορίηεται το προςωπικό τθσ παραγράφου 3 που μπορεί 
να φζρει οπλιςμό, το είδοσ του οπλιςμοφ, οι υποχρεϊςεισ του προςωπικοφ που 
οπλοφορεί, θ εκπαίδευςι του από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, οι 
χϊροι προςωρινισ κράτθςθσ, κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα». 

 
Άρκρο 67 
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Διάρκρωςθ Τπθρεςιϊν Π.. 

Φο άρκρο 4 του ν. 3511/2006 (ΪΕΜ 258Αϋ) αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«Άρκρο 4 

Διάρκρωςθ Χπθρεςιϊν 

1. Φο Συροςβεςτικό Υϊμα ςυγκροτείται από Μεντρικζσ και Σεριφερειακζσ Χπθρεςίεσ.  

2. Μεντρικζσ Χπθρεςίεσ είναι αυτζσ των οποίων θ αρμοδιότθτα εκτείνεται ςε ολόκλθρθ 
τθν Επικράτεια. Μεντρικζσ Χπθρεςίεσ είναι οι εξισ: 

      α. Ρ Μλάδοσ Επιχειριςεων και ο Μλάδοσ Χποςτιριξθσ. 

      β. Φο Επιτελείο 

      γ. Φο Επιτελικό Γραφείο Αρχθγοφ 

      δ. Ρι κατωτζρω αυτοτελείσ Χπθρεςίεσ: 

        αα. Θ Συροςβεςτικι Ακαδθμία. 

        ββ. Θ Χγειονομικι Χπθρεςία Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ (ΧΓ.Χ.Σ.Υ.) 

        γγ. Θ Διεφκυνςθ Αντιμετϊπιςθσ Εγκλθμάτων Εμπρθςμοφ (Δ.Α.Ε.Ε.) 

      δδ. Φο Ενιαίο Υυντονιςτικό Μζντρο Επιχειριςεων (Ε.Υ.Μ.Ε.) 

      εε. Θ Χπθρεςία Εναερίων Ξζςων (Χ.Ε.Ξ.Σ.Υ.) 

      ςτςτ. Θ Χπθρεςία Σλωτϊν Ξζςων (Χ.ΣΝέ.Ξ.) 

      ηη. Θ Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ (Δ.Ε.Ε.Σ.Υ.). 

Θ υπό ββϋ και γγϋ Χπθρεςίεσ εποπτεφονται και ελζγχονται από τον Χπαρχθγό 
Χποςτιριξθσ και τον Χπαρχθγό Επιχειριςεων αντιςτοίχωσ. Θ Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ 
και Ελζγχου Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ υπάγεται απευκείασ ςτον Αρχθγό, ενϊ το Ενιαίο 
Υυντονιςτικό Μζντρο Επιχειριςεων, θ Χπθρεςία Εναερίων Ξζςων και θ Χπθρεςία 
Σλωτϊν Ξζςων εποπτεφονται και ελζγχονται από τον Χπαρχθγό Επιχειριςεων του 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 

 3. Σεριφερειακζσ Χπθρεςίεσ είναι αποκεντρωμζνεσ Χπθρεςίεσ με τοπικι αρμοδιότθτα, 
που εκτείνεται ςε ςυγκεκριμζνθ εδαφικι περιοχι. Σεριφερειακζσ Χπθρεςίεσ είναι οι 
εξισ: 

     α. Ρι Σεριφερειακζσ Συροςβεςτικζσ Διοικιςεισ (ΣΕ.ΣΧ.Δ.)  

     β. Ρι Διοικιςεισ Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν Οομϊν (ΔΙ.Σ.Χ.Ο.) 

     γ. Ρι Ειδικζσ Ξονάδεσ Αντιμετϊπιςθσ Ματαςτροφϊν (Ε.Ξ.Α.Μ.) 

δ. Ρι Συροςβεςτικζσ Χπθρεςίεσ ι Υτακμοί Σόλεων, Αεροδρομίων και Νιμζνων (Σ.Χ. ι 
Σ.Υ.) 

     ε. Φα Συροςβεςτικά Μλιμάκια (Σ.Μ.) 

     ςτ. Φα Συροςβεςτικά Υυνεργεία 

η. Ρι Εκελοντικοί Συροςβεςτικοί Υτακμοί και 
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     θ. Φα Εκελοντικά Συροςβεςτικά Μλιμάκια. 

4. Ρι Σεριφερειακζσ Συροςβεςτικζσ Διοικιςεισ (ΣΕ.ΣΧ.Δ.) υπάγονται ςτον Μλάδο 
Επιχειριςεων του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και κακοδθγοφνται, ςυντονίηονται  
εποπτεφονται και ελζγχονται από τον Χπαρχθγό Επιχειριςεων του Συροςβεςτικοφ 
Υϊματοσ. Ματά τθν άςκθςθ των ανωτζρω αρμοδιοτιτων ο Χπαρχθγόσ Επιχειριςεων 
επικουρείται από τρεισ Υυντονιςτζσ Επιχειριςεων (Αϋ 42). Ρι ΣΕ.ΣΧ.Δ. είναι οι εξισ: 

      α. Θ Σεριφερειακι Συροςβεςτικι Διοίκθςθ Αττικισ 

      β. Θ Σεριφερειακι Συροςβεςτικι Διοίκθςθ Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ 

      γ. Θ Σεριφερειακι Συροςβεςτικι Διοίκθςθ Μεντρικισ Ξακεδονίασ 

      δ. Θ Σεριφερειακι Συροςβεςτικι Διοίκθςθ Δυτικισ Ξακεδονίασ 

      ε. Θ Σεριφερειακι Συροςβεςτικι Διοίκθςθ Θπείρου 

    ςτ. Θ Σεριφερειακι Συροςβεςτικι Διοίκθςθ Θεςςαλίασ 

     η. Θ Σεριφερειακι Συροςβεςτικι Διοίκθςθ Δυτικισ Ελλάδασ 

     θ. Θ Σεριφερειακι Συροςβεςτικι Διοίκθςθ Σελοποννιςου 

     κ. Θ Σεριφερειακι Συροςβεςτικι Διοίκθςθ Υτερεάσ Ελλάδασ 

      ι. Θ Σεριφερειακι Συροςβεςτικι Διοίκθςθ Οοτίου Αιγαίου 

      ια. Θ Σεριφερειακι Συροςβεςτικι Διοίκθςθ Βορείου Αιγαίου 

      ιβ. Θ Σεριφερειακι Συροςβεςτικι Διοίκθςθ Μριτθσ 

      ιγ. Θ Σεριφερειακι Συροςβεςτικι Διοίκθςθ Ιονίων Οιςων. 
5. Ρι Ειδικζσ Ξονάδεσ Αντιμετϊπιςθσ Ματαςτροφϊν (Ε.Ξ.Α.Μ.) είναι οι εξισ: 
     α. 1θ Ειδικι Ξονάδα Αντιμετϊπιςθσ Ματαςτροφϊν (1θ Ε.Ξ.Α.Μ.) με ζδρα τθν Αττικι.  
     β. 2θ Ειδικι Ξονάδα Αντιμετϊπιςθσ Ματαςτροφϊν (2θ Ε.Ξ.Α.Μ.) με ζδρα τθ 
Θεςςαλονίκθ. 
     γ. 3θ Ειδικι Ξονάδα Αντιμετϊπιςθσ Ματαςτροφϊν (3θ Ε.Ξ.Α.Μ.) με ζδρα το Θράκλειο 
Μριτθσ.  
     δ. 4θ Ειδικι Ξονάδα Αντιμετϊπιςθσ Ματαςτροφϊν (4θ Ε.Ξ.Α.Μ.) με ζδρα τθν 
Μομοτθνι. 
     ε. 5θ Ειδικι Ξονάδα Αντιμετϊπιςθσ Ματαςτροφϊν (5θ Ε.Ξ.Α.Μ.) με ζδρα τα Ιωάννινα. 
     ςτ. 6θ Ειδικι Ξονάδα Αντιμετϊπιςθσ Ματαςτροφϊν (6θ Ε.Ξ.Α.Μ.) με ζδρα τθν Σάτρα. 
     η.   7θ Ειδικι Ξονάδα Αντιμετϊπιςθσ Ματαςτροφϊν (7θ Ε.Ξ.Α.Μ.) με ζδρα τθ Ναμία. 
     θ. 8θ Ειδικι Ξονάδα Αντιμετϊπιςθσ Ματαςτροφϊν (8θ Ε.Ξ.Α.Μ.) με ζδρα τθ Νάριςα. 
Ρι Ειδικζσ Ξονάδεσ Αντιμετϊπιςθσ Ματαςτροφϊν υπάγονται ςτον Χπαρχθγό 
Επιχειριςεων.  

6. Υτισ Σεριφερειακζσ Συροςβεςτικζσ Διοικιςεισ υπάγονται: 

      α. Ρι Διοικιςεισ Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν των Οομϊν τθσ οικείασ Σεριφζρειασ. 

      β. Φα Συροςβεςτικά Υυνεργεία. 
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7. Υτισ Διοικιςεισ Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν Οομοφ υπάγονται οι Συροςβεςτικοί 
Υτακμοί ι Χπθρεςίεσ, που λειτουργοφν ςτο νομό. Υτουσ Συροςβεςτικοφσ Υτακμοφσ ι 
Χπθρεςίεσ υπάγονται τα Συροςβεςτικά Μλιμάκια, οι Εκελοντικοί Συροςβεςτικοί Υτακμοί 
και τα εκελοντικά Συροςβεςτικά Μλιμάκια. Φα Συροςβεςτικά Μλιμάκια και οι 
Συροςβεςτικοί Υτακμοί  και τα εκελοντικά Συροςβεςτικά Μλιμάκια δεν ζχουν διοικθτικι 
αυτοτζλεια, εξυπθρετοφν μόνον επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ και υπάγονται ςτισ αρμόδιεσ 
κατά τόπον Συροςβεςτικζσ Χπθρεςίεσ ι Υτακμοφσ. 

8. Από τισ Μεντρικζσ και Σεριφερειακζσ Χπθρεςίεσ του Υϊματοσ οι παρακάτω Χπθρεςίεσ 
ζχουν ιδιαίτερθ και ςυγκεκριμζνθ αποςτολι και χαρακτθρίηονται ωσ Ειδικζσ Χπθρεςίεσ. 
Ειδικζσ Χπθρεςίεσ είναι οι εξισ: 

     α. Φο Ενιαίο Υυντονιςτικό Μζντρο Επιχειριςεων (Ε.Υ.Μ.Ε.) 

     β. Θ Συροςβεςτικι Ακαδθμία 

     γ. Θ Χπθρεςία Εναερίων Ξζςων (Χ.Ε.Ξ.Σ.Υ.) 

     δ. Θ Χπθρεςία Σλωτϊν Ξζςων (Χ.ΣΝέ.Ξ.) 

     ε. Θ Χγειονομικι Χπθρεςία Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ (ΧΓ.Χ.Σ.Υ.) 

     ςτ. Θ Διεφκυνςθ Αντιμετϊπιςθσ Εγκλθμάτων Εμπρθςμοφ (Δ.Α.Ε.Ε.) 

     η. Ρι Ε.Ξ.Α.Μ. 

     θ. Θ Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ (Δ.Ε.Ε.Σ.Υ.) και 

     κ. Φα Συροςβεςτικά Υυνεργεία. 

9. Ξε προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν, 
Διοικθτικισ Ξεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ, μπορεί να ςυνιςτϊνται νζεσ Χπθρεςίεσ και να 
αναδιαρκρϊνονται, ςυγχωνεφονται, υποβιβάηονται, προάγονται και καταργοφνται 
υφιςτάμενεσ Χπθρεςίεσ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 

10. Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν και Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ 
του Σολίτθ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Μυβερνιςεωσ, μπορεί να ιδρφονται 
και ςυγχωνεφονται Χπθρεςίεσ κατϊτερεσ τθσ Συροςβεςτικισ Χπθρεςίασ ι Υτακμοφ. 

11. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ μπορεί: 

    α. να ρυκμίηονται κζματα οργάνωςθσ, διάρκρωςθσ, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία 
λεπτομζρεια που αφορά τθ λειτουργία των Μεντρικϊν Χπθρεςιϊν του Συροςβεςτικοφ 
Υϊματοσ. 

     β. να καταργοφνται Χπθρεςίεσ κατϊτερεσ τθσ Συροςβεςτικισ Χπθρεςίασ ι Υτακμοφ, 
να αναςτζλλεται, για υπθρεςιακοφσ λόγουσ, θ λειτουργία τουσ, κακϊσ και να ορίηεται 
τυχόν εποχικότθτα  τθσ λειτουργίασ τουσ.  

     γ. να ρυκμίηονται κζματα εςωτερικισ διάρκρωςθσ και λειτουργίασ των Χπθρεςιϊν 
του Υϊματοσ, κακϊσ και κάκε άλλο ειδικότερο κζμα για τθ δφναμθ του πυροςβεςτικοφ 
προςωπικοφ, τθν άςκθςθ των κακθκόντων του και τθ ςυντιρθςθ του υλικοφ των 
Χπθρεςιϊν και 
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    δ. να κυρϊνεται ο πίνακασ χωρογραφικισ κατανομισ των Χπθρεςιϊν του Υϊματοσ». 
 

Άρκρο 68 
Κλάδοι και Επιτελείο Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ 

 
Φο άρκρο 5 του ν. 3511/2006 (ΪΕΜ 258Αϋ) αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 5 
Μλάδοι και Επιτελείο Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ  

1. Ρι Μλάδοι και το Επιτελείο του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ κατευκφνονται, 
ςυντονίηονται, εποπτεφονται,  ελζγχονται ωσ ακολοφκωσ: 

α. Ρ Μλάδοσ Χποςτιριξθσ από τον Χπαρχθγό Χποςτιριξθσ και ςυγκροτείται από: 
   αα. Φο Επιτελείο, 
   ββ. Φθν Συροςβεςτικι Ακαδθμία και  
   γγ. Φθν Χγειονομικι Χπθρεςία Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ (ΧΓ.Χ.Σ.Υ.).  
 
 β. Ρ Μλάδοσ Επιχειριςεων από τον Χπαρχθγό Επιχειριςεων και ςυγκροτείται 

από: 
   αα. Φθν Χπθρεςία Εναερίων Ξζςων (Χ.Ε.Ξ.Σ.Υ.). 
   ββ.  Φθν Χπθρεςία Σλωτϊν Ξζςων (Χ.ΣΝέ.Ξ.). 
   γγ. Φο Ενιαίο Υυντονιςτικό Μζντρο Επιχειριςεων (Ε.Υ.Μ.Ε.).  
   δδ. Φθ Διεφκυνςθ Αντιμετϊπιςθσ Εγκλθμάτων Εμπρθςμοφ (Δ.Α.Ε.Ε.). 
   εε. Φισ Σεριφερειακζσ Συροςβεςτικζσ Διοικιςεισ (ΣΕ.ΣΧ.Δ.). 
 

2. Ρι Μλάδοι μεταξφ τουσ είναι ιςότιμοι. Ρι Μλάδοι ςυντονίηονται, εποπτεφονται και 
ελζγχονται από τον Αρχθγό Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, διαρκρϊνονται ςε Διευκφνςεισ και 
οι Διευκφνςεισ ςε Φμιματα και Γραφεία. 
3.  Φο Επιτελείο του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ χειρίηεται τα κζματα προςλιψεων, 
προςδιοριςμοφ των αναγκϊν εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ του προςωπικοφ κατά 
ειδικότθτα ι τομζα δραςτθριότθτασ, ανάπτυξθσ ανκρωπίνων πόρων, πεικαρχίασ και εν 
γζνει υπθρεςιακισ κατάςταςθσ του προςωπικοφ, οργάνωςθσ, λειτουργίασ και 
κακοριςμοφ των αρμοδιοτιτων των οργάνων και των Χπθρεςιϊν του Υϊματοσ, 
κατάρτιςθσ, ερμθνείασ και παρακολοφκθςθσ τθσ νομοκεςίασ, εξυπθρζτθςθσ των 
δθμοςίων ςχζςεων, προχπολογιςμοφ, αποδοχϊν και γενικά οικονομικϊν και 
αςφαλιςτικϊν κεμάτων του προςωπικοφ του Υϊματοσ, κακϊσ και τα κζματα 
υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ, πλθροφορικισ και ςτζγαςθσ των Χπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τισ 
προτάςεισ των Διευκφνςεων των Μλάδων και προγραμματίηει, κατευκφνει, εποπτεφει  
και ελζγχει το ζργο των Χπθρεςιϊν ςτα κζματα αυτά. Φο Επιτελείο υποςτθρίηει ςτα 
κζματα αρμοδιότθτάσ του τισ Μεντρικζσ Χπθρεςίεσ του Υϊματοσ και διαρκρϊνεται ςτισ 
εξισ Διευκφνςεισ και Χπθρεςίεσ: 

     α. Διεφκυνςθ Συροςβεςτικϊν Επιχειριςεων, 

     β. Διεφκυνςθ Επικοινωνιϊν και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, 

     γ. Διεφκυνςθ Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ και Επικοινωνίασ, 
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     δ. Διεφκυνςθ Ανκρϊπινων Σόρων,   

     ε. Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν,  

    ςτ. Διεφκυνςθ Φεχνικισ Χποςτιριξθσ και Χποδομϊν και 

     η. Οομικι Χπθρεςία. 

4. Ρι Διευκφνςεισ και θ Οομικι Χπθρεςία υπάγονται ςτον Χπαρχθγό Χποςτιριξθσ και 
ςυντονίηονται και ελζγχονται από τον Υυντονιςτι Χποςτιριξθσ. 

5. Ξε απόφαςθ του Αρχθγοφ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ κακορίηονται τα λοιπά 
κζματα τθσ εςωτερικισ διάρκρωςθσ του Επιτελείου Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, 
εξειδικεφονται, τροποποιοφνται και κατανζμονται οι αρμοδιότθτεσ των Διευκφνςεων, 
των Φμθμάτων και των Γραφείων του Επιτελείου και των οργάνων που υπθρετοφν ςε 
αυτό, ςυςτινονται Γραφεία, εφόςον παρίςταται αναγκαίο, και ρυκμίηονται ςυναφι 
οργανωτικά και λειτουργικά ηθτιματα».  

 
Άρκρο 69 

φςταςθ Ενιαίου υντονιςτικοφ Κζντρου Επιχειριςεων (Ε..Κ.Ε.) μετά από 
ςυγχϊνευςθ 

1. Ιδρφεται Ενιαίο Υυντονιςτικό Μζντρο Επιχειριςεων (Ε.Υ.Μ.Ε.), το οποίο αποτελεί Ειδικι 
Μεντρικι Χπθρεςία του Υϊματοσ και υπάγεται απευκείασ ςτον Χπαρχθγό Επιχειριςεων 
του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ.  

2. Φο Ε.Υ.Μ.Ε. ζχει ωσ κφρια αποςτολι και αρμοδιότθτεσ το ςφνολο των αρμοδιοτιτων 
του Υυντονιςτικοφ - Επιχειρθςιακοφ Μζντρου Χπθρεςιϊν του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ 
(Υ.Ε.Μ.Χ.Σ.Υ.), του Μζντρου Επιχειριςεων Σολιτικισ Σροςταςίασ (Μ.Ε.Σ.Σ.) και του 
Υυντονιςτικοφ Μζντρου Δαςοπυρόςβεςθσ (Υ.ΜΕ.Δ.), τα οποία ςυγχωνεφονται και 
αποτελοφν πλζον επιμζρουσ Ξονάδεσ του Ε.Υ.Μ.Ε..   

3. Φου Ε.Υ.Μ.Ε. προΐςταται Διοικθτισ, τον οποίο επικουρεί κατά τθν άςκθςθ των 
κακθκόντων του, και αναπλθρϊνει, όταν δεν υπάρχει, απουςιάηει ι κωλφεται, ο 
Χποδιοικθτισ ο οποίοσ εκτελεί όλα τα κακικοντα του Διοικθτι, εκτόσ από τθ ςφνταξθ 
εκκζςεων ικανότθτασ. έσ Χποδιοικθτισ ορίηεται ο ανϊτεροσ από τουσ Αξιωματικοφσ που 
προΐςτανται ςτο 199- Υ.Ε.Μ.Χ.Σ.Υ., και ςτο Μ.Ε.Σ.Σ., ι, μεταξφ ομοιοβάκμων, ο 
αρχαιότεροσ. Φον Χποδιοικθτι αναπλθρϊνει ο αρχαιότεροσ Αξιωματικόσ τθσ Χπθρεςίασ 
που προζρχεται από το Σ.Υ..  

4.  Φο Ενιαίο Υυντονιςτικό Μζντρο Επιχειριςεων διαρκρϊνεται ωσ εξισ: 
      α. Συντονιςτικό - Επιχειρηςιακό Κζντρο Υπηρεςιών του Πυροςβεςτικοφ Σώματοσ (199 
Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), του οποίου θ αποςτολι και οι βαςικζσ αρμοδιότθτεσ είναι οι ακόλουκεσ: 
-  Οα λαμβάνει, όλο το 24ωρο, τισ τθλεφωνικζσ κλιςεισ από το Νεκανοπζδιο Αττικισ 
για οποιοδιποτε ςυμβάν που ανάγεται ςτθν αρμοδιότθτα του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ 
και να κινθτοποιεί τισ απαιτοφμενεσ πυροςβεςτικζσ δυνάμεισ με τα εγκατεςτθμζνα και 
λειτουργοφντα ς’ αυτό μζςα αςφρματθσ ι ενςφρματθσ επικοινωνίασ, αλλά και με κάκε 
πρόςφορο άλλο μζςο.  
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-  Οα λαμβάνει τυχόν κλιςεισ από όλθ τθν Επικράτεια για τοπικά ςυμβάντα, τα οποία 
διαβιβάηει αμζςωσ ςτθν κατά τόπο αρμόδια Συροςβεςτικι Χπθρεςία (Σ.Χ.), για τθν 
αντιμετϊπιςι τουσ. 
-  Οα διαβιβάηει τισ εντολζσ ι οδθγίεσ του Επιτελείου Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ ςτισ 
Χπθρεςίεσ του Υϊματοσ ι ςε άλλεσ πολιτικζσ και ςτρατιωτικζσ αρχζσ.  
-  Οα λαμβάνει και καταγράφει ςε ειδικό δελτίο όλα τα ςυμβάντα του 24ϊρου ςτα 
οποία επελιφκθςαν οι Χπθρεςίεσ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 
-  Οα ςυντάςςει δελτίο ςυμβάντων 24ϊρου, το οποίο περιλαμβάνει τα ςοβαρά και 
μεγάλα ςυμβάντα, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ εγκφκλιεσ διαταγζσ του Επιτελείου 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και να διαβιβάηει αυτό αρμοδίωσ. 
-  Οα ςυντονίηει τθν κινθτοποίθςθ των πυροςβεςτικϊν δυνάμεων, ςφμφωνα με τισ 
εντολζσ τθσ Θγεςίασ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, για τα ςυμβάντα μεγάλθσ ζκταςθσ 
που εκδθλϊνονται και εξελίςςονται ςε όλθ τθν Επικράτεια για τθν αντιμετϊπιςθ των 
οποίων απαιτείται θ ςυμμετοχι δφο ι περιςςότερων Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν. 
-  Οα ςυνεργάηεται άμεςα για τθν αντιμετϊπιςθ ςοβαρϊν ςυμβάντων, ιδίωσ ςειςμϊν, 
πλθμμυρϊν, μεγάλων αυτοκινθτικϊν ι ςιδθροδρομικϊν ατυχθμάτων, πυρκαγιϊν 
πλοίων, με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.  
-  Οα γνωςτοποιεί ςτον Επόπτθ Αςφαλείασ του Επιτελείου Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ τα 
ςοβαρά και μεγάλα ςυμβάντα, προκειμζνου αυτόσ να ενθμερϊςει τα αρμόδια όργανα 
του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ. 
      β. Συντονιςτικό Κζντρο Δαςοπυρόςβεςησ (Σ.ΚΕ.Δ.), του οποίου με αποςτολι τθν 
κακθμερινι παρακολοφκθςθ ςε πανελλαδικό επίπεδο όλων των εν εξελίξει 
αγροτοδαςικϊν πυρκαγιϊν, τον ςυντονιςμό, τθ διαχείριςθ και τθν αποςτολι των 
διατικεμζνων εκνικϊν και μιςκωμζνων εναζριων μζςων δαςοπυρόςβεςθσ 
(αεροςκαφϊν και ελικοπτζρων), που ςυντρζχουν ςτθν κατάςβεςθ τουσ από κοινοφ με 
τισ επίγειεσ δυνάμεισ, τον προγραμματιςμό των εναζριων επιτθριςεων, τθν ζγκριςθ 
αιτθμάτων για εκπαίδευςθ και ςυντιρθςθ εκνικϊν εναερίων μζςων, τθ διάκεςθ 
εναερίων μζςων για τθν αποςτολι - μεταφορά πεηοπόρων τμθμάτων ι πυροςβεςτικϊν 
οχθμάτων ςτον τόπο τθσ πυρκαγιάσ, όταν τοφτο απαιτείται, κακϊσ και τθν αποςτολι 
αεροπορικϊν μζςων για τον ςυντονιςμό των από αζροσ επιχειριςεων με αντικείμενο 
δαςικζσ πυρκαγιζσ αλλά και άλλα ςυμβάντα αρμοδιότθτασ Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 
      γ. Κζντρο Επιχειρήςεων Πολιτικήσ Προςταςίασ το οποίο ςυντονίηει και διαχειρίηεται 
ςε εκνικό επίπεδο τισ δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε 
περιπτϊςεισ κινθτοποίθςθσ πολιτικισ προςταςίασ με ςτόχο τθν ελαχιςτοποίθςθ των 
ςυνεπειϊν τουσ. Για το ςκοπό αυτό λειτουργεί ςε εικοςιτετράωρθ βάςθ με το αναγκαίο 
προςωπικό που αποτελείται από ειδικευμζνα ςτελζχθ πολιτικισ προςταςίασ και 
επιτελικά ςτελζχθ των Ενόπλων Δυνάμεων, τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του Νιμενικοφ 
Υϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ κλπ. και περιλαμβάνει: 
        αα. Τη Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήςεων, θ οποία ιδίωσ αποτελεί το ςφνδεςμο 
του Ε.Υ.Μ.Ε. αφενόσ για τθ διαβίβαςθ εντολϊν που αφοροφν τθν προςγείωςθ και τθν 
απογείωςθ των αεροςκαφϊν δαςοπυρόςβεςθσ, και, αφετζρου, το ςφνδεςμο του Ε.Υ.Μ.Ε. 
με τθ μθτρικι μονάδα και τα κλιμάκια των κάκε είδουσ εκνικϊν εναερίων μζςων. Επίςθσ 
αναφζρει κακθμερινϊσ, με το πρϊτο φωσ, τθν ετοιμότθτα των αεροςκαφϊν, ςτον 
Αξιωματικό – Επιχειριςεων, ζρχεται ςε επαφι, με τα εναζρια μζςα που επιχειροφν ςε 
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πυρκαγιά με όποιο τρόπο κρίνεται πρόςφοροσ, προκειμζνου να λάβει αναφορά από 
τουσ χειριςτζσ για τθν πορεία τθσ πυρκαγιάσ και αμζςωσ αναφζρει ςτον Σροϊςτάμενο 
του Μ.Ε.Σ.Σ., επικοινωνεί με όλα τα αεροδρόμια τθσ Ϋϊρασ ςχετικά με τισ πτιςεισ όλων 
των εναερίων μζςων δαςοπυρόςβεςθσ ςε αυτά, ςυμπλθρϊνει και υποβάλλει ςτον 
Αξιωματικό Επιχειριςεων ειδικό ζντυπο θμεριςιασ πτθτικισ δραςτθριότθτασ όλων των 
αεροςκαφϊν, ςυγκεντρϊνει και επεξεργάηεται ςτατιςτικά ςτοιχεία που αφοροφν τισ 
πυρκαγιζσ και τθ δαςοπυρόςβεςθ, ενθμερϊνεται και εγκρίνει τθν μεταςτάκμευςθ των 
αεροςκαφϊν για τθν αποφυγι κακιλωςθσ των αεροςκαφϊν ςε περίπτωςθ δυςμενϊν 
καιρικϊν ςυνκθκϊν και ενθμερϊνει το Νιμενικό Υϊμα- Ελλθνικι Ακτοφυλακι για τα 
ςθμεία υδρολθψίασ των αεροςκαφϊν. 
       ββ. Φθ Ξονάδα Διεκνοφσ Υυνδρομισ και Χποςτθρικτικϊν Δυνάμεων Σολιτικισ 
Σροςταςίασ, θ οποία, μεταξφ άλλων: 

- Υυμμετζχει ςε διαδικαςίεσ, λειτουργίεσ και αναφορζσ, ςε μθχανιςμοφσ 
ενεργοποίθςθσ με αντίςτοιχα Μζντρα Σολιτικισ Σροςταςίασ άλλων χωρϊν, 
ενθμερϊνοντασ ςχετικϊσ για τθ λιψθ απόφαςθσ τθ Διεφκυνςθ Υχεδιαςμοφ και 
Εφαρμογϊν τθσ Υυντονιςτικισ Αρχισ Σολιτικισ Σροςταςίασ. 

- Αξιολογεί επιχειρθςιακά τισ πλθροφορίεσ που δζχεται το Μζντρο Επιχειριςεων 
Σολιτικισ Σροςταςίασ είτε ωσ προειδοποίθςθ για επερχόμενο γεγονόσ, είτε ωσ απλι 
ενθμζρωςθ για γεγονόσ που προκφπτει αιφνίδια και κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 24ϊρου. 

- Διαχειρίηεται και ταξινομεί το θμεριςιο δελτίο ςυμβάντων που δζχεται από το 
Μζντρο Επιχειριςεων, τουσ χάρτεσ προγνϊςεωσ κινδφνου πυρκαγιάσ που επεξεργάηεται 
θ Διεφκυνςθ Υχεδιαςμοφ και Εφαρμογϊν τθσ Υυντονιςτικισ Αρχισ Σολιτικισ 
Σροςταςίασ, κακϊσ και δελτία άλλων επικινδφνων φαινομζνων. 

- Αξιοποιεί επιχειρθςιακά τισ δυνατότθτεσ των Μινθτϊν Μζντρων Σολιτικισ 
Σροςταςίασ. 

- Υυντάςςει θμεριςιο δελτίο ςυμβάντων και το προωκεί ςτο 199 Υ.Ε.Μ.Χ.Σ.Υ.. 
- Διακζτει κλιμάκια εμπειρογνωμόνων για τον επιτόπου ςυντονιςμό των 

ενεργειϊν αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν. 
- Ξεριμνά για τθ διαςφνδεςθ του Ε.Υ.Μ.Ε. με τα Μινθτά Μζντρα Επιχειριςεων τθσ 

Σολιτικισ Σροςταςίασ και τα αντίςτοιχα Επιχειρθςιακά Μζντρα των εκνικϊν φορζων 
ζκτακτθσ ανάγκθσ (ΕΝ.ΑΥ, Ζνοπλεσ Δυνάμεισ, Νιμενικό Υϊμα-Ελλθνικι Ακτοφυλακι, 
Ε.Μ.Α.Β. κ.λ.π), κακϊσ και των επιχειρθςιακϊν κζντρων ςε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. 
    γγ. Τη Μονάδα Ευρωπαϊκοφ Αριθμοφ Ζκτακτησ Ανάγκησ «112», θ οποία προβαίνει ςε 
άμεςθ αναηιτθςθ των απαραίτθτων πλθροφοριϊν για τον εντοπιςμό τθσ κζςθσ 
καλοφντοσ ςτο 112 ςφμφωνα με τθν Σράξθ τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των 
Επικοινωνιϊν (Α.Δ.Α.Ε.) «για τθν επεξεργαςία κλιςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ για τθν παροχι 
πλθροφοριϊν ςτουσ αρμόδιουσ για τθν αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ 
φορείσ», όπωσ κάκε φορά ιςχφει και τθ γνωςτοποίθςθ -ανάκεςθ των απαραίτθτων 
ςτοιχείων ςτον αρμόδιο επιχειρθςιακά φορζα ζκτακτθσ ανάγκθσ». Ξε απόφαςθ του 
Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ ρυκμίηονται επιμζρουσ κζματα 
οργάνωςθσ, διάρκρωςθσ, λειτουργίασ, ςτελζχωςθσ τθσ Ξονάδασ αυτισ και κάκε άλλο 
ςυναφζσ ηιτθμα.   
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    δδ. Το Γραφείο Τρεχουςών Επιχειρήςεων και Γραμματειακήσ Υποςτήριξησ το οποίο, 
μεταξφ άλλων, ειςθγείται, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Υχεδιαςμοφ και Εφαρμογϊν 
τθσ Υυντονιςτικισ Αρχισ Σολιτικισ Σροςταςίασ, τθ λιψθ μζτρων ετοιμότθτασ πολιτικισ 
προςταςίασ και μζτρων ζκτακτθσ ανάγκθσ, ςυντάςςει μνθμόνια ενεργειϊν για τθν 
αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν που προωκοφνται ςτο Μ.Ε.Σ.Σ. ι το Ε.Υ.Μ.Ε. και ςε 
δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ, εξαςφαλίηει, μζςω τθσ Ε.Ξ.Χ και κατά περίπτωςθ 
αρμόδιων επιςτθμονικϊν φορζων τθν επιςτθμονικι ςτιριξθ και τεκμθρίωςθ όλων των 
ςχεδίων και δράςεων, αξιοποιεί τισ προγνϊςεισ πρόδρομων φαινομζνων (καιρικϊν και 
άλλων) φυςικϊν καταςτροφϊν, με ςκοπό τθν ζγκαιρθ κινθτοποίθςθ του δυναμικοφ και 
των μζςων πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ απειλοφμενου κινδφνου 
καταςτροφϊν, κακϊσ και για τθν ενθμζρωςθ και παροχι οδθγιϊν προσ τουσ πολίτεσ ςε 
ςυνεργαςία με το Γραφείο Φφπου και Δθμοςίων Υχζςεων. 

5. Ξε απόφαςθ του Αρχθγοφ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ εκδίδεται Μανονιςμόσ 
Ρργάνωςθσ και Νειτουργίασ του Ε.Υ.Μ.Ε., κακϊσ και Μανονιςμόσ Εςωτερικισ Χπθρεςίασ-
Ξνθμόνιο Ενεργειϊν των Χπθρεςιϊν και των Ξονάδων του και ρυκμίηονται κζματα 
ςτελζχωςισ του κακϊσ και κάκε άλλο ςυναφζσ ηιτθμα.  

6. α. Θ Ξονάδα Αεροπορικϊν Επιχειριςεων ςτελεχϊνεται κατά τθ διάρκεια τθσ 
αντιπυρικισ περιόδου από ανϊτερο Αξιωματικό του Γ.Ε.Α. που διατίκεται από αυτό και 
τοποκετείται με κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Εκνικισ Άμυνασ και Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ.  

     β. Υτθ Ξονάδα Διεκνοφσ Υυνδρομισ και Χποςτθρικτικϊν Δυνάμεων Σολιτικισ 
Σροςταςίασ του Μζντρου Επιχειριςεων Σολιτικισ Σροςταςίασ προΐςταται ο Εκνικόσ 
Εκπρόςωποσ Σολιτικισ Σροςταςίασ του άρκρου 116 παρ. 2 του παρόντοσ ι ο 
αναπλθρωτισ του.  
    γ. Υτθ Ξονάδα Ευρωπαϊκοφ Αρικμοφ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ «112» προΐςταται υπάλλθλοσ 
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σολιτικισ Σροςταςίασ, ο οποίοσ ορίηεται με απόφαςθ του 
Γενικοφ Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ.  
7. Φο Ε.Υ.Μ.Ε. διζπεται από τισ διατάξεισ περί πεικαρχίασ, που ιςχφουν ςτθν Χπθρεςία 
από τθν οποία προζρχονται οι υπθρετοφντεσ Αξιωματικοί και Χπάλλθλοι. 

8. Θ Διεφκυνςθ Υχεδιαςμοφ και Εφαρμογϊν τθσ Υυντονιςτικισ Αρχισ Σολιτικισ 
Σροςταςίασ αποτελεί μόνιμο υποςτθρικτικό και γνωμοδοτικό μθχανιςμό του Ε.Υ.Μ.Ε. και, 
ιδίωσ, του Υ.ΜΕ.Δ. και του Μ.Ε.Σ.Σ. και τροφοδοτεί το Ε.Υ.Μ.Ε. με το αναγκαίο 
πλθροφοριακό και υποςτθρικτικό υλικό.  

 
Άρκρο 70 

Αναβάκμιςθ τθσ Πυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ-Εκνικι χολι Πολιτικισ Προςταςίασ 
(Ε..ΠΟ.Π.)  

 
1. Θ Συροςβεςτικι Ακαδθμία αποτελεί Οομικό Σρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου, ζχει 
διοικθτικι και οικονομικι αυτοτζλεια και θ εποπτεία ςε αυτιν αςκείται από τον 
Χπουργό Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ διά του Επιτελείου του 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και από τον Χπουργό Σαιδείασ και Θρθςκευμάτων. 
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2. Θ Συροςβεςτικι Ακαδθμία διζπεται από το π.δ. 174/1983 (Αϋ 68), όπωσ ιςχφει, από τισ 
διατάξεισ του άρκρου 12 του ν. 3511/2006 (Α’ 258) και από τισ διατάξεισ του παρόντοσ. 
3. Θ παρ. 2 του άρκρου 12 του ν. 3511/2006 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 
«2. Θ Συροςβεςτικι Ακαδθμία περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ Υχολζσ: 
     α. Υχολι Ανκυποπυραγϊν. 
     β. Υχολι Αρχιπυροςβεςτϊν. 
     γ. Υχολι Συροςβεςτϊν. 
     δ. Υχολι Επιμόρφωςθσ και Ξετεκπαίδευςθσ. 
     ε. Εκνικι Υχολι Σολιτικισ Σροςταςίασ (Ε.Υ.ΣΡ.Σ).». 
4. Θ Συροςβεςτικι Ακαδθμία ζχει ωσ αποςτολι: 
     α. Φθν εκπαίδευςθ, επιμόρφωςθ και ειδικι κατάρτιςθ μζςω των επιμζρουσ 
Σαραγωγικϊν Υχολϊν ςτα κατά κλάδο πυροςβεςτικά κακικοντα για τουσ ιδιϊτεσ που 
κατατάςςονται ςτο Συροςβεςτικό Υϊμα, κακϊσ και μζςω τθσ Υχολισ Επιμόρφωςθσ και 
Ξετεκπαίδευςθσ για το εν ενεργεία πυροςβεςτικό προςωπικό με γνϊμονα τθν 
αναβάκμιςθ αυτοφ για τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων και υποχρεϊςεϊν του και τθν 
ενίςχυςθ τθσ επιχειρθςιακισ και ςτελεχιακισ του ικανότθτασ. 
     β. Φθν παροχι πιςτοποιθμζνθσ εκπαίδευςθσ και μετεκπαίδευςθσ ςε ιδιϊτεσ, ςτελζχθ 
τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, και των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Υωμάτων Αςφαλείασ, ςτουσ τομείσ τθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ, τθσ πολιτικισ άμυνασ 
και τθσ διαχείριςθσ κρίςεων. 
     γ. Φθν υποβολι ποριςμάτων ερευνϊν, μελετϊν και ςυμπεραςμάτων ςτον Χπουργό 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ για τθ χάραξθ ςτρατθγικισ ςε κζματα 
ανκρϊπινου δυναμικοφ αρμοδιότθτάσ τθσ, τθν ειςιγθςθ οργανωτικϊν αλλαγϊν και τθ 
ςυμβουλευτικι ι άλλθ υποςτιριξθ του ςε κζματα αρμοδιότθτάσ τθσ. 
     δ. Φθ κζςπιςθ ειδικοφ ατομικοφ δελτίου κατάρτιςθσ για: 
        αα) το ζνςτολο και πολιτικό προςωπικό του Υϊματοσ, με ςκοπό τθ ςυνολικι 
παρακολοφκθςθ του εν γζνει μορφωτικοφ και επιμορφωτικοφ ιςτορικοφ τουσ ςε 
ατομικό επίπεδο, 
       ββ) τθν πιςτοποίθςθ των ιδιωτϊν που φοιτοφν ςε αυτιν, κακϊσ και των εκελοντϊν 
του ν. 4029/2011 και του ν. 3013/2002. 
5. Υτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ τθσ θ Συροςβεςτικι Ακαδθμία μπορεί, μεταξφ άλλων: 
      α. Οα ςυνεργάηεται και να ςυνάπτει προγραμματικζσ ςυμφωνίεσ, μνθμόνια ι 
ςυμβάςεισ με Α.Ε.Ι. ι Φ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, με εκπαιδευτικά ιδρφματα 
και Υχολζσ των Ενόπλων Δυνάμεων και των άλλων Υωμάτων Αςφαλείασ, με το Εκνικό 
Μζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ, με τθν Ελλθνικι Εταιρεία Φοπικισ 
Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ, με φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου 
τομζα, ερευνθτικά ι άλλα ινςτιτοφτα, κακϊσ και με φορείσ που παρζχουν εκπαίδευςθ, 
εκπονοφν μελζτεσ, διενεργοφν ζρευνεσ υλοποιοφν προγράμματα και ανικουν ςτο 
δθμόςιο ι τον ιδιωτικό τομζα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, ι με άλλουσ φορείσ 
εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ του δθμοςίου ι ιδιωτικοφ τομζα τθσ 
θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι με κοινωνικοφσ ι ςυλλογικοφσ φορείσ ι με διεκνείσ και 
υπερεκνικοφσ οργανιςμοφσ ι με πρόςωπα εγνωςμζνου επιςτθμονικοφ κφρουσ. 
     β. Οα υλοποιεί μζροσ του ακαδθμαϊκοφ προγράμματοσ ςπουδϊν που αφορά ςτθν 
εκπαίδευςθ των Δοκίμων Ανκυποπυραγϊν ςε Υχολζσ ι Φμιματα Α.Ε.Ι. ι Α.Υ.Ε.Ι. τθσ 
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Ακινασ, για τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ που απαιτείται θ παροχι εξειδικευμζνων γνϊςεων 
ςε ςυγκεκριμζνα μακιματα, επιςτθμονικζσ περιοχζσ και ειδικότθτεσ, κυρίωσ ςε 
αντικείμενα των τεχνικϊν, οικονομικϊν και νομικϊν επιςτθμϊν.  
     γ. Οα ςχεδιάηει και να υλοποιεί ςε ςυνεργαςία με Α.Ε.Ι. ι Φ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι τθσ 
αλλοδαπισ διατμθματικά προγράμματα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν που απονζμουν ςε 
Αξιωματικοφσ του Σ.Υ., των Υωμάτων Αςφαλείασ και των Ενόπλων Δυνάμεων κακϊσ και 
ςε ιδιϊτεσ, μεταπτυχιακά διπλϊματα εξειδίκευςθσ ςε αντικείμενα ςυναφι με το ςκοπό, 
τθν αποςτολι και τισ αρμοδιότθτεσ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ.  
     δ. Οα ςχεδιάηει και να υλοποιεί, ςε ςυνεργαςία με Α.Ε.Ι. ι Φ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι τθσ 
αλλοδαπισ, προγράμματα, μακιματα διδαςκαλίασ ι ςεμινάρια για τθν εκμάκθςθ ξζνων 
γλωςςϊν ι τθν πιςτοποίθςθ ςε κζματα ξενόγλωςςθσ ειδικισ ορολογίασ που αφορά το 
Συροςβεςτικό Υϊμα και τθν Σολιτικι Σροςταςία. Ξε απόφαςθ των Χπουργϊν Σαιδείασ 
και Θρθςκευμάτων, Σολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ μπορεί να ρυκμίηονται επιμζρουσ ηθτιματα πιςτοποίθςθσ όςων παρακολουκοφν 
τα ωσ άνω προγράμματα και ςεμινάρια, κακϊσ και κάκε άλλο ηιτθμα που αφορά τθν 
εφαρμογι τθσ παροφςασ διάταξθσ.   
    ε. Οα εκπονεί μελζτεσ, να διεξάγει ζρευνεσ, να παρζχει ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, να 
ςυμμετζχει ςε διαγωνιςμοφσ για τθν ανάλθψθ επιςτθμονικϊν και εκπαιδευτικϊν 
δράςεων που εμπίπτουν ςτθν εν γζνει αποςτολι τθσ.  
    ςτ. Οα υλοποιεί ςε ςυνεργαςία με άλλουσ φορείσ ευρωπαϊκά ι άλλα εκπαιδευτικά και 
ερευνθτικά προγράμματα.  
    η. Οα ςχεδιάηει, να κοςτολογεί και να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα φςτερα 
από πρόταςθ του Φμιματοσ Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνων Σόρων του Επιτελείου Σ.Υ. για το 
προςωπικό και τθν υποςτιριξθ των διοικθτικϊν και οργανωτικϊν αναγκϊν του 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 
    θ. Οα παρζχει υπθρεςίεσ, εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ περιεχομζνου, ςε φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα του ιδιωτικοφ τομζα ζναντι αμοιβισ. Ρ τρόποσ κακοριςμοφ των 
υπθρεςιϊν και τθσ ςχετικισ αμοιβισ προςδιορίηεται με κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν 
Ρικονομικϊν και Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ. 
    κ. Οα πιςτοποιεί το επίπεδο γνϊςεων και δεξιοτιτων του πολιτικοφ προςωπικοφ τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Σολιτικισ Σροςταςίασ, κακϊσ και των ιδιωτϊν που φοιτοφν ςε 
αυτι. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, μετά από 
γνϊμθ του Διοικθτι τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, κακορίηονται οι ειδικότθτεσ, θ 
διαδικαςία και ο τρόποσ πιςτοποίθςθσ. 
 
6.  α. Φα εκπαιδευτικά όργανα τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ είναι: 
        αα) Φο Εκπαιδευτικό Υυμβοφλιο. 
        ββ) Ρ Διευκυντισ Υπουδϊν τθσ κάκε Υχολισ. 
     β. Φο Εκπαιδευτικό Υυμβοφλιο αποτελείται από το Διοικθτι τθσ Συροςβεςτικισ 
Ακαδθμίασ ωσ Σρόεδρο, τον Χποδιοικθτι αυτισ, το Διοικθτι τθσ οικείασ Υχολισ, το 
Διευκυντι Ανκρωπίνων Σόρων, τον Διευκυντι Υπουδϊν τθσ κάκε Υχολισ και ζναν 
εκπρόςωπο του διδακτικοφ προςωπικοφ τθσ κάκε Υχολισ, ωσ μζλθ. 
     γ. Ρι Διευκυντζσ Υπουδϊν και οι εκπρόςωποι του διδακτικοφ προςωπικοφ κάκε 
Υχολισ επιλζγονται από το εκπαιδευτικό Υυμβοφλιο τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ. 
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     δ. έσ Διευκυντζσ Υπουδϊν κάκε Υχολισ ορίηονται διδακτικό και ερευνθτικό 
προςωπικό των Α.Ε.Ι. τθσ Ϋϊρασ που διδάςκουν ςτθν Συροςβεςτικι Ακαδθμία και αν 
δεν υπάρχουν ορίηεται διδάςκων κακθγθτισ τθσ οικείασ Υχολισ, ο οποίοσ είναι κάτοχοσ 
διδακτορικοφ διπλϊματοσ. 
     ε. έσ εκπρόςωποσ του διδακτικοφ προςωπικοφ κάκε Υχολισ ορίηεται, με απόφαςθ 
του Διοικθτι τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, διδάςκων κακθγθτισ τθσ οικείασ Υχολισ, ο 
οποίοσ είναι κάτοχοσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ. 
     ςτ. Φο εκπαιδευτικό ςυμβοφλιο ςυγκροτείται με απόφαςθ του Αρχθγοφ 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. Ϋρζθ γραμματζα εκτελεί ο Σροϊςτάμενοσ του Φμιματοσ – 
Ξελετϊν – Εκπαίδευςθσ – Ξετεκπαίδευςθσ, ο οποίοσ τθρεί και το βιβλίο αποφάςεων 
του εκπαιδευτικοφ ςυμβουλίου. 
     η. Ρ Διευκυντισ Υπουδϊν κάκε Υχολισ, ςε ςυνεργαςία με το Διοικθτι τθσ κάκε 
Υχολισ, το πρϊτο δίμθνο κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ ειςθγείται προσ το εκπαιδευτικό 
ςυμβοφλιο το πρόγραμμα ςπουδϊν κάκε ςχολισ, τα κζματα τθσ διδακτζασ φλθσ, τα 
ςυγγράμματα και τα εκπαιδευτικά βοθκιματα που είναι αναγκαία για τθν εκπαίδευςθ 
των φοιτθτϊν τθσ Υχολισ, κακϊσ και για κάκε κζμα που αφορά τθν εκπαιδευτικι και 
ακαδθμαϊκι λειτουργία τθσ Υχολισ. Θ ςχετικι απόφαςθ λαμβάνεται από το 
εκπαιδευτικό ςυμβοφλιο.  
7. Φο διοικθτικό, εκπαιδευτικό, ζνςτολο και βοθκθτικό προςωπικό τθσ Υχολισ διζπεται 
από τισ διατάξεισ του π.δ. 174/1983, όπωσ ιςχφει. 
8. α. Φο διδακτικό προςωπικό τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ ορίηεται, για τουσ ιδιϊτεσ, 
με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ, φςτερα από ειςιγθςθ του 
Διοικθτι τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ και το ζνςτολο προςωπικό με απόφαςθ του 
Αρχθγοφ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, φςτερα από ειςιγθςθ του Διοικθτι τθσ 
Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ. Για τθν επιλογι διδακτικοφ προςωπικοφ ςτα ακαδθμαϊκά 
μακιματα ειςθγείται ςτον Διοικθτι τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ τριμελισ επιτροπι, θ 
οποία αποτελείται από τον Χποδιοικθτι τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ ι τον 
αναπλθρωτι του και δφο κακθγθτζσ ι αναπλθρωτζσ κακθγθτζσ των Α.Ε.Ι. τθσ Ϋϊρασ του 
ιδίου ι ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου με τθν υπό πλιρωςθ κζςθ, ενϊ ςτα μθ 
ακαδθμαϊκά μακιματα ειςθγείται ςχετικϊσ ςτον Διοικθτι τριμελισ επιτροπι 
αποτελοφμενθ από τον Χποδιοικθτι τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ ι τον αναπλθρωτι 
του, το Διοικθτι τθσ οικείασ Υχολισ και το Διευκυντι Ανκρωπίνων Σόρων. Ρι ανωτζρω 
επιτροπζσ ςυγκροτοφνται με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ.  
 Για τθν επιλογι του ανωτζρω προςωπικοφ απαιτείται θ δθμοςίευςθ προθγοφμενθσ 
προκιρυξθσ, με τθν οποία κακορίηονται τα προςόντα που απαιτοφνται για τθν επιλογι, 
τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται προσ απόδειξθ των προςόντων των υποψθφίων, θ 
διάρκεια και οι λοιποί όροι εργαςίασ. Υτισ περιπτϊςεισ που το γνωςτικό αντικείμενο του 
κάκε μακιματοσ διδάςκεται ςε Α.Ε.Ι., για τθ διδαςκαλία του ςτθν Συροςβεςτικι 
Ακαδθμία απαιτείται θ κατοχι τίτλου διδακτορικοφ ςπουδϊν ςε ςυναφζσ αντικείμενο, 
και μόνο όταν δεν υπάρχει υποψιφιοσ επιτρζπεται θ διδαςκαλία του από κάτοχο 
μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςε ςυναφζσ αντικείμενο. Θ προκιρυξθ εκδίδεται από το 
Διοικθτι τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, μετά από ειςιγθςθ του εκπαιδευτικοφ 
ςυμβουλίου που διατυπϊνεται πριν από τθ λιξθ του προθγοφμενου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 
και δθμοςιεφεται ςε δφο (2) τουλάχιςτον θμεριςιεσ εφθμερίδεσ πανελλινιασ 
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κυκλοφορίασ και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. Για τθν 
αμοιβι των κακθγθτϊν ι αναπλθρωτϊν κακθγθτϊν Α.Ε.Ι. που ςυμμετζχουν ςτισ 
τριμελείσ επιτροπζσ επιλογισ εφαρμόηεται θ παρ. 3 του άρκρου 21 του ν. 4024/2011.  
     β. Ξε τθν ίδια διαδικαςία ορίηονται και ιςάρικμοι αναπλθρωματικοί κακθγθτζσ. 
9. Ξε απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν και Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ κακορίηεται θ αποηθμίωςθ των Διευκυντϊν Υπουδϊν των Υχολϊν για τθν 
απαςχόλθςι τουσ, πζραν των διδακτικϊν τουσ κακθκόντων. 
10. Για τθν ειςαγωγι ςτισ Υχολζσ Ανκυποπυραγϊν και Συροςβεςτϊν τθσ Συροςβεςτικισ 
Ακαδθμίασ οι υποψιφιοι ιδιϊτεσ υποβάλλονται ςε «Σροκαταρκτικζσ εξετάςεισ» 
(ακλθτικζσ, υγειονομικζσ και ψυχοτεχνικζσ δοκιμαςίεσ) που γίνονται με μζριμνα του 
Επιτελείου του Σ.Υ. και ςφμφωνα με όςα ορίηονται από τισ οικείεσ διατάξεισ του νόμου 
και τουσ οικείουσ κανονιςμοφσ. Φο πρόγραμμα των προκαταρκτικϊν εξετάςεων 
διατυπϊνεται πριν από τθ λιξθ του προθγοφμενου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, καταρτίηεται 
από το εκπαιδευτικό ςυμβοφλιο τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ ςε ςυνεργαςία με τθ 
Διεφκυνςθ Ανκρωπίνων Σόρων του Επιτελείου και εγκρίνεται με απόφαςθ του Διοικθτι 
τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ. Υτισ εξετάςεισ αυτζσ ο υποψιφιοσ πρζπει να κρικεί 
ικανόσ κατά το ζτοσ υποβολισ τθσ υποψθφιότθτασ για να ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ 
ςτθν επιλογι. Ρι υποψιφιοι που ανικουν ςτο πυροςβεςτικό ςϊμα υποβάλλονται μόνο 
ςε υγειονομικζσ εξετάςεισ. 
11. Φο άρκρο 4 του ν. 2226/1994 (Α’ 122) αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 

«Άρκρο 4 
Ειςαγωγι φοιτθτϊν ςτθ Υχολι Ανκυποπυραγϊν 

τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ 
1. α. Θ ειςαγωγι φοιτθτϊν ςτθ Υχολι Ανκυποπυραγϊν τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ 
γίνεται με το ςφςτθμα των απολυτθρίων εξετάςεων ςε εκνικό επίπεδο, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ των παρ. 9 και 11 του άρκρου 1 του ν. 2525/1997 (Αϋ 188) και του π.δ. 60/2006 
(Αϋ 65), όπωσ ιςχφουν. 
    β. Από τον αρικμό των ειςακτζων που κακορίηεται για τθ Υχολι Ανκυποπυραγϊν 
ποςοςτό 15% προζρχεται υποχρεωτικά από πυροςβζςτεσ, υπαρχιπυροςβζςτεσ, 
αρχιπυροςβζςτεσ και πυρονόμουσ, θλικίασ μζχρι 35 ετϊν, με εφαρμογι των διατάξεων 
των άρκρων 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπωσ ιςχφουν, πριν από τθ ςυμμετοχι τουσ 
ςτο ςφςτθμα των απολυτθρίων εξετάςεων ςε εκνικό επίπεδο. 
    γ. Από τον αρικμό των κζςεων που προκθρφςςονται για ειςαγωγι ςτθ Υχολι 
Ανκυποπυραγϊν ποςοςτό 20% καλφπτεται από πτυχιοφχουσ Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν 
και Φεχνολογικϊν Ιδρυμάτων των Υχολϊν ι Φμθμάτων που αναφζρονται ςτο άρκρο 1 
του π.δ. 365/1990 (Αϋ144), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 3 παρ. 1 του π.δ. 
239/1997, φςτερα από κατατακτιριεσ εξετάςεισ που διενεργοφνται από το Χπουργείο 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, εφόςον ςυγκεντρϊνουν και τα λοιπά 
προβλεπόμενα από τισ ςχετικζσ διατάξεισ προςόντα. Φα μακιματα ςτα οποία 
εξετάηονται και θ διαδικαςία των εξετάςεων κακορίηονται με απόφαςθ των Χπουργϊν 
Σαιδείασ και Θρθςκευμάτων και Δθμοςίασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, μετά από 
γνϊμθ του Εκπαιδευτικοφ Υυμβουλίου τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ που διατυπϊνεται 
πριν από τθ λιξθ του προθγοφμενου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Ρι ανωτζρω υποψιφιοι 
απαλλάςςονται, ανάλογα με τθ ςυνάφεια του πτυχίου τουσ, από τα αντίςτοιχα 



[93] 

 

ακαδθμαϊκά μακιματα με απόφαςθ του Διευκυντι Υπουδϊν τθσ οικείασ Υχολισ, μετά 
από αίτθςι τουσ.   
2. Ρ αρικμόσ των ειςακτζων ςτθ Υχολι Ανκυποπυραγϊν κακορίηεται με απόφαςθ των 
Χπουργϊν Σαιδείασ και Θρθςκευμάτων και Δθμοςίασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, 
μετά από ειςιγθςθ του Αρχθγοφ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, αφοφ λθφκοφν υπόψθ 
τόςο οι κενζσ οργανικζσ κζςεισ που υπάρχουν κατά τθν προκιρυξθ των εξετάςεων, όςο 
και εκείνεσ που πρόκειται να κενωκοφν μζχρι το τζλοσ του επόμενου τθσ ζναρξθσ τθσ 
εκπαιδευτικισ περιόδου ζτουσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ υφιςτάμενεσ επιχειρθςιακζσ 
ανάγκεσ. 
3. Ρι ςπουδζσ ςτθ Υχολι Ανκυποπυραγϊν διαρκοφν τζςςερα (4) ζτθ και οργανϊνονται 
ςε ακαδθμαϊκά εξάμθνα. 
4. Ρι διατάξεισ των παραγράφων 3 και 7 του άρκρου 1 του παρόντοσ, κακϊσ και  αυτι 
τθσ παρ. 1 του άρκρου 29 του ν. 2009/1992 (Αϋ 18), εφαρμόηονται αναλόγωσ και για τθ 
Υχολι Ανκυποπυραγϊν». 
12. α. Θ ειςαγωγι ςπουδαςτϊν ςτθ Υχολι Συροςβεςτϊν τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ 
γίνεται με το ςφςτθμα των απολυτθρίων εξετάςεων ςε εκνικό επίπεδο, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ των  παρ. 9 και 11 του άρκρου 1 του ν. 2525/1997 και του π.δ. 60/2006, όπωσ 
ιςχφουν.  
       β. Θ φοίτθςθ ςτθ Υχολι Συροςβεςτϊν διαρκεί πζντε (5) εξάμθνα.  
       γ. Ρι απόφοιτοι τθσ Υχολισ Συροςβεςτϊν είναι ανακριτικοί υπάλλθλοι, εξελίςςονται 
βακμολογικά μζχρι και το βακμό του Συρονόμου για κάλυψθ υφιςτάμενων κενϊν 
οργανικϊν κζςεων. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ κακορίηονται οι προχποκζςεισ, θ ςχετικι διαδικαςία και κάκε άλλθ αναγκαία για 
τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ λεπτομζρεια. 
       δ. Ρ αρικμόσ των ειςακτζων ςτισ Υχολζσ Συροςβεςτϊν κακορίηεται με απόφαςθ των 
Χπουργϊν Σαιδείασ και Θρθςκευμάτων και Δθμοςίασ Φάξθσ και Σολιτικισ Σροςταςίασ, 
μετά από ειςιγθςθ του Αρχθγοφ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, αφοφ λθφκοφν υπόψθ 
τόςο οι κενζσ οργανικζσ κζςεισ που υπάρχουν κατά τθν προκιρυξθ των εξετάςεων, όςο 
και εκείνεσ που πρόκειται να κενωκοφν μζχρι το τζλοσ του επόμενου τθσ ζναρξθσ τθσ 
εκπαιδευτικισ περιόδου ζτουσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ υφιςτάμενεσ επιχειρθςιακζσ 
ανάγκεσ. 
     ε. Ρι διατάξεισ των παραγράφων 3 και 7 του άρκρου 1 του ν. 2226/1994, κακϊσ και 
αυτι τθσ παρ. 1 του άρκρου 29 του ν. 2009/1992 εφαρμόηονται αναλόγωσ και για τθ 
Υχολι Συροςβεςτϊν. 
13.α. Για όςουσ ειςάγονται ςτισ Υχολζσ Ανκυποπυραγϊν και Συροςβεςτϊν πριν 
εκπλθρϊςουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, ο χρόνοσ φοίτθςθσ ςε αυτζσ 
κεωρείται χρόνοσ εκπλιρωςθσ ςτρατιωτικισ υποχρζωςθσ. Ρι ανωτζρω, μετά τθν 
επιλογι και κατάταξι τουσ, υποβάλλονται ςε βαςικι ςτρατιωτικι εκπαίδευςθ. Ξε 
απόφαςθ των υπουργϊν Εκνικισ Άμυνασ και Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ κακορίηεται το περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςθσ, ο τόποσ και θ διάρκεια αυτισ, 
κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια. 
    β. Ρι ςπουδαςτζσ που διαγράφονται από τισ Υχολζσ Ανκυποπυραγϊν και 
Συροςβεςτϊν λόγω αποβολισ, απολφςεωσ ι παραιτιςεϊσ τουσ υποχρεϊνονται να 
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εκπλθρϊςουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 
3421/2005 (Α’ 302). 
14. Θ Υχολι Ανκυποπυραγϊν τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ είναι ιςότιμθ με τα 
ιδρφματα του πανεπιςτθμιακοφ τομζα τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται 
κάκε φορά από τθν κείμενθ νομοκεςία, παρζχοντασ ιςότιμθ εκπαίδευςθ και χορθγϊντασ 
ιςότιμα πτυχία με αυτά. 
15. Ρι Υχολζσ Αρχιπυροςβεςτϊν και Συροςβεςτϊν ανικουν ςτθν ανϊτερθ βακμίδα τθσ 
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται κάκε φορά από τθν κείμενθ νομοκεςία, 
παρζχοντασ ιςότιμθ εκπαίδευςθ και χορθγϊντασ ιςότιμα πτυχία με τισ αντίςτοιχεσ 
μεταδευτεροβάκμιεσ ςχολζσ. 
16. Φα πτυχία και οι βεβαιϊςεισ παρακολοφκθςθσ των Υχολϊν τθσ Συροςβεςτικισ 
Ακαδθμίασ υπογράφονται από το Διοικθτι αυτισ και απονζμονται ςε ειδικι τελετι.  
17. Υτθ Υχολι Αρχιπυροςβεςτϊν ειςάγονται με εξετάςεισ απόφοιτοι τθσ Υχολισ 
Συροςβεςτϊν που ζχουν ςυμπλθρϊςει τουλάχιςτον τζςςερα (4) ζτθ ςτο βακμό του 
Συροςβζςτθ. Θ φοίτθςθ ςτθ Υχολι Αρχιπυροςβεςτϊν διαρκεί εννζα (9) μινεσ. Θ 
διαδικαςία, θ εξεταςτζα φλθ, και ο αρικμόσ των προκθρυςςομζνων κζςεων και κάκε 
άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια κακορίηονται με απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ 
και Σροςταςίασ του Σολίτθ. 
18. Ρι απόφοιτοι τθσ Υχολισ Αρχιπυροςβεςτϊν ονομάηονται Αρχιπυροςβζςτεσ 
Σαραγωγικισ Υχολισ και δφνανται να εξελίςςονται βακμολογικά μζχρι και το βακμό του 
Επιπυραγοφ, μετά από προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταςθ των 
Χπουργϊν Ρικονομικϊν και Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ. 
19. Ξε απόφαςθ του εκπαιδευτικοφ ςυμβουλίου καταρτίηεται ο Μανονιςμόσ 
προπτυχιακϊν ςπουδϊν των Υχολϊν τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ. 
20. α. Υτθν Συροςβεςτικι Ακαδθμία ιδρφεται Εκνικι Υχολι Σολιτικισ Σροςταςίασ 
(Ε.Υ.ΣΡ.Σ).  
        β. Υτθν Ε.Υ.ΣΡ.Σ ειςάγονται για κεωρθτικι και πρακτικι κατάρτιςθ, εκπαίδευςθ και 
μετεκπαίδευςθ ςτισ νζεσ εξελίξεισ πολιτικισ προςταςίασ εκελοντζσ πολιτικισ 
προςταςίασ, δθμόςιοι υπάλλθλοι και, υποχρεωτικϊσ, υπάλλθλοι των Ρ.Φ.Α. και 
δθμοςίων φορζων που εμπλζκονται ςτθν πολιτικι προςταςία, μετά από ςχετικι 
πρόςκλθςθ του Διοικθτι τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, ςτθν οποία κακορίηεται ο 
αρικμόσ των κζςεων και τα κριτιρια επιλογισ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ αρμόδιασ 
Διεφκυνςθσ τθσ Υυντονιςτικισ Αρχισ Σολιτικισ Σροςταςίασ.  
      γ. Φα προγράμματα κατάρτιςθσ, εκπαίδευςθσ και μετεκπαίδευςθσ τθσ Ε.Υ.ΣΡ.Σ 
καταρτίηονται από το εκπαιδευτικό ςυμβοφλιο μετά από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ 
Διεφκυνςθσ τθσ Υυντονιςτικισ Αρχισ Σολιτικισ Σροςταςίασ και εγκρίνονται από τον 
Γενικό Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ. Φα προγράμματα αυτά διαρκοφν κατ’ 
ελάχιςτον δφο (2) μινεσ και δεν υπερβαίνουν τουσ ζξι (6) μινεσ. Για τθ ςυμμετοχι ςτα 
προγράμματα αυτά χορθγείται βεβαίωςθ πιςτοποίθςθσ ι βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ, θ 
οποία υπογράφεται από το Διοικθτι τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ.  
     δ. Θ Ε.Υ.ΣΡ.Σ είναι θ μόνθ αρμόδια υπθρεςία για τθν πιςτοποίθςθ των εκελοντϊν και 
ειδικευμζνων εκελοντϊν πολιτικισ προςταςίασ του άρκρου 14 του ν. 3013/2002 (Αϋ 
102), όπωσ ιςχφει. 
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21. α. Υτθ Υχολι Ανκυποπυραγϊν τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, ςτο πλαίςιο τθσ 
αποςτολισ τθσ, μπορεί να οργανϊνονται και να λειτουργοφν, αυτοδφναμα ι ςε 
ςυνεργαςία με θμεδαπά Α.Ε.Ι., προγράμματα Ξεταπτυχιακϊν Υπουδϊν (Σ.Ξ.Υ.) και να 
απονζμονται μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν.  
       β. Φα Σ.Ξ.Υ. καταρτίηονται από ειδικι τριμελι επιτροπι, θ οποία αποτελείται από 
τον Διοικθτι τθσ Υχολισ, τον Διευκυντι Υπουδϊν αυτισ και ζναν κακθγθτι Α.Ε.Ι του 
ίδιου ι ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου με το αντικείμενο του Σ.Ξ.Υ., ο οποίοσ 
προζρχεται, ςε περίπτωςθ ςυνεργαςίασ, από το ςυνεργαηόμενο Α.Ε.Ι. Θ επιτροπι 
ςυγκροτείται με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ. Φο περιεχόμενο 
του προγράμματοσ ςπουδϊν εγκρίνεται από το εκπαιδευτικό ςυμβοφλιο. Ξε τον 
κανονιςμό ςπουδϊν του Σ.Ξ.Υ. ρυκμίηονται τα κζματα που αφοροφν: 
       αα) Φο αντικείμενο και το ςκοπό του προγράμματοσ.  
       ββ) Φο είδοσ των μεταπτυχιακϊν τίτλων που απονζμονται. 
       γγ) Φισ κατθγορίεσ των πτυχιοφχων που γίνονται δεκτζσ και τθ διαδικαςία ειςαγωγισ 
τουσ.  
       δδ) Φθ χρονικι διάρκεια του προγράμματοσ.  
       εε) Φα μακιματα, τθ διδακτικι και ερευνθτικι απαςχόλθςθ των μεταπτυχιακϊν 
φοιτθτϊν, τισ πρακτικζσ αςκιςεισ, και κάκε άλλου είδουσ δραςτθριότθτα.  
      ςτςτ) Φον αρικμό των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν, τισ δυνατότθτεσ και τισ ανάγκεσ ςε 
προςωπικό και υλικοτεχνικι υποδομι για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του 
προγράμματοσ.  
       ηη) Φθ χρονικι διάρκεια λειτουργίασ του Σ.Ξ.Υ., το κόςτοσ τθσ αναγκαίασ 
υλικοτεχνικισ υποδομισ, το κόςτοσ λειτουργίασ, τισ πθγζσ και το φψοσ τθσ 
χρθματοδότθςισ του αναλυτικά.  
       θθ) Φθν ανακεϊρθςθ επιμζρουσ πτυχϊν του προγραμμάτων ςπουδϊν. 
      κκ) Μάκε άλλο κζμα που αφορά τθν οργάνωςθ και λειτουργία του Σ.Ξ.Υ. 
     γ. Διευκυντισ του Σ.Ξ.Υ. είναι ο Διευκυντισ Υπουδϊν τθσ Υχολισ. Ρ Διευκυντισ του 
Σ.Ξ.Υ. μεριμνά για τθν εφρυκμθ λειτουργία του Σρογράμματοσ. 
     δ. Ξζροσ των ανωτζρω μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων μπορεί να υλοποιείται ςε 
Υχολζσ ι Φμιματα Α.Ε.Ι. τθσ Ϋϊρασ. 
     ε. Φα μεταπτυχιακά διπλϊματα ειδίκευςθσ υπογράφονται από το Διοικθτι τθσ 
Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ και απονζμονται ςε ειδικι τελετι. 
22. Σόροι τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ είναι ιδίωσ: 
     α. Θ ετιςια κρατικι επιχοριγθςθ. 
     β. Ρι κάκε είδουσ ειςφορζσ, επιχορθγιςεισ, δωρεζσ, κλθρονομιζσ και κλθροδοςίεσ. 
     γ. Ρι πρόςοδοι από τθ δικι τθσ περιουςία. 
     δ. Φα ζςοδα από τθ ςυμμετοχι τθσ ςε εκνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 
χρθματοδότθςθσ και 
     ε. Μάκε άλλοσ πόροσ που ςυνάδει με το ςκοπό και τθν αποςτολι τθσ Συροςβεςτικισ 
Ακαδθμίασ. 
Για το ζτοσ 2014 θ κρατικι επιχοριγθςθ τθσ περίπτ. αϋ δίδεται με ιςόποςθ μείωςθ των 
αντίςτοιχων Μ.Α.Ε. λειτουργικϊν δαπανϊν του προχπολογιςμοφ εξόδων του ΕΪ.43-120 
«Συροςβεςτικό Υϊμα». 
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Από το ζτοσ 2015 και μετά θ ανωτζρω κρατικι επιχοριγθςθ δίδεται εντόσ των ανωτάτων 
ορίων πιςτϊςεων που ιςχφουν για τον προχπολογιςμό του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ 
και Σροςταςίασ του Σολίτθ ςτο Ξεςοπρόκεςμο Σλαίςιο Δθμοςιονομικισ Υτρατθγικισ, 
όπωσ ιςχφει. 
 
23. Φο άρκρο 53 του π.δ. 174/1983 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 

«Άρκρο 53 
Χπθρεςία Ρικονομικισ Διαχείριςθσ 

1. Αντικείμενο τθσ Χπθρεςίασ Ρικονομικισ Διαχείριςθσ είναι θ διαχείριςθ των 
οικονομικϊν κεμάτων τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, όπωσ τα κζματα προχπολογιςμοφ, 
μιςκοδοςίασ, διαχείριςθσ δαπανϊν, προμθκειϊν και περιουςίασ. 
2. Υτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Χπθρεςίασ Ρικονομικισ Διαχείριςθσ περιλαμβάνεται ιδίωσ: 
     α. Θ κατάρτιςθ και παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τθσ 
Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, όπωσ: θ ςυγκζντρωςθ και επεξεργαςία ςτοιχείων για τθν 
κατάρτιςθ και αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ, κακϊσ και θ μζριμνα για τθν ζγκαιρθ 
υποβολι του για ζγκριςθ ι τροποποίθςθ, θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του 
προχπολογιςμοφ και θ υποβολι προτάςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων 
που παρουςιάηονται κατά τθν εφαρμογι του, θ ειςιγθςθ για τθν ζγκριςθ των δαπανϊν 
που ηθτοφν τα αρμόδια όργανα και θ υλοποίθςθ των ςχετικϊν αποφάςεων, θ παροχι 
βεβαιϊςεων ςχετικά με τθν φπαρξθ πιςτϊςεων για τθν εκτζλεςθ των δαπανϊν και για 
τθν ζγκριςθ διοριςμϊν, εντάξεων, μετατάξεων και προαγωγϊν του κάκε είδουσ 
προςωπικοφ, θ ειςιγθςθ για τθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων για τθν ζγκαιρθ 
χρθματοδότθςθ τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ και θ τιρθςθ των αναγκαίων βιβλίων και 
ςτοιχείων. 
      β. Θ διεκπεραίωςθ κάκε διαδικαςίασ για τθ μιςκοδοςία και τθν αμοιβι του 
προςωπικοφ, κακϊσ και θ μζριμνα για τθ μθχανογραφικι επεξεργαςία και ανάλυςθ 
όλων των ςχετικϊν ςτοιχείων και δεδομζνων, όπωσ: θ μιςκοδοςία του προςωπικοφ και 
θ τακτοποίθςθ των μιςκολογικϊν μεταβολϊν του, θ τιρθςθ μιςκολογικοφ μθτρϊου και 
θ χοριγθςθ ατομικϊν δελτίων μιςκοδοςίασ, θ χοριγθςθ βεβαιϊςεων μιςκολογικοφ 
περιεχομζνου, θ αναγνϊριςθ, εκκακάριςθ και πλθρωμι πρόςκετων αμοιβϊν και 
αποηθμιϊςεων, θ ζκδοςθ πράξεων περικοπισ αποδοχϊν, θ απόδοςθ των «υπζρ τρίτων» 
κρατιςεων και του Δθμοςίου, θ τιρθςθ των οικείων λογαριαςμϊν και θ τιρθςθ των 
αναγκαίων βιβλίων και ςτοιχείων. 
      γ. Θ διεκπεραίωςθ κάκε διαδικαςίασ που αφορά ςτθν εκκακάριςθ των δαπανϊν τθσ 
Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ και ιδίωσ θ ςυγκζντρωςθ των δικαιολογθτικϊν, ο ζλεγχοσ τθσ 
νομιμότθτασ και πλθρότθτασ αυτϊν και θ αναγνϊριςθ - εκκακάριςθ και πλθρωμι των 
δαπανϊν, θ ζκδοςθ χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ ι προπλθρωμισ και θ απόδοςθ 
αυτϊν, θ μζριμνα για τθν ζγκαιρθ βεβαίωςθ και είςπραξθ των εςόδων κακϊσ και θ 
ζκδοςθ των ςχετικϊν παραςτατικϊν είςπραξθσ, θ απόδοςθ κρατιςεων υπζρ τρίτων, θ 
διαχείριςθ τθσ πάγιασ προκαταβολισ, θ τιρθςθ των αναγκαίων βιβλίων και ςτοιχείων, θ 
διαφφλαξθ των πρωτότυπων παραςτατικϊν ςτοιχείων και λογιςτικϊν πράξεων και κάκε 
ςχετικοφ εγγράφου ςτοιχείου και ςτελζχουσ για κάκε ενζργεια τμιματοσ, θ ςφνταξθ του 
απολογιςμοφ και ιςολογιςμοφ και θ υποβολι τουσ για ζγκριςθ και θ παράδοςθ 
αντιγράφων τιμολογίων αγοράσ πάςθσ φφςεωσ μθ αναλϊςιμου υλικοφ. 
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      δ.  Θ κατάρτιςθ του ετιςιου προγράμματοσ προμθκειϊν, θ μζριμνα για τθν εκτζλεςθ 
του και θ διαχείριςθ του κάκε είδουσ αναλϊςιμου υλικοφ, όπωσ: θ ςυγκζντρωςθ 
αιτθμάτων που υποβάλλονται, θ επεξεργαςία και κατάρτιςθ του ετιςιου προγράμματοσ 
προμθκειϊν, κακϊσ και θ υποβολι του για ζγκριςθ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ, θ διενζργεια 
διαγωνιςμϊν, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, θ παραλαβι των προμθκειϊν, θ 
χρζωςθ ςτα οικεία βιβλία, θ χρζωςθ των μθ αναλϊςιμων ςτισ υπθρεςίεσ και τουσ 
υπεφκυνουσ, θ ζκδοςθ δελτίων ειςαγωγισ - εξαγωγισ, θ εκποίθςθ του άχρθςτου υλικοφ 
και θ καταςτροφι του, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, θ φροντίδα για τθ 
λειτουργία αποκικθσ, θ παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ προμθκειϊν και 
θ υποβολι των ςχετικϊν απολογιςτικϊν ςτοιχείων, θ διαφφλαξθ των εγγυθτικϊν 
επιςτολϊν ςυμμετοχισ ςε διαγωνιςμό και ςυμβάςεων καλισ εκτζλεςθσ και θ επιςτροφι 
τουσ, αφοφ προςκομιςκεί εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ι πλιρουσ εκτζλεςθσ του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ διεκπεραίωςθ κάκε διαδικαςίασ για τθν προμικεια 
εφοδίων από το εξωτερικό, θ μζριμνα για τον εκτελωνιςμό των ειδϊν που ειςάγονται 
από τθν αλλοδαπι και θ μζριμνα για τθ χοριγθςθ δαςμολογικισ απαλλαγισ και θ 
τιρθςθ των αναγκαίων βιβλίων και ςτοιχείων. 
    ε. Θ καταγραφι, αξιοποίθςθ και διαχείριςθ τθσ ακίνθτθσ και κινθτισ περιουςίασ τθσ 
Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ κακϊσ και του κάκε είδουσ εξοπλιςμοφ, όπωσ: θ μζριμνα για 
τθν εκκακάριςθ των περιουςιϊν που καταλείπονται ςτθν Συροςβεςτικι Ακαδθμία με 
κλθρονομιζσ, καταπιςτεφματα, κλθροδοςίεσ ι δωρεζσ χωρίσ να ζχει ταχκεί οριςμζνοσ 
ςκοπόσ από το διακζτθ ι το δωρθτι, θ μίςκωςθ και εκμίςκωςθ ακινιτων, θ διαςφάλιςθ 
τθσ κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ, θ διαςφάλιςθ των τίτλων κτιςθσ τθσ ακίνθτθσ 
περιουςίασ, θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων, θ τιρθςθ των 
αναγκαίων βιβλίων και ςτοιχείων και θ μζριμνα για τθ λειτουργία Αποκικθσ 
αναλϊςιμων και μθ υλικϊν. 
    ςτ. Θ διεκπεραίωςθ των διαδικαςιϊν που αφοροφν ςτθν εξόφλθςθ των χρθματικϊν 
ενταλμάτων, όπωσ: θ παραλαβι των χρθματικϊν ενταλμάτων και θ εξόφλθςι τουσ, θ 
άμεςθ ειδοποίθςθ των δικαιοφχων των χρθματικϊν ενταλμάτων, ο ζλεγχοσ 
νομιμοποιθτικϊν εγγράφων εκείνου που ενεργεί τθν είςπραξθ και θ ζκδοςθ εγγράφων 
εντολϊν για τθν εξόφλθςθ των ενταλμάτων, θ είςπραξθ των εςόδων και θ ςφνταξθ 
θμεριςιασ κατάςταςθσ είςπραξθσ, θ πλθρωμι δαπανϊν και θ ςφνταξθ θμεριςιασ 
κατάςταςθσ των πλθρωμϊν, θ διαςφάλιςθ των χρθμάτων, των αξιογράφων και λοιπϊν 
τιμαλφϊν, που φυλάςςονται ςτο Φαμείο, ο προςδιοριςμόσ του χρθματικοφ υπολοίπου 
του Φαμείου και θ ςφνταξθ τθσ πράξεωσ του ελζγχου του ταμειακοφ υπολοίπου, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, θ τιρθςθ των βιβλίων και ςτοιχείων που 
προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία, θ ζγκαιρθ ςφνταξθ των καταςτάςεων και 
αποςτολι των ςτοιχείων ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα αςφαλιςτικά ταμεία μαηί με τα 
ςχετικά γραμμάτια καταβολισ των υπζρ αυτϊν παρακρατθκζντων ποςϊν, θ διαφφλαξθ 
των εξοφλθκζντων ενταλμάτων, κακϊσ και θ φφλαξθ αναλυτικϊν καταςτάςεων με 
ςτιλεσ αναπτφξεωσ κατά κωδικό αρικμό του προχπολογιςμοφ και θ απόδοςθ των 
παραςτατικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων τθσ διαχείριςθσ ςτο Ελεγκτικό Υυνζδριο, μζςα ςτισ 
προκεςμίεσ που προβλζπονται από το νόμο. 
24. Φα άρκρα 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπωσ ιςχφουν, αντικακίςτανται ωσ 
ακολοφκωσ: 
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«Άρκρο 73 
 Σρωτοβάκμια Επιτροπι ικανϊν και αποκλειςτζων υποψθφίων.  
1. Σριν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ απολυτιριεσ εξετάςεισ ςε εκνικό επίπεδο οι 
υποψιφιοι πυροςβζςτεσ, υπαρχιπυροςβζςτεσ, αρχιπυροςβζςτεσ και πυρονόμοι, μζλθ 
του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, κρίνονται από επιτροπι, θ οποία ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του Αρχθγοφ Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και αποτελείται από τον Υυντονιςτι 
Χποςτιριξθσ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ ωσ Σρόεδρο και δφο (2) Σφραρχουσ ι 
Αντιπφραρχουσ ωσ μζλθ. έσ αναπλθρωματικά μζλθ ορίηονται δφο (2) Σφραρχοι ι 
Αντιπφραρχοι. Υε περίπτωςθ που ο Υυντονιςτισ Χποςτιριξθσ κωλφεται, αναπλθρϊνεται 
από τον αρχαιότερο Σφραρχο τθσ επιτροπισ. Μακικοντα Γραμματζα τθσ Επιτροπισ, 
χωρίσ ψιφο, εκτελεί ζνασ (1) Συραγόσ ι Επιπυραγόσ από αυτοφσ που υπθρετοφν ςτισ 
Διευκφνςεισ του Επιτελείου του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ ι ςτθν ΣΕ.Σ.Χ.Δ. Αττικισ. Ρι 
υποψιφιοι χαρακτθρίηονται από τθν επιτροπι ωσ ικανοί ι αποκλειςτζοι με βάςθ τισ 
προτάςεισ των ιεραρχικά προϊςταμζνων τουσ και τα ςτοιχεία που υπάρχουν ςτουσ 
ατομικοφσ τουσ φακζλουσ. 
2. Για το χαρακτθριςμό των υποψθφίων ωσ αποκλειςτζων, θ επιτροπι λαμβάνει υπόψθ 
τθσ εάν αυτοί είναι υπότροποι ι όχι ςτθ διάπραξθ πεικαρχικϊν παραπτωμάτων που 
φανερϊνουν διαφκορά του χαρακτιρα ι αναξιοπρεπι διαγωγι ι αδιαφορία ι βαρειά 
αμζλεια για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιακϊν τουσ κακθκόντων. 
3. Χποψιφιοσ που ζχει τιμωρθκεί με τθν ποινι τθσ «αργίασ δια προςκαίρου παφςεωσ» ι 
τθσ «αργίασ δι’ απολφςεωσ» κατά τθν τελευταία, μζχρι τθν θμερομθνία ζναρξθσ των 
απολυτθρίων εξετάςεων ςε εκνικό επίπεδο, τριετία, αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτισ 
εξετάςεισ.  
4. Χποψιφιοι που τιμωρικθκαν ςτο χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθ διενζργεια 
των απολυτθρίων εξετάςεων ςε εκνικό επίπεδο μζχρι τθν ειςαγωγι τουσ ςτθ Υχολι, με 
τθν ποινι τθσ «αργίασ δια προςκαίρου παφςεωσ» ι τθσ «αργίασ δι’ απολφςεωσ» 
διαγράφονται από τθ Υχολι, με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ.   
5. Ρ χαρακτθριςμόσ των υποψθφίων ωσ ικανϊν ι αποκλειςτζων πρζπει να είναι 
απόλυτα αιτιολογθμζνοσ και να ςτθρίηεται ςτα ςτοιχεία των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 
αυτοφ του άρκρου, κακϊσ και ςτα αποτελζςματα των προκαταρκτικϊν υγειονομικϊν 
εξετάςεων ςτισ οποίεσ υποβλικθκαν. 
6. Ξετά τθν τελικι κρίςθ των υποψθφίων, θ επιτροπι ςυντάςςει πίνακεσ ικανϊν και 
αποκλειςτζων, τουσ οποίουσ κυρϊνει ο Αρχθγόσ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. Ρι 
πίνακεσ αυτοί κοινοποιοφνται ζγκαιρα με ςχετικι διαταγι και ειδικά για τουσ 
αποκλειςτζουσ με απόδειξθ. 

 
Άρκρο 74 

Δευτεροβάκμια Επιτροπι ικανϊν ι αποκλειςτζων 
1. ςοι από τουσ υποψιφιουσ χαρακτθριςκοφν ωσ αποκλειςτζοι για άλλουσ λόγουσ, 
εκτόσ από λόγουσ υγείασ, ζχουν το δικαίωμα προςφυγισ ςτθ Δευτεροβάκμια Επιτροπι 
ικανϊν ι αποκλειςτζων. 
2. Θ προςφυγι αυτι υποβάλλεται ιεραρχικά ςτθν παραπάνω Επιτροπι ςε δζκα (10) 
μζρεσ από τθν θμζρα που τουσ κοινοποιικθκε ο αποκλειςμόσ. Θ Δευτεροβάκμια 
Επιτροπι ικανϊν ι αποκλειςτζων αποφαίνεται τελικά. 
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3. Θ Δευτεροβάκμια Επιτροπι ικανϊν ι αποκλειςτζων ςυγκροτείται, με απόφαςθ του 
Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, και αποτελείται από: 
     α. Φον Χπαρχθγό Χποςτιριξθσ, ωσ Σρόεδρο. 
     β. Φον Διοικθτι τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και  
     γ. Ζναν (1) Σφραρχο ι Αντιπφραρχο, ωσ μζλθ. 
έσ αναπλθρωματικά μζλθ ορίηονται δφο (2) Σφραρχοι ι Αντιπφραρχοι. 
Μακικοντα Γραμματζα εκτελεί το νεϊτερο μζλοσ τθσ Επιτροπισ. 
4. Θ Επιτροπι εξετάηει τισ προςφυγζσ των υποψθφίων και ςε περίπτωςθ αποδοχισ 
ακυρϊνει, εν όλω ι εν μζρει, τθν απόφαςθ τθσ Σρωτοβάκμιασ Επιτροπισ ικανϊν ι 
αποκλειςτζων. Υε περίπτωςθ που απορρίπτει τθν προςφυγι, επικυρϊνει τθν απόφαςθ 
τθσ Σρωτοβάκμιασ Επιτροπισ ικανϊν ι αποκλειςτζων και μπορεί, αν κρίνει ςκόπιμο, να 
τροποποιεί και τθν αιτιολογία τθσ απόφαςθσ. 
            

Άρκρο 75 
Σρόςκλθςθ υποψθφίων Ανκυποπυραγϊν  

 
1. Ρ Αρχθγόσ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, για τουσ υποψιφιουσ τθσ Υχολισ 
Ανκυποπυραγϊν, μετά τθν κφρωςθ των πινάκων ικανϊν και αποκλειςτζων, ςφμφωνα με 
τα άρκρα 73 και 74 αυτοφ του κανονιςμοφ, και τθν υγειονομικι τουσ εξζταςθ, διαβιβάηει 
ςτο Χπουργείο Σαιδείασ και Θρθςκευμάτων το αργότερο μζχρι τζλοσ Απριλίου, πίνακα 
ικανϊν μελϊν του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ για τθν ειςαγωγι ςτθν παραπάνω Υχολι τθσ 
Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ. 
2. Ρι Διοικθτζσ των Χπθρεςιϊν που ανικουν οι υποψιφιοι Ανκυποπυραγοί χορθγοφν 
ζγκαιρα τα φφλλα πορείασ, χωρίσ δαπάνθ του Δθμοςίου, ςτουσ υποψιφιουσ, 
προκειμζνου να παρουςιαςκοφν ςτο αρμόδιο εξεταςτικό κζντρο και να ςυμμετάςχουν 
ςτισ απολυτιριεσ εξετάςεισ ςε εκνικό επίπεδο. 
3. Ρι υποψιφιοι, μετά τθ λιξθ των εξετάςεων, επιςτρζφουν ςτισ Χπθρεςίεσ τουσ. Φα 
φφλλα πορείασ κεωροφνται από τον Διοικθτι τθσ Χπθρεςίασ τθσ πόλθσ όπου εδρεφει το 
εξεταςτικό κζντρο και, αν δεν υπάρχει, τθσ πλθςιζςτερθσ.». 
 
25. Ξε προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταςθ του Χπουργοφ 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ ρυκμίηονται, μζςα ςτο πλαίςιο του άρκρου 
αυτοφ, τα κζματα οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ και των 
Υχολϊν που υπάγονται ς’ αυτιν, τθσ διδακτζασ φλθσ, του διδακτικοφ και διοικθτικοφ 
προςωπικοφ, των υποχρεϊςεων και των δικαιωμάτων όςων φοιτοφν ςε αυτι, των 
εξετάςεων και των λοιπϊν τρόπων ελζγχου τθσ επίδοςθσ των φοιτθτϊν, θ φοίτθςθ και θ 
αποφοίτθςθ από τισ Υχολζσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια. Φα προεδρικά 
διατάγματα του προθγοφμενου εδαφίου κωδικοποιοφνται με προεδρικό διάταγμα, που 
εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ και απαρτίηουν τον κανονιςμό εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ του Συροςβεςτικοφ 
Υϊματοσ. 
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Άρκρο 71 
φςταςθ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ (Δ.Ε.Ε.Π..) 

1. Υυςτινεται Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, θ οποία 
υπάγεται απευκείασ ςτον Αρχθγό Σ.Υ. και ζχει ζδρα το Οομό Αττικισ. 

2. Θ Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου ζχει ωσ αποςτολι τθ διερεφνθςθ, εξιχνίαςθ 
και δίωξθ των εγκλθμάτων τθσ περίπτωςθσ κγϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 62 του Σ.Δ. 
210/1992 (Αϋ 99), κακϊσ και των εγκλθμάτων των άρκρων 235-239, 241, 242, 252, 253, 
254-256, 258-259, 261-262, 264-266, 270-274, 380-382, 388, 389, 392, 394, 394Α Σ.Μ., τα 
οποία διαπράττει ι ςτα οποία ςυμμετζχει το πυροςβεςτικό προςωπικό όλων των 
βακμϊν ςε όλθ τθν επικράτεια, κακϊσ και εκείνων που διαπράττονται ςτο πλαίςιο 
εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ για τθν πυραςφάλεια και πυροπροςταςία.  

3. Θ Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου διαρκρϊνεται εςωτερικά ςτα εξισ Φμιματα: 

   α. Φμιμα Διαχείριςθσ Σλθροφοριϊν 

   β. Φμιμα Εςωτερικοφ Ελζγχου  

   γ. Φμιμα Ερευνϊν και Δίωξθσ 

   δ. Φμιμα Φιρθςθσ Διαδικαςιϊν και Διοικθτικισ Χποςτιριξθσ. 

4. Θ Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου ςτελεχϊνεται από μόνιμο πυροςβεςτικό 
προςωπικό, το οποίο επιλζγεται και μετατίκεται ςε αυτι για τρία (3) ζτθ. Θ κθτεία αυτι 
μπορεί να παρατακεί για μια ακόμθ φορά και για ίςο χρονικό διάςτθμα. Φο ωσ άνω 
προςωπικό μετά τθ ςυμπλιρωςθ τεςςάρων ετϊν από τθν αποχϊρθςι του από τθν 
Χπθρεςία αυτι μπορεί να επανεπιλζγεται για τθ ςτελζχωςι τθσ. έσ προϊςτάμενοσ τθσ 
Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου ορίηεται ανϊτατοσ ι ανϊτεροσ αξιωματικόσ τθσ 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ για τον οποίο δεν εφαρμόηονται οι ωσ άνω περιοριςμοί. 

Ματά τθν πρϊτθ εφαρμογι του παρόντοσ και για λόγουσ μεταφοράσ τεχνογνωςίασ 
δφναται, με απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, να 
εκπαιδευτεί προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου από αςτυνομικό 
προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ Εςωτερικϊν Χποκζςεων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ για 
χρονικό διάςτθμα ζωσ ζξι (6) μθνϊν. 

5. Φο προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου πρζπει να ςυγκεντρϊνει τα 
ακόλουκα προςόντα: 

    α. Οα διακρίνεται για τθν αποδοτικότθτα και αποτελεςματικότθτά του, το ικοσ και τθ 
διαγωγι του, τθν υπευκυνότθτα και αποφαςιςτικότθτά του.   
    β. Υτισ πζντε τελευταίεσ ςυνταχκείςεσ Εκκζςεισ Ικανότθτασ να ζχει βακμολογθκεί με 
βακμό τουλάχιςτον εννζα (9) ςε όλα τα ουςιαςτικά προςόντα και να ζχει κρικεί ευμενϊσ 
από τα αρμόδια Υυμβοφλια Μρίςεων. 

6. Από όςουσ διακζτουν τα ανωτζρω προςόντα προτιμϊνται ιδίωσ όςοι ζχουν διετι 
τουλάχιςτον προχπθρεςία ςτθ Διεφκυνςθ Αντιμετϊπιςθσ Εγκλθμάτων Εμπρθςμοφ και ςε 
ανακριτικά γραφεία, όςοι επικυμοφν να υπθρετιςουν ςτθν Χπθρεςία αυτιν φςτερα από 
ςχετικι πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ, κακϊσ και όςοι ζχουν ειδικζσ γνϊςεισ ςτθ χριςθ 
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θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ι άλλεσ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςχετικζσ με το αντικείμενο τθσ 
Χπθρεςίασ. 

 7. Δεν επιτρζπεται να μετατεκεί ι να υπθρετεί ςτθ Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου 
πυροςβεςτικό προςωπικό, που: 

    α. Ζχει τιμωρθκεί ι εκκρεμεί ςε βάροσ του πεικαρχικι δίωξθ για παράπτωμα που 
επιςφρει ανϊτερθ πεικαρχικι ποινι. 

    β. Ζχει τιμωρθκεί για παραπτϊματα τα οποία, ενϊ επιςφρουν κατϊτερθ πεικαρχικι 
ποινι, μαρτυροφν ζλλειψθ ςυνείδθςθσ του υπθρεςιακοφ κακικοντοσ και ακεραιότθτασ 
του χαρακτιρα. 

    γ. Μωλφεται επανειλθμμζνα ςτθν εκτζλεςθ των υπθρεςιακϊν κακθκόντων του για 
λόγουσ υγείασ. 

    δ. Είναι μζλοσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ πυροςβεςτικϊν 
υπαλλιλων ι εκλεγμζνοσ αντιπρόςωποσ ςτθ γενικι ςυνζλευςθ ομοςπονδίασ ι 
Υυνομοςπονδίασ αυτϊν. 

    ε. Ζχει υπθρετιςει κατά τθν προθγοφμενθ τριετία ι υπθρετεί ςτο γραφείο του 
Αρχθγοφ ι των Χπαρχθγϊν του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 

   ςτ. Ζχει υπθρετιςει κατά τθν προθγοφμενθ τριετία ι υπθρετεί με οποιαδιποτε 
ιδιότθτα, ςε γραφεία μελϊν τθσ Μυβζρνθςθσ, Χφυπουργϊν και Γενικϊν και Ειδικϊν 
Γραμματζων ι είχε κατά τθν προθγοφμενθ τριετία κάποια από τισ ιδιότθτεσ αυτζσ. 

   η. Ματαλαμβάνεται από το όριο θλικίασ μζςα ςτθν επόμενθ εξαετία από τθν 
θμερομθνία επιλογισ του. 

8. Θ επιλογι του προςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου γίνεται ωσ εξισ: 

    α. ο Διοικθτισ Χπθρεςίασ ορίηεται από τον Χπουργό Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ 
του Σολίτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Θεςμϊν και Διαφάνειασ τθσ Βουλισ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Μανονιςμό τθσ Βουλισ. 

   β. Φο πυροςβεςτικό προςωπικό τθσ ανωτζρω Χπθρεςίασ επιλζγεται, τοποκετείται και 
μετατίκεται από τον Χπουργό Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ μετά από 
πρόταςθ του Διοικθτι τθσ Χπθρεςίασ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου Σ.Υ. και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ του άρκρου αυτοφ. 

9. Ρι διατάξεισ των παραγράφων 5 και 8 του άρκρου αυτοφ εφαρμόηονται αναλόγωσ και 
για τθν ανανζωςθ τθσ κθτείασ του πυροςβεςτικοφ ςτθν εν λόγω Χπθρεςία. 

10. Ρι Αξιωματικοί τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου τίκενται, κατά τθν άςκθςθ 
των κακθκόντων τουσ, υπό τθν εποπτεία του αρμόδιου Ειςαγγελζα Σρωτοδικϊν. Φο 
προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου ζχει κακικον εχεμφκειασ, θ 
παραβίαςθ του οποίου τιμωρείται κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 252 και 253 του Σ.Μ., 
επιφυλαςςομζνων των διατάξεων περί πεικαρχικισ και αςτικισ ευκφνθσ του. Θ 
διάπραξθ από το προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου ποινικϊν ι 
πεικαρχικϊν παραβάςεων, που βρίςκονται ςε άμεςθ ςυνάφεια με τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων του, ςυνιςτά επιβαρυντικι περίπτωςθ για τθν επιμζτρθςθ τθσ ποινισ. 
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Αρμόδιο δικαςτιριο για τθν εκδίκαςθ των υποκζςεων αυτϊν είναι το δικαςτιριο τθσ 
ζδρασ τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου που υπθρετοφν. 

Για τθ βεβαίωςθ πεικαρχικϊν παραπτωμάτων του προςωπικοφ που υπθρετεί ςτθ 
Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του οικείου 
πεικαρχικοφ δικαίου.  

11. Υτο προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου χορθγείται ειδικι μθνιαία 
αποηθμίωςθ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται με κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν 
Ρικονομικϊν και Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ. Θ ανωτζρω ειδικι 
αποηθμίωςθ περικόπτεται αναλόγωσ ςε περίπτωςθ απουςίασ, πλθν αυτισ που οφείλεται 
ςε λιψθ κανονικισ ι βραχείασ άδειασ. 

12. Ξετάκεςθ προςωπικοφ από τθ Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου μπορεί να γίνει 
και πριν από τθ λιξθ τθσ κθτείασ του, μόνο με αίτθςι του ι για ςοβαροφσ λόγουσ που 
αφοροφν τθ ςυμπεριφορά και τθν υπθρεςιακι του απόδοςθ και ςφμφωνα με τθ 
διαδικαςία επιλογισ του, χωρίσ να εφαρμόηονται ωσ προσ το χρόνο μετάκεςισ του οι 
ςχετικζσ διατάξεισ του κανονιςμοφ μετακζςεων. 

13. Φο προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ, μετά τθ λιξθ τθσ αρχικισ κθτείασ του, μετατίκεται 
ςτθν Χπθρεςία από τθν οποία προζρχεται, εφόςον υπάρχει κενι οργανικι κζςθ, ι ςε 
οποιαδιποτε άλλθ Χπθρεςία τθσ ίδιασ περιοχισ μετάκεςθσ. Ξετά τθ λιξθ τθσ 
παράταςθσ τθσ κθτείασ του το προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ μετατίκεται, εφόςον 
επικυμεί, ςε Χπθρεςίεσ του τόπου ςυμφερόντων του, ζςτω και αν δεν υπάρχει κενι 
οργανικι κζςθ. 

14. Υτο προςωπικό τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου χορθγείται ειδικό δελτίο 
ταυτότθτασ, ο τφποσ του οποίου κακορίηεται με απόφαςθ του Αρχθγοφ του 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 

15. Ξε προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ του Χπουργοφ 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, ρυκμίηονται τα κζματα οργάνωςθσ, 
διάρκρωςθσ, ςτελζχωςθσ και λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου, τα 
ειδικότερα κακικοντα των οργάνων τθσ, θ ςυνεργαςία τθσ με τισ αρμόδιεσ ειςαγγελικζσ 
αρχζσ και θ υποχρεωτικι ςυνδρομι τθσ από τουσ λοιποφσ δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ 
φορείσ, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια.   
 

Άρκρο 72 
Τπθρεςία Πλωτϊν Μζςων Π.. 

 
1.  Υυνιςτάται ςτο Συροςβεςτικό Υϊμα, ωσ Μεντρικι Ειδικι Χπθρεςία αυτοφ, 
Χπθρεςία Σλωτϊν Ξζςων (Χ.ΣΝέ.Ξ.), θ οποία ζχει ωσ αποςτολι τθν υποςτιριξθ και 
ενίςχυςθ των Χπθρεςιϊν του, κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ. Θ Χπθρεςία 
Σλωτϊν Ξζςων Σ.Υ. ανικει ςτον Μλάδο Επιχειριςεων και υπάγεται ςτον Χπαρχθγό 
Επιχειριςεων. Φα κζματα οργάνωςθσ και λειτουργίασ, το διοικθτικό τθσ επίπεδο, θ ζδρα, 
οι επιμζρουσ αρμοδιότθτεσ και θ οργανικι δφναμθ τθσ ωσ άνω Χπθρεςίασ κακορίηονται 
με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τον Χπουργό Δθμόςιασ Φάξθσ. 
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 2.  Υτθν αποςτολι τθσ ανωτζρω Χπθρεςίασ ανικουν ιδίωσ: 
      α. Θ ςυμβολι ςτο ζργο τθσ εκνικισ και πολιτικισ άμυνασ τθσ χϊρασ, κακϊσ και ςτο 
ζργο των λοιπϊν Υωμάτων Αςφαλείασ ι άλλων Μρατικϊν Χπθρεςιϊν, ςε ςοβαρζσ και 
επείγουςεσ περιπτϊςεισ, μετά από ςχετικό αίτθμα των αρμόδιων αρχϊν και ζγκριςθ του 
Αρχθγοφ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 
      β. Θ ςυμβολι ςτθ διάςωςθ κυμάτων ςειςμϊν και ατυχθμάτων, ςτθν αναηιτθςθ 
εξαφανιςμζνων προςϊπων και τθ μεταφορά τραυματιϊν από τισ αιτίεσ αυτζσ. 
      γ. Θ μεταφορά πυροςβεςτικϊν υπαλλιλων για ανάλθψθ επείγουςασ και ςοβαρισ 
πυροςβεςτικισ επιχείρθςθσ, κακϊσ και πολιτϊν που μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν 
επιτυχι διεξαγωγι τθσ. Θ μεταφορά κυβερνθτικϊν αξιωματοφχων, ανϊτατων κρατικϊν 
λειτουργϊν και αξιωματικϊν του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ για ςοβαροφσ υπθρεςιακοφσ 
λόγουσ. 
 3. Σλωτά μζςα άλλθσ δθμόςιασ ι ιδιωτικισ Χπθρεςίασ ι φορζων που ςυμμετζχουν 
ςτθν κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο αποςτολι του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ 
τίκενται υπό τισ εντολζσ του επικεφαλισ των πυροςβεςτικϊν δυνάμεων. 
4.  Θ Χπθρεςία Σλωτϊν Ξζςων Σ.Υ. ζχει ωσ αρμοδιότθτα κάκε κζμα που αφορά τα 
πλωτά μζςα του Σ.Υ., εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά από ειδικι διάταξθ του παρόντοσ.  
5. Ξε κανονιςμό εςωτερικισ λειτουργίασ τθσ Χπθρεςίασ Σλωτϊν Ξζςων, που 
εγκρίνεται με απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν και Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ 
του Σολίτθ και δεν δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Μυβερνιςεωσ κακορίηονται 
ειδικότερα κζματα εςωτερικισ διάρκρωςθσ και λειτουργίασ τθσ Χπθρεςίασ αυτισ, 
εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ τθσ, τα χρθςιμοποιοφμενα μζςα, κακϊσ και ο τρόποσ 
εκτζλεςθσ τθσ Χπθρεςίασ. 
6. Θ Χπθρεςία Σλωτϊν Ξζςων ςτελεχϊνεται από μόνιμο πυροςβεςτικό προςωπικό.   
Ρι ειδικότθτεσ του προςωπικοφ αυτοφ κακορίηονται με προεδρικό διάταγμα, που 
εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ. Ξε όμοιο διάταγμα κακορίηονται τα προςόντα του προςωπικοφ τθσ ωσ άνω 
υπθρεςίασ, κακϊσ και θ διαδικαςία, τα αρμόδια όργανα, ο τρόποσ επιλογισ του και κάκε 
άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια. 
7. Θ ανωτζρω Χπθρεςία δφναται να ςτελεχϊνεται και από ιδιϊτεσ πλοθγοφσ 
κυβερνιτεσ και μθχανικοφσ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου. 
Ξε προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τον Χπουργό Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ κακορίηονται τα προςόντα του προςωπικοφ αυτοφ, ο τρόποσ και 
θ διαδικαςία επιλογισ του, τα αρμόδια όργανα, ο ανϊτατοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ του 
και κάκε άλλο ςχετικό κζμα. Ρι αποδοχζσ του ωσ άνω προςωπικοφ κακορίηονται με 
κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν και Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ. 
 

Άρκρο 73 
Διοίκθςθ - Βακμοί Διοικοφντων 

Φο άρκρο 6 του ν. 3511/2006 (ΪΕΜ 258Αϋ) αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«Άρκρο 6 

Διοίκθςθ - Βακμοί Διοικοφντων 
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1. Ρ Αρχθγόσ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ φζρει το βακμό του Αντιςτράτθγου, αςκεί τθ 
Διοίκθςθ του Υϊματοσ και είναι υπεφκυνοσ ζναντι του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του. Ρ Αρχθγόσ επιλζγεται και 
αποςτρατεφεται με απόφαςθ του Μυβερνθτικοφ Υυμβουλίου Εξωτερικϊν και Άμυνασ 
(ΜΧ.Υ.Ε.Α.), φςτερα από πρόταςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ. Θ κρίςθ για αποςτρατεία του Αρχθγοφ μπορεί να γίνει οποτεδιποτε, φςτερα από 
ςχετικι πρόταςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ ςτο 
ΜΧ.Υ.Ε.Α.. Ξε τθν ίδια απόφαςθ του ΜΧ.Υ.Ε.Α. μπορεί ςτον Αρχθγό που αποςτρατεφεται 
να απονζμεται ο βακμόσ του Υτρατθγοφ εν αποςτρατεία. 

2. Ρ Χπαρχθγόσ Χποςτιριξθσ και ο Χπαρχθγόσ Επιχειριςεων φζρουν τον βακμό του 
Αντιςτράτθγου και είναι άμεςοι βοθκοί του Αρχθγοφ. Υε περίπτωςθ απουςίασ ι 
κωλφματοσ του Αρχθγοφ, τον αναπλθρϊνει ο αρχαιότεροσ εκ των δφο. 

3. Ρ Αρχθγόσ και ο Χπαρχθγόσ Επιχειριςεων επικουροφνται ςτθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τουσ από τρεισ Υυντονιςτζσ Επιχειριςεων.  

4. Υε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ, τον Χπαρχθγό Επιχειριςεων τον αναπλθρϊνει 
ςτα κακικοντά του, ο κατά περίπτωςθ αρμόδιοσ Υυντονιςτισ Επιχειριςεων και τον 
Χπαρχθγό Χποςτιριξθσ ο Υυντονιςτισ Χποςτιριξθσ.  
5. Ρι Υυντονιςτζσ Επιχειριςεων του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, οι οποίοι φζρουν το 
βακμό του Χποςτράτθγου, είναι τρεισ, επικουροφν τον Χπαρχθγό Επιχειριςεων και 
κακοδθγοφν, ςυντονίηουν, εποπτεφουν και ελζγχουν το ζργο των Χπθρεςιϊν του 
Υϊματοσ, που υπάγονται ςτθν τοπικι τουσ αρμοδιότθτα και εδρεφουν ςτθν Σάτρα, τθ 
Θεςςαλονίκθ και τον Σειραιά. Ξε απόφαςθ του Αρχθγοφ Σ.Υ. ορίηεται θ τοπικι 
αρμοδιότθτα των Υυντονιςτϊν Επιχειριςεων. Ειδικότερα, για τισ Χπθρεςίεσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ, ζχουν τα προβλεπόμενα από το άρκρο 3 του π.δ. 311/2003 (Αϋ 263) 
κακικοντα. Φισ εκκζςεισ ικανότθτασ των Υυντονιςτϊν Επιχειριςεων ςυντάςςει ο 
Χπαρχθγόσ Επιχειριςεων και επ’ αυτϊν γνωματεφει ο Αρχθγόσ. 

6. Ρ Υυντονιςτισ Χποςτιριξθσ φζρει το βακμό του Χποςτρατιγου και επικουρεί τον 
Χπαρχθγό Χποςτιριξθσ. Θ τοποκζτθςθ του Υυντονιςτι Χποςτιριξθσ γίνεται με απόφαςθ 
του Αρχθγοφ του Σ.Υ.. 

7. Διοικθτισ των Σεριφερειακϊν Συροςβεςτικϊν Διοικιςεων τοποκετείται 
Αρχιπφραρχοσ Γενικϊν Μακθκόντων.  

8. Θ Διοίκθςθ του Ενιαίου Υυντονιςτικοφ Μζντρου Επιχειριςεων ανατίκεται ςε 
Χποςτράτθγο, ο οποίοσ ζχει και τθν επιχειρθςιακι διοίκθςθ των διατεκειμζνων 
Εναζριων Ξζςων, υπό τθν εποπτεία του Αρχθγοφ. 

9. Υτο Υυντονιςτικό-Επιχειρθςιακό Μζντρο Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ (199 Υ.Ε.Μ.Χ.Σ.Υ.) 
κακϊσ και ςτο Μζντρο Επιχειριςεων Σολιτικισ Σροςταςίασ προΐςτανται Αρχιπφραρχοι 
Γενικϊν Μακθκόντων. 
10. Θ Διοίκθςθ τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ ανατίκεται ςε Αρχιπφραρχο Γενικϊν 
Μακθκόντων και τθσ Υχολισ Ανκυποπυραγϊν ςε Σφραρχο Γενικϊν Μακθκόντων. 
11. Θ Διοίκθςθ τθσ 1θσ και τθσ 2θσ Ειδικισ Ξονάδασ Αντιμετϊπιςθσ Ματαςτροφϊν 
(Ε.Ξ.Α.Μ.) ανατίκεται ςε Αρχιπφραρχο Γενικϊν Μακθκόντων. 
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12. Θ Διοίκθςθ των Χπθρεςιϊν του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ ανατίκεται ςε Αξιωματικοφσ 
Γενικϊν Μακθκόντων, πλθν των Νιμενικϊν Συροςβεςτικϊν Υτακμϊν, τθσ Χπθρεςίασ 
Εναερίων Ξζςων και τθσ Χγειονομικισ Χπθρεςίασ ςτισ οποίεσ προΐςτανται Αξιωματικοί 
Ειδικϊν Μακθκόντων των οικείων Μλάδων. 

13. Υτισ Διευκφνςεισ του Επιτελείου Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ δφνανται να 
προΐςτανται Αρχιπφραρχοι Γενικϊν Μακθκόντων. Ειδικϊσ ςτθ Διεφκυνςθ Επικοινωνιϊν 
και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ δφναται να προΐςταται Αξιωματικόσ Ειδικϊν 
Μακθκόντων.  

14. Ρ Αρχθγόσ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ μπορεί με απόφαςι του, που δθμοςιεφεται 
ςτθν Εφθμερίδα τθσ Μυβερνιςεωσ, να μεταβιβάηει ςτον Χπαρχθγό Επιχειριςεων, τον 
Χπαρχθγό Χποςτιριξθσ, ςτουσ Υυντονιςτζσ Επιχειριςεων, ςτον Υυντονιςτι Χποςτιριξθσ, 
ςτουσ Διοικθτζσ των Σεριφερειακϊν Συροςβεςτικϊν Διοικιςεων και ςτουσ Διοικθτζσ ι 
Σροϊςταμζνουσ των Ειδικϊν Χπθρεςιϊν οριςμζνεσ αρμοδιότθτζσ του, εκτόσ από αυτζσ 
που του μεταβίβαςε με απόφαςι του ο Χπουργόσ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ. Επίςθσ, μπορεί, με όμοια απόφαςθ, να εξουςιοδοτεί τα πιο πάνω όργανα να 
υπογράφουν «Ξε εντολι του» πράξεισ ι άλλα ζγγραφα τθσ αρμοδιότθτάσ του». 

 
Άρκρο 74 

Ηθτιματα εναρμόνιςθσ διατάξεων του π.δ. 305/1992 ςτθ νζα διάρκρωςθ του Π.. 
 
1.  που ςτισ διατάξεισ του π.δ. 305/1992 (Αϋ 152), με τθν εξαίρεςθ του άρκρου 27, και 
οπουδιποτε αλλοφ ςτθ νομοκεςία που αφορά ςτο Συροςβεςτικό Υϊμα,  αναφζρεται θ 
λζξθ «Χπαρχθγόσ» νοείται εφεξισ θ λζξθ «Χπαρχθγοί».  
2. Σρόεδροσ ςτο Ματϊτερο Υυμβοφλιο Σ.Υ. του άρκρου 27 του π.δ. 305/1992 είναι ο 
νεότεροσ των Χπαρχθγϊν και ςτο Ανϊτερο Υυμβοφλιο ςυμμετζχει ο αρχαιότεροσ από 
αυτοφσ.  
3. που ςτθν κείμενθ νομοκεςία για το Συροςβεςτικό Υϊμα αναφζρεται ωσ  ςυντάκτθσ 
ι γνωματεφων για τισ Εκκζςεισ Ικανότθτασ «ο Χπαρχθγόσ», θ αρμοδιότθτα αυτι αςκείται 
ςτο εξισ ωσ ακολοφκωσ: 
    α. Ρ Χπαρχθγόσ Επιχειριςεων ςυντάςςει τισ εκκζςεισ ικανότθτασ των Υυντονιςτϊν 
Επιχειριςεων, των Διοικθτϊν των Ειδικϊν Ξονάδων Αντιμετϊπιςθσ Ματαςτροφϊν 
(Ε.Ξ.Α.Μ.), του Διοικθτι του Ενιαίου Υυντονιςτικοφ Μζντρου Επιχειριςεων (Ε.Υ.Μ.Ε.), του 
Σροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Αντιμετϊπιςθσ Εγκλθμάτων Εμπρθςμοφ, του Διοικθτι τθσ 
Χπθρεςίασ Εναερίων Ξζςων (Χ.Ε.Ξ.Σ.Υ.) και του Διοικθτι τθσ Χπθρεςίασ Σλωτϊν Ξζςων 
(Χ.ΣΝέ.Ξ.) και γνωματεφει ςτισ εκκζςεισ ικανότθτασ των Διοικθτϊν των Σεριφερειακϊν 
Συροςβεςτικϊν Διοικιςεων (ΣΕ.ΣΧ.Δ.). 
    β. Ρ Χπαρχθγόσ Χποςτιριξθσ ςυντάςςει τισ εκκζςεισ ικανότθτασ του Υυντονιςτι 
Χποςτιριξθσ, του Διοικθτι τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, του Διευκυντι τθσ 
Χγειονομικισ Χπθρεςίασ Σ.Υ., του Σροϊςταμζνου του Φομζα Επικουρικισ Αςφάλιςθσ 
Χπαλλιλων Σ.Υ. (Φ.Ε.Α.Χ.Σ.Υ.) και του Σροϊςταμζνου του Συροςβεςτικοφ Υυνεργείου 
Ακθνϊν, και γνωματεφει ςτισ Εκκζςεισ Ικανότθτασ των Σροϊςταμζνων των Διευκφνςεων 
του Επιτελείου Σ.Υ. και του Σροϊςταμζνου τθσ Οομικισ Χπθρεςίασ, του Χποδιοικθτι τθσ 
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Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, των Επικεφαλισ των Γραφείων του Αρχθγοφ, των Χπαρχθγϊν 
και των Χπαςπιςτϊν αυτϊν.   
4. Ρ Αρχθγόσ ςυντάςςει τθν Ζκκεςθ Ικανότθτασ του Διευκυντι Επικεϊρθςθσ και 
Ελζγχου. 
5. Ρι Υυντονιςτζσ Επιχειριςεων ςυντάςςουν τισ Εκκζςεισ Ικανότθτασ των Διοικθτϊν των 
Σεριφερειακϊν Συροςβεςτικϊν Διοικιςεων (ΣΕ.ΣΧ.Δ.) που υπάγονται ςτθν 
αρμοδιότθτα τουσ και γνωματεφουν ςτισ Εκκζςεισ Ικανότθτασ των  Διοικθτϊν των 
Διοικιςεων Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν Οομοφ (ΔΙ.Σ.Χ.Ο.) και των Χποδιοικθτϊν των 
Ειδικϊν Ξονάδων Αντιμετϊπιςθσ Ματαςτροφϊν. 
6. Ρ Υυντονιςτισ Χποςτιριξθσ ςυντάςςει τισ Εκκζςεισ Ικανότθτασ των  Σροϊςταμζνων 
των Διευκφνςεων του Επιτελείου και του Σροϊςταμζνου τθσ Οομικισ Χπθρεςίασ.  
7.  Αξιωματικοί εν αποςτρατεία που επανζρχονται ςτθν ενεργό υπθρεςία ςε 
εκτζλεςθ απόφαςθσ διοικθτικοφ δικαςτθρίου επί αιτιςεωσ αναςτολισ που αφορά ςτθν 
κρίςθ τουσ ωσ «Ευδοκίμωσ τερματίςαντεσ», τίκενται προςωρινά ςτθ διάκεςθ τθσ 
Χπθρεςίασ ςε προςωποπαγι κζςθ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ απόφαςθσ από το 
αρμόδιο δικαςτιριο. 
8.  Θ διάταξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 3 του ν. 3243/2004 (Αϋ 103) καταργείται.  

 
Άρκρο 75 

Τπθρεςιακά κζματα και οργανικζσ κζςεισ πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ 
 
1. Ξε απόφαςθ του Αρχθγοφ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ μπορεί να κακορίηεται ο 
τρόποσ και ο χρόνοσ άςκθςθσ των πυροςβεςτικϊν κακθκόντων των ακλθτϊν που 
υπθρετοφν ςτο Συροςβεςτικό Υϊμα, οι όροι, προχποκζςεισ και θ διαδικαςία 
χαρακτθριςμοφ και αποχαρακτθριςμοφ τουσ ωσ ακλθτϊν και κάκε άλλο ςχετικό κζμα. 
2. Συροςβεςτικοί υπάλλθλοι ολυμπιονίκεσ και διακρικζντεσ ακλθτζσ που ζχουν 
διοριςκεί ςτο Συροςβεςτικό Υϊμα με τισ ευεργετικζσ διατάξεισ του ν. 2725/1999 (Αϋ 
121) και άλλων ομοίων ςυναφϊν διατάξεων υπθρετοφν ςτο Φμιμα Επικοινωνίασ, 
Ακλθτιςμοφ και Εκδόςεων τθσ Διεφκυνςθσ Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ και Επικοινωνίασ, 
για τθν προαγωγι και τθν προβολι του πυροςβεςτικοφ ακλθτιςμοφ. Φο ωσ άνω 
προςωπικό δφναται να διατίκεται ςε Χπουργεία και εποπτευόμενουσ φορείσ αυτϊν, 
Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, Ρ.Φ.Α. αϋ και β’ βακμοφ και νομικά πρόςωπα αυτϊν για τον 
ςχεδιαςμό και τθν υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ ακλθτικϊν προγραμμάτων και δράςεων 
αρμοδιότθτάσ τουσ που εξυπθρετοφν κοινωφελείσ ςκοποφσ και ενιςχφουν το εκελοντικό 
πνεφμα. Θ διάκεςθ πραγματοποιείται με κοινι απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ 
και Σροςταςίασ του Σολίτθ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Χπουργοφ, φςτερα από  
αίτθμα του ενδιαφερόμενου φορζα και γνϊμθ του Αρχθγοφ Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. Θ 
διάρκεια τθσ διάκεςθσ είναι ζωσ τρία ζτθ, με δυνατότθτα ιςόχρονθσ παράταςθσ για μία 
μόνο φορά με τθν ίδια ωσ άνω διαδικαςία.  
3. Ρι Αντιςτράτθγοι Γενικϊν Μακθκόντων του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και οι 
Χποςτράτθγοι Ειδικϊν Μακθκόντων τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του ν. 3511/2006, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 3 του άρκρου 17 του ν. 4058/2012 (Αϋ63), μειϊνονται 
κατά ζναν.  
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4.   Ξε προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταςθ του Χπουργοφ 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ μποροφν να μεταφζρονται οργανικζσ κζςεισ 
πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ του ιδίου βακμοφ από τθν κατθγορία των Ειδικϊν 
Μακθκόντων ςτθν κατθγορία των Γενικϊν Μακθκόντων και αντιςτρόφωσ και να 
κατανζμονται ανά ειδικότθτα. 
5. Θ παρ. 2 του άρκρου 9 του ν. 3511/2006 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 
«Ξε προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν και 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ μπορεί να ςυςτινονται ι να καταργοφνται 
οργανικζσ κζςεισ των κατθγοριϊν και ειδικοτιτων του πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ, και 
κατά τροποποίθςθ του παρόντοσ, να κατανζμονται οργανικζσ κζςεισ κατά βακμό, κακϊσ 
και μεταξφ κεντρικϊν και περιφερειακϊν υπθρεςιϊν, να ςυςτινονται και να 
καταργοφνται ειδικότθτεσ, να κακορίηεται θ ςυνολικι οργανικι δφναμθ του 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και να ρυκμίηεται κάκε άλλο ςυναφζσ ηιτθμα».  
6. α. Υτθν παρ. 2 του άρκρου 8 του ν. 3511/2006, μετά τον αρικμό «6. Φο προςωπικό 
τθσ Σλθροφορικισ»,  προςτίκεται εδάφιο ωσ ακολοφκωσ:  
«7.  Ρι Ϋειριςτζσ, 8. Ρι Ξθχανικοί-Φεχνικοί εναερίων μζςων». 
          β. Θ παρ. 6  του άρκρου 25  του ν. 2800/2000 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ:  
«6. Θ Χπθρεςία Εναζριων Ξζςων ςτελεχϊνεται από μόνιμο πυροςβεςτικό προςωπικό, 
το οποίο διακρίνεται ςε α) Ειδικϊν Μακθκόντων ιπτάμενο προςωπικό, ςτο οποίο 
ανικουν οι χειριςτζσ και οι μθχανικοί-τεχνικοί εναερίων μζςων, και β) προςωπικό 
διοικθτικισ και τεχνικισ υποςτιριξθσ. Ρι ειδικότθτεσ του προςωπικοφ αυτοφ 
κακορίηονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ του Χπουργοφ 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ. Θ οργανικι δφναμθ του ανωτζρω 
προςωπικοφ ανζρχεται ςε είκοςι (20) χειριςτζσ και είκοςι (20) μθχανικοφσ-τεχνικοφσ 
εναερίων μζςων, δφναται δε να αναπροςαρμόηεται με προεδρικό διάταγμα, που 
προτείνεται από τουσ Χπουργοφσ Ρικονομικϊν και Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ. Υτο ειδικϊν κακθκόντων προςωπικό του κλάδου μθχανικϊν-τεχνικϊν εναερίων 
μζςων δφναται να μετατάςςεται, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από 
πρόταςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, πυροςβεςτικό 
προςωπικό Γενικϊν Μακθκόντων που ζχει λάβει κατάλλθλθ εκπαίδευςθ ςτουσ τομείσ του 
ςυντονιςμοφ πυρκαγιϊν και του χειριςμοφ ειδικοφ εξοπλιςμοφ (βαροφλκου διάςωςθσ, 
κάδου πυρόςβεςθσ, FLIR), υπό τουσ ειδικότερουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που 
ορίηονται ςτο προεδρικό αυτό διάταγμα και να χαρακτθρίηεται ωσ ιπτάμενο». 
 γ. Θ παρ. 8 του άρκρου 25 του ν. 2800/2000 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 

«8. Για τθν υγειονομικι εξζταςθ του ιπτάμενου προςωπικοφ τθσ Χπθρεςίασ Εναερίων 
Ξζςων, προσ διαπίςτωςθ τθσ πτθτικισ του καταλλθλότθτασ εφαρμόηονται ανάλογα 
οι διατάξεισ που ιςχφουν κάκε φορά για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικϊν υγείασ Αϋ και Βϋ 
κατθγορίασ ςτο αντίςτοιχο προςωπικό τθσ Σολιτικισ Αεροπορίασ». 

δ. Θ παρ. 3 του άρκρου 11 του π.δ. 177/2004 αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«3. Για τθν εκτζλεςθ τθσ αποςτολισ τθσ Χπθρεςίασ Εναερίων Ξζςων τοποκετείται το 
ακόλουκο προςωπικό: 
            α.  Ζνασ Ανϊτεροσ Αξιωματικόσ (χειριςτισ) ωσ Διοικθτισ, 
            β. Δεκαεννζα (19) χειριςτζσ, 

γ. Είκοςι (20) μθχανικοί-τεχνικοί εναερίων μζςων.  
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Φουλάχιςτον δζκα (10) πυροςβεςτικοί υπάλλθλοι Γενικϊν Μακθκόντων για τθ ςτελζχωςθ 
του τμιματοσ Φεχνικισ και Διοικθτικισ Χποςτιριξθσ (διαςϊςτεσ, ςυνοδοί κατά τθ 
μεταφορά πεηοπόρων τμθμάτων-επιβατϊν κλπ.)».  
7. Ξετά τθν παρ. 12 του άρκρου 25 του ν. 2800/2000 (Αϋ 41) προςτίκεται 
παράγραφοι 13 και 14 ωσ ακολοφκωσ: 
«13. Ξε απόφαςθ του Αρχθγοφ Σ.Υ. μπορεί ςτα εναζρια μζςα του Συροςβεςτικοφ 
Υϊματοσ να ορίηεται προςωπικό προερχόμενο από άλλουσ φορείσ του εςωτερικοφ ι του 
εξωτερικοφ ωσ μζλοσ πλθρϊματοσ, χειριςτισ, τεχνικόσ ι λοιπό πιςτοποιθμζνο 
προςωπικό κατόπιν ςχετικισ ςυμφωνίασ μεταξφ του φορζα προζλευςθσ του ωσ άνω 
προςωπικοφ και του Επιτελείου του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. Ξε τθν ωσ άνω ςυμφωνία 
ρυκμίηονται όλα τα ηθτιματα επιχειρθςιακισ εμπλοκισ, διοικθτικισ υποςτιριξθσ, 
αποηθμίωςθσ, αςφάλιςθσ του προςωπικοφ και των εναερίων μζςων, κακϊσ και κάκε 
άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ. 
14. Ξε προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν, 
Διοικθτικισ Ξεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ δφνανται να ςυγχωνεφονται οι Χπθρεςίεσ Εναερίων Ξζςων τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ ςε ενιαία Χπθρεςία Εναερίων 
Ξζςων του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ. Ξε όμοιο 
προεδρικό διάταγμα, το οποίο προτείνεται και από τον κατά περίπτωςθ αρμόδιο 
Χπουργό, δφνανται να ςυγχωνεφονται ςτθν ωσ άνω ενιαία Χπθρεςία Χπθρεςίεσ, 
Ξονάδεσ, Υμινθ και κάκε είδουσ δομζσ εναερίων μζςων άλλων Χπουργείων. Ξε τα ίδια 
ωσ άνω προεδρικά διατάγματα ρυκμίηονται επιμζρουσ ηθτιματα των ωσ άνω 
ςυγχωνεφςεων, κζματα εποπτείασ τθσ ενιαίασ Χπθρεςίασ, ορίηονται οι αρμοδιότθτεσ τθσ 
Χπθρεςίασ αυτισ, θ ςτελζχωςι τθσ από ζνςτολο και πολιτικό προςωπικό, κακϊσ και 
κάκε άλλο οργανωτικό και λειτουργικό ηιτθμα. Ξε Μανονιςμό Εςωτερικισ Νειτουργίασ 
τθσ Χπθρεςίασ Εναερίων Ξζςων του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ, που εγκρίνεται με απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν και Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ και δεν δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Μυβερνιςεωσ, 
κακορίηονται ειδικότερα κζματα εςωτερικισ διάρκρωςθσ, διοίκθςθσ και λειτουργίασ τθσ 
Χπθρεςίασ αυτισ, κοινισ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ τθσ, τα χρθςιμοποιοφμενα μζςα, 
κακϊσ και ο τρόποσ εκτζλεςθσ τθσ Χπθρεςίασ». 
 

Άρκρο 76 
Αναςυγκρότθςθ υμβουλίων Π.. 

Φο άρκρο 7 του ν. 3511/2006 (ΪΕΜ 258Αϋ) αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«Άρκρο 7 

Υφςταςθ Υυμβουλίων 

1. Υτο Επιτελείο Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ ςυνιςτϊνται και λειτουργοφν τα εξισ 
Υυμβοφλια: 

    α. Φο Υυμβοφλιο Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ και 

    β. Φο Υυμβοφλιο Διαχείριςθσ Μρίςεων. 

2. Φο Υυμβοφλιο Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ ςυγκροτείται από: 
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    α. Φον Αρχθγό Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, ωσ Σρόεδρο. 

    β. Φον Χπαρχθγό Χποςτιριξθσ Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 

    γ. Φον Χπαρχθγό Επιχειριςεων Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ 

    δ. Φον Υυντονιςτι Χποςτιριξθσ.  

    ε. Φον Σροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ και Επικοινωνίασ και 

   ςτ. Ζναν εκπρόςωπο τθσ Σανελλινιασ Ρμοςπονδίασ Ενϊςεων Χπαλλιλων 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ (Σ.Ρ.Ε.Χ.Σ.Υ.) και τθσ Ζνωςθσ Αξιωματικϊν Συροςβεςτικοφ 
Υϊματοσ (Ε.Α.Σ.Υ.), ωσ μζλθ. 

Υτο Υυμβοφλιο ςυμμετζχουν, κατά περίπτωςθ, και Σροϊςτάμενοι των Διευκφνςεων του 
Επιτελείου. 

3. Φο Υυμβοφλιο Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ: 

   α. Εγκρίνει το 5ετεσ Υτρατθγικό και Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Ανάπτυξθσ και 
Νειτουργίασ (Υ.Ε.Σ.Α.Ν.) του Σ.Υ., λαμβάνοντασ υπόψθ ιδίωσ τουσ διατικζμενουσ 
οικονομικοφσ και ανκρϊπινουσ πόρουσ του Υϊματοσ. Φο Υ.Ε.Σ.Α.Ν. ανακεωρείται κάκε 
ζτοσ και εγκρίνεται από το Υυμβοφλιο Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ με απόφαςθ του Αρχθγοφ 
Σ.Υ. εντόσ 60 θμερϊν από τθν υποβολι του προσ ζγκριςθ από τθ Διεφκυνςθ Υτρατθγικοφ 
Υχεδιαςμοφ και Επικοινωνίασ. 

   β. Υχεδιάηει τθν οργανωτικι δομι του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ κατά τρόπο που να 
ανταποκρίνεται ςτισ κοινωνικζσ απαιτιςεισ και να προςαρμόηεται ςτισ αναγκαίεσ 
τεχνολογικζσ εξελίξεισ, που ςυντελοφν ςτθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ του. 

   γ. Μακορίηει τουσ μεςοπρόκεςμουσ και μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ του Υϊματοσ. 

   δ. Υχεδιάηει μζτρα για τθν πρόλθψθ και καταςτολι των πυρκαγιϊν. 

   ε. Αναλφει τθν πορεία τθσ εγκλθματικότθτασ, αναφορικά με τουσ εμπρθςμοφσ και 
ςχεδιάηει μζτρα πρόλθψθσ και καταςτολισ τθσ. 

   ςτ. Γνωμοδοτεί για κζματα αναδιοργάνωςθσ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, για τθν 
ίδρυςθ, προαγωγι, υποβιβαςμό ι κατάργθςθ των Χπθρεςιϊν του, κακϊσ επίςθσ και για 
κάκε άλλο κζμα που ζχει ςχζςθ με τθ λειτουργία των Χπθρεςιϊν του. 

   η. Ιεραρχεί τισ υφιςτάμενεσ ανάγκεσ ςε προςωπικό, εξοπλιςμό και μζςα. 

   θ. Ξελετά τα κζματα προςλιψεων, υπθρεςιακισ εξζλιξθσ, καταςτάςεων και αμοιβϊν 
όλων των κατθγοριϊν προςωπικοφ του Υϊματοσ και προτείνει μζτρα για τθ βελτίωςι 
τουσ. 

   κ. Υχεδιάηει τα ςυςτιματα διοίκθςθσ, εκπαίδευςθσ και πεικαρχίασ του προςωπικοφ. 

   ι. Σαρζχει κατευκφνςεισ για τθν κατάρτιςθ του ετιςιου προχπολογιςμοφ, του 
προγράμματοσ δθμοςίων επενδφςεων και του εξοπλιςτικοφ προγράμματοσ του 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 

 4. Φο Υυμβοφλιο Διαχείριςθσ Μρίςεων ςυγκροτείται από: 
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       α. Φον Αρχθγό Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, ωσ Σρόεδρο, 

       β. Φον Χπαρχθγό Χποςτιριξθσ Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, 

       γ. Φον Χπαρχθγό Επιχειριςεων Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ,  

       δ. Φον Υυντονιςτι Χποςτιριξθσ,  

       ε. Φουσ Υυντονιςτζσ Επιχειριςεων Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ,  

       ςτ. Φον Διοικθτι του Ενιαίου Υυντονιςτικοφ Μζντρου Επιχειριςεων, 

       η. Φον Σροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Επιχειριςεων και 

       θ. Φον Σροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Υχεδιαςμοφ και Εφαρμογϊν τθσ Υυντονιςτικισ 
Αρχισ Σολιτικισ Σροςταςίασ, ωσ μζλθ. 

Υτο Υυμβοφλιο προςκαλοφνται, κατά περίπτωςθ, ςτελζχθ, του Υϊματοσ ι ςτελζχθ τθσ 
ΕΝ.ΑΥ. και τθσ Υυντονιςτικισ Αρχισ Σολιτικισ Σροςταςίασ, ενϊ μπορεί να 
προςκαλοφνται υπθρεςιακοί παράγοντεσ ωσ εκπρόςωποι άλλων Χπουργείων, Δθμοςίων 
Χπθρεςιϊν και Αρχϊν, κακϊσ και εκπρόςωποι ιδιωτικϊν Ϊορζων, εμπειρογνϊμονεσ ι 
Ειδικοί Επιςτιμονεσ, και ςτελζχθ των Ενόπλων Δυνάμεων. 

5.  Φο Υυμβοφλιο Διαχείριςθσ Μρίςεων ζχει ωσ αρμοδιότθτα τθν παροχι 
κατευκφνςεων για τθν επιχειρθςιακι τακτικι που επιβάλλεται να ακολουκιςουν οι 
Συροςβεςτικζσ Χπθρεςίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων και ςοβαρϊν ςυμβάντων, που 
μποροφν να κλονίςουν το αίςκθμα αςφάλειασ του κοινωνικοφ ςυνόλου, κακϊσ και 
κεμάτων που αφοροφν τθν αντιμετϊπιςθ φυςικϊν, τεχνολογικϊν και λοιπϊν 
καταςτροφϊν.  

6.  Σρόεδροσ και τα μζλθ των Υυμβουλίων αναπλθρϊνονται, ςε περίπτωςθ 
ελλείψεωσ, απουςίασ ι κωλφματοσ από τουσ νόμιμουσ αναπλθρωτζσ τουσ. Φα 
Υυμβοφλια ςυγκαλοφνται από τον Αρχθγό του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, ο οποίοσ 
κακορίηει και τθν θμεριςια διάταξθ. 

 Μακικοντα γραμματζα των Υυμβουλίων εκτελεί Ανϊτεροσ Αξιωματικόσ του Επιτελείου 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και θ γραμματειακι τουσ υποςτιριξθ παρζχεται από τθν 
αρμόδια, κατά περίπτωςθ, Διεφκυνςθ αυτοφ. Υτισ ςυνεδριάςεισ τθροφνται πρακτικά, τα 
οποία καταχωροφνται ςτο οικείο βιβλίο και είναι απόρρθτα. Υτισ Χπθρεςίεσ 
κοινοποιοφνται μόνον οι αποφάςεισ των Υυμβουλίων, προκειμζνου να εκτελεςτοφν». 

 
Άρκρο 77 

Τπαρχθγόσ Επιχειριςεων 
 

1. Ρ Χπαρχθγόσ Επιχειριςεων του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που 
προβλζπονται από τθ διζπουςα το Υϊμα Οομοκεςία, επικουροφμενοσ από τουσ 
Υυντονιςτζσ Επιχειριςεων του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. Ξεταξφ άλλων: 

     α. Είναι υπεφκυνοσ απζναντι ςτον Αρχθγό Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ για τα κζματα 
επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ και δράςθσ των Χπθρεςιϊν του Υϊματοσ, όπωσ  πυρόςβεςθ,  
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διάςωςθ και παροχι βοθκείασ, κακϊσ και για τθν υγεία και αςφάλεια του προςωπικοφ 
ςτισ πυροςβεςτικζσ επιχειριςεισ. 

     β. Ενθμερϊνει τον Αρχθγό για τθ λειτουργία και απόδοςθ των Χπθρεςιϊν     
αρμοδιότθτάσ του κακϊσ και για το επίπεδο επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ και 
εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ τουσ και ειςθγείται ς’ αυτόν μεκόδουσ βελτίωςθσ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ του πυροςβεςτικοφ ζργου και του επιπζδου εκπαίδευςθσ του 
πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ και προτείνει τθν εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων μζςων 
υποςτιριξισ τουσ. 

     γ. Ξελετά τα ςτατιςτικά ςτοιχεία και τισ εκκζςεισ που υποβάλλονται ςτο Επιτελείο 
ςχετικά με τθ δράςθ των Χπθρεςιϊν και επιβλζπει τθν εξαγωγι των απαραίτθτων 
ςυμπεραςμάτων. 
     δ. Ξε εντολι του Αρχθγοφ επικεωρεί τισ Χπθρεςίεσ του Υϊματοσ για να διαπιςτϊςει 
το βακμό επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ και εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ κάκε 
Χπθρεςίασ, τισ ςχζςεισ με τισ τοπικζσ αρχζσ και γενικότερα ό,τι ζχει ςχζςθ με το 
παρεχόμενο πυροςβεςτικό ζργο. 
     ε. Σαρακολουκεί και προςυπογράφει τθν ειςερχόμενθ και εξερχόμενθ     
αλλθλογραφία που ζχει ςχζςθ με τισ αρμοδιότθτζσ του και ειςθγείται ςτον Αρχθγό για 
τθ λιψθ αποφάςεων ςτα κζματα αυτά. 
    ςτ. Ενθμερϊνεται για όλα τα υπθρεςιακά κζματα από τα αρμόδια όργανα και 
ειδικότερα για τα ηθτιματα που ζχουν ςχζςθ ι διευκολφνουν τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων του. 
     η. Χπογράφει κατ’ «Εντολι Χπουργοφ» ι «Εντολι Αρχθγοφ» αποφάςεισ, ζγγραφα, 
εντολζσ και άλλεσ πράξεισ που ζχουν μεταβιβαςκεί ς’ αυτόν με απόφαςθ του Χπουργοφ 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ ι του Αρχθγοφ Σ.Υ. αντιςτοίχωσ. 
     θ.  Αςκεί κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που του παρζχεται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ 
ι του ανατίκεται με Απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ μετά από ειςιγθςθ του Αρχθγοφ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ.  

 
Άρκρο 78 

Τπαρχθγόσ Τποςτιριξθσ 
 

Ρ Χπαρχθγόσ Χποςτιριξθσ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που 
προβλζπονται γι’ αυτόν από τον παρόντα νόμο και από τθ διζπουςα το Υϊμα 
νομοκεςία. Ξεταξφ άλλων: 
    α. Είναι υπεφκυνοσ απζναντι ςτον Αρχθγό Σ.Υ. για τα κζματα διοικθτικισ 
υποςτιριξθσ των Χπθρεςιϊν του Υϊματοσ, ειςθγείται τρόπουσ βελτίωςισ τθσ και 
μεριμνά για τθν εξαςφάλιςθ των αναγκαίων υλικϊν μζςων και υποδομϊν. 
    β. Ξε εντολι του Αρχθγοφ Σ.Υ. επικεωρεί τισ Χπθρεςίεσ του Υϊματοσ για κζματα 
αρμοδιότθτάσ του. 
ϋ γ. Είναι υπεφκυνοσ για τθν παρεχόμενθ από τισ Υχολζσ τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ 
εκπαίδευςθ ςτουσ ςπουδαςτζσ τθσ και ειςθγείται ςτον Αρχθγό κάκε αναγκαίο μζτρο 
για τθ βελτίωςι τθσ. 
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   δ. Σαρακολουκεί το επίπεδο πεικαρχίασ του πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ και 
ειςθγείται ςτον Αρχθγό τθ λιψθ και επιβολι μζτρων για τθ βελτίωςι τθσ. 
   ε. Σαρακολουκεί και προςυπογράφει τθν ειςερχόμενθ και εξερχόμενθ  
αλλθλογραφία που ζχει ςχζςθ με τισ αρμοδιότθτζσ του και ειςθγείται ςτον Αρχθγό τθ 
λιψθ αποφάςεων ςτα κζματα αυτά. 
   ςτ. Ενθμερϊνεται για όλα τα υπθρεςιακά κζματα από τα αρμόδια όργανα και 
ειδικότερα για τα ηθτιματα που ζχουν ςχζςθ ι διευκολφνουν τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων του. 
    η. Χπογράφει κατ’ «Εντολι Χπουργοφ» ι «Εντολι Αρχθγοφ» αποφάςεισ, ζγγραφα, 
εντολζσ και άλλεσ πράξεισ που ζχουν μεταβιβαςκεί ς’ αυτόν με απόφαςθ του Χπουργοφ 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ ι του Αρχθγοφ Σ.Υ. αντιςτοίχωσ. 
    θ. Αςκεί κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που του παρζχεται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ ι 
του ανατίκεται με Απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ 
μετά από ειςιγθςθ του Αρχθγοφ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ.  

 
Άρκρο 79 

 Γραφεία Αρχθγοφ και Τπαρχθγϊν Π.. 
 
1. α. Ρ Αρχθγόσ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ υποςτθρίηεται ςτο ζργο του από το 
Επιτελικό Γραφείο Αρχθγοφ (Ε.Γ.Α.). Φο Επιτελικό Γραφείο Αρχθγοφ Σ.Υ. ζχει ωσ 
αποςτολι τθν υποςτιριξθ του Αρχθγοφ ςτθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων του και ιδίωσ 
αναφορικά με τθ ςυνολικι λειτουργία και δραςτθριότθτα των Μλάδων, του Επιτελείου 
αλλά και επιμζρουσ Χπθρεςιϊν και υποβάλλει ςχετικζσ εκκζςεισ και ειςθγιςεισ ςτον 
Αρχθγό. Επίςθσ το Ε.Γ.Α. είναι αρμόδιο για τθ γραμματειακι εξυπθρζτθςθ του Αρχθγοφ 
και τθν εξαςφάλιςθ τθσ επικοινωνίασ του με τισ διάφορεσ αρχζσ, Χπθρεςίεσ και ιδιϊτεσ, 
τθν ζγκαιρθ ζκδοςθ των θμεριςιων διαταγϊν του Αρχθγϊν, τθ διαβίβαςθ των εντολϊν 
και οδθγιϊν του προσ τισ Χπθρεςίεσ του Σ.Υ., τθν τιρθςθ του απόρρθτου πρωτοκόλλου 
του Αρχθγοφ, τθ μζριμνα για τθν ανταπόκριςθ ςτισ εκιμοτυπικζσ του υποχρεϊςεισ και 
γενικά για τθ διεκπεραίωςθ κάκε άλλθσ αρμοδιότθτασ που του ανατίκεται από τον 
Αρχθγό.  

β. Φο Ε.Γ.Α. λειτουργεί ςε επίπεδο γραφείου. έσ προϊςτάμενοσ του Ε.Γ.Α. 
τοποκετείται, με απόφαςθ του Αρχθγοφ, ζνασ από τουσ υπθρετοφντεσ ςτο Επιτελείο 
αξιωματικόσ γενικϊν κακθκόντων του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, ο οποίοσ αςκεί 
κακικοντα Χπαςπιςτι του Αρχθγοφ. Φον Χπαςπιςτι απόντα ι κωλυόμενο αναπλθρϊνει 
προςωρινά ζνασ από τουσ υπθρετοφντεσ ςτο Επιτελείο Αξιωματικοφσ, που ορίηεται με 
διαταγι του Αρχθγοφ. 

γ. Φο Ε.Γ.Α. ςτο πλαίςιο εκπλιρωςθσ τθσ αποςτολισ του ςυνεργάηεται με το 
Επιτελείο, τουσ Μλάδουσ και τισ Χπθρεςίεσ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, χωρίσ να 
υποκακιςτά τθ λειτουργία τουσ ι να παρεμβαίνει ςτο επιτελικό και επιχειρθςιακό τουσ 
ζργο. 

2.   α. Ρι Χπαρχθγοί του Σ.Υ. υποςτθρίηονται ςτο ζργο τουσ από αντίςτοιχα Γραφεία. 
Φο Γραφείο του Χπαρχθγοφ Επιχειριςεων και το Γραφείο του Χπαρχθγοφ Χποςτιριξθσ 
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εξαςφαλίηουν τθ γραμματειακι εξυπθρζτθςθ των Χπαρχθγϊν και τθν επικοινωνία τουσ 
με τισ Χπθρεςίεσ και τουσ πολίτεσ. 

      β. Υε κακζνα από τα Γραφεία αυτά προΐςταται Χπαςπιςτισ, ο οποίοσ ορίηεται με 
διαταγι του Αρχθγοφ, φςτερα από πρόταςι του οικείου Χπαρχθγοφ μεταξφ των 
αξιωματικϊν γενικϊν κακθκόντων του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 

     γ. Ρ Χπαςπιςτισ διεκπεραιϊνει τθν υπθρεςιακι αλλθλογραφία του Χπαρχθγοφ, 
τθρεί αυτόν ενιμερο για τισ γενόμενεσ προςκλιςεισ και τον ςυνοδεφει, όταν διαταχκεί, 
ςτισ επίςθμεσ τελετζσ και λοιπζσ εκδθλϊςεισ. Ρ Χπαςπιςτισ φροντίηει επίςθσ, για τθν 
ζγκαιρθ ζκδοςθ των Θμεριςιων Διαταγϊν του Χπαρχθγοφ. Σρογραμματίηει τισ 
παρουςιάςεισ των πυροςβεςτικϊν υπαλλιλων και τισ επιςκζψεισ των ιδιωτϊν ςτον 
Χπαρχθγό και διαβιβάηει ειδικζσ εντολζσ και οδθγίεσ του προσ τισ Χπθρεςίεσ. 

    δ. Φον Χπαςπιςτι απόντα ι κωλυόμενο αναπλθρϊνει προςωρινά ζνασ από τουσ 
υπθρετοφντεσ ςτο Επιτελείο Αξιωματικοφσ που ορίηεται με διαταγι του Χπαρχθγοφ.  

 
Άρκρο 80 

Τπαγόμενα ςτον υντονιςτι Τποςτιριξθσ Π.. Γραφεία 

1.  Ρ Υυντονιςτισ Χποςτιριξθσ Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ υποςτθρίηεται ςτο ζργο του 
από οικείο Γραφείο, το οποίο εξαςφαλίηει τθ γραμματειακι εξυπθρζτθςι του και τθν 
επικοινωνία του με τισ Χπθρεςίεσ και τουσ πολίτεσ. Φου Γραφείου αυτοφ προΐςταται 
Χπαςπιςτισ, ο οποίοσ ορίηεται με διαταγι του Αρχθγοφ, φςτερα από πρόταςι του 
Υυντονιςτι  μεταξφ των αξιωματικϊν γενικϊν κακθκόντων του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 

2. Υτον Υυντονιςτι Χποςτιριξθσ υπάγονται τα εξισ επιμζρουσ Γραφεία: 

 α. Γραμματείασ  

 β. Διαχείριςθσ Χλικοφ 

 γ. Μίνθςθσ 

 δ. Μοινοβουλευτικοφ Ελζγχου 

3. Φο Γραφείο Γραμματείασ ζχει ωσ αρμοδιότθτα τθ γραμματειακι εξυπθρζτθςθ του 
Υυντονιςτι Χποςτιριξθσ και γενικότερα του προςωπικοφ του Επιτελείου. Σροϊςτάμενοσ 
αυτοφ ορίηεται, με απόφαςθ του Υυντονιςτι Χποςτιριξθσ, Αξιωματικόσ που υπθρετεί ς’ 
αυτό. Ρ Σροϊςτάμενοσ του Γραφείου Γραμματείασ ζχει τα εξισ ειδικότερα κακικοντα: 

      α. Ξεριμνά για τθν υλοποίθςθ των εντολϊν που του απευκφνει ο Σροϊςτάμενοσ 
Επιτελείου και ενθμερϊνει αυτόν, ςχετικά με τθν πορεία τουσ. 

      β. Ξεριμνά για τθν κοινοποίθςθ ςτο προςωπικό του Επιτελείου, των διαταγϊν και 
λοιπϊν εγγράφων που το αφοροφν. 

      γ. Είναι υπεφκυνοσ για τθν κακαριότθτα των γραφείων και των λοιπϊν χϊρων του 
Επιτελείου επιβλζποντασ για το ςκοπό αυτό το προςωπικό κακαριότθτασ. 
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      δ. Φθρεί τα απαραίτθτα Βιβλία και διατθρεί πάντα ενθμερωμζνο πίνακα με όλο το 
προςωπικό του Επιτελείου, ςτον οποίο φαίνεται θ υπθρεςία που εκτελεί, θ διεφκυνςθ 
κατοικίασ του, τα τθλζφωνά του και όποια άλλα ςτοιχεία κρίνονται απαραίτθτα. 

      ε. Διεξάγει όλθ τθν αλλθλογραφία που προβλζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και 
αφορά το προςωπικό του Επιτελείου. 

     ςτ. Ξεριμνά για τθν τιρθςθ του αρχείου του Επιτελείου με βάςθ τον Μανονιςμό 
Αλλθλογραφίασ και το κεματολόγιο και τθν τοποκζτθςθ των πρωτοτφπων εγγράφων 
κατά χρονολογικι ςειρά ςτουσ φακζλουσ.  

      η. Ϊροντίηει για τθν περιοδικι και τθν ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ διαταγζσ 
εκκακάριςθ του αρχείου του Επιτελείου. 

4. Φο Γραφείο Διαχείριςθσ Χλικοφ είναι αρμόδιο για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του 
Επιτελείου ςε υλικά και μζςα. Σροϊςτάμενοσ του Γραφείου Διαχείριςθσ Χλικοφ ορίηεται 
με απόφαςθ του Υυντονιςτι Χποςτιριξθσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ, 
Αξιωματικόσ ι υπαξιωματικόσ Σ.Υ. που υπθρετεί ςτο Επιτελείο. Ρ Σροϊςτάμενοσ του 
Γραφείου ζχει τα κακικοντα που ορίηονται γι’ αυτόν από τον Μανονιςμό Εςωτερικισ 
Χπθρεςίασ Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και τισ ςχετικζσ διαταγζσ του Επιτελείου. 

5. Φο Γραφείο Μίνθςθσ μεριμνά για τθν καλι κατάςταςθ των υπθρεςιακϊν οχθμάτων 
που εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ του Επιτελείου Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και των 
υπαγομζνων ςε αυτό Ειδικϊν Χπθρεςιϊν που δεν διακζτουν αντίςτοιχο Φμιμα ι 
Γραφείο, κακϊσ και για τθν εκπαίδευςθ και καταλλθλότθτα των οδθγϊν. έσ 
Σροϊςτάμενοσ του Γραφείου Μίνθςθσ ορίηεται, με απόφαςθ του Υυντονιςτι Χποςτιριξθσ, 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ, Αξιωματικόσ ι Χπαξιωματικόσ που 
υπθρετεί ςτο Επιτελείο Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. Ρ Σροϊςτάμενοσ του Γραφείου ζχει τα 
κακικοντα που ορίηονται γι’ αυτόν από τον Μανονιςμό Εςωτερικισ Χπθρεςίασ 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και τισ ςχετικζσ διαταγζσ του Επιτελείου. 

6. Φο Γραφείο Μοινοβουλευτικοφ Ελζγχου είναι αρμόδιο για τα κζματα 
κοινοβουλευτικοφ ελζγχου του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και τθσ Υυντονιςτικισ Αρχισ 
Σολιτικισ Σροςταςίασ. Σροϊςτάμενοσ του Γραφείου Μοινοβουλευτικοφ Ελζγχου ορίηεται 
με απόφαςθ του Υυντονιςτι Χποςτιριξθσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ, 
Αξιωματικόσ που υπθρετεί ςτο Επιτελείο Σ.Υ.. Ρ Σροϊςτάμενοσ του Γραφείου ζχει τα 
κακικοντα που ορίηονται γι’ αυτόν από τον Μανονιςμό Εςωτερικισ Χπθρεςίασ 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και τισ ςχετικζσ διαταγζσ του Επιτελείου. Φο Γραφείο 
Μοινοβουλευτικοφ Ελζγχου ςτελεχϊνεται και από προςωπικό τθσ Υυντονιςτικισ Αρχισ 
Σολιτικισ Σροςταςίασ ι άλλου φορζα του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ 
του Σολίτθ. 

Άρκρο 81 
Διευκυντζσ Διευκφνςεων Επιτελείου Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ 

 

1. Ρι Διευκυντζσ των Διευκφνςεων είναι άμεςοι ςυνεργάτεσ και βοθκοί του 
Χπαρχθγοφ Χποςτιριξθσ, τίκενται υπό τον Υυντονιςτι Χποςτιριξθσ, και  ζχουν τισ 
ακόλουκεσ κυρίωσ αρμοδιότθτεσ: 
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       α. Διευκφνουν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ Διεφκυνςισ τουσ και 
προγραμματίηουν, οργανϊνουν και ελζγχουν τισ εργαςίεσ του προςωπικοφ τουσ. 

       β. Ειςθγοφνται και προκαλοφν τισ αποφάςεισ τθσ θγεςίασ ςε κζματα τθσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ. 

       γ. Ξεριμνοφν για τθν αρτιότερθ κατάρτιςθ και καλφτερθ απόδοςθ του προςωπικοφ 
τθσ Διεφκυνςισ τουσ. 

       δ. Διατάςςουν και ςυντονίηουν υπθρεςιακζσ ςυνεργαςίεσ των Φμθμάτων τθσ 
Διεφκυνςισ τουσ και ειςθγοφνται ςτον αρμόδιο Σροϊςτάμενο τθ διενζργεια ερευνϊν, 
μελετϊν και εργαςιϊν, ορίηοντασ τισ αντίςτοιχεσ Επιτροπζσ διεξαγωγισ αυτϊν, όπου, 
κατά τθν κρίςθ τουσ, απαιτείται. 

      ε. Σροςυπογράφουν ζγγραφα και ειςθγθτικά ςθμειϊματα των Φμθμάτων τθσ 
Διεφκυνςθσ τουσ ςτα οποία απαιτείται απόφαςθ ι υπογραφι από τουσ ιεραρχικά 
ανωτζρουσ τουσ μζχρι τον Χπουργό. Υε περίπτωςθ διαφορετικισ εκτίμθςθσ 
διατυπϊνουν αιτιολογθμζνα τθ γνϊμθ τουσ. 

     ςτ. Ναμβάνουν γνϊςθ τθσ ειςερχόμενθσ ςτθ Διεφκυνςι τουσ αλλθλογραφίασ, τθ 
μονογράφουν και τθν κατανζμουν ςτα Φμιματα ανάλογα με τθν αρμοδιότθτά τουσ. 

     η. Ευκφνονται για τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία των Φμθμάτων τθσ 
Διεφκυνςισ τουσ, κακϊσ και για τον ζλεγχο του προςωπικοφ τουσ. 

    θ. Αςκοφν τισ αρμοδιότθτεσ που παρζχονται ι εκχωροφνται ς’ αυτοφσ και 
προςκομίηουν οι ίδιοι τθν προσ ειςιγθςθ ι υπογραφι αλλθλογραφία ςτον Υυντονιςτι 
Χποςτιριξθσ ι ςτθν ιεραρχία του Υϊματοσ. 

2. Ρι Διευκυντζσ Διευκφνςεων του Επιτελείου αςκοφν και κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που 
ανατίκεται ςε αυτοφσ, από τθν ιςχφουςα για το Συροςβεςτικό Υϊμα νομοκεςία ι από 
ειδικζσ διατάξεισ και τισ διαταγζσ του Αρχθγοφ, του Χπαρχθγοφ Χποςτιριξθσ και του 
Υυντονιςτι Χποςτιριξθσ. 

3. Φον Διευκυντι Διεφκυνςθσ του Επιτελείου Σ.Υ. απόντα ι κωλυόμενο αναπλθρϊνει ο 
ανϊτεροσ ι αρχαιότεροσ από τουσ Σροϊςταμζνουσ των Φμθμάτων τθσ  Διεφκυνςισ του. 

Άρκρο 82 
Προϊςτάμενοι Σμθμάτων Διευκφνςεων - Προςωπικό Σμθμάτων 

 
1. Σροϊςτάμενοι των Φμθμάτων των Διευκφνςεων του Επιτελείου Σ.Υ. τοποκετοφνται 
Αξιωματικοί Γενικϊν ι Ειδικϊν Μακθκόντων, κατά κανόνα, με βακμό Χποπυραγοφ και 
άνω. 
2. Ρι Φμθματάρχεσ είναι άμεςοι βοθκοί και ςυνεργάτεσ των Διευκυντϊν των 
Διευκφνςεων, ευκφνονται για τθν εκτζλεςθ των αρμοδιοτιτων των Φμθμάτων τουσ, για 
τθ διακίνθςθ, τθν αςφάλεια, τθν αρχειοκζτθςθ και διαφφλαξθ τθσ αλλθλογραφίασ 
αυτϊν, τθν εκκακάριςθ του αρχείου των Φμθμάτων τουσ, τθν εφρυκμθ και 
αποτελεςματικι λειτουργία τουσ, τθν κανονικι προςζλευςθ και αποχϊρθςι του 
προςωπικοφ τουσ, κακϊσ και τθν εμφάνιςι τουσ.  



[116] 

 

3. Ρι Φμθματάρχεσ είναι αρμόδιοι για τθν εποπτεία, τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ του 
προςωπικοφ του Φμιματόσ τουσ, κακϊσ και για τθν κατανομι των αρμοδιοτιτων του 
Φμιματόσ τουσ ςτουσ Αξιωματικοφσ και ςτο υπόλοιπο προςωπικό που υπθρετεί ς’ 
αυτό, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Διευκυντι τουσ. Επίςθσ: 
      α. Ναμβάνουν γνϊςθ τθσ ειςερχόμενθσ ςτο Φμιμα αλλθλογραφίασ, μονογράφουν 
και ςθμειϊνουν ς’ αυτι τθν θμερομθνία ειςόδου, ορίηουν τον αρμόδιο για τον χειριςμό 
τθσ και τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ. 
      β. Σροςυπογράφουν ζγγραφα ι ειςθγθτικά ςθμειϊματα για τα οποία απαιτείται 
απόφαςθ ι υπογραφι του Διευκυντι τουσ και άνω. Υε περίπτωςθ διαφωνίασ 
διατυπϊνουν αιτιολογθμζνα τθ γνϊμθ τουσ.  
      γ. Σροςυπογράφουν τα ζγγραφα ι ειςθγθτικά ςθμειϊματα που ςυντάςςουν οι ίδιοι 
και φζρουν τθν ευκφνθ των αναγραφομζνων ς’ αυτά. 
      δ. Σροςκομίηουν προσ ειςιγθςθ ι υπογραφι τθν αλλθλογραφία ςτο Διευκυντι τθσ 
Διεφκυνςισ τουσ. 
4. Φον Φμθματάρχθ, απόντα ι κωλυόμενο, αναπλθρϊνει ο αρχαιότεροσ από τουσ 
Αξιωματικοφσ του Φμιματοσ ι μθ υπάρχοντοσ Αξιωματικοφ, ο αναπλθρωτισ του 
ορίηεται από τον οικείο Διευκυντι. 
5. Φο προςωπικό των Φμθμάτων κάκε Διεφκυνςθσ του Επιτελείου εκτελεί τα κακικοντά 
του ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διαταγζσ και τισ οδθγίεσ του οικείου Διευκυντι, του 
Υυντονιςτι Χποςτιριξθσ και του Χπαρχθγοφ Χποςτιριξθσ. 

 
Άρκρο 83 

Σοποκζτθςθ Προςωπικοφ 

1. Φο πυροςβεςτικό και πολιτικό προςωπικό του Επιτελείου τοποκετείται ςτισ 
Διευκφνςεισ και τα Φμιματα αυτοφ, με διαταγι του Χπαρχθγοφ Χποςτιριξθσ, φςτερα 
από ζγκριςθ του Αρχθγοφ. Για τθν τοποκζτθςθ αυτι λαμβάνεται ιδίωσ υπόψθ θ 
επιςτθμονικι κατάρτιςθ με ανϊτατεσ ι ανϊτερεσ ςπουδζσ ςυναφείσ με το αντικείμενο 
εργαςίασ και θ προθγοφμενθ εμπειρία.  

2. Ξε απόφαςθ του Αρχθγοφ μπορεί ν’ ανατεκοφν κακικοντα Διευκυντι ςε Αξιωματικό 
με τα κατάλλθλα προςόντα και εμπειρία ςχετικά με τθ κζςθ, με βακμό κατϊτερο από 
αυτόν που προβλζπεται για τθν περίπτωςθ αυτι. Ξε όμοια απόφαςθ μποροφν να 
ανατεκοφν προςωρινϊσ ςε Διευκυντι, παράλλθλα με τα κακικοντά του, και αυτά του 
Σροϊςταμζνου άλλθσ Διεφκυνςθσ. 

3. Ξε απόφαςθ του Διευκυντι ι Σροϊςταμζνου ορίηεται ωσ επικεφαλισ Γραφείου ο 
αρχαιότεροσ από τουσ βακμοφόρουσ του Γραφείου, ο οποίοσ διακζτει τθν κατάλλθλθ 
γνϊςθ και εμπειρία ςε αντικείμενο ςχετικό με τθ κζςθ. Ρ επικεφαλισ Γραφείου 
υπάγεται ςτον οικείο Σροϊςτάμενο Φμιματοσ.  
 

Άρκρο 84 
Τγειονομικι Τπθρεςία Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ (ΤΓ.Τ.Π..) 
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1. Θ Χγειονομικι Χπθρεςία του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ που αποτελεί Ειδικι 
Μεντρικι Χπθρεςία του Υϊματοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του Σ.Δ. 
39/2006 (Αϋ 42), εδρεφει ςτθν Ακινα, υπάγεται ςτο Επιτελείο Σ.Υ. και εποπτεφεται από 
τον Χπαρχθγό Χποςτιριξθσ. 
2. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ που 
δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Μυβζρνθςθσ κακορίηονται κζματα εςωτερικισ 
οργάνωςθσ, διάρκρωςθσ, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθ λειτουργία 
τθσ Χγειονομικισ Χπθρεςίασ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 
 

Άρκρο 85 
Πυροςβεςτικό Μουςείο 

1. Φο προβλεπόμενο από τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του Σ.Δ. 346/1992 (Αϋ 169) 
Συροςβεςτικό Ξουςείο, δεν ζχει διοικθτικι ι άλλθ αυτονομία, λειτουργεί ςτο πλαίςιο 
του Επιτελείου Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, υπάγεται απ’ ευκείασ ςε αυτό και ελζγχεται 
και εποπτεφεται από τον Σροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ και 
Επικοινωνίασ. 

2. Φο Ειδικό Ιςτορικό Συροςβεςτικό Αρχείο εποπτεφεται και από τα Γενικά Αρχεία του 
Μράτουσ ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ. Φο Ξουςείο ζχει μερικι 
διαχείριςθ υλικοφ, θ οποία υπάγεται ςτο Φμιμα τθσ Διαχείριςθσ Χλικοφ και Αποκθκϊν 
τθσ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν του Επιτελείου. 

 
Άρκρο 86 

 Διάρκρωςθ-Αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Πυροςβεςτικϊν Επιχειριςεων 

1. Θ Διεφκυνςθ Συροςβεςτικϊν Επιχειριςεων διαρκρϊνεται ςτα ακόλουκα Φμιματα:  

     α. Φμιμα Επιχειριςεων και Συροπροςταςίασ Ειδικϊν Εγκαταςτάςεων. 

     β. Φμιμα Επιχειριςεων Δαςοπυρόςβεςθσ. 

     γ. Φμιμα Ρργάνωςθσ Εκελοντιςμοφ. 

     δ. Φμιμα Επιχειριςεων Σολιτικισ Σροςταςίασ. 

     ε. Φμιμα Σολιτικισ Υχεδίαςθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ (Σ.Υ.Ε.Α.) και Σολιτικισ Άμυνασ. 

2. Θ Διεφκυνςθ Επιχειριςεων ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ που κατανζμονται 
μεταξφ των Φμθμάτων ωσ εξισ: 

ΦΞΘΞΑ ΕΣΙΫΕΙΤΘΥΕέΟ ΜΑΙ ΣΧΤΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑΥ ΕΙΔΙΜέΟ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕέΟ  

Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 

     α. Θ ζκδοςθ οδθγιϊν για εκπόνθςθ ι αναμόρφωςθ ςχεδίων επζμβαςθσ ςε 
περιπτϊςεισ πυρκαγιϊν, βιομθχανικϊν ι άλλων ατυχθμάτων, ςειςμϊν, πλθμμυρϊν, 
κεομθνιϊν, φυςικϊν και λοιπϊν καταςτροφϊν. 

     β. Θ ζκδοςθ οδθγιϊν, θ λιψθ μζτρων και θ οργάνωςθ μεκόδων προςταςίασ του 
πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ από τα ανωτζρω ςυμβάντα, κακϊσ και θ εκπόνθςθ 
ςτρατθγικισ αντιμετϊπιςισ τουσ. 
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     γ. Θ ζκδοςθ οδθγιϊν για τθν εκπόνθςθ προγραμμάτων και αςκιςεων, βάςει ςχεδίων 
επζμβαςθσ, κακϊσ και για τθν εκπαίδευςθ του πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ ςτα 
ανωτζρω ςυμβάντα. 

     δ. Ρ ζλεγχοσ και θ μελζτθ καταλλθλότθτασ και χρθςτικότθτασ των υπαρχόντων και 
προςφερομζνων για προμικεια υλικϊν και μζςων που αφοροφν ςτθν προςταςία του 
πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ. 

     ε. Θ μελζτθ και θ εκπόνθςθ ςχεδίων επζμβαςθσ και θ ζκδοςθ ςχετικϊν οδθγιϊν για 
αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν, με τθ ςυνεργαςία και άλλων αρμόδιων Χπθρεςιϊν και 
φορζων. 

    ςτ. Θ μζριμνα για τθ διαςφάλιςθ του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ για τθν οργάνωςθ και 
τθν αποτελεςματικι λειτουργία των Ειδικϊν Ξονάδων Αντιμετϊπιςθσ Ματαςτροφϊν 
(Ε.Ξ.Α.Μ.). 

    η. Θ μζριμνα για τθν ζκδοςθ κατάλλθλων ςυγγραμμάτων και θ ςφνταξθ μελετϊν που 
αφοροφν τθν αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν, ςε ςυνεργαςία με ςυναρμόδιεσ Διευκφνςεισ του 
Επιτελείου και, αν υπάρχει ανάγκθ, με ςυναρμόδιουσ φορείσ. 

    θ. Θ ζκδοςθ ςχετικϊν οδθγιϊν, για τθν πφκνωςθ, παρακολοφκθςθ και τθν καλι 
λειτουργία του δικτφου πυροςβεςτικϊν υδροςτομίων τθσ χϊρασ. 

    κ. Θ ρφκμιςθ κεμάτων που αφοροφν επιχειριςεισ με εναζρια μζςα, ζρευνασ και 
διάςωςθσ και θ ανάπτυξθ και ζκδοςθ, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Φεχνικισ και 
Σλθροφοριακισ Χποςτιριξθσ, επιχειρθςιακϊν προτφπων για τθν αςφαλι και επιτυχι 
διεξαγωγι των επιχειριςεων αυτϊν. 

    ι. Θ μζριμνα για τθ ςφνταξθ, ζκδοςθ και τον ζλεγχο εφαρμογισ των Μανονιςμϊν 
Ρργάνωςθσ και Νειτουργίασ των Συροςβεςτικϊν Υτακμϊν Υτρατιωτικϊν και Σολιτικϊν 
Αεροδρομίων, Ελικοδρομίων και Νιμζνων. 

    ια. Θ μζριμνα για τθν κατάρτιςθ και βελτίωςθ των ςχεδίων επζμβαςθσ (κατάςβεςθσ 
διάςωςθσ) των ανωτζρω Συροςβεςτικϊν Υτακμϊν.  

    ιβ. Θ φροντίδα για τον κατάλλθλο και επαρκι εξειδικευμζνο εξοπλιςμό των Χπθρεςιϊν 
αυτϊν και του προςωπικοφ τουσ.  

    ιγ. Θ ειςιγθςθ προσ τθν θγεςία του Υϊματοσ, για τθ ςφνταξθ, παρακολοφκθςθ και τον 
ζλεγχο των ειδικϊν προγραμμάτων εκπαίδευςθσ και διατιρθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ του 
προςωπικοφ των Χπθρεςιϊν αυτϊν και τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςισ του ςε ςυνεργαςία 
με τουσ αρμόδιουσ κατά περίπτωςθ φορείσ.  

    ιδ. Θ ειςιγθςθ ςε κζματα εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ των Χπθρεςιϊν αυτϊν ςε 
ςχολεία και κζντρα εκπαίδευςθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ και θ ςφνταξθ και παραγωγι 
των ςχετικϊν εγχειριδίων και βοθκθμάτων. 

    ιε. Θ παρακολοφκθςθ των διεκνϊν εξελίξεων και τθσ βιβλιογραφίασ που ςχετίηονται 
με τα κζματα πυροπροςταςίασ, πυρόςβεςθσ και διάςωςθσ ςτουσ χϊρουσ των 
Υτρατιωτικϊν και Σολιτικϊν Αεροδρομίων, Ελικοδρομίων και Νιμζνων και θ ειςιγθςθ 
υιοκζτθςισ τουσ από τθν Χπθρεςία. 
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   ιςτ. Θ μελζτθ και θ υπόδειξθ ςε ςυνεργαςία με τουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ των 
κανόνων και μζτρων αςφαλείασ για τθν αποκικευςθ και διακίνθςθ ςτουσ χϊρουσ των 
αεροδρομίων, ελικοδρομίων και Νιμζνων εφφλεκτων, εκρθκτικϊν, χθμικϊν, τοξικϊν και 
άλλων επικίνδυνων ουςιϊν. 

    ιη. Θ ειςιγθςθ για τθν πραγματοποίθςθ εκπαίδευςθσ ςε κζματα πρόλθψθσ και 
καταςτολισ των πυρκαγιϊν, του ςτρατιωτικοφ και πολιτικοφ προςωπικοφ των 
αεροπορικϊν και λιμενικϊν εγκαταςτάςεων τθσ Ϋϊρασ. 

ΦΞΘΞΑ ΕΣΙΫΕΙΤΘΥΕέΟ ΔΑΥΡΣΧΤΡΥΒΕΥΘΥ 

Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 

     α. Θ ζκδοςθ ερμθνευτικϊν εγκυκλίων διαταγϊν και οδθγιϊν για το ςχεδιαςμό 
αντιμετϊπιςθσ δαςικϊν και αγροτικϊν πυρκαγιϊν. 

     β. Θ ειςιγθςθ προσ τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ του Επιτελείου, για τον εφοδιαςμό των 
Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν με τα απαραίτθτα μζςα και υλικά για τθν αντιμετϊπιςθ 
δαςικϊν και αγροτικϊν πυρκαγιϊν. 

     γ. Ρ ςχεδιαςμόσ τθσ προςταςίασ των δαςϊν και των αγροτικϊν εκτάςεων από τισ 
πυρκαγιζσ κακϊσ και θ ζκδοςθ οδθγιϊν για τον τρόπο ςφνταξθσ και ελζγχου των 
ςχεδίων πυροπροςταςίασ των Σεριφερειακϊν Χπθρεςιϊν του Υϊματοσ. 

     δ. Θ ειςιγθςθ ςτισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ για τθν πρόςλθψθ του απαραίτθτου 
εποχικοφ προςωπικοφ ςτελζχωςθσ των Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν. 

     ε. Θ αποτίμθςθ του πυροςβεςτικοφ ζργου για τθν παρελκοφςα περίοδο και θ 
υποβολι προτάςεων για τθν επερχόμενθ. 

     ςτ. Θ ςυνεργαςία με τισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ και τουσ λοιποφσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, 
για τθν οργάνωςθ τθσ εναζριασ επιτιρθςθσ ευαίςκθτων δαςικϊν εκτάςεων και τθσ 
αεροπυρόςβεςθσ. 

     η. Θ ειςιγθςθ προσ τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ του Επιτελείου για τθ μίςκωςθ εναερίων 
μζςων επιτιρθςθσ και αεροπυρόςβεςθσ, κακϊσ και θ κατανομι αυτϊν ςε πολιτικά και 
ςτρατιωτικά αεροδρόμια τθσ χϊρασ. 

    θ. Θ ζκδοςθ ερμθνευτικϊν εγκυκλίων, διαταγϊν και οδθγιϊν για τθν εφαρμογι του 
προγράμματοσ εναζριασ επιτιρθςθσ και αεροπυρόςβεςθσ. 

    κ. Θ αξιολόγθςθ εναζριων μζςων και τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ ςτισ επιχειριςεισ 
εναζριασ επιτιρθςθσ και αεροπυρόςβεςθσ, που οργανϊνονται για τισ ανάγκεσ του 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, και θ υποβολι ςχετικϊν ειςθγιςεων ςτισ αρμόδιεσ 
Διευκφνςεισ του Επιτελείου. 

    ι. Θ εκπόνθςθ μελετϊν για τθν εξεφρεςθ κατάλλθλων λφςεων με ςκοπό τθν 
αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των εναζριων μζςων για τισ ανάγκεσ τθσ 
δαςοπυρόςβεςθσ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ μζγιςτθσ διακεςιμότθτασ και επιχειρθςιακισ 
απόδοςισ τουσ. 
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   ια. Θ ςυνεργαςία με αντίςτοιχεσ Χπθρεςίεσ του Εξωτερικοφ ςε κζματα αμοιβαίασ 
ενίςχυςθσ ςε εναζρια μζςα, για τισ ανάγκεσ τθσ Δαςοπυρόςβεςθσ. 

   ιβ. Θ ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Φεχνικισ Χποςτιριξθσ και Χποδομϊν, τθν Χπθρεςία 
Εναερίων Ξζςων και με τισ αρμόδιεσ Χπθρεςίεσ τθσ Σολεμικισ Αεροπορίασ και τθσ 
Χπθρεςίασ Σολιτικισ Αεροπορίασ, για τθν ζκδοςθ επιχειρθςιακϊν διαταγϊν, εγκυκλίων 
ι ΟΡΦΑΞ, ςε ςχζςθ με τουσ κανόνεσ αςφάλειασ πτιςεων, τθ διαχείριςθ του εναζριου 
χϊρου πάνω από δαςικζσ πυρκαγιζσ, τουσ κανόνεσ και τισ προχποκζςεισ εναζριου 
ςυντονιςμοφ εναζριων μζςων ςε επιχειριςεισ αεροπυρόςβεςθσ, κακϊσ και των 
κανόνων εμπλοκισ μιςκωμζνων ι αλλοδαπϊν εναζριων μζςων ςε δαςικζσ πυρκαγιζσ. 

    ιγ. Θ ςυνεργαςία με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ για κζματα δαςοπυρόςβεςθσ. 

    ιδ. Θ διεξαγωγι τθσ ςχετικισ αλλθλογραφίασ και θ ζκδοςθ Εγκυκλίων Διαταγϊν και 
διευκρινίςεων ςχετικά με τθν επιβολι διοικθτικϊν προςτίμων ςε εμπρθςτζσ δαςϊν. 

    ιε. Θ επεξεργαςία των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων των δαςικϊν και αγροτικϊν πυρκαγιϊν 
με ςκοπό τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθν αποτροπι και μείωςθ των καταςτροφϊν 
από αυτζσ. 

    ιςτ. Θ ειςιγθςθ και μζριμνα για τθν ζγκριςθ πραγματοποίθςθσ ςυςκζψεων με 
εμπλεκόμενουσ ςτθν δαςοπυρόςβεςθ φορείσ, Χπθρεςίεσ και οργανιςμοφσ οργάνωςθσ 
του αντιπυρικοφ αγϊνα. 

    ιη. Θ ςυνεργαςία με Συροςβεςτικζσ Χπθρεςίεσ άλλων χωρϊν ςε κζματα που αφοροφν 
ςτθν αντιμετϊπιςθ των δαςικϊν και αγροτικϊν πυρκαγιϊν. 

    ιθ. Θ ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Χπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςε κζματα που 
ςχετίηονται με τθ ςτατιςτικι και τθν εξζλιξθ τθσ ζρευνασ ςτο αντικείμενο των δαςικϊν 
και αγροτικϊν πυρκαγιϊν. 

    ικ. Θ μζριμνα ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ για τθν εκπροςϊπθςθ του 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ ςε διεκνι ςυνζδρια και εκδθλϊςεισ που αφοροφν το 
αντικείμενο των δαςικϊν και αγροτικϊν πυρκαγιϊν. 

    κ. Θ ςφςταςθ επιτροπϊν για τθν αξιολόγθςθ ςυγγραμμάτων για κζματα 
αντιμετϊπιςθσ δαςικϊν και αγροτικϊν πυρκαγιϊν.  

    κα. Θ αξιολόγθςθ των προτάςεων διαφόρων φορζων τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, 
για τθ ςυμμετοχι με οποιοδιποτε τρόπο ςε ερευνθτικά προγράμματα που ζχουν ςχζςθ 
με το αντικείμενο των δαςικϊν και αγροτικϊν πυρκαγιϊν. 

    κβ. Θ αξιολόγθςθ αποτελεςματικότθτασ υλικϊν μζςων (εκτόσ των εναζριων) και 
τρόπων αντιμετϊπιςθσ δαςικϊν και αγροτικϊν πυρκαγιϊν. 

    κγ. Θ ρφκμιςθ των κεμάτων που αφοροφν τθν επιβολι διοικθτικϊν προςτίμων ςτουσ 
εμπρθςτζσ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων και θ ςφνταξθ και αποςτολι προσ τα 
Διοικθτικά Δικαςτιρια εκκζςεων απόψεων τθσ Διοίκθςθσ, δια τθσ Οομικισ Χπθρεςίασ, 
κατόπιν ςχετικοφ νομικοφ ελζγχου, ςτισ περιπτϊςεισ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων και 
μζςων, για τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ επιβολισ του προςτίμου ι τθσ αναςτολισ αυτισ. 
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ΦΞΘΞΑ ΡΤΓΑΟέΥΘΥ ΕΘΕΝΡΟΦΙΥΞΡΧ 

Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 

      α. Θ ςυνεργαςία με τισ ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ και θ εν γζνει μζριμνα για τθν 
προϊκθςθ, διάδοςθ και υποςτιριξθ του κεςμοφ του Εκελοντι Συροςβζςτθ. 

      β. Θ μζριμνα για τθν ίδρυςθ, προαγωγι, υποβιβαςμό ι κατάργθςθ των Εκελοντικϊν 
Συροςβεςτικϊν Υτακμϊν και Μλιμακίων ςε ςυνεργαςία με τουσ Ρ.Φ.Α., που εκδθλϊνουν 
ανάλογο ενδιαφζρον, κακϊσ και θ ζκδοςθ διαταγϊν και οδθγιϊν για τθν εφρυκμθ 
λειτουργία τουσ. 

      γ. Θ ςυνεργαςία με τθ Υυντονιςτικι Αρχι Σολιτικισ Σροςταςίασ για τθ δθμιουργία 
του Γενικοφ Ξθτρϊου Εκελοντϊν ςτο οποίο κα περιλαμβάνονται αυτοτελι Ειδικά 
Ξθτρϊα Συροςβεςτϊν, Εκελοντικϊν οργανϊςεων και ειδικευμζνων Εκελοντϊν, κακϊσ 
και θ φροντίδα για τθν ζκδοςθ των προβλεπόμενων πράξεων για τθν απόκτθςθ, 
αναςτολι και απϊλεια τθσ ιδιότθτασ του Εκελοντι Συροςβζςτθ. 

     δ. Θ παρακολοφκθςθ για τθν ομοιόμορφθ εφαρμογι τθσ ιςχφουςασ για τουσ 
Εκελοντζσ Συροςβζςτεσ και τουσ Εκελοντικοφσ Συροςβεςτικοφσ Υτακμοφσ νομοκεςίασ 
και θ λιψθ κάκε αναγκαίου μζτρου για τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία των 
Χπθρεςιϊν αυτϊν ςχετικά με τθν αποςτολι τουσ. 

    ε. Θ ρφκμιςθ κεμάτων που ζχουν ςχζςθ με τθ βαςικι εκπαίδευςθ και τθν 
πυροςβεςτικι εξάρτυςθ των εκελοντϊν Συροςβεςτϊν, τθν πιςτοποίθςι τουσ από τθν 
Συροςβεςτικι Ακαδθμία, τθν υποςτιριξθ τθσ εκπαίδευςισ τουσ, κακϊσ και τθν ζκδοςθ 
των αναγκαίων γι’ αυτι βοθκθμάτων, ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Εκπαίδευςθσ και 
Επιμόρφωςθσ. 

   ςτ. Θ φροντίδα ςε ςυνεργαςία με τουσ Ρργανιςμοφσ Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΡΦΑ) για 
τθ ςτζγαςθ και τον εξοπλιςμό των Εκελοντικϊν Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν με τα 
αναγκαία μζςα και υλικά. 

    η. Θ μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ κάκε άλλθσ αναγκαίασ υποςτιριξθσ προσ τισ 
Εκελοντικζσ Συροςβεςτικζσ Χπθρεςίεσ με ςκοπό τθν καλφτερθ και αποδοτικότερθ 
εκτζλεςθ τθσ αποςτολισ τουσ. 

    θ. Θ τιρθςθ Ειδικοφ Ξθτρϊου Σιςτοποίθςθσ των Εκελοντϊν Συροςβεςτϊν. 

    κ. Θ υποβολι ειςιγθςθσ για τθ χωροταξικι κατανομι Εκελοντικϊν Συροςβεςτικϊν 
Χπθρεςιϊν ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ. 

ΦΞΘΞΑ ΕΣΙΫΕΙΤΘΥΕέΟ ΣΡΝΙΦΙΜΘΥ ΣΤΡΥΦΑΥΙΑΥ 

Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 

    α. Θ ζκδοςθ εγκυκλίων για τθν εφαρμογι των ςχεδίων που εκπονοφνται από τθ 
Υυντονιςτικι Αρχι Σολιτικισ Σροςταςίασ. 

    β. Θ ζκδοςθ οδθγιϊν, που αφοροφν ςε μζτρα και μεκόδουσ προςταςίασ του 
πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ από τα ανωτζρω ςυμβάντα πολιτικισ προςταςίασ, κακϊσ 
και ςτθ ςτρατθγικι αντιμετϊπιςισ τουσ. 
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    γ. Θ ζκδοςθ οδθγιϊν για τθν εκπόνθςθ προγραμμάτων και αςκιςεων, βάςει των 
εκπονθκζντων ςχεδίων επζμβαςθσ, για τθν εκπαίδευςθ του πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ 
ςτα ανωτζρω ςυμβάντα πολιτικισ προςταςίασ. 

    δ. Θ μελζτθ καταλλθλότθτασ και χρθςτικότθτασ των υπαρχόντων και προςφερομζνων 
για προμικεια υλικϊν και μζςων που αφοροφν ςτθν προςταςία του πυροςβεςτικοφ 
προςωπικοφ ςε ςυμβάντα πολιτικισ προςταςίασ. 

    ε. Θ μελζτθ και θ εκπόνθςθ ςχεδίων επζμβαςθσ και θ ζκδοςθ ςχετικϊν οδθγιϊν για 
τθν αντιμετϊπιςθ των καταςτροφϊν που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα του Σ.Υ. ςε 
ςυνεργαςία και με άλλεσ αρμόδιεσ Χπθρεςίεσ και φορείσ. 

    ςτ. Θ ςυνεργαςία με τθ Υυντονιςτικι Αρχι Σολιτικισ Σροςταςίασ για τθν ζκδοςθ 
κατάλλθλων ςυγγραμμάτων και θ ςφνταξθ μελετϊν που αφοροφν τθν αντιμετϊπιςθ 
φυςικϊν, τεχνολογικϊν και λοιπϊν καταςτροφϊν, ςε ςυνεργαςία με ςυναρμόδιεσ 
Διευκφνςεισ του Επιτελείου. 

     η. Ρ χειριςμόσ κεμάτων που αφοροφν πυροςβεςτικζσ επιχειριςεισ με εναζρια μζςα, 
ζρευνασ και διάςωςθσ και θ ανάπτυξθ και ζκδοςθ, ςε ςυνεργαςία με τα Φμιματα 
Εναζριων και Σλωτϊν Συροςβεςτικϊν Ξζςων, επιχειρθςιακϊν προτφπων για τθν 
αςφαλι και επιτυχι διεξαγωγι των επιχειριςεων αυτϊν. 

    θ. Θ ρφκμιςθ κεμάτων που αφοροφν τθν εν γζνει αρμοδιότθτα του Υϊματοσ ςτθ 
κωράκιςθ τθσ πολιτικισ προςταςίασ τθσ χϊρασ από φυςικζσ, τεχνολογικζσ και λοιπζσ 
καταςτροφζσ ςε ειρθνικι περίοδο. 

    κ. Ρ χειριςμόσ κεμάτων του Γενικοφ Υχεδίου Σολιτικισ Σροςταςίασ «Πενοκράτθσ», 
κακϊσ και των Ειδικϊν Υχεδίων για όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ κινδφνουσ. 

ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΘΥ ΥΫΕΔΙΑΥΘΥ ΕΜΦΑΜΦΘΥ ΑΟΑΓΜΘΥ (Σ.Υ.Ε.Α.) ΜΑΙ ΣΡΝΙΦΙΜΘΥ ΑΞΧΟΑΥ 

Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 

     α. Θ μζριμνα για τθν κατάρτιςθ, ζγκριςθ, κοινοποίθςθ και υλοποίθςθ των ςχεδίων 
Σολιτικισ Άμυνασ του Επιτελείου. 

     β. Θ ρφκμιςθ, παρακολοφκθςθ και μελζτθ κεμάτων ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ των 
Μεντρικϊν και Σεριφερειακϊν Χπθρεςιϊν του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ ςε πολεμικι 
περίοδο. 

     γ. Ρ υπολογιςμόσ και θ εξαςφάλιςθ, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν, 
των αναγκαίων πιςτϊςεων για τθν υποςτιριξθ εφαρμογισ των ςχεδίων. 

    δ. Θ μζριμνα για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του Υϊματοσ ςε κζματα Σολιτικισ 
Άμυνασ και θ εξαςφάλιςθ του ςχετικοφ αρχείου και των ςχεδίων, ςφμφωνα με όςα 
κακορίηονται από τον ιςχφοντα κανονιςμό διαβακμιςμζνου υλικοφ και τθν 
εξουςιοδότθςθ χειριςμοφ των οργάνων των Χπθρεςιϊν. 

    ε. Θ μζριμνα για τθν εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ του άμαχου πλθκυςμοφ ςχετικά με 
κζματα Σολιτικισ Άμυνασ. 
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    ςτ. Θ ρφκμιςθ κεμάτων αναςτολισ κατάταξθσ εφζδρων για τθν ςτελζχωςθ των 
Χπθρεςιϊν του Υϊματοσ, κακϊσ και των ςχετικϊν επιτάξεων υλικϊν και μζςων για τον 
εξοπλιςμό τουσ. 

    η. Θ ρφκμιςθ κεμάτων οργάνωςθσ τθσ Σολιτικισ Άμυνασ των Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν 
Ανεξάρτθτων Ιδρυμάτων, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, και θ μζριμνα για τθ 
ςχετικι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τουσ. 

    θ. Θ μζριμνα για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Υϊματοσ, ςε κζματα 
ςχετιηόμενα με τθν Σολιτικι Άμυνα, κακϊσ και τθν εκπαίδευςθ ςτα πυροςβεςτικά 
κακικοντα, του προςωπικοφ που προζρχεται από πολιτικι επιςτράτευςθ. 

    κ. Θ μελζτθ των προβλθμάτων και θ υποβολι προτάςεων για τθ βελτίωςθ των 
υφιςτάμενων ςχεδίων πολεμικισ περιόδου. 

     ι. Θ μζριμνα για τθν οργάνωςθ αςκιςεων Σολιτικισ Άμυνασ και τθ ςυμμετοχι του 
Επιτελείου ςε ςχετικζσ εκνικζσ αςκιςεισ. 

     ια. Θ ςυνεργαςία ςε κζματα Σολιτικισ Άμυνασ με τισ αρμόδιεσ Χπθρεςίεσ των Ϋωρϊν 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

     ιβ. Θ ςφνταξθ και υποβολι ςτο Χπουργείο Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ/Διεφκυνςθ Σολιτικισ Υχεδίαςθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ, τθσ από το νόμο 
προβλεπόμενθσ ετιςιασ ζκκεςθσ προόδου Σολιτικισ Υχεδίαςθσ Ζκτακτθσ 
Ανάγκθσ/Επιτελείου Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 

     ιγ. Θ ρφκμιςθ κεμάτων που αφοροφν τθ ςυμβολι του Υϊματοσ ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ 
πολιτικισ προςταςίασ τθσ χϊρασ από καταςτάςεισ εκτάκτων αναγκϊν που προκαλοφνται 
από φυςικζσ, τεχνολογικζσ και λοιπζσ καταςτροφζσ ςε πολεμικι περίοδο. 

     ιδ. Θ ειςιγθςθ για τθ ςφγκλθςθ του Υυμβουλίου Υυντονιςμοφ και Υτρατθγικισ του 
Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ για κζματα Σολιτικισ Άμυνασ. 

 
Άρκρο 87 

Διάρκρωςθ - Αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Επικοινωνιϊν και  
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

 

1. Θ Διεφκυνςθ Επικοινωνιϊν και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ διαρκρϊνεται 
ςτα ακόλουκα Φμιματα: 

   α. Φμιμα Χποςτιριξθσ Σλθροφοριακϊν Υυςτθμάτων 
   β. Φμιμα Ανάλυςθσ, Σρογραμματιςμοφ και Υτατιςτικισ. 
   γ. Φμιμα Ενςφρματθσ και Αςφρματθσ Επικοινωνίασ 

2. Θ Διεφκυνςθ Επικοινωνιϊν και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ζχει τισ 
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ που κατανζμονται μεταξφ των Φμθμάτων τθσ ωσ εξισ: 

 

   ΦΞΘΞΑ ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘΥ ΣΝΘΤΡΪΡΤΙΑΜέΟ ΥΧΥΦΘΞΑΦέΟ  
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Υτο Φμιμα αυτό ανικουν: 

α. Θ μζριμνα για τον ςχεδιαςμό μθχανογραφθμζνων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 
και τθ δθμιουργία και υποςτιριξθ τθσ κατάλλθλθσ τεχνικισ και λειτουργικισ υποδομισ 
και των αναγκαίων εφαρμογϊν πλθροφορικισ, για τθν υποβοικθςθ του ζργου των 
Χπθρεςιϊν του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 

β. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ ςτο χϊρο τθσ Σλθροφορικισ και τθσ Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ και θ μζριμνα για τθ μεταφορά τθσ τεχνογνωςίασ και τθσ νζασ 
τεχνολογίασ ςτο Συροςβεςτικό Υϊμα. 

γ. Θ ανάπτυξθ, τεχνικι υποςτιριξθ, παρακολοφκθςθ τθσ απόδοςθσ, βελτίωςθ και 
εξαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων, των δικτφων και γενικά όλου 
του μθχανογραφικοφ και διαδικτυακοφ εξοπλιςμοφ και των υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων 
του δικτυοφ πλθροφορικισ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 

δ. Ρ προςδιοριςμόσ των αναγκϊν του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ ςε εξοπλιςμό και 
λογιςμικό πλθροφορικισ, θ υποβοικθςθ για τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν, κακϊσ και θ μζριμνα για τθν προμικειά και κατανομι ι ανακατανομι 
των ανωτζρω ςτισ Χπθρεςίεσ,  

ε. Θ ανάπτυξθ και τεχνικι υποςτιριξθ κόμβου του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, θ 
δθμιουργία και ενθμζρωςθ ιςτοςελίδων ςτο διαδίκτυο και θ υποβοικθςθ του ζργου 
των Χπθρεςιϊν του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, μζςω τθσ ανάπτυξθσ και περαιτζρω 
βελτίωςθσ ςχετικϊν μθχανογραφικϊν εφαρμογϊν και τθ μζριμνα για τθν ενθμζρωςθ, 
επιμόρφωςθ και περαιτζρω εξειδίκευςθ του προςωπικοφ ςε κζματα πλθροφορικισ. 

ςτ. Θ μζριμνα για τον ζλεγχο και τθν ειςαγωγι ςτοιχείων ςε μαγνθτικά αρχεία ι 
υπολογιςτικά ςυςτιματα. 

η. Θ μζριμνα για τθ ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ που είναι ενταγμζνοσ 
ςτο δίκτυο του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, κακϊσ και για τθν τιρθςθ των όρων 
ςυντιρθςθσ που προβλζπεται ςτισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ. 

θ. Θ υποςτιριξθ των τελικϊν χρθςτϊν και των περιφερειακϊν Γραφείων 
Σλθροφορικισ ςε κζματα αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

κ. Θ λιψθ όλων των αναγκαίων μζτρων προςταςίασ και αςφάλειασ των αρχείων και 
των βάςεων δεδομζνων του κεντρικοφ ςυςτιματοσ πλθροφορικισ του Συροςβεςτικοφ 
Υϊματοσ και θ κακοδιγθςθ των Χπθρεςιϊν ςτθ λιψθ ανάλογων μζτρων προςταςίασ και 
αςφάλειασ του εξοπλιςμοφ, των θλεκτρονικϊν αρχείων και των βάςεων δεδομζνων που 
διακζτουν, 

 ι. Θ προετοιμαςία νομοκετικϊν και διοικθτικϊν πράξεων ςε κζματα αρμοδιότθτάσ 
τθσ.  

 ια. Θ μζριμνα για τθν παραλαβι, αποςφράγιςθ και αποςτολι ειςερχόμενθσ και 
εξερχόμενθσ αλλθλογραφίασ και για τθν κοινοποίθςθ των διαταγϊν και λοιπϊν 
εγγράφων ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ Διεφκυνςθσ. 

 ιβ. Θ μζριμνα για τθν ζκδοςθ ςχετικϊν διαταγϊν, υπθρεςιακϊν ςθμειωμάτων και 
λοιπϊν εγγράφων. 
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   ΦΞΘΞΑ ΑΟΑΝΧΥΘΥ, ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΙΥΞΡΧ ΜΑΙ ΥΦΑΦΙΥΦΙΜΘΥ 

    α. Θ ςυντιρθςθ και διαρκισ αναβάκμιςθ των υπαρχόντων εφαρμογϊν, θ δθμιουργία  

και ανάπτυξθ νζων, με καταςκευι και προμικεια προγραμμάτων Θ/Χ για τθν κάλυψθ 
και υποβοικθςθ των αναγκϊν των Χπθρεςιϊν του Υϊματοσ. 

    β. Θ ανάπτυξθ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ με άλλουσ φορείσ Σλθροφορικισ. 

    γ. Θ μζριμνα για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτθ χριςθ Θ/Χ και ςτθ λειτουργία 
των διαφόρων ςυςτθμάτων. 

    δ. Θ ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ ςυςτθμάτων πλθροφορικισ για τθ ςυγκζντρωςθ και 
επεξεργαςία πλθροφοριϊν αρμοδιότθτασ Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, με ςκοπό τον 
αποτελεςματικότερο διοικθτικό και επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό και τθ διευκόλυνςθ τθσ 
λιψθσ των αποφάςεων.  

   ε. Θ αξιόπιςτθ ςυλλογι ςτοιχείων που αφοροφν τισ δραςτθριότθτεσ του 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και θ μζριμνα για τθν ταξινόμθςθ, τθν ανάλυςθ, τθν 
επεξεργαςία και τθν αξιοποίθςι τουσ με γνϊμονα τθ διευκόλυνςθ του επιχειρθςιακοφ 
και επιτελικοφ ςχεδιαςμοφ.  

   ςτ. Ρ ςχεδιαςμόσ, θ εκτφπωςθ και θ δθμιουργία εντφπων και φακζλων τεκμθρίωςθσ 
των μθχανογραφικϊν εφαρμογϊν ςε ςυνεργαςία με τα λοιπά Φμιματα τθσ Διεφκυνςθσ. 

 η. Θ υποβολι προτάςεων και θ ζκδοςθ των αναγκαίων διαταγϊν για τθ βελτίωςθ του 
ςυςτιματοσ ςυλλογισ, καταγραφισ και καταχϊρθςθσ ςτουσ ςτατιςτικοφσ πίνακεσ των 
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων των Χπθρεςιϊν του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 

 

 ΦΞΘΞΑ ΕΟΥΧΤΞΑΦΘΥ ΜΑΙ ΑΥΧΤΞΑΦΘΥ ΕΣΙΜΡΙΟέΟΙΑΥ 

Υτο Φμιμα αυτό ανικουν: 

    α. Θ μελζτθ και ο ςχεδιαςμόσ του αςφρματου δικτφου, κακϊσ και του δικτφου για τθν 
επικοινωνία των εναερίων μζςων του Υϊματοσ ςε πανελλαδικι κάλυψθ ςε ςυνεργαςία 
με τθν Χπθρεςία Εναερίων Ξζςων. 

    β. Θ υποβοικθςθ τθσ ςφνταξθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του νζου υλικοφ και θ 
διαχείριςθ του φάςματοσ ςυχνοτιτων που ανικουν ςτθν Συροςβεςτικι Χπθρεςία, 
ενθμερϊνοντασ ταυτόχρονα τθν Εκνικι Επιτροπι Φθλεπικοινωνιϊν και Φαχυδρομείων. 
(Ε.Ε.Φ.Φ.) και κάκε άλλο αρμόδιο φορζα. 

    γ. Θ μζριμνα για τθν εγκατάςταςθ και επζκταςθ του ενςφρματου και αςφρματου 
δικτφου, τθ ςυντιρθςθ του υλικοφ, τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν κακϊσ και τθ μεταφορά 
δικτφων ςε περιπτϊςεισ μεταςτζγαςθσ υπθρεςιϊν. 

    δ. Θ υποςτιριξθ και ο ζλεγχοσ καλισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ΦΕΦRA και θ 
μζριμνα για τθν τεχνολογικι του αναβάκμιςθ και εξζλιξθ, κακϊσ και για τθν 
αποκατάςταςθ βλαβϊν. 
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    ε. Θ επίβλεψθ, ο ποςοτικόσ ζλεγχοσ, θ διάκεςθ και αποςτολι του τθλεπικοινωνιακοφ 
υλικοφ. 

    ςτ. Θ εκτζλεςθ ενεργειϊν για εγκαταςτάςεισ νζων τθλεφωνικϊν γραμμϊν και κζντρων, 
για τθ μετατροπι υφιςτάμενων τθλεφωνικϊν γραμμϊν ςε νζεσ, προθγμζνθσ 
τεχνολογίασ, για τισ καταργιςεισ τθλεφωνικϊν γραμμϊν, τθ φραγι, για εγκαταςτάςεισ ι 
καταργιςεισ εξωκειμζνων γραμμϊν κακϊσ και θ ενθμζρωςθ για νζα προϊόντα, κατόπιν 
προςαρμογισ τουσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ κάκε υπθρεςίασ. 

    η. Ρ ζλεγχοσ των τθλεφωνικϊν ςυνδζςεων και μονάδων ςυνδιαλζξεων όλων των 
τθλεφωνικϊν γραμμϊν του Υϊματοσ, ο ζλεγχοσ των αναλυτικϊν καταςτάςεων των 
τθλεφωνικϊν ςυνδζςεων με παράλλθλθ ενθμζρωςθ τθσ ιεραρχίασ, των υπερβάςεων των 
ςυνδιαλεγομζνων κακϊσ και του τθλεπικοινωνιακοφ παρόχου. 

3. Σροϊςτάμενοι των ανωτζρω Φμθμάτων ορίηονται Αξιωματικοί Ειδικϊν Χπθρεςιϊν 
του Μλάδου Σλθροφορικισ ι Αξιωματικοί Γενικϊν Μακθκόντων Διπλωματοφχοι 
Ξθχανικοί H/Y και Σλθροφορικισ. Ειδικϊσ ςτο Φμιμα Ενςφρματθσ και Αςφρματθσ 
Επικοινωνίασ δφναται να προΐςταται Αξιωματικόσ Γενικϊν κακθκόντων που διακζτει τθν 
κατάλλθλθ γνϊςθ και εμπειρία.    

 
Άρκρο 88 

 Διάρκρωςθ - Αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ και Επικοινωνίασ  

 1. Θ Διεφκυνςθ Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ και Επικοινωνίασ. περιλαμβάνει τα 
ακόλουκα τμιματα: 

     α. Φμιμα Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ 

     β. Φμιμα Επενδφςεων και Ευρωπαϊκϊν Σρογραμμάτων 

     γ. Φμιμα Ρργάνωςθσ 

     δ. Φμιμα Διεκνϊν Υχζςεων 

     ε. Φμιμα Επικοινωνίασ, Ακλθτιςμοφ και Εκδόςεων  

 2. Θ Διεφκυνςθ Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ και Επικοινωνίασ ζχει τισ ακόλουκεσ 
αρμοδιότθτεσ που κατανζμονται μεταξφ των Φμθμάτων τθσ ωσ εξισ: 

ΦΞΘΞΑ ΥΦΤΑΦΘΓΙΜΡΧ ΥΫΕΔΙΑΥΞΡΧ 

Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 

     α. Θ κατάρτιςθ του 5ετουσ Υτρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ Ανάπτυξθσ 
και Νειτουργίασ (Υ.Ε.Σ.Α.Ν.) του Σ.Υ., λαμβάνοντασ υπόψθ ιδίωσ τουσ διατικζμενουσ 
οικονομικοφσ και ανκρϊπινουσ πόρουσ του Υϊματοσ και το οποίο ανακεωρεί κάκε ζτοσ. 
Φο Υ.Ε.Σ.Α.Ν. ολοκλθρϊνεται το μινα Ιοφνιο κάκε ζτουσ και αφορά τθν περίοδο που 
αρχίηει τον Ιανουάριο του ερχόμενου ζτουσ και για τα επόμενα τζςςερα ζτθ. Εγκρίνεται 
από το Υυμβοφλιο Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ εντόσ 60 θμερϊν από τθν κατάκεςι του προσ 
ζγκριςθ. Φο Υ.Ε.Σ.Α.Ν. εξειδικεφεται τουλάχιςτον ςτα εξισ επιμζρουσ Φομεακά 
Υτρατθγικά και Επιχειρθςιακά Υχζδια: 
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       αα) Σροχπολογιςμοφ λειτουργίασ, ςυνολικά και ανά οργανωτικι δομι. 

       ββ) Επενδφςεων, ςυνολικά και ανά οργανωτικι δομι. 

       γγ) Ανκρωπίνων Σόρων - προςλιψεων, εξζλιξθσ, αναγκϊν εκπαίδευςθσ και 
επιμόρφωςθσ ανά ειδικότθτα.  

      δδ) Ϋωροκζτθςθσ οργανωτικϊν δομϊν, εξοπλιςμοφ και ανκρωπίνων πόρων. 

       εε) Ανάπτυξθσ Σλθροφοριακϊν Υυςτθμάτων. 

      ςτςτ) Ανάπτυξθσ Εκελοντιςμοφ και ςυνεργαςίασ με τθν Φοπικι Αυτοδιοίκθςθ. 

   β. Θ κατάρτιςθ, μετά τθν ζγκριςθ του Υτρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ 
Νειτουργίασ και Ανάπτυξθσ, Ετιςιων Σρογραμμάτων Δράςθσ (Ε.Σ.Δ.) ανά τομεακό 
πρόγραμμα  και ανά Διεφκυνςθ αρμόδια για τθν εκτζλεςθ του και ςε ςυνεργαςία με 
αυτι.  

    γ. Φο Υτρατθγικό και Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Νειτουργίασ και Ανάπτυξθσ, τα 
Φομεακά Υτρατθγικά και Επιχειρθςιακά Υχζδια και τα Ετιςια Σρογράμματα Δράςθσ 
αποτελοφν το πλαίςιο λειτουργίασ του Σ.Υ και βάςει αυτϊν καταρτίηονται τα 
προγράμματα δράςθσ τθσ κάκε οργανωτικισ δομισ,  τθν υλοποίθςθ των οποίων 
παρακολουκεί ςε τριμθνιαία βάςθ και εντόσ του επόμενου μινα εκδίδει αναφορά 
προόδου και αποκλίςεων που παραδίδεται ςτισ υπθρεςιακζσ δομζσ και ςτθν θγεςία. 

   δ. Θ μελζτθ και ο κακοριςμόσ των βαςικϊν ποςοτικϊν και ποιοτικϊν ςτόχων ςτουσ 
οποίουσ πρζπει να οδθγεί θ δράςθ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 

ΦΞΘΞΑ ΕΣΕΟΔΧΥΕέΟ ΜΑΙ ΕΧΤέΣΑΛΜέΟ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦέΟ 

Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 

   α. Θ κατάρτιςθ, υποβολι και υποςτιριξθ τεκμθριωμζνων προτάςεων ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για ςυμμετοχι του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ ςε προγράμματα, ενζργειεσ, 
δραςτθριότθτεσ, πρωτοβουλίεσ που χρθματοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και 
γενικά θ εφρεςθ τρόπων χρθματοδότθςθσ, μζςω ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων, των 
επενδφςεων, δράςεων, ζργων προμικειασ αγακϊν, κτιριακϊν υποδομϊν και παροχισ 
υπθρεςιϊν του Σ.Υ. ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ.   

   β. Θ μελζτθ, αξιολόγθςθ και υποβολι προτάςεων για τθν υλοποίθςθ ζργων και 
προγραμμάτων μζςω ςφμπραξθσ Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ τομζα (Υ.Δ.Ι.Φ), κακϊσ και θ 
παρακολοφκθςθ αυτϊν. 

   γ. Ρ ζλεγχοσ εφαρμογισ των όρων, προχποκζςεων και κανονιςμϊν χρθματοδότθςθσ 
ζργων που ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

   δ. Θ ςυλλογι προτάςεων ζργων του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, θ επεξεργαςία και 
αξιολόγθςθ τθσ τεχνικοοικονομικισ ωριμότθτασ, ςκοπιμότθτασ και επιλεξιμότθτάσ τουσ, 
για ςυγχρθματοδότθςθ με πόρουσ των ταμείων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

   ε. Θ ρφκμιςθ κεμάτων ζνταξθσ, διαχείριςθσ, υλοποίθςθσ φυςικοφ και οικονομικοφ 
αντικειμζνου των ζργων του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ που ςυνδζονται με οικονομικι 
ενίςχυςθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και θ ευκφνθ παρακολοφκθςθσ και εκτζλεςθσ 
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αυτϊν ςε ςυνεργαςία με τισ ςυναρμόδιεσ Διευκφνςεισ του Επιτελείου και άλλουσ 
εμπλεκόμενουσ φορείσ. 

ΦΞΘΞΑ ΡΤΓΑΟέΥΘΥ  

Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 

    α. Θ μελζτθ για τθ λειτουργικι αποτελεςματικότθτα των οργανωτικϊν δομϊν και των 
διαδικαςιϊν του Υϊματοσ με γνϊμονα τθν απρόςκοπτθ υλοποίθςθ του Υτρατθγικοφ και 
Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ Ανάπτυξθσ και Νειτουργίασ (Υ.Ε.Σ.Α.Ν.), των Φομεακϊν 
Υτρατθγικϊν και Επιχειρθςιακϊν Υχεδίων και των Ετιςιων Σρογραμμάτων Δράςθσ και θ 
διατφπωςθ και υποβολι προτάςεων για τισ τυχόν αναγκαίεσ μεταβολζσ. Ξετά τθν 
ζγκριςθ των μεταβολϊν αυτϊν από τα αρμόδια όργανα, μεριμνά για τθν ζκδοςθ των 
ςχετικϊν αποφάςεων και παρακολουκεί και υποςτθρίηει τθν υλοποίθςθ τουσ. 

    β. Θ μελζτθ και ανάπτυξθ ςυςτθμάτων μζτρθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των 
υπθρεςιακϊν δομϊν.  

    γ. Θ μελζτθ κακοριςμοφ των μεκόδων και των διαδικαςιϊν που πρζπει να 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν αποτελεςματικι εκτζλεςθ του πυροςβεςτικοφ ζργου κακϊσ 
και των τρόπων αφξθςθσ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ. Ματαρτίηει κάκε ζτοσ 
πρόγραμμα δράςθσ για τουσ τομείσ μελζτθσ και παραδίδει κάκε τρίμθνο το αποτζλεςμα 
των μελετϊν και τισ προτάςεισ βελτίωςθσ. 

    δ. Θ επεξεργαςία και μελζτθ για τθ χωροταξικι κατανομι των επαγγελματικϊν και 
εκελοντικϊν πυροςβεςτικϊν υπθρεςιϊν, του προςωπικοφ και των μζςων τουσ.  

    ε. Θ μελζτθ και θ ειςιγθςθ ςε κζματα διακίνθςθσ και τυποποίθςθσ τθσ 
αλλθλογραφίασ, οργάνωςθσ αρχείων και ςφνταξθσ κεματολογίου, απλοφςτευςθσ 
διαδικαςιϊν για τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία των Χπθρεςιϊν του 
Υϊματοσ, τθσ ςχζςθσ του πολίτθ με αυτζσ, κακϊσ και τον περιοριςμό τθσ 
γραφειοκρατίασ. 

   ςτ. Θ μελζτθ, θ παρακολοφκθςθ και θ εφαρμογι ςυςτιματοσ μζτρθςθσ των βαςικϊν 
ποιοτικϊν και ποςοτικϊν ςτόχων του Σ.Υ. ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ 
και θ υποβολι προτάςεων για τθ βελτίωςθ των υφιςτάμενων οργανωτικϊν δομϊν και 
διαδικαςιϊν. 

    η. Θ ρφκμιςθ κεμάτων που ζχουν ςχζςθ με το ςφςτθμα εκτζλεςθσ υπθρεςίασ, το χρόνο 
εργαςίασ και αξιολόγθςθσ, μζτρθςθσ και ελζγχου απόδοςθσ των Χπθρεςιϊν και του 
προςωπικοφ του Υϊματοσ κακϊσ και τα κακικοντα αυτοφ. 

    θ. Ρ κακοριςμόσ του τφπου των ςτολϊν των διακριτικϊν και τθσ εξάρτυςθσ του 
πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ, των Συροςβεςτϊν Σενταετοφσ Χποχρζωςθσ και των 
πυροςβεςτϊν εποχικισ απαςχόλθςθσ.  

     κ. Θ ζκδοςθ ςχετικϊν διαταγϊν για τθν εκκακάριςθ του αρχείου των Χπθρεςιϊν του 
Υϊματοσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ εκκακάριςθσ αυτοφ.  

ΦΞΘΞΑ ΔΙΕΘΟέΟ ΥΫΕΥΕέΟ 

Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 
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    α. Θ μζριμνα για τθν ανάπτυξθ και διατιρθςθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ του 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ με τισ αντίςτοιχεσ Χπθρεςίεσ των κρατϊν μελϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και άλλων χωρϊν και θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν, εμπειριϊν, 
γνϊςεων και καλϊν πρακτικϊν. 

    β. Θ ανάπτυξθ ςχζςεων με ευρωπαϊκζσ και διεκνείσ Ενϊςεισ Συροςβεςτϊν, θ 
διοργάνωςθ ςυνεδρίων και διεκνϊν ςυναντιςεων πυροςβεςτικοφ ενδιαφζροντοσ ςτθν 
Ελλάδα και θ μζριμνα για τθ φιλοξενία και ξενάγθςθ των επιςκεπτϊν. 

    γ. Θ παρακολοφκθςθ και μελζτθ τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ των αλλοδαπϊν 
Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν και θ αξιοποίθςθ τθσ ςχετικισ τεχνογνωςίασ. 

    δ. Θ μζριμνα για τθ ςυμμετοχι ςε διεκνείσ διαςκζψεισ και ςυνζδρια πυροςβεςτικοφ 
ενδιαφζροντοσ, κακϊσ και θ παρακολοφκθςθ των αποφάςεων και ποριςμάτων αυτϊν. 

    ε. Θ επεξεργαςία ςυμφωνιϊν πυροςβεςτικισ ςυνεργαςίασ. 

    ςτ. Θ ειςιγθςθ για τθ λιψθ μζτρων προαγωγισ τθσ διεκνοφσ πυροςβεςτικισ 
ςυνεργαςίασ και αρωγισ, θ μζριμνα για τθν εκπροςϊπθςθ του Υϊματοσ ςε διαςκζψεισ, 
ςυνζδρια και διεκνείσ ςυναντιςεισ και θ φροντίδα για τθ διοργάνωςθ τζτοιων 
ςυναντιςεων ςτθν Ελλάδα. 

    η. Θ ενθμζρωςθ τθσ Οομικισ Χπθρεςίασ ι άλλων αρμόδιων Διευκφνςεων και 
Φμθμάτων για τισ ευρωπαϊκζσ ι διεκνείσ εξελίξεισ ςε κζματα πυροςβεςτικοφ 
ενδιαφζροντοσ, με γνϊμονα τθν εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τθν 
ευρωπαϊκι, τθν υποβοικθςθ ςυγκριτικϊν μελετϊν, αλλά και τθν τυχόν υιοκζτθςθ 
καλϊν πρακτικϊν. 

    θ. Ρ χειριςμόσ όλων των κεμάτων που ζχουν ςχζςθ με τθ διεκνι ςυνεργαςία του 
Υϊματοσ ςτο πλαίςιο διεκνϊν και ευρωπαϊκϊν οργανιςμϊν. 

    κ. Θ μετάφραςθ τθσ ξενόγλωςςθσ αλλθλογραφίασ που αφορά το Συροςβεςτικό Υϊμα 
και θ διεξαγωγι τθσ ξενόγλωςςθσ αλλθλογραφίασ. 

    ι. Θ ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ του Χπουργείου Εξωτερικϊν και τουσ άλλουσ 
ςυναρμόδιουσ φορείσ για κζματα αρμοδιότθτάσ του.  

ΦΞΘΞΑ ΕΣΙΜΡΙΟέΟΙΑΥ, ΑΘΝΘΦΙΥΞΡΧ ΜΑΙ ΕΜΔΡΥΕέΟ 

Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 

    α. Θ οργάνωςθ τελετϊν, εορτϊν, δεξιϊςεων, εκκζςεων και άλλων κοινωνικϊν, 
μορφωτικϊν και πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων για τθν προβολι του ζργου του 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ κακϊσ και για το προςωπικό του, τα μζλθ των οικογενειϊν 
τουσ και το κοινό, θ ςυμμετοχι ςε παρελάςεισ, εκνικζσ εορτζσ, επετείουσ και θ 
αντιπροςϊπευςθ του Υϊματοσ ςε εκδθλϊςεισ, που οργανϊνονται από άλλουσ φορείσ 
και Αρχζσ. 

    β. Θ διεξαγωγι τθσ εκιμοτυπικισ αλλθλογραφίασ τθσ θγεςίασ του Υϊματοσ και θ 
ενθμζρωςι τθσ για τισ εκιμοτυπικζσ παραςτάςεισ και εκδθλϊςεισ. 
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    γ. Θ μζριμνα για τθν υλικι και θκικι αρωγι του προςωπικοφ και των μελϊν των 
οικογενειϊν τουσ, που ζχουν ανάγκθ. 

    δ. Θ μζριμνα για τθν απόδοςθ επικιδειων τιμϊν. 

    ε. Θ ανάπτυξθ ςχζςεων με τουσ ςυλλόγουσ «Ϊίλων του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ», 
τουσ ςυλλόγουσ αποςτράτων του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ κακϊσ και με ςωματεία και 
οργανϊςεισ κοινωνικοφ, μορφωτικοφ, επιςτθμονικοφ και πολιτιςτικοφ χαρακτιρα.  

   ςτ. Θ μζριμνα για τθν οργάνωςθ και λειτουργία χϊρων αναψυχισ και παιδικϊν εξοχϊν 
για το προςωπικό και τα μζλθ των οικογενειϊν τουσ. 

    η. Ρ ζλεγχοσ και θ εποπτεία του Ιςτορικοφ Συροςβεςτικοφ Αρχείου και τθσ Ειδικισ 
Συροςβεςτικισ Βιβλιοκικθσ. 

    θ. Θ μζριμνα για τθν ετιςια οργάνωςθ τθσ εορτισ των Αγίων Σροςτατϊν του 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 

    κ. Θ παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ των κεμάτων ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ με τθ 
Θρθςκευτικι Χπθρεςία τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 

    ι. Θ εξαςφάλιςθ τθσ αναγκαίασ φλθσ, θ επιμζλεια, θ ζκδοςθ, θ ζγκαιρθ αποςτολι και θ 
μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ και ανανζωςθ των ςυνδρομθτϊν του περιοδικοφ του 
Υϊματοσ «ΣΧΤΡΥΒΕΥΦΙΜΘ ΕΣΙΘΕέΤΘΥΘ». 

    ια. Θ επιμζλεια των εκδόςεων του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ  και θ εκτφπωςθ τθσ 
ετιςιασ δραςτθριότθτασ του Υϊματοσ ςε ςυνεργαςία με τα ςυναρμόδια Φμιματα. 

    ιβ. Θ ζκδοςθ ενθμερωτικϊν φυλλαδίων για το κοινό με ςκοπό τθν πρόλθψθ των 
πυρκαγιϊν αλλά και τθν παροχι ςυμβουλϊν αντιμετϊπιςισ τουσ, θμερολογίων, 
ευχετθρίων καρτϊν και θ μζριμνα για τθν καταςκευι αναμνθςτικϊν εμβλθμάτων του 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 

    ιγ. Θ εξαςφάλιςθ του αναγκαίου ιςτορικοφ υλικοφ για τθ ςυνζχιςθ τθσ ςυγγραφισ τθσ 
ιςτορίασ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και θ επιμζλεια εκδόςεων προσ τθν κατεφκυνςθ 
αυτι. 

    ιδ. Θ μζριμνα για τθ φωτογραφικι και τθλεοπτικι κάλυψθ των εκδθλϊςεων και των 
ςυμβάντων του Υϊματοσ κακϊσ και τθσ ςκθνισ του εγκλιματοσ και πειςτθρίων 
εμπρθςμοφ, όταν υποβλθκεί ςχετικό αίτθμα από τισ αρμόδιεσ Χπθρεςίεσ. 

    ιε. Θ μζριμνα για τον εξοπλιςμό και τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία του 
Φυπογραφείου του Υϊματοσ. 

    ιςτ. Θ εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν εκτφπωςθσ που επιτρζπει ο τεχνικόσ εξοπλιςμόσ 
και θ ειδίκευςθ του προςωπικοφ του Φυπογραφείου κακϊσ και θ παρακολοφκθςθ των 
τεχνολογικϊν εξελίξεων ςτον τομζα τθσ τυπογραφίασ γενικά και θ ειςιγθςθ για τθν 
εφαρμογι τουσ και ςτο Συροςβεςτικό Υϊμα. 

    ιη. Θ μζριμνα για τθν παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν εκτφπωςθσ ι βιβλιοδεςίασ του 
Υϊματοσ που γίνονται ςε ιδιωτικά τυπογραφεία και βιβλιοδετεία, λόγω τεχνικισ 
αδυναμίασ του Φυπογραφείου. 
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    ιθ. Θ μζριμνα για τθν τοποκζτθςθ, διαφφλαξθ, οργάνωςθ, λειτουργία και διαρκι 
ενθμζρωςθ των Συροςβεςτικϊν Εκδόςεων ςτθ Βιβλιοκικθ Συροςβεςτικϊν Εκδόςεων. 

    ικ. Θ ρφκμιςθ κάκε άλλου κζματοσ, που ζχει ςχζςθ με τθ Βιβλιοκικθ Συροςβεςτικϊν 
Εκδόςεων. 

     κ. Θ μελζτθ, ειςιγθςθ και λιψθ των απαραίτθτων μζτρων για τθν ανάπτυξθ του 
ακλθτιςμοφ ςτο Συροςβεςτικό Υϊμα και θ μζριμνα για τθν οργάνωςθ και πρόοδο των 
ομάδων άκλθςθσ. 

    κα. Θ κατάρτιςθ προγραμμάτων άκλθςθσ του προςωπικοφ του Υϊματοσ, θ μζριμνα 
για τθ διαρκι ςωματικι αγωγι και άςκθςθ, κακϊσ και τθν υποςτιριξθ τθσ εκπαίδευςθσ 
του προςωπικοφ των Χπθρεςιϊν του Υϊματοσ, ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Εκπαίδευςθσ 
και Επιμόρφωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Ανκρωπίνων Σόρων.  

    κβ. Θ διοργάνωςθ ακλθτικϊν εκδθλϊςεων για φιλανκρωπικοφσ και ψυχαγωγικοφσ 
ςκοποφσ, θ ζγκριςθ ςυμμετοχισ του προςωπικοφ του Υϊματοσ ςε δραςτθριότθτεσ 
ακλθτικϊν ςυλλόγων και ςωματείων και θ παρακολοφκθςθ τθσ ακλθτικισ διαγωγισ, 
ςυμπεριφοράσ και εμφάνιςθσ των ακλθτϊν του Υϊματοσ. 

    κγ. Θ μζριμνα για τθ ςυντιρθςθ και εμπλουτιςμό με τα αναγκαία ακλθτικά είδθ και 
μζςα για τθν καλι λειτουργία των γυμναςτθρίων του Υϊματοσ. 

    κδ. Θ ειςιγθςθ για τθ χοριγθςθ των ειδικϊν αδειϊν ςτουσ ακλθτζσ του Υϊματοσ για 
τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ τθσ θμεδαπισ και αλλοδαπισ, κακϊσ και θ 
μζριμνα για τον τρόπο εφαρμογισ του άρκρου 12 του ν. 3878/2010 (Αϋ 161).  

    κε. Θ ςφςφιξθ των ςχζςεων μεταξφ του Υϊματοσ και των ακλθτικϊν αρχϊν, κζντρων 
και ςωματείων. 

    κςτ. Θ μζριμνα για τθ ςυμμετοχι των ακλθτϊν του Υϊματοσ ςε αγϊνεσ Ενόπλων 
Δυνάμεων και Υωμάτων Αςφαλείασ που διοργανϊνονται από το Α.Υ.Α.Ε.Δ. 

Υτο Φμιμα Επικοινωνίασ, Ακλθτιςμοφ και Εκδόςεων λειτουργοφν Γραφείο Φφπου και 
Γραφείο Ξουςικισ Ξπάντασ που ζχουν τισ εξισ αρμοδιότθτεσ: 

I) Γραφείο Φφπου, με αρμοδιότθτεσ: 

    α. Φθν αποδελτίωςθ του ελλθνικοφ θμεριςιου και περιοδικοφ τφπου, τθ ςφνταξθ 
δελτίου τφπου και τθ διανομι του ςτα αρμόδια όργανα του Επιτελείου και τισ 
υπαγόμενεσ ςε αυτό Χπθρεςίεσ. 

    β. Φθν προβολι του ζργου του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και τθν ενθμζρωςθ του 
κοινοφ για τισ δραςτθριότθτεσ του Υϊματοσ, μζςω του τφπου, των μζςων μαηικισ 
ενθμζρωςθσ, του διαδικτφου και των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

    γ. Φθν παρακολοφκθςθ του θμεριςιου και περιοδικοφ τφπου, του διαδικτφου και των 
μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, τθν ενθμζρωςθ τθσ θγεςίασ για τα δθμοςιεφματα που 
αφοροφν το Υϊμα και το προςωπικό του κακϊσ και τθν ζκδοςθ ανακοινϊςεων ι 
απαντιςεων ςε δθμοςιεφματα. 
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    δ. Φθν επικοινωνία με τουσ δθμοςιογράφουσ και λοιποφσ παράγοντεσ ενθμζρωςθσ και 
πλθροφόρθςθσ του κοινοφ. 

    ε. Φθν τιρθςθ αρχείου, ιςτορικϊν εγγράφων, φωτογραφικοφ, τθλεοπτικοφ και 
κινθματογραφικοφ υλικοφ και δθμοςιευμάτων του ζντυπου και θλεκτρονικοφ τφπου. Φο 
ωσ άνω υλικό δφναται να μεταφζρεται ι να μεταβιβάηεται ςτο Συροςβεςτικό Ξουςείο 
μετά από απόφαςθ του Διευκυντι Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ και Επικοινωνίασ.  

    ςτ. Φθν μζριμνα για τθν παραγωγι ι τθν προμικεια και προβολι τθλεοπτικϊν, 
διαδικτυακϊν και κινθματογραφικϊν ταινιϊν και διαφανειϊν, μορφωτικοφ και 
πλθροφοριακοφ περιεχομζνου ςτο κοινό. 

    η. Φθν επιμζλεια παραγωγισ ραδιοτθλεοπτικϊν εκπομπϊν του Συροςβεςτικοφ 
Υϊματοσ. 

    θ. Φθν ανάπτυξθ ςχζςεων με ραδιοτθλεοπτικά δίκτυα και τθν παροχι ςυνδρομισ ςε 
τθλεοπτικοφσ, κεατρικοφσ και κινθματογραφικοφσ παραγωγοφσ. 

    κ. Φθ φροντίδα για τθ δθμιουργία και μετάδοςθ τθλεοπτικϊν και ραδιοφωνικϊν 
εκπομπϊν κακϊσ και διαδικτυακϊν μθνυμάτων ςχετικϊν με τθν πρόλθψθ και καταςτολι 
των πυρκαγιϊν και τθ δραςτθριότθτα του Υϊματοσ. 
Υτο Γραφείο Φφπου ςυςτινεται κζςθ Εκπροςϊπου Φφπου. έσ Εκπρόςωποσ Φφπου 
ορίηεται με απόφαςθ του Αρχθγοφ Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, Αξιωματικόσ του Υϊματοσ 
με κατάλλθλθ εμπειρία και ικανότθτα, ο οποίοσ ζχει τα ακόλουκα κακικοντα: 
     α. Εκτελεί τισ διαταγζσ του Αρχθγοφ Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ ςτα κζματα τφπου, 
μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ, μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και επικοινωνιακισ 
διαχείριςθσ γενικότερα, ενεργϊντασ ςε απευκείασ ςυνεννόθςθ μαηί του. 
     β. Είναι αρμόδιοσ για τθν πραγματοποίθςθ δθλϊςεων και ςυνεντεφξεων τφπου για 
κζματα που αφοροφν το Συροςβεςτικό Υϊμα, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και εντολζσ του 
Αρχθγοφ. 
     γ. Σαρίςταται, εφόςον κρίνεται αναγκαίο, ςε ςυνεντεφξεισ τφπου που δίνουν μετά 
από ςχετικι ζγκριςθ του Αρχθγοφ, άλλα όργανα του Επιτελείου και, εφόςον απαιτείται, 
ςυνδιαχειρίηεται και υποςτθρίηει αυτζσ. 
     δ. Υυνεργάηεται με τον εκπρόςωπο τφπου του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ, όπου αυτό απαιτείται. 

Υτο Γραφείο Φφπου ςυνιςτάται για τισ ανάγκεσ του μια (1) κζςθ Δθμοςιογράφου. Ξε 
απόφαςθ του Αρχθγοφ του Σ.Υ., ςτθν ανωτζρω κζςθ, δφναται να προςλαμβάνονται με 
ςχζςθ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου ι αορίςτου χρόνου δθμοςιογράφοι, οι οποίοι είναι 
μζλθ τθσ Ε.Υ.Θ.Ε.Α.. Στυχίο ι δίπλωμα επικοινωνίασ και μζςων μαηικισ ενθμερϊςεωσ ι 
δθμοςιογραφίασ και μζςων μαηικισ ενθμερϊςεωσ ι διεκνϊν ςπουδϊν ι διεκνϊν και 
ευρωπαϊκϊν ςπουδϊν ι ιςότιμο, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι τθσ 
αλλοδαπισ ςυνεκτιμάται. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ 
του Σολίτθ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Χπουργοφ οι ανωτζρω κζςεισ μπορεί να 
καλφπτονται, και με απόςπαςθ ι μετάταξθ υπαλλιλων του δθμόςιου τομζα ανάλογων 
προςόντων, όπωσ αυτόσ ζχει οριοκετθκεί με τισ διατάξεισ του άρκρου 14 του ν. 
2190/1994 όπωσ ιςχφει, κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.     
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ΙΙ) Γραφείο Ξουςικισ Ξπάντασ, με αρμοδιότθτεσ: 

    α. Φθν παιάνιςθ ςτισ παρελάςεισ κατά τισ Εκνικζσ Εορτζσ, ςτισ παρατάξεισ και ςτισ 
τελετζσ. 

    β. Φθν εκτζλεςθ μουςικϊν προγραμμάτων και ςυναυλιϊν που οργανϊνονται από το 
Φμιμα Επικοινωνίασ, Ακλθτιςμοφ και Εκδόςεων για τθν ψυχαγωγία του προςωπικοφ του 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, κακϊσ και ςτο πλαίςιο των επίςθμων εορταςμϊν. 

    γ. Φθ ςυμμετοχι ςε κρθςκευτικζσ τελετζσ, εκνικζσ και κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ, που 
γίνονται για φιλανκρωπικοφσ και κοινωφελείσ ςκοποφσ, ςε τελετζσ ορκωμοςίασ 
πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ, κατακζςεισ ςτεφάνων, απόδοςθ τιμϊν ςτα δικαιοφμενα 
ςφμβολα και πρόςωπα, αποκαλυπτιρια ανδριάντων, προτομϊν, ςτθλϊν θρϊων και ςε 
κάκε είδουσ ςυναφείσ εκδθλϊςεισ. 

    δ. Φθ μζριμνα για τθ ςτελζχωςθ, εξοπλιςμό και καλι λειτουργία τθσ φιλαρμονικισ του 
Υϊματοσ και τθν ζγκριςθ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςε τελετζσ, παρελάςεισ, εκνικζσ εορτζσ, 
κρθςκευτικζσ, ψυχαγωγικζσ και πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ. 

    ε. Ρποιαδιποτε άλλθ εκδιλωςθ για τθν οποία ηθτείται θ ςυμμετοχι τθσ Ξουςικισ 
Ξπάντασ. 

Επικεφαλισ τθσ Ξουςικισ Ξπάντασ ορίηεται, με απόφαςθ του Υυντονιςτι Χποςτιριξθσ., 
βακμοφόροσ με τθν κατάλλθλθ μουςικι παιδεία, εμπειρία και προχπθρεςία.  

 
Άρκρο 89 

 Διάρκρωςθ - Αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινων Πόρων 

1. Θ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινων Σόρων διαρκρϊνεται ςτα ακόλουκα τμιματα: 

     α. Φμιμα Αξιωματικϊν και Συρονόμων 

     β. Φμιμα Χπαξιωματικϊν και Συροςβεςτϊν 

     γ. Φμιμα Συροςβεςτϊν Σενταετοφσ Χποχρζωςθσ και Εποχικοφ Σροςωπικοφ  

     δ. Φμιμα Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινων Σόρων 

     ε. Φμιμα Σολιτικοφ Σροςωπικοφ 

   ςτ. Φμιμα Υυντάξεων και Αποςτράτων 

     η. Φμιμα Εκπαίδευςθσ και Επιμόρφωςθσ  

     θ. Φμιμα Χγείασ και Αςφάλειασ  

     κ. Φμιμα Γραμματείασ και Αρχείου.  

2. Ρι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινων Σόρων όπωσ κατανζμονται μεταξφ των 
Φμθμάτων τθσ είναι οι ακόλουκεσ: 

ΦΞΘΞΑ ΑΠΙέΞΑΦΙΜέΟ ΜΑΙ ΣΧΤΡΟΡΞέΟ 

Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 
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     α. Θ ρφκμιςθ των κεμάτων υπθρεςιακισ κατάςταςθσ, όπωσ τοποκετιςεων, 
μετακζςεων, αποςπάςεων και λοιπϊν μετακινιςεων των Αξιωματικϊν και Συρονόμων 
του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 

     β. Θ κατάρτιςθ, τιρθςθ, ενθμζρωςθ και διακίνθςθ των ατομικϊν εγγράφων, φακζλων 
και βιβλιαρίων των Αξιωματικϊν και Συρονόμων. 

     γ. Ρ χειριςμόσ των κεμάτων πάςθσ φφςεωσ αδειϊν, κρίςεων και επανακρίςεων των 
Αξιωματικϊν και Συρονόμων, κακϊσ και αυτϊν που αφοροφν τθ βακμολογικι ι 
μιςκολογικι προαγωγι ι άλλθ υπθρεςιακι τουσ μεταβολι. 

     δ. Θ μζριμνα για τθν ζκδοςθ των διοικθτικϊν πράξεων, που αφοροφν πρόςλθψθ, 
διοριςμό, κατάταξθ, προαγωγι, αποςτρατεία, παραίτθςθ, απόταξθ, επαναπρόςλθψθ, 
μετάταξθ και άλλα κζματα υπθρεςιακισ κατάςταςθσ των Αξιωματικϊν και Συρονόμων, 
κακϊσ και τα ηθτιματα ελζγχου των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν. 

     ε. Θ γραμματειακι υποςτιριξθ των Υυμβουλίων Μρίςεων των Αξιωματικϊν και 
Συρονόμων. 

     ςτ. Θ παρακολοφκθςθ υποκζςεων που αφοροφν ποινικζσ και αςτικζσ δίκεσ κατά 
Αξιωματικϊν και Συρονόμων, για αδικιματα που διζπραξαν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
υπθρεςίασ τουσ, θ ςχετικι ενθμζρωςθ τθσ Οομικισ Χπθρεςίασ και θ μζριμνα για τθ λιψθ 
των κατάλλθλων μζτρων, ςε ςυνεργαςία με τθ Οομικι Χπθρεςία. 

     η. Θ κατάρτιςθ τθσ επετθρίδασ των Αξιωματικϊν και Συρονόμων, θ ςυνεχισ 
ενθμζρωςι τθσ κακϊσ και θ τιρθςθ και ενθμζρωςθ των απαραίτθτων βιβλίων, όπωσ 
δφναμθσ ανά Χπθρεςία, ειδικότθτα, εφζδρων κ.λπ. 

    θ. Θ ςυγκζντρωςθ των εκκζςεων ικανότθτασ και ο ζλεγχοσ πλθρότθτάσ τουσ, ςφμφωνα 
με τθν ιςχφουςα ςχετικι νομοκεςία και τισ εγκυκλίουσ διαταγζσ. 

    κ. Θ ρφκμιςθ των κεμάτων χοριγθςθσ θκικϊν και υλικϊν αμοιβϊν, παραςιμων και 
μεταλλίων των Αξιωματικϊν και Συρονόμων. 

     ι. Ρ χειριςμόσ των πεικαρχικϊν υποκζςεων των Αξιωματικϊν και Συρονόμων και θ 
μζριμνα για τθ ςυγκρότθςθ και λειτουργία των Σεικαρχικϊν Υυμβουλίων. 

     ια. Ρ χειριςμόσ κάκε άλλου διοικθτικοφ κζματοσ που αφορά τθν υπθρεςιακι 
κατάςταςθ των Αξιωματικϊν και Συρονόμων. 

ΦΞΘΞΑ ΧΣΑΠΙέΞΑΦΙΜέΟ ΜΑΙ ΣΧΤΡΥΒΕΥΦέΟ 

Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 

     α. Ρ χειριςμόσ των κεμάτων υπθρεςιακισ κατάςταςθσ, όπωσ τοποκετιςεων, 
μετακζςεων, αποςπάςεων, μετακινιςεων, μετατάξεων των Χπαξιωματικϊν και 
Συροςβεςτϊν. 

     β. Θ διαχείριςθ των κεμάτων πάςθσ φφςεωσ αδειϊν, κρίςεων και επανακρίςεων των 
Χπαξιωματικϊν και Συροςβεςτϊν, κακϊσ και αυτϊν που αφοροφν τθ βακμολογικι ι 
μιςκολογικι προαγωγι ι άλλθ υπθρεςιακι τουσ μεταβολι, κακϊσ και θ ςυγκζντρωςθ 
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των εκκζςεων ικανότθτάσ τουσ και ο ζλεγχοσ για τθν πλθρότθτά τουσ, ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα ςχετικι νομοκεςία και τισ εγκυκλίουσ διαταγζσ. 

    γ. Θ κατάρτιςθ και τιρθςθ τθσ επετθρίδασ κακϊσ και θ κατάρτιςθ, τιρθςθ, ενθμζρωςθ 
και διακίνθςθ των ατομικϊν εγγράφων, φακζλων και βιβλιαρίων των Χπαξιωματικϊν και 
Συροςβεςτϊν. 

    δ. Θ φροντίδα για τθν ζκδοςθ των διοικθτικϊν πράξεων που αφοροφν προςλιψεισ, 
διοριςμοφσ, μονιμοποιιςεισ, προαγωγζσ, παραιτιςεισ, απολφςεισ, αποκαταςτάςεισ και 
μετατάξεισ Χπαξιωματικϊν και Συροςβεςτϊν κακϊσ ο ζλεγχοσ των ςχετικϊν 
δικαιολογθτικϊν. 

   ε. Θ γραμματειακι υποςτιριξθ των Υυμβουλίων Μρίςεων των Χπαξιωματικϊν 
Συροςβεςτϊν. 

   ςτ. Θ παρακολοφκθςθ υποκζςεων που αφοροφν ποινικζσ και αςτικζσ δίκεσ κατά 
Χπαξιωματικϊν και Συροςβεςτϊν για αδικιματα που διζπραξαν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
υπθρεςίασ τουσ, θ ςχετικι ενθμζρωςθ τθσ Οομικισ Χπθρεςίασ και θ λιψθ των 
κατάλλθλων μζτρων, ςε ςυνεργαςία με τθ Οομικι Χπθρεςία. 

     η. Θ ρφκμιςθ κεμάτων χοριγθςθσ υλικϊν και θκικϊν αμοιβϊν, κακϊσ και ειδικϊν 
αδειϊν. 

     θ. Ρ χειριςμόσ των πεικαρχικϊν υποκζςεων και θ φροντίδα για τθ ςυγκρότθςθ και 
λειτουργία των Σεικαρχικϊν Υυμβουλίων. 

     κ. Θ ζκδοςθ των υπθρεςιακϊν δελτίων ταυτότθτασ του πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ 
και θ τιρθςθ των απαραίτθτων βιβλίων και ςχετικοφ Αρχείου. 

     ι. Θ παρακολοφκθςθ και οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθ ςτρατολογικι κατάςταςθ 
των Χπαξιωματικϊν και Συροςβεςτϊν. 

     ια. Θ τιρθςθ και ςυνεχισ ενθμζρωςθ των απαραίτθτων βιβλίων δφναμθσ, γενικοφ 
μθτρϊου, δφναμθσ ανά Χπθρεςία, ειδικότθτα κ.λπ. 

     ιβ. Ρ χειριςμόσ κάκε άλλου διοικθτικοφ κζματοσ που αφορά τθν υπθρεςιακι 
κατάςταςθ Χπαξιωματικϊν, Συροςβεςτϊν και Δοκίμων Συροςβεςτϊν. 

    ιγ. Θ παρακολοφκθςθ τθσ αρικμθτικισ δφναμθσ του πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ και θ 
μζριμνα για τισ διαδικαςίεσ ςυμπλιρωςθσ των κενϊν τθσ οργανικισ δφναμθσ. 

ΦΞΘΞΑ ΣΧΤΡΥΒΕΥΦέΟ ΣΕΟΦΑΕΦΡΧΥ ΧΣΡΫΤΕέΥΘΥ ΜΑΙ ΕΣΡΫΙΜΡΧ ΣΤΡΥέΣΙΜΡΧ 

Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 

      α. Ρ χειριςμόσ των πάςθσ φφςεωσ κεμάτων πρόςλθψθσ Σ.Σ.Χ. και πυροςβεςτικοφ 
προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου, θ μζριμνα για τθν επαναπρόςλθψι 
του ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ο χειριςμόσ όλων των κεμάτων που αφοροφν 
τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ ζκδοςθ των απαραίτθτων διοικθτικϊν πράξεων. 

      β. Ρ χειριςμόσ των κεμάτων υπθρεςιακισ κατάςταςθσ όπωσ τοποκετιςεων, 
μετακζςεων, αποςπάςεων, μετακινιςεων για τισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται, θ 
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παρακολοφκθςθ των ςυμβάςεων εργαςίασ των Σ.Σ.Χ. και του εποχικοφ προςωπικοφ, θ 
μζριμνα για τισ εκκζςεισ ικανότθτασ των Σ.Σ.Χ.. 

     γ. Θ παρακολοφκθςθ των υπθρεςιακϊν μεταβολϊν (αςκζνειεσ, αποχι από τθν 
εργαςία, μιςκολογικά κλιμάκια) των Σ.Σ.Χ., όπου προβλζπεται και των πυροςβεςτϊν 
εποχικισ απαςχόλθςθσ και θ ζγκαιρθ καταχϊριςι τουσ ςτο ςφςτθμα για τθν ζκδοςθ 
μιςκολογίου, ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Διαχείριςθσ Ϋρθματικοφ, το οποίο οφείλουν 
να ενθμερϊνουν χωρίσ κακυςτζρθςθ. 

     δ. Θ τιρθςθ και ςυνεχισ ενθμζρωςθ των απαραίτθτων βιβλίων και ςχετικοφ αρχείου. 

    ε. Θ παρακολοφκθςθ τθσ αρικμθτικισ δφναμθσ των Σ.Σ.Χ. και του πυροςβεςτικοφ με 
ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου προςωπικοφ και θ μζριμνα για τισ διαδικαςίεσ 
ςυμπλιρωςθσ των κενϊν τθσ υπθρετοφςασ δφναμθσ. 

    ςτ. Θ παρακολοφκθςθ υποκζςεων που αφοροφν ποινικζσ και αςτικζσ δίκεσ κατά 
Σ.Σ.Χ. και εποχικϊσ απαςχολοφμενων πυροςβεςτϊν για αδικιματα που διζπραξαν κατά 
τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ τουσ, θ ςχετικι ενθμζρωςθ τθσ Οομικισ Χπθρεςίασ και θ 
λιψθ των κατάλλθλων μζτρων ςε ςυνεργαςία με τθ Οομικι Χπθρεςία. 

ΦΞΘΞΑ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ ΑΟΘΤέΣΙΟέΟ ΣΡΤέΟ 

Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 

     α. Θ υλοποίθςθ του Φομεακοφ Υτρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Υχεδίου Ανκρωπίνων 
Σόρων (προςλιψεων, εξζλιξθσ, αναγκϊν εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ ανά 
ειδικότθτα).  

     β.  Θ ανίχνευςθ και μελζτθ των αναγκϊν του προςωπικοφ του Συροςβεςτικοφ 
Υϊματοσ ςε δεξιότθτεσ και γνϊςεισ ςε μεςοπρόκεςμο επίπεδο και θ ειςιγθςθ των 
απαιτοφμενων ενεργειϊν για τθν κάλυψθ αυτϊν. 

     γ. Θ μελζτθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και θ 
προϊκθςθ αυτϊν προσ υλοποίθςθ μζςω εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςτθν 
Συροςβεςτικι Ακαδθμία, ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Εκπαίδευςθσ και Επιμόρφωςθσ. 

     δ. Θ ειςιγθςθ για τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων εκπαιδευτικϊν αντικειμζνων ςτθ 
Υχολι Επιμόρφωςθσ και Ξετεκπαίδευςθσ τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, ςε ςυνεργαςία 
με το Φμιμα Εκπαίδευςθσ και Επιμόρφωςθσ. 

     ε. Θ περιγραφι κακθκόντων ανά κζςθ ευκφνθσ, θ δθμιουργία αντίςτοιχου 
προςοντολογίου για κάκε κζςθ και θ τυποποίθςθ του προςοντολογίου ανά κατθγορία 
και ειδικότθτα του πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ. Θ διερεφνθςθ των αναγκαίων 
δεξιοτιτων του πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ και θ κατάδειξθ τθσ ςυμβολισ αυτϊν ςτθν 
πλθρζςτερθ και αποτελεςματικότερθ άςκθςθ των πυροςβεςτικϊν κακθκόντων.  

     ςτ. Θ ειςιγθςθ για τισ απαραίτθτεσ μεκόδουσ απόκτθςθσ και πιςτοποίθςθσ των 
δεξιοτιτων αυτϊν ανά ειδικότθτα με βάςθ τα τυπικά προςόντα, τθν ικανότθτα, 
κατάρτιςθ και εμπειρία. 

     η. Θ μζριμνα και ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ για τθν 
προκιρυξθ και διενζργεια των ειςιτθρίων εξετάςεων για τισ Υχολζσ τθσ Συροςβεςτικισ 
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Ακαδθμίασ, κακϊσ και των προαγωγικϊν εξετάςεων, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία και τισ διατάξεισ του παρόντοσ.  

ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΡΧ ΣΤΡΥέΣΙΜΡΧ 

Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 

     α. Φο Φμιμα αυτό ζχει αρμοδιότθτα για το μόνιμο πολιτικό προςωπικό και για το 
πολιτικό προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου, που υπθρετεί ς’ όλεσ τισ 
Χπθρεςίεσ του Υϊματοσ, όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 του 
παρόντοσ για τα Φμιματα τθσ Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινων Σόρων.  

     β. Σροϊςτάμενοσ του Φμιματοσ τοποκετείται μόνιμοσ πολιτικόσ υπάλλθλοσ του 
Υϊματοσ, πτυχιοφχοσ Α.Ε.Ι. και αν δεν υπάρχει, ανϊτεροσ Αξιωματικόσ Γενικϊν 
Μακθκόντων του Υϊματοσ. 

ΦΞΘΞΑ ΥΧΟΦΑΠΕέΟ ΜΑΙ ΑΣΡΥΦΤΑΦέΟ 

Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 

    α. Θ παραλαβι, ςυμπλιρωςθ και θ υποβολι ςτο Γενικό Νογιςτιριο του Μράτουσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυνταξιοδότθςθσ των υπαλλιλων. 

    β. Θ ζκδοςθ και χοριγθςθ των απαραίτθτων εγγράφων, πιςτοποιθτικϊν και 
βεβαιϊςεων που αφοροφν το πυροςβεςτικό προςωπικό ςε αποςτρατεία. 

    γ. Θ ενθμζρωςθ επί αςφαλιςτικϊν και ςυνταξιοδοτικϊν ηθτθμάτων, και, γενικότερα, θ 
ρφκμιςθ πάςθσ φφςεωσ κεμάτων που αφοροφν τουσ ςυνταξιοφχουσ και αποςτράτουσ. 

ΦΞΘΞΑ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘΥ ΜΑΙ ΕΣΙΞΡΤΪέΥΘΥ 

Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 

    α. Θ ρφκμιςθ κεμάτων που ζχουν ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ που παρζχεται ςτισ Υχολζσ 
Συροςβεςτϊν, Αρχιπυροςβεςτϊν, Ανκυποπυραγϊν και ςτθ Υχολι Επιμόρφωςθσ και 
Ξετεκπαίδευςθσ τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, ςε ςυνεργαςία και με το Φμιμα 
Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινων Σόρων. 

    β. Θ μζριμνα για τον οριςμό του απαραίτθτου και κατάλλθλου διδακτικοφ και 
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ των Υχολϊν Συροςβεςτϊν, Αρχιπυροςβεςτϊν και 
Ανκυποπυραγϊν και τθσ Υχολισ Επιμόρφωςθσ και Ξετεκπαίδευςθσ τθσ Συροςβεςτικισ 
Ακαδθμίασ, ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδια όργανα τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ. 

    γ. Ρ κακοριςμόσ και θ μζριμνα για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Συροςβεςτικισ 
Ακαδθμίασ ςε μζςα και υλικά εκπαίδευςθσ και εκπαιδευτικά ςυγγράμματα και 
βοθκιματα. 

    δ. Θ μζριμνα για τθν πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ταξιδιϊν και επιςκζψεων των 
ςπουδαςτϊν των Υχολϊν Συροςβεςτϊν, Αρχιπυροςβεςτϊν, Ανκυποπυραγϊν και τθσ 
Υχολισ Επιμόρφωςθσ και Ξετεκπαίδευςθσ ςτθν θμεδαπι και αλλοδαπι. 

    ε. Θ ρφκμιςθ κάκε άλλου κζματοσ που ζχει ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ και τθν άρτια 
επαγγελματικι κατάρτιςθ των ςπουδαςτϊν των Υχολϊν Συροςβεςτϊν, 
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Αρχιπυροςβεςτϊν, Ανκυποπυραγϊν και τθσ Υχολισ Επιμόρφωςθσ και Ξετεκπαίδευςθσ 
τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ. 

    ςτ. Θ ρφκμιςθ κάκε κζματοσ που αφορά τθν επιμόρφωςθ και επαγγελματικι 
κατάρτιςθ όλων των κατθγοριϊν του προςωπικοφ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ 
(πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ, Συροςβεςτϊν Σενταετοφσ Χποχρζωςθσ, πολιτικοφ 
προςωπικοφ).  

    η. Θ ρφκμιςθ κεμάτων που ζχουν ςχζςθ με τθ βαςικι εκπαίδευςθ των εκελοντϊν 
Συροςβεςτϊν, τθ ςυντιρθςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθν ζκδοςθ των αναγκαίων για τθν 
εκπαίδευςθ, βοθκθμάτων ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Ρργάνωςθσ Εκελοντιςμοφ τθσ 
Διεφκυνςθσ Συροςβεςτικϊν Επιχειριςεων. 

θ. Θ μζριμνα για κάκε μορφι εκπαίδευςθσ ι επιμόρφωςθσ του προςωπικοφ των 
Ενόπλων Δυνάμεων, τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του Νιμενικοφ Υϊματοσ-Ελλθνικισ 
Ακτοφυλακισ, των δθμοςίων πολιτικϊν υπαλλιλων, των υπαλλιλων των ΡΦΑ και του 
ευρφτερου δθμοςίου τομζα, των εργαηομζνων ςε διάφορουσ φορείσ, Αρχζσ και 
επιχειριςεισ, των εκελοντϊν, επί κθτεία και πυροςβεςτϊν εποχικισ απαςχόλθςθσ, και 
Αξιωματικϊν Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν άλλων χωρϊν, ςε ςυναφι με τθν αποςτολι του 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ αντικείμενα. 

    κ.  Θ ρφκμιςθ κάκε κζματοσ που ζχει ςχζςθ με τθν επιμόρφωςθ και επαγγελματικι 
κατάρτιςθ των Χπαλλιλων του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 

    ι. Θ ρφκμιςθ των κεμάτων επιμόρφωςθσ των ςτελεχϊν των Ειδικϊν Χπθρεςιϊν του 
Υϊματοσ.  

    ια. Θ ρφκμιςθ των διοικθτικϊν κεμάτων που αφοροφν τθν υποςτιριξθ των 
προγραμμάτων μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν.  

    ιβ. Θ ρφκμιςθ των κεμάτων εκπαίδευςθσ και μετεκπαίδευςθσ των πυροςβεςτικϊν 
υπαλλιλων ςε εκτόσ Υϊματοσ Υχολζσ, Υχολεία και Μζντρα τθσ θμεδαπισ και αλλοδαπισ 
και θ ειςιγθςθ για τθν αξιοποίθςθ του προςωπικοφ που ζλαβε ειδικι εκπαίδευςθ. 

    ιγ. Θ μζριμνα για τθν πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικϊν ταξιδιϊν ςτθν αλλοδαπι, για τθ 
ςυμμετοχι των πυροςβεςτικϊν υπαλλιλων ςε εκπαιδευτικά πυροςβεςτικά ςυνζδρια 
ςτθν θμεδαπι ι αλλοδαπι και θ ρφκμιςθ κεμάτων υποτροφιϊν ςε ςυνεργαςία με τα 
Φμιματα Διεκνϊν Υχζςεων και Επικοινωνίασ, Ακλθτιςμοφ και Εκδόςεων. 

    ιδ. Θ αξιολόγθςθ και ειςιγθςθ προσ τθν Θγεςία του Υϊματοσ, για εκμετάλλευςθ των 
ςυγγραμμάτων των πυροςβεςτικϊν υπαλλιλων και των ιδιωτϊν επιςτθμόνων και 
τεχνικϊν, που ζχουν ςχζςθ με τθν αποςτολι του Υϊματοσ και διευκολφνουν το 
πυροςβεςτικό ζργο. 

    ιε. Θ ςυνεργαςία με εκπαιδευτικοφσ φορείσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και άλλουσ 
Διεκνείσ Ρργανιςμοφσ ςε κζματα πυροςβεςτικοφ ενδιαφζροντοσ και θ εξζταςθ τθσ 
δυνατότθτασ εφαρμογισ τουσ ςτο Συροςβεςτικό Υϊμα.  
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    ιςτ. Θ μζριμνα για τθ διαρκι ςωματικι αγωγι και άςκθςθ, κακϊσ και τθ ςυντιρθςθ 
τθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ των Χπθρεςιϊν του Υϊματοσ με τθν εκπόνθςθ και τον 
ζλεγχο εφαρμογισ των ςχετικϊν προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευςθσ. 

    ιη.  Θ φροντίδα και θ ρφκμιςθ των ςχετικϊν κεμάτων για εκπαίδευςθ και ςυντιρθςθ 
του προςωπικοφ τθσ Ειδικισ Ξονάδασ Αντιμετϊπιςθσ Ματαςτροφϊν και των Ρμάδων 
Διαςϊςεων των Χπθρεςιϊν του Υϊματοσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ 
όπου απαιτείται. 

     ιθ. Θ ρφκμιςθ κεμάτων εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ των Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν 
Υτρατιωτικϊν και Σολιτικϊν Αεροδρομίων και Νιμενικϊν εγκαταςτάςεων ςε Υχολζσ, 
Υχολεία και κζντρα θμεδαπισ ι αλλοδαπισ. 

     ικ. Θ υποςτιριξθ και μζριμνα, ςε ςυνεργαςία με τθν Συροςβεςτικι Ακαδθμία, για τθν 
εκπαίδευςθ και πιςτοποίθςθ ατόμων και φορζων, με γνϊμονα τθν αποτελεςματικι 
αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ. 

     κ. Θ μζριμνα για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Υϊματοσ, ςε κζματα 
ςχετιηόμενα με τθ Σ.Υ.Ε.Α., ςε ςυνεργαςία με τθν Συροςβεςτικι Ακαδθμία. 

κα. Θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ των ειδικϊν προγραμμάτων εκπαίδευςθσ, 
υποςτιριξθσ και αναβάκμιςθσ τθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ των Συροςβεςτικϊν 
Χπθρεςιϊν Υτρατιωτικϊν και Σολιτικϊν Αεροδρομίων και Νιμενικϊν εγκαταςτάςεων, θ 
διαδικαςία αξιολόγθςισ του ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ κατά περίπτωςθ φορείσ 
και θ ςφνταξθ και παραγωγι των ςχετικϊν εγχειριδίων και βοθκθμάτων. 

      κβ. Θ εκπαίδευςθ ςε κζματα πρόλθψθσ και καταςτολισ των πυρκαγιϊν του 
ςτρατιωτικοφ και πολιτικοφ προςωπικοφ των αεροπορικϊν και λιμενικϊν 
εγκαταςτάςεων τθσ χϊρασ. 

     κγ. Θ εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ του προςωπικοφ του Υϊματοσ ςτθ χριςθ Θ/Χ και 
ςτθ λειτουργία των διαφόρων ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και 
εφαρμογϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. 

κδ. Θ μζριμνα για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςτθν παροχι Αϋ Βοθκειϊν. 

     κε. Θ οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν θμερίδων και ςυνεδρίων και θ ςυνεργαςία με άλλουσ 
φορείσ για τθν υλοποίθςι τουσ. 

ΦΞΘΞΑ ΧΓΕΙΑΥ ΜΑΙ ΑΥΪΑΝΕΙΑΥ  

Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 

     α. Θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ 
που κακορίηονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία και θ ςυμβολι ςτθν εφαρμογι τουσ. 

     β. Θ παρακολοφκθςθ και λιψθ των κατάλλθλων μζτρων ςε περίπτωςθ ατυχθμάτων 
που προκαλοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ και θ υγειονομικι διαχείριςθ αυτϊν. 

     γ. Θ ανάλυςθ των ςτατιςτικϊν δεδομζνων που προκφπτουν από πάςθσ φφςεωσ 
ατυχιματα ςχετιηόμενα με το πυροςβεςτικό ζργο και θ ςφνταξθ μελετϊν, ειςθγιςεων 
και προτάςεων για τθν αναβάκμιςθ του παρεχομζνου πλαιςίου υγείασ και αςφάλειασ. 
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    δ. Θ ςυλλογι και ενθμζρωςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςχετικά με τθν Αςφάλεια και 
Χγεία Εργαηομζνων (Α.Χ.Ε.) ςτο χϊρο εργαςίασ. 

    ε. Θ ζκδοςθ των αναγκαίων διαταγϊν και θ παροχι οδθγιϊν για τθν εφαρμογι του 
υφιςτάμενου νομικοφ πλαιςίου και των προβλεπόμενων μζτρων για τθν προαγωγι τθσ 
αςφάλειασ και υγείασ των υπαλλιλων κατά τθν εργαςία.  

   ςτ. Θ μελζτθ των ςυνκθκϊν και θ εκτίμθςθ του κινδφνου ςτο χϊρο εργαςίασ, θ 
υποβολι προτάςεων και μζτρων για τθ βελτίωςι τουσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 
αςφάλειασ και υγείασ του προςωπικοφ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 

   η. Θ ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ ςε κζματα υγείασ και αςφάλειασ των 
εργαηομζνων. 

   θ. Θ κατάρτιςθ, ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Εκπαίδευςθσ και Επιμόρφωςθσ τθσ 
Διεφκυνςθσ Ανκρωπίνων Σόρων, προγραμμάτων εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ και θ 
διαρκισ ενθμζρωςι του ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθ διάρκεια 
επιχειρθςιακισ δραςτθριότθτασ. 

ΦΞΘΞΑ ΓΤΑΞΞΑΦΕΙΑΥ ΜΑΙ ΑΤΫΕΙΡΧ  

Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 

    α. Θ παραλαβι, αποςφράγιςθ, πρωτοκόλλθςθ και διανομι ςτισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ 
τθσ ειςερχόμενθσ κοινισ και εμπιςτευτικισ αλλθλογραφίασ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 
εντολζσ του Υυντονιςτι Χποςτιριξθσ. 

    β. Θ παραλαβι, αναπαραγωγι, παραβολι προσ το ςχζδιο, επικφρωςθ των 
φωτοαντιγράφων, παράδοςθ ςτο Φαχυδρομείο τθσ εξερχόμενθσ αλλθλογραφίασ και θ 
επιςτροφι των ςχεδίων των εγγράφων ςτισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ. 

    γ. Θ μζριμνα για τθν τιρθςθ θλεκτρονικοφ αρχείου. 

    δ. Θ φροντίδα για τθν περιοδικι και ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ διαταγζσ 
εκκακάριςθ του αρχείου. 

    ε. Θ ειςιγθςθ προσ το Γραφείο Χλικοφ του Σροϊςταμζνου του Επιτελείου για τον 
εφοδιαςμό των Διευκφνςεων και Φμθμάτων με τα αναγκαία γραφικά μζςα, υλικά και 
αναλϊςιμα. 

Άρκρο 90 
 Διάρκρωςθ - Αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν  

1. Θ Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν διαρκρϊνεται ςτα ακόλουκα Φμιματα: 

     α. Φμιμα Σροχπολογιςμοφ και Υφνταξθσ Αναφορϊν. 

     β. Φμιμα Σροελζγχου Δαπανϊν και Ειδικϊν Νογαριαςμϊν. 

     γ. Φμιμα Νογιςτικό και Εκτζλεςθσ Σροχπολογιςμοφ. 

     δ. Φμιμα Σρομθκειϊν. 

     ε. Φμιμα Διαχείριςθσ Χλικοφ και Αποκθκϊν. 

     ςτ. Φμιμα Διαχείριςθσ Ϋρθματικοφ. 
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     η. Φμιμα Μοςτολόγθςθσ Επιχειριςεων. 

2. Ρι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν όπωσ κατανζμονται μεταξφ των 
Φμθμάτων τθσ είναι ακόλουκεσ: 

ΦΞΘΞΑ ΣΤΡΩΣΡΝΡΓΙΥΞΡΧ ΜΑΙ ΥΧΟΦΑΠΘΥ ΑΟΑΪΡΤέΟ 

Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 

     α. Θ ςφνταξθ του προχπολογιςμοφ δαπανϊν και του προχπολογιςμοφ του 
προγράμματοσ δθμοςίων επενδφςεων του Υϊματοσ, 

     β. Θ φροντίδα για τισ απαραίτθτεσ μεταβολζσ του προχπολογιςμοφ και θ ςφνταξθ και 
αποςτολι των μθνιαίων προβλζψεων και απολογιςτικϊν ςτοιχείων ςτθν Χπθρεςία 
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, 

     γ. Θ ςφνταξθ εκκζςεων οικονομικισ επιβάρυνςθσ ςε ςχζδια νόμων, Σροεδρικϊν 
διαταγμάτων και Χπουργικϊν Αποφάςεων, 

    δ. Θ παρακολοφκθςθ των πιςτϊςεων για αποδοχζσ, αποηθμιϊςεισ και κάκε είδουσ 
αμοιβζσ του πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ, των Σ.Σ.Χ. και των πυροςβεςτϊν εποχικισ 
απαςχόλθςθσ, 

    ε. Θ ςφνταξθ και αποςτολι, δια τθσ Οομικισ Χπθρεςίασ κατόπιν ςχετικοφ νομικοφ 
ελζγχου,  προσ τα Διοικθτικά Δικαςτιρια και τισ αρμόδιεσ αρχζσ εκκζςεων απόψεων τθσ 
Διοίκθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων και μζςων ςτρεφόμενων 
κατά του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ ι άλλων οργάνων του 
Υϊματοσ για οικονομικά κζματα που αφοροφν αντικείμενα του Φμιματοσ. 

ςτ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων του Ξθτρϊου Δεςμεφςεων για λογαριαςμό του 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και θ αποςτολι των ςχετικϊν ςτοιχείων ςτθ Διεφκυνςθ 
Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν και Επιτελικοφ 
Υχεδιαςμοφ του Χπουργείου.  

 ΦΞΘΞΑ ΣΤΡΕΝΕΓΫΡΧ ΔΑΣΑΟέΟ ΜΑΙ ΕΙΔΙΜέΟ ΝΡΓΑΤΙΑΥΞέΟ 

Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 

     α. Ρ προζλεγχοσ και θ αναγνϊριςθ των δαπανϊν του Υϊματοσ.  

     β. Θ ρφκμιςθ κεμάτων που αφοροφν τισ εκτόσ ζδρασ αποηθμιϊςεισ του προςωπικοφ, 
αποηθμιϊςεισ μελϊν ςυμβουλίων και επιτροπϊν και τα επιμίςκια των κακθγθτϊν τθσ 
Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ. 

     γ. Θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ των κάκε είδουσ λογαριαςμϊν του Σ.Υ.  

     δ. Θ ρφκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με μιςκϊματα ακινιτων, με λογαριαςμοφσ των 
οργανιςμϊν κοινισ ωφζλειασ ι άλλων παρόχων ςχετικϊν υπθρεςιϊν και θ διαβίβαςθ 
των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν ςτθν αρμόδια υπθρεςία για ζλεγχο. 

     ε. Θ μζριμνα για τθν εφαρμογι των δικαςτικϊν αποφάςεων που αφοροφν τροχαία 
ατυχιματα, λοιπζσ αποηθμιϊςεισ και αποδοχζσ, κακϊσ και θ ζκδοςθ καταλογιςτικϊν 
αποφάςεων. 
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     ςτ. Ρ ζλεγχοσ και θ διαβίβαςθ ςτθν Χπθρεςία Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου 
αλλθλογραφίασ που αφορά τθν ζκδοςθ χρθματικϊν ενταλμάτων των Σ.Σ.Χ. κακϊσ και 
του εποχικοφ προςωπικοφ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 
     η. Θ ςυγκζντρωςθ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν των οδοιπορικϊν και οριςτικϊν 
εξόδων και θ προϊκθςθ αυτϊν ςτθν Χπθρεςία Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου του Χπουργείου 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ για εκκακάριςθ και ενταλματοποίθςθ. 

    θ. Θ παρακολοφκθςθ του νομικοφ πλαιςίου δαπανϊν και οδοιπορικϊν εξόδων κακϊσ 
και θ τιρθςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων χρθματικϊν ενταλμάτων. 

    κ. Θ ςφνταξθ και αποςτολι, δια τθσ Οομικισ Χπθρεςίασ κατόπιν ςχετικοφ νομικοφ 
ελζγχου, προσ τα Διοικθτικά Δικαςτιρια εκκζςεων απόψεων τθσ Διοίκθςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων και μζςων ςτρεφόμενων κατά του Χπουργοφ 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ ι άλλων οργάνων του Υϊματοσ για 
οικονομικά κζματα που αφοροφν αντικείμενα του Φμιματοσ. 

ΦΞΘΞΑ ΝΡΓΙΥΦΙΜΡ ΜΑΙ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ ΣΤΡΩΣΡΝΡΓΙΥΞΡΧ 

Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 

     α. Θ τιρθςθ των απαραίτθτων λογιςτικϊν βιβλίων και οι εργαςίεσ που αφοροφν ςτθν 
εκτζλεςθ του Σροχπολογιςμοφ. 

     β. Θ ρφκμιςθ κεμάτων αναλιψεων, ανακλιςεων, αναμορφϊςεων και μεταβιβάςεων 
διαταγϊν. 

     γ. Ρ χειριςμόσ τθσ παγίασ προκαταβολισ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 

     δ. Ρ οριςμόσ των ταμειακϊν επιτροπϊν, των εκκακαριςτϊν αποδοχϊν και ενοικίων. 

     ε. Θ ρφκμιςθ των κεμάτων προμικειασ ειδϊν εκτόσ εκείνων που για τθν προμικειά 
τουσ απαιτείται κλειςτόσ ι ανοικτόσ μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ. 

    ςτ. Θ ζκδοςθ αποφάςεων παγίων και κατ` αποκοπι χορθγθμάτων. 

     η. Θ διάκεςθ και ζγκριςθ των απαιτοφμενων χρθματικϊν ποςϊν για καφςιμα κίνθςθσ 
των οχθμάτων και μζςων των Χπθρεςιϊν του Υϊματοσ. 

     θ. Ρ ζλεγχοσ του ιςοηυγίου ταμείου του Φμιματοσ τθσ Διαχείριςθσ Ϋρθματικοφ. 

ΦΞΘΞΑ ΣΤΡΞΘΘΕΙέΟ  

Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 

     α. Θ μζριμνα ςφνταξθσ, ζγκριςθσ, αναμόρφωςθσ και εκτζλεςθσ του προγράμματοσ 
προμθκειϊν του Υϊματοσ. 

     β. Θ αξιοποίθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που ζχουν ςυνταχκεί από το αρμόδιο 
Φμιμα του Επιτελείου για τα υλικά και μζςα που προμθκεφεται το Υϊμα, με τθ 
ςυγκρότθςθ Επιτροπϊν από τον Υυντονιςτι Χποςτιριξθσ, όπωσ αναφζρεται ςτισ 
αρμοδιότθτεσ του Φμιματοσ Ξθχανολογικοφ, Ειδικοφ Εξοπλιςμοφ και Φεχνικϊν 
Σροδιαγραφϊν τθσ Διεφκυνςθσ Φεχνικισ Χποςτιριξθσ και Χποδομϊν. 
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     γ. Θ τιρθςθ των νόμιμων διαδικαςιϊν και θ εκτζλεςθ των απαραίτθτων εργαςιϊν για 
τθν προμικεια των ειδϊν και υλικϊν του Υϊματοσ. 

     δ. Θ μζριμνα για τον οριςμό των Αξιωματικϊν του Υϊματοσ ςτισ επιτροπζσ 
προμθκειϊν και τθ ςυγκρότθςθ αυτϊν, ςχετικϊν ομάδων εργαςίασ και παραλαβισ 
υλικϊν και θ ςφναψθ των ςυμβάςεων για τισ προμικειεσ και διεκπεραίωςθ των 
ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν. 

     ε. Θ μζριμνα για τον εκτελωνιςμό των προμθκευομζνων από το εξωτερικό μζςων και 
υλικϊν. 

     ςτ. Θ ρφκμιςθ κάκε άλλου κζματοσ ςχετικά με τισ προμικειεσ που προβλζπεται από 
τισ ιςχφουςεσ περί κρατικϊν προμθκειϊν διατάξεισ. 

    η. Θ ςφνταξθ και αποςτολι, δια τθσ Οομικισ Χπθρεςίασ κατόπιν ςχετικοφ νομικοφ 
ελζγχου, προσ τα Διοικθτικά Δικαςτιρια και τισ αρμόδιεσ αρχζσ εκκζςεων απόψεων τθσ 
Διοίκθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων και μζςων ςτρεφόμενων 
κατά του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ ι άλλων οργάνων του 
Υϊματοσ για οικονομικά κζματα που αφοροφν αντικείμενα του Φμιματοσ. 

ΦΞΘΞΑ ΔΙΑΫΕΙΤΙΥΘΥ ΧΝΙΜΡΧ ΜΑΙ ΑΣΡΘΘΜέΟ 

Υτο Φμιμα αυτό ανικουν: 

     α. Ρι αρμοδιότθτεσ τθσ «Διαχείριςθσ Συροςβεςτικοφ Χλικοφ (ΔΙ.Σ.ΧΝ.)», ςφμφωνα με 
τα άρκρα 154 επ. Σ.Δ. 210/1992, ΪΕΜ 99Αϋ, όπωσ ιςχφουν. 

     β. Θ μζριμνα για τθν αναγνϊριςθ, κωδικοποίθςθ, μθχανογράφθςθ και 
παρακολοφκθςθ του πάςθσ φφςεωσ υλικοφ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 

     γ. Ρι ςχετικζσ εργαςίεσ και ενζργειεσ για τθν εγγραφι/διαγραφι, εκποίθςθ και 
παράδοςθ του υλικοφ κακϊσ και θ χοριγθςθ και παρακολοφκθςθ των ςχετικϊν 
τριπλοτφπων αποδείξεων. 

     δ. Ρ οριςμόσ και θ αντικατάςταςθ των υπολόγων διαχειριςτϊν υλικοφ των Χπθρεςιϊν 
του Υϊματοσ. 

     ε. Ρ ζλεγχοσ των βιβλίων των διαχειρίςεων υλικοφ των Χπθρεςιϊν και θ αποςτολι 
τουσ ςτο Ελεγκτικό Υυνζδριο για τον απαραίτθτο καταςταλτικό ζλεγχο. 

    ςτ. Θ χοριγθςθ αποηθμιϊςεων ςε περιπτϊςεισ καταςτροφισ ατομικϊν ειδϊν κατά τθν 
εκτζλεςθ του κακικοντοσ κακϊσ και ο καταλογιςμόσ αξίασ δθμοςίου υλικοφ ςε βάροσ 
των υπαιτίων απϊλειασ, ι αναίτιασ φκοράσ. 

    η. Θ μζριμνα για τθν αποδοχι ι μθ των γενομζνων δωρεϊν προσ το Συροςβεςτικό 
Υϊμα. 

    θ. Ρ κακοριςμόσ των ατομικϊν ειδϊν του πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ, των Σ.Σ.Χ. και 
των πυροςβεςτϊν εποχικισ απαςχόλθςθσ, θ διάρκεια χριςθσ αυτϊν, κακϊσ και θ 
διενζργεια των αναγκαίων πράξεων για τθ χοριγθςι τουσ. 
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    κ. Ρ προςδιοριςμόσ των αναγκϊν των Χπθρεςιϊν του Υϊματοσ ςε Ξζςα Ατομικισ 
Σροςταςίασ (ςυςκευζσ, ςτολζσ κ.λπ.), οι ειςθγιςεισ και θ φροντίδα για τθν προμικεια 
και τθν κατανομι τουσ ςτισ Χπθρεςίεσ. 

     ι. Θ παρακολοφκθςθ του κάκε είδουσ προςτατευτικοφ υλικοφ και φροντίδα για τθν 
επιςκευι, ςυντιρθςθ και τθ λιψθ κάκε μζτρου για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ του. 

     ια. Θ τιρθςθ των απαραίτθτων βιβλίων και του μθτρϊου των προςτατευτικϊν μζςων 
και υλικϊν και θ φροντίδα για τθν ζκδοςθ οδθγιϊν χριςθσ τουσ. 

     ιβ. Θ φροντίδα για τθ ςυγκρότθςθ και λειτουργία ειδικοφ ςυνεργείου ςυντιρθςθσ και 
επιςκευισ των ατομικϊν προςτατευτικϊν υλικϊν και μζςων κακϊσ και πλιρωςθσ των 
ςυςκευϊν και των πυροςβεςτιρων. 

     ιγ. Θ παρακολοφκθςθ των εξελίξεων ςτισ Συροςβεςτικζσ Χπθρεςίεσ άλλων χωρϊν, 
κακϊσ και των επιμζρουσ αναγκϊν των Χπθρεςιϊν του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, ςτον 
τομζα του προςτατευτικοφ πυροςβεςτικοφ εξοπλιςμοφ και θ ειςιγθςθ για τθν 
εφαρμογι τουσ και ςτο Συροςβεςτικό Υϊμα. 

 ΦΞΘΞΑ ΔΙΑΫΕΙΤΙΥΘΥ ΫΤΘΞΑΦΙΜΡΧ 

Αςκεί α) τισ αρμοδιότθτεσ που αναφζρονται ςτο Σ.Δ. 251/1997 (Αϋ 181) για τθ «Υφςταςθ 
και λειτουργία Χπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ϋρθματικοφ Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ», όπωσ 
ιςχφει, με τθν επιφφλαξθ τθσ αρμοδιότθτασ η του Φμιματοσ Σροελζγχου Δαπανϊν και 
Ειδικϊν Νογαριαςμϊν και β) τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ όπωσ αυτζσ κατανζμονται ςτα 
παρακάτω Γραφεία: 
Α.  Γραφείο Αποδοχϊν και Αςφάλιςθσ Συροςβεςτικοφ Σροςωπικοφ: 

     α. Θ παρακολοφκθςθ και εφαρμογι των διατάξεων περί μιςκολογίου πυροςβεςτικοφ 
προςωπικοφ, θ ζκδοςθ των ςχετικϊν εγκυκλίων και διαταγϊν και θ ενθμζρωςθ του ωσ 
άνω προςωπικοφ.  

     β. Θ ρφκμιςθ των ςυνταξιοδοτικϊν υποκζςεων του πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ και 
αποςτολι των δικαιολογθτικϊν του προςωπικοφ για ςυνταξιοδότθςθ. 

     γ. Θ ρφκμιςθ κεμάτων αναγνϊριςθσ προχπθρεςίασ του πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ. 
     δ. Ρ υπολογιςμόσ των μθνιαίων τακτικϊν και αναδρομικϊν αποδοχϊν των     
υπαλλιλων του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ με βάςθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τισ 
ςχετικζσ υπθρεςιακζσ μεταβολζσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Ανκρωπίνων Σόρων 
και τθ Διεφκυνςθ Επικοινωνιϊν και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 
      ε. Θ τιρθςθ του βιβλίου μιςκοδοτοφμενων υπαλλιλων. 
 ςτ. Θ αποςτολι των μιςκοδοτικϊν καταςτάςεων ςε κάκε Χπθρεςία για τθν πλθρωμι 
των υπαλλιλων. 
      η. Θ προϊκθςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ δαπάνθσ μιςκοδοςίασ ςτθν Χπθρεςία     
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ 
για εκκακάριςθ και  ενταλματοποίθςθ. 

     θ. Θ παρακολοφκθςθ τθσ αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ λειτουργίασ των 
αςφαλιςτικϊν φορζων του ανωτζρω προςωπικοφ.  
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    κ. Θ υποβολι ειςθγιςεων το φψοσ των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν, αποηθμιϊςεων και 
αμοιβϊν του πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ. 

    ι. Ρ ζλεγχοσ των προχποκζςεων χοριγθςθσ και διακοπισ τθσ μιςκοδοςίασ, θ ζκδοςθ 
των ςχετικϊν βεβαιϊςεων, θ επεξεργαςία προσ εκκακάριςθ δικαςτικϊν αποφάςεων που 
αφοροφν δικαιϊματα του προςωπικοφ για τθν τακτοποίθςθ αςφαλιςτικϊν 
υποχρεϊςεων.  

     ια. Θ ζκδοςθ απόφαςθσ για τθν εκτζλεςθ δικαςτικϊν αποφάςεων που αφοροφν 
καταςχζςεισ και διατροφζσ για το ςφνολο του προςωπικοφ. 

Β.  Γραφείο Αποδοχϊν και Αςφάλιςθσ πολιτικοφ προςωπικοφ (Σ.Σ.Χ., Ι.Δ.Α.Ϋ., Ι.Δ.Ρ.Ϋ., 
μόνιμο πολιτικό προςωπικό): 

     α. Ρ χειριςμόσ των κεμάτων που αφοροφν τισ κάκε είδουσ αποδοχζσ, αποηθμιϊςεισ 
και αμοιβζσ όλων των ωσ άνω κατθγοριϊν προςωπικοφ και θ μζριμνα για τθ διενζργεια 
των ςχετικϊν διαδικαςιϊν. 

     β. Θ παρακολοφκθςθ τθσ αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ λειτουργίασ των 
αςφαλιςτικϊν φορζων του ανωτζρω προςωπικοφ. 

     γ. Θ υποβολι ειςθγιςεων για το φψοσ των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν, αποηθμιϊςεων 
και αμοιβϊν του ανωτζρω προςωπικοφ. 

     δ. Θ παρακολοφκθςθ των υπθρεςιακϊν μεταβολϊν (αςκζνειεσ, αποχι από τθν 
εργαςία, μιςκολογικά κλιμάκια) των Σ.Σ.Χ. και των πυροςβεςτϊν εποχικισ 
απαςχόλθςθσ και θ καταχϊρθςι τουσ ςτο ςφςτθμα για τθν ζκδοςθ του μιςκολογίου ςε 
ςυνεργαςία με το Φμιμα Συροςβεςτϊν Σενταετοφσ Χποχρζωςθσ και Εποχικοφ 
Σροςωπικοφ.  

     ε. Θ ρφκμιςθ κεμάτων αναγνϊριςθσ προχπθρεςίασ του ανωτζρω προςωπικοφ, κακϊσ 
και θ ζκδοςθ ςχετικϊν διαταγϊν για τθ μιςκολογικι εξζλιξι τουσ. 

     ςτ. Θ ρφκμιςθ των ςυνταξιοδοτικϊν υποκζςεων του ωσ άνω προςωπικοφ. 

     η. Θ υποβολι αναλυτικισ περιοδικισ διλωςθσ (Α.Σ.Δ.), κακϊσ και τυχόν μεταβολϊν 
ςτο Ι.Μ.Α.-Ε.Φ.Α.Ξ.. 

     θ. Ρ ζλεγχοσ των προχποκζςεων χοριγθςθσ και διακοπισ τθσ μιςκοδοςίασ, θ ζκδοςθ 
των ςχετικϊν βεβαιϊςεων, θ επεξεργαςία προσ εκκακάριςθ δικαςτικϊν αποφάςεων που 
αφοροφν δικαιϊματα του προςωπικοφ για τθν τακτοποίθςθ αςφαλιςτικϊν 
υποχρεϊςεων.  

     ι. Θ ζκδοςθ αποφάςεων και θ εκτζλεςθ δικαςτικϊν αποφάςεων που αφοροφν 
καταςχζςεισ και διατροφζσ για το ςφνολο του προςωπικοφ. 

 

ΦΞΘΞΑ ΜΡΥΦΡΝΡΓΘΥΘΥ ΕΣΙΫΕΙΤΘΥΕέΟ 
Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 
     α. Θ κοςτολόγθςθ, τιρθςθ και επεξεργαςία κοςτολογικϊν ςτοιχείων και θ εκπόνθςθ 
μελετϊν κοςτολόγθςθσ ςτο πλαίςιο αξιολόγθςθσ νζων δράςεων, λειτουργιϊν, 
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προςλιψεων προςωπικοφ, ίδρυςθσ νζων Χπθρεςιϊν, προμικειασ και κόςτουσ 
λειτουργίασ ι ςυντιρθςθσ νζου και υπάρχοντοσ κάκε είδουσ εξοπλιςμοφ, εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων και κάκε άλλου ηθτιματοσ για το οποίο κα ηθτθκεί θ ςυνδρομι τθσ. 
      β. Υφνταξθ απολογιςτικϊν κοςτολογικϊν μελετϊν, τιρθςθ – επεξεργαςία 
απολογιςτικϊν ςτοιχείων κόςτουσ δράςεων και λειτουργιϊν αρμοδιότθτασ 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ.  
      γ. Αναλυτικι κοςτολόγθςθ παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τρίτουσ (δθμόςιουσ και 
ιδιωτικοφσ φορείσ, νομικά και φυςικά πρόςωπα). 
      δ. Σροςδιοριςμόσ αντίςτοιχων προςτίμων ι καταλογιςμϊν ι κάκε είδουσ 
ανταλλαγμάτων ι τιμθμάτων που καταβάλλονται από τουσ λιπτεσ των υπθρεςιϊν του 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, ςτισ περιπτϊςεισ που δεν ςυντρζχει λόγοσ επείγοντοσ ι 
γενικότερα κζματα αρμοδιοτιτων  
      ε. Αναλυτικι κοςτολόγθςθ ςυμβάντων αρμοδιότθτασ Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, για 
ςτατιςτικοφσ και οικονομοτεχνικοφσ λόγουσ, για τθν αξιολόγθςθ και βελτίωςθ των 
ςχεδίων – ενεργειϊν επζμβαςθσ και τθν καλφτερθ διαχείριςθ του εμπλεκόμενου 
προςωπικοφ και μζςων,  κακϊσ και τθν παροχι ςυναφϊν ςτοιχείων ςε δικαςτικζσ αρχζσ 
ι αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ, ιδιϊτεσ κ.λ.π. που ζχουν ζννομο ςυμφζρον. 

Άρκρο 91 

 Διάρκρωςθ - Αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ και Τποδομϊν  

1. Θ Διεφκυνςθ Φεχνικισ Χποςτιριξθσ και Χποδομϊν διαρκρϊνεται ςτα ακόλουκα 
Φμιματα: 

    α. Φμιμα Φεχνικϊν Σροδιαγραφϊν.  

    β. Φμιμα Ξθχανολογικοφ και Ειδικοφ Εξοπλιςμοφ.  

    γ. Φμιμα Χποδομϊν  

    δ. Φμιμα Ξζςων Ενεργθτικισ και Σακθτικισ Συροπροςταςίασ. 

    ε.  Φμιμα Συροςβεςτικϊν Υυνεργείων. 

2. Σροϊςτάμενοσ του Φμιματοσ Χποδομϊν ορίηεται Αξιωματικόσ Γενικϊν Μακθκόντων 
Διπλωματοφχοσ Σολιτικόσ Ξθχανικόσ ι Ξθχανολόγοσ Ξθχανικόσ. Σροϊςτάμενοι των 
λοιπϊν Φμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ ορίηονται Αξιωματικοί Γενικϊν Μακθκόντων 
Διπλωματοφχοι Ξθχανολόγοι Ξθχανικοί ι Θλεκτρολόγοι Ξθχανικοί ι Αξιωματικοί 
Ειδικϊν Μακθκόντων του Μλάδου Φεχνικϊν. 

3. Ρι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Φεχνικισ Χποςτιριξθσ και Χποδομϊν κατανζμονται 
μεταξφ των Φμθμάτων ωσ εξισ: 

ΦΞΘΞΑ ΦΕΫΟΙΜέΟ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΪέΟ 

    α. Θ ςφνταξθ των ςχεδίων τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςε ςυνεργαςία με τισ ςυναρμόδιεσ 
Διευκφνςεισ Επιτελείου Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και τισ λοιπζσ κατά περίπτωςθ 
Χπθρεςίεσ κακϊσ και τουσ άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ, για όλα τα μζςα, υλικά και εφόδια 
που προμθκεφεται το Συροςβεςτικό Υϊμα προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτθν αποςτολι 
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του. Θ ςφνταξθ ςχεδίων τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθ δθμοπράτθςθ μελετϊν και 
ζργων παροχισ υπθρεςιϊν που απαιτοφνται για το Συροςβεςτικό Υϊμα. 

    β. Θ ςφνταξθ των ςχεδίων τεχνικϊν προδιαγραφϊν με τθ ςυνεργαςία των αρμόδιων 
Διευκφνςεων. Για τον ςκοπό αυτό ςυςτινονται και ςυγκροτοφνται, με απόφαςθ του 
Υυντονιςτι Χποςτιριξθσ Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, οι αναγκαίεσ Επιτροπζσ Σρομθκειϊν, 
οι οποίεσ αποτελοφνται από τρεισ (3) Αξιωματικοφσ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ ωσ 
τακτικά μζλθ και ιςάρικμα αναπλθρωματικά μζλθ. Ρ πρόεδροσ κάκε Επιτροπισ και ο 
αναπλθρωτισ του είναι Ανϊτεροι Αξιωματικοί. Ξε τθν ίδια απόφαςθ ορίηεται το 
αντικείμενο των ωσ άνω Επιτροπϊν και τα ειδικότερα προςόντα των μελϊν τουσ.  

Φα ςχζδια τεχνικϊν προδιαγραφϊν, μετά τθ ςφνταξι τουσ από τθν οικεία Επιτροπι, 
οριςτικοποιοφνται από το Φμιμα Φεχνικϊν Σροδιαγραφϊν και εγκρίνονται από τον 
Διευκυντι Φεχνικισ Χποςτιριξθσ και Χποδομϊν. 

ΦΞΘΞΑ ΞΘΫΑΟΡΝΡΓΙΜΡΧ ΜΑΙ ΕΙΔΙΜΡΧ ΕΠΡΣΝΙΥΞΡΧ  

     α. Θ μζριμνα για τον εξοπλιςμό των Χπθρεςιϊν του Υϊματοσ με οχιματα, αντλίεσ, 
λοιπά μθχανιματα, μζςα και εργαλεία. 

     β. Θ μζριμνα για τον κατάλλθλο εξοπλιςμό των οχθμάτων και τθν κατανομι τουσ ςτισ 
υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τουσ. 

     γ. Θ φροντίδα για τθν ζγκριςθ κυκλοφορίασ οχθμάτων, θ τιρθςθ βιβλίου μθτρϊου 
οχθμάτων, πλοίων και φορθτϊν αντλιϊν και θ μζριμνα για τθ χοριγθςθ υπθρεςιακϊν 
και ςυμβατικϊν αρικμϊν κυκλοφορίασ. 

     δ. Θ φροντίδα για τον εφοδιαςμό του προςωπικοφ του Υϊματοσ με υπθρεςιακζσ 
άδειεσ οδθγοφ χειριςτι και άδειεσ εκπαιδευτι οδθγϊν, κακϊσ και οι ενζργειεσ για τθν 
επζκταςι τουσ. Θ τιρθςθ και ςυνεχισ ενθμζρωςθ του γενικοφ μθτρϊου υπθρεςιακϊν 
αδειϊν χειριςτϊν και θ διεξαγωγι τθσ ςχετικισ αλλθλογραφίασ με το Χπουργείο 
Χποδομϊν, Ξεταφορϊν και Δικτφων.  

      ε. Θ ειςιγθςθ για τθν εκπαίδευςθ των οδθγϊν ςε νζουσ τφπουσ οχθμάτων, 
μθχανθμάτων και ςτο χειριςμό του μθχανικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ. 

     ςτ. Θ παρακολοφκθςθ των εξελίξεων ςτισ Χπθρεςίεσ άλλων χωρϊν, κακϊσ και των 
επιμζρουσ αναγκϊν των Χπθρεςιϊν του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ ςτον τομζα των 
πυροςβεςτικϊν οχθμάτων, πλοίων, αεροςκαφϊν, μθχανθμάτων και μζςων και θ 
ειςιγθςθ για τθν εφαρμογι τουσ ςτο Συροςβεςτικό Υϊμα. 

    η. Θ παρακολοφκθςθ των νζων εξελίξεων για όλα τα μζςα, υλικά και εφόδια, που 
προμθκεφεται το Συροςβεςτικό Υϊμα και θ ειςιγθςθ για τθν εφαρμογι τουσ ςε αυτό. 

    θ. Θ ρφκμιςθ των κεμάτων που αφοροφν τθν πρόκλθςθ τροχαίων ατυχθμάτων με 
υπαιτιότθτα των πυροςβεςτικϊν οργάνων και θ αποςτολι του φακζλου τθσ ςχετικισ 
Ζνορκθσ Διοικθτικισ Εξζταςθσ (Ε.Δ.Ε.) ςτισ κατά τόπο αρμόδιεσ Χπθρεςίεσ. 

ΦΞΘΞΑ ΧΣΡΔΡΞέΟ 

Υτο Φμιμα αυτό ανικουν: 

http://www.ypoian.gr/
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     α. Θ μζριμνα για τον πολεοδομικό χαρακτθριςμό οικοπεδικϊν εκτάςεων ωσ χϊρων 
Συροςβεςτικϊν Υτακμϊν, θ διενζργεια των αναγκαίων πράξεων για παραχωριςεισ 
δωρεάν κατά κυριότθτα ςτο Δθμόςιο οικοπζδων και ακινιτων, για παραχωριςεισ κατά 
χριςθ ακινιτων του Δθμοςίου, ΡΦΑ αϋ και βϋ βακμοφ και Ρργανιςμϊν, κακϊσ και 
ρφκμιςθ κεμάτων κιρυξθσ αναγκαςτικϊν απαλλοτριϊςεων ακινιτων. 

     β. Θ μελζτθ και ςφνταξθ κτιριολογικϊν προγραμμάτων γενικά, θ ανάκεςθ εκπόνθςθσ 
μελετϊν κτιριακϊν ζργων ςε Ξελετθτικά Γραφεία και θ ζγκριςθ ςυμπλθρωματικϊν 
εργαςιϊν και ςυγκριτικϊν πινάκων κατά τθν εκτζλεςθ των κτιριακϊν ζργων. 

     γ. Θ ςφνταξθ και υποβολι προτάςεων ζνταξθσ κτιριακϊν ζργων και μελετϊν ςτο 
Σρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν. 

     δ. Θ εκτζλεςθ και παρακολοφκθςθ του Σρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων που 
αφορά τα κτιριακά ζργα και τισ κτιριακζσ μελζτεσ. 

     ε. Θ μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ κανονικϊν χρθματοδοτιςεων, τθν κατανομι των 
εγκεκριμζνων πιςτϊςεων ςτουσ λογαριαςμοφσ των κτιριακϊν ζργων και μελετϊν, τθν 
πλθρωμι των λογαριαςμϊν αμοιβισ Ξελετθτϊν και εκτζλεςθσ κτιριακϊν ζργων και το 
διοριςμό Χπόλογων Διαχειριςτϊν. 

    ςτ. Θ μζριμνα για τθ μίςκωςθ οικθμάτων ςτζγαςθσ των Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν. 

     η. Θ μζριμνα και θ ρφκμιςθ των κεμάτων που αφοροφν τθ ςυμμετοχι του Υϊματοσ ςε 
προγράμματα υλοποίθςθσ κτιριακϊν ζργων και υποδομϊν μζςων Υ.Δ.Ι.Φ.. 

    θ. Θ μζριμνα για κζματα επιςκευισ, ςυντιρθςθσ, διαρρφκμιςθσ και επζκταςθσ 
κτιριακϊν εγκαταςτάςεων Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν. 

    κ. Θ αξιολόγθςθ και θ εκτίμθςθ τθσ ανάγκθσ προμικειασ ι μθ των αιτουμζνων από τισ 
Συροςβεςτικζσ Χπθρεςίεσ ειδϊν και αμοιβισ τεχνιτϊν για κζματα αρμοδιότθτασ του 
Φμιματοσ και θ ειςιγθςθ για ζκδοςθ εγκριτικϊν αποφάςεων από τθ Διεφκυνςθ 
Ρικονομικϊν. 

     ι. Θ τιρθςθ των τίτλων κυριότθτασ των ακινιτων του Υϊματοσ και των βιβλίων 
Ξθτρϊου των Ρικθμάτων των Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν. 

     ια. Θ μζριμνα για τθ ςφνδεςθ των απαραίτθτων για τθ λειτουργία των Συροςβεςτικϊν 
Χπθρεςιϊν, παροχϊν από τισ αρμόδιεσ Χπθρεςίεσ και Ρργανιςμοφσ και ο ζλεγχοσ των 
ςχετικϊν λογαριαςμϊν κατανάλωςθσ. 

     ιβ. Ρ ζλεγχοσ και θ ςυνεχισ μζριμνα για τθ ςωςτι και αποδοτικι λειτουργία του 
Υυνεργείου Υυντιρθςθσ Μτιρίων που λειτουργεί υπό τθν επίβλεψθ και ευκφνθ του 
Φμιματοσ. 

     ιγ. Θ φροντίδα για τον εξοπλιςμό των Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν και των Μζντρων 
άυχαγωγίασ αυτϊν με τα απαραίτθτα ζπιπλα, είδθ εξοπλιςμοφ γραφείων και λοιπά 
αναγκαία είδθ. 
 

ΦΞΘΞΑ ΞΕΥέΟ ΕΟΕΤΓΘΦΙΜΘΥ ΜΑΙ ΣΑΘΘΦΙΜΘΥ ΣΧΤΡΣΤΡΥΦΑΥΙΑΥ 
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Υτο Φμιμα αυτό ανικει: 

    α. Θ ςυγκζντρωςθ, μελζτθ και αξιοποίθςθ ξζνων προτφπων, κυρίωσ των χωρϊν τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςχετικά με πυροςβεςτιρεσ, ςυςτιματα ανίχνευςθσ και 
κατάςβεςθσ πυρκαγιάσ, κακϊσ και για κάκε άλλο μζςο πυροπροςταςίασ.  

    β. Θ ςυμμετοχι ςτισ Φεχνικζσ Επιτροπζσ του ΕΝ.Ρ.Φ. Α.Ε. ι του εκάςτοτε αρμόδιου για 
τθν εκπόνθςθ εκνικϊν προτφπων πυροπροςταςίασ φορζα. 

    γ. Θ ςυνεργαςία με εργαςτιρια τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ που είναι 
εξουςιοδοτθμζνα να εκτελοφν δοκιμζσ υλικϊν και μζςων πυροπροςταςίασ και να 
χορθγοφν ςχετικά ζγγραφα πιςτοποίθςθσ. 

    δ. Θ ςφςταςθ Επιτροπϊν και Ρμάδων Εργαςίασ, αποτελοφμενων από Αξιωματικοφσ 
του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, κυρίωσ από αυτοφσ που ζχουν τθν ιδιότθτα του τεχνικοφ 
επιςτιμονα, που αξιολογοφν τα αιτιματα για τθν αποδοχι νζων καταςβεςτικϊν υλικϊν 
και μζςων ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ, υλικϊν και μζςων ενεργθτικισ 
πυροπροςταςίασ, κατά τθ διαδικαςία εφαρμογισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, ςτο ςτάδιο 
τθσ ζγκριςθσ τθσ μελζτθσ και χοριγθςθσ του πιςτοποιθτικοφ πυροπροςταςίασ, για 
αποκλειςτικι εςωτερικι χριςθ από τα γραφεία πυραςφάλειασ των κατά τόπουσ 
Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν και ενθμζρωςθ των λοιπϊν Χπθρεςιϊν του Υϊματοσ. 

     ε. Θ ςυνεργαςία με τον Ε.Ν.Ρ.Φ. Α.Ε. ο οποίοσ είναι αρμόδιοσ για τθν κωδικοποίθςθ 
προτφπων που αφοροφν το Συροςβεςτικό Υϊμα και θ διαρκισ ενθμζρωςθ όλων των 
Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν τόςο για τα πρότυπα αυτά ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία για τθν πνευματικι ιδιοκτθςία, όςο και για τθ ςχετικι νομοκεςία. 

     ςτ. Θ παρακολοφκθςθ εφαρμογισ προτφπων και θ ζκδοςθ ερμθνευτικϊν οδθγιϊν για 
τθν ορκι και ομοιόμορφθ εφαρμογι τουσ από τισ Χπθρεςίεσ του Συροςβεςτικοφ 
Υϊματοσ. 

     η. Θ πιςτοποίθςθ νζων καταςβεςτικϊν υλικϊν και μζςων ενεργθτικισ 
πυροπροςταςίασ, κακϊσ και υλικϊν μζτρων πακθτικισ πυροπροςταςίασ, εφόςον 
εγκρικεί θ διαπίςτευςθ του Φμιματοσ από τον αρμόδιο φορζα Διαπίςτευςθσ (Εκνικό 
Υφςτθμα Διαπίςτευςθσ Ε.ΥΧ.Δ. ι του εκάςτοτε αρμοδίου φορζα), ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο Ευρωπαϊκό Σρότυπο Ε.Ν.Ρ.Φ. ΕΟ 45011 ι ςε όποιο άλλο οριςκεί 
αρμοδίωσ. 

     θ. Θ παροχι τεχνικισ βοικειασ, πλθροφοριϊν και υποςτιριξθσ ςτουσ εκπροςϊπουσ 
του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, που ςυμμετζχουν ςε επιτροπζσ διχπουργικοφ χαρακτιρα 
για τθ ςφνταξθ κανονιςμϊν πυροπροςταςίασ. 

    κ. Θ μζριμνα για τθν ίδρυςθ Μζντρου Συρομθχανικϊν και Συροςβεςτικϊν Δοκιμϊν 
ςτθν Ελλάδα, ςε ςυνεργαςία με Σανεπιςτθμιακά και Φεχνολογικά Ιδρφματα, κακϊσ και 
με άλλουσ φορείσ του Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ τομζα. 

    ι. Θ δυνατότθτα κατάρτιςθσ προγραμμάτων ςε κζματα κανονιςμϊν, υλικϊν και μζςων 
αρμοδιότθτασ Συροςβεςτικισ Χπθρεςίασ, επιςτθμονικισ διερεφνθςισ τουσ, διατφπωςθσ 
ποριςμάτων και πειραματικισ τεκμθρίωςθσ αυτϊν. 
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    ια. Θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ και μελζτθ κανονιςμϊν πυροπροςταςίασ άλλων χωρϊν 
και θ ςυνεργαςία με αυτζσ ςτθ διοργάνωςθ θμερίδων και ςυνεδρίων, θ δυνατότθτα 
αξιοποίθςθ νζων μεκόδων επιςτθμονικισ ζρευνασ και πειραματικισ δοκιμαςίασ και θ 
δυνατότθτα ενθμζρωςθσ ενδιαφερόμενων γι’ αυτά φορζων. 
 ιβ. Θ ςυγκζντρωςθ και επεξεργαςία των ςτατιςτικϊν δεδομζνων πυροπροςταςίασ τθσ 
ετιςιασ δραςτθριότθτασ των γραφείων πυραςφάλειασ των Χπθρεςιϊν του Υϊματοσ και 
θ ςυγκριτικι επεξεργαςία και αξιολόγθςι τουσ, ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα των 
προθγουμζνων ετϊν και θ ανάλυςι τουσ, ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Ανάλυςθσ, 
Σρογραμματιςμοφ και Υτατιςτικισ τθσ Διεφκυνςθσ Επικοινωνιϊν και Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ για τθν εξαγωγι τελικϊν διαπιςτϊςεων – ςυμπεραςμάτων. 
 ιγ. Θ ςυγκζντρωςθ και επεξεργαςία των ςτατιςτικϊν δεδομζνων των εκτάκτων 
ελζγχων που διενεργοφν οι Συροςβεςτικζσ Χπθρεςίεσ και Σεριφερειακζσ Συροςβεςτικζσ 
Διοικιςεισ, θ ςυγκριτικι επεξεργαςία και αξιολόγθςι τουσ, ςε ςχζςθ  με τα αντίςτοιχα 
των προθγουμζνων ετϊν, και θ ανάλυςι τουσ, ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Ανάλυςθσ, 
Σρογραμματιςμοφ και Υτατιςτικισ τθσ Διεφκυνςθσ Επικοινωνιϊν και Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ για τθν εξαγωγι τελικϊν διαπιςτϊςεων – ςυμπεραςμάτων. 

ιδ. Θ διατφπωςθ ειςθγιςεων και προτάςεων για τθ διαμόρφωςθ τθσ ακολουκθτζασ 
τακτικισ και τθν αναμόρφωςθ τθσ νομοκεςίασ πυραςφαλείασ ςτον τομζα προλθπτικισ 
πυροπροςταςίασ, ςφμφωνα με τα ςυμπεράςματα τθσ αξιολόγθςθσ των ςτατιςτικϊν 
δεδομζνων, ςε ςυνεργαςία με τθ Οομικι Χπθρεςία. 
 

ΦΞΘΞΑ ΣΧΤΡΥΒΕΥΦΙΜέΟ ΥΧΟΕΤΓΕΙέΟ 

Υτο Φμιμα αυτό ανικουν: 

       α. Θ ευκφνθ για τθν εφρυκμθ λειτουργία των Συροςβεςτικϊν Υυνεργείων και θ 
ειςιγθςθ μζτρων για τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία τουσ. 

       β. Ρ κακοριςμόσ προτεραιοτιτων επιςκευισ οχθμάτων και μζςων, ο ζλεγχοσ και θ 
ορκότθτα των προχπολογιςμϊν και θ ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Ρικονομικϊν για τθν 
ζκδοςθ εγκριτικισ απόφαςθσ προμικειασ ανταλλακτικϊν και υλικϊν. 

     γ. Ρ ζλεγχοσ κίνθςθσ οχθμάτων, ο κακοριςμόσ των ςυνοδευτικϊν εγγράφων και των 
διαδικαςιϊν κίνθςθσ και ο προςδιοριςμόσ τθσ κλίμακασ κατανάλωςθσ καυςίμων, 
λιπαντικϊν και ανταλλακτικϊν. 

     δ. Θ ρφκμιςθ των κεμάτων για τον καταλογιςμό ηθμιϊν των οχθμάτων και μζςων, θ 
τιρθςθ βιβλίου καταχϊρθςθσ τροχαίων ατυχθμάτων και λοιπϊν βλαβϊν, θ 
παρακολοφκθςθ των διατάξεων του Μ.Ρ.Μ. και θ ζκδοςθ ςχετικϊν διαταγϊν και οδθγιϊν. 

     ε. Θ φροντίδα για τθν παράδοςθ ςτον διάδοχο του Ρ.Δ.Δ.Χ. Α.Ε. των 
χαρακτθριςκζντων οχθμάτων, αντλιϊν, μθχανθμάτων, μζςων και εργαλείων, ωσ 
ακατάλλθλων. 

Άρκρο 92 
 Διάρκρωςθ - Αρμοδιότθτεσ τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ  
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Θ Οομικι Χπθρεςία που υπάγεται ςτον Χπαρχθγό Χποςτιριξθσ και ςυντονίηεται και 
ελζγχεται από τον Υυντονιςτι Χποςτιριξθσ, ζχει ωσ αρμοδιότθτα τθ νομικι υποςτιριξθ 
του διοικθτικοφ και επιχειρθςιακοφ πυροςβεςτικοφ ζργου και γενικότερα του Επιτελείου 
και του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ ςυνολικά. Σροϊςτάμενοσ αυτισ ορίηεται, με απόφαςθ 
του Χπαρχθγοφ Χποςτιριξθσ, Αξιωματικόσ πτυχιοφχοσ Οομικϊν Επιςτθμϊν που υπθρετεί 
ς’ αυτιν. Θ Οομικι Χπθρεςία ζχει τισ ακόλουκεσ  αρμοδιότθτεσ: 
      α. Φθν παροχι νομικισ υποςτιριξθσ και γνωμοδότθςθσ ςτουσ Σροϊςταμζνουσ των 
Διευκφνςεων, των Φμθμάτων και των Ειδικϊν Χπθρεςιϊν του Επιτελείου του Σ.Υ., 
κατόπιν υποβολισ ςχετικοφ ερωτιματοσ, ςτο πλαίςιο των αποφαςιςτικϊν 
αρμοδιοτιτων τουσ. 
      β. Φθν παροχι νομικισ υποςτιριξθσ επί ςυμβάςεων, διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν και 
διαδικαςιϊν ζργων, προμθκειϊν και παροχισ υπθρεςιϊν που διενεργοφνται από τισ 
υπθρεςίεσ  του Επιτελείου του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, εφόςον ηθτείται. 
      γ.  Φθ  διατφπωςθ  προτάςεων  επί  νομικϊν  κεμάτων  ςχετικά  με  τθν οργάνωςθ και  
λειτουργία  του Σ.Υ.. 

     δ. Φθν παρακολοφκθςθ τθσ νομοκεςίασ που αφορά το Συροςβεςτικό Υϊμα και τθν 
ζκδοςθ ερμθνευτικϊν εγκυκλίων και διαταγϊν για τθν πιςτι και ομοιόμορφθ εφαρμογι 
τθσ από τισ Χπθρεςίεσ του Υϊματοσ. 

     ε. Φθν κατάρτιςθ και νομοτεχνικι επεξεργαςία ςχεδίων νόμων, προεδρικϊν 
διαταγμάτων και κανονιςτικϊν αποφάςεων και τθ μζριμνα για τθν προϊκθςθ και 
δθμοςίευςι τουσ. Επίςθσ, τθν κατάρτιςθ και θ τεχνικι επεξεργαςία των ςχεδίων 
πυροςβεςτικϊν διατάξεων και κανονιςμϊν πυροπροςταςίασ, κακϊσ και τθ μζριμνα για 
τθν ζκδοςθ, δθμοςίευςθ και ορκι εφαρμογι τουσ, ςε ςυνεργαςία με το Φμιμα Ζρευνασ 
Χλικϊν και Υυςτθμάτων Ενεργθτικισ και Σακθτικισ Συροπροςταςίασ, μετά από 
ςυνεκτίμθςθ τθσ ανάλυςθσ των ςχετικϊν ςτατιςτικϊν δεδομζνων. 

     ςτ. Φθ μελζτθ του δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθν προετοιμαςία εναρμόνιςθσ 
τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ αυτό ςε κζματα αρμοδιότθτασ του Συροςβεςτικοφ 
Υϊματοσ, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ. 

      η. Φθ μελζτθ ςχεδίων νόμων άλλων Χπουργείων, που αφοροφν και το Συροςβεςτικό 
Υϊμα και τθ διατφπωςθ ςχολίων και προτάςεων, ςε ςυνεργαςία με τισ ςυναρμόδιεσ 
Διευκφνςεισ του Επιτελείου. 

     θ. Φθν κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και τθ διαρκι 
ενθμζρωςθ αυτισ ςε ςυνεργαςία με όλεσ τισ Διευκφνςεισ. 

     κ. Φθν παρακολοφκθςθ τθσ ποινικισ νομοκεςίασ και ιδιαίτερα εκείνθσ που ζχει ςχζςθ 
με τα αδικιματα για τα οποία επιλαμβάνονται οι ειδικοί ανακριτικοί υπάλλθλοι και οι 
Δθμόςιοι Ματιγοροι του Υϊματοσ και τθν επίλυςθ των ςχετικϊν νομικϊν ηθτθμάτων. 

    ι. Φθν παρακολοφκθςθ και τιρθςθ τθσ νομολογίασ των δικαςτθρίων, των 
γνωμοδοτιςεων του Οομικοφ Υυμβουλίου του Μράτουσ και των Ανεξάρτθτων Αρχϊν 
κακϊσ και των εγκυκλίων των Χπουργείων που αφοροφν το Συροςβεςτικό Υϊμα. 

    ια. Φθν επεξεργαςία και υποβολι ερωτθμάτων για νομικά ηθτιματα προσ το Γραφείο 
Οομικοφ Υυμβοφλου του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, προσ 
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τισ αρμόδιεσ Ειςαγγελίεσ και λοιπζσ Αρχζσ και τθν τιρθςθ και εφαρμογι των 
γνωμοδοτιςεϊν τουσ. 

    ιβ. Φθν παροχι νομικϊν ςυμβουλϊν προσ τθν θγεςία του Υϊματοσ, τισ Χπθρεςίεσ και 
τα όργανά του για υπθρεςιακά προβλιματα και ηθτιματα νομικισ φφςθσ που 
ανακφπτουν κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων και αρμοδιοτιτων τουσ και τθν 
κακοδιγθςθ των Χπθρεςιϊν του Υϊματοσ για τθν ορκι εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ. 

    ιγ. Φθν παραλαβι, μελζτθ, διαφφλαξθ και θλεκτρονικι διαχείριςθ των Ϊ.Ε.Μ. κακϊσ 
και τθν επικφρωςθ αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων αρμοδιότθτασ του 
Φμιματοσ. 

    ιδ. Φθ ςυνεργαςία με τθν Μεντρικι Χπθρεςία του Οομικοφ Υυμβουλίου του Μράτουσ, 
κακϊσ και με τα κατά τόπουσ αρμόδια Γραφεία Οομικϊν Υυμβοφλων για τθ διεκδίκθςθ 
με κάκε νόμιμο τρόπο των αξιϊςεων του Δθμοςίου, και για άλλα κζματα που 
προζρχονται από τθν αποςτολι και τισ δραςτθριότθτεσ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 

    ιε. Φθ ςφνταξθ και αποςτολι προσ τα Διοικθτικά Δικαςτιρια, κατόπιν νομικοφ ελζγχου 
τθσ Οομικισ Χπθρεςίασ, εκκζςεων απόψεων τθσ Διοίκθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ άςκθςθσ 
ενδίκων βοθκθμάτων και μζςων ςτρεφομζνων κατά του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ ι άλλων οργάνων του Υϊματοσ, που αφοροφν υποκζςεισ 
ιδιωτϊν ι πυροςβεςτικϊν υπαλλιλων, κακϊσ και άλλα υπθρεςιακά ηθτιματα του 
προςωπικοφ του Υϊματοσ. 

    ιςτ. Φθν παρακολοφκθςθ των ποινικϊν δικϊν κατά πυροςβεςτικϊν υπαλλιλων, για 
αδικιματα που διζπραξαν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ τουσ κακϊσ και τθ μζριμνα 
για τθν άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ για εγκλιματα ςτρεφόμενα κατά του Συροςβεςτικοφ 
Υϊματοσ και του προςωπικοφ του. 

     ιη. Φθ μζριμνα για τθν ζγερςθ ποινικϊν, αςτικϊν ι άλλων αξιϊςεων του Δθμοςίου 
κατά νομικϊν και φυςικϊν προςϊπων και τθν παρακολοφκθςθ των ςχετικϊν δικϊν.   

     ιθ. Φον χειριςμό τροχαίων, αεροπορικϊν και ναυτικϊν ατυχθμάτων που 
προκαλοφνται από όργανα του Υϊματοσ και ζχουν ςχζςθ μόνο με εξϊδικθ διευκζτθςθ 
δια του Ο.Υ.Μ. ι δικαςτικι επίλυςθ των διαφορϊν που προκφπτουν από αυτά. 

    ικ. Φθν παραλαβι δικαςτικϊν αποφάςεων που αφοροφν προςωπικό και Χπθρεςίεσ 
του Υϊματοσ και τθν προϊκθςι τουσ ςτα αρμόδια Φμιματα για τθν εκτζλεςι τουσ. 

Άρκρο 93 

Αρμοδιότθτεσ και λειτουργία των Περιφερειακϊν Πυροςβεςτικϊν Διοικιςεων 

1. Ρι Σεριφερειακζσ Συροςβεςτικζσ Διοικιςεισ (ΣΕ.ΣΧ.Δ.) διαρκρϊνονται εςωτερικά ωσ 
εξισ: 

       α) Σεριφερειακό Μζντρο Επιχειριςεων (ΣΕ.Μ.Ε.) 

       β) Γραφείο Επιχειριςεων και Σολιτικισ Σροςταςίασ 

       γ) Γραφείο Ελζγχου Δαπανϊν και Σρομθκειϊν 

       δ) Γραφείο Διοικθτικισ Χποςτιριξθσ. 
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       ε) Μλιμάκιο Αντιμετϊπιςθσ Εγκλθμάτων Εμπρθςμοφ. 

Υτα ανωτζρω Γραφεία και Μλιμάκια προΐςταται Αξιωματικόσ του Συροςβεςτικοφ 
Υϊματοσ ωσ Χπεφκυνοσ. Ρ ζλεγχοσ, κακοδιγθςθ και εποπτεία αυτϊν αςκείται από τον  
Σεριφερειακό Διοικθτι.  

2. Φα υφιςτάμενα Μζντρα Επιχειριςεων του Σ.Υ. εντάςςονται ςτα νζα Σεριφερειακά 
Μζντρα Επιχειριςεων (ΣΕ.Μ.Ε.) με επικεφαλισ τον αντίςτοιχο Σεριφερειακό Διοικθτι του 
Σ.Υ. ι τον αναπλθρωτι που ο ίδιοσ ορίηει. Φα ΣΕ.Μ.Ε. υποςτθρίηονται από τα Γραφεία 
Επιχειριςεων και Σολιτικισ Σροςταςίασ κακϊσ και, κατά περίπτωςθ, από ςτελζχθ τθσ 
Σολιτικισ Σροςταςίασ ςε περιφερειακό επίπεδο, ι από άλλα κρατικά ςτελζχθ, ιδίωσ τθσ 
οικείασ Σεριφζρειασ και τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Ρι υφιςτάμενεσ 
επιχειρθςιακζσ δομζσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σολιτικισ Σροςταςίασ, ςε περιφερειακό 
επίπεδο, υπάγονται επιχειρθςιακά ςτισ αντίςτοιχεσ ΣΕ.ΣΧ.Δ. με προλθπτικό και 
καταςταλτικό αντικείμενο. Φα κλιμάκια αντιμετϊπιςθσ εγκλθμάτων εμπρθςμοφ των 
Σεριφερειακϊν Συροςβεςτικϊν Διοικιςεων ςτελεχϊνονται και από τα υφιςτάμενα 
ανακριτικά γραφεία των Διοικιςεων Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν του Οομοφ που ζχει 
ζδρα θ Σεριφζρεια. 

3. Ρι Σεριφερειακζσ Συροςβεςτικζσ Διοικιςεισ Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ υπάγονται ςτο 
Επιτελείο Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, κακοδθγοφνται, ςυντονίηονται, εποπτεφονται και 
ελζγχονται από τον Χπαρχθγό Επιχειριςεων του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, δια των 
Υυντονιςτϊν Επιχειριςεων, και ζχουν ωσ αποςτολι να: 

    α. Εποπτεφουν και ελζγχουν τισ Συροςβεςτικζσ Χπθρεςίεσ τθσ γεωγραφικισ τουσ 
δικαιοδοςίασ.  

    β. Αναλαμβάνουν το ςυντονιςμό όλων των ςυναρμόδιων Χπθρεςιϊν, ςτο πλαίςιο τθσ 
εφαρμογισ του Εκνικοφ Υχεδιαςμοφ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Ϋϊρασ ςε περιφερειακό 
επίπεδο.  

    γ. Εκπονοφν και ςυντάςςουν ςχζδια επζμβαςθσ των Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν τθσ 
Διοίκθςισ τουσ, ςε ςυνεργαςία και με άλλεσ αρχζσ, εφόςον αυτό είναι απαραίτθτο, για 
τθν αντιμετϊπιςθ μεγάλων πυρκαγιϊν ι άλλων ςοβαρϊν ςυμβάντων, ελζγχουν και 
εγκρίνουν τα τοπικά ςχζδια επζμβαςθσ που καταρτίηει κάκε Συροςβεςτικι Χπθρεςία 
ςτον τομζα ευκφνθσ τθσ για τουσ επικίνδυνουσ από άποψθ πυρκαγιάσ ι άλλθσ αιτίασ 
χϊρουσ. 

    δ. Ενθμερϊνονται αρμοδίωσ και παρακολουκοφν τθν εφαρμογι ευρωπαϊκϊν ι άλλων 
προγραμμάτων πολιτικισ προςταςίασ τα οποία υλοποιοφνται ςε τοπικό ι περιφερειακό 
επίπεδο κακϊσ και μεριμνοφν για τθ διάκεςθ ευρωπαϊκϊν και εκνικϊν πόρων για τουσ 
ςκοποφσ τθσ πολιτικισ προςταςίασ και τθσ δαςοπυρόςβεςθσ για τουσ οποίουσ 
χορθγοφνται. Υε περιπτϊςεισ που θ εφαρμογι των ανωτζρω προγραμμάτων πολιτικισ 
προςταςίασ δεν ςυνάδει με τουσ προβλεπόμενουσ ςκοποφσ διάκεςθσ των πόρων ι 
διαπιςτϊνεται κακυςτζρθςθ που κζτει εν αμφιβόλω τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων, 
ο προϊςτάμενοσ τθσ αντίςτοιχθσ Σεριφερειακισ Διοίκθςθσ διαβιβάηει τισ απόψεισ του 
ςτον Χπαρχθγό Επιχειριςεων του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, δια του αρμόδιου 
Υυντονιςτι Επιχειριςεων, και ςτο Γενικό Διευκυντι Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ του 



[154] 

 

Χπουργείου Εςωτερικϊν για ενζργειεσ τουσ.  

    ε. Επικεωροφν και ελζγχουν τθν εκπαίδευςθ και το βακμό επιχειρθςιακισ ετοιμότθτασ 
του προςωπικοφ των Συροςβεςτικϊν Υτακμϊν και προγραμματίηουν αςκιςεισ για το 
ςκοπό αυτό. 

    ςτ. Σαρακολουκοφν τθν κατάςταςθ των πυροςβεςτικϊν οχθμάτων, κλιμάκων, 
μθχανθμάτων και λοιποφ εξοπλιςμοφ των Συροςβεςτικϊν Υτακμϊν και δφνανται, για 
τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν, να ενιςχφουν οριςμζνουσ Συροςβεςτικοφσ 
Υτακμοφσ με πυροςβεςτικό εξοπλιςμό άλλων Συροςβεςτικϊν Υτακμϊν τθσ δικαιοδοςίασ 
τουσ.  

    η. Ανακατανζμουν, με απόφαςθ του Σεριφερειακοφ Διοικθτι, τα πυροςβεςτικά 
οχιματα που βρίςκονται εντόσ του πλαιςίου τθσ χωροταξικισ τουσ αρμοδιότθτασ.  Ρι 
ςχετικζσ αποφάςεισ εκδίδονται, με βάςθ ζκτακτα ι τακτικά επιχειρθςιακά κριτιρια και 
δεδομζνα. 

    θ. Υυντονίηουν τθ δράςθ των Συροςβεςτικϊν Υτακμϊν τθσ δικαιοδοςίασ τουσ και το 
ζργο των Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν ςε κζματα πολιτικισ άμυνασ. 

    κ. Ρρίηουν τον τομζα ευκφνθσ των Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν. 

    ι. Ξελετοφν και επιλφουν τα προβλιματα των Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν τθσ 
δικαιοδοςίασ τουσ, εκτόσ εάν για τθν επίλυςι τουσ χρειάηεται θ ζγκριςθ του Επιτελείου 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, οπότε το αναφζρουν ςχετικά. 

    ια. Διαπραγματεφονται τθν αναπροςαρμογι και μόνο επί τα βελτίω, των μιςκωμάτων 
ακινιτων που ςτεγάηονται Συροςβεςτικζσ Χπθρεςίεσ τθσ δικαιοδοςίασ τουσ, θ οποία 
λαμβάνει χϊρα με απόφαςθ του Σεριφερειακοφ Διοικθτι.   
    ιβ. Ρρίηουν, με απόφαςθ του Αρχθγοφ Σ.Υ. και μετά το πζρασ τθσ αντιπυρικισ 
περιόδου, προςωπικό με κακικοντα δαςοπροςταςίασ που διατίκεται, πζραν των 
προβλεπόμενων κακθκόντων του, για τθν υποβοικθςθ και υποςτιριξθ δράςεων 
προλθπτικισ πυροπροςταςίασ και πολιτικισ προςταςίασ. Ξε προεδρικό διάταγμα, το 
οποίο εκδίδεται μετά από πρόταςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ, κακορίηονται και εξειδικεφονται τα κακικοντα του παραπάνω διατικζμενου 
προςωπικοφ υπό μορφι ειδικοφ κακθκοντολογίου. Φο εν λόγω προςωπικό κατά τθ 
διάρκεια τθσ αντιπυρικισ περιόδου αναλαμβάνει πυροςβεςτικά κακικοντα. 
   ιγ. Αποφαςίηουν, εγκρίνουν, διενεργοφν και παρακολουκοφν ωσ προσ τθν εκτζλεςι 
τουσ τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων προμθκειϊν κακϊσ και παροχισ υπθρεςιϊν για τθν 
κάλυψθ των αναγκϊν τουσ μζχρι του ποςοφ των 75.000 ευρϊ, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΪΣΑ και λοιπϊν νόμιμων κρατιςεων, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. Υε 
κάκε Σεριφερειακι Διοίκθςθ Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν χορθγείται Ξερικι Σαγία 
Σροκαταβολι, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε είκοςι χιλιάδεσ (20.000,00) ευρϊ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 143 του Σ.Δ. 210/1992 (ΪΕΜ 99 Αϋ). Ξε απόφαςθ 
του Αρχθγοφ Σ.Υ. τα ωσ άνω ποςά δφνανται να αναπροςαρμόηονται ενιαίωσ για όλουσ 
τουσ Διοικθτζσ των ΣΕ.ΣΧ.Δ..  

   ιδ. Ματαρτίηουν, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Επιτελείου 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, ειδικό τιμολόγιο, με ανϊτατα και κατϊτατα όρια,  επιςκευισ 



[155] 

 

και ςυντιρθςθσ πυροςβεςτικοφ εξοπλιςμοφ για τθν κάκε είδουσ προβλεπόμενθ τακτικι 
ι ζκτακτθ επιςκευι ι ςυντιρθςθ πυροςβεςτικϊν οχθμάτων, πυροςβεςτικϊν πλοίων ι 
άλλου είδουσ πυροςβεςτικοφ εξοπλιςμοφ. Ρι εγκεκριμζνεσ δαπάνεσ γίνονται 
υποχρεωτικά εντόσ των ανωτζρω ορίων και δεν επιτρζπεται υπζρβαςθ αυτϊν, εκτόσ εάν 
αυτι εγκρικεί μετά από αιτιολόγθςι τθσ από τον αρμόδιο Υυντονιςτι του 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 

4. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, κακορίηεται 
θ ςτελζχωςθ, κακϊσ και κάκε άλλθ λεπτομζρεια για τθν οργάνωςθ και λειτουργία των 
Σεριφερειακϊν Συροςβεςτικϊν Διοικιςεων. 

5. έσ Διοικθτισ τθσ Σεριφερειακισ Συροςβεςτικισ Διοίκθςθσ Αττικισ τοποκετείται 
ανϊτατοσ αξιωματικόσ με τον βακμό που αναφζρεται ςτθν παρ. 6 του άρκρου 6 του ν. 
3511/2006, όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 73 του παρόντοσ.  

 
Άρκρο 94 

Αρμοδιότθτεσ και λειτουργία των Διοικιςεων Πυροςβεςτικϊν Τπθρεςιϊν Νομϊν 
(ΔΙ.Π.Τ.Ν.) 

 
1. Ρι Διοικιςεισ Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν Οομοφ (ΔΙ.Σ.Χ.Ο.) υπάγονται ςτθν οικεία 
Σεριφερειακι Συροςβεςτικι Διοίκθςθ, ζχουν ςτθν αρμοδιότθτά τουσ τισ Συροςβεςτικζσ 
Χπθρεςίεσ του νομοφ και εδρεφουν ςτθν πρωτεφουςα του. 
2. Ειδικά ςτισ Διοικιςεισ Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν Ακθνϊν, Σειραιϊσ, Ανατολικισ 
Αττικισ, Δυτικισ Αττικισ και ςτθ ΔΙ.Σ.Χ.Ο. Θεςςαλονίκθσ, ωσ Διοικθτισ τοποκετείται 
Αρχιπφραρχοσ. 
3. Ρι υφιςτάμενεσ δομζσ Σολιτικισ Σροςταςίασ ςε τοπικό επίπεδο υπάγονται 
επιχειρθςιακά ςτισ αντίςτοιχεσ ΔΙ.Σ.Χ.Ο. για προλθπτικζσ και καταςταλτικζσ δράςεισ. 

 
Άρκρο 95 

Κακικοντα Διοικθτι Πυροςβεςτικϊν Τπθρεςιϊν Νομοφ 

1. Ρ Διοικθτισ Διοίκθςθσ Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν Οομοφ, που μπορεί να είναι και 
Διοικθτισ τθσ Συροςβεςτικισ Χπθρεςίασ τθσ πρωτεφουςασ του Οομοφ, ζχει όλα τα 
δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται για τθ κζςθ του και το βακμό του 
από τισ ιςχφουςεσ για το Συροςβεςτικό Υϊμα διατάξεισ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ 
πυρκαγιάσ ι κεομθνίασ ι άλλου ςοβαροφ ςυμβάντοσ ι επιχειριςεων πολιτικισ 
προςταςίασ ςτο Οομό, με εντολι του Διοικθτι τθσ οικείασ Σεριφερειακισ 
Συροςβεςτικισ Διοίκθςθσ, μεταβαίνει επιτόπου και αναλαμβάνει προςωπικά τθ 
Διεφκυνςθ του πυροςβεςτικοφ ζργου και το ςυντονιςμό των πυροςβεςτικϊν και λοιπϊν 
τακτικϊν επιχειρθςιακϊν και υποςτθρικτικϊν δυνάμεων Σολιτικισ Σροςταςίασ. Θ μθ 
ςυμμόρφωςθ των πυροςβεςτικϊν και λοιπϊν τακτικϊν επιχειρθςιακϊν και 
υποςτθρικτικϊν δυνάμεων Σολιτικισ Σροςταςίασ με τα ανωτζρω αποτελεί ςοβαρό 
πεικαρχικό παράπτωμα, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ κατά περίπτωςθ διατάξεισ. 

2. Φο Διοικθτι Συροςβεςτικϊν Χπθρεςιϊν Οομοφ, όταν απουςιάηει ι κωλφεται, 
αναπλθρϊνει ο αρχαιότεροσ Αξιωματικόσ Γενικϊν Μακθκόντων που υπθρετεί ςτο Οομό, 
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που ςτθν περίπτωςθ αυτι ζχει όλα τα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ του Διοικθτι. 
 

Άρκρο 96 
Βακμοί ζωσ τουσ οποίουσ εξελίςςονται οι Αξιωματικοί 

 
1.  Θ παρ. 3 του άρκρου 4 του π.δ. 305/1992 (Αϋ 152) αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ:  
«3.  Ρι Αξιωματικοί Ειδικϊν Μακθκόντων μποροφν να προάγονται ωσ εξισ: 
     α. Φου Μλάδου Διοικθτικϊν εξελίςςονται βακμολογικά μζχρι το βακμό του Συράρχου 
Διοικθτικοφ. 
     β. Φου Μλάδου Χγειονομικϊν εξελίςςονται βακμολογικά μζχρι το βακμό του 
Αρχιπυράρχου Χγειονομικοφ. 
     γ. Φου Μλάδου Φεχνικϊν εξελίςςονται βακμολογικά μζχρι το βακμό του Συράρχου 
Φεχνικοφ. 
     δ. Φου Μλάδου Σλοθγϊν εξελίςςονται βακμολογικά μζχρι το βακμό του Συράρχου 
Σλοθγοφ. 
     ε. Φου Μλάδου Σλθροφορικισ εξελίςςονται βακμολογικά μζχρι το βακμό του 
Συράρχου Σλθροφορικισ. 
   ςτ. Φων Μλάδων Ϋειριςτϊν και Φεχνικϊν αεροςκαφϊν εξελίςςονται βακμολογικά μζχρι 
το βακμό του Συράρχου». 
 
2. Ματ’ εξαίρεςθ των ανωτζρω, οι Αξιωματικοί Ειδικϊν κακθκόντων του Σ.Υ. που 
κρίνονται ωσ ευδοκίμωσ τερματίςαντεσ τθ ςταδιοδρομία τουσ, προάγονται εν ενεργεία 
ςτον επόμενο βακμό, τίκενται ςτθ διάκεςθ τθσ Χπθρεςίασ και αποςτρατεφονται 
αυτεπαγγζλτωσ, 30 θμζρεσ μετά τθν προαγωγι, τουσ με νζο προεδρικό διάταγμα.   

 
Άρκρο 97 

Κωδικοποίθςθ διατάξεων 

Ξε προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ, επιτρζπεται να κωδικοποιοφνται ςε ενιαίο κείμενο οι διατάξεισ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που αφοροφν το Συροςβεςτικό Υϊμα και το προςωπικό του.  
Για τον ςκοπό αυτόν, ςυςτινεται, με απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ, ειδικι επιτροπι ςτο Χπουργείο Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ 
του Σολίτθ ςτθν οποία ςυμμετζχει ο Οομικόσ Υφμβουλοσ του Μράτουσ ςτο Χπουργείο 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ ωσ Σρόεδροσ, ζνα μζλοσ ΔΕΣ με ειδίκευςθ 
ςτο δθμόςιο δίκαιο, οι Διευκυντζσ των Διευκφνςεων του Επιτελείου Συροςβεςτικοφ 
Υϊματοσ, ο προϊςτάμενοσ τθσ Οομικισ Χπθρεςίασ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και ο 
προϊςτάμενοσ του Φμιματοσ Οομικισ Χποςτιριξθσ, Οομοκετικισ Σρωτοβουλίασ, και 
Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Χποκζςεων τθσ Διεφκυνςθσ Επιτελικισ Χποςτιριξθσ τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ του Χπουργείου. Μακικοντα γραμματειακισ υποςτιριξθσ τθσ 
επιτροπισ αςκεί υπάλλθλοσ τθσ Οομικισ Χπθρεςίασ που ορίηεται από τον προϊςτάμενό 
του. Ματά τθν κωδικοποίθςθ αυτι επιτρζπεται, χωρίσ να αλλοιϊνεται θ ζννοια των 
ιςχυουςϊν διατάξεων, θ νζα διάρκρωςι του, όπωσ διάςπαςθ ι ςυγχϊνευςθ άρκρων, θ 
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απάλειψθ διατάξεων που ζχουν καταργθκεί ρθτά ι ςιωπθρά, κακϊσ και μεταβατικϊν 
διατάξεων που δεν ιςχφουν. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

Σελικζσ, μεταβατικζσ και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ 
 

Άρκρο 98 
Σελικζσ, μεταβατικζσ και άλλεσ διατάξεισ 

 
1. Ξζχρι τθν ζκδοςθ των κανονιςτικϊν πράξεων και τθ ςτελζχωςθ του Επιτελείου και 
των Χπθρεςιϊν του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ με τα προβλεπόμενα από τον παρόντα 
νόμο όργανα, εξακολουκοφν να λειτουργοφν με τθ διάρκρωςθ και τα όργανα που 
προβλζπονται από τισ κείμενεσ, κατά το χρόνο δθμοςίευςθσ του παρόντοσ νόμου ςτθν 
Εφθμερίδα τθσ Μυβερνιςεωσ, διατάξεισ.  
2. Διατάξεισ νόμων και κανονιςτικϊν πράξεων  που ρυκμίηουν κζματα προςωπικοφ και 
Χπθρεςιϊν του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ εξακολουκοφν να ιςχφουν, εφόςον δεν 
αντίκειται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ.  
3. Ματά τθν πρϊτθ εφαρμογι του παρόντοσ και για τισ ανάγκεσ προςαρμογισ ςτο νζο 
κακεςτϊσ και ιδίωσ ςτθ μείωςθ του αρικμοφ των Αντιςτρατιγων Γενικϊν Μακθκόντων 
του προθγοφμενου εδαφίου, αποφαίνεται το αρμόδιο Υυμβοφλιο του Σ.Υ., ςφμφωνα με 
τισ κείμενεσ διατάξεισ, επιλζγοντασ μεταξφ των Αντιςτρατιγων Γενικϊν Μακθκόντων του 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, πλθν του Αντιςτρατιγου-Αρχθγοφ. Ρι δφο Αντιςτράτθγοι που 
κα επιλεγοφν κατά τθν ανωτζρω διαδικαςία καταλαμβάνουν τισ κζςεισ του Χπαρχθγοφ 
Χποςτιριξθσ και του Χπαρχθγοφ Επιχειριςεων, ενϊ ο τρίτοσ κεωρείται «ευδοκίμωσ 
τερματίςασ».  
4. Αξιωματικοί που υπθρετοφν ςε οργανικζσ κζςεισ οι οποίεσ καταργοφνται με τισ 
διατάξεισ του παρόντοσ παραμζνουν ςτθν ενεργό υπθρεςία του Συροςβεςτικοφ 
Υϊματοσ εκτόσ οργανικϊν κζςεων, αςκϊντασ τα κακικοντά τουσ ςτισ υπθρεςίεσ που κα 
οριςκοφν, ζωσ το ζτοσ των κρίςεων κατά το οποίο ςυμπλθρϊνουν 35ετι ςυντάξιμθ 
υπθρεςία και, εφόςον ςυμπλθρϊςουν αυτι, αποχωροφν ωσ «ευδοκίμωσ 
τερματίςαντεσ».   
 

Άρκρο 99 
Θζματα Πυροςβεςτϊν Πενταετοφσ Τποχρζωςθσ  

 
1. Ξετά το βϋ εδάφιο τθσ παρ. 8 του άρκρου 15 του ν. 3938/2011 (Αϋ61) προςτίκενται 
εδάφια ωσ ακολοφκωσ:  
«Θ ζνταξθ των Συροςβεςτϊν Σενταετοφσ Χποχρζωςθσ των προθγοφμενων εδαφίων ςτο 
μόνιμο πυροςβεςτικό προςωπικό δφναται να γίνει και πριν από τθ ςυμπλιρωςθ τθσ 
πενταετίασ υπό τουσ όρουσ του παρόντοσ, εφόςον τοφτο επιβάλλεται από τισ 
υπθρεςιακζσ ανάγκεσ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και ςφμφωνα με το 
επικαιροποιθμζνο Ξεςοπρόκεςμο Σλαίςιο Δθμοςιονομικισ Υτρατθγικισ 2013-2016 (ν. 
4093/2012 Αϋ 222, όπωσ τροποποιικθκε με τον ν. 4127/2013 Αϋ 50). Χποβολι αιτιςεων 
ζνταξθσ κατά τα ανωτζρω είναι δυνατι κατόπιν ζκδοςθσ απόφαςθσ των Χπουργϊν 
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Ρικονομικϊν, Διοικθτικισ Ξεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και 
Δθμόςιασ Φάξθσ, μετά από ςχετικι γνϊμθ του Υυμβουλίου Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ του 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ».   
2. Φο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 10 του άρκρου 15 του ν. 3938/2011 (Αϋ 61) 
αντικακίςταται ωσ εξισ: «Ξζχρι τθν ζκδοςθ του προεδρικοφ διατάγματοσ αυτοφ, οι 
Συροςβζςτεσ πενταετοφσ υποχρζωςθσ μετατίκενται και αποςπϊνται ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Μανονιςμοφ Ξετακζςεων που ιςχφει για το μόνιμο πυροςβεςτικό 
προςωπικό. Υτθν περίπτωςθ αυτι ςτα αρμόδια Χπθρεςιακά Υυμβοφλια Ξετακζςεων 
ςυμμετζχουν, αντί των δφο αιρετϊν εκπροςϊπων των πυροςβεςτικϊν υπαλλιλων, δφο 
αιρετοί εκπρόςωποι των Συροςβεςτϊν Σενταετοφσ Χποχρζωςθσ». 
3. Θ διάταξθ τθσ παρ. 9 του άρκρου 15 του ν. 3938/2011 (Αϋ 63) αντικακίςταται ωσ 
εξισ: 
«9. α) Ρι Συροςβζςτεσ πενταετοφσ υποχρζωςθσ αςκοφν κυρίωσ κακικοντα 
δαςοπυρόςβεςθσ, δαςοπροςταςίασ και πυραςφάλειασ. Επίςθσ, δφνανται να διατίκενται 
επικουρικά και ςτθν άςκθςθ των λοιπϊν κακθκόντων του πυροςβεςτικοφ προςωπικοφ, 
ανάλογα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ. Ματ’ εξαίρεςθ, όταν ςυντρζχουν ειδικοί ι ζκτακτοι 
υπθρεςιακοί λόγοι που δυςχεραίνουν ουςιωδϊσ τθν άςκθςθ του επιχειρθςιακοφ ζργου 
και τθν αποτελεςματικότθτα του πυροςβεςτικοφ μθχανιςμοφ, επιτρζπεται, μόνο για τθν 
αντιμετϊπιςθ αυτϊν, να διατίκενται και ςε κφριεσ πυροςβεςτικζσ δράςεισ. Ματά τθν 
άςκθςθ των κακθκόντων τουσ φζρουν ςτολι και κατάλλθλο εξοπλιςμό. Φο φφαςμα τθσ 
ςτολισ και τα λοιπά είδθ ιματιςμοφ και υπόδθςθσ χορθγοφνται από το Δθμόςιο. Ξε 
απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ κακορίηονται ο 
τφποσ, το χρϊμα και θ ςφνκεςθ τθσ ςτολισ, κακϊσ και τα αναγκαία ατομικά εφόδια που 
χορθγοφνται ςτουσ Συροςβζςτεσ πενταετοφσ υποχρζωςθσ για τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τουσ. Για το χρόνο εργαςίασ και τισ άδειεσ των Συροςβεςτϊν πενταετοφσ 
υποχρζωςθσ εφαρμόηονται ανάλογα οι διατάξεισ που ιςχφουν για τουσ Συροςβζςτεσ.  
     β) Ειδικά για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων και εξαιρετικϊν επιχειρθςιακϊν αναγκϊν 
του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ εφαρμόηονται ανάλογα και για τουσ Συροςβζςτεσ 
Σενταετοφσ Χποχρζωςθσ οι διατάξεισ τθσ παρ.3 του άρκρου 15, των παρ.  4 και 5 του 
άρκρου 23 κακϊσ και των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 24 του π.δ. 210/1992 (Αϋ 99). Για 
τον επιπλζον του προβλεπόμενου χρόνο απαςχόλθςθσ που αντιςτοιχεί ςτθν 
αντιμετϊπιςθ των παραπάνω καταςτάςεων χορθγείται ςτουσ Συροςβζςτεσ Σενταετοφσ 
Χποχρζωςθσ ανάλογοσ  χρόνοσ ανάπαυςθσ».   

 
Άρκρο 100 

Θζματα εκελοντϊν Π.. 
 
1. Θ αφαίρεςθ ι αναςτολι τθσ ιδιότθτασ του εκελοντι πυροςβζςτθ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ των παρ. 2 και 4 του άρκρου 25 του ν. 4029/2011 (Αϋ 245) υπάγεται εφεξισ 
ςτθν αρμοδιότθτα του οικείου Διοικθτι τθσ Σεριφερειακισ Συροςβεςτικισ Διοίκθςθσ.  
2. Φο πρϊτο εδάφιο του άρκρου 19 του ν. 4029/2011, τροποποιείται ωσ εξισ: «Ρι 
εργοδότεσ υποχρεοφνται να επιτρζπουν ςτουσ εκελοντζσ πυροςβζςτεσ που 
απαςχολοφνται ςτθν επιχείρθςθ τουσ, να ςυμμετζχουν ςτο πυροςβεςτικό ζργο όταν 
καλοφνται από το Συροςβεςτικό Υϊμα και εφόςον ζχει τεκεί το μόνιμο προςωπικό ςε 
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γενικι επιφυλακι, θ οποία αποδεικνφεται με τθν ζκδοςθ ςχετικισ διαταγισ ι 
κακίςταται απολφτωσ αναγκαία θ άμεςθ επζμβαςθ για αντιμετϊπιςθ ςυμβάντοσ ςε 
περιοχι που λειτουργεί μόνο εκελοντικι πυροςβεςτικι υπθρεςία». 
3.  Θ παρ. 3 του άρκρου 20 του ν. 4029/2011 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 
«3. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ 
κακορίηονται ο τφποσ τθσ ςτολισ, τα χορθγοφμενα εφόδια, τα μζςα, ο ατομικόσ 
εξοπλιςμόσ που φζρουν οι εκελοντζσ πυροςβζςτεσ και οι προδιαγραφζσ που πρζπει 
αυτά να πλθροφν, θ ςυχνότθτα και θ διαδικαςία χοριγθςθσ τουσ, θ κατ’ εξαίρεςθ 
δυνατότθτα απόκτθςισ τουσ με δαπάνεσ του ίδιου του εκελοντι ι με δωρεά δθμόςιου ι 
ιδιωτικοφ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, ωσ και θ διαδικαςία διαγραφισ τουσ ωσ 
δθμόςιου υλικοφ». 
4.  Θ διάταξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 32 του ν. 4029/2011 αντικακίςταται ωσ εξισ: «Ξε 
απόφαςθ του οικείου Διοικθτι τθσ Σεριφερειακισ Συροςβεςτικισ Διοίκθςθσ 
κακορίηονται οι όροι, οι προχποκζςεισ και θ διαδικαςία απόκτθςθσ και απϊλειασ τθσ 
ιδιότθτασ του «Ϊίλου του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ», θ οργάνωςι τουσ και οι 
ειδικότερεσ υπθρεςίεσ που παρζχουν και δθμιουργείται Ειδικό Ξθτρϊο καταγραφισ του 
ςε επίπεδο Σεριφερειακισ Διοίκθςθσ και ςυνολικό Γενικό Ξθτρϊο καταγραφισ τουσ ςτο 
Επιτελείο Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ». 
5.  Θ διάταξθ του εδαφ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 18 του ν. 4029/2011 αντικακίςταται 
ωσ εξισ: «Ρι εκελοντζσ πυροςβζςτεσ που ζχουν τουλάχιςτον τετραετι ςυνολικι 
ευδόκιμθ εκελοντικι υπθρεςία και ζχουν τα απαιτοφμενα προςόντα, λαμβάνουν μόρια 
κατά τουσ διαγωνιςμοφσ, για κατάταξθ ςτο Συροςβεςτικό Υϊμα». 
6. Ξετά το αϋ εδάφιο τθσ παρ. 3 του άρκρου 27 του ν. 4029/2011 προςτίκεται εδάφιο 
βϋ ωσ ακολοφκωσ: «Ξε τθν ίδια απόφαςθ μπορεί να ορίηεται ο εποχικόσ χαρακτιρασ τθσ 
λειτουργίασ τουσ».  
7. Θ παρ. 1 του άρκρου 21 του ν. 4029/2011 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 
«Ρι εκελοντζσ πυροςβζςτεσ που επικυμοφν να αποκτιςουν υπθρεςιακι άδεια οδθγοφ-
χειριςτι πυροςβεςτικϊν οχθμάτων-μθχανθμάτων, για τθν κάλυψθ των επιχειρθςιακϊν 
αναγκϊν και λοιπϊν υπθρεςιακϊν υποχρεϊςεων αρμοδιότθτασ Σ.Υ., υποβάλλουν ςτθν 
επαγγελματικι υπθρεςία που υπάγονται τα εξισ δικαιολογθτικά: 
α. Επικυρωμζνο αντίγραφο πολιτικισ άδειασ οδιγθςθσ ςε ιςχφ. 
β. Δφο ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ τφπου ταυτότθτασ».  
 

Άρκρο 101 
Επιμζρουσ ηθτιματα πυροπροςταςίασ, υγείασ και αςφάλειασ προςωπικοφ Π.. 

 
1.  Φθν ευκφνθ για τθν τοποκζτθςθ, τθ ςυντιρθςθ και τθν καλι λειτουργία όλων των 
προλθπτικϊν και καταςταλτικϊν μζτρων και μζςων πυροπροςταςίασ ςε όλεσ τισ 
επιχειριςεισ, εκμεταλλεφςεισ και εργαςίεσ του ιδιωτικοφ και του δθμόςιου τομζα ζχει ο 
ιδιοκτιτθσ ι ο εκμεταλλευτισ ι ο εργοδότθσ. 
2.  Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Σεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Μλιματικισ 
Αλλαγισ και Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ κακορίηονται οι διαδικαςίεσ και 
ο τρόποσ ςυνεργαςίασ, ςε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, μεταξφ Συροςβεςτικοφ 
Υϊματοσ και Ειδικισ Γραμματείασ Δαςϊν που αφοροφν: α) ςτισ δράςεισ πρόλθψθσ και 
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προςταςίασ των δαςικϊν εκτάςεων από δαςικζσ πυρκαγιζσ και ςτθν εκπόνθςθ ςχεδίων 
που υποςτθρίηουν αυτζσ, β) ςτθν παροχι υποςτιριξθσ και ςτθ διαςφάλιςθ άμεςθσ 
ςυνδρομισ ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ από τθν οικεία Δαςικι Χπθρεςία προσ 
το Συροςβεςτικό Υϊμα κατά τθν αντιμετϊπιςθ των δαςικϊν πυρκαγιϊν. 
3.  Ξε Σροεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ 
και Σροςταςίασ του Σολίτθ ρυκμίηονται κζματα προςταςίασ τθσ υγείασ και αςφάλειασ 
του προςωπικοφ του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 
4. Θ παρ. 4 του άρκρου 14 του ν. 3511/2006 αντικακίςτανται ωσ εξισ: 
«4. Ρ ζλεγχοσ για τθν εφαρμογι των πυροςβεςτικϊν διατάξεων, των κανονιςμϊν 
πυροπροςταςίασ και γενικά τθσ νομοκεςίασ πυραςφάλειασ ανικει ςτα πυροςβεςτικά 
όργανα, τα οποία υποχρεοφνται να διευκολφνουν οι ιδιοκτιτεσ ι εκμεταλλευόμενοι τισ 
επιχειριςεισ ι εγκαταςτάςεισ ι οι εργοδότεσ κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 1β του ν. 
3850/2010 (Αϋ 84) όπωσ κάκε φορά ιςχφει, ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ ι εγκαταςτάςεισ, 
εκμεταλλεφςεισ και εργαςίεσ του ιδιωτικοφ και του δθμόςιου τομζα που αφοροφν. Για 
τον ζλεγχο των επιχειριςεων και εγκαταςτάςεων, που αφοροφν δθμόςια κεάματα, θ 
είςοδοσ των πυροςβεςτικϊν οργάνων είναι ελεφκερθ». 

 



[161] 

 

 

 
ΜΕΡΟ Δϋ 

Εκνικό υντονιςτικό Κζντρο Ελζγχου υνόρων, Μετανάςτευςθσ και Αςφλου 
(Ε..Κ.Ε..Μ.Α.) 

 

Άρκρο 102 
Αρμοδιότθτεσ Ε..Κ.Ε..Μ.Α. 

Φο άρκρο 27 του ν. 4058/2012, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 9 του ν. 4150/2013 (Αϋ 
102), αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 «Άρκρο 27 
Αρμοδιότθτα 

 
1. Φο Εκνικό Υυντονιςτικό Μζντρο Επιτιρθςθσ και Ελζγχου των Υυνόρων (Ε.Υ.Μ.Ε.Ε.Υ.) 
μετονομάηεται ςε Εκνικό Υυντονιςτικό Μζντρο Ελζγχου Υυνόρων, Ξετανάςτευςθσ και 
Αςφλου (Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α.) και αςκεί τισ ακόλουκεσ ιδίωσ αρμοδιότθτεσ: 

α. Φο ςυντονιςμό τθσ επιχειρθςιακισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των ςυναρμόδιων, ςε 
εκνικό επίπεδο, φορζων και υπθρεςιϊν, για τα κζματα τθσ μετανάςτευςθσ και του 
αςφλου και ιδίωσ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του Νιμενικοφ Υϊματοσ-Ελλθνικισ 
Ακτοφυλακισ, τθσ Χπθρεςίασ Αςφλου, τθσ Χπθρεςίασ Σρϊτθσ Χποδοχισ και των 
ςυναρμόδιων υπθρεςιϊν του Δθμοςίου, με γνϊμονα τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ 
των περιςτατικϊν αρμοδιότθτάσ του, τόςο ςε προλθπτικό όςο και ςε καταςταλτικό 
επίπεδο, χωρίσ να κίγεται θ αυτοτζλειά τουσ,   
        β. το ςυντονιςμό και παρακολοφκθςθ των δράςεων και μζτρων που εφαρμόηονται 
ςτο πλαίςιο τθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ πολιτικισ ςτουσ τομείσ ελζγχου ςυνόρων, 
μετανάςτευςθσ και αςφλου, 

γ. τθ διατφπωςθ και υποβολι προτάςεων για κζματα μεταναςτευτικισ πολιτικισ και 
ιδίωσ βελτίωςθσ του ςυντονιςμοφ και τθσ ςυνεργαςίασ των εμπλεκόμενων φορζων, 
       δ. τθ μζριμνα για τθν εκπόνθςθ του Εκνικοφ Υτρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ 
Υχεδίου αντιμετϊπιςθσ του μεταναςτευτικοφ ηθτιματοσ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
εφαρμογισ του και τθν προςαρμογι του ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ τθσ μετανάςτευςθσ 
και του αςφλου, 

   ε. Φθ ςυνεργαςία με αντίςτοιχα κζντρα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 
τον Ευρωπαϊκό Ρργανιςμό για τθ διαχείριςθ τθσ επιχειρθςιακισ ςυνεργαςίασ ςτα 
εξωτερικά ςφνορα των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Frontex), κακϊσ και με 
αντίςτοιχα όργανα ι δομζσ που λειτουργοφν ςε τρίτεσ χϊρεσ και ιδίωσ με άλλουσ 
διεκνείσ και ευρωπαϊκοφσ οργανιςμοφσ και υπθρεςίεσ με αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ,  

 ςτ. τθν εφαρμογι του ευρωπαϊκοφ μοντζλου αςφάλειασ των εξωτερικϊν ςυνόρων 
και τθν ανάλυςθ των κινδφνων, 

 η. τθν εξαςφάλιςθ και διατιρθςθ περιβάλλοντοσ ςυναντίλθψθσ και ενιαίασ 
προςζγγιςθσ και διαχείριςθσ των κεμάτων τθσ αρμοδιότθτάσ του, 
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θ. τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν και ςτατιςτικϊν ςτοιχείων από όλουσ τουσ 
ςυναρμόδιουσ φορείσ ςχετικά με τα κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του και τθν ανάλυςι 
τουσ, 

κ. τθν παρακολοφκθςθ των εξελίξεων ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και τθσ τεχνολογίασ 
για τθν επιτιρθςθ των εξωτερικϊν ςυνόρων, 

ια.  Φθ ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ εκνικζσ αρχζσ για τθν αξιοποίθςθ των 
ευρωπαϊκϊν και εκνικϊν πόρων με ςκοπό τθν υποβολι ολοκλθρωμζνων και 
αλλθλοςυμπλθροφμενων προτάςεων για τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των 
κεμάτων τθσ αρμοδιότθτάσ του,  

ιβ. Φο ςυντονιςμό και τθν εφαρμογι των ςφγχρονων εκπαιδευτικϊν προτφπων 
(εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν), για τθν αποτελεςματικότερθ και ενιαία εφαρμογι των 
ςχετικϊν μζτρων, κακϊσ και τθ ςυνεργαςία με επιςτθμονικοφσ φορείσ και οργανιςμοφσ 
ι πανεπιςτθμιακά ιδρφματα, τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, για τθν αναβάκμιςθ του 
επιπζδου των παρεχόμενων υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ του, κακϊσ και 
του προςωπικοφ των ςυνεργαηόμενων με αυτό φορζων και υπθρεςιϊν,  

ιγ. Φθ μζριμνα για τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ από αντίςτοιχεσ αρχζσ κρατϊν μελϊν 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τρίτων χωρϊν, 

ιδ. Φο ςυντονιςμό τθσ δράςθσ μεταξφ των αρμόδιων Ελλθνικϊν Αρχϊν ςτα εξωτερικά 
ςφνορα, 

ιε. Φθ ςυνεργαςία με τα κεςμικά όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τισ αρμόδιεσ 
αρχζσ τρίτων χωρϊν και τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ που είναι υπεφκυνοι για τθ 
διαχείριςθ των ςυνόρων και  

ιςτ. Φθν εποπτεία τθσ εφαρμογισ των κοινοτικϊν και εκνικϊν μζτρων ςχετικά με τθ 
διαχείριςθ των εξωτερικϊν ςυνόρων τθσ Ϋϊρασ.   
2. Φο Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. λειτουργεί ωσ ενιαία εκνικι μονάδα πλθροφοριϊν και 
δεδομζνων ςε κζματα μετανάςτευςθσ και αςφλου. Υτο πλαίςιο αυτό επικοινωνεί και 
ςυνεργάηεται ιδίωσ με όλα τα επιχειρθςιακά κζντρα και βάςεισ δεδομζνων που 
λειτουργοφν ςτο πλαίςιο των φορζων και υπθρεςιϊν τθσ περ. α’ τθσ προθγοφμενθσ 
παραγράφου, κακϊσ και με τα αντίςτοιχα κζντρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τον 
Ευρωπαϊκό Ρργανιςμό «Frontex», με άλλουσ ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ και 
υπθρεςίεσ με αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ. Για τον ςκοπό αυτό, το Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. ςυνάπτει 
μνθμόνια ςυνεργαςίασ με αντίςτοιχουσ φορείσ ι υπθρεςίεσ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ. 
3. Φο Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. αποτελεί αυτοτελι Χπθρεςία που υπάγεται απευκείασ ςτον 
Χπουργό Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ. Επίςθσ αποτελεί «Εκνικό Μζντρο 
Υυντονιςμοφ», κατά τθν ζννοια του Μανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκοφ 
Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 22ασ Ρκτωβρίου 2013, για τθ κζςπιςθ του 
Ευρωπαϊκοφ Υυςτιματοσ Επιτιρθςθσ των Υυνόρων (EUROSUR), το οποίο υλοποιεί το 
«εκνικό ςφςτθμα επιτιρθςθσ των ςυνόρων» και ανταλλάςςει πλθροφορίεσ με τα 
αντίςτοιχα κζντρα των άλλων κρατϊν μελϊν, κακϊσ και με τον Frontex.  
4.      Φα ειδικότερα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ των εμπλεκόμενων Υωμάτων, 
φορζων και υπθρεςιϊν με τθ διαχείριςθ των κεμάτων που αφοροφν ςτον ζλεγχο των 
ςυνόρων, ςτθ μετανάςτευςθ και το άςυλο δεν κίγονται. 
5.      Υτισ διεκνείσ ςχζςεισ του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. χρθςιμοποιείται ο αγγλικόσ όροσ National 
Coordination Center for Border Control, Immigration and Asylum. 
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6.      Ξε απόφαςθ των Χπουργϊν Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ και 
Οαυτιλίασ και Αιγαίου κακορίηεται θ ζδρα του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α.». 

 
 

Άρκρο 103 
Διάρκρωςθ Ε..Κ.Ε..Μ.Α. 

Ξετά το άρκρο 27 του ν. 4058/2012, όπωσ αντικακίςταται με το άρκρο 102 του 
παρόντοσ, προςτίκεται άρκρο 27Α ωσ εξισ: 

«Άρκρο 27Α 
Διάρκρωςθ 

 
1. Φο Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. διαρκρϊνεται ςτα ακόλουκα Φμιματα: 
     α.  Φμιμα Υυντονιςμοφ και Διαχείριςθσ 
  β.  Φμιμα Ανάλυςθσ και Φεκμθρίωςθσ. 
     γ. Φμιμα  Διεκνϊν Υχζςεων. 
     δ. Φμιμα Εκπαίδευςθσ, Ανάπτυξθσ και Φεχνολογίασ. 
    ε. Φμιμα Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ. 
2. Φο Φμιμα Υυντονιςμοφ και Διαχείριςθσ αςκεί τισ ακόλουκεσ ιδίωσ αρμοδιότθτεσ: 
     α. Ξεριμνά για τθ ςφνταξθ από τα αρμόδια Υϊματα του πλαιςίου των αρχϊν 
ςχεδιαςμοφ και διεξαγωγισ των επιχειριςεων,  
     β. Ξεριμνά για τον κακοριςμό από τα Υϊματα των κανόνων εμπλοκισ των υπθρεςιϊν 
ελζγχου και επιτιρθςθσ των ςυνόρων,  
     γ. παρακολουκεί τθν εφαρμογι των διενεργοφμενων από τα αρμόδια Υϊματα και τισ 
Χπθρεςίεσ επιχειριςεων, και, ςε ςυνεργαςία με αυτά, αξιολογεί τθν 
αποτελεςματικότθτά τουσ, εκτιμά τυχόν ανάγκθ τροποποίθςισ τουσ και μελετά το 
κόςτοσ των μελλοντικϊν δράςεων,  
     δ. παρακολουκεί τισ ροζσ των μεταναςτϊν μετά τθν είςοδό τουσ ςτθ χϊρα και, ςε 
ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, κακορίηει ςε επιτελικό επίπεδο τουσ χϊρουσ 
υποδοχισ, φιλοξενίασ και κράτθςισ τουσ, 
     ε. προωκεί, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Χπουργείου Εξωτερικϊν, 
και υποςτθρίηει τα αιτιματα των ςυναρμόδιων αρχϊν για επιχειρθςιακι ςυνεργαςία με 
τισ γειτονικζσ χϊρεσ, με γνϊμονα τθν προαγωγι των εκνικϊν ςυμφερόντων και ςε 
ςυνεργαςία με τουσ κατά περίπτωςθ αρμόδιουσ φορείσ.  
    ςτ. πραγματοποιεί επιςκζψεισ ςτουσ τόπουσ και υπθρεςίεσ διεξαγωγισ των 
επιχειριςεων, 
     η. παρακολουκεί και ςυμμετζχει ςε ευρωπαϊκζσ ι διεκνείσ ςυνεδριάςεισ για τα 
κζματα τθσ αρμοδιότθτασ του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. και 
     θ. διαχειρίηεται το Μζντρο Επιτιρθςθσ Υυνόρων του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. και τοποκετεί ςε 
αυτό το κατάλλθλο προςωπικό, ιδίωσ από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία και το Νιμενικό 
Υϊμα-Ελλθνικι Ακτοφυλακι. 
3. Φο Φμιμα Ανάλυςθσ και Φεκμθρίωςθσ αςκεί τισ ακόλουκεσ ιδίωσ αρμοδιότθτεσ:   
     α. ςυγκεντρϊνει, αναλφει και ερμθνεφει πλθροφορίεσ για κζματα αρμοδιότθτασ του 
Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α., 
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     β. εκτιμά, υπό τθν κακοδιγθςθ των αρμόδιων υπθρεςιϊν των Υωμάτων, ανάλογα με 
το αν πρόκειται για χερςαία ι καλάςςια ςφνορα, το επίπεδο των κινδφνων ςε αυτά, 
     γ. αναλφει τισ αιτίεσ τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ και καταρτίηει ειδικζσ εκκζςεισ 
ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά, τισ μεταβολζσ και τισ μεκόδουσ τθσ παράνομθσ 
μετανάςτευςθσ, ιδίωσ όταν αυτι φζρει το χαρακτιρα οργανωμζνου εγκλιματοσ,   
     δ. μεριμνά για τθν εφαρμογι από όλουσ τουσ φορείσ ενόσ κοινοφ ολοκλθρωμζνου 
μοντζλου Ανάλυςθσ Μινδφνων, παρακολουκεί τθν ορκι εφαρμογι του και προβαίνει 
ςτισ αναγκαίεσ επικαιροποιιςεισ,  
     ε. ςυλλζγει και αναλφει πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ τάςεισ τθσ 
διαςυνοριακισ εγκλθματικότθτασ και διαβιβάηει τα ςχετικά πορίςματα  προσ τισ 
αρμόδιεσ Χπθρεςίεσ και φορείσ, 
     ςτ. καταγράφει ςτοιχεία για τθν πλθρότθτα και τθ χωρθτικότθτα των Μζντρων Σρϊτθσ 
Χποδοχισ, των Μζντρων φιλοξενίασ και των χϊρων κράτθςθσ και γενικά των ροϊν των 
μεταναςτϊν ςε κάκε φάςθ τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ αςφλου, φιλοξενίασ, κράτθςθσ 
και επιςτροφισ και 
     η. παρακολουκεί τθ διαδικαςία επιςτροφισ των μεταναςτϊν. 
4. Φο Φμιμα Διεκνϊν Υχζςεων αςκεί τισ ακόλουκεσ ιδίωσ αρμοδιότθτεσ:   
     α. ςυνεργάηεται με το Χπουργείο Εξωτερικϊν και τουσ άλλουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ 
για κζματα τθσ αρμοδιότθτασ του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α.,  
     β. παρακολουκεί τθ ςχετικι νομοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
     γ. ειςθγείται ςε κζματα διαχείριςθσ τθσ μετανάςτευςθσ και ςυμβάλλει ςτθν 
εφαρμογι ενιαίασ ςτρατθγικισ διαπραγμάτευςθσ,  
     δ. μεριμνά, ςε ςυνεργαςία με τισ ςυναρμόδιεσ αρχζσ, για τθ ςυμμετοχι και 
εκπροςϊπθςθ τθσ χϊρασ ςτισ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν κζματα τθσ αρμοδιότθτασ του 
Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. ςε ςχζςθ με τα ςφνορα, τθ μετανάςτευςθ και το άςυλο και  
     ε. παρακολουκεί τισ πρωτοβουλίεσ των ςυναρμόδιων αρχϊν για τθ ςφναψθ 
ςυμφωνιϊν αςτυνομικισ ςυνεργαςίασ και ςυμφωνιϊν επανειςδοχισ με τισ αρμόδιεσ 
αρχζσ άλλων κρατϊν και μεριμνά για τθν εφαρμογι τουσ. 
5. Φο Φμιμα Εκπαίδευςθσ, Ανάπτυξθσ και Φεχνολογίασ αςκεί τισ ακόλουκεσ ιδίωσ 
αρμοδιότθτεσ:  
    α. Διαμορφϊνει τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν εφαρμογι ενιαίου προγράμματοσ 
εκπαίδευςθσ ςε όλουσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ. 
    β. Αξιολογεί, ςτο πλαίςιο διμερϊν ςυνεργαςιϊν, τισ ανάγκεσ για παροχι 
τεχνογνωςίασ.  
    γ. Σαρακολουκεί τισ εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ τεχνολογίασ, υποβάλει προτάςεισ και 
ενθμερϊνει ςχετικά τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 
    δ. Υυνεργάηεται με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και αρχζσ για τθν αξιοποίθςθ των 
ευρωπαϊκϊν και εκνικϊν πόρων, με ςκοπό τθν υποβολι αλλθλοςυμπλθροφμενων και 
ολοκλθρωμζνων εκνικά προτάςεων, για τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των 
κεμάτων του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α.. 

6.  Φο Φμιμα Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ αςκεί τισ ακόλουκεσ ιδίωσ αρμοδιότθτεσ:  
    α. εκπονεί το Εκνικό Υτρατθγικό Υχζδιο αντιμετϊπιςθσ του μεταναςτευτικοφ 
προβλιματοσ και παρακολουκεί τθν εφαρμογι του,  
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    β. εξαςφαλίηει τθ διαρκι ςυμβατότθτα τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ με τισ ςφγχρονεσ 
απαιτιςεισ αντιμετϊπιςθσ των κεμάτων του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α., 
    γ. ςυντονίηει και παρακολουκεί τισ δράςεισ και ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν 
εφαρμογι τθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ πολιτικισ ςτον τομζα τθσ μετανάςτευςθσ,  
    δ. διατυπϊνει και υποβάλει προτάςεισ για κζματα μεταναςτευτικισ πολιτικισ, 
    ε. διεκπεραιϊνει ηθτιματα επικοινωνίασ, ενθμζρωςθσ του κοινοφ και δθμοςίων 
ςχζςεων και 
  ςτ. προετοιμάηει και ειςθγείται το νομικό πλαίςιο για τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω 
πολιτικισ. 
7. α. Υτο πλαίςιο του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. λειτουργεί Ξικτό Διακλαδικό Υυμβοφλιο το οποίο 
γνωμοδοτεί επί κεμάτων αρμοδιότθτασ του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. και απαρτίηεται από πζντε (5) 
μζλθ που ορίηονται, μαηί με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, με διετι κθτεία, με κοινι απόφαςθ 
των Χπουργϊν Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ και Οαυτιλίασ και Αιγαίου 
από τουσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτο Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α.. 
β. Φο Ξικτό Υυμβοφλιο ςυνεδριάηει, τακτικά κάκε τρίμθνο, και εκτάκτωσ, όταν αυτό 
κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν ςχετικισ πρόςκλθςθσ του Γενικοφ Υυντονιςτι του 
Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α.. 
γ. Φα κακικοντα του Σροζδρου του Ξικτοφ Διακλαδικοφ Υυμβουλίου αςκοφνται εκ 
περιτροπισ από τα μζλθ του. 
δ. Θ μζριμνα για τθν προπαραςκευι και τθν επιμζλεια των ςυνεδριάςεων του Ξικτοφ 
Υυμβουλίου ανατίκεται ςτο Φμιμα Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. 
ε. Υτισ ςυνεδριάςεισ του Ξικτοφ Διακλαδικοφ Υυμβουλίου μποροφν να παρίςτανται, 
φςτερα από ςχετικι πρόςκλθςθ του Σροζδρου του, εκπρόςωποι και άλλων δθμόςιων 
φορζων και αρχϊν, ανάλογα με το αντικείμενο των ςυνεδριάςεων. 
ςτ. Φα μζλθ του Ξικτοφ Διακλαδικοφ Υυμβουλίου δεν λαμβάνουν αποηθμίωςθ ι 
οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτό. 
η. Ξε απόφαςθ των Χπουργϊν Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ και 
Οαυτιλίασ και Αιγαίου κακορίηονται οι ειδικότερεσ λεπτομζρειεσ για τισ επιμζρουσ 
αρμοδιότθτεσ και τθ λειτουργία του Ξικτοφ Διακλαδικοφ Υυμβουλίου.  
8. Ξε προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταςθ των Χπουργϊν  Ρικονομικϊν, 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ και Οαυτιλίασ και Αιγαίου δφνανται να 
ςυςτινονται Φομείσ Ϊορζων και Χπθρεςιϊν εντόσ του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α., να κακορίηονται οι 
αρμοδιότθτζσ  τουσ και να ρυκμίηεται κάκε άλλο ςυναφζσ ηιτθμα». 

 
Άρκρο 104 

τελζχωςθ Ε..Κ.Ε..Μ.Α. 
Ξετά το άρκρο 27Α του ν. 4058/2012, όπωσ προςτίκεται με το άρκρο 103 του παρόντοσ, 
προςτίκεται άρκρο 27Β ωσ εξισ: 

 «Άρκρο 27Β 
Υτελζχωςθ 

 
1. Φα Φμιματα του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. ςτελεχϊνονται από ζνςτολο ι πολιτικό προςωπικό 
που μετατάςςεται, μετακινείται ι αποςπάται από τισ υπαγόμενεσ ςτο Χπουργείο 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ Χπθρεςίεσ ι εποπτευόμενουσ από αυτό 
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φορείσ, από το Νιμενικό Υϊμα-Ελλθνικι Ακτοφυλακι του Χπουργείου Οαυτιλίασ και 
Αιγαίου, κακϊσ και από άλλα Χπουργεία, Χπθρεςίεσ του Δθμοςίου, Ο.Σ.Δ.Δ., Ο.Σ.Ι.Δ. ι 
φορείσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 14 παρ. 1 
του ν. 2190/1994, όπωσ ιςχφει. 
2. Ρι αποςπάςεισ του προςωπικοφ για τθ ςτελζχωςθ των Φμθμάτων τθσ παρ. 1 
διενεργοφνται και ανανεϊνονται με κοινι απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ και του ςυναρμόδιου Χπουργοφ, μετά από πρόταςθ του 
Σροϊςταμζνου του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α., κατά παρζκκλιςθ από κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ. 
Ξετατάξεισ προςωπικοφ που υπθρετεί ςε καταργοφμενουσ ι ςυγχωνευόμενουσ φορείσ 
του Δθμοςίου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα προσ τα Φμιματα τθσ παρ. 1 
διενεργοφνται κατά προτεραιότθτα.  
3. Αρμόδια για τα κζματα του πολιτικοφ προςωπικοφ είναι τα υπθρεςιακά 
ςυμβοφλια που είναι αρμόδια για τουσ πολιτικοφσ υπαλλιλουσ του Χπουργείου 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ. Για τθν αξιολόγθςθ, τον πεικαρχικό ζλεγχο 
και όλα τα ςυναφι με τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ του πολιτικοφ προςωπικοφ ηθτιματα 
εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 3528/2007 (Αϋ 26), όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 
4. Ρι εκκζςεισ αξιολόγθςθσ του ζνςτολου προςωπικοφ του Εκνικοφ Υυντονιςτικοφ 
Μζντρου Ελζγχου Υυνόρων, Ξετανάςτευςθσ και Αςφλου (Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α.) ςυντάςςονται 
και υπόκεινται ςε γνωμάτευςθ από αξιωματικοφσ του οικείου Υϊματοσ ωσ εξισ:  
α.  Ρι εκκζςεισ αξιολόγθςθσ του προςωπικοφ των Φμθμάτων ςυντάςςονται από τον 
οικείο Σροϊςτάμενο του Φμιματοσ και ελλείψει ι κωλφματοσ αυτοφ από τον ανϊτερο ι 
αρχαιότερο αξιωματικό του Φμιματοσ. Ρι ωσ άνω εκκζςεισ υπόκεινται ςε γνωμάτευςθ 
από τον Γενικό Υυντονιςτι του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. και, ελλείψει ι κωλφματοσ αυτοφ, από τον 
ανϊτερο θ αρχαιότερο αξιωματικό του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α.. 
β. Ρι εκκζςεισ αξιολόγθςθσ των Σροϊςταμζνων των Φμθμάτων ςυντάςςονται από 
τον Γενικό Υυντονιςτι του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. και, ελλείψει ι κωλφματοσ αυτοφ, από τον 
ανϊτερο ι αρχαιότερο αξιωματικό του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α..Ρι ωσ άνω εκκζςεισ υπόκεινται ςε 
γνωμάτευςθ από τον αρμόδιο για κζματα προςωπικοφ Σροϊςτάμενο Μλάδου ι 
Επιτελείου του οικείου Υϊματοσ. 
γ. Θ ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του Γενικοφ Υυντονιςτι του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. ςυντάςςεται 
από τον αρμόδιο για κζματα προςωπικοφ Σροϊςτάμενο Μλάδου ι Επιτελείου του οικείου 
Υϊματοσ και υπόκειται ςε γνωμάτευςθ από τον άμεςο προϊςτάμενο του ςυντάκτθ. 
δ. Ματά τα λοιπά εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ για τισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ διατάξεισ 
του οικείου Υϊματοσ.  
5. Ρ πεικαρχικόσ ζλεγχοσ του ζνςτολου προςωπικοφ αςκείται από τουσ 
προερχόμενουσ από το ίδιο Υϊμα ιεραρχικά προϊςταμζνουσ του, ςφμφωνα με το ιςχφον 
για το κάκε Υϊμα πεικαρχικό δίκαιο. 
6. Tου Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. προΐςταται Γενικόσ Υυντονιςτισ. έσ Γενικόσ Υυντονιςτισ 
ορίηεται, με απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, 
ανϊτατοσ Αξιωματικόσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ι πολιτικόσ υπάλλθλοσ με βακμό Α’ 
του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, με επαρκι γνϊςθ τθσ 
αγγλικισ γλϊςςασ. Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ 
του Σολίτθ και Οαυτιλίασ και Αιγαίου μπορεί να τοποκετείται ωσ Γενικόσ Υυντονιςτισ 
ανϊτατοσ Αξιωματικόσ του Νιμενικοφ Υϊματοσ, με επαρκι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. 
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7. Ρ Γενικόσ Υυντονιςτισ, ςε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ, αναπλθρϊνεται 
από τον ανϊτερο κατά βακμό ι αρχαιότερο ζνςτολο προϊςτάμενο των Φμθμάτων. 
8. Ρ Γενικόσ Υυντονιςτισ ευκφνεται για τθν ομαλι λειτουργία αυτοφ και τθν 
αποτελεςματικι εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ του. Υτο πλαίςιο αυτό ιδίωσ: 
     α. Αξιολογεί τισ ανάγκεσ των Φμθμάτων και κατανζμει το προςωπικό ςε αυτζσ, βάςει 
των ειδικότερων γνϊςεων και ικανοτιτων του. 
     β. Επιλζγει και τοποκετεί τουσ προϊςταμζνουσ των Φμθμάτων ςφμφωνα με τθν παρ. 9 
του παρόντοσ. 
     γ. Επικοινωνεί και ςυνεργάηεται με τα αρμόδια όργανα και Χπθρεςίεσ των Υωμάτων 
και Χπθρεςιϊν του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, με το 
Νιμενικό Υϊμα-Ελλθνικι- Ακτοφυλακι, κακϊσ και με οποιαδιποτε άλλθ αρμόδια 
Χπθρεςία ι φορζα ςτο πλαίςιο εκπλιρωςθσ τθσ αποςτολισ του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α.. 
     δ. Σαρακολουκεί τισ διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ εξελίξεισ ςε κζματα αρμοδιότθτασ του 
Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. και ςυμμετζχει ςε επιτροπζσ, ςυνζδρια και ςυναντιςεισ. 
     ε. Μακορίηει τισ προτεραιότθτεσ του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α., οργανϊνει τον τρόπο εκτζλεςθσ 
των εργαςιϊν και παρζχει ςτο προςωπικό τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ για 
τθν ακριβι εκτζλεςθ των κακθκόντων του. 
   ςτ. Ρρίηει εκπροςϊπουσ για τα διάφορα ςυνζδρια, επιτροπζσ και ςυναντιςεισ, ςτο 
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α.. 
     η. Εκτελεί κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που του ανατίκεται από τον Χπουργό Δθμόςιασ 
Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ ςτο πλαίςιο εκπλιρωςθσ τθσ αποςτολισ του 
Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α.. 

θ. Αξιολογεί και αποφαςίηει για τισ πλθροφορίεσ που ανταλλάςςονται με τα κράτθ-
μζλθ, ςε περίπτωςθ που αυτζσ αφοροφν κζματα εκνικισ αςφάλειασ. 

κ. Ενθμερϊνεται για τα κζματα που αφοροφν τθν εφαρμογι τθσ εκνικισ και 
ευρωπαϊκισ πολιτικισ ςε κζματα επιτιρθςθσ ςυνόρων και διαςυνοριακοφ εγκλιματοσ. 
9. Σροϊςτάμενοι των Φμθμάτων του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. επιλζγονται και τοποκετοφνται, με 
απόφαςθ του Γενικοφ Υυντονιςτι, ανϊτεροι ι ανϊτατοι Αξιωματικοί τθσ Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ ι πολιτικοί υπάλλθλοι του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ, με εμπειρία ςτα οικεία αντικείμενα. Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ και Οαυτιλίασ και Αιγαίου δφνανται να 
τοποκετοφνται προϊςτάμενοι των Φμθμάτων του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. ανϊτεροι ι ανϊτατοι 
αξιωματικοί του Νιμενικοφ Υϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ με ςυναφι εμπειρία ςτα 
οικεία αντικείμενα.  
10. Ρι προϊςτάμενοι των Φμθμάτων διευκφνουν, εποπτεφουν, ελζγχουν και ςυντονίηουν 
τισ εργαςίεσ του Φμιματόσ τουσ και παρζχουν τισ αναγκαίεσ προσ τοφτο εντολζσ και 
οδθγίεσ ςτο προςωπικό. Υυνεργάηονται μεταξφ τουσ κακϊσ και με τισ αρμόδιεσ 
Χπθρεςίεσ των Υωμάτων και Χπθρεςιϊν του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ 
του Σολίτθ επί κεμάτων αρμοδιότθτάσ τουσ, ειςθγοφνται τρόπουσ βελτίωςθσ των 
διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ των δράςεων που αναπτφςςονται ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ 
του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. και ευκφνονται για τθν ομαλι και αποτελεςματικι λειτουργία του 
Φμιματόσ τουσ. Επίςθσ, ςυμμετζχουν ωσ εκπρόςωποι του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. ςε ευρωπαϊκά 
κεςμικά όργανα, διεκνι ι και ςε εγχϊρια ςυνζδρια, ςυναντιςεισ, επιτροπζσ και ομάδεσ 
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εργαςίασ και εκτελοφν κάκε άλλο ζργο που τουσ ανατίκεται από τον Υυντονιςτι του 
Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. και ανάγεται ςτα κακικοντά τουσ. 
11. Ρι Χπθρεςίεσ των Υωμάτων και των φορζων του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ ςυνεργάηονται άμεςα με τα Φμιματα τθσ παρ. 1 του παρόντοσ, 
προσ το ςκοπό τθσ πλθρζςτερθσ αξιοποίθςθσ και αποτελεςματικότερθσ υλοποίθςθσ του 
ςκοποφ και των επιμζρουσ δράςεων του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. Σροσ τοφτο επικοινωνοφν τακτικά 
με τα ωσ άνω Φμιματα, αναφζρουν ςε αυτά τυχόν δυςλειτουργίεσ και προβλιματα που 
ανακφπτουν ςτθν πορεία υλοποίθςθσ των διαφόρων προγραμμάτων και 
ςυμμορφϊνονται ςτισ ςχετικζσ υποδείξεισ και κατευκφνςεισ που δίδονται από αυτά. 
12. Υτο Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. ςυςτινονται ζωσ πενιντα (50) κζςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
κζςεων των προϊςταμζνων των οργανικϊν του μονάδων. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, μετά από ειςιγθςθ του Γενικοφ Υυντονιςτι, 
κατανζμονται οι κζςεισ αυτζσ ςτα τμιματα του Ε.Υ.Μ.Ε.Υ.Ξ.Α. και κακορίηονται ανά 
τμιμα θ κατθγορία, θ ειδικότθτα και ο βακμόσ του προςωπικοφ για τθν κάλυψι τουσ. 
13. Ρι διατάξεισ του άρκρου 18 παρ. 5 και 6 εδαφ. αϋ του ν. 3614/2007 (Αϋ 267), όπωσ 
ιςχφει, ζχουν ανάλογθ εφαρμογι και ςτο ανωτζρω προςωπικό». 
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ΜΕΡΟ Εϋ 
Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ-  

Αναβάκμιςθ και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Χϊρασ 
 

Άρκρο 105 
Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ 

 

1.  Θ Γενικι Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ που ςυςτικθκε με τθν παρ. 1 του 
άρκρου 4 του ν. 2344/1995 (ΪΕΜ 212 Αϋ) αποτελεί Γενικι Γραμματεία του Χπουργείου 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ. Φθσ Γενικισ Γραμματείασ Σολιτικισ 
Σροςταςίασ προΐςταται ο Γενικόσ Γραμματζασ Σολιτικισ Σροςταςίασ.  
2. Φο άρκρο 6 παρ. 1 του ν. 3013/2002 (ΪΕΜ Αϋ 102) αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ:  
«1. Θ Γενικι Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ ζχει ωσ αποςτολι τθ μελζτθ, το 
ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ και το ςυντονιςμό τθσ δράςθσ για τθν εκτίμθςθ του κινδφνου, 
τθν πρόλθψθ, ετοιμότθτα, ενθμζρωςθ και αντιμετϊπιςθ των φυςικϊν, τεχνολογικϊν και 
λοιπϊν καταςτροφϊν ι καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ, το ςυντονιςμό των δράςεων 
αποκατάςταςθσ, τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ των ανωτζρω, κακϊσ και τθν ενθμζρωςθ 
του κοινοφ για τα ηθτιματα αυτά. Επίςθσ, οργανϊνει και εποπτεφει το Υφςτθμα 
Εκελοντιςμοφ Σολιτικισ Σροςταςίασ. Υτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω αποςτολισ ςτθ Γενικι 
Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ υπάγεται το Συροςβεςτικό Υϊμα, το οποίο ςυνιςτά 
τον επιχειρθςιακό τθσ βραχίονα.». 

 
Άρκρο 106 

Διάρκρωςθ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ- φςταςθ υντονιςτικισ Αρχισ 
Πολιτικισ Προςταςίασ  

1.  Θ Γενικι Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ διαρκρϊνεται ωσ εξισ: 
 
Α. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ.  
Β. Γραφείο Φφπου και Δθμοςίων Υχζςεων. 

   Γ. Υυντονιςτικι Αρχι Σολιτικισ Σροςταςίασ, με τθν ακόλουκθ ςυγκρότθςθ: 
1. Διεφκυνςθ Ερευνϊν και Εφαρμογϊν, θ οποία περιλαμβάνει:  

α. Φμιμα Σρόλθψθσ και Αποκατάςταςθσ Ματαςτροφϊν,  
β. Φμιμα Αντιμετϊπιςθσ Ματαςτροφϊν,  
γ. Φμιμα Ερευνϊν και Φεκμθρίωςθσ και 
δ. Φμιμα Οζων Φεχνολογιϊν και Εφαρμογϊν. 

2. Διεφκυνςθ Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ, θ οποία περιλαμβάνει:  
α. Φμιμα Υτρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Υχεδιαςμοφ. 
β. Φμιμα Ελζγχου Εφαρμογισ Υχεδιαςμοφ.  
γ. Φμιμα Εκελοντιςμοφ και Εκπαίδευςθσ. 
δ. Φμιμα Ρικονομικϊν και Χποςτιριξθσ  Ζργων. 

3. Γραφείο Διεκνοφσ και Ευρωπαϊκισ Υυνεργαςίασ και Σρογραμμάτων.  
4. Γραφείο Διοίκθςθσ και Ρργάνωςθσ. 
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5. Γραφείο Διαχείριςθσ Ενιαίου Ευρωπαϊκοφ Αρικμοφ Μλιςθσ Ζκτακτθσ 
Ανάγκθσ «112». 

Δ.  Συροςβεςτικό Υϊμα.  
2.  α. Υτθ Γενικι Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ ςυνιςτάται Υυντονιςτικι Αρχι 
Σολιτικισ Σροςταςίασ (Υ.Α.Σ.Σ.), ςε επίπεδο Γενικισ Διεφκυνςθσ. Υτθ Υ.Α.Σ.Σ. 
μεταφζρονται, ςτο ςφνολό τουσ, από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Υυντονιςμοφ του άρκρου 5 
του π.δ. 151/2004 (Αϋ107) και τισ υπαγόμενεσ ςε αυτι οργανικζσ μονάδεσ, οι πάςθσ 
φφςεωσ οργανικζσ κζςεισ και το προςωπικό που τισ κατζχει, κακϊσ και οι κενζσ 
οργανικζσ κζςεισ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ 
ςτελζχωςθ τθσ υπθρεςίασ.   

β. Φθσ Υυντονιςτικισ Αρχισ Σολιτικισ Σροςταςίασ προΐςταται ο Γενικόσ 
Υυντονιςτισ Σολιτικισ Σροςταςίασ με τριετι (3ετι) κθτεία που μπορεί να ανανεϊνεται. 
έσ Γενικόσ Υυντονιςτισ ορίηεται, μετά από δθμόςια πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ, ςτζλεχοσ 
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σολιτικισ Σροςταςίασ ι των περιφερειακϊν και τοπικϊν 
υπθρεςιϊν πολιτικισ προςταςίασ ι πρόςωπο που είχε διατελζςει ςτζλεχοσ των ωσ άνω 
υπθρεςιϊν για τουλάχιςτον τρία χρόνια, το οποίο είτε είναι κατθγορίασ ΣΕ και βακμοφ 
τουλάχιςτον Βϋ ενόσ από τουσ κλάδουσ του άρκρου 26 παρ. 2 α του π.δ. 151/2004 
(Αϋ107), με επαρκι γνϊςθ τουλάχιςτον τθσ αγγλικισ γλϊςςασ είτε είναι ςτζλεχοσ του 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ με βακμό τουλάχιςτον Συράρχου, πτυχιοφχοσ Σανεπιςτθμίου 
θμεδαπισ ι ιςότιμου τθσ αλλοδαπισ, με επαρκι γνϊςθ τουλάχιςτον τθσ αγγλικισ 
γλϊςςασ. Θ κατοχι μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν ςυνεκτιμϊνται. Ξε 
απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ που δθμοςιεφεται 
ςτθν Εφθμερίδα τθσ Μυβερνιςεωσ, μετά από ειςιγθςθ του Γενικοφ Γραμματζα Σολιτικισ 
Σροςταςίασ, ορίηεται ο Γενικόσ Υυντονιςτισ Σολιτικισ Σροςταςίασ. Υτισ Διευκφνςεισ τθσ 
Υ.Α.Σ.Σ.  προΐςτανται υπάλλθλοι κατθγορίασ ΣΕ ι ΦΕ των κλάδων που αναφζρονται ςτο 
άρκρο 26 παρ. 2α του π.δ. 151/2004, οι οποίοι επιλζγονται και τοποκετοφνται ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του ν. 3528/2007 όπωσ ιςχφει. Υτα Φμιματα και αυτοτελι Γραφεία τθσ 
Υ.Α.Σ.Σ. προΐςτανται υπάλλθλοι κατθγορίασ ΣΕ, ΦΕ ι ΔΕ ςφμφωνα με το προθγοφμενο 
εδάφιο. Ξε τον οργανιςμό τθσ Γ.Γ.Σ.Σ. ι τθσ Υ.Α.Σ.Σ. κακορίηονται οι κλάδοι ΣΕ, TE και 
ΔΕ, των οποίων οι υπάλλθλοι κρίνονται για τθν κατάλθψθ κζςεων προϊςταμζνων των 
κατά περίπτωςθ οργανικϊν μονάδων ανάλογα με τθν ειδικότθτα του κλάδου και το 
αντικείμενο των ςυγκεκριμζνων οργανικϊν μονάδων. 
      γ.  Ρι αποςπάςεισ προςωπικοφ ςτθ Υ.Α.Σ.Σ. πραγματοποιοφνται φςτερα από αίτθςθ 
των ενδιαφερομζνων υπαλλιλων με κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Χπουργοφ, κατά παρζκκλιςθ 
από κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ και χωρίσ να απαιτείται γνϊμθ του υπθρεςιακοφ 
ςυμβουλίου. 

 
Άρκρο 107 

Αποςτολι-Αρμοδιότθτεσ –Οργανιςμόσ υντονιςτικισ Αρχισ Πολιτικισ Προςταςίασ 
«1.  α. Θ Υυντονιςτικι Αρχι Σολιτικισ Σροςταςίασ ζχει ωσ αποςτολι τον ςυντονιςμό των 
δράςεων για τθν κατάρτιςθ και τθν εφαρμογι του ςχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ ςε 
εκνικό επίπεδο, τθν ζρευνα, τθ μελζτθ και τθν τεκμθρίωςθ του ωσ άνω ςχεδιαςμοφ 
ςφμφωνα με τα ςφγχρονα επιςτθμονικά και τεχνολογικά δεδομζνα, τθ λιψθ μζτρων 
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εκτίμθςθσ του κινδφνου, πρόλθψθσ, ετοιμότθτασ, ενθμζρωςθσ και αντιμετϊπιςθσ των 
φυςικϊν, τεχνολογικϊν και λοιπϊν καταςτροφϊν ι καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ, τθν 
ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τα ηθτιματα αυτά, το ςυντονιςμό των δράςεων 
αποκατάςταςθσ καταςτροφϊν, τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ των ανωτζρω μζτρων και 
δράςεων, τθ ςυνεργαςία με το Συροςβεςτικό Υϊμα, το οποίο αποτελεί τον 
επιχειρθςιακό βραχίονα ςτθ διαχείριςθ των ωσ άνω καταςτροφϊν, και άλλουσ φορείσ 
και υπθρεςίεσ του Δθμοςίου, κακϊσ και τθν προϊκθςθ των ςχζςεων τθσ Γ.Γ.Σ.Σ. με τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ και αντίςτοιχουσ φορείσ άλλων χωρϊν 
ςτον τομζα τθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ, τθ ςυμμετοχι και υλοποίθςθ διεκνϊν και 
ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων αρμοδιότθτάσ τθσ και τθν προϊκθςθ του εκελοντιςμοφ 
πολιτικισ προςταςίασ τθσ χϊρασ, με ςτόχο τθ ςυνολικι βελτίωςθ του επιπζδου 
προςταςίασ των πολιτϊν από καταςτροφζσ, τθ μείωςθ του κινδφνου καταςτροφϊν και 
τθ ςυμβολι ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ τθσ χϊρασ.      
  β. Θ Υυντονιςτικι Αρχι Σολιτικισ Σροςταςίασ αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ του άρκρου 6 
του ν. 3013/2002, όπωσ τροποποιείται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. Επίςθσ, 
είναι αρμόδια για το ςυντονιςμό και τθν παρακολοφκθςθ τθσ δράςθσ των Διευκφνςεων, 
Φμθμάτων και Γραφείων που υπάγονται ςε αυτιν, για το ςχεδιαςμό, τθν εποπτεία, τθν 
υλοποίθςθ και τθν παρακολοφκθςθ διεκνϊν και ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων 
αρμοδιότθτάσ τθσ, προτείνει ςτο Γενικό Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ κάκε 
αναγκαίο μζτρο για το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ προςταςίασ τθσ 
χϊρασ και ςυμβάλλει ςτθν καλι λειτουργία του Μζντρου Επιχειριςεων Σολιτικισ 
Σροςταςίασ, το οποίο εντάςςεται με το άρκρο 69 του παρόντοσ ςτο Ε.Υ.Μ.Ε. του Σ.Υ..  
      γ. Ρ Γενικόσ Υυντονιςτισ Σολιτικισ Σροςταςίασ αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που 
εμπίπτουν ςτθν υπό (α) αποςτολι τθσ ΓΓΣΣ, τισ υπό (β) αρμοδιότθτεσ, κακϊσ και κάκε 
άλλθ αρμοδιότθτα που του μεταβιβάηει ο Γενικόσ Γραμματζασ Σολιτικισ Σροςταςίασ.   
2. Ρ Ρργανιςμόσ τθσ Υυντονιςτικισ Αρχισ Σολιτικισ Σροςταςίασ καταρτίηεται με 
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν, 
Διοικθτικισ Ξεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ. Υτον Ρργανιςμό προβλζπονται ιδίωσ θ οργάνωςθ γενικά τθσ 
υπθρεςίασ και θ διαίρεςι τθσ ςε οργανικζσ μονάδεσ, ο τίτλοσ και θ αρμοδιότθτα των 
οργανικϊν μονάδων, οι κλάδοι του μόνιμου προςωπικοφ, οι ειδικότθτεσ και ο αρικμόσ 
των οργανικϊν κζςεων κάκε κλάδου, κατθγορίασ και βακμοφ, τα τυχόν ειδικά προςόντα 
που απαιτοφνται για το διοριςμό ςτισ κζςεισ κάκε κλάδου, ανάλογα με τθν ειδικότθτα. 
3. Ξε απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, μετά από 
ειςιγθςθ του Γενικοφ Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ, ςε περίοδο κινθτοποίθςθσ τθσ 
Σολιτικισ Σροςταςίασ, μποροφν να ςυγκροτοφνται μονάδεσ άμεςθσ επζμβαςθσ και 
κλιμάκια ειδικϊν για τθν εκτίμθςθ και αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν των καταςτροφϊν, 
κακϊσ και τθν ενίςχυςθ του ζργου των υφιςτάμενων μονάδων ι κλιμακίων. Υτθν ίδια 
απόφαςθ ρυκμίηονται τα ηθτιματα, που αφοροφν τθ ςφνκεςθ, τθ λειτουργία τουσ και 
κάκε άλλθ λεπτομζρεια. Για τον κακοριςμό των εξόδων μετακίνθςθσ και τθσ θμεριςιασ 
αποηθμίωςθσ του προςωπικοφ εκδίδεται κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν 
και Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  
4. Ξε προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταςθ των Χπουργϊν 
Διοικθτικισ Ξεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Δθμόςιασ Φάξθσ και του 
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κατά περίπτωςθ αρμόδιου Χπουργοφ δφναται να υπάγονται ςτθ Γενικι Γραμματεία 
Σολιτικισ Σροςταςίασ φορείσ ι υπθρεςίεσ του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ ι άλλων Χπουργείων και να ρυκμίηονται όλα τα οργανωτικά, 
λειτουργικά και υπθρεςιακά ηθτιματα που προκφπτουν από τθν υπαγωγι αυτι.  
 

Άρκρο 108 
Αναδιάρκρωςθ, ςυγχϊνευςθ, και κατάργθςθ δομϊν ςτθ Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ 

Προςταςίασ 
 

1. Θ Υυντονιςτικι Αρχι Σολιτικισ Σροςταςίασ διαρκρϊνεται ωσ ακολοφκωσ:  
α. Διεφκυνςθ Ερευνϊν και Εφαρμογϊν.  
β. Διεφκυνςθ Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ.  
γ. Γραφείο Διοίκθςθσ και Ρργάνωςθσ.  
δ. Γραφείο Διεκνοφσ και Ευρωπαϊκισ Υυνεργαςίασ και Σρογραμμάτων 
ε. Γραφείο Διαχείριςθσ Ενιαίου Ευρωπαϊκοφ Αρικμοφ Μλιςθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ 

«112». 
 
2.  Θ Διεφκυνςθ Ερευνϊν και Εφαρμογϊν διαρκρϊνεται ςτα ακόλουκα Φμιματα:  

α. Σρόλθψθσ και Αποκατάςταςθσ Ματαςτροφϊν.  
β. Αντιμετϊπιςθσ Ματαςτροφϊν. 
γ. Ερευνϊν και Φεκμθρίωςθσ.  
δ. Οζων Φεχνολογιϊν και Εφαρμογϊν. 

 
3. Θ Διεφκυνςθ Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ διαρκρϊνεται ςτα ακόλουκα Φμιματα: 

α. Υτρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Υχεδιαςμοφ. 
β. Ελζγχου Εφαρμογισ Υχεδιαςμοφ.  
γ. Εκελοντιςμοφ και Εκπαίδευςθσ. 
δ. Ρικονομικϊν και Χποςτιριξθσ  Ζργων.  

 
4. Φο πρϊτο εδάφιο του άρκρου 9 του π.δ. 151/2004 (Αϋ 107), το οποίο προςτζκθκε 
με τθν περίπτ. ιςτ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 80 του ν. 4070/2012 (Αϋ 82) και το τελευταίο 
εδάφιο του άρκρου 20 του π.δ. 151/2004 (Αϋ 107), το οποίο προςτζκθκε με τθν περίπτ. 
ιη) τθσ παρ. 1 του άρκρου 80 του ν. 4070/2012 (Αϋ 82) καταργοφνται.  
5.  α. Θ Γενικι Διεφκυνςθ Υυντονιςμοφ των άρκρων 5 και 2 παρ. 2 του π.δ. 151/2004 
(Αϋ 107) καταργείται.  

β. Ρι Διευκφνςεισ Υχεδιαςμοφ και Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων αναγκϊν του άρκρου 
10 του π.δ. 151/2004 (Αϋ 107), Διεκνϊν Υχζςεων, Εκελοντιςμοφ, Εκπαίδευςθσ και 
Εκδόςεων του άρκρου 16 του π.δ.151/2004 (Αϋ 107), Ρικονομικοφ και Διοικθτικισ 
Χποςτιριξθσ του άρκρου 20 του π.δ. 151/2004 (Αϋ 107), καταργοφνται. 
6.  Ξε τον Ρργανιςμό τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σολιτικισ Σροςταςίασ ι τον 
Ρργανιςμό τθσ Υυντονιςτικισ Αρχισ Σολιτικισ Σροςταςίασ μποροφν να ρυκμίηονται 
επιμζρουσ ηθτιματα οργάνωςθσ, διάκρωςθσ, αρμοδιοτιτων και ςτελζχωςθσ και κάκε 
άλλο ςυναφζσ ηιτθμα, ακόμθ  και κατ’ απόκλιςθ από τισ ρυκμίςεισ του παρόντοσ νόμου.  
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Άρκρο 109 
Αρμοδιότθτεσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ 

 
Ρι παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 6 του ν. 3013/2002 (Αϋ 102) αντικακίςταται ωσ 
ακολοφκωσ:  

«2. Θ Γενικι Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ: 
α. Επεξεργάηεται, ςχεδιάηει και παρακολουκεί τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ ςτον 

τομζα τθσ πολιτικισ προςταςίασ. Υτο πλαίςιο αυτό, μεριμνά, προωκεί και ςυντονίηει τισ 
διαδικαςίεσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ Εκνικισ Σολιτικισ για τθ Ξείωςθ του Μινδφνου 
Ματαςτροφϊν, ειςθγείται τθν ζγκριςθ τθσ ανωτζρω πολιτικισ ςτθ Διυπουργικι Επιτροπι 
Εκνικοφ Υχεδιαςμοφ Σολιτικισ Σροςταςίασ, παρακολουκεί και ελζγχει τθν εφαρμογι τθσ 
ωσ άνω πολιτικισ ςε εκνικό επίπεδο. Ειδικότερα: 

αα. Σροωκεί και ςυντονίηει τθν από κοινοφ δράςθ φορζων και δομϊν κατά λόγο 
αρμοδιότθτασ, για τθ διαμόρφωςθ προτάςεων πολιτικισ μείωςθσ του κινδφνου 
καταςτροφϊν ςε εκνικό επίπεδο. 

ββ. Υυντονίηει τθ ςυνεργαςία των κεντρικϊν, αποκεντρωμζνων, περιφερειακϊν 
και τοπικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν και φορζων ςτα κζματα πολιτικισ προςταςίασ. 

γγ. Υυνεργάηεται με τισ αρμόδιεσ μονάδεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και τθσ 
Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ βϋ βακμοφ για τθ ςυγκζντρωςθ, επεξεργαςία και αξιολόγθςθ των 
αποτελεςμάτων εφαρμογισ δράςεων μείωςθσ του κινδφνου καταςτροφϊν ςε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τθν ανατροφοδότθςθ τθσ διαδικαςίασ του 
προθγοφμενου εδαφίου.   

δδ. Υυνεργάηεται ςε επίπεδο κεντρικισ διοίκθςθσ, με τουσ φορείσ οι οποίοι είναι 
αρμόδιοι για τθν κατάρτιςθ του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ τθσ χϊρασ, για τθν 
ενςωμάτωςθ ςτο εν λόγω ςχεδιαςμό τθσ εγκεκριμζνθσ Εκνικισ Σολιτικισ Ξείωςθσ του 
Μινδφνου Ματαςτροφϊν.  
 β. Σροωκεί και ςυντονίηει τισ διαδικαςίεσ για τθ διαμόρφωςθ του Εκνικοφ 
Υχεδιαςμοφ Σολιτικισ Σροςταςίασ, ςφμφωνα με τθν Εκνικι Σολιτικι για τθ Ξείωςθ του 
Μινδφνου Ματαςτροφϊν, επεξεργάηεται τισ ςχετικζσ προτάςεισ, ειςθγείται τθν ζγκριςι 
του ςτθ Διυπουργικι Επιτροπι Εκνικοφ Υχεδιαςμοφ Σολιτικισ Σροςταςίασ 
παρακολουκεί και ελζγχει τθν εφαρμογι του. Επίςθσ ειςθγείται τθν ζνταξθ του 
Εγκεκριμζνου Εκνικοφ Υχεδιαςμοφ Σολιτικισ Σροςταςίασ ςτον αναπτυξιακό 
προγραμματιςμό τθσ χϊρασ για χρθματοδότθςθ.  

γ. Ματαρτίηει τθν πρόταςθ του Ετιςιου Εκνικοφ Υχεδιαςμοφ Σολιτικισ Σροςταςίασ 
ςφμφωνα με τον τριετι Εκνικό Υχεδιαςμό Σολιτικισ Σροςταςίασ, θ οποία υποβάλλεται 
από τον Γ.Γ.Σ.Σ. ςτο Μ.Υ.Ρ.Σ.Σ. για ζγκριςθ. Ξεριμνά, ςε ςυνεργαςία με αρμόδιουσ 
φορείσ, για τθ δζςμευςθ πόρων χρθματοδότθςθσ του ωσ άνω ςχεδιαςμοφ.     

δ. Χποςτθρίηει τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και τουσ Ρργανιςμοφσ Φοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ και Βϋ βακμοφ τθσ χϊρασ ςτθν υποβολι προτάςεων για τθν κατάρτιςθ 
τθσ πρόταςθσ του Ετιςιου Εκνικοφ Υχεδιαςμοφ Σολιτικισ Σροςταςίασ προσ το Μεντρικό 
Υυντονιςτικό ργανο Σολιτικισ Σροςταςίασ.  

ε. Σαρακολουκεί τθν εφαρμογι του Ετιςιου Εκνικοφ Υχεδιαςμοφ Σολιτικισ 
Σροςταςίασ και προβαίνει ςε ζλεγχο τθσ εφαρμογισ του ςε ςυνεργαςία με τουσ 
αρμόδιουσ φορείσ και υπθρεςίεσ. 
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ςτ. Ειςθγείται ςτον Χπουργό Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ τθν 
κατανομι πιςτϊςεων, ςτον τομζα τθσ πολιτικισ προςταςίασ, προσ τουσ Ρργανιςμοφσ 
Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ και Βϋ βακμοφ. 

η. Ματαρτίηει, ςε ςυνεργαςία με τουσ ςυναρμόδιουσ κρατικοφσ φορείσ, το ετιςιο 
πρόγραμμα προμθκειϊν όλων των μθχανικϊν μζςων και άλλων υλικϊν, που είναι 
αναγκαία για τθν Σολιτικι Σροςταςία τθσ χϊρασ, με βάςθ τον Ετιςιο Εκνικό Υχεδιαςμό 
Σολιτικισ Σροςταςίασ. 

θ. Υυντάςςει τισ εκκζςεισ απολογιςμοφ δράςεων. 
 

3. Σροωκεί τθν εφαρμοςμζνθ ζρευνα, μελζτθ και επεξεργαςία κεμάτων που 
αφοροφν τθν πολιτικι προςταςία τθσ Ϋϊρασ ςτουσ τομείσ τθσ εκτίμθςθσ του κινδφνου, 
πρόλθψθσ, προετοιμαςίασ, αντιμετϊπιςθσ ανάκαμψθσ και αποκατάςταςθσ από 
καταςτροφζσ. Υτο πλαίςιο αυτό: 

α. Υυνεργάηεται με τα ερευνθτικά και ακαδθμαϊκά ιδρφματα τθσ χϊρασ και 
δθμόςιουσ φορείσ για τθν ενςωμάτωςθ και αξιοποίθςθ προϊόντων εφαρμοςμζνθσ 
ζρευνασ ςτο ςχεδιαςμό μείωςθσ του κινδφνου καταςτροφϊν. 
      β. Σροωκεί και ςυντονίηει τθ ςυνεργαςία δθμόςιων υπθρεςιϊν και φορζων ςε 
κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με τα ερευνθτικά και ακαδθμαϊκά ιδρφματα 
τθσ χϊρασ για το ςκοπό αυτό.  
      γ. Σροωκεί και ςυντονίηει τισ δράςεισ ανάλυςθσ και χαρτογράφθςθσ του κινδφνου 
καταςτροφϊν ςε ςυνεργαςία με τουσ κακ’ φλθν αρμόδιουσ δθμόςιουσ φορείσ και 
υπθρεςίεσ ςε κεντρικό, αποκεντρωμζνο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τουσ 
αντίςτοιχουσ ανά κατθγορία κινδφνου ερευνθτικοφσ και ακαδθμαϊκοφσ φορείσ.   
      δ. Αξιοποιεί Φεχνολογίεσ Σλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν για τθν ανάπτυξθ και 
τιρθςθ τράπεηασ πλθροφοριϊν πολιτικισ προςταςίασ για τθν υποςτιριξθ του 
ςχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ και τθν ενθμζρωςθ του πλθκυςμοφ ςε εκνικό και 
τοπικό επίπεδο.  

ε. Εγκρίνει και χρθματοδοτεί προγράμματα εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ι μελζτεσ για 
τθν πολιτικι προςταςία τθσ χϊρασ. 
4.  Ζχει τθν ευκφνθ τθσ τιρθςθσ Ειδικοφ Ϊακζλου Ματαςτροφισ για κάκε γενικι, 
περιφερειακι ι τοπικι μεγάλθσ ζνταςθσ καταςτροφι, ςτον οποίο περιζχονται τα 
ςτοιχεία του ςυνόλου των ενεργειϊν, ςτο πλαίςιο του αντίςτοιχου ςχεδιαςμοφ, για τθν 
αντιμετϊπιςθ των καταςτροφϊν κατά τθν εκδιλωςθ των φαινομζνων, κακϊσ και για τθν 
αποκατάςταςθ των ηθμιϊν. Υτον ίδιο φάκελο εμπεριζχονται εκκζςεισ απολογιςμοφ 
δράςθσ των επί μζρουσ αρμόδιων φορζων και προτάςεισ για βελτίωςθ των δράςεων ςε 
περίπτωςθ αντιμετϊπιςθσ παρόμοιων φαινομζνων, που ενςωματϊνονται ςτθν ζκκεςθ 
απολογιςμοφ δράςεων αναφορικά με τα προβλεπόμενα ςτον Ετιςιο Εκνικό Υχεδιαςμό 
Σολιτικισ Σροςταςίασ που υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματζα Σολιτικισ 
Σροςταςίασ προσ το Μ.Υ.Ρ.Σ.Σ.. Επίςθσ περιλαμβάνονται ςτοιχεία που αφοροφν τθ 
αποτφπωςθ τθσ ζκταςθσ και ζνταςθσ τθσ καταςτροφισ και το εκτιμϊμενο κόςτοσ 
αποκατάςταςθσ. Ρ φάκελοσ καταςτροφισ ολοκλθρϊνεται με τθ ςυμπλιρωςθ των 
οικονομικϊν ςτοιχείων που αφοροφν το ςυνολικό κόςτοσ για τθν αντιμετϊπιςθ και τθν 
αποκατάςταςθ τθσ καταςτροφισ μετά το πζρασ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν.  
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5.  Θ Γενικι Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ είναι αρμόδια για το ςυντονιςμό 
όλων των δράςεων εκτίμθςθσ του κινδφνου, πρόλθψθσ, προετοιμαςίασ, κινθτοποίθςθσ, 
ετοιμότθτασ, αντιμετϊπιςθσ και αποκατάςταςθσ των καταςτροφϊν όλων των 
εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν και φορζων, ςφμφωνα με τον υφιςτάμενο ςχεδιαςμό, με 
κφριο επιχειρθςιακό βραχίονα το Συροςβεςτικό Υϊμα, υπό τθν επιφφλαξθ τθσ 
λειτουργικισ και επιχειρθςιακισ αυτοτζλειασ των διαδικαςιϊν και ενεργειϊν ζρευνασ 
και διάςωςθσ ςτθ κάλαςςα που ςυντονίηονται από το Ενιαίο Μζντρο Υυντονιςμοφ 
Ζρευνασ και Διάςωςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που διζπουν τισ δράςεισ αυτζσ. Υτο 
πλαίςιο αυτό: 
     α. Υυντονίηει τθν προετοιμαςία του δυναμικοφ και των μζςων πολιτικισ προςταςίασ 
τθσ χϊρασ για τθν αντιμετϊπιςθ πικανϊν καταςτροφϊν, ςτο πλαίςιο του υφιςτάμενου 
ςχετικοφ ςχεδιαςμοφ, ανά κατθγορία κινδφνου. 
     β. Αξιοποιεί τα διακζςιμα επιςτθμονικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ για τθν 
κινθτοποίθςθ του δυναμικοφ και των μζςων πολιτικισ προςταςίασ τθσ χϊρασ, εν όψει 
απειλοφμενου κινδφνου καταςτροφϊν. Για το ςκοπό αυτό, οργανϊνει και λειτουργεί 
μονάδα αξιολόγθςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ πρόγνωςθσ καιρικϊν φαινομζνων και άλλων 
πρόδρομων φαινομζνων φυςικϊν καταςτροφϊν, με ςκοπό τθν ζγκαιρθ κινθτοποίθςθ 
του δυναμικοφ και των μζςων Σολιτικισ Σροςταςίασ, για τθν αντιμετϊπιςθ 
απειλοφμενου κινδφνου καταςτροφϊν, κακϊσ και για τθν ενθμζρωςθ και παροχι 
αντίςτοιχων οδθγιϊν προσ τουσ πολίτεσ.  
    γ. Ρργανϊνει και λειτουργεί Εκνικό Υφςτθμα Ζγκαιρθσ Σροειδοποίθςθσ. 
    δ. Υυντονίηει το ζργο και τισ δράςεισ αντιμετϊπιςθσ των καταςτροφϊν, κατά τθν 
εκδιλωςθ των φαινομζνων, κακϊσ και το ζργο αποκατάςταςθσ των προκαλοφμενων 
ηθμιϊν. Ρ ανωτζρω ςυντονιςμόσ περιλαμβάνει και τισ περιπτϊςεισ εκδιλωςθσ δράςθσ 
για τθν αντιμετϊπιςθ των κάκε μορφισ καταςτροφϊν κατά τθν εκδιλωςθ του 
φαινομζνου από τισ κάκε είδουσ εμπλεκόμενεσ δυνάμεισ πυρόςβεςθσ και διάςωςθσ. 
     ε. Ξεριμνά, διά του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, για τθν αςφάλεια και προςταςία τθσ 
ηωισ και τθσ περιουςίασ των πολιτϊν και του Μράτουσ, του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και 
ιδίωσ, του δαςικοφ πλοφτου τθσ Ϋϊρασ από τουσ κινδφνουσ των πυρκαγιϊν, κεομθνιϊν 
και λοιπϊν καταςτροφϊν. 
    ςτ. Ξεριμνά για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν από μία περιοχι για 
λόγουσ  προςταςίασ τθσ ηωισ ι τθσ υγείασ τουσ από εξελιςςόμενθ ι από επικείμενθ 
καταςτροφι. Θ λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν οργανωμζνθ απομάκρυνςθ των πολιτϊν 
αποτελεί ευκφνθ των κατά τόπουσ Δθμάρχων, οι οποίοι ζχουν το ςυντονιςμό του ζργου 
πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ καταςτροφισ ςε τοπικό επίπεδο. ταν θ 
εξελιςςόμενθ ι επικείμενθ καταςτροφι μπορεί να επθρεάςει πάνω από ζνα Διμο, θ 
απόφαςθ λαμβάνεται από τον αρμόδιο Σεριφερειάρχθ, ο οποίοσ μπορεί να 
εξουςιοδοτιςει ςχετικϊσ τον οικείο Αντιπεριφερειάρχθ. Υτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2 
παρ. 3 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 8 παρ. 1 περιπτϊςεισ βϋ, γϋ και δϋ του ν.3013/2002 
(ΪΕΜ 102 Αϋ), όπωσ ιςχφει, θ ανωτζρω απόφαςθ λαμβάνεται από τον Γενικό Γραμματζα 
Σολιτικισ Σροςταςίασ ι από τον Γραμματζα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, 
κατόπιν ςχετικισ εξουςιοδότθςθσ, και εκτελείται από τουσ αρμόδιουσ Σεριφερειάρχεσ 
και Δθμάρχουσ. Θ λιψθ τθσ απόφαςθσ βαςίηεται ςτισ ειςθγιςεισ των φορζων που κατά 
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περίπτωςθ ζχουν τθν ευκφνθ περιοριςμοφ των επιπτϊςεων από τθν εξζλιξθ τθσ 
καταςτροφισ. 

     η. Νειτουργεί το Μζντρο Επιχειριςεων Σολιτικισ Σροςταςίασ, ςε μόνιμθ βάςθ και για 
όλθ τθ διάρκεια του εικοςιτετραϊρου, ςτο Ενιαίο Υυντονιςτικό Μζντρο Επιχειριςεων 
(Ε.Υ.Μ.Ε.) του άρκρου 69 του παρόντοσ. Υτο Μζντρο Επιχειριςεων Σολιτικισ Σροςταςίασ 
απαςχολοφνται ειδικευμζνα ςτελζχθ Σολιτικισ Σροςταςίασ, και το αναγκαίο προςωπικό, 
ςτο οποίο περιλαμβάνονται και επιτελικά ςτελζχθ των Ενόπλων Δυνάμεων, τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, κακϊσ και του Νιμενικοφ Υϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και 
του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. Ρ αρικμόσ των ανωτζρω επιτελικϊν ςτελεχϊν που 
διατίκεται για τθ ςτελζχωςθ του Μζντρου Επιχειριςεων Σολιτικισ Σροςταςίασ 
κακορίηεται με κοινι απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Χπουργοφ.  

7. Ματαρτίηει και ςυντονίηει το ζργο τθσ πλθροφόρθςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των 
πολιτϊν ςτον τομζα τθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ, τόςο ςε επίπεδο γενικισ ενθμζρωςθσ 
όςο και ςε αντίςτοιχο παροχισ ειδικϊν οδθγιϊν, προσ αντιμετϊπιςθ ςυγκεκριμζνθσ 
καταςτροφισ ι κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

8. Φθρεί το Ξθτρϊο Εκελοντικϊν οργανϊςεων και Ειδικευμζνων Εκελοντϊν τθσ 
Σολιτικισ Σροςταςίασ, το οποίο αποτελεί μζροσ του Ενιαίου Ξθτρϊο Εκελοντϊν 
Σολιτικισ Σροςταςίασ και Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, εντάςςει ςε αυτό και αξιοποιεί 
Εκελοντικζσ Ρργανϊςεισ πολιτικισ προςταςίασ και Ειδικευμζνουσ Εκελοντζσ πολιτικισ 
προςταςίασ και χρθματοδοτεί ενταγμζνεσ ςτο Ξθτρϊο Εκελοντικζσ Ρργανϊςεισ 
πολιτικισ προςταςίασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.   

9. Υυντονίηει όλουσ τουσ φορείσ και τισ υπθρεςίεσ με αντικείμενο τθν κατάρτιςθ των 
Γενικϊν, Σεριφερειακϊν και Φοπικϊν Υχεδίων Σολιτικισ Σροςταςίασ, εγκρίνει τα Υχζδια 
αυτά και προβαίνει ςε ζλεγχο και παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τουσ.  

10. Είναι αρμόδια για τα κζματα εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ των ςτελεχϊν πολιτικισ 
προςταςίασ, των ςτελεχϊν όλων των δυνάμεων πολιτικισ προςταςίασ, των εκελοντϊν 
κακϊσ και των πολιτϊν, ςε κζματα πολιτικισ προςταςίασ. Για το ςκοπό αυτό: 
 α. Υυνεργάηεται, χρθματοδοτεί και ανακζτει ςτθν Εκνικι Υχολι Σολιτικισ 
Σροςταςίασ τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ τθν εκπόνθςθ και εκτζλεςθ προγραμμάτων 
εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ, επιμόρφωςθσ και μετεκπαίδευςθσ των ςτελεχϊν τθσ 
πολιτικισ προςταςίασ ςε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Ρμοίωσ ςχεδιάηει ειδικά 
προγράμματα εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ των εκελοντικϊν οργανϊςεων 
Σολιτικισ Σροςταςίασ και Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και των μελϊν τουσ, τα οποία 
υλοποιοφνται από τθν Εκνικι Υχολι Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Συροςβεςτικισ 
Ακαδθμίασ. 
 β. Υυνεργάηεται με το Εκνικό Μζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ για το 
ςχεδιαςμό προγραμμάτων εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ, επιμόρφωςθσ και μετεκπαίδευςθσ 
των ςτελεχϊν των λοιπϊν δυνάμεων πολιτικισ προςταςίασ, ςε κζματα πολιτικισ 
προςταςίασ.  
11. Σροωκεί τισ ςχζςεισ τθσ χϊρασ ςτον τομζα τθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ με τουσ 
αρμόδιουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ και αντίςτοιχουσ φορείσ πολιτικισ προςταςίασ άλλων 
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χωρϊν, ςυντονίηει τθν παροχι επιςτθμονικισ ι υλικισ βοικειασ από και προσ άλλεσ 
χϊρεσ, οι οποίεσ πλιττονται από καταςτροφζσ και αξιοποιεί παρόμοια βοικεια για τθ 
χϊρα. Φο αίτθμα των κρατικϊν υπθρεςιϊν τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 3 του ν. 
3013/2002, όπωσ ιςχφει, για ςυνδρομι άλλων Αρχϊν, Χπθρεςιϊν και Ϊορζων τθσ 
θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ κάκε μορφισ καταςτροφϊν 
υποβάλλεται αποκλειςτικά μζςω τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σολιτικισ Σροςταςίασ.  
12. Ειςθγείται ςτον Χπουργό Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ νομοκετικά, 
κανονιςτικά ι άλλα αναγκαία μζτρα, για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ Σολιτικισ 
Σροςταςίασ τθσ Ϋϊρασ, κακϊσ και για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ του 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ». 
 

Άρκρο 110 
Αρμοδιότθτεσ των Διευκφνςεων, Σμθμάτων και Γραφείων τθσ .Α.Π.Π. 

 
1. Θ Διεφκυνςθ Ερευνϊν και Εφαρμογϊν τθσ Υ.Α.Σ.Σ. ζχει ωσ αποςτολι τθν ζρευνα, 
τθ μελζτθ και τθν τεκμθρίωςθ του ςχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ, κακϊσ και τθν 
ενςωμάτωςθ των ςφγχρονων επιςτθμονικϊν δεδομζνων και τεχνολογιϊν ςε όλεσ τισ 
φάςεισ διαχείριςθσ του κινδφνου καταςτροφϊν με ςτόχο τθ μείωςθ του κινδφνου 
καταςτροφϊν και τθ ςυμβολι ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ. Υτο πλαίςιο αυτό: 

Α. Φο Φμιμα Σρόλθψθσ και Αποκατάςταςθσ Ματαςτροφϊν είναι αρμόδιο για:  
     α. τθν επεξεργαςία κεμάτων που αφοροφν τισ διαδικαςίεσ πρόλθψθσ του 
κινδφνου καταςτροφϊν και τισ  διαδικαςίεσ αποκατάςταςθσ,  

   β. το ςχεδιαςμό των δράςεων πρόλθψθσ καταςτροφϊν και το ςυντονιςμό των 
φορζων και υπθρεςιϊν που μετζχουν ςτον ωσ άνω ςχεδιαςμό,  

   γ. το ςυντονιςμό του ςχεδιαςμοφ αποκατάςταςθσ καταςτροφϊν,  
 δ. το ςυντονιςμό τθσ εφαρμογισ των δράςεων αποκατάςταςθσ,  

   ε. τθ ςφνταξθ ςχετικϊν με τα ανωτζρω κανονιςμϊν και προδιαγραφϊν.  

Β.  Φο Φμιμα Αντιμετϊπιςθσ Ματαςτροφϊν είναι αρμόδιο για: 
    α. Φθν επεξεργαςία των κεμάτων που αφοροφν το ςχεδιαςμό των δράςεων  
προετοιμαςίασ και αντιμετϊπιςθσ καταςτροφϊν,  
    β. το ςχεδιαςμό των δράςεων προετοιμαςίασ,  
    γ. το ςχεδιαςμό αντιμετϊπιςθσ καταςτροφϊν, 
    δ. το ςυντονιςμό των φορζων και υπθρεςιϊν που μετζχουν ςτισ ωσ άνω διαδικαςίεσ 
ςχεδιαςμοφ κατά λόγο αρμοδιότθτασ και κατθγορία κινδφνου,  

    ε. το ςυντονιςμό τθσ προετοιμαςίασ του δυναμικοφ και των μζςων πολιτικισ 
προςταςίασ ςτο πλαίςιο του υφιςτάμενου ςχετικοφ ςχεδιαςμοφ,  

   ςτ. τθν υποςτιριξθ του Μ.Ε.Σ.Σ. ςτο ςυντονιςμό του ζργου τθσ αντιμετϊπιςθσ 
καταςτροφϊν και τθσ διαχείριςθσ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ ςφμφωνα με τον 
υφιςτάμενο ςχεδιαςμό,  

    η. το ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ και τθ διενζργεια αςκιςεων πολιτικισ προςταςίασ ςε 
ςυνεργαςία με λοιποφσ φορείσ και υπθρεςίεσ κατά λόγο αρμοδιότθτασ, 
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    θ. τθν ειςιγθςθ ςχετικϊν με τα ανωτζρω κανονιςμϊν και προδιαγραφϊν, 

    κ. τον ζλεγχο και τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του ςχεδιαςμοφ πολιτικισ 
προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ καταςτροφϊν, 

ι. τθν ειςιγθςθ ςχετικά με τθν ζγκριςθ των Γενικϊν, Σεριφερειακϊν και Φοπικϊν 
Υχεδίων πολιτικισ προςταςίασ ςτα πλαίςια του ωσ άνω ςχεδιαςμοφ. 

 Υτο πλαίςιο αυτό αξιοποιεί τα διακζςιμα επιςτθμονικά ςτοιχεία και πλθροφορίεσ 
ανά κατθγορία κινδφνου.   
 
Γ.  Φο Φμιμα Ερευνϊν και Φεκμθρίωςθσ είναι αρμόδιο για τθν ζρευνα, μελζτθ, 
ανάπτυξθ και λειτουργία διαδικαςιϊν διαχείριςθσ του κινδφνου καταςτροφϊν ανάλογα 
με το είδοσ κάκε καταςτροφισ. Είναι αρμόδιο ιδίωσ για: 
 α. Φθν ζρευνα, τθ μελζτθ και τθν τεκμθρίωςθ διαδικαςιϊν διαχείριςθσ του κινδφνου 
καταςτροφϊν.  

 β. Φθ ςυγκζντρωςθ, καταγραφι, αξιολόγθςθ και επεξεργαςία ςτατιςτικϊν και λοιπϊν 
ςτοιχείων που ζχουν ςχζςθ με τισ φυςικζσ, τεχνολογικζσ ι άλλεσ καταςτροφζσ, τθ 
ςυναγωγι ςυμπεραςμάτων και τθν πρόταςθ ςτα αρμόδια Φμιματα Σρόλθψθσ και 
Αποκατάςταςθσ Ματαςτροφϊν και Αντιμετϊπιςθσ Ματαςτροφϊν για τθ λιψθ μζτρων, με 
ςκοπό τθν ελαχιςτοποίθςθ των κινδφνων.  
 γ. Φθν προϊκθςθ και το ςυντονιςμό των δράςεων ανάλυςθσ και χαρτογράφθςθσ του 
κινδφνου καταςτροφϊν ςε ςυνεργαςία με τουσ κακ’ φλθν αρμόδιουσ δθμόςιουσ φορείσ 
και υπθρεςίεσ κακϊσ και τουσ αντίςτοιχουσ ανά κατθγορία κινδφνου ερευνθτικοφσ και 
ακαδθμαϊκοφσ φορείσ. 

δ. Φθ ςφνταξθ, με βάςθ τον ειδικό φάκελο που τθρείται για κάκε καταςτροφι, του 
ςχεδίου απολογιςτικισ ζκκεςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ. 

ε. Φθν ενθμζρωςθ και διαχείριςθ τράπεηασ δεδομζνων για τισ κάκε είδουσ φυςικζσ 
καταςτροφζσ, τθν καταγραφι, επεξεργαςία, ανάλυςθ και αξιοποίθςθ των κάκε είδουσ 
ςτατιςτικϊν δεδομζνων. 

ςτ. Φθ ςυγκζντρωςθ επιςτθμονικϊν ι άλλων πλθροφοριϊν και τθ δθμιουργία 
μονάδασ τεκμθρίωςθσ ςε ηθτιματα πολιτικισ προςταςίασ. 

η. Φθν τιρθςθ του Ειδικοφ Ϊακζλου Ματαςτροφισ για κάκε γενικι, περιφερειακι ι 
τοπικι μεγάλθσ ζνταςθσ καταςτροφι.  

θ. Φθ ςυνεργαςία με ερευνθτικά και ακαδθμαϊκά ιδρφματα και αρμόδιουσ δθμόςιουσ 
φορείσ και υπθρεςίεσ για τθν προϊκθςθ τθσ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ, τθσ επιςτθμονικισ 
μελζτθσ και τθσ επεξεργαςίασ κεμάτων ςχετικϊν με τθν πολιτικι προςταςία ςτουσ 
τομείσ τθσ εκτίμθςθσ του κινδφνου, τθσ πρόλθψθσ, προετοιμαςίασ, αντιμετϊπιςθσ, 
ανάκαμψθσ και αποκατάςταςθσ από καταςτροφζσ, κακϊσ και για τθν αξιοποίθςθ 
ςφγχρονων επιςτθμονικϊν δεδομζνων και τεχνολογιϊν ςτθ διαχείριςθ του κινδφνου 
καταςτροφϊν. 
κ. Φθ δθμιουργία και διαχείριςθ τράπεηασ πλθροφοριϊν πολιτικισ προςταςίασ ςε 
ςυνεργαςία με τα ωσ άνω ιδρφματα, φορείσ και υπθρεςίεσ που ςυλλζγουν, 
επεξεργάηονται και τθροφν δεδομζνα πολιτικισ προςταςίασ για τθν υποςτιριξθ του 
ςχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ. 
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ι. Φθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του Ε.Υ.Μ.Ε. του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ με τθ 
διάκεςθ επιχειρθςιακισ πλθροφορίασ πολιτικισ προςταςίασ και τθν εξαςφάλιςθ των 
προχποκζςεων για τθ χριςθ τθσ ανωτζρω πλθροφορίασ από  το Μ.Ε.Σ.Σ., ςε ςυνεργαςία 
με το Φμιμα Οζων Φεχνολογιϊν και Εφαρμογϊν τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ, 
ια. Φθ μελζτθ και το ςχεδιαςμό διαδικαςιϊν για τθν αξιοποίθςθ των διακζςιμων 
επιςτθμονικϊν δεδομζνων κατά κατθγορία κινδφνου και δεδομζνων πρόγνωςθσ 
καιρικϊν και άλλων φυςικϊν φαινομζνων, ςε ςυνεργαςία με ερευνθτικοφσ και 
ακαδθμαϊκοφσ φορείσ και αρμόδιουσ φορείσ και υπθρεςίεσ του δθμόςιου τομζα με 
ςκοπό τθν ζγκαιρθ κινθτοποίθςθ του δυναμικοφ και των μζςων Σολιτικισ Σροςταςίασ, 
για τθν αντιμετϊπιςθ απειλοφμενου κινδφνου καταςτροφϊν, κακϊσ και για τθν 
ενθμζρωςθ και παροχι αντίςτοιχων οδθγιϊν προσ τουσ πολίτεσ ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ 
Υυςτιματοσ Ζγκαιρθσ Σροειδοποίθςθσ, 
ιβ. Φθν υλοποίθςθ διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ και ανατροφοδότθςθσ του ςχεδιαςμοφ 
πολιτικισ προςταςίασ ςε όλεσ τισ φάςεισ διαχείριςθσ του κινδφνου καταςτροφϊν ςε 
ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ για κάκε τομζα ςχεδιαςμοφ οργανικζσ μονάδεσ τθσ Υ.Α.Σ.Σ., 
ιγ. Φθν ειςιγθςθ προσ τθ Διεφκυνςθ Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ για τθν ζγκριςθ και 
χρθματοδότθςθ προγραμμάτων εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ι μελετϊν για τθν πολιτικι 
προςταςία.  

Δ. Φο Φμιμα Οζων Φεχνολογιϊν και Εφαρμογϊν είναι αρμόδιο για: 

α. Φθν ανάπτυξθ και λειτουργία νζων τεχνολογιϊν και εφαρμογϊν, κακϊσ και το 
ςχεδιαςμό καινοτόμων υπθρεςιϊν με χριςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και 
επικοινωνιϊν για τθν αξιοποίθςθ των διακζςιμων επιςτθμονικϊν δεδομζνων ανά 
κατθγορία κινδφνου καταςτροφϊν με ςκοπό: αα) τθν υποςτιριξθ του ςχεδιαςμοφ 
πολιτικισ προςταςίασ ςε όλεσ τισ φάςεισ διαχείριςθσ του κινδφνου καταςτροφϊν ςε 
ςυνεργαςία με τισ λοιπζσ οργανικζσ μονάδεσ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ, ββ) τθν ζγκαιρθ 
κινθτοποίθςθ του δυναμικοφ και των μζςων πολιτικισ προςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ 
κινδφνου καταςτροφϊν και γγ) τθν ενθμζρωςθ και παροχι αντίςτοιχων οδθγιϊν προσ 
τουσ πολίτεσ ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Ζγκαιρθσ Σροειδοποίθςθσ Σολιτϊν. 

β. Φθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του Ε.Υ.Μ.Ε. μζςω των ανωτζρω εφαρμογϊν. 

γ. Φθ διαςφάλιςθ τθσ θλεκτρονικισ ι άλλθσ πρόςφορθσ διαςφνδεςθσ με άλλα 
Επιχειρθςιακά Μζντρα και με τισ υπθρεςίεσ πολιτικισ προςταςίασ των ΡΦΑ αϋ και βϋ 
βακμοφ.  
δ. Φθ μζριμνα για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςυςτθμάτων 
διαχείριςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ και τθ ςυμβατότθτά τουσ με τα υπόλοιπα ςυςτιματα 
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σολιτικισ Σροςταςίασ. 

ε. Φθν ανάπτυξθ και λειτουργία των ςυςτθμάτων πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν τθσ 
Υ.Α.Σ.Σ. και του Γραφείου του Γενικοφ Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ και τθ μζριμνα 
για τθ δθμιουργία και διαχείριςθ του δικτφου Θ/Χ τθσ Υ.Α.Σ.Σ.. 
ςτ. Φθν αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν για τουσ 
ςκοποφσ τθσ πολιτικισ προςταςίασ ςε ςυνεργαςία με τουσ υπόλοιπουσ φορείσ τθσ 
Γ.Γ.Σ.Σ. και τθν υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ τουσ. 
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η. Φθ μζριμνα για τθν εγκατάςταςθ και ορκι λειτουργία τθλεπικοινωνιακϊν μζςων ςε 
κατάςταςθ κινθτοποίθςθσ πολιτικισ προςταςίασ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ των 
αποςτολϊν ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό. 
θ. Φθν εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ των δικτφων Θ/Χ Φθλεπικοινωνίασ (ςτακερι, κινθτι, 
δορυφορικι, αςφρματθ) και των περιφερειακϊν ςυςτθμάτων τθλεπικοινωνίασ. 
κ. Φθ μζριμνα για τθ ςυντιρθςθ θλεκτροπαραγωγικϊν ηευγϊν (Θ/Η, UPS), θλεκτρονικϊν 
ςυςκευϊν, τθλεοπτικοακουςτικϊν μζςων (προβολικά, τθλεοράςεισ, βίντεο, 
εικονοτθλζφωνο, κεραίεσ), φαξ κλπ. 
ι. Φθ λειτουργία ςυςτθμάτων ςυναγερμοφ και ςυςτιματοσ πυραςφάλειασ. 
 
2.  Θ Διεφκυνςθ Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ ζχει ωσ αποςτολι τον ςυντονιςμό των 
δράςεων για τθν κατάρτιςθ και τθν εφαρμογι του ςχεδιαςμοφ πολιτικισ προςταςίασ ςε 
εκνικό επίπεδο με ςτόχο τθ ςυνολικι βελτίωςθ του επιπζδου προςταςίασ των πολιτϊν 
από καταςτροφζσ, τθ μείωςθ του κινδφνου καταςτροφϊν και τθ ςυμβολι ςτθν αειφόρο 
ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. Υτο πλαίςιο αυτό: 
Α.    Φο Φμιμα Υτρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Υχεδιαςμοφ είναι αρμόδιο για:  
     α. Φθν παρακολοφκθςθ των διαδικαςιϊν διαμόρφωςθσ τθσ Εκνικισ Σολιτικισ 
Ξείωςθσ του Μινδφνου Ματαςτροφϊν και του Εκνικοφ Υχεδιαςμοφ Σολιτικισ 
Σροςταςίασ. 
    β. Φθ ςυγκζντρωςθ και επεξεργαςία των επί μζρουσ προτάςεων για τθν κατάρτιςθ τθσ 
πρόταςθσ του Ετιςιου Εκνικοφ Υχεδιαςμοφ προσ το Μεντρικό Υυντονιςτικό ργανο 
Σολιτικισ Σροςταςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ φυςικϊν, τεχνολογικϊν ι λοιπϊν 
καταςτροφϊν. Υτον ανωτζρω ςχεδιαςμό περιλαμβάνεται ο προχπολογιςμοφ πολιτικισ 
προςταςίασ τθσ χϊρασ, από πλευράσ λειτουργικϊν και επενδυτικϊν δαπανϊν, για το 
ςφνολο των Χπουργείων και των εποπτευόμενων φορζων κακϊσ και ειςιγθςθ του 
Φμιματοσ για τθν προμικεια των αναγκαίων υλικϊν και μζςων για τθν αντιμετϊπιςθ με 
τουσ λιγότερουσ δυνατοφσ κινδφνουσ οποιαςδιποτε καταςτροφισ. 
    γ. Φθν κατάρτιςθ τθσ πρόταςθσ του Ετιςιου Εκνικοφ Υχεδιαςμοφ Σολιτικισ 
Σροςταςίασ.  
 δ. Φθν κατάρτιςθ, ςε ςυνεργαςία με αρμόδιουσ δθμόςιουσ φορείσ, του ετιςιου 
προγράμματοσ προμθκειϊν όλων των μζςων και υλικϊν, που είναι αναγκαία για τθν 
πολιτικι προςταςία τθσ χϊρασ, με βάςθ τον Ετιςιο Εκνικό Υχεδιαςμό Σολιτικισ 
Σροςταςίασ. 
 
Β. Φο Φμιμα Ελζγχου Εφαρμογισ Υχεδιαςμοφ είναι αρμόδιο για: 

α. Φθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ τθσ Εκνικισ Σολιτικισ Ξείωςθσ 
του Μινδφνου Ματαςτροφϊν και του Εκνικοφ Υχεδιαςμοφ Σολιτικισ Σροςταςίασ από 
τουσ αρμόδιουσ φορείσ και υπθρεςίεσ. 

β. Φθ ςυγκζντρωςθ και επεξεργαςία ςτοιχείων για τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ τθσ 
Εκνικισ Σολιτικισ Ξείωςθσ του Μινδφνου Ματαςτροφϊν και του Εκνικοφ Υχεδιαςμοφ 
Σολιτικισ Σροςταςίασ. 

γ. Φθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ του Ετιςιου Εκνικοφ 
Υχεδιαςμοφ Σολιτικισ Σροςταςίασ και τθ ςυγκζντρωςθ και επεξεργαςία ςτοιχείων για 
τον ςκοπό αυτό. 
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δ. Φον ζλεγχο τθσ αξιοποίθςθσ όλων των διακζςιμων υλικϊν και μζςων πολιτικισ 
προςταςίασ για τθν ελαχιςτοποίθςθ των κινδφνων κατά τθν αντιμετϊπιςθ καταςτροφϊν 
και καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ ςτο πλαίςιο του υφιςτάμενου ςχεδιαςμοφ.  
    η. Φθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ υλοποίθςθσ του ετιςιου προγράμματοσ 
προμθκειϊν όλων των μζςων και υλικϊν, που είναι αναγκαία για τθν πολιτικι 
προςταςία τθσ χϊρασ, με βάςθ τον Ετιςιο Εκνικό Υχεδιαςμό Σολιτικισ Σροςταςίασ. 

θ. Φθ ςφνταξθ των ςχετικϊν εκκζςεων απολογιςμοφ δράςεων. 
 

Γ.  Φο Φμιμα Εκελοντιςμοφ και Εκπαίδευςθσ είναι αρμόδιο για: 
α. Φθν κατάρτιςθ και τον ςυντονιςμό του ζργου τθσ πλθροφόρθςθσ και 

ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν ςτον τομζα τθσ πολιτικισ προςταςίασ, τόςο ςε επίπεδο 
γενικισ ενθμζρωςθσ όςο και ςε αντίςτοιχο παροχισ ειδικϊν οδθγιϊν, προσ 
αντιμετϊπιςθ ςυγκεκριμζνθσ καταςτροφισ ι κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

   β. Φθν τιρθςθ ενιαίου Ξθτρϊου Εκελοντϊν Σολιτικισ Σροςταςίασ και 
Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ, τθν ζνταξθ ςε αυτό, αξιοποίθςθ και χρθματοδότθςθ των 
εκελοντικϊν οργανϊςεων πολιτικισ προςταςίασ, κακϊσ και τθν ζνταξθ ςτο Ξθτρϊο και 
αξιοποίθςθ των ειδικευμζνων εκελοντϊν πολιτικισ προςταςίασ. 

   γ. Φθν παρακολοφκθςθ κεμάτων που αφοροφν τον ςυντονιςμό, τθ 
χρθματοδότθςθ και ανάκεςθ ςτθν Συροςβεςτικι Ακαδθμία τθσ εκπόνθςθσ και 
εκτζλεςθσ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ, επιμόρφωςθσ και μετεκπαίδευςθσ 
των ςτελεχϊν τθσ πολιτικισ προςταςίασ ςε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και το 
ςχεδιαςμό ειδικϊν προγραμμάτων εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ των 
εκελοντικϊν οργανϊςεων πολιτικισ προςταςίασ και των μελϊν τουσ, τα οποία 
υλοποιοφνται από τθν Συροςβεςτικι Ακαδθμία.  

δ. Φθν επεξεργαςία ειςιγθςθσ για τθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων 
για τθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςε ςυνεργαςία με το Χπουργείο 
Σαιδείασ και Θρθςκευμάτων.    
   ε. Φθν επιχειρθςιακι ζνταξθ των εκελοντικϊν οργανϊςεων ςτα μζςα και το 
δυναμικό τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σολιτικισ Σροςταςίασ. 
 ςτ. Φθν ενεργοποίθςθ των ενταγμζνων Εκελοντικϊν Ρργανϊςεων και των 
Ειδικευμζνων Εκελοντϊν ςε κατάςταςθ κινθτοποίθςθσ πολιτικισ προςταςίασ. 
 η.  Φθν εποπτεία, τον ζλεγχο και τθν επικοινωνία με τισ ενταγμζνεσ εκελοντικζσ 
ομάδεσ και τουσ ειδικευμζνουσ εκελοντζσ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ και 
του προγραμματιςμοφ τουσ, τθν τιρθςθ αρχείου δράςεϊν τουσ και τθ διεξαγωγι 
ετιςιου απολογιςμοφ.  
 θ. Φον ςχεδιαςμό δράςεων και τθν πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων για τθ διάδοςθ 
του εκελοντιςμοφ ςε κζματα πολιτικισ προςταςίασ. 
 κ. Φθν ειςιγθςθ επί προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων ςπουδϊν, 
ςεμιναρίων και άλλων προγραμμάτων ςτθν Εκνικι Υχολι Σολιτικισ Σροςταςίασ ι ςε 
Α.Ε.Ι. και Φ.Ε.Ι. για κζματα πολιτικισ προςταςίασ. 
 ι. Φθν επεξεργαςία και ειςιγθςθ δράςεων, κακϊσ και το ςυντονιςμό, ςε 
ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ και το Γραφείο Φφπου και Δθμοςίων Υχζςεων, 
του ζργου τθσ πλθροφόρθςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν ςτον τομζα τθσ 
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πολιτικισ προςταςίασ, τόςο ςε επίπεδο γενικισ ενθμζρωςθσ όςο και ςε αντίςτοιχο 
παροχισ ειδικϊν οδθγιϊν, προσ αντιμετϊπιςθ ςυγκεκριμζνθσ καταςτροφισ ι 
κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
 ια. Φθν επιμζλεια ζκδοςθσ ενθμερωτικϊν, τεχνικϊν και επιςτθμονικϊν 
ανακοινϊςεων τθσ Γ.Γ.Σ.Σ.  (βιβλία, περιοδικά, ενθμερωτικά φυλλάδια, οπτικοφσ 
δίςκουσ (cd rom) κλπ. 
 ιβ.  Φον εμπλουτιςμό τθσ βιβλιοκικθσ τθσ Γ.Γ.Σ.Σ. με περιοδικά, βιβλία, φυλλάδια 
και λοιπό υλικό, που αναφζρεται ςε κζματα πολιτικισ προςταςίασ, τθν τεκμθρίωςθ, 
ταξινόμθςθ και θλεκτρονικι διαχείριςθ  του υλικοφ τθσ βιβλιοκικθσ. 
 ιγ. Φθν εξυπθρζτθςθ του προςωπικοφ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σολιτικισ 
Σροςταςίασ, κακϊσ και κάκε ενδιαφερόμενου ερευνθτι με τθν εξεφρεςθ και διάκεςθ ι 
το δανειςμό βιβλίων και λοιπϊν εντφπων. Φθ ςυνεργαςία με άλλεσ βιβλιοκικεσ του 
εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ. Φθ μζριμνα για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικζσ και διεκνείσ 
βιβλιοκικεσ μζςω διαδικτφου. Φθ ςφνταξθ βιβλιογραφικϊν δελτίων, τθν παροχι 
βιβλιογραφικϊν πλθροφοριϊν ςτουσ ενδιαφερόμενουσ και τθν τιρθςθ και ενθμζρωςθ 
καταλόγου των αποκτθμάτων τθσ βιβλιοκικθσ.  
 ιδ. Φθν ενθμζρωςθ και τον εμπλουτιςμό τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Γ.Γ.Σ.Σ.. 

Δ.  Φο Φμιμα Ρικονομικϊν και Χποςτιριξθσ Ζργων ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:  
     α.  Υυγκεντρϊνει και επεξεργάηεται τα αναγκαία ςτοιχεία για τθν κατάρτιςθ ι 
τροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σολιτικισ Σροςταςίασ και 
ζχει τθν ευκφνθ παρακολοφκθςθσ τθσ εκτζλεςθσ του. 
 β. Ματαρτίηει πρόταςθ για τθν κατανομι των πιςτϊςεων, ςτον τομζα τθσ 
πολιτικισ προςταςίασ, προσ τουσ Ρργανιςμοφσ Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ αϋ και βϋ βακμοφ. 
 γ. Ξεριμνά για τθν παροχι εντολισ για τθν εκκακάριςθ των αποδοχϊν και 
λοιπϊν αμοιβϊν κακϊσ και κάκε είδουσ αποηθμιϊςεων του προςωπικοφ τθσ ΥΑΣΣ και 
του Γραφείου του Γενικοφ Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ. 
 δ. Ξεριμνά για τθ ςτζγαςθ, ςυντιρθςθ και τθν εκκακάριςθ μιςκωμάτων 
κτιρίων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων εξοπλιςμοφ ςτα οποία ςτεγάηεται θ Γενικι 
Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ. 
  ε. Ξεριμνά για τθν αςφάλεια, κακαριότθτα και ευταξία του κτιρίου τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Σολιτικισ Σροςταςίασ. 
 ςτ. Σροβαίνει ςτθν προμικεια κάκε πάγιου και αναλϊςιμου υλικοφ ι εφοδίου 
και μεριμνά για τθν ανάλθψθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν ι μελετϊν για τισ ανάγκεσ τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Σολιτικισ Σροςταςίασ. 
 η. Ξεριμνά για τθν διαχείριςθ δθμοςίου υλικοφ, πάγιου ι αναλϊςιμου, κακϊσ 
και για τθν αξιοποίθςθ, προμικεια ι εκποίθςθ κάκε κινθτοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου τθσ 
Γενικισ Γραμματείασ Σολιτικισ Σροςταςίασ. 
 θ. Σαρακολουκεί τθν αποκικθ υλικοφ και μεριμνά για τθν ικανοποίθςθ των 
αναγκϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σολιτικισ Σροςταςίασ και τθρεί βιβλία και ςτοιχεία. 
 κ. Σαραλαμβάνει από τισ μόνιμεσ ι ευκαιριακζσ επιτροπζσ παραλαβισ των κάκε  
είδουσ και φφςεωσ υλικϊν, αναλωςίμων και μθ και τα διακζτει ςτισ επιμζρουσ οργανικζσ 
μονάδεσ. 
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 ι. Ξεριμνά για κάκε κζμα που αφορά τθν κίνθςθ, διάκεςθ και ζλεγχο τθσ 
χριςθσ των υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων τθσ Υ.Α.Σ.Σ.. 
 ια. Ξεριμνά για τθ διακίνθςθ τθσ αλλθλογραφίασ μζςω ΕΝ.ΦΑ. ι από ιδιωτικζσ 
εταιρείεσ. 

    β. Φθν υλοποίθςθ ζργων πολιτικισ προςταςίασ με πιςτϊςεισ του τακτικοφ 
προχπολογιςμοφ ι του Σ.Δ.Ε.. 

3. Φο Γραφείο Διεκνοφσ και Ευρωπαϊκισ Υυνεργαςίασ και Σρογραμμάτων ζχει τισ 
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:  
 α. Σροωκεί τισ ςχζςεισ τθσ χϊρασ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ προςταςίασ με τουσ 
αρμόδιουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ και αντίςτοιχουσ φορείσ πολιτικισ προςταςίασ άλλων 
χωρϊν, ςυντονίηει τθν παροχι επιςτθμονικισ ι υλικισ βοικειασ από και προσ άλλεσ 
χϊρεσ ςε περιπτϊςεισ εκτάκτων αναγκϊν και ειςθγείται για τθν αξιοποίθςθ τθσ 
βοικειασ αυτισ. 
  β. Ειςθγείται τα αναγκαία μζτρα για τθν εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ, 
ςε κζματα πολιτικισ προςταςίασ, προσ το ευρωπαϊκό δίκαιο και τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ 
και παρακολουκεί τθ ςφναψθ και υλοποίθςθ διεκνϊν ςυμφωνιϊν και ςυνεργαςιϊν. 
  γ. Υυνεργάηεται με τισ λοιπζσ οργανικζσ μονάδεσ τθσ Γ.Γ.Σ.Σ., κακϊσ και με 
άλλουσ φορείσ για τθν ειςιγθςθ και διοργάνωςθ διεκνϊν εκδθλϊςεων, ςυνεδρίων, 
ςυναντιςεων, εκπαιδεφςεων, εκκζςεων, αςκιςεων και θμερίδων. 
 δ. Ειςθγείται τθν πραγματοποίθςθ ταξιδιϊν του προςωπικοφ τθσ Γ.Γ.Σ.Σ. ςτο 
εξωτερικό για επίςθμεσ επιςκζψεισ ι υπθρεςιακζσ αποςτολζσ. 
  ε. Σαρακολουκεί τισ δράςεισ αρμοδιότθτασ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, του Υυμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και Διεκνϊν Ρργανιςμϊν και 
υποβάλλει για ζγκριςθ και χρθματοδότθςθ αντίςτοιχα προγράμματα. 
  ςτ. Υυμμετζχει ςτθν επεξεργαςία και εφαρμογι ςυμβάςεων, αποφάςεων, 
ςυςτάςεων και μελετϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, του Υυμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και 
Διεκνϊν Ρργανιςμϊν ςε αντικείμενα τθσ Γ.Γ.Σ.Σ.. 

         η. Υχεδιάηει και υποβάλλει προτάςεισ και τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων ςε 
ςυνεργαςία με τισ λοιπζσ οργανικζσ μονάδεσ τθσ Υ.Α.Σ.Σ. κατά λόγο αρμοδιότθτασ.  

         θ. Εποπτεφει, παρακολουκεί, υλοποιεί και εφαρμόηει τα διεκνι και ευρωπαϊκά 
προγράμματα αποςτολισ τθσ Υ.Α.Σ.Σ., κακϊσ και τθ διενζργεια κάκε αναγκαίασ 
ςυναφοφσ πράξθσ. 
4. Φο Γραφείο Διαχείριςθσ Ενιαίου Ευρωπαϊκοφ Αρικμοφ Μλιςθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ 
«112» είναι αρμόδιο: 
 α.  Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ απόφαςθσ 91/396/ΕΡΜ τθσ 
29.7.1991 του Υυμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων για τθν δθμιουργία του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκοφ Αρικμοφ Μλιςθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ, τθν κατάρτιςθ, ανάκεςθ και 
παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Υφμβαςθσ για τθ λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκοφ 
Αρικμοφ Μλιςεων Ζκτακτθσ Ανάγκθσ «112». 
 β. Για τθν παρακολοφκθςθ των κεμάτων λειτουργίασ του Ενιαίου Ευρωπαϊκοφ 
Αρικμοφ Μλιςθσ Ζκτακτθσ Ανάγκθσ «112», που αφοροφν τθν εφαρμογι του πλαιςίου 
υλοποίθςθσ και λειτουργίασ του «112» ςφμφωνα με τθν εκνικι και ευρωπαϊκι 
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νομοκεςία, τθ ςυνεργαςία με τουσ τθλεπικοινωνιακοφσ παρόχουσ, τθν ειςιγθςθ 
κεςμικϊν ρυκμίςεων για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ ΧΜΕΑ 112, τθν ενθμζρωςθ του 
κοινοφ για το «112» και για τθ δυνατότθτα εντοπιςμοφ τθσ κζςθσ του καλοφντοσ, τθ 
ςυνεργαςία με αντίςτοιχουσ φορείσ τθσ Ε.Ε. και εκνικοφσ φορείσ κρατϊν - μελϊν τθσ Ε.Ε. 
για κζματα που αφοροφν το «112», τθν παροχι ςτοιχείων για τθ λειτουργία τθσ 
υπθρεςίασ του «112» ςε εκνικοφσ και διεκνείσ φορείσ, τθν ανάπτυξθ του «112» και τθν 
παρακολοφκθςθ κάκε άλλου ςυναφοφσ με το «112» κζματοσ. 
 
5. Φο Γραφείο Διοίκθςθσ  και Ρργάνωςθσ είναι αρμόδιο για: 

α. Φον χειριςμό όλων των κεμάτων υπθρεςιακισ κατάςταςθσ του μόνιμου και με 
κθτεία προςωπικοφ, του προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου και με ςχζςθ 
ζμμιςκθσ εντολισ, του προςωπικοφ του Γραφείου του Γενικοφ Γραμματζα Σολιτικισ 
Σροςταςίασ, του Γραφείου Φφπου και Δθμοςίων Υχζςεων και όλων των κεμάτων 
αποςπάςεων, μετατάξεων και κάκε είδουσ υπθρεςιακϊν μεταβολϊν.  

β. Φο χειριςμό των κεμάτων ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου.  
γ. Φθν εφαρμογι μζτρων για τον ζλεγχο και τθν τιρθςθ του ωραρίου εργαςίασ 

των υπαλλιλων.  
 δ. Φθ κεϊρθςθ των βιβλιαρίων αςκενείασ.  

ε. Φθ μζριμνα για τισ μετακινιςεισ των υπαλλιλων ςτο εςωτερικό ι το εξωτερικό 
για εκτζλεςθ υπθρεςίασ.  

ςτ. Φον προγραμματιςμό και τθν ανίχνευςθ αναγκϊν τθσ Υ.Α.Σ.Σ. ςε ανκρϊπινο 
δυναμικό.  

η. Φθν τιρθςθ του προςωπικοφ μθτρϊου των υπαλλιλων και τθν επεξεργαςία των 
ςτοιχείων για τισ εκάςτοτε μεταβολζσ του προςωπικοφ τθσ Υ.Α.Σ.Σ..  

θ. Φθν οργάνωςθ των υπθρεςιϊν τθσ Υ.Α.Σ.Σ. και τθν υποβολι προτάςεων για τθν 
οργανωτικι αναδιάρκρωςθ τθσ ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ οργανικζσ μονάδεσ.  

κ. Φθ μζριμνα για τθ ςυγκρότθςθ και λειτουργία των υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων.  
ι. Φο χειριςμό κεμάτων εφαρμογισ του ςυςτιματοσ εκκζςεων αξιολόγθςθσ του 

προςωπικοφ.  
ια. Φθ μελζτθ και εφαρμογι  μζτρων για τθν απλοφςτευςθ των διοικθτικϊν 

διαδικαςιϊν, τθν υλοποίθςθ δράςεων θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, κακϊσ και τον 
αναςχεδιαςμό των χρθςιμοποιοφμενων εντφπων ςτο πλαίςιο αρμοδιοτιτων τθσ 
υπθρεςίασ.  

ιβ. Φθν εφαρμογι μζτρων για τθν βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ του 
υπθρετοφντοσ προςωπικοφ.  

ιγ. Φθ μζριμνα για τθν προϊκθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ μζχρι τθ 
δθμοςίευςι τουσ, των νομοκετικϊν και άλλων κειμζνων που καταρτίηονται από τθν 
Γενικι Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ.  

ιδ. Φθ ςφνταξθ τθν αρχι κάκε ζτουσ του απολογιςμοφ των δράςεων τθσ Υ.Α.Σ.Σ.  
του προθγοφμενου ζτουσ και τον προγραμματιςμό του επόμενου ζτουσ.  

ιε. Φθν τιρθςθ του γενικοφ πρωτοκόλλου ειςερχόμενθσ και εξερχόμενθσ 
αλλθλογραφίασ.  
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ιςτ. Φθ διακίνθςθ και διεκπεραίωςθ τθσ υπθρεςιακισ αλλθλογραφίασ, τθν 
αναπαραγωγι εγγράφων και εντφπων και τθ διαχείριςθ ηθτθμάτων περαιτζρω χριςθσ 
δθμόςιασ πλθροφορίασ. 

ιη. Φθν επικφρωςθ και βεβαίωςθ τθσ ακρίβειασ αντιγράφων ι φωτοαντιγράφων 
εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν.  

ιθ. Φθν τιρθςθ του αρχείου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σολιτικισ Σροςταςίασ.  
 

Άρκρο 111 
Δυναμικό και μζςα πολιτικισ προςταςίασ 

 
1.  Φο άρκρο 3 του ν. 3013/2002 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 

«Άρκρο 3 
Δυναμικό και μζςα Σολιτικισ Σροςταςίασ 

1. Υτο δυναμικό και ςτα μζςα Σολιτικισ Σροςταςίασ περιλαμβάνονται: 
    α. Ειδικευμζνα ςτελζχθ Σολιτικισ Σροςταςίασ ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, ςτα οποία ανατίκεται θ επίβλεψθ εκπόνθςθσ και εφαρμογισ των ςχεδίων, 
προγραμμάτων και μζτρων Σολιτικισ Σροςταςίασ, κακϊσ και ο ςυντονιςμόσ των 
αναγκαίων ενεργειϊν. 
    β. Φο ςφνολο των κρατικϊν υπθρεςιϊν, οι υπθρεςίεσ των Ρργανιςμϊν Φοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ και των Ρργανιςμϊν Μοινισ έφζλειασ, που είναι υπεφκυνεσ ςε 
επιχειρθςιακό επίπεδο για τισ επιμζρουσ δράςεισ Σολιτικισ Σροςταςίασ και, κυρίωσ, για 
τθν ετοιμότθτα και τθν αντιμετϊπιςθ των καταςτροφϊν (όπωσ Συροςβεςτικό Υϊμα, 
Νιμενικό Υϊμα-Ελλθνικι Ακτοφυλακι, ΕΝ.ΑΥ., Ε.Μ.Α.Β., Ζνοπλεσ Δυνάμεισ, Ρ.Α.Υ.Σ., 
υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, τθσ Σεριφζρειασ, των Διμων, τθσ Δ.Ε.Θ. Α.Ε. 
και των κυγατρικϊν τθσ (Α.Δ.Ξ.Θ.Ε., Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. κλπ.), του Ρ.Φ.Ε. Α.Ε. και των 
κυγατρικϊν του, τθσ Ε.ΧΔ.Α.Σ. Α.Ε., τθσ Δ.ΕΣ.Α. Α.Ε., τθσ Δ.Ε.Υ.Ϊ.Α. Α.Ε., τθσ Ε.Ξ.Χ. κλπ.). 
    γ. Ρι εκελοντικζσ οργανϊςεισ Σολιτικισ Σροςταςίασ, κακϊσ και οι ειδικευμζνοι 
εκελοντζσ Σολιτικισ Σροςταςίασ, ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που 
ζχουν πιςτοποιθκεί ςχετικϊσ από τθν Συροςβεςτικι Ακαδθμία, εντάςςονται ςτο 
ςχεδιαςμό τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σολιτικισ Σροςταςίασ και αναλαμβάνουν τθν 
υποςτιριξθ ςχεδίων και δράςεων πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ, κακϊσ και δράςεισ 
ετοιμότθτασ και αντιμετϊπιςθσ καταςτροφϊν. 
2. α. Υε περιπτϊςεισ γενικϊν καταςτροφϊν, περιφερειακϊν και τοπικϊν μεγάλθσ 
ζνταςθσ ι καταςτροφϊν εξειδικευμζνου χαρακτιρα, κακϊσ και ςε περίπτωςθ 
κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, εντάςςονται ςτισ δυνάμεισ τθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ, με 
απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ ι του εξουςιοδοτθμζνου 
Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ι του εξουςιοδοτθμζνου 
Σεριφερειάρχθ, πολίτεσ με ειδικζσ γνϊςεισ και εμπειρία, κακϊσ και πάςθσ φφςεωσ μζςα 
που ανικουν ςε φυςικά και νομικά πρόςωπα με τουσ αντίςτοιχουσ χειριςτζσ τουσ, 
εφόςον τοφτο κρίνεται αναγκαίο για τθν αντιμετϊπιςθ των καταςτροφϊν. 
     β. Ξε κοινζσ αποφάςεισ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν και Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ κακορίηεται θ διαδικαςία και το φψοσ τθσ καταβαλλόμενθσ 
αποηθμίωςθσ, για τθ χριςθ των μζςων και τθν απαςχόλθςθ των πολιτϊν και των 
χειριςτϊν των μζςων. 
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 γ. Θ κιρυξθ ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ πολιτικισ προςταςίασ από φυςικζσ, 
τεχνολογικζσ και λοιπζσ καταςτροφζσ τθσ παροφςασ παραγράφου αίρεται αυτοδικαίωσ 
με τθν πάροδο εξαμινου, δφναται δε να ανανεϊνεται με απόφαςθ του Γενικοφ 
Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ, φςτερα από βεβαίωςθ των κατά περίπτωςθ 
αρμόδιων αποκεντρωμζνων οργάνων πολιτικισ προςταςίασ ότι εξακολουκοφν να 
υφίςτανται οι λόγοι κιρυξθσ, κακϊσ και με ειδικι αιτιολογία για τουσ λόγουσ για τουσ 
οποίουσ οι επιπτϊςεισ από τισ καταςτροφζσ δεν ζχουν ακόμθ αντιμετωπιςκεί». 
2. Φο υπ’  αρικμ. 5 εδάφιο τθσ περίπτ. Θ τθσ παρ. ΙΙ του άρκρου 186 του ν. 
3852/2010 (Αϋ ) αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ:  
«5. Θ ζκδοςθ αποφάςεων κιρυξθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, προκειμζνου για 
τοπικζσ καταςτροφζσ μικρισ ζνταςθσ, φςτερα από εξουςιοδότθςθ του Γενικοφ 
Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν. 3013/2002».  
3. Για τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ που υπθρετοφν ςτουσ φορείσ τθσ παρ. 1 του 
παρόντοσ θ άρνθςθ ςφμπραξθσ ι προςικουςασ εκτζλεςθσ κακθκόντων ςτο πλαίςιο τθσ 
υλοποίθςθσ των Γενικϊν και Ειδικϊν Υχεδίων Σολιτικισ Σροςταςίασ και τθσ εφαρμογισ 
των διατάξεων του παρόντοσ νόμου και τθσ εν γζνει νομοκεςίασ για τθν Σολιτικι 
Σροςταςία τθσ Ϋϊρασ ςυνιςτά ςοβαρό πεικαρχικό παράπτωμα, το οποίο διϊκεται 
υποχρεωτικϊσ και τιμωρείται κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.  
 

Άρκρο 112 
Αναςυγκρότθςθ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ Εκνικοφ χεδιαςμοφ Πολιτικισ 

Προςταςίασ 
 

1. Θ παρ. 1 του άρκρου 4 του ν. 3013/2002 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«1. Υυνιςτάται Διυπουργικι Επιτροπι Εκνικοφ Υχεδιαςμοφ Σολιτικισ Σροςταςίασ 
ςτθν οποία μετζχουν οι Χπουργοί: 

    α. Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, ωσ Σρόεδροσ, 

    β. Ρικονομικϊν,  

    γ. Εκνικισ Άμυνασ,  

    δ. Εςωτερικϊν, 

    ε.  Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Χποδομϊν, Ξεταφορϊν και Δικτφων, 

   ςτ.  Σαιδείασ και Θρθςκευμάτων,  

    η. Σεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ & Μλιματικισ Αλλαγισ,   

    θ. Χγείασ,  

    κ.  Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Φροφίμων,  

    ι.   Οαυτιλίασ και Αιγαίου και  

  ια. Ματά περίπτωςθ, ο Χφυπουργόσ ςτον Σρωκυπουργό ι ο Χφυπουργόσ Επικρατείασ ι 
ο Χπουργόσ Επικρατείασ.  
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Υτισ ςυνεδριάςεισ τθσ λαμβάνουν μζροσ, κατά περίπτωςθ και αρμοδιότθτα, και άλλοι 
Χπουργοί, εφόςον, κατά τθν κρίςθ του Σροζδρου, κεωρείται αναγκαία θ παρουςία 
τουσ». 

2. Ρι περιπτϊςεισ α και β τθσ παρ. 2 του άρκρου 4 του ν. 3013/2002 αναρικμοφνται ςε 
β και γ αντιςτοίχωσ, προςτίκεται δε περίπτωςθ α ωσ ακολοφκωσ: 

«α. Εγκρίνει τθν Εκνικι Σολιτικι για τθ Ξείωςθ του Μινδφνου Ματαςτροφϊν και τον 
Εκνικό Υχεδιαςμό Σολιτικισ Σροςταςίασ.». 

 
Άρκρο 113 

Αναςυγκρότθςθ του Κεντρικοφ υντονιςτικοφ Οργάνου Πολιτικισ Προςταςίασ            
 
1. Ρι παρ. 1, 2 και 3 του άρκρου 5 του ν. 3013/2002 αντικακίςταται ωσ 
ακολοφκωσ: 

«1. Υυνιςτάται Μεντρικό Υυντονιςτικό ργανο Σολιτικισ Σροςταςίασ. 

2. Υτθ ςφνκεςι του μετζχουν:  

    α. Ρ Γενικόσ Γραμματζασ Σολιτικισ Σροςταςίασ, ωσ Σρόεδροσ,  

    β. Ρ Γενικόσ Γραμματζασ Δθμόςιασ Φάξθσ. 

    γ. Ρ Γενικόσ Γραμματζασ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ 

    δ. Ρι Γενικοί Γραμματείσ των Χπουργείων: 

    δ.1. Ρικονομικϊν,  

    δ.2. Εςωτερικϊν,  

    δ.3. Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Χποδομϊν, Ξεταφορϊν & Δικτφων, 

    δ.4. Σαιδείασ και Θρθςκευμάτων,  

    δ.5. Σεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ & Μλιματικισ Αλλαγισ,   

    δ.6. Χγείασ  

    δ.7. Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Φροφίμων,   

    δ.8. Οαυτιλίασ και Αιγαίου,  

    δ.9. Ρ Χπαρχθγόσ Γ.Ε.ΕΘ.Α.  

    δ.10.  Ρ Αρχθγόσ Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ και  

    δ.11. Ρι Σρόεδροι Ε.Ο.Σ.Ε. και Μ.Ε.Δ.Ε.. 

    ε. Υτθ ςφνκεςι του, επίςθσ, μπορεί να μετζχει ο Γενικόσ Γραμματζασ του Χπουργείου 
Ξακεδονίασ και Θράκθσ, για κζματα αντίςτοιχων καταςτροφϊν ςτθν περιοχι 
αρμοδιότθτάσ του. 

3. Υε περιπτϊςεισ γενικϊν, κακϊσ και ιδιαίτερου χαρακτιρα περιφερειακϊν ι τοπικϊν 
μεγάλθσ ζνταςθσ καταςτροφϊν, το ίδιο όργανο μπορεί να ςυνεδριάηει με τθ ςυμμετοχι 
των αντίςτοιχων Χπουργϊν ι των αρμόδιων για τθν Σολιτικι Σροςταςία Χφυπουργϊν, 
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φςτερα από ςχετικι πρόςκλθςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ, ο οποίοσ και προεδρεφει». 

2. Υτο τζλοσ τθσ παρ. 4 του άρκρου 5 του ν. 3013/2002 προςτίκεται εδάφιο θ ωσ 
ακολοφκωσ: 

«θ. Εγκρίνει τον Ετιςιο Εκνικό Υχεδιαςμό Σολιτικισ Σροςταςίασ». 

 

Άρκρο 114 
Εκνικι Πολιτικι για τθ Μείωςθ του Κινδφνου Καταςτροφϊν- Εκνικόσ χεδιαςμόσ 

Πολιτικισ Προςταςίασ - Ετιςιοσ Εκνικόσ χεδιαςμόσ Πολιτικισ Προςταςίασ 
 
1.  Υχεδιάηεται κάκε πζντε ζτθ «Εκνικι Σολιτικι για τθ Ξείωςθ του Μινδφνου 
Ματαςτροφϊν». Θ ωσ άνω πολιτικι ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ του επιπζδου αςφάλειασ των 
πολιτϊν και ςτθν ενίςχυςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ. Για τθ διαμόρφωςι τθσ 
λαμβάνονται υπόψθ θ ανάλυςθ του κινδφνου καταςτροφϊν ςε ςυνάρτθςθ με τουσ 
διακζςιμουσ οικονομικοφσ πόρουσ, οριηόντιεσ και τομεακζσ πολιτικζσ, ιδίωσ δε οι 
πολιτικζσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν κλιματικι αλλαγι, τθν υγεία, τθν 
αςφάλεια, τθν εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ κ.λπ. και μετζχουν οι  δθμόςιοι φορείσ κατά 
λόγο αρμοδιότθτασ, ακαδθμαϊκοί και ερευνθτικοί φορείσ, φορείσ του παραγωγικοφ 
τομζα και λοιποί φορείσ του ιδιωτικοφ τομζα, εμπλεκόμενοι ςτθ διαχείριςθ του 
κινδφνου καταςτροφϊν.  
2. Θ Εκνικι Σολιτικι για τθ Ξείωςθ του Μινδφνου Ματαςτροφϊν εγκρίνεται από τθ 
Διυπουργικι Επιτροπι Σολιτικισ Σροςταςίασ. Θ ωσ άνω πολιτικι ενςωματϊνεται ςτον 
αναπτυξιακό ςχεδιαςμό τθσ χϊρασ και αποτελεί κφριο άξονα αυτοφ για τθν επίτευξθ τθσ 
αειφόρου ανάπτυξθσ. Θ Γ.Γ.Σ.Σ. είναι αρμόδια, μζςω τθσ Υ.Α.Σ.Σ., για τθν προϊκθςθ και 
το ςυντονιςμό των διαδικαςιϊν διαμόρφωςθ τθσ ωσ άνω πολιτικισ. Θ διαδικαςία και 
λοιπζσ λεπτομζρειεσ για τθν κατάρτιςθ και ανακεϊρθςθ τθσ ωσ άνω πρόταςθσ προσ τθ 
Διυπουργικι Επιτροπι ορίηονται με τον οργανιςμό τθσ Υ.Α.Σ.Σ..  
3.  Μακιερϊνεται  «Εκνικόσ Υχεδιαςμόσ Σολιτικισ Σροςταςίασ» τριετοφσ διάρκειασ, ο 
οποίοσ περιλαμβάνει το ςφνολο των δράςεων πολιτικισ προςταςίασ, που αφοροφν 
όλουσ τουσ τομείσ διαχείριςθσ του κινδφνου καταςτροφϊν και ειδικότερα τθν πρόλθψθ, 
τθν προετοιμαςία, τθν αντιμετϊπιςθ, τθν αποκατάςταςθ και τθν ανατροφοδότθςθ του 
ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ του κινδφνου ςε τοπικό και εκνικό επίπεδο. Θ κατάρτιςθ του 
Εκνικοφ Υχεδιαςμοφ πραγματοποιείται βάςει τθσ Εκνικισ Σολιτικισ για τθ Ξείωςθ του 
Μινδφνου Ματαςτροφϊν. Ρι ςχετικζσ δράςεισ χρθματοδοτοφνται από τον κρατικό 
προχπολογιςμό και από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Θ Γ.Γ.Σ.Σ. προωκεί και 
ςυντονίηει τισ διαδικαςίεσ για τθν κατάρτιςθ τθσ πρόταςθσ του τριετοφσ Εκνικοφ 
Υχεδιαςμοφ Σολιτικισ Σροςταςίασ δια τθσ Υ.Α.Σ.Σ., με τθ μορφι Επιχειρθςιακοφ 
Σρογράμματοσ για τθν Σολιτικι Σροςταςία. Φθν πρόταςθ ειςθγείται ο Γενικόσ 
Γραμματζασ Σολιτικισ Σροςταςίασ ςτο Μ.Υ.Ρ.Σ. για περαιτζρω επεξεργαςία. Θ τελικι 
πρόταςθ, μετά τθν ενςωμάτωςθ των παρατθριςεων του Μ.Υ.Ρ.Σ., υποβάλλεται από τον 
Γενικό Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ ςτθ Διυπουργικι Επιτροπι προσ ζγκριςθ. Θ 
Υ.Α.Σ.Σ. τθσ Γ.Γ.Σ.Σ. υποςτθρίηει το Μ.Υ.Ρ.Σ. κατά τθν ανωτζρω διαδικαςία. Υτον 
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εγκεκριμζνο Εκνικό Υχεδιαςμό Σολιτικισ Σροςταςίασ ορίηονται οι οικονομικοί πόροι 
υλοποίθςθσ των ςχετικϊν δράςεων. Υτον Εκνικό Υχεδιαςμό μετζχουν φορείσ του 
δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα. Θ διαδικαςία και οι λοιπζσ λεπτομζρειεσ για τθν 
κατάρτιςθ και ανακεϊρθςθ τθσ πρόταςθσ του Εκνικοφ Υχεδιαςμοφ  προσ τθ Διυπουργικι 
Επιτροπι ορίηονται με τον οργανιςμό τθσ Υ.Α.Σ.Σ.. 
4. Ρ Ετιςιοσ Εκνικόσ Υχεδιαςμόσ Σολιτικισ Σροςταςίασ του εδαφίου α τθσ παρ. 2 
του άρκρου 4 του ν. 3013/2002 καταρτίηεται βάςει του τριετοφσ Εκνικοφ Υχεδιαςμοφ 
Σολιτικισ Σροςταςίασ ςε ετιςια βάςθ από τθν αρμόδια μονάδα τθσ Γ.Γ.Σ.Σ., θ οποία 
είναι θ Υ.Α.Σ.Σ. και υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ ςτο 
Μ.Υ.Ρ.Σ.Σ. για ζγκριςθ. Θ διαδικαςία και οι λοιπζσ λεπτομζρειεσ για τθν κατάρτιςθ τθσ 
πρόταςθσ του Ετιςιου Εκνικοφ Υχεδιαςμοφ προσ το Μ.Υ.Ρ.Σ.Σ. ορίηονται με τον 
οργανιςμό τθσ Υ.Α.Σ.Σ.. 
5.  Ετθςίωσ υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ ζκκεςθ 
απολογιςμοφ δράςεων αναφορικά με τα προβλεπόμενα ςτον «Ετιςιο Εκνικό Υχεδιαςμό 
Σολιτικισ Σροςταςίασ» προσ το Μ.Υ.Ρ.Σ.Σ.. Ρι ωσ άνω εκκζςεισ λαμβάνονται υπόψθ 
κατά τθ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ του «Εκνικοφ Υχεδιαςμοφ Σολιτικισ Σροςταςίασ». 
Ξετά τθ λιξθ τθσ τριετίασ υποβάλλεται από τον Γενικό Γραμματζα Σολιτικισ 
Σροςταςίασ ζκκεςθ απολογιςμοφ δράςεων αναφορικά με τα προβλεπόμενα ςτο Εκνικό 
Υχεδιαςμό Σολιτικισ Σροςταςίασ προσ τθ Διυπουργικι Επιτροπι, θ οποία λαμβάνεται 
υπόψθ κατά τθ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ τθσ «Εκνικισ Σολιτικισ Ξείωςθσ του Μινδφνου 
Ματαςτροφϊν». Θ διαδικαςία και λοιπζσ λεπτομζρειεσ για τθν κατάρτιςθ των ανωτζρω 
εκκζςεων απολογιςμοφ δράςεων ορίηονται με τον οργανιςμό τθσ Υ.Α.Σ.Σ.. 

 
Άρκρο 115 

Εκνικό φςτθμα Ζγκαιρθσ Προειδοποίθςθσ 
 
Ιδρφεται και λειτουργεί ςτθ Υ.Α.Σ.Σ. «Εκνικό Υφςτθμα Ζγκαιρθσ Σροειδοποίθςθσ», με 
ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ όλων των ςυςτθμάτων προςταςίασ των 
πολιτϊν από τθν εκδιλωςθ καταςτροφικϊν φαινομζνων ι ςυμβάντων, που λειτουργοφν 
ςε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και τθν ζνταξι τουσ ςε Εκνικό Υχεδιαςμό 
Ζγκαιρθσ Σροειδοποίθςθσ, ο οποίοσ καταρτίηεται κάκε ζτοσ από τθ Υ.Α.Σ.Σ.. Ξε 
προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Χπουργοφ ρυκμίηονται 
κζματα που αφοροφν τθν οργάνωςθ και λειτουργία του ωσ άνω ςυςτιματοσ και κάκε 
επιμζρουσ ηιτθμα που είναι αναγκαίο για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ διάταξθσ. 

 

Άρκρο 116 
Αρμοδιότθτεσ Γενικοφ Γραμματζα 

Πολιτικισ Προςταςίασ 
 
1. Ρι περιπτϊςεισ β και ε του άρκρου 8 του ν. 3013/2002 αντικακίςτανται ωσ 
ακολοφκωσ:  
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«β. Ειςθγείται ςτον Χπουργό Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ τον 
χαρακτθριςμό καταςτροφισ, ωσ γενικισ και τθν ζκδοςθ τθσ αντίςτοιχθσ απόφαςθσ, για 
τθν κιρυξθ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ». 

«ε. Ειςθγείται ςτον Χπουργό Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ τθ 
διάκεςθ και κατανομι των πιςτϊςεων, που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτον προχπολογιςμό 
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σολιτικισ Σροςταςίασ, κακϊσ και των, τυχόν, αναγκαίων 
ζκτακτων ενιςχφςεων, ςτουσ πρωτοβάκμιουσ και δευτεροβάκμιουσ Ρ.Φ.Α., για τθν 
υλοποίθςθ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ μζτρων πολιτικισ προςταςίασ. Ρι ωσ άνω 
ζκτακτεσ οικονομικζσ ενιςχφςεισ διατίκενται απευκείασ ςτουσ ΡΦΑ από τισ 
εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ του ετιςιου προχπολογιςμοφ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Σολιτικισ Σροςταςίασ με απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ ι των υπό τοφτου εξουςιοδοτθμζνων οργάνων». 

2. Ρ Γενικόσ Γραμματζασ Σολιτικισ Σροςταςίασ μπορεί, με απόφαςι του, να 
μεταβιβάηει αρμοδιότθτεσ του ςε ιεραρχικϊσ κατϊτερα όργανα, με τθν εξαίρεςθ των 
αρμοδιοτιτων που του ζχει μεταβιβάςει ο Χπουργόσ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ 
του Σολίτθ. Επίςθσ μπορεί, με απόφαςι του, να ορίηει και τρίτο πρόςωπο ωσ Εκνικό 
Εκπρόςωπο Σολιτικισ Σροςταςίασ, ο οποίοσ αναφζρεται ςτον Γενικό Γραμματζα 
Σολιτικισ Σροςταςίασ.  

 
Άρκρο 117 

 Λειτουργία Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ 

 Υτο άρκρο 15 του ν. 3013/2002 προςτίκεται παρ. 5 ωσ ακολοφκωσ: 

«5. Θ Γενικι Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ λειτουργεί ωσ κατωτζρω: 

    α. Φο Γραφείο του Γενικοφ Γραμματζα, το Γραφείο Φφπου και Δθμοςίων Υχζςεων, οι 
Διευκφνςεισ και τα Φμιματα τθσ Υυντονιςτικισ Αρχισ Σολιτικισ Σροςταςίασ, με το 
ωράριο των δθμοςίων υπθρεςιϊν. 

    β. Φο Ενιαίο Υυντονιςτικό Μζντρο Επιχειριςεων (Ε.Υ.Μ.Ε) ςε εικοςιτετράωρθ βάςθ. 

    γ. Υε περιπτϊςεισ κινθτοποίθςθσ τθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ, φςτερα από απόφαςθ του 
Γενικοφ Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ, τμθματικά ι ολόκλθρθ θ Γενικι Γραμματεία 
Σολιτικισ Σροςταςίασ λειτουργεί ςε δεκαεξάωρθ ι εικοςιτετράωρθ βάρδια». 
 

Άρκρο 118 
Αποςτολι και δράςθ Εκελοντϊν Πολιτικισ Προςταςίασ 

Φο άρκρο 14 του ν. 3013/2002 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ:  
«Άρκρο 14 

Αποςτολι και δράςθ των Εκελοντϊν Σολιτικισ Σροςταςίασ 
 

1. Αποςτολι του ενταςςόμενου ςτο Υφςτθμα Εκελοντιςμοφ Σολιτικισ Σροςταςίασ 
εκελοντι είναι θ παροχι ςυνδρομισ ςτουσ αρμόδιουσ κρατικοφσ φορείσ ςτο ζργο τθσ 
προςταςίασ τθσ ηωισ, υγείασ και τθσ περιουςίασ των πολιτϊν από φυςικοφσ, 
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ανκρωπογενείσ και λοιποφσ κινδφνουσ, που προκαλοφν καταςτάςεισ εκτάκτου ανάγκθσ 
κατά τθ διάρκεια τθσ ειρθνικισ περιόδου.  
2. Ρι Ειδικευμζνοι Εκελοντζσ Σολιτικισ Σροςταςίασ και οι Εκελοντζσ Σολιτικισ 
Σροςταςίασ των Εκελοντικϊν Ρμάδων Σολιτικισ Σροςταςίασ ςυντρζχουν τθ Γενικι 
Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ, δρουν και υποςτθρίηουν το ζργο των Αρχϊν και των 
κρατικϊν υπθρεςιϊν για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τουσ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ 
κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ». 

 
Άρκρο 119 

Ρυκμίςεισ κεμάτων Εκελοντϊν Πολιτικισ Προςταςίασ 
 
Ξετά το άρκρο 14 του ν. 3013/2002 προςτίκενται άρκρα 14 Α ζωσ 14 Ι ωσ ακολοφκωσ:  

«Άρκρο 14 Α 
Ρριςμοί 

Για τον ςκοπό του παρόντοσ νοοφνται ωσ: 
    α. “Εκελοντισ Σολιτικισ Σροςταςίασ”: Φο φυςικό πρόςωπο, το οποίο εντάςςεται ςτο 
δυναμικό τθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ και παρζχει, ςε ςυνεργαςία με φορείσ τθσ Φοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ και λοιποφσ επιχειρθςιακοφσ οργανιςμοφσ, άμιςκθ και μθ κερδοςκοπικι 
υπθρεςία προσ όφελοσ του κοινωνικοφ ςυνόλου. έσ Εκελοντισ Σολιτικισ Σροςταςίασ 
νοείται τόςο ο Ειδικευμζνοσ Εκελοντισ όςο και το μζλοσ Εκελοντικισ Ρργάνωςθσ 
Σολιτικισ Σροςταςίασ. 
    β. «Ειδικευμζνοσ Εκελοντισ»: Φο φυςικό πρόςωπο, το οποίο λόγω τθσ επιςτθμονικισ 
ι τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςισ του ι τθσ πιςτοποιθμζνθσ εκπαίδευςθσ και εμπειρίασ 
του, μπορεί να ςυνειςφζρει και ανταποκρίνεται με πλθρότθτα ςε δράςεισ πρόλθψθσ, 
αντιμετϊπιςθσ και αποκατάςταςθσ φυςικϊν και ανκρωπογενϊν καταςτροφϊν. Ρ 
Ειδικευμζνοσ Εκελοντισ εντάςςεται ςτο δυναμικό τθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ και, ςε 
ςυνεργαςία με φορείσ τθσ Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και λοιποφσ επιχειρθςιακοφσ 
οργανιςμοφσ, παρζχει άμιςκθ και μθ κερδοςκοπικι υπθρεςία προσ όφελοσ του 
κοινωνικοφ ςυνόλου. 
    γ. “Εκελοντικι Ρργάνωςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ”: Είναι θ ομάδα προςϊπων, θ οποία 
εντάςςεται ςτο δυναμικό τθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ και ςε ςυνεργαςία με φορείσ τθσ 
Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και λοιποφσ επιχειρθςιακοφσ οργανιςμοφσ, δραςτθριοποιείται 
ςτθν παροχι μθ κερδοςκοπικϊν υπθρεςιϊν προσ όφελοσ του κοινωνικοφ ςυνόλου.  
    δ. “Υφςτθμα Εκελοντιςμοφ Σολιτικισ Σροςταςίασ”: Υυνιςτά το κεςμικό, κανονιςτικό, 
διοικθτικό και οργανωτικό πλαίςιο λειτουργίασ των Εκελοντϊν, Ειδικευμζνων Εκελοντϊν 
και Εκελοντικϊν Ρργανϊςεων Σολιτικισ Σροςταςίασ που ζχουν πιςτοποιθκεί και 
ενταχκεί ςτο οικείο Ξθτρϊο, δρουν δε, ςφμφωνα με τον ν. 3013/2002, όπωσ ιςχφει, υπό 
τθν εποπτεία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σολιτικισ Σροςταςίασ.  
 ε. «Ενιαίο Ξθτρϊο Εκελοντϊν Σολιτικισ Σροςταςίασ και Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ» 
είναι το Ξθτρϊο, το οποίο απαρτίηεται από το Ξθτρϊο Εκελοντικϊν οργανϊςεων και 
Ειδικευμζνων Εκελοντϊν τθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ και το Ειδικό Ξθτρϊο Εκελοντϊν 
του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 
 

Άρκρο 14 Β 
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Ζνταξθ και Ματθγοριοποίθςθ  
Εκελοντικϊν Ρργανϊςεων και Ειδικευμζνων Εκελοντϊν 

 
1.  Υτθ Υυντονιςτικι Αρχι Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σολιτικισ 
Σροςταςίασ τθρείται Ξθτρϊο Εκελοντικϊν Ρργανϊςεων και Ειδικευμζνων Εκελοντϊν. Θ 
ζνταξθ ςτο Ξθτρϊο αυτό γίνεται με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Σολιτικισ 
Σροςταςίασ μετά από γραπτι αίτθςθ του ενδιαφερομζνου και υποβολι φακζλου με τα 
προβλεπόμενα δικαιολογθτικά.  
2.  Υτο Ξθτρϊο Εκελοντϊν Σολιτικισ Σροςταςίασ μποροφν να ενταχκοφν οι 
Εκελοντικζσ Ρργανϊςεισ που αποτελοφν νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων μθ 
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, κακϊσ και ομάδεσ προςϊπων που από τθ ςυςτατικι τουσ 
πράξθ προκφπτει ότι δραςτθριοποιοφνται ςτο πλαίςιο των ΡΦΑ και των οποίων ο ςκοπόσ 
επικεντρϊνεται ςε δράςεισ Σολιτικισ Σροςταςίασ, όπωσ προκφπτει από το καταςτατικό 
τουσ. Για τθν ζνταξθ Εκελοντικισ Ρργάνωςθσ ςτο ανωτζρω Ξθτρϊο απαιτείται θ ζνταξθ 
μζρουσ ι του ςυνόλου των μελϊν τουσ ωσ Εκελοντϊν Σολιτικισ Σροςταςίασ, 
ονομαςτικά απαρικμοφμενων, με τισ προχποκζςεισ του παρόντοσ άρκρου. Μάκε 
εκελοντισ μπορεί να είναι μζλοσ μιασ μόνο ομάδασ, θ οποία αναγράφεται ςτθν κάρτα 
εκελοντι. 
3.  Ρι Εκελοντικζσ Ρργανϊςεισ εντάςςονται ςε μία ι περιςςότερεσ από τισ ακόλουκεσ 
κατθγορίεσ δράςεων: α) δαςοπροςταςία (επιτιρθςθ των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων κατά 
τθν αντιπυρικι περίοδο και κακαριςμοί τθσ βλάςτθςθσ για τθ μείωςθ του κινδφνου), β) 
δαςοπυρόςβεςθ, γ) ζρευνα και διάςωςθ, δ) πρϊτεσ βοικειεσ, ε) παροχι βοικειασ ςε 
περιπτϊςεισ ζκτακτων αναγκϊν πολιτικισ προςταςίασ, ςτ) οργάνωςθ και λειτουργία 
χϊρων ςυγκζντρωςθσ πλθκυςμοφ μετά από καταςτροφζσ/αρωγι ςτουσ πλθγζντεσ μετά 
από καταςτροφζσ, η) τθλεπικοινωνίεσ (αδειοφχοι ραδιοεραςιτζχνεσ) και θ) οριηόντιεσ 
δράςεισ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ πολιτϊν. 
4.  Ρι Ειδικευμζνοι Εκελοντζσ εντάςςονται ςε μία ι περιςςότερεσ από τισ κατθγορίεσ 
δράςεων τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου ι ςε δράςεισ πρόλθψθσ και προετοιμαςίασ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν επιςτθμονικι ι επαγγελματικι κατάρτιςι τουσ ι τθν 
πιςτοποιθμζνθ εκπαίδευςθ και εμπειρία τουσ. Υτο πλαίςιο ανάλθψθσ δράςεων 
αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν, οι Ειδικευμζνοι Εκελοντζσ δεν εντάςςονται ςτισ 
κατθγορίεσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, όταν ζχουν τθν ιδιότθτα μζλουσ 
ενταγμζνων Εκελοντικϊν Ρργανϊςεων Σολιτικισ Σροςταςίασ ι όπου θ δράςθ 
αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν δεν είναι δυνατόν να αναλθφκεί ςε ατομικό  επίπεδο.  
5.  Εκελοντζσ Σολιτικισ Σροςταςίασ δφνανται να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ ι πολίτεσ 
κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που διαμζνουν μόνιμα ςτθν Ελλάδα κατά τθν 
τελευταία τουλάχιςτον τριετία ι υπικοοι τρίτων χωρϊν που είναι κάτοχοι άδειασ 
παραμονισ επί μακρόν διαμζνοντοσ, εφόςον πλθροφν τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
 α. Ξιλοφν με επάρκεια τθν ελλθνικι γλϊςςα. 

β. Είναι κάτοχοι τίτλου ςπουδϊν τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ. 
Εξαίρεςθ από τθν προχπόκεςθ είναι δυνατι μόνο αν αςκοφν κακικοντα που δεν 
απαιτοφν επίπεδο γνϊςεων υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ.    
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γ. Δεν διϊκονται και δεν ζχουν καταδικαςτεί για εγκλιματα που αποτελοφν 
κωλφματα για τθν πρόςλθψθ ςτο Δθμόςιο, ςφμφωνα με τον Χπαλλθλικό Μϊδικα (ν. 
3528/2007, όπωσ ιςχφει). 

δ. Ζχουν ςυμπλθρϊςει το δζκατο όγδοο (18ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. ςον αφορά 
το ανϊτερο όριο θλικίασ, ςε περίπτωςθ που εμπλζκονται ςτθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων 
αναγκϊν, αυτό δεν κα πρζπει να υπερβαίνει το 55ο ζτοσ, ενϊ, προκειμζνου για δράςεισ 
πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ, δεν κα πρζπει να υπερβαίνουν το 65ο ζτοσ τθσ θλικίασ 
τουσ. Ρι Ειδικευμζνοι Εκελοντζσ οι οποίοι δεν εμπλζκονται ενεργά ςτθν αντιμετϊπιςθ 
εκτάκτων αναγκϊν (δράςεισ πεδίου) μποροφν να παρζχουν τθ ςυνδρομι τουσ χωρίσ 
όριο θλικίασ. 

ε. Ζχουν αποδεδειγμζνα καλι ςωματικι υγεία ι υγεία που να επιτρζπει τθν 
άςκθςθ των δράςεων για τισ οποίεσ εντάςςονται ςτο Ξθτρϊο Εκελοντϊν, κακϊσ και 
καλι ψυχικι υγεία.  

ςτ. Ζχουν λάβει τθν απαιτοφμενθ εκπαίδευςθ και πιςτοποίθςθ από τθν Εκνικι 
Υχολι Σολιτικισ Σροςταςίασ ι από άλλο αναγνωριςμζνο από αυτιν φορζα.  
6.   Ξε απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ κακορίηονται τα 
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ διαδικαςία ζνταξθσ για τθν εγγραφι των 
Εκελοντικϊν Ρργανϊςεων ςτο Ξθτρϊο Εκελοντϊν Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Σολιτικισ Σροςταςίασ, γίνεται ο χαρακτθριςμόσ αυτϊν ωσ εκνικϊν, 
περιφερειακϊν και τοπικϊν, ορίηονται τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τουσ και θ διαδικαςία 
πιςτοποίθςθσ από τθν Εκνικι Υχολι Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Συροςβεςτικισ 
Ακαδθμίασ και από άλλουσ φορείσ που ζχουν πιςτοποιθκεί από αυτιν κατά τισ διατάξεισ 
του παρόντοσ, κακορίηονται τα κακικοντα των ενταγμζνων ςτισ ωσ άνω οργανϊςεισ 
Εκελοντϊν και προςδιορίηονται οι κυρϊςεισ και οι λόγοι διαγραφισ από το Ξθτρϊο. Ξε 
τθν ίδια απόφαςθ κακορίηονται τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ διαδικαςία 
ζνταξθσ των Ειδικευμζνων Εκελοντϊν Σολιτικισ Σροςταςίασ ςτο Ξθτρϊο τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Σολιτικισ Σροςταςίασ, τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τουσ, οι κυρϊςεισ και οι 
λόγοι διαγραφισ τουσ από το Ξθτρϊο. 

 
Άρκρο 14 Γ 

Εκπαίδευςθ Εκελοντϊν Σολιτικισ Σροςταςίασ 
 

1.  Θ Υυντονιςτικι Αρχι Σολιτικισ Σροςταςίασ ζχει επιτελικό και ςυντονιςτικό ρόλο 
ςτθν εκπαίδευςθ και μετεκπαίδευςθ των Εκελοντϊν Σολιτικισ Σροςταςίασ, θ οποία 
πραγματοποιείται από τθν Εκνικι Υχολι Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Συροςβεςτικισ 
Ακαδθμίασ. Ξε απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ κακορίηονται ο 
τρόποσ πραγματοποίθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ, ο αρικμόσ των εκπαιδευτικϊν ςειρϊν, θ 
ελάχιςτθ διάρκεια τθσ ειςαγωγικισ εκπαίδευςθσ και το πρόγραμμα πραγματοποίθςθσ 
τθσ, τα εκπαιδευτικά αντικείμενα και θ διδακτζα φλθ, το είδοσ, θ διαδικαςία και ο 
τρόποσ εξζταςθσ των υποψθφίων Εκελοντϊν μετά το πζρασ τθσ εκπαίδευςθσ, οι 
προχποκζςεισ χοριγθςθσ πιςτοποίθςθσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα. Ξε τθν ίδια 
απόφαςθ μπορεί να ορίηονται κατθγορίεσ εκελοντϊν που εξαιροφνται από επιμζρουσ 
εκπαιδευτικά αντικείμενα ι από το ςφνολο αυτϊν, ιδίωσ όταν αςκοφν κατ’ επάγγελμα 
τισ δράςεισ για τισ οποίεσ πρόκειται να εκπαιδευκοφν και να πιςτοποιθκοφν.   
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2.   Θ Υυντονιςτικι Αρχι Σολιτικισ Σροςταςίασ μπορεί να ςυνεργάηεται, πζραν τθσ 
Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, και με αρμόδιουσ κρατικοφσ φορείσ ι με ιδιωτικοφσ φορείσ 
που ζχουν πιςτοποιθκεί είτε από τθν Συροςβεςτικι Ακαδθμία κατά τισ διατάξεισ του 
παρόντοσ είτε από άλλουσ ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνουσ ι αναγνωριςμζνουσ προσ τοφτο 
φορείσ, κακϊσ και με Α.Ε.Ι. ι Φ.Ε.Ι., που ζχουν τθ δυνατότθτα να παρζχουν εκπαίδευςθ 
ςχετικι με τουσ τομείσ δράςθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ ι να τθν υποςτθρίηουν εν όλω ι εν 
μζρει ςε επιμζρουσ ςχετικοφσ τομείσ, να ςυνάπτει μνθμόνια ςυνεργαςίασ και 
προγραμματικζσ ςυμβάςεισ με αυτοφσ και να προτείνει τον ετιςιο προγραμματιςμό 
εκπαιδεφςεων. Ρι Εκελοντζσ ενθμερϊνονται από το Φμιμα Εκελοντιςμοφ και 
Εκπαίδευςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ τθσ Υυντονιςτικισ Αρχισ 
Σολιτικισ Σροςταςίασ για τα κάκε είδουσ εκπαιδευτικά προγράμματα και υποβάλλουν 
αίτθςθ ςτθν Εκνικι Υχολι Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Συροςβεςτικισ Ακαδθμίασ για τθν 
ζνταξι τουσ ςε αυτά. Υτα ανωτζρω μνθμόνια ςυνεργαςίασ κακορίηονται οι 
προχποκζςεισ και θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ των Εκελοντϊν, θ οποία ολοκλθρϊνεται 
με κεωρθτικι και πρακτικι αξιολόγθςθ των υποψθφίων, θ πρακτικι και θ κεωρθτικι 
τουσ εξάςκθςθ, το εκπαιδευτικό υλικό και θ υλικοτεχνικι υποδομι.  
3. Υτθν περίπτωςθ των τθλεπικοινωνιϊν αρκεί ωσ πιςτοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ θ 
άδεια ραδιοεραςιτζχνθ που δίδεται κατόπιν εξετάςεων από το Χπουργείο Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ν. 2801/2000 (Αϋ 46), όπωσ ιςχφει, 
και ςτισ κείμενεσ κάκε φορά διατάξεισ. Ξε απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Σολιτικισ 
Σροςταςίασ μπορεί να προβλζπονται και άλλεσ περιπτϊςεισ ειδικϊν πιςτοποιιςεων, για 
κατθγορίεσ εκελοντϊν που δραςτθριοποιοφνται ςε εξειδικευμζνεσ εκελοντικζσ δράςεισ 
όταν διακζτουν ςυγκεκριμζνουσ αναγνωριςμζνουσ τίτλουσ ςπουδϊν ι άδειεσ άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ. 
4. Θ εκπαίδευςθ ςε επιχειρθςιακά κακικοντα, ωσ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι 
των Ειδικευμζνων Εκελοντϊν και των Εκελοντικϊν Ρμάδων Σολιτικισ Σροςταςίασ ςε 
επιχειριςεισ τακτικοφ επιπζδου, διεξάγεται από τον εκάςτοτε φορζα που παρζχει τθν 
εκπαίδευςθ και αναφζρονται ςτο φάκελο και ςτο ατομικό δελτίο του κάκε Εκελοντι. Για 
τθν εκπαίδευςθ χορθγείται βεβαίωςθ του αρμόδιου φορζα με ςυγκεκριμζνθ διάρκεια 
ιςχφοσ, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα από τον φορζα αυτό.  

 
Άρκρο 14 Δ 

Επιχειρθςιακι Εμπλοκι και Υυντονιςμόσ Εκελοντϊν 
 

1.  α. Θ αρμοδιότθτα κινθτοποίθςθσ των Εκελοντικϊν Ρργανϊςεων ανικει ςτο 
Ε.Υ.Μ.Ε. ι ςτα Σεριφερειακά Μζντρα Επιχειριςεων. Ρι Εκελοντικζσ Ρργανϊςεισ 
εντάςςονται επιχειρθςιακά ςτον αρμόδιο ανά περιςτατικό επιχειρθςιακό φορζα.  
  β. Θ Γενικι Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ διατθρεί ςε κάκε περίπτωςθ το 
δικαίωμα τθσ κινθτοποίθςθσ των Εκελοντικϊν Ρργανϊςεων, κατόπιν απόφαςθσ του 
Γενικοφ Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ, κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ κατάςταςθσ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ. Φο πλαίςιο, ο τρόποσ και οι αρμοδιότθτεσ κατά 
τθν επιχειρθςιακι εμπλοκι Εκελοντικϊν Ρργανϊςεων κακϊσ και Ειδικευμζνων 
Εκελοντϊν ςτο τακτικό επίπεδο κακορίηεται με απόφαςθ του οικείου φορζα, που ζχει τθ 
διοίκθςθ του περιςτατικοφ ι/και τθ διεφκυνςθ τθσ αποςτολισ. 
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γ. Ρι Εκελοντικζσ Ρργανϊςεισ είναι υποχρεωμζνεσ να ενθμερϊνουν τισ κατά  
τόπον αρμόδιεσ Χπθρεςιακζσ Ξονάδεσ Σολιτικισ Σροςταςίασ για τθ διακεςιμότθτά 
τουσ, τα ενεργά μζλθ και τα μζςα που διακζτουν για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ 
τουσ, κακϊσ και για κάκε μεταβολι αυτϊν. Ακολοφκωσ οι Χπθρεςιακζσ Ξονάδεσ 
Σολιτικισ Σροςταςίασ ενθμερϊνουν τουσ αντίςτοιχουσ επιχειρθςιακοφσ φορείσ 
(Σεριφερειακά Μζντρα Επιχειριςεων) για τθ διακεςιμότθτα ςε ανκρϊπινο δυναμικό και 
μζςα ανά φορζα και αντικείμενο για τθν ζνταξθ ςτον περαιτζρω ςχεδιαςμό των 
επιχειρθςιακϊν φορζων. 
2.  Θ αρμοδιότθτα κινθτοποίθςθσ των Ειδικευμζνων Εκελοντϊν ανικει ςτθ 
Υυντονιςτικι Αρχι Σολιτικισ Σροςταςίασ, κατόπιν αιτιματοσ αρμόδιου φορζα. Ρι 
Ειδικευμζνοι Εκελοντζσ δφνανται να εντάςςονται επιχειρθςιακά ςε άλλουσ φορείσ μετά 
από κινθτοποίθςι τουσ από τθν Υυντονιςτικι Αρχι Σολιτικισ Σροςταςίασ, τθν οποία 
υποχρεοφνται να ενθμερϊνουν για τθν ζκβαςθ  τθσ αποςτολισ τουσ.  
3. Σροχπόκεςθ για τθν επιχειρθςιακι ζνταξθ Εκελοντικισ Ρμάδασ Σολιτικισ 
Σροςταςίασ αποτελεί θ αποδεδειγμζνθ εκπαίδευςθ των ενταγμζνων ςτο Υφςτθμα 
Εκελοντϊν Σολιτικισ Σροςταςίασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 14 Γ του 
παρόντοσ.  
4. Υε περίπτωςθ επιχειρθςιακισ εμπλοκισ Εκελοντικισ Ρργάνωςθσ ςε τακτικό 
επίπεδο (πεδίο) ανεξάρτθτα από το είδοσ δράςθσ, τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν 
καταλλθλότθτα των Εκελοντϊν που ςυμμετζχουν φζρει θ Εκελοντικι Ρργάνωςθ, ςτθν 
οποία ανικουν. 
5.  Θ αξιολόγθςθ του εξοπλιςμοφ και των μζςων των Εκελοντικϊν Ρργανϊςεων που 
προορίηονται για χριςθ κατά τισ επιχειριςεισ κα γίνεται από τουσ αρμόδιουσ ανά δράςθ 
και κατά τόπουσ φορείσ, με βάςθ τισ διαπιςτωμζνεσ επιχειρθςιακζσ δυνατότθτεσ.   
6.  Ρι λοιπζσ διαδικαςίεσ επιχειρθςιακισ ζνταξθσ Εκελοντικϊν Ρργανϊςεων και 
Ειδικευμζνων Εκελοντϊν κακορίηονται με τθν απόφαςθ του άρκρου 14 Β παρ. 6 του 
παρόντοσ.  

Άρκρο 14 Ε 
Αξιολόγθςθ των Εκελοντικϊν Ρργανϊςεων και των Ειδικευμζνων Εκελοντϊν 

 
Αρμόδιοσ για τθν εποπτεία των δράςεων και για τθ ςφνταξθ εντφπων και εκκζςεων 
αξιολόγθςθσ των Εκελοντικϊν Ρργανϊςεων και των Ειδικευμζνων Εκελοντϊν είναι κάκε 
δθμόςιοσ φορζασ, ο οποίοσ κατά τθν άςκθςθ τθσ αποςτολισ του, ηιτθςε και ζλαβε τθ 
ςυνδρομι Εκελοντϊν Σολιτικισ Σροςταςίασ. Υε κάκε περίπτωςθ τα ζντυπα και οι 
εκκζςεισ αξιολόγθςθσ αποςτζλλονται ςτθ Υυντονιςτικι Αρχι Σολιτικισ Σροςταςίασ, 
μζςω τθσ αντίςτοιχθσ κατά τόπον υπθρεςιακισ μονάδασ Σολιτικισ Σροςταςίασ του 
Διμου και τθσ οικείασ Σεριφερειακισ ενότθτασ, κακϊσ και ςτα Σεριφερειακά Μζντρα 
Επιχειριςεων. Ρι υπθρεςιακζσ μονάδεσ Σολιτικισ Σροςταςίασ ςυντάςςουν επίςθσ 
ζντυπα και εκκζςεισ αξιολόγθςθσ, τα οποία αποςτζλλουν ομοίωσ. Θ Υυντονιςτικι Αρχι 
Σολιτικισ Σροςταςίασ είναι αρμόδια για τθν  τελικι αξιολόγθςθ των Εκελοντικϊν 
Ρργανϊςεων και Ειδικευμζνων Εκελοντϊν. Μάκε διαδικαςτικι λεπτομζρεια για τθν 
εποπτεία των Εκελοντϊν και τθν αξιολόγθςι τουσ ορίηεται με τθν απόφαςθ του άρκρου 
14 Β παρ. 6 του παρόντοσ. 
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Άρκρο 14 ΥΦ 
Υτολι – διακριτικά – ατομικό δελτίο Εκελοντι 

 
1.  Υτθ ςτολι των Εκελοντϊν αναγράφεται ςυμμετρικά ςτο πίςω και άνω μζροσ το 
λογότυπο “ΣΡΝΙΦΙΜΘ ΣΤΡΥΦΑΥΙΑ” και “ΕΘΕΝΡΟΦΘΥ”. Για τθ διλωςθ τθσ ιδιότθτασ των 
Εκελοντϊν οι ςτολζσ φζρουν υποχρεωτικά το επίςθμο ςιμα τθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ 
ςτον αριςτερό βραχίονα και το ςιμα τθσ Εκελοντικισ Ρργάνωςθσ ςτο δεξιό, όπωσ, 
επίςθσ, ςτο εμπρόςκιο αριςτερό μζροσ του ςτικουσ τθν ζνδειξθ τθσ κατθγορίασ δράςθσ 
ςτθν οποία εντάςςονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 14 Β του 
παρόντοσ. Θ ςτολι των Εκελοντϊν πρζπει να πλθροί τουσ κανόνεσ υγείασ και αςφάλειασ 
ανάλογα με τθ χριςθ, για τθν οποία προορίηεται. Υτισ περιπτϊςεισ βοθκθτικϊν 
εργαςιϊν ι όπου θ ςτολι δεν είναι αναγκαία, οι Εκελοντζσ μποροφν να φοροφν γιλζκο ι 
μπουφάν, ανάλογα με τθν εποχι του ζτουσ, τα οποία κα φζρουν ανάλογα διακριτικά 
ςιματα. 
2.  Μάκε Εκελοντισ υποχρεοφται κατά τθν άςκθςθ των επιχειρθςιακϊν κακθκόντων 
του να φζρει ατομικό δελτίο Εκελοντι, ςτο οποίο κα αναφζρεται θ ςχετικι ειδίκευςι 
του. Μάκε λεπτομζρεια για τον τφπο και το περιεχόμενο του ατομικοφ δελτίου 
κακορίηεται με τθν απόφαςθ του άρκρου 14 Β παρ. 6 του παρόντοσ. Φο δελτίο 
ςυμπλθρϊνεται και επικαιροποιείται μετά τθν ζνταξθ του εκελοντι ςτο Ξθτρϊο 
ανάλογα με τθν περαιτζρω εκπαίδευςθ που μπορεί να λαμβάνει.  
3. Ξε απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ ρυκμίηονται κζματα 
που αφοροφν τθ ςτολι, τα διακριτικά, το ατομικό δελτίο εκελοντι και κάκε άλλο 
ςυναφζσ ηιτθμα.  
 

Άρκρο 14 Η 
Εξαςφάλιςθ διακεςιμότθτασ Εκελοντϊν – υποχρεϊςεισ εργοδοτϊν 

 
1.  Φα μζλθ των ενταγμζνων ςτο Ξθτρϊο Εκελοντικϊν Ρργανϊςεων Σολιτικισ 
Σροςταςίασ και οι Ειδικευμζνοι Εκελοντζσ που είναι υπάλλθλοι του Δθμοςίου, ΟΣΔΔ, 
κρατικϊν ΟΣΙΔ, ΡΦΑ αϋ και βϋ βακμοφ ι του ιδιωτικοφ τομζα, για όςο χρόνο μετζχουν 
υπό τθν ανωτζρω ιδιότθτα ςτθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν, εφόςον 
κινθτοποιθκοφν από τουσ αρμόδιουσ φορείσ ι αξιοποιθκοφν αποδεδειγμζνα από 
αυτοφσ για τθν αντιμετϊπιςθ πραγματικισ ανάγκθσ, λαμβάνουν υποχρεωτικά ιςόχρονθ 
άδεια απουςίασ, θ οποία δεν ςυνυπολογίηεται ςτθν προβλεπόμενθ κανονικι ετιςια 
άδειά τουσ. Ματ’ αντιςτοιχία, δε ςυνυπολογίηεται ςτθν κανονικι κατ’ ζτοσ άδεια ο 
χρόνοσ απουςίασ τουσ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ, κακϊσ και για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε 
κοινζσ αςκιςεισ ετοιμότθτασ ι ςε ςυντονιςτικά όργανα με τουσ αρμόδιουσ φορείσ, 
εφόςον ζχουν κλθκεί. Ξε απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ 
κακορίηεται ο τρόποσ απόδειξθσ τθσ κινθτοποίθςθσ ι τθσ αξιοποίθςισ τουσ. 
2. Ρ χρόνοσ ςυμμετοχισ ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου 
κεωρείται ωσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ ςτθν κφρια εργαςία τουσ με όλα τα εργαςιακά 
δικαιϊματα που ςυνεπάγεται, πλθν τθσ υποχρζωςθσ καταβολισ αμοιβισ από τον 
εργοδότθ. Υτθν περίπτωςθ αυτι, θ αςφαλιςτικι ειςφορά του εργοδότθ και του 
εργαηομζνου Εκελοντι Σολιτικισ Σροςταςίασ καλφπτεται από τον φορζα ςτον οποίο 
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αυτόσ απαςχολείται, αν πρόκειται για το Δθμόςιο, ΟΣΔΔ, κρατικά ΟΣΙΔ ι ΡΦΑ αϋ και βϋ 
βακμοφ και, αν απαςχολείται ςτον ιδιωτικό τομζα, καλφπτεται από τον κρατικό 
προχπολογιςμό. 
3. Ξε απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ ορίηεται ο τρόποσ 
απόδειξθσ τθσ επιχειρθςιακισ ζνταξθσ και τθσ πραγματικισ άςκθςθσ των κακθκόντων 
του Εκελοντι και κακενόσ από τα μζλθ των Εκελοντικϊν Ρργανϊςεων, για τα οποία 
υπάρχει ςχετικό αίτθμα κινθτοποίθςθσ και εντολι επιχειρθςιακισ εμπλοκισ ςφμφωνα 
με το άρκρο 14 Δ του παρόντοσ και ρυκμίηεται κάκε άλλο ηιτθμα εφαρμογισ του 
παρόντοσ άρκρου. 
4. Ρι ρυκμίςεισ και τα ευεργετιματα του παρόντοσ ιςχφουν μόνο για τουσ Ειδικευμζνουσ 
Εκελοντζσ και τα μζλθ Εκελοντικϊν Ρργανϊςεων, που ζχουν πιςτοποιθκεί κατά τισ 
διατάξεισ του παρόντοσ από τθν Εκνικι Υχολι Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Συροςβεςτικισ 
Ακαδθμίασ και πλθροφν τισ προχποκζςεισ του άρκρου 14 Η του παρόντοσ για τθν ζνταξθ 
ςτο οικείο Ξθτρϊο.   

 
Άρκρο 14 Θ 

Θκικζσ Αμοιβζσ και Μυρϊςεισ 
 

1.  Θ απονομι θκικϊν αμοιβϊν ςτουσ Εκελοντζσ για εξαιρετικζσ πράξεισ, 
υπερβαίνουςεσ το μζτρο εκτζλεςθσ των κακθκόντων τουσ γίνεται με απόφαςθ του 
Γενικοφ Γραμματζα Σολιτικισ Σροςταςίασ, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου επιχειρθςιακοφ φορζα. Φο είδοσ και ο τρόποσ απονομισ θκικϊν αμοιβϊν 
προςδιορίηονται με τθν απόφαςθ του άρκρου 14 Β παρ. 6 του παρόντοσ. 
2.  Θ μθ ανταπόκριςθ Εκελοντικισ Ρργάνωςθσ ι Ειδικευμζνου Εκελοντι ςτθν 
πλειοψθφία των περιςτατικϊν ςτα οποία καλοφνται ανά ζτοσ, θ επανειλθμμζνθ 
αδικαιολόγθτθ άρνθςθ ςυμμετοχισ ςτα ςυντονιςτικά όργανα Σολιτικισ Σροςταςίασ, θ 
πλθμμελισ εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, θ αποδεδειγμζνθ ανάλθψθ κερδοςκοπικισ 
δραςτθριότθτασ ςτον τομζα τθσ πολιτικισ προςταςίασ, θ ζλλειψθ ςυνεργαςίασ με τισ 
υπθρεςίεσ Σολιτικισ Σροςταςίασ ι τουσ επιχειρθςιακοφσ φορείσ και θ παροχι 
ανακριβϊν ςτοιχείων ςτθ Γενικι Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ ςυνιςτοφν λόγουσ 
διαγραφισ από το οικείο μθτρϊο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σολιτικισ Σροςταςίασ. 
Σρόςκετοι λόγοι διαγραφισ μποροφν να προβλεφκοφν με τθν απόφαςθ του άρκρου 14 
Β παρ. 6 του παρόντοσ. Θ διαγραφι γίνεται με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα 
Σολιτικισ Σροςταςίασ μετά από γνωμοδότθςθ των κατά τόπουσ υπθρεςιϊν Σολιτικισ 
Σροςταςίασ ι των αρμόδιων επιχειρθςιακϊν φορζων. 

 
Άρκρο 14 Θ 

Ρικονομικι Ενίςχυςθ 
 

1. Θ Γενικι Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ, ςτο πλαίςιο του ετιςιου 
προχπολογιςμοφ τθσ, προβλζπει ειδικό κονδφλιο για τθ χρθματοδότθςθ 
δραςτθριοτιτων των ενταγμζνων ςτο οικείο Ξθτρϊο Εκελοντικϊν Ρργανϊςεων και 
Ειδικευμζνων Εκελοντϊν. Θ κατανομι των ανωτζρω χρθματοδοτιςεων, κακϊσ και θ 
διάκεςθ εξοπλιςμοφ και μζςων, γίνεται με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Σολιτικισ 
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Σροςταςίασ. Ρι προδιαγραφζσ για τον εξοπλιςμό και τα μζςα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ 
με αυτζσ των επιχειρθςιακϊν φορζων για το αντίςτοιχο ζργο. Φα κριτιρια τθσ 
χρθματοδότθςθσ κακορίηονται με τθν απόφαςθ του άρκρου 14 Β παρ. 6 του παρόντοσ. 
2.  Ρι Εκελοντικζσ Ρργανϊςεισ και οι Ειδικευμζνοι Εκελοντζσ που χρθματοδοτοφνται 
από τθν Γενικι Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ δε κα λαμβάνουν λοιποφσ πόρουσ 
από άλλουσ φορείσ του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ.  

 
Άρκρο 14 Ι 

Αςφαλιςτικι κάλυψθ και αςτικι ευκφνθ Εκελοντϊν Σολιτικισ Σροςταςίασ 
 

1.  Υε περίπτωςθ ατυχιματοσ κατά τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τουσ, οι Εκελοντζσ 
Σολιτικισ Σροςταςίασ καλφπτονται από τον δικό τουσ αςφαλιςτικό φορζα, το δε 
ατφχθμα κεωρείται ότι ζλαβε χϊρα ςτο πλαίςιο τθσ κφριασ απαςχόλθςισ τουσ, εξαιτίασ 
αυτισ και γι’ αυτιν, βεβαιϊνεται δε και ρυκμίηεται με βάςθ τισ διατάξεισ που ιςχφουν 
κάκε φορά για τον αςφαλιςτικό  φορζα τθσ κφριασ απαςχόλθςθσ τουσ και τισ διατάξεισ 
του παρόντοσ για τθν απόδειξθ τθσ επιχειρθςιακισ ζνταξθσ και τθσ πραγματικισ 
άςκθςθσ των κακθκόντων του Εκελοντι και κακενόσ από τα μζλθ των Εκελοντικϊν 
Ρργανϊςεων για τα οποία υπάρχει ςχετικό αίτθμα κινθτοποίθςθσ και εντολι 
επιχειρθςιακισ εμπλοκισ ςφμφωνα με το άρκρο 14 Δ του παρόντοσ. Ξε απόφαςθ του 
Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ ρυκμίηεται κάκε άλλο ηιτθμα 
εφαρμογισ του παρόντοσ άρκρου. 
2. Ξε δαπάνθ του Δθμοςίου παρζχεται νοςοκομειακι και ιατροφαρμακευτικι 
περίκαλψθ ςτουσ Εκελοντζσ Σολιτικισ Σροςταςίασ, οι οποίοι είναι αναςφάλιςτοι και 
νοςθλεφονται εξαιτίασ τραυματιςμοφ ι άλλου ατυχιματοσ που προκλικθκε κατά  τθν 
άςκθςθ των εκελοντικϊν κακθκόντων τουσ, εφόςον αποδειχκεί κατά τα ανωτζρω θ 
επιχειρθςιακι τουσ ζνταξθ, θ πραγματικι άςκθςθ των κακθκόντων τουσ και θ φπαρξθ 
εντολισ για επιχειρθςιακι τουσ εμπλοκι. Ρι ανωτζρω Εκελοντζσ Σολιτικισ Σροςταςίασ 
νοςθλεφονται υπό τισ ίδιεσ ςυνκικεσ, που ιςχφουν και για το προςωπικό του  φορζα που 
τουσ ενζταξε επιχειρθςιακά. Για τουσ Εκελοντζσ Σολιτικισ Σροςταςίασ που 
τραυματίςτθκαν κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ και, εξαιτίασ του 
τραυματιςμοφ αυτοφ, απαιτείται μακροχρόνια κεραπεία ι ζχει προκλθκεί μερικι ι 
ολικι αναπθρία, ιςχφουν τα προβλεπόμενα για το προςωπικό του φορζα που τουσ 
ενζταξε επιχειρθςιακά. Ρι παραπάνω δαπάνεσ καλφπτονται από πιςτϊςεισ που 
εγγράφονται για το ςκοπό αυτό ςτον προχπολογιςμό εξόδων του Χπουργείου Χγείασ. 
3.  Ρι διατάξεισ του άρκρου 38 του Μϊδικα Ματάςταςθσ Δθμοςίων Σολιτικϊν 
Διοικθτικϊν Χπαλλιλων και Χπαλλιλων Ο.Σ.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 όπωσ ιςχφει) για τθν 
αςτικι ευκφνθ των δθμοςίων υπαλλιλων, ιςχφουν και για τουσ Εκελοντζσ Σολιτικισ 
Σροςταςίασ, μόνο κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ και εφόςον υπάρχει ςχετικό 
αίτθμα κινθτοποίθςθσ και εντολι επιχειρθςιακισ εμπλοκισ ςφμφωνα με το άρκρο 14 Δ 
του παρόντοσ».  

 
Άρκρο 120 

Μεταβατικζσ Διατάξεισ 
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1. Ξζχρι τθν ζκδοςθ των κανονιςτικϊν πράξεων και του Ρργανιςμοφ τθσ 
Υυντονιςτικισ Αρχισ Σολιτικισ Σροςταςίασ, θ Γενικι Γραμματεία Σολιτικισ Σροςταςίασ 
εξακολουκεί να λειτουργεί με τθ διάρκρωςθ και τα όργανα που προβλζπονται από τισ 
κείμενεσ, κατά τον χρόνο δθμοςίευςθσ του παρόντοσ νόμου ςτθν Εφθμερίδα τθσ 
Μυβερνιςεωσ, διατάξεισ. 
2.  Ρι ενταγμζνοι, κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, Ειδικευμζνοι Εκελοντζσ και 
Εκελοντικζσ Ρργανϊςεισ Σολιτικισ Σροςταςίασ παραμζνουν ςτο κακεςτϊσ που ίςχυε 
ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, ζωσ ότου προβοφν ςτισ διαδικαςίεσ 
πιςτοποίθςθσ και ζνταξθσ ςτο οικείο Ξθτρϊο Εκελοντϊν κατά τισ διατάξεισ του 
παρόντοσ. Για τισ Εκελοντικζσ Ρργανϊςεισ οι προχποκζςεισ του άρκρου 14 Β 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πιςτοποίθςθσ από τθν Εκνικι Υχολι Σολιτικισ Σροςταςίασ, 
πρζπει να ςυντρζχουν για κάκε ενταγμζνο μζλοσ τουσ ατομικϊσ.  
3. Φο χρονικό διάςτθμα παραμονισ ςτο προχφιςτάμενο κακεςτϊσ δεν μπορεί να 
υπερβεί τα δφο ζτθ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου. Άπρακτθ παρζλευςθ 
του ωσ άνω χρονικοφ διαςτιματοσ χωρίσ προςαρμογι των Εκελοντϊν και των 
Εκελοντικϊν Ρμάδων ςυνιςτά λόγο αυτοδίκαιθσ διαγραφισ τουσ από τα οικεία Ξθτρϊα 
Εκελοντϊν και Εκελοντικϊν Ρργανϊςεων.  
4. Εντόσ ζτουσ από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του άρκρου 14 Β παρ. 6 του παρόντοσ, 
θ Υυντονιςτικι Αρχι Σολιτικισ Σροςταςίασ προβαίνει ςτθν επαναξιολόγθςθ των 
Ειδικευμζνων Εκελοντϊν και των Εκελοντικϊν Ρργανϊςεων Σολιτικισ Σροςταςίασ, 
προκειμζνου να διαπιςτωκεί ότι πλθροφνται οι απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ που 
τάςςονται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 
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ΜΕΡΟ Σϋ 

Ευρωπαϊκό Σαμείο Προςφφγων – Σροποποιιςεισ του ν. 3907/2011 
 

Άρκρο 121 
Ευρωπαϊκό Σαμείο Προςφφγων  

 
1. Υτθν παρ. 2 του άρκρου 3 του ν. 3938/2011 (Αϋ 61) προςτίκεται εδάφιο ωσ 
ακολοφκωσ: 
«2. Επίςθσ, ορίηεται ωσ υπεφκυνθ εκνικι αρχι για τθν εφαρμογι τθσ απόφαςθσ 
573/2007/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 23θσ Ξαΐου 2007, 
ςχετικά με τθ ςφςταςθ του Ευρωπαϊκοφ Φαμείου Σροςφφγων». 
2. α. Υτο τζλοσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του π.δ. 82/2011 προςτίκεται περίπτωςθ ε. ωσ 
ακολοφκωσ: 
«ε. Φμιμα Ευρωπαϊκοφ Φαμείου Σροςφφγων, το οποίο διαρκρϊνεται ωσ εξισ: 
      αα. Υτο Γραφείο Σρογραμματιςμοφ και Αξιολόγθςθσ και 
      ββ. Υτο Γραφείο Σαρακολοφκθςθσ και Επαλθκεφςεων». 
    β. Φα ανωτζρω Γραφεία ζχουν τισ αρμοδιότθτεσ των Γραφείων των περιπτϊςεων αϋ 
και βϋ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 2 του π.δ. 82/2011 αντιςτοίχωσ ωσ προσ τα 
αντικείμενα αρμοδιότθτασ του Φμιματοσ Ευρωπαϊκοφ Φαμείου Σροςφφγων. 
3. Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Εργαςίασ, Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Σρόνοιασ 
και Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ ρυκμίηονται κζματα ςτελζχωςθσ του 
Φμιματοσ Φαμείου Σροςφφγων τθσ Χπθρεςίασ Ευρωπαϊκϊν και Αναπτυξιακϊν 
Σρογραμμάτων του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ με 
απόςπαςθ προςωπικοφ, εφόςον απαιτθκεί, από το Φμιμα Σροςφφγων και Αιτοφντων 
Άςυλο τθσ Διεφκυνςθσ Μοινωνικισ Αντίλθψθσ και Αλλθλεγγφθσ του Χπουργείου 
Εργαςίασ, Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Σρόνοιασ ζωσ τθν οριςτικι διευκζτθςθ όλων των 
υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ τρζχουςασ προγραμματικισ 
περιόδου. Ματά τα λοιπά, για τθ ςτελζχωςθ και οργάνωςθ του Φμιματοσ Φαμείου 
Σροςφφγων, εξακολουκοφν να ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 3 του ν. 3938/2011.  
4. Θ ιςχφσ του παρόντοσ αρχίηει με τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ των Χπουργϊν 
Εργαςίασ, Μοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Σρόνοιασ και Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ. 

 
Άρκρο 122 

Ηθτιματα αρμοδιότθτασ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ 
 
1. Μτίρια του Δθμοςίου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα κακϊσ και κτίρια Ξθ 
Μυβερνθτικϊν Ρργανϊςεων (Ξ.Μ.Ρ.) μποροφν να παραχωροφνται κατά χριςθ δωρεάν, 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, για τθν εγκατάςταςθ των Δομϊν τθσ παρ. 3 του 
άρκρου 110 του ν. 4172/2013 (Αϋ 167). Θ επιςκευι, ςυντιρθςθ, επζκταςθ ι 
διαρρφκμιςθ των ωσ άνω κτιριακϊν εγκαταςτάςεων μπορεί να γίνεται από τθ Διεφκυνςθ 
Χποδομϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν και Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ και μζχρι τθν 
ζναρξθ λειτουργίασ τθσ από τθ Διεφκυνςθ Φεχνικϊν του Επιτελείου τθσ Ελλθνικισ 
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Αςτυνομίασ, εφαρμοηομζνων αναλόγωσ των παρ. 14 του άρκρου 8, 2 και 3 του άρκρου 
14 του ν. 3907/2011 και 8 του άρκρου 28 του ν. 4033/2011 (Αϋ 254), όπωσ ιςχφουν.  
 
2.   Υτο άρκρο 6 του π.δ. 102/2012 (Αϋ 169) προςτίκεται παρ. 3 ωσ ακολοφκωσ: 
«3. Υτα Φμιματα τθσ Μεντρικισ Χπθρεςίασ προΐςτανται υπάλλθλοι κατθγορίασ ΣΕ και 
ςε περίπτωςθ ζλλειψισ τουσ υπάλλθλοι κατθγορίασ ΦΕ, όλων των κλάδων τθσ 
Χπθρεςίασ». 
 
3.   Φο άρκρο 4 του π.δ. 102/2012 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 «Άρκρο 4 
1. α. Φο Φμιμα Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ, Διεκνοφσ και Ευρωπαϊκισ Υυνεργαςίασ, το 
οποίο ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 
         αα. Φθ μελζτθ, αξιολόγθςθ και υποβολι προτάςεων και ειςθγιςεων για τον 
ςχεδιαςμό τθσ πολιτικισ πρϊτθσ υποδοχισ και για τισ αναγκαίεσ τροποποιιςεισ και 
βελτιϊςεισ ςτο Εκνικό Υχζδιο Δράςθσ που αφορά τθν πολιτικι αυτι, κακϊσ και θ 
μζριμνα για τθν εκπροςϊπθςθ τθσ χϊρασ ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο ςτα κζματα 
αυτά.  
         ββ. Φθ διαχείριςθ κεμάτων που αφοροφν τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ 
επικοινωνιακισ πολιτικισ και των δθμοςίων ςχζςεων τθσ υπθρεςίασ, κακϊσ και τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ πρϊτθσ υποδοχισ τθσ χϊρασ από τα 
όργανα τθσ Χπθρεςίασ Σρϊτθσ Χποδοχισ και τουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ και αρχζσ. 
         γγ. Φθν επεξεργαςία και κατάρτιςθ προτάςεων για τα Ευρωπαϊκά και άλλα 
προγράμματα χρθματοδότθςθσ για τισ υπθρεςίεσ πρϊτθσ υποδοχισ.  
         δδ. Φθ ςυλλογι και επεξεργαςία ςτατιςτικϊν δεδομζνων και τθ ςφνταξθ ςχετικϊν 
εκκζςεων προσ τον Χπουργό Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ και τθ 
Διυπουργικι Επιτροπι Ξεταναςτευτικισ Σολιτικισ και Μοινωνικισ Ζνταξθσ. 
         εε. Φθν κατάρτιςθ το πενταετοφσ Υτρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ 
Νειτουργίασ και Ανάπτυξθσ (Υ.ΕΣ.Ν.Α.) τθσ Χπθρεςίασ Σρϊτθσ Χποδοχισ ςε ςυνεργαςία 
με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, 
το οποίο ανακεωρείται κάκε ζτοσ.  
     β. Φο Υ.Ε.Σ.Ν.Α. ολοκλθρϊνεται το μινα Ιοφλιο του κάκε ζτουσ και αφορά ςτθν 
περίοδο που αρχίηει τον Ιανουάριο του επόμενου ζτουσ. Φο Υ.Ε.Σ.Ν.Α. εγκρίνεται από τον 
Χπουργό Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ και περιλαμβάνει τα ακόλουκα 
επιμζρουσ Φομεακά και Επιχειρθςιακά Υχζδια (Φ.Υ.Ε.Σ.Ν.): 
- προχπολογιςμό λειτουργίασ. 
- επενδφςεισ. 
- ανκρϊπινουσ πόρουσ – προςλιψεισ, εξζλιξθ, ανάγκεσ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ. 
- Ανάπτυξθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. 
    γ. Ξετά τθν ζγκριςθ του Φ.Υ.Ε.Σ.Ν., μζχρι το μινα Υεπτζμβριο του κάκε ζτουσ, 
καταρτίηονται Ετιςια Σρογράμματα Δράςθσ (Ε.Σ.Δ.). Φο Υ.Ε.Σ.Ν., το Φ.Υ.Ε.Σ.Ν. και το 
Ε.Σ.Δ. αποτελοφν το πλαίςιο λειτουργίασ κάκε επιμζρουσ προγράμματοσ δράςθσ τθσ 
Χπθρεςίασ Σρϊτθσ Χποδοχισ. 
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2. Φμιμα Νειτουργίασ και Υυντονιςμοφ Επιχειρθςιακϊν Δράςεων, το οποίο ζχει ιδίωσ 
αρμοδιότθτα να: 
    α.  ςυντονίηει τισ ενζργειεσ των Σεριφερειακϊν Χπθρεςιϊν Σρϊτθσ Χποδοχισ, μεριμνά 
για τθν επικοινωνία και ςυνεργαςία με τθν Χπθρεςία Αςφλου, άλλεσ ςυναρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ του Δθμοςίου, κακϊσ και με φορείσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν και νομικά 
πρόςωπα,  
    β. τθρεί καταλόγουσ – μθτρϊα πιςτοποιθμζνων φορζων και διερμθνζων,  
    γ. μεριμνά για τθν εφαρμογι τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ και ςυνεργάηεται με όλεσ τισ 
ςυναρμόδιεσ κρατικζσ υπθρεςίεσ όςον αφορά ςτθ λιψθ, καταχϊριςθ και τιρθςθ 
αρχείων δακτυλικϊν αποτυπωμάτων των διαμενόντων ςτο ΜΕ.Σ.Χ., κατά τισ κείμενεσ 
διατάξεισ,  
    δ. ελζγχει, παρακολουκεί, ςυντονίηει και λαμβάνει μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ 
λειτουργίασ των Μζντρων και Ξονάδων Σρϊτθσ Χποδοχισ και των προςφερόμενων 
υπθρεςιϊν προσ τουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν,  
    ε. μεριμνά για τθν επιχειρθςιακι ετοιμότθτα τθσ Χπθρεςίασ ςε υποδομι πρόχειρων 
υπαίκριων εγκαταςτάςεων (καταυλιςμϊν), οργάνωςθ προςωρινισ φιλοξενίασ ςε 
ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, διανομι φαγθτοφ ςτουσ φιλοξενοφμενουσ και ςτουσ εκελοντζσ 
κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ. 
3. Φμιμα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθσ και Διαςφάλιςθσ Σοιότθτασ, το οποίο 
ζχει ιδίωσ αρμοδιότθτα να: 
    α. διαχειρίηεται τα κζματα υπθρεςιακισ κατάςταςθσ, αποδοχϊν και κάκε είδουσ 
αμοιβϊν του προςωπικοφ τθσ Χπθρεςίασ,  
    β. οργανϊνει τθν εκπαίδευςθ και ςυνεχι επιμόρφωςθ του προςωπικοφ τθσ Χπθρεςίασ 
και μεριμνά για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των διαδικαςιϊν και παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν πρϊτθσ υποδοχισ,  
    γ. υποςτθρίηει γραμματειακά και διακινεί τθν αλλθλογραφία τθσ Μεντρικισ Χπθρεςίασ 
Σρϊτθσ Χποδοχισ,  
    δ. μεριμνά για τθν κίνθςθ των οχθμάτων και οργανϊνει και παρακολουκεί ςφςτθμα 
μθχανοργάνωςθσ τθσ Χπθρεςίασ Σρϊτθσ Χποδοχισ μεριμνϊντασ για τθν κατάλλθλθ 
διαςφνδεςι του με αρχεία τθροφμενα από άλλεσ υπθρεςίεσ του ίδιου ι άλλου 
Χπουργείου ι και άλλων αντίςτοιχων αρχϊν κρατϊν-μελϊν τθσ Ε.Ε., ςτο πλαίςιο 
ςχετικϊν ςυμφωνιϊν. 
4. Φμιμα Ρικονομικϊν,  το οποίο ζχει ιδίωσ αρμοδιότθτα να: 
    α. ςυντάςςει και εκτελεί τον προχπολογιςμό τθσ Χπθρεςίασ Σρϊτθσ Χποδοχισ,  
    β. μεριμνά για τισ προμικειεσ των υπθρεςιϊν πρϊτθσ υποδοχισ,  
    γ. κατανζμει, ανακατανζμει και ελζγχει τθν κίνθςθ τθσ πάγιασ προκαταβολισ,  
    δ. χειρίηεται τα κζματα δθμοςίου λογιςτικοφ και δαπανϊν των Χπθρεςιϊν Σρϊτθσ 
Χποδοχισ, κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό με τα οικονομικά κζματα, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ,  
    ε. μεριμνά για τθ ςτζγαςθ των υπθρεςιϊν πρϊτθσ υποδοχισ κακϊσ και τθν επιςκευι 
και ςυντιρθςθ των κτιρίων ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ του 
Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ.». 
4.  Φο άρκρο 5 του π.δ. 102/2012 αντικακίςταται ωσ εξισ: 
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«Άρκρο 5 

Φμιμα Δομϊν Ϊιλοξενίασ Αιτοφντων Άςυλο και Ευάλωτων Ρμάδων. 

Φο Φμιμα Δομϊν Ϊιλοξενίασ Αιτοφντων Άςυλο και Ευάλωτων Ρμάδων ζχει ωσ 
αρμοδιότθτα τθ μελζτθ, κατάρτιςθ, υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ των προγραμμάτων 
κοινωνικισ προςταςίασ και οικονομικισ ενίςχυςθσ αιτοφντων διεκνοφσ προςταςίασ και 
υπθκόων τρίτων χωρϊν που ανικουν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ, κακϊσ και τθ δθμιουργία 
Δομϊν Ϊιλοξενίασ που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ υποδοχισ αιτοφντων διεκνοφσ 
προςταςίασ και υπθκόων τρίτων χωρϊν που ανικουν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ. 
5.  Υτθν παρ. 2 του άρκρου 6 του π.δ. 102/2012 προςτίκεται εδάφιο ςτο τζλοσ ωσ 
εξισ: «Δφναται να γίνεται προςωρινι ανάκεςθ κακθκόντων προϊςταμζνου και ςε 
προςωπικό που υπθρετεί με απόςπαςθ ςτισ υπθρεςίεσ πρϊτθσ υποδοχισ.».  
6.  Υτθν παράγραφο 1 του άρκρου 9 του π.δ. 102/2012 αντικακίςταται θ λζξθ 
«επικεφαλισ» με τθ λζξθ «διοικθτι». 
7.  Ρ υπότιτλοσ τθσ περίπτωςθσ β’ του άρκρου 10 του π.δ. 102/2012 αντικακίςταται 
ωσ εξισ: «β. Μλιμάκιο Ματαγραφισ και Εξακρίβωςθσ». 
8.  Υτο άρκρο 17 του π.δ. 102/2012 προςτίκεται παρ. 3 ωσ εξισ:  

«3. Αν ο αρικμόσ των υπθκόων τρίτων χωρϊν που υπόκεινται ςε διαδικαςία πρϊτθσ 
υποδοχισ από περιφερειακι υπθρεςία πρϊτθσ υποδοχισ μζςα ςε διάςτθμα τριϊν (3) 
μθνϊν παρουςιάηει μείωςθ τουλάχιςτον τριάντα τοισ εκατό (30%) ςε ςχζςθ με το 
προθγοφμενο τρίμθνο, θ λειτουργία τθσ περιφερειακισ αυτισ υπθρεςίασ μπορεί να 
αναςτζλλεται με απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ. 
Υτθν περίπτωςθ αυτι είναι δυνατι θ  μετακίνθςθ, από τθν Χπθρεςία τθσ οποίασ 
αναςτζλλεται θ λειτουργία, των υπαλλιλων τθσ και θ μεταφορά τθσ κζςθσ τουσ ςε άλλθ 
περιφερειακι υπθρεςία πρϊτθσ υποδοχισ, με απόφαςθ του Διευκυντι τθσ Μεντρικισ 
Χπθρεςίασ».   
9. Υτο τζλοσ τθσ παραγράφου 14 του άρκρου 10 του ν.3051/2002 (ΪΕΜ 220 Αϋ), 
προςτίκεται εδάφιο ωσ εξισ: «Χπάλλθλοι  που υπθρετοφν ςε παραμεκόριεσ περιοχζσ ςε 
υπθρεςίεσ του δθμοςίου, ςε ΡΦΑ Αϋ και Βϋ βακμοφ ι Ο.Σ.Δ.Δ., μποροφν να μεταταχκοφν, 
αποςπαςτοφν ι μεταφερκοφν ςτα Σεριφερειακά Μζντρα ι Ξονάδεσ Σρϊτθσ Χποδοχισ  
τθσ Χπθρεςίασ Σρϊτθσ Χποδοχισ του Χπουργείου Δθμοςίασ Φάξθσ και  Σροςταςίασ του 
Σολίτθ, που εδρεφουν ςε παραμεκόριεσ περιοχζσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, πριν  από 
τθ ςυμπλιρωςθ τθσ δεκαετοφσ υπθρζτθςθσ ςτθν υπθρεςία τουσ.». 
10.  Φο τζταρτο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 11 του ν. 3907/2011 αντικακίςταται ωσ 
ακολοφκωσ: 
«Θ παραλαβι των αιτιςεων και οι ςυνεντεφξεισ των αιτοφντων μποροφν να διεξάγονται 
εντόσ των εγκαταςτάςεων τθσ Σρϊτθσ Χποδοχισ, οι ίδιοι δε παραμζνουν ςτισ 
εγκαταςτάςεισ για όςο χρόνο διαρκεί θ διαδικαςία εξζταςθσ του αιτιματόσ τουσ, και 
μόνο εφόςον ιςχφουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 12 του π.δ. 113/2013 μετά το πζρασ 
τθσ εξακρίβωςθσ και των λοιπϊν διαδικαςιϊν τθσ πρϊτθσ υποδοχισ, με τθν επιφφλαξθ 
των προκεςμιϊν τθσ παραγράφου 5.». 
11. Φο τρίτο εδάφιο τθσ παρ. 3 του άρκρου 11 του ν. 3907/2011 αντικακίςταται ωσ 
ακολοφκωσ:  
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«Φα άτομα αυτά μπορεί να παραμζνουν ςτισ εγκαταςτάςεισ Σρϊτθσ Χποδοχισ μζχρι τθν 
επανειςδοχι τουσ ι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επιςτροφισ ι απζλαςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ των προκεςμιϊν τθσ παραγράφου 5, οπότε και εφαρμόηεται θ προβλεπόμενθ 
διαδικαςία.» 
12.  Υτο άρκρο 13 του ν. 3907/2011 προςτίκεται παράγραφοσ 4 ωσ ακολοφκωσ: 
«4. Θ απόφαςθ περιοριςμοφ περιζχει πραγματικι και νομικι αιτιολόγθςθ και εκδίδεται 
εγγράφωσ από τον Επικεφαλισ του Μζντρου Σρϊτθσ Χποδοχισ. Ρ υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ 
που τελεί υπό περιοριςμό τθσ ελευκερίασ του, παράλλθλα με τα δικαιϊματα που ζχει 
ςφμφωνα με τον Μϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, μπορεί να προβάλει και αντιρριςεισ 
κατά τθσ απόφαςθσ περιοριςμοφ τθσ ελευκερίασ ι παράταςθσ του περιοριςμοφ τθσ 
ελευκερίασ του ενϊπιον του προζδρου ι του υπ’ αυτοφ οριηόμενου πρωτοδίκθ του 
διοικθτικοφ πρωτοδικείου, ςτθν Σεριφζρεια του Μζντρου Σρϊτθσ Χποδοχισ, όπου 
παραμζνει υπό περιοριςμό τθσ ελευκερίασ του. Ματά τα λοιπά για τθ διαδικαςία των 
αντιρριςεων εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 
76 του ν. 3386/2005 (ΪΕΜ 212 Αϋ), όπωσ αντικαταςτάκθκαν με το άρκρο 55 του ν. 
3900/2010 (ΪΕΜ 213 Αϋ). Θ απόφαςθ επί των αντιρριςεων μπορεί να ανακλθκεί, φςτερα 
από αίτθςθ του προβάλλοντοσ τισ αντιρριςεισ, αν θ αίτθςθ ανάκλθςθσ ςτθρίηεται ςε νζα 
ςτοιχεία, κατ’ εφαρμογι του άρκρου 205 παρ. 5 του Μϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ. Για 
τα δικαιϊματά του ςφμφωνα με τθν παράγραφο αυτι ο υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ 
ενθμερϊνεται αμζςωσ. Ρ υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ, αφινεται ελεφκεροσ αμζςωσ εάν 
διαπιςτωκεί ότι ο περιοριςμόσ τθσ ελευκερίασ του δεν είναι νόμιμοσ». 
13. Φο τρίτο και τζταρτο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 83 του ν. 3386/2005 
αντικακίςτανται ωσ ακολοφκωσ: 
«O διοικθτισ τθσ αςτυνομικισ ι λιμενικισ αρχισ, αφοφ ςυντάξει ςχετικι ζκκεςθ 
ςφλλθψθσ, οδθγεί άμεςα και παραδίδει τον υπικοο τρίτθσ χϊρασ ςτθν αρμόδια 
διοικθτικι αρχι για τισ διαδικαςίεσ πρϊτθσ υποδοχισ ςφμφωνα με το ν. 3907/2011. Θ 
αρχι που μεριμνά για τυχόν μζτρο απομάκρυνςθσ μετά τισ διαδικαςίεσ πρϊτθσ 
υποδοχισ, αν θ απομάκρυνςθ δεν πραγματοποιθκεί μζςα ςε τρεισ μινεσ, γνωςτοποιεί 
τοφτο ςτον αρμόδιο ειςαγγελζα πλθμμελειοδικϊν.». 
 

Άρκρο 123 
Λειτουργικά ηθτιματα Τπθρεςίασ Αςφλου, Αρχισ Προςφυγϊν και Τπθρεςίασ Πρϊτθσ 

Τποδοχισ  
 

1. Φο βϋ εδάφιο τθσ περίπτ. βϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 του ν. 3907/2011 
αναδιατυπϊνεται ωσ ακολοφκωσ: «Ρι κζςεισ αυτζσ πλθροφνται με μετατάξεισ, 
μετακινιςεισ ι αποςπάςεισ προςωπικοφ του Δθμοςίου ι Ο.Σ.Δ.Δ. ι με πρόςλθψθ 
μόνιμου προςωπικοφ». 
2. α. Φο πζμπτο εδάφιο τθσ παρ. 5 του άρκρου 2 του ν. 3907/2011 αντικακίςταται 
ωσ ακολοφκωσ:  

«Ρι αποςπάςεισ ςτθν Χπθρεςία Αςφλου, ςτθν Αρχι Σροςφυγϊν και ςτθν 
Χπθρεςία Σρϊτθσ Χποδοχισ διενεργοφνται με κοινι απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ 
Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Χπουργοφ, μετά 
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από αίτθςθ των υπαλλιλων και ςχετικι πρόταςθ του οικείου Διευκυντι, κατά 
παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ». 
  β. Υτο τζλοσ τθσ παρ. 5 του άρκρου 2 του ν. 3907/2011 προςτίκεται εδάφιο ωσ 
ακολοφκωσ:  
«Χπάλλθλοι, οι οποίοι είναι αποςπαςμζνοι ςτθν Χπθρεςία Αςφλου, τθν Αρχι 
Σροςφυγϊν και τθν Χπθρεςία Σρϊτθσ Χποδοχισ μποροφν, με αίτθςι τουσ, να 
μεταταγοφν ςτισ Χπθρεςίεσ αυτζσ με τθν ίδια ςχζςθ εργαςίασ και ταυτόχρονθ μεταφορά 
τθσ κζςθσ που κατζχουν, εφόςον δεν υπάρχει κενι οργανικι κζςθ, φςτερα από πρόταςθ 
των οικείων Διευκυντϊν. Θ μετάταξθ γίνεται με κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Δθμόςιασ 
Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ και του οικείου Χπουργοφ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του 
άρκρου 68 του ν. 4002/2011 (Αϋ 180), κατά παρζκκλιςθ από κάκε άλλθσ γενικι ι ειδικι 
διάταξθ».  
3. Θ παρ. 6 του άρκρου 2 του ν. 3907/2011 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 
«6. Για τισ ανάγκεσ των Σεριφερειακϊν Γραφείων Αςφλου μπορεί να ςυνάπτονται 
ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν με διερμθνείσ, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, οι οποίοι 
διακζτουν τα απαραίτθτα προςόντα και επιλζγονται από ςχετικό κατάλογο που 
καταρτίηει θ Μεντρικι Χπθρεςία, ςφμφωνα με τον Μανονιςμό Νειτουργίασ τθσ. Ρι 
διερμθνείσ αμείβονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ ςχετικισ ςφμβαςθσ παροχισ 
ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν». 
4. Υτο άρκρο 2 του ν. 3907/2011 προςτίκεται παρ. 8 ωσ εξισ:  
«8. Θ Χπθρεςία Αςφλου μπορεί να απαςχολεί προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 
δικαίου οριςμζνου χρόνου με τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτον 
ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε από τον ν. 2527/1997 (Α’ 
206) και το π.δ. 164/2004 (Α’ 134).».  
5.  α. Θ παρ. 2 του άρκρου 3 του ν. 3907/2011 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 
«2. Θ Αρχι Σροςφυγϊν υπάγεται απευκείασ ςτον Χπουργό Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ. Υτθν Αρχι λειτουργοφν μία ι περιςςότερεσ τριμελείσ Επιτροπζσ 
Σροςφυγϊν, οι οποίεσ ςυγκροτοφνται, με απόφαςθ του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και 
Σροςταςίασ του Σολίτθ με ετιςια κθτεία που μπορεί να ανανεϊνεται. Ξε τθν ίδια 
απόφαςθ κακορίηεται θ ζδρα τουσ». 
     β. Θ παρ. 3 του άρκρου 3 του ν. 3907/2011 αντικακίςταται ωσ εξισ:  
«3. Ρι Επιτροπζσ Σροςφυγϊν είναι τριμελείσ και απαρτίηονται από ζνα πρόςωπο 
εγνωςμζνου κφρουσ, με εξειδίκευςθ ι εμπειρία ςτο προςφυγικό δίκαιο ι ςτο δίκαιο των 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων ι ςτο διεκνζσ δίκαιο, ωσ πρόεδρο, και δφο πτυχιοφχουσ Α.Ε.Ι. 
με τίτλο ςπουδϊν νομικϊν, πολιτικϊν ι κοινωνικϊν επιςτθμϊν με εξειδικευμζνεσ 
γνϊςεισ ςτα ηθτιματα διεκνοφσ προςταςίασ και ανκρωπίνων δικαιωμάτων, ωσ μζλθ, με 
τουσ αναπλθρωτζσ τουσ. Φα μζλθ τθσ Επιτροπισ είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ. Ρ πρόεδροσ και 
το τρίτο μζλοσ τθσ Επιτροπισ, κακϊσ και οι αναπλθρωτζσ τουσ, ορίηονται από τον 
Χπουργό Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ από ςχετικό κατάλογο που 
καταρτίηεται από τθν Εκνικι Επιτροπι Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου, ςφμφωνα με τον 
κανονιςμό λειτουργίασ τθσ και υποβάλλεται ςτον Χπουργό εντόσ προκεςμίασ 30 θμερϊν 
από τθν υποβολι του ςχετικοφ αιτιματοσ. Φο δεφτερο μζλοσ και ο αναπλθρωτισ του 
υποδεικνφονται από τθν Ψπατθ Αρμοςτεία του Ρ.Θ.Ε. για τουσ Σρόςφυγεσ. Θ Εκνικι 
Επιτροπι Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου μεριμνά οφτωσ ϊςτε ο ςχετικόσ κατάλογοσ να 
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περιλαμβάνει τουλάχιςτον διπλάςιο αρικμό ατόμων από αυτόν των προσ επιλογι μελϊν 
των Επιτροπϊν. Σαρελκοφςθσ απράκτου τθσ ανωτζρω προκεςμίασ ι ςε περίπτωςθ 
αδυναμίασ ςυμπλιρωςθσ του ανωτζρω αρικμοφ προτεινόμενων μελϊν, ο ςχετικόσ 
κατάλογοσ καταρτίηεται και υποβάλλεται ςτον Χπουργό από τθν Αρχι Σροςφυγϊν εντόσ 
προκεςμίασ 10 θμερϊν από τθν υποβολι ςε αυτι του ςχετικοφ αιτιματοσ. Αν θ Αρχι 
Σροςφυγϊν αδυνατεί να ανταποκρικεί, για οποιονδιποτε λόγο, εμπρόκεςμα και με 
διπλάςιο αρικμό ατόμων από αυτόν των προσ επιλογι μελϊν των Επιτροπϊν, το τρίτο 
μζλοσ των Επιτροπϊν και ο αναπλθρωτισ του ορίηονται από τον Χπουργό Δθμόςιασ 
Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ». 

γ. Θ παρ. 4 του άρκρου 3 του ν. 3907/2011 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 
«4. Φα μζλθ των Επιτροπϊν κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ απολάβουν 
προςωπικισ ανεξαρτθςίασ και αμείβονται, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςε ςχετικζσ 
ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται είτε με τουσ ίδιουσ είτε με το φορζα ςτον οποίο ανικουν. 
Ρι ςυμβάςεισ αυτζσ αποτελοφν ςυμβάςεισ ζργου, θ διάρκειά των οποίων δεν μπορεί να 
υπερβεί τθ διάρκεια τθσ κθτείασ των μελϊν τουσ. Φα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των 
μελϊν των Επιτροπϊν, κακϊσ και κάκε ηιτθμα που αφορά τθν εκτζλεςθ του ζργου 
διζπονται από τισ ωσ άνω ςυμβάςεισ, από τον Μανονιςμό Νειτουργίασ τθσ Αρχισ 
Σροςφυγϊν τθσ παρ. 4 του άρκρου 5 του παρόντοσ και, ςυμπλθρωματικά, από τισ 
διατάξεισ του Αςτικοφ Μϊδικα περί ςυμβάςεων ζργου. Ρ οριςμόσ και θ άςκθςθ των 
κακθκόντων του Σροζδρου και του μζλουσ των ωσ άνω Επιτροπϊν δεν είναι 
αςυμβίβαςτθ με τθν ιδιότθτα του δικθγόρου, οφτε αναςτζλλει τθν άςκθςθ του 
λειτουργιματόσ του. Δικθγόροι που τυχόν ορίηονται ωσ μζλθ των ωσ άνω Επιτροπϊν δεν 
αναλαμβάνουν υποκζςεισ πολιτϊν τρίτων χωρϊν που αφοροφν υποκζςεισ 
μετανάςτευςθσ ι διεκνοφσ προςταςίασ, οφτε τουσ εκπροςωποφν ενϊπιον των αρχϊν. Θ 
ανάλθψθ τζτοιασ δραςτθριότθτασ, κακϊσ και θ ςυμμετοχι ςτθ ςφνκεςθ των Επιτροπϊν 
οποιουδιποτε μζλουσ, παρά τθν φπαρξθ λόγου αποχισ, όπωσ αυτοί προβλζπονται ςτο 
άρκρο 7 παρ. 2 του Μϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν.2690/1990 Αϋ 45), ςυνεπάγεται 
και τθν αυτοδίκαιθ ζκπτωςι τουσ από τθ κζςθ του μζλουσ τθσ Επιτροπισ, ενϊ αποτελεί 
λόγο καταγγελίασ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Φα μζλθ των επιτροπϊν, κακϊσ και οι 
αναπλθρωτζσ τουσ αντικακίςτανται, μετά από καταγγελία τθσ ςφμβαςισ τουσ για τουσ 
λόγουσ που προβλζπονται ςε αυτι,  ςτον Μανονιςμό Νειτουργίασ τθσ Αρχισ Σροςφυγϊν 
και ςτισ κείμενεσ διατάξεισ».   

Ρι διατάξεισ  τθσ παροφςασ παραγράφου ιςχφουν και για τισ Επιτροπζσ Σροςφυγϊν 
των άρκρων 26 και 32 του π.δ. 114/2010 (Αϋ 195).  

δ. Θ παρ. 5 του άρκρου 3 του ν.3907/2011 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ:  
«Υτθν Αρχι Σροςφυγϊν ςυνιςτάται γραμματεία και κζςθ Διευκυντι, κατθγορίασ ΣΕ 
Διοικθτικοφ – Ρικονομικοφ. έσ Διευκυντισ ορίηεται με απόφαςθ του Χπουργοφ 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, κατόπιν γνϊμθσ του οικείου υπθρεςιακοφ 
ςυμβουλίου, φςτερα από δθμόςια πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ, υπάλλθλοσ του 
Δθμοςίου, ν.π.δ.δ., του ευρφτερου δθμόςιου τομζα ι των ΡΦΑ αϋ και βϋ βακμοφ, κατά 
προτίμθςθ με διοικθτικι εμπειρία ςτον τομζα του αςφλου, κατά παρζκκλιςθ από κάκε 
γενικι ι ειδικι διάταξθ. Ρ Διευκυντισ τοποκετείται ςτθν Αρχι Σροςφυγϊν με κθτεία 
τριϊν (3) ετϊν, θ οποία δφναται να ανανεϊνεται. Ρ Διευκυντισ προΐςταται τθσ 
Γραμματείασ τθσ Αρχισ και είναι αρμόδιοσ για τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι 
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λειτουργία των Επιτροπϊν. Υτο πλαίςιο αυτό, μπορεί να προβαίνει ςε κάκε πράξθ που 
είναι αναγκαία για τθ διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ τουσ, ςφμφωνα με τον 
Μανονιςμό Νειτουργίασ τθσ Αρχισ Σροςφυγϊν».  
    ε. Φο γ εδάφιο τθσ  παρ. 5 του άρκρου 3 του ν. 3907/2011 καταργείται.   
         ςτ. Υτο τζλοσ τθσ παρ. 6 του άρκρου 3 του ν. 3907/2011 προςτίκενται εδάφια ωσ 
ακολοφκωσ: «θ Γραμματεία τθσ Αρχισ Σροςφυγϊν διαρκρϊνεται ςτα εξισ δφο Γραφεία: 
Α. Γραφείο Επιςτθμονικισ Χποςτιριξθσ και Ειςθγιςεων, το οποίο ζχει ωσ αντικείμενο τθ 
μελζτθ και τθν επιςτθμονικι επεξεργαςία των φακζλων των προςφυγϊν κατά 
αποφάςεων τθσ Χπθρεςίασ Αςφλου και 
Β. Γραφείο Γραμματειακισ Χποςτιριξθσ, το οποίο αναλαμβάνει να υποςτθρίηει 
γραμματειακά τθν Αρχι Σροςφυγϊν. 
Φο Γραφείο Επιςτθμονικισ Χποςτιριξθσ και Ειςθγιςεων ςτελεχϊνεται από υπαλλιλουσ 
που υπθρετοφν ςτθν Αρχι Σροςφυγϊν ωσ εμπειρογνϊμονεσ – ειςθγθτζσ, ενϊ το 
Γραφείο Γραμματειακισ Χποςτιριξθσ ςτελεχϊνεται από Χπαλλιλουσ που υπθρετοφν 
ςτθν Αρχι Σροςφυγϊν ωσ γραμματείσ. 
Ξε απόφαςθ του Διευκυντι μπορεί να ορίηονται οι προϊςτάμενοι των ωσ άνω Γραφείων 
τθσ Γραμματείασ τθσ Αρχισ Σροςφυγϊν, κατόπιν επιλογισ από υπαλλιλουσ τθσ οι οποίοι 
διακζτουν τα κατά νόμο προςόντα. 

η. Θ παρ. 8 του άρκρου 3 του ν. 3907/2011 αναρικμείται ςε 9, προςτίκεται δε νζα 
παράγραφοσ 8 ωσ εξισ:  
«8. Υτθ Γραμματεία τθσ Αρχισ Σροςφυγϊν μπορεί να απαςχολείται προςωπικό με ςχζςθ 
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου με τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία 
που προβλζπεται ςτον ν. 2190/1994, όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε από τον 
ν. 2527/1997 και το π.δ. 164/2004».  
6.  α. Θ παρ. 6 του άρκρου 5 του ν. 3907/2011 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«6. Αρμόδια για τα κζματα του προςωπικοφ τθσ Χπθρεςίασ Αςφλου και τθσ Αρχισ 
Σροςφυγϊν, είναι τα υπθρεςιακά ςυμβοφλια που είναι αρμόδια για τουσ πολιτικοφσ 
υπαλλιλουσ του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ. έσ αιρετά 
μζλθ ςτα Υυμβοφλια αυτά, όταν εξετάηονται κζματα των υπαλλιλων των ανωτζρω 
υπθρεςιϊν, λαμβάνουν μζροσ εκπρόςωποι των υπαλλιλων των Χπθρεςιϊν Αςφλου και 
τθσ Αρχισ Σροςφυγϊν. Για κζματα που αφοροφν ςτθ διαδικαςία και όλουσ γενικά τουσ 
όρουσ εκλογισ των εκπροςϊπων, ιςχφουν αναλόγωσ οι διατάξεισ των άρκρων 159 ζωσ 
162 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπωσ αυτά τροποποιικθκαν και ιςχφουν, που 
αναφζρονται ςτουσ δθμοςίουσ πολιτικοφσ υπαλλιλουσ. Ματά τθν πρϊτθ εφαρμογι τθσ 
παροφςασ διάταξθσ, εκλζγονται ωσ μζλθ υπάλλθλοι των Χπθρεςιϊν Αςφλου και τθσ 
Αρχισ Σροςφυγϊν, οι οποίοι ζχουν ολοκλθρϊςει τθ δοκιμαςτικι τουσ υπθρεςία και 
καταλαμβάνουν οργανικι κζςθ ςτθν ανωτζρω υπθρεςία, ανεξαρτιτωσ του βακμοφ που 
ζχουν.». 

β. Υτο άρκρο 5 του ν. 3907/2011 προςτίκεται παράγραφοσ 9 ωσ εξισ: 

«9. Ξε κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
και Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ κακορίηεται ο τφποσ, το περιεχόμενο και 
οι προδιαγραφζσ των αδειϊν διαμονισ, οι οποίεσ κα χορθγοφνται ςτουσ δικαιοφχουσ 
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διεκνοφσ προςταςίασ, δυνάμει των διατάξεων του άρκρου 25 παρ. 2 τθσ από 28.4.1951 
Υφμβαςθσ τθσ Γενεφθσ, θ οποία κυρϊκθκε με το Ο.Δ. 3989/1959 (Αϋ 201) και 
τροποποιικθκε από το ςυναφζσ Σρωτόκολλο τθσ Οζασ Χόρκθσ τθσ 31θσ Ιανουαρίου 
1967, του άρκρου 1 παρ. 2 περ. εϋ  του ν. 3907/2011 (ΪΕΜ Αϋ 7), όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει, του Μανονιςμοφ ΕΜ 1030/2002 τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 «Για τθν κακιζρωςθ 
αδειϊν διαμονισ ενιαίου τφπου για τουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν» (EE L 157 τθσ 
15.6.2002) και το Σαράρτθμά του, όπωσ τροποποιικθκε από τον Μανονιςμό 380/2008 
του Υυμβουλίου τθσ 18-4-2008 (ΕΕL 115/1 τθσ 18-4-2008)». 

7. Φο άρκρο 6 του ν. 3907/2011 αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«Άρκρο 6 

Κδρυςθ – αποςτολι – ςυγκρότθςθ Χπθρεςίασ Σρϊτθσ Χποδοχισ 
 
    1. Υτο Χπουργείο Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ ςυνιςτάται αυτοτελισ 
Χπθρεςία με τίτλο «Χπθρεςία Σρϊτθσ Χποδοχισ», θ οποία υπάγεται απευκείασ ςτον 
Χπουργό Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ και ζχει τοπικι αρμοδιότθτα ςε 
όλθ τθν Επικράτεια. Θ Χπθρεςία αυτι λειτουργεί ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ και ζχει ωσ 
αποςτολι τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των υπθκόων τρίτων χωρϊν που ειςζρχονται 
παρανόμωσ ςτθ Ϋϊρα, ςε ςυνκικεσ ςεβαςμοφ τθσ αξιοπρζπειασ τουσ, με τθν υπαγωγι 
τουσ ςε διαδικαςίεσ πρϊτθσ υποδοχισ, κακϊσ και τθ δυνατότθτα ίδρυςθσ και 
λειτουργίασ ςχετικϊν Δομϊν Ϊιλοξενίασ αιτοφντων διεκνοφσ προςταςίασ και ευάλωτων 
ομάδων.  
   2. Ματά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ ωσ άνω Χπθρεςίασ λαμβάνεται ιδιαίτερθ 
μζριμνα για κζματα ιςότθτασ των φφλων, για το ςυμφζρον των παιδιϊν, τθν ειδικι 
κατάςταςθ ευάλωτων προςϊπων, όπωσ ανιλικων, μθ ςυνοδευόμενων ανθλίκων, 
μειονεκτοφντων προςϊπων, θλικιωμζνων, εγκφων, μονογονεϊκϊν οικογενειϊν που 
ςυνοδεφουν ανιλικα τζκνα, κακϊσ και για τα κφματα βαςανιςτθρίων ι βιαςμοφ ι άλλθσ 
ςοβαρισ μορφισ ψυχολογικισ, ςωματικισ ι ςεξουαλικισ βίασ, κφματα εμπορίασ 
ανκρϊπων ι μορφϊν ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ, πρόςωπα που χριηουν επείγουςασ 
περίκαλψθσ και αναγκαίασ κεραπείασ αςκζνειασ». 
8.  Θ παρ. 1 του άρκρου 8 του ν. 3907/2011 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 
 «1. Θ Χπθρεςία Σρϊτθσ Χποδοχισ ςυγκροτείται από τθν Μεντρικι Χπθρεςία, τα Μζντρα 
Σρϊτθσ Χποδοχισ (ΜΕ.Σ.Χ.), τισ κινθτζσ Ξονάδεσ Σρϊτθσ Χποδοχισ, και τισ Δομζσ 
Ϊιλοξενίασ αιτοφντων διεκνοφσ προςταςίασ και ευάλωτων ομάδων που αποτελοφν τισ 
Σεριφερειακζσ Χπθρεςίεσ, οι οποίεσ υπάγονται ςτθν Μεντρικι Χπθρεςία. Ξε απόφαςθ 
του Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ δφναται να κατανζμονται 
κζςεισ προςωπικοφ των Σεριφερειακϊν Χπθρεςιϊν του άρκρου 12 του π.δ. 102/2012 
για τθ λειτουργία των Δομϊν Ϊιλοξενίασ, οι οποίεσ αποτελοφν Ξονάδεσ Σρϊτθσ 
Χποδοχισ.». 
9.  Υτο τζλοσ τθσ παρ. 5 του άρκρου 8 του ν. 3907/2011 προςτίκεται εδάφιο ωσ 
εξισ: 
«Ξε τθν ίδια απόφαςθ ρυκμίηονται κζματα οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ανωτζρω 
μονάδων». 
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10. Φο αϋ εδάφιο τθσ παρ. 14 του άρκρου 8 του ν. 3907/2011 αντικακίςταται, από 
τότε που ίςχυςε, ωσ εξισ: 
«14. Για τισ ανάγκεσ εγκατάςταςθσ των ΜΕ.Σ.Χ. επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται 
ςτρατόπεδα που παραχωροφνται κατά χριςθ από το Χπουργείο Εκνικισ Άμυνασ και τουσ 
εποπτευόμενουσ φορείσ του ςτο Χπουργείο Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, 
με αντάλλαγμα (μίςκωμα), ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων, ι άνευ 
ανταλλάγματοσ και κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ κάκε 
επιπζδου. Ρι κατά τα ανωτζρω χϊροι επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται και για τισ 
εγκαταςτάςεισ του άρκρου 31».  
11. α. Φο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 8 Α του ν.3907/2011 (Α’ 7), 
όπωσ αυτό προςτζκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 110 του ν.4172/2013 (Α’ 167) 
αντικακίςταται ωσ εξισ: 
 «Για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία των ωσ άνω Δομϊν επιτρζπεται θ αλλαγι χριςθσ 
κτιρίων εντόσ ι εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ και θ εκτζλεςθ των αναγκαίων εςωτερικϊν 
μεταςκευϊν με τθν ζκδοςθ ζγκριςθσ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ, εφαρμοηομζνων κατά 
τα λοιπά αναλόγωσ των διατάξεων τθσ παρ. 14 του άρκρου 8, 2 και 3 του άρκρου 14 του 
παρόντοσ, κακϊσ και τθσ παρ. 8 του άρκρου 28 του ν. 4033/2011 (Α’ 254), όπωσ 
ιςχφουν». 
β.  Ακίνθτα του Δθμοςίου ι ν.π.δ.δ. ι του ευρφτερου δθμόςιου τομζα μποροφν να 
παραχωροφνται από αυτά κατά χριςθ ζναντι ανταλλάγματοσ (μίςκωμα), ςτο πλαίςιο 
ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων ι δωρεάν, κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων 
πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ κάκε επιπζδου, για τισ ανάγκεσ ςτζγαςθσ των Χπθρεςιϊν 
Σρϊτθσ Χποδοχισ (Μεντρικι Χπθρεςία, Μζντρα ι Ξονάδεσ Σρϊτθσ Χποδοχισ, Δομζσ 
Ϊιλοξενίασ για αιτοφντεσ διεκνι προςταςία και για ευάλωτεσ ομάδεσ), τθσ Χπθρεςίασ 
Αςφλου, τθσ Αρχισ Σροςφυγϊν και των χϊρων του άρκρου 31 του ν. 3907/2011. Θ 
επιςκευι, ςυντιρθςθ, επζκταςθ ι διαρρφκμιςθ των ανωτζρω γίνονται από τθ 
Διεφκυνςθ Χποδομϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν και Επιτελικοφ Υχεδιαςμοφ 
και μζχρι τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ, από τθ Διεφκυνςθσ Φεχνικϊν του Επιτελείου τθσ 
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, εφαρμοηομζνων, κατά περίπτωςθ, των διατάξεων των άρκρων 8 
παρ. 14, 8 Α παρ. 1 και 14 παρ. 3  του ν. 3907/2011, κακϊσ και του άρκρου 4 παρ. 2, 3 
του ν. 4067/2012. 
12. α. Θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 9 του ν. 3907/2011 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ:  
«Φθ κζςθ του επικεφαλισ των Μζντρων Σρϊτθσ Χποδοχισ καταλαμβάνουν μόνιμοι 
δθμόςιοι υπάλλθλοι ΣΕ για κθτεία τριϊν ετϊν που μπορεί να παρατακεί ι ανανεωκεί, 
ανάλογα με τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και τοποκετοφνται με απόφαςθ του Χπουργοφ 
Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ, κατόπιν ανοικτισ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ και μετά από ειςιγθςθ του Διευκυντι τθσ Χπθρεςίασ Σρϊτθσ Χποδοχισ. 
Θ πρόςκλθςθ δθμοςιοποιείται μζςω διαδικτφου και αναφζρει τουλάχιςτον τα 
ειδικότερα προςόντα που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα οριηόμενα για τθ λειτουργία τθσ 
υπθρεςίασ, τον τρόπο υποβολισ των αιτιςεων και τα αναγκαία δικαιολογθτικά, κακϊσ 
και τθν προκεςμία υποβολισ τουσ, θ οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ δεκαπζντε (15) 
θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν ανακοίνωςθ τθσ πρόςκλθςθσ. Υτουσ επικεφαλισ των 
Μζντρων Σρϊτθσ Χποδοχισ καταβάλλεται επίδομα ευκφνθσ Σροϊςταμζνου Διεφκυνςθσ, 
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ο δε χρόνοσ τθσ κθτείασ τουσ κεωρείται ωσ χρόνοσ άςκθςθσ κακθκόντων Σροϊςταμζνου 
Διεφκυνςθσ.».  
      β. Φο βϋ εδάφιο τθσ παρ. 5 του άρκρου 9 του ν. 3907/2011 αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«Θ ανάκεςθ των διαδικαςιϊν αυτϊν γίνεται από τον Διευκυντι τθσ Μεντρικισ Χπθρεςίασ 
Σρϊτθσ Χποδοχισ φςτερα από ειδικι και αιτιολογθμζνθ πρόταςθ του επικεφαλισ του 
Μζντρου ι τθσ Ξονάδασ Σρϊτθσ Χποδοχισ. Υτισ περιπτϊςεισ που δεν ζχει καλυφκεί θ 
κζςθ του επικεφαλισ του Μζντρου ι Ξονάδασ Σρϊτθσ Χποδοχισ, δεν απαιτείται 
πρόταςθ του τελευταίου για τθν κατά τα ωσ άνω ανάκεςθ από τον Διευκυντι τθσ 
Μεντρικισ Χπθρεςίασ Σρϊτθσ Χποδοχισ.». 
      γ. Θ παρ. 8 του άρκρου 9 του ν. 3907/2011 αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«8. Αρμόδια για τα κζματα του προςωπικοφ των Χπθρεςιϊν Σρϊτθσ Χποδοχισ, είναι τα 
υπθρεςιακά ςυμβοφλια που είναι αρμόδια για τουσ πολιτικοφσ υπαλλιλουσ του 
Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ. έσ αιρετά μζλθ ςτα Υυμβοφλια 
αυτά, όταν εξετάηονται κζματα των υπαλλιλων των ανωτζρω υπθρεςιϊν, λαμβάνουν 
μζροσ εκπρόςωποι των υπαλλιλων τθσ Χπθρεςίασ Σρϊτθσ Χποδοχισ. Για κζματα που 
αφοροφν ςτθ διαδικαςία και όλουσ γενικά τουσ όρουσ εκλογισ των εκπροςϊπων, 
ιςχφουν αναλόγωσ οι διατάξεισ των άρκρων 159 ζωσ 162 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπωσ 
αυτά τροποποιικθκαν και ιςχφουν. Ματά τθν πρϊτθ εφαρμογι τθσ παροφςασ διάταξθσ, 
εκλζγονται ωσ μζλθ υπάλλθλοι των Χπθρεςιϊν Σρϊτθσ Χποδοχισ, οι οποίοι ζχουν 
ολοκλθρϊςει τθ δοκιμαςτικι τουσ υπθρεςία και καταλαμβάνουν οργανικι κζςθ ςτθν 
ανωτζρω υπθρεςία, ανεξαρτιτωσ του βακμοφ που ζχουν.». 
13. Φα Μζντρα Σρϊτθσ Χποδοχισ λειτουργοφν ςε 24ωρθ βάςθ με απόφαςθ του 
Διευκυντι τθσ Χπθρεςίασ Σρϊτθσ Χποδοχισ.  
14.  Υτο άρκρο 10 του ν. 3907/2011 προςτίκεται παρ. 3 ωσ ακολοφκωσ: 
«3. Για τθ λειτουργία των κλιμακίων ιατρικοφ ελζγχου και ψυχοκοινωνικισ μζριμνασ τα 
Μζντρα Σρϊτθσ Χποδοχισ δφνανται να διακζτουν αςκενοφόρα, για τα οποία χορθγείται 
άδεια κυκλοφορίασ από το αρμόδιο Χπουργείο κατόπιν βεβαίωςθσ καταλλθλότθτασ του 
Ε.Μ.Α.Β.».  
15. Φο γϋ εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 13 του ν. 3907/2011 αναδιατυπϊνεται ωσ 
ακολοφκωσ: «Ρι υποκείμενοι ςτισ διαδικαςίεσ πρϊτθσ υποδοχισ μποροφν να εξζρχονται 
μόνο φςτερα από ειδικι γραπτι άδεια του επικεφαλισ του Μζντρου».  
16. Φο βϋ εδάφιο τθσ παρ. 8 του άρκρου 40 του ν. 4024/2011 αναδιατυπϊνεται ωσ 
ακολοφκωσ:  
«Θ μετάταξθ πραγματοποιείται ςε κενι οργανικι κζςθ και αν δεν υπάρχει κενι, με 
μεταφορά τθσ κζςθσ του υπαλλιλου που μετατάςςεται, με κοινι απόφαςθ του 
Χπουργοφ Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ και του κατά περίπτωςθ 
ςυναρμόδιου Χπουργοφ, φςτερα από πρόταςθ του οικείου Διευκυντι». 
 

Άρκρο 124 
Εμβάςματα υπθκόων τρίτων χωρϊν 

 
1. Για τθν αποςτολι χρθματικϊν εμβαςμάτων ςτο εξωτερικό μζςω πιςτωτικϊν 
ιδρυμάτων, επιχειριςεων παροχισ υπθρεςιϊν διαμεςολάβθςθσ ςτθ μεταφορά 
κεφαλαίων ι άλλων επιχειριςεων, από υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, απαιτείται θ επίδειξθ 
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κατά τθ ςυναλλαγι εν ιςχφ ταξιδιωτικοφ εγγράφου και κεϊρθςθσ ειςόδου ι άδειασ 
διαμονισ.  
2. Υε περίπτωςθ που το αποςτελλόμενο ποςό υπερβαίνει το τεςςαρακονταπλάςιο 
του κατωτάτου θμερομιςκίου του ανειδίκευτου εργάτθ ανά μινα απαιτείται θ τιρθςθ 
όλων των μζτρων ςυνικουσ δζουςασ επιμζλειασ του άρκρου 13 του ν.3691/2008 (Α’ 
166). Για τθν εφαρμογι του β’ εδαφίου, οι επιχειριςεισ του α’ εδαφίου οφείλουν να 
τθροφν ςτοιχεία ςχετικά με το φψοσ των αποςτελλόμενων εμβαςμάτων ανά μινα και 
ανά αποςτολζα. Εφόςον δεν πλθροφνται οι όροι των εδαφίων α’ και βϋ, θ αιτοφμενθ 
ςυναλλαγι δεν διενεργείται. Ξε φυλάκιςθ μζχρι δφο ετϊν τιμωρείται ο υπάλλθλοσ του 
νομικοφ προςϊπου ι όποιο άλλο πρόςωπο διενεργεί ςυναλλαγζσ του α’ εδαφίου, 
εφόςον παραβαίνει από πρόκεςθ τισ υποχρεϊςεισ των εδαφίων α’ και β’ και για τθν 
πράξθ του δεν προβλζπεται βαρφτερθ ποινι από άλλεσ διατάξεισ. 
3. Υτο νομικό ι φυςικό πρόςωπο που διενεργεί ςυναλλαγζσ κατά παράβαςθ των 
διατάξεων του παρόντοσ άρκρου επιβάλλεται από τθν κατά νόμο εποπτεφουςα αρχι 
διοικθτικό πρόςτιμο ανερχόμενο ζωσ το εικοςαπλάςιο του ποςοφ τθσ διενεργθκείςασ 
κατά παράβαςθ των ανωτζρω ςυναλλαγισ, το οποίο ειςπράττεται υπζρ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου. Υε περίπτωςθ υποτροπισ επιβάλλεται θ οριςτικι ι προςωρινι απαγόρευςθ 
τθσ άςκθςθσ τθσ επιχειρθματικισ ι επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ.  
 

Άρκρο 125 
Λοιπζσ Διατάξεισ 

 
1. Υτθν παρ. 3 του άρκρου 2 του ν. 2685/1999 (Αϋ 35), όπωσ τροποποιικθκε και 
ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 9 του ν. 3833/2010 (Αϋ 40), το άρκρο 49 παρ. 1 του ν. 
3871/2010 και τθν παρ. 3 του άρκρου 27 του ν. 4024/2011 (Αϋ 226) μετά το δεφτερο 
εδάφιο προςτίκεται νζο εδάφιο ωσ ακολοφκωσ:  
«Ειδικϊσ για τουσ υπαλλιλουσ τθσ Χπθρεςίασ Σρϊτθσ Χποδοχισ και τθσ Χπθρεςίασ 
Αςφλου του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ με απόφαςθ των 
Χπουργϊν Ρικονομικϊν και Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ οι εκτόσ ζδρασ 
μετακινιςεισ κατ’ ζτοσ και κατά μινα επιτρζπεται να κακορίηονται και πζραν του 
ανωτζρω ορίου ςφμφωνα με κοινι απόφαςθ των Χπουργϊν Ρικονομικϊν και Δθμόςιασ 
Φάξθσ και Σροςταςίασ του Σολίτθ. Ρι δαπάνεσ για τθν ωσ άνω υπζρβαςθ καλφπτονται 
από ευρωπαϊκοφσ ι άλλουσ πόρουσ εκτόσ κρατικοφ προχπολογιςμοφ». 
2.  Για τισ ανάγκεσ των φορζων του Χπουργείου Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ θ ανάκεςθ υπθρεςιϊν, αγακϊν, μελετϊν και ζργων και θ ςφναψθ των ςχετικϊν 
ςυμβάςεων, ςτισ περιπτϊςεισ των άρκρων 14 και 15 τθσ Ρδθγίασ 2004/18/ΕΜ, όπωσ 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το Σ.Δ. 60/2007 (Αϋ 64) δφνανται να 
διενεργοφνται με ειδικοφσ Μανονιςμοφσ, οι οποίοι εκδίδονται με κοινι απόφαςθ των 
Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και Δθμόςιασ Φάξθσ και Σροςταςίασ του 
Σολίτθ και ρυκμίηουν τθ διαδικαςία, τα όργανα, τουσ όρουσ και τισ ςχετικζσ 
προχποκζςεισ. 

3. Για λόγουσ επείγουςασ και επιτακτικισ ανάγκθσ και εκνικοφ ςυμφζροντοσ 
επιτρζπεται, κατά παρζκκλιςθ των κειμζνων διατάξεων, θ ανάκεςθ με διαπραγμάτευςθ, 
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χωρίσ δθμοςίευςθ προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ, εργαςιϊν επιςκευισ, βελτίωςθσ, 
μεταςκευισ, προςκικθσ και εκςυγχρονιςμοφ των υφιςταμζνων κτιριακϊν 
εγκαταςτάςεων και εκτζλεςθσ των αναγκαίων ζργων υποδομισ των Μζντρων ι 
Ξονάδων Σρϊτθσ Χποδοχισ ςε υπθρεςίεσ και φορείσ που υπάγονται ςτο Χπουργείο 
Εκνικισ Άμυνασ, εφόςον αυτά πρόκειται να εγκαταςτακοφν ςε χϊρουσ που ανικουν ςτο 
Χπουργείο Εκνικισ Άμυνασ εντόσ των οποίων το Χπουργείο Εκνικισ Άμυνασ ενεργεί 
βάςει αποκλειςτικοφ δικαιϊματοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Ρδθγίασ 18/2004/ΕΜ, 
όπωσ ενςωματϊκθκε με το άρκρο 15 του Σ.Δ. 60/2007.  

 
ΜΕΡΟ Ηϋ  

ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ-ΕΝΑΡΞΘ ΙΧΤΟ 
 

Άρκρο 126 
Καταργοφμενεσ Διατάξεισ 

 
 Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται:  

α.  Ρι παράγραφοι 2, 4, 5, 6, 11 και 12 του άρκρου 41 του ν. 1481/1984. 

β.  Φα άρκρα 8, 9, 10, 11, 12, 14, 23 και 24 του ν. 2800/2000. 

γ. Θ υπ’ αρικ. 31135 οικ. Ϊ.109.1/25-7-2006 (Βϋ 975) απόφαςθ Χπουργοφ Δθμόςιασ 
Φάξθσ, πλθν των άρκρων 2 και 6 και των διατάξεων του Μεφαλαίου Δϋ αυτισ. 

δ. Θ υπ’ αρικ. 1227 οικ. Ϊ.109.1/7-3-2007 (Βϋ 302) απόφαςθ Χπουργοφ Δθμόςιασ 
Φάξθσ. 
 ε. Φα άρκρα 3, 4, 5, 8 και 15 Α του π.δ. 210/1992 (Αϋ 99). 
 ςτ. Ρι διατάξεισ του π.δ. 65/2007 (Α’ 75). 

η. Φα άρκρα 2, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 1 του π.δ. 412/1987 
(Α’ 183) και τθν παρ. 1 του άρκρου 1 του π.δ. 426/1994 (Α’ 241), 5, θ παρ. 2 του άρκρου 
9, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 1 του π.δ. 412/1987, οι παρ. 2 και 9 
του άρκρου 14, θ παρ. 2 του άρκρου 25,  όπωσ προςτζκθκε τθν παρ. 1 του άρκρου 1 του 
π.δ. 444/1984 (Α’ 156), οι παρ. 1, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 1 του 
π.δ. 426/1994, 4 και 5 του άρκρου 31, 54, 55, 56, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 3 
του άρκρου 1 του π.δ. 426/1994,  57, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 12 του άρκρου 
1 του π.δ. 412/1987, παρ. 1, 2, 3 και 5 του άρκρου 59, όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τθν 
παρ. 14 του άρκρου 1 του π.δ. 412/1987 και τροποποιικθκαν με τθν παρ. 4 του άρκρου 
1 του π.δ. 426/1994 και το άρκρο μόνο του π.δ. 114/1996 (Α’ 84), 61, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 2 του π.δ. 412/1987, 62, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το 
άρκρο 2 του π.δ. 412/1987, 63, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 2 του π.δ. 412/1987, 
64, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 2 του π.δ. 412/1987, 65, όπωσ αντικαταςτάκθκε 
με τθν παρ. 5 του άρκρου 1 του π.δ. 426/1994, 66, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 6 
του άρκρου 1 του π.δ. 426/1994, 67, 69, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 7 του άρκρου 
1 του π.δ. 426/1994, παρ. 1 και 2 του άρκρου 70, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 8 
του άρκρου 1 του π.δ. 426/1994, 71, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 1 
του π.δ. 426/1994, 76, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 11 του άρκρου 1 του π.δ. 
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426/1994, 77, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 12 του άρκρου  1 του π.δ. 426/1994, 
78, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 13 του άρκρου 1 του π.δ. 426/1994, 79, όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 14 του άρκρου 1 του π.δ. 426/1994, 80, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 15 του άρκρου 1 του π.δ. 426/1994, 81, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 4 του άρκρου 3 του π.δ. 412/1987 και τροποποιικθκε με 
τθν παρ. 16 του άρκρου 1 του π.δ. 426/1994, 82, 83, 84, 85, 86, όπωσ τροποποιικθκε με 
τθν παρ. 2 του άρκρου 1 του π.δ. 305/1990 (Α’ 126) 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 3 του π.δ. 412/1987, 95, όπωσ τροποποιικθκε 
με τθν παρ. 6 του άρκρου 3 του π.δ. 412/1987, 96, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 
17 του άρκρου 1 του π.δ. 426/1994, 97, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 18 του άρκρου 
1 του π.δ. 426/1994, 98, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 του άρκρου 1 του π.δ. 
426/1994, 99, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 1 του π.δ. 426/1994, 117, 
όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 2 του π.δ. 237/1997 (Α’ 177), 118, 
όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 4 του άρκρου 4 του π.δ. 412/1987, 119, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 4 του άρκρου 4 του π.δ. 412/1987,  θ παρ. 2 του άρκρου 
121, 122, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 5 του π.δ. 412/1987 και 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 2 του π.δ. 239/1997, 123, όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 26 του άρκρου 1 του π.δ. 426/1994, 124, 125, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 5 του π.δ. 412/1987 και τροποποιικθκε με 
τθν παρ. 4 του άρκρου 1 του π.δ. 305/1990 (Α’ 126) και τθν παρ. 27 του άρκρου 1 του 
π.δ. 426/1994, 126, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 28 του άρκρου 1 του π.δ. 
426/1994, 127, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 29 του άρκρου 1 του π.δ. 426/1994, 
128, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 30 του άρκρου 1 του π.δ. 426/1994, 129, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 6 του άρκρου 5 του π.δ. 412/1987 και τροποποιικθκε με 
τθν παρ. 31 του άρκρου 1 του π.δ. 426/1994, 132, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 
του άρκρου 6 του π.δ. 412/1987 και τθν παρ. 4 του άρκρου 2 του π.δ. 239/1997, 133, 
όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 8 του άρκρου 2 του π.δ. 444/1984 (Α’ 156), 134, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 6 του π.δ. 412/1987, 135, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 32 του άρκρου 1 του π.δ. 426/1994, 136, όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 2 του π.δ. 444/1984 και τισ παρ. 33 και 34 του 
άρκρου 1 του π.δ. 426/1994, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 4 του άρκρου 6 του 
π.δ. 412/1987 και τροποποιικθκε με τθν παρ. 6 του άρκρου 1 του π.δ. 305/1990 και τθν 
παρ. 35 του άρκρου 1 του π.δ. 426/1994, και θ παρ. 3 του άρκρου 140 του π.δ. 
174/1983, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 6 του π.δ. 412/1987. 
 θ. Φο άρκρο 1 του π.δ. 365/1990, όπωσ ζχει τροποποιθκεί με το άρκρο 1 του π.δ. 
203/1995 (Α’ 109) και τθν παρ. 1 του άρκρου 3 του π.δ. 239/1997 (Α’ 177).  

κ. Θ παρ. 3 του άρκρου 2 του π.δ. 329/1993 και θ παρ. 4 του άρκρου 3 του π.δ. 
239/1997. 

ι. Θ παρ. 3 του άρκρου 9 του ν. 3511/2006. 
ια. Θ παρ. 5 του άρκρου 6 του ν. 3013/2002 (Αϋ 102), θ οποία προςτζκθκε με το 

άρκρο 17 παρ. 1 του ν. 4058/2012 (Αϋ 63). 
ιβ. Φο άρκρο 7 του ν. 3013/2002.  
ιγ. Φα άρκρα 1 ζωσ 25 του π.δ. 151/2004.  
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ιδ. Θ παρ. 5 του άρκρου 34 του ν. 3979/2011, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 8 
του άρκρου 56 του ν. 4150/2013 (Αϋ 102).  

 
2. Μάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ που αντίκεινται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 

 
 

Άρκρο 127 
Ζναρξθ ιςχφοσ 

Θ ιςχφσ του παρόντοσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Μυβερνιςεωσ, 
εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά ςτισ επιμζρουσ διατάξεισ του.  
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 Ακινα,  28 Ιανουαρίου 2014 
 
 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

ΕΘΝΙΚΘ  ΑΜΤΝΑ 

  

  

ΙέΑΟΟΘΥ ΥΦΡΧΤΟΑΤΑΥ ΔΘΞΘΦΤΙΡΥ ΑΒΤΑΞΡΣΡΧΝΡΥ 

  

 

ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 

 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ 

  

  

ΙέΑΟΟΘΥ ΞΙΫΕΝΑΜΘΥ ΜέΟΥΦΑΟΦΙΟΡΥ ΫΑΦΗΘΔΑΜΘΥ 

 
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 
ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΘ ΚΑΙ 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ 

  

  

ΜέΟΥΦΑΟΦΙΟΡΥ ΑΤΒΑΟΙΦΡΣΡΧΝΡΥ  
ΜΧΤΙΑΜΡΥ ΞΘΦΥΡΦΑΜΘΥ 
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ΤΓΕΙΑ  
ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΦΑΛΙΘ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑ 
 

  

  

ΥΣΧΤΙΔέΟΑΥ-ΑΔέΟΙΥ ΓΕέΤΓΙΑΔΘΥ ΙέΑΟΟΘΥ ΒΤΡΧΦΥΘΥ 

  

ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΣΤΩΝ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΣΙΚΘ ΑΛΛΑΓΘ 

  

  

ΞΙΫΑΘΝ ΫΤΧΥΡΫΡΛΔΘΥ ΙέΑΟΟΘΥ ΞΑΟΙΑΦΘΥ 

 
ΔΙΚΑΙΟΤΝΘ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 

 

 
ΔΘΜΟΙΑ ΣΑΞΘ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 

ΠΟΛΙΣΘ 

  

  

ΫΑΤΑΝΑΞΣΡΥ ΑΘΑΟΑΥΙΡΧ ΟΙΜΡΝΑΡΥ-ΓΕέΤΓΙΡΥ ΔΕΟΔΙΑΥ 

ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ  
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ΞΙΝΦΙΑΔΘΥ ΒΑΤΒΙΦΥΙέΦΘΥ  

 

 

 
 

 
 


