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ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ
Δ/νση: Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 10177 ΑΘΗΝΑ
Αρμόδιος: ΥΠ.Α' ΝΤΟΥΡΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Τηλέφωνο: 2131520915, POL:1015114
e-mail: epit.grafchief@hellenicpolice.gr

ΑΘΗΝΑ , 01/04/2021
Ηλεκτρονική διακίνηση για τους αποδέκτες που
είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο POL.
ΠΡΟΣ: 'ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ'

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1005/ 21/672886
Γ.Φ./Ε.Φ. Θεματολογίου: (7012/6)

ΘΕΜΑ: Διακριτικά, δηλωτικά ταυτότητας του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας -

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 7012/6/103 από 16-7-2009 απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής
Αστυνομίας «Στολή Αστυνομικού Προσωπικού» (Β΄ 1426).
ΣΧΕΤ.:

Υπ’ αριθμ. 7012/6/103-οζ΄ από 29-3-2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7012/6/103/5-7-2009
απόφασης “Στολή Αστυνομικού Προσωπικού (Β’ 1426)”» (B΄1262), απόφαση Αρχηγού
Ελληνικής Αστυνομίας.

1. Η ορθή και σύμφωνη με τις οικείες διατάξεις, εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνομίας και η άψογη εμφάνιση και παράστασή του, αποτελούν βασική προτεραιότητα και
διαρκές μέλημα του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και προς τούτο προβαίνει στην έκδοση διαταγών
και παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων προς τις Υπηρεσίες του.

2. Η στολή που φέρει το προσωπικό του Σώματος εξωτερικεύει σημειολογικά την ενιαία, ομοιόμορφη
δράση και κοινή αντίληψη περί της αποστολής του και η άρτια περιβολή αυτής, προσδίδει κύρος και
επιβλητικότητα στη συνείδηση των πολιτών, ενώ συμβάλει στη δημιουργία κλίματος σεβασμού και
εμπιστοσύνης, ενισχύοντας την εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας. Προς τούτο, η εμφάνιση, η
παράσταση και η άψογη και επαγγελματική συμπεριφορά του ένστολου προσωπικού, πρέπει να
αποτελούν πρώτιστο μέλημα και καθημερινή επιδίωξή του.

3. Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, εντάσσει στον επιχειρησιακό του σχεδιασμό την αξιοποίηση
πρακτικών, που επενδύουν στην πρόληψη και αποτροπή του εγκλήματος και της εν γένει
παραβατικότητας και εφαρμόζει επιχειρησιακά μοντέλα αστυνόμευσης, με στόχευση τη διατήρηση
σταθερών συνθηκών ασφαλείας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς τον κάθε
αστυνομικό. Προστιθέμενη αξία στην επίτευξη του εν λόγω στόχου, προσδίδει η δράση του
διατεταγμένου σε υπηρεσία προσωπικού με όρους διαφάνειας, την οποία εν μέρει διασφαλίζει η ύπαρξη
επί των επωμίδων της στολής που φέρει, του προβλεπόμενου, στο άρθρο 60 της υπ’ αριθμ. 7012/6
/103/5-7-2009 "Στολή Αστυνομικού Προσωπικού (Β’ 1426)" απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής
Αστυνομίας, διακριτικού, δηλωτικού της ταυτότητας του (Α.Γ.Μ.Σ.) και του διακριτικού επί του κράνους
του προσωπικού των διμοιριών των Υποδιευθύνσεων Αποκατάστασης Τάξης.
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4. Προς ενίσχυση της διαφάνειας της δημόσιας δράσης του ένστολου προσωπικού του Σώματος και της
εγκαθίδρυσής του στη συνείδηση του πολίτη ως ένα ολοκληρωμένο και οργανωμένο σύνολο
επαγγελματιών, με οριοθετημένους κανόνες εμφάνισης, συμπεριφοράς και πειθαρχίας, κρίθηκε
απαραίτητο να φέρεται διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας και από το ένστολο προσωπικό, το οποίο λόγω
του είδους της στολής που φέρει αλλά και της χρήσης προστατευτικού εξοπλισμού επί αυτής,
καθιστούσαν το διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας με την μορφή του πλακιδίου (Α.Γ.Μ.Σ.) μη ορατό.

5. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 7012/6/103-οζ΄ από 29-3-2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
7012/6/103/5-7-2009 απόφασης “Στολή Αστυνομικού Προσωπικού (Β’ 1426)”» (B΄1262), απόφαση
Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, με τις διατάξεις της οποίας αντικαθίσταται το άρθρο 60 αυτής,
καθορίζοντας, συνοπτικώς, τα ακόλουθα:

α. για τις στολές που λόγω του προστατευτικού εξοπλισμού δεν καθίσταται ορατό το μέχρι σήμερα
προβλεπόμενο διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας {πλακίδιο με τον Αριθμό Γενικού Μητρώου Σώματος
(Α.Γ.Μ.Σ.)}, ο Α.Γ.Μ.Σ. φέρεται επί της στολής, με τη μορφή προσθαφαιρούμενης διάταξης, στο μέσο
του άνω μέρους των χειρίδων και σε απόσταση ενός εκατοστού από το σημείο συρραφής αυτών με τον
κυρίως κορμό,
β. το ένστολο προσωπικό που συγκροτεί τις Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας
(Ο.Π.Κ.Ε.) φέρει επί της στολής του, ειδικό διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας το οποίο αποτελείται από το
κεφαλαίο γράμμα «Κ», δηλωτικό της Ομάδας που αντιπροσωπεύει, τον αριθμό της Ομάδας και τον
αύξων αριθμό του μέλους αυτής. Για τις Ο.Π.Κ.Ε. των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών το ως άνω
ειδικό διακριτικό απαρτίζεται από το κεφαλαίο γράμμα «Κ», τον αύξων αριθμό της Διεύθυνσης και τον
αύξων αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος που συγκροτεί την Ομάδα αυτή, ως ορίζεται στον
συνημμένο στην παρούσα διαταγή, πίνακα,
γ. το ένστολο προσωπικό που συγκροτεί τις Ομάδες Ειδικών Δράσεων (ΔΡΑΣΗ) φέρει επί του άνω
μέρους της οπίσθιας πλευράς του προστατευτικού εξοπλισμού του κορμού, ειδικό διακριτικό δηλωτικό
ταυτότητας, το οποίο αποτελείται από το κεφαλαίο γράμμα «Δ», δηλωτικό της Ομάδας που
αντιπροσωπεύει, τον αριθμό της Ομάδας και τον αύξων αριθμό του μέλους αυτής. Περαιτέρω, κάτω από
το ειδικό διακριτικό, με τη μορφή προσθαφαιρούμενης διάταξης, φέρεται η λέξη «ΔΡΑΣΗ»,
δ. εκτός από το ένστολο προσωπικό που υπηρετεί στις Υποδιευθύνσεις Αποκατάστασης Τάξης,
προβλέπεται πλέον και για το προσωπικό των Υποδιευθύνσεων Μέτρων Τάξης και των Διμοιριών
Υποστήριξης των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών, να φέρει επί του
κράνους του, ειδικό διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας, το οποίο αποτελεί συνδυασμό του αριθμού της
διμοιρίας στην οποία ανήκει και του αύξοντος αριθμού που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος που συγκροτεί τη
διμοιρία αυτή. Ειδικότερα, για τις Διμοιρίες Υποστήριξης των ως άνω Διευθύνσεων Αστυνομίας το
ειδικό διακριτικό απαρτίζεται από το κεφαλαίο γράμμα «Δ», τον αύξων αριθμό της Διεύθυνσης ως
ορίζεται στον συνημμένο στην παρούσα διαταγή, πίνακα και τον αύξων αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε
μέλος που συγκροτεί τη διμοιρία αυτή και
ε. για την ταυτοποίηση του ένστολου προσωπικού βάσει του ειδικού διακριτικού δηλωτικού
ταυτότητας, ορίζεται η υποχρέωση τήρησης σχετικού αρχείου από την Υπηρεσία όπου υπηρετεί έκαστο
μέλος των ως άνω Διμοιριών και Ομάδων.
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6. Οι τεχνικές προδιαγραφές των εν λόγω διακριτικών δηλωτικών ταυτότητας θα ορισθούν από την
Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α., ως προβλέπεται στο άρθρο 70 της υπ’αριθμ.7012/6
/103/5-7-2009 απόφασης “Στολή Αστυνομικού Προσωπικού (Β’ 1426)” απόφασης του Αρχηγού
Ελληνικής Αστυνομίας.

7. Πέραν των ως άνω οριζομένων, επισημαίνεται ότι δεν αρκεί η υποχρέωση να φέρει το ένστολο
προσωπικό την προβλεπόμενη στολή, αλλά επιβάλλεται να τη φέρει επιμελημένη, καθαρή, χωρίς
προσθήκες ή αλλοιώσεις των επιμέρους ειδών που τη συνθέτουν, ήτοι να είναι απολύτως σύμφωνη με τις
προβλεπόμενες, από τις οικείες αποφάσεις, προδιαγραφές. Οποιαδήποτε μεταβολή της κανονικής
σύνθεσης των στολών, των στοιχείων ή παρελκομένων τους, χωρίς έγκριση, αντιβαίνει στο σχετικό
κανονιστικό πλαίσιο γι’ αυτές. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε τοποθέτηση μη προβλεπομένων εμβλημάτων,
διακριτικών, εξαρτημάτων, σημάτων και λοιπών παρελκόμενων ειδών, επί των διαφόρων στολών και του
ατομικού εξοπλισμού (π.χ. κράνη, ασπίδες, οπλισμός κ.λπ.) πέραν των οριζομένων, αντιβαίνει στο εν
λόγω κανονιστικό πλαίσιο και συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται σύμφωνα με το Π.Δ.
120/2008 «Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικό».

8. Συνακόλουθα, προς διαφύλαξη της αξιοπιστίας και του κύρους του Σώματος, εφιστάται εκ νέου η
προσοχή στο σύνολο του προσωπικού και ιδίως του ένστολου, προς πιστή τήρηση και εφαρμογή των
οικείων διατάξεων σε ότι αφορά την εμφάνιση και παράστασή του και συγκεκριμένα:
α. όλο το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας να φέρει την προβλεπόμενη από τις
ισχύουσες διατάξεις στολή, με τα διακριτικά δηλωτικά ταυτότητας, ως αυτά ορίζονται και
β. οι αρμόδιοι για τον έλεγχο Αξιωματικοί, να προβαίνουν σε τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις της
στολής των υφισταμένων τους, της εμφάνισης και παράστασής τους και να ασκήσουν άμεσα την
πειθαρχική τους δικαιοδοσία, σε περίπτωση που διαπιστώσουν σχετικό παράπτωμα.

9. Οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές, οι Γενικοί Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές και οι
Διευθυντές των Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης Αστυνομίας, παρακαλούνται όπως ασκήσουν τη
δέουσα εποπτεία για την εφαρμογή των ως άνω διατασσομένων.

10. Με μέριμνα των κ.κ. Διοικητών, Διευθυντών και Προϊσταμένων των Υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνομίας να λάβει ενυπογράφως γνώση της παρούσας, της οποίας αξιούμε απαρέγκλιτη εφαρμογή,
όλο το ένστολο προσωπικό τους.

11. Τα Γραφεία του κ. Υπουργού, κ. Υφυπουργού και κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, που
κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.

12. Οι λοιποί αποδέκτες που κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.
O ΑΡΧΗΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ
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ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΠΡΟΣ
1) ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ (POL)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) ΓΡ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ.ΤΑΞΗΣ
2) ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ
3) ΑΕΑ/ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ.
4) ΓΕΝ ΕΠΙΘ ΑΣΤΥΝ. ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ
5) ΑΕΑ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
6) ΓΕΝ ΕΠΙΘ ΑΣΤΥΝ. ΝΟΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ
7) ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
8) ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ
9) ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
10) ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
11) ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
12) ΑΕΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
13) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Κ. ΜΙΧΑΛΗ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ
Διεύθυνση: Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4, ΑΘΗΝΑ

14) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Κ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Διεύθυνση: Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4, ΑΘΗΝΑ
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