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Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνοµίας
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Α’ αρ. 125/27 Ιουλίου 2009)

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 99/2009
Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνοµίας

κού διατάγµατος, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1
του π.δ. 38/1994 (Α΄ 30), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Καθήκοντα αξιωµατικού υπηρεσίας εκτελούν οι
Υπαστυνόµοι Α΄, Υπαστυνόµοι Β΄, καθώς και οι Ανθυ−
παστυνόµοι και οι Αρχιφύλακες που έχουν δικαίωµα
διενέργειας προανάκρισης. Από τους ανωτέρω δεν δι−
ατίθενται ως αξιωµατικοί υπηρεσίας οι υποδιοικητές
και οι προϊστάµενοι των Γραφείων Γραµµατείας των
Υπηρεσιών. Σε Υπηρεσίες µε ολιγάριθµη δύναµη κα−
θήκοντα αξιωµατικού υπηρεσίας δύνανται, κατά την
κρίση του διοικητού, να εκτελούν οι έχοντες δικαίωµα
προανάκρισης Αστυφύλακες και οι βαθµοφόροι µέχρι
και το βαθµό του Υπαστυνόµου Α΄».
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
61 του ιδίου προεδρικού διατάγµατος, αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Καθήκοντα υπαξιωµατικού υπηρεσίας εκτελούν
Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες, που
έχουν δικαίωµα διενέργειας προανάκρισης».
6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 63 του ιδίου προεδρι−
κού διατάγµατος, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Υπηρεσία γραφειοφύλακα εκτελούν Αρχιφύλακες,
Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες».
7.Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 του ιδίου προεδρι−
κού διατάγµατος, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Υπηρεσία δεσµοφύλακα εκτελούν Αρχιφύλακες,
Ανθυπαστυνόµοι και κατ’ εξαίρεση Υπαστυνόµοι Β΄
και Υπαστυνόµοι Α΄ που προάγονται κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του
ν.3686/2008 (Α΄ 158)».
8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 68 του ιδίου προεδρι−
κού διατάγµατος, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1
του π.δ. 309/2001 (Α΄ 209), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Υπηρεσία σκοπού εκτελούν στις φρουρές οι ει−
δικοί φρουροί, οι Αστυφύλακες, οι Υπαρχιφύλακες και
οι Αρχιφύλακες που προάγονται κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων των παραγράφων 1 του άρθρου 9 και 1 του
άρθρου 11 του ν.3686/2008».
9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 74 του ιδίου προεδρι−
κού διατάγµατος αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Καθήκοντα αστυνοµικού σκοπού εκτελούν οι ει−
δικοί φρουροί, οι Αστυφύλακες, οι Υπαρχιφύλακες και
οι Αρχιφύλακες που προάγονται κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων των παραγράφων 1 του άρθρου 9 και 1 του
άρθρου 11 του ν.3686/2008».
10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 75 του ιδίου προε−
δρικού διατάγµατος, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Καθήκοντα σκοπού τροχαίας κίνησης εκτελούν
Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλακες και
µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι Ανθυπαστυνόµοι
που προάγονται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3686/2008».
11. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 76 του ιδίου
προεδρικού διατάγµατος, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η περίπολος είναι ολιγοµελής οµάδα, δύο ή περισ−
σοτέρων αστυνοµικών ή ειδικών φρουρών, που εκτελεί
καθήκοντα ανάλογα µε τα καθήκοντα των αστυνοµικών
σκοπών, αλλά σε περιοχές πολύ ευρύτερες από τους
τοµείς των αστυνοµικών σκοπών.
2. Η σύνθεση, η ειδικότερη αποστολή και ο τοµέας ευ−
θύνης της περιπόλου καθορίζονται από τον προϊστάµε−
νο της Υπηρεσίας που τη διατάσσει και επικεφαλής της
ορίζεται Υπαρχιφύλακας, Αρχιφύλακας, Ανθυπαστυνό−
µος και κατ’ εξαίρεση Υπαστυνόµος Β΄ και Υπαστυνόµος
Α΄ που προάγεται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α΄, β΄ και στ΄ του
ν.1481/1984
«Οργανισµός Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως
το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1
του ν.1590/1986 (Α΄ 49).
2. Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου ∆ηµόσιας Τά−
ξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ 41).
3. Τα άρθρα 2 παρ. 4 και 3 παρ. 4 του ν.2226/1994
«Εισαγωγή, εκπαίδευση και µετεκπαίδευση στις Σχο−
λές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και στο Τµήµα Ανθυ−
ποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 122).
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε
µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
5. Την υπ’ αριθµ. Υ357/7.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύσταση
θέσης αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» (Β΄ 3).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού.
7. Την υπ’ αριθ. 171/2009 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου
της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών αποφασίζουµε:
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Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 141/1991
1. Η περίπτωση α΄, της παραγράφου 2, του άρθρου 38
του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58), αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Ο Αρχηγός επιθεωρεί προσωπικά ή δια των Αντι−
στρατήγων ή ανωτάτων αξιωµατικών του Επιτελείου
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας οποιαδήποτε
Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας, όταν κρίνει τούτο
αναγκαίο. Κατά τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων αυτών,
οι ως άνω επιθεωρητές δύνανται να συνεπικουρούνται
από κλιµάκιο αρµοδίων επιτελών αξιωµατικών για τον
έλεγχο αντικειµένων, όπως καθορίζεται από τις οικείες
διαταγές.
Σε κάθε περίπτωση οι επιθεωρούντες αξιωµατικοί
είναι ανώτεροι ή αρχαιότεροι του προϊσταµένου της
επιθεωρούµενης Υπηρεσίας».
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 44 του ιδίου προε−
δρικού διατάγµατος, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης αποστέλλεται
στους Προϊσταµένους των Κλάδων του Αρχηγείου Ελ−
ληνικής Αστυνοµίας, για ενέργειες αρµοδιότητάς τους,
καθώς και στις προϊστάµενες Υπηρεσίες της επιθεω−
ρούµενης».
3. Στο άρθρο 56 του ιδίου προεδρικού διατάγµατος,
προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
«7. Για την πραγµατοποίηση των συγκεντρώσεων του
αστυνοµικού προσωπικού στις Υπηρεσίες του, ενερ−
γείται από τους διοικητές τους σχετική εγγραφή στο
βιβλίο υπηρεσίας όπου αναφέρονται περιληπτικά τα
σχετικά αντικείµενα που αναπτύχθηκαν είτε υπό µορφή
ενηµέρωσης είτε υπό µορφή διδασκαλίας».
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του ιδίου προεδρι−
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παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν.3686/2008. Όταν στη
σύνθεση της περιπολίας δεν περιλαµβάνεται βαθµοφό−
ρος, καθήκοντα επικεφαλής ασκεί ο αρχαιότερος».
12. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 81 του ιδίου
προεδρικού διατάγµατος, αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Ως επόπτες σκοπών ορίζονται Υπαρχιφύλακες, Αρ−
χιφύλακες και Ανθυπαστυνόµοι που προάγονται κατ’
εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 9 του ν. 3686/2008. Σε κάθε περίπτωση λαµβάνεται
µέριµνα όπως ο επόπτης είναι ανώτερος ή αρχαιότερος
του επιθεωρούµενου σκοπού.
3. Ο αριθµός των εποπτών είναι ανάλογος µε τον
αριθµό των σκοπών και τον αριθµό των βαθµοφόρων
της προηγουµένης παραγράφου, που διαθέτει κάθε
Υπηρεσία».
13. Οι παράγραφοι 1 και 5 του άρθρου 82 του ιδίου
προεδρικού διατάγµατος, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Υπηρεσία αξιωµατικού επιθεώρησης εκτελούν οι
αξιωµατικοί και οι Ανθυπαστυνόµοι της Υπηρεσίας. Σε
κάθε περίπτωση λαµβάνεται µέριµνα όπως ο αξιωµα−
τικός επιθεώρησης είναι ανώτερος ή αρχαιότερος του
επιθεωρουµένου».
«5. Οι ∆ιευθυντές των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευ−
θύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και των Αστυνο−
µικών ∆ιευθύνσεων νοµών, δύνανται να ορίζουν κατά
τις νυκτερινές ώρες ή κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές
και αργίες, ανώτερους αξιωµατικούς της δυνάµεώς
των Υπηρεσιών τους, ως επόπτες, για τον έλεγχο της
κανονικής εκτέλεσης των καθηκόντων των οργάνων
εσωτερικής και εξωτερικής υπηρεσίας των Υπηρεσιών
τους. Επίσης, οι ως άνω αξιωµατικοί σε περιπτώσεις
σοβαρών αδικηµάτων ή συµβάντων αστυνοµικής αρ−
µοδιότητας, επιλαµβάνονται άµεσα και διευθύνουν τις
ενέργειες µέχρι να αφιχθεί ανώτερός τους ή να λάβουν
σχετικές εντολές».
14. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
83 του ιδίου προεδρικού διατάγµατος, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Στους Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλα−
κες των Υπηρεσιών που ασκούν άµεση αστυνόµευση
χορηγείται από την Υπηρεσία αστυνοµικό σηµειωµα−
τάριο, στο οποίο καταχωρίζουν σηµειώσεις για εγκλή−
µατα, δυστυχήµατα, πυρκαγιές, δηµόσιες συναθροίσεις,
βλάβες οδών ή διαφόρων εγκαταστάσεων, παραβάσεις
διαφόρων νόµων ή αστυνοµικών διατάξεων, παράπονα
πολιτών, πληροφορίες και οποιοδήποτε άλλο γεγονός
ή περιστατικό αστυνοµικής φύσης».
15. Η παράγραφος 1 του άρθρου 83Α του ιδίου προε−
δρικού διατάγµατος, το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο
3 του π.δ. 80/2005 (Α΄ 119), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στους Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύ−
λακες των Υπηρεσιών που εκτελούν υπηρεσία αστυνο−
µικού σκοπού, σκοπού τροχαίας κίνησης, περιπολίας
πεζής ή µηχανοκίνητης και αστυνοµικού της γειτονιάς,
χορηγείται από την Υπηρεσία βιβλιάριο επιθεώρησης
αστυνοµικού, στο οποίο καταχωρίζονται ενυπόγραφα
από τους αξιωµατικούς επιθεώρησης η ηµεροµηνία, η
ώρα, το ονοµατεπώνυµο του επιθεωρουµένου, τα απο−
τελέσµατα της επιθεώρησης, το ονοµατεπώνυµο του
επιθεωρούντος και τυχόν παρατηρήσεις».
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όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 1 του
π.δ.261/2003 (Α΄ 235) και 1 παρ. 1 και 2 του π.δ. 252/2006
(Α΄ 263), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
∆ιεύθυνση Αστυνόµευσης και Χειρισµού Κρίσεων
1. Η ∆ιεύθυνση Αστυνόµευσης και Χειρισµού Κρίσεων
διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα:
α. 1ο Τµήµα Αστυνόµευσης και Τουρισµού.
β. 2ο Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Πολιτικής
Προστασίας.
γ. 3ο Τµήµα Αστυνοµικών Επιχειρήσεων και Αθλητισµού.
δ. 4ο Τµήµα Σχεδιασµού Ασκήσεων.
2. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Αστυνόµευσης και
Τουρισµού είναι οι ακόλουθες:
α. Η προετοιµασία νοµοθετικών και διοικητικών πράξε−
ων και η επεξεργασία κανόνων και µέτρων για τη ρύθ−
µιση θεµάτων αστυνόµευσης σχετικών µε τη δηµόσια
υγεία, την αγορανοµία, την τάξη στις συνεδριάσεις των
δικαστηρίων, τις µεταγωγές κρατουµένων, την προστα−
σία του περιβάλλοντος, την πολεοδοµία, την εργασία,
τη λειτουργία δηµοσίων κέντρων, καταστηµάτων και
θεαµάτων και γενικά όλων των θεµάτων αστυνόµευσης
που έχουν σχέση µε τη δηµόσια ειρήνη, την ευταξία
και την απρόσκοπτη κοινωνική διαβίωση των πολιτών.
Επίσης, είναι αρµόδιο για τη ρύθµιση θεµάτων λειτουρ−
γίας τουριστικών επιχειρήσεων, εργασίας σε αυτές, τη
διακίνηση των τουριστών και γενικά για ζητήµατα που
έχουν σχέση µε τον τουρισµό.
β. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην
εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας, καθώς και η συ−
νεργασία µε τους καθύλη αρµόδιους κρατικούς και ιδι−
ωτικούς φορείς για την αντιµετώπιση των θεµάτων της
προηγούµενης περίπτωσης.
γ. Η προετοιµασία έκδοσης αστυνοµικών διατάξεων
και η επεξεργασία των όρων χορήγησης αστυνοµικών
αδειών για τα θέµατα της περίπτωσης α΄.
δ. Η µελέτη των επιστηµονικών και τεχνικών µεθόδων
αστυνόµευσης σε θέµατα αστυνοµίας τάξης και η µέ−
ριµνα για την αξιοποίησή τους.
ε. H µελέτη της σκοπιµότητας και της απόδοσης των
µέτρων και των κυρώσεων κατά των παραβατών των
διατάξεων της σχετικής νοµοθεσίας για τα θέµατα της
περίπτωσης α΄ και η αξιοποίηση των σχετικών πορισµά−
των σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς.
στ. Η µελέτη και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για
τα θέµατα αστυνοµίας τάξης, η συναγωγή συµπερασµά−
των και η µέριµνα για την αξιοποίησή τους.
ζ. Η µελέτη µεθόδων αστυνοµικής τακτικής και πρακτι−
κής και η διατύπωση υποδειγµάτων για τις περιπόλους,
τις ενέδρες, τους ελέγχους, τις έρευνες και τις λοιπές
αστυνοµικές δράσεις σε θέµατα αστυνοµίας τάξης.
η. Η διατύπωση µεθόδων και κανόνων για την προστα−
σία του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του, τη χρήση του οπλισµού του και το σεβασµό των
ατοµικών ελευθεριών κατά την αστυνοµική δράση.
θ. Η παρακολούθηση της χρησιµοποιούµενης από τις
αστυνοµικές Υπηρεσίες τακτικής, σε θέµατα αρµοδιό−
τητός του, η εξαγωγή συµπερασµάτων και η κατάλληλη
αξιοποίησή τους.
ι. Η συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς και
τον Ε.Ο.Τ. για την αντιµετώπιση θεµάτων αρµοδιότητός
του.
ια. Οι προτάσεις και οι γνωµατεύσεις σε θέµατα τοπο−
θετήσεων και µετακινήσεων του προσωπικού των Υπη−
ρεσιών της Τουριστικής Αστυνοµίας, της ίδρυσης, προ−
αγωγής και κατάργησης αυτών, ως και κατανοµής και
ανακατανοµής των µεταφορικών και λοιπών µέσων.
ιβ. Η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σε θέµατα
τουριστικού ενδιαφέροντος.
ιγ. Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου της δραστη−
ριότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών Τουριστικής
Αστυνοµίας.

Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 14/2001
1. Οι περιπτώσεις α΄ και η΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 3 του π.δ. 14/2001 (Α΄ 12), όπως συµπληρώθηκε µε
το άρθρο 1 του π.δ. 126/2005 (Α΄ 181) και την περίπτωση
ι΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του π.δ. 189/2006
(Α΄. 194), αντικαθίστανται ως εξής:
«α. ∆ιεύθυνση Αστυνόµευσης και Χειρισµού Κρίσεων.
η. Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφάλειας
(Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)».
2. Το άρθρο 4 του ιδίου προεδρικού διατάγµατος,
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3. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Επιχειρησιακού
Σχεδιασµού και Πολιτικής Προστασίας είναι οι ακόλουθες:
α. Ο επιτελικός σχεδιασµός, η οργάνωση και η δοκι−
µασία του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Περιστατικών και
Κρίσεων (ΣΥ.∆Ι.ΠΕ.Κ) αρµοδιότητος Ελληνικής Αστυνοµίας.
β. Η µεταφορά τεχνογνωσίας µέσω εκπαιδεύσεων
στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλων
Φορέων, ως και η συνδροµή για την εκπόνηση µελετών
τρωτότητας και εκπόνησης επιχειρησιακών σχεδίων
ασφάλειας των εγκαταστάσεών τους, κατόπιν εγκρί−
σεως σχετικού αιτήµατός τους.
γ. Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις αρµόδιες
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας για την εκπόνηση
ειδικών σχεδίων δράσης, µελετών τρωτότητας και σχε−
δίων ασφάλειας εγκαταστάσεων, καθώς και η συνδροµή
ανάλογης παροχής σε άλλους Φορείς, κατόπιν σχετικού
αιτήµατός τους.
δ. Η ανάπτυξη συνεργασιών µε φορείς ασφάλειας,
της ηµεδαπής και αλλοδαπής, σε θέµατα διαχείρισης
κρίσιµων συµβάντων, καθώς και η εισήγηση για την
εκπόνηση και εφαρµογή ειδικών προγραµµάτων συ−
νεκπαίδευσης.
ε. Η ανάπτυξη και αξιοποίηση δικτύου συνδέσµων επι−
κοινωνίας µεταξύ της ∆ιεύθυνσης και των Υπηρεσιών−
Φορέων εµπλεκόµενων σε θέµατα ασφάλειας, σχετικά
µε τις αρµοδιότητές της.
στ. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων αναφο−
ρικά µε τις µεθόδους και τα µέσα διαχείρισης κρίσεων
και η ανταλλαγή, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση ∆ιε−
θνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελλη−
νικής Αστυνοµίας, εµπειριών και τεχνογνωσίας µε τις
Αστυνοµίες ξένων κρατών.
ζ. Η µέριµνα για τη συγκρότηση Οµάδας ∆ιαπραγµα−
τεύσεων Οµηριών και Κρίσεων και η εισήγηση για τον
εφοδιασµό της µε τον κατάλληλο εξοπλισµό. Στο πλαί−
σιο αυτό σχεδιάζει ειδικές εκπαιδεύσεις στο εσωτερικό
της χώρας και εισηγείται τη συµµετοχή σε αντίστοιχες
εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό.
η. Η συγκρότηση ή συµµετοχή, κατά περίπτωση, σε
επιτροπές, προς το σκοπό της κατάρτισης επιχειρησι−
ακών σχεδίων χειρισµού κρίσεων διυπουργικού ή διυ−
πηρεσιακού χαρακτήρα.
θ. Η αποτίµηση της διαχείρισης κρίσιµων περιστατι−
κών και η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων από τους
εµπλεκόµενους φορείς και Υπηρεσίες.
ι. Η εκπόνηση ειδικών σχεδίων Πολιτικής Προστασίας
αρµοδιότητος Ελληνικής Αστυνοµίας και η συνεργασία
µε τους εµπλεκόµενους φορείς για την επικαιροποίησή
τους, στο πλαίσιο εφαρµογής του Γενικού Σχεδίου Πο−
λιτικής Προστασίας και της σχετικής νοµοθεσίας, όπως
ισχύει κάθε φορά.
ια. Η συνεργασία µε την αρµόδια Υπηρεσία σε θέµατα
Παλλαϊκής Άµυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων
Αναγκών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
4. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Αστυνοµικών Επι−
χειρήσεων και Αθλητισµού είναι οι ακόλουθες:
α. Η προετοιµασία νοµοθετικών και διοικητικών πρά−
ξεων και η επεξεργασία κανόνων και µέτρων για τη
ρύθµιση θεµάτων αστυνόµευσης σχετικών µε τις συγκε−
ντρώσεις, δηµόσιες συναθροίσεις, αθλητικές και λοιπές
εκδηλώσεις και η συνεργασία µε τους καθύλη αρµόδιους
κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιµετώπιση
των θεµάτων αυτών.
β. Η εκπόνηση σχεδίων και οδηγιών για τη λήψη µέ−
τρων τάξης σε δηµόσιες συγκεντρώσεις, συναθροίσεις,
αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις και η καθοδήγηση των
περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρµογή τους.
γ. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην
εκτέλεση επιχειρήσεων και ο συντονισµός της δράσης
τους, η παρακολούθηση της χρησιµοποιούµενης τακτι−
κής στις επιχειρήσεις, η εξαγωγή συµπερασµάτων και
η κατάλληλη αξιοποίησή τους.
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δ. Η µελέτη και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τα
θέµατα αρµοδιότητάς του, η εξαγωγή συµπερασµάτων
και η µέριµνα για την αξιοποίησή τους.
ε. Η διαπίστωση και ο προσδιορισµός µε βάση τις
διατιθέµενες δυνάµεις σε µέτρα τάξης, ασφάλειας και
τροχαίας ευρείας κλίµακας ή σε επιχειρησιακές δράσεις
µείζονος σπουδαιότητας, των αναγκών του προσωπι−
κού, σε ότι αφορά κυρίως τις µετακινήσεις, τη διαµονή,
τη διακοµιδή και υγειονοµική περίθαλψη αυτού, καθώς
και την παροχή κάθε συναφούς υπηρεσίας που κρίνε−
ται επιβεβληµένη, σε συνεργασία µε τις περιφερειακές
Υπηρεσίες στην περιοχή των οποίων λαµβάνονται τα
ως άνω µέτρα.
στ. Η µέριµνα για την ικανοποίηση των αναγκών του
προηγούµενου εδαφίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις που
ισχύουν κάθε φορά και ο σχεδιασµός κάλυψης αυτών,
σε συνεργασία µε τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις των Κλάδων
και τις Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και τις οικείες περιφε−
ρειακές Υπηρεσίες.
ζ. Η µελέτη και η εισήγηση µέτρων για την επίλυση προ−
βληµάτων σχετικά µε τα θέµατα αρµοδιότητάς του.
5. Στο 3ο Τµήµα Αστυνοµικών Επιχειρήσεων και Αθλη−
τισµού της ∆ιεύθυνσης Αστυνόµευσης και Χειρισµού
Κρίσεων λειτουργεί Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών Πο−
δοσφαίρου, ως κεντρικό σηµείο επαφής για την εξασφά−
λιση της ανταλλαγής πληροφοριών και τη διευκόλυνση
της διεθνούς αστυνοµικής συνεργασίας, στον τοµέα των
ποδοσφαιρικών αγώνων µε διεθνή διάσταση. Ειδικότερα,
το Γραφείο αυτό, έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Προβαίνει στη συλλογή, επεξεργασία, αξιολόγη−
ση και κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, µε σκοπό
την επαρκή προετοιµασία και λήψη των ενδεδειγµένων
µέτρων για την τήρηση της δηµόσιας τάξης και ασφά−
λειας πριν, κατά και µετά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών
αγώνων διεθνούς, ιδίως, επιπέδου.
β. Συνεργάζεται µε τα αντίστοιχα Εθνικά Γραφεία Πλη−
ροφοριών Ποδοσφαίρου άλλων κρατών − µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο ανταλλαγής πληρο−
φοριών στρατηγικής, επιχειρησιακής και τακτικής φύσε−
ως, εµπειριών και τεχνογνωσίας, αναφορικά µε θέµατα
αρµοδιότητάς του.
γ. Αναπτύσσει πρωτοβουλίες ή συνδράµει σε πρωτο−
βουλίες άλλων αρχών ή φορέων που έχουν ως στόχο
την εξάλειψη της βίας στα γήπεδα και την οµαλή διε−
ξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων.
δ. ∆ιευκολύνει, συντονίζει ή οργανώνει, κατά περίπτω−
ση, την αστυνοµική συνεργασία µεταξύ άλλων αρχών και
φορέων, σχετικά µε τη διεξαγωγή διεθνών αθλητικών
συναντήσεων.
ε. Επικοινωνεί για θέµατα αρµοδιότητάς του, σε πε−
ρίπτωση ανάληψης από τη χώρα διεθνών αθλητικών
διοργανώσεων, µε τις Εθνικές Αστυνοµικές Υπηρεσίες
των άλλων ενδιαφεροµένων κρατών − µελών της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, είτε απευθείας, είτε µέσω αξιωµατικών
συνδέσµων που ορίζονται για το σκοπό αυτό.
στ. Παρέχει στα Εθνικά Γραφεία Πληροφοριών Ποδο−
σφαίρου άλλων κρατών − µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όταν του ζητηθεί ή αυτεπαγγέλτως, ανάλυση κινδύνου
στο πλαίσιο διεθνών ποδοσφαιρικών αγώνων που αφο−
ρούν ποδοσφαιρικούς συλλόγους ή εθνικές οµάδες.
6. Επιπλέον, το Γραφείο της προηγουµένης παραγρά−
φου, ασκεί επί θεµάτων αθλητικού ενδιαφέροντος, σε
εθνικό επίπεδο, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Συντονίζει και καθοδηγεί τις περιφερειακές Υπη−
ρεσίες στη συλλογή γενικών πληροφοριών, σχετικά µε
τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, τις λοιπές αθλητικές εκ−
δηλώσεις και τις µετακινήσεις αθλητικών αποστολών
και φιλάθλων.
β. Επεξεργάζεται, αξιολογεί και αξιοποιεί σε κεντρικό
επίπεδο τις ως άνω πληροφορίες, µε σκοπό την επαρκή
προετοιµασία και λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων, για
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την τήρηση της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας πριν, κατά
και µετά τη διεξαγωγή των αθλητικών συναντήσεων.
γ. Αναλαµβάνει πρωτοβουλίες και συνδράµει σε πρω−
τοβουλίες άλλων αρχών ή φορέων που έχουν ως στόχο
την εξάλειψη της βίας στα γήπεδα και την οµαλή δι−
εξαγωγή των ποδοσφαιρικών ή άλλων αθλητικών συ−
ναντήσεων.
δ. Επεξεργάζεται τα καταχωρούµενα, στη βάση δε−
δοµένων, στοιχεία αθλητικών εκδηλώσεων και αναλύει
γεγονότα και ενέργειες, που λαµβάνουν χώρα σε αθλη−
τικούς χώρους, προς το σκοπό λήψης αποφάσεων σε
στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
7. Κατά την επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφο−
ριών και δεδοµένων εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.
2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 50)».
8. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Σχεδιασµού Ασκή−
σεων είναι οι ακόλουθες:
α. Η σχεδίαση ασκήσεων, διυπηρεσιακού ή διακλαδικού
χαρακτήρα για όλη την επικράτεια, προς το σκοπό δια−
πίστωσης της αποτελεσµατικότητας των επιχειρησιακών
σχεδίων, της επιχειρησιακής ετοιµότητας του προσω−
πικού, καθώς επίσης και της επάρκειας και του βαθµού
ανταπόκρισης των συστηµάτων χειρισµού κρίσιµων πε−
ριστατικών, επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων.
β. Η ανάπτυξη συνεργασιών µε τις κεντρικές και πε−
ριφερειακές Υπηρεσίες του Σώµατος, καθώς και τους
συναρµόδιους φορείς σε θέµατα σχεδίασης και οργά−
νωσης ασκήσεων ετοιµότητας.
γ. Η υποστήριξη των Υπηρεσιών του Σώµατος, για την
κάλυψη των εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών τους
αναγκών, µέσω του ολοκληρωµένου συστήµατος οπτι−
κοακουστικών εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης.
δ. Η συµµετοχή στη σχεδίαση, οργάνωση και διενέρ−
γεια ασκήσεων ετοιµότητας διασυνοριακού, ευρωπαϊ−
κού και διεθνούς χαρακτήρα, για θέµατα εσωτερικής
ασφάλειας, στο πλαίσιο συµφωνιών και σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία».
3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9Α, του ιδίου προε−
δρικού διατάγµατος, το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο
2 του π.δ. 126/2005 (Α΄ 181), προστίθεται εδάφιο ζ΄, ως
εξής:
« ζ. Η έκδοση ή εκτύπωση άλλων εγγράφων ασφαλείας
που κατά τις κείµενες διατάξεις εκδίδονται ή εκτυπώ−
νονται από την ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων».
4. Το άρθρο 9Β του ιδίου προεδρικού διατάγµατος,
το οποίο προστέθηκε, ως άρθρο 31α, µε το άρθρο 2
του π.δ.245/2005 και αναριθµήθηκε σε άρθρο 9Β µε την
περίπτωση ιιι΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του π.δ.
189/2006 (Α΄ 194), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9Β
Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφάλειας
1. Το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφά−
λειας (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) λειτουργεί σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης και
έχει ως αποστολή το συντονισµό και την επίτευξη της
διαλειτουργικότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών
της Ελληνικής Αστυνοµίας, για την αντιµετώπιση κάθε
µορφής εγκληµατικότητας και κυρίως του οργανωµέ−
νου εγκλήµατος. Το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. διαρθρώνεται εσωτερικά
στις ακόλουθες µονάδες που λειτουργούν σε επίπεδο
Τµήµατος, ως εξής:
α. Τµήµα ∆ιοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης.
β. Κέντρο Επιχειρήσεων.
2. Το Τµήµα ∆ιοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης έχει
τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Χειρίζεται τα θέµατα προσωπικού, εξασφαλίζει τη
γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας,
εισηγείται για τον εφοδιασµό του αναγκαίου υλικοτε−
χνικού εξοπλισµού και µέσων και µεριµνά για τη σωστή
λειτουργία και συντήρησή τους.
β. Μεριµνά για την εκπαίδευση, µετεκπαίδευση και
εξειδίκευση του προσωπικού, καθώς και για τη συµ−
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µετοχή του σε επιστηµονικά συνέδρια, ηµερίδες και
άλλες συναντήσεις.
γ. Παρέχει γραµµατειακή και τεχνική υποστήριξη στο
Συµβούλιο ∆ιαχείρισης Κρίσεων.
δ. Τηρεί αντίγραφα επιχειρησιακών σχεδίων και
µνηµονίων ενεργειών για την αντιµετώπιση κρίσιµων
συµβάντων και εκτάκτων αναγκών που σχετίζονται µε
τον τοµέα τάξης, τροχαίας, ασφάλειας και πολιτικής
προστασίας και συντάσσονται από τις αρµόδιες ∆ιευ−
θύνσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας.
3. Το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει τις ακόλουθες αρ−
µοδιότητες:
α. Εξασφαλίζει τον επιχειρησιακό συντονισµό και
τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των περιφερειακών
Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας και µεταφέρει
τις εντολές της Ηγεσίας, στις περιπτώσεις διαχείρισης
κρίσιµων περιστατικών.
β. Παρέχει, βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού και κανο−
νιστικού πλαισίου, κατευθύνσεις για την κατάλληλη και
αποτελεσµατική αντιµετώπιση απειλών, σοβαρών περι−
στατικών, κρίσεων ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
στον τοµέα τάξης και εσωτερικής ασφάλειας.
γ. Παρακολουθεί και αναλύει απειλές και γεγονότα
στον εθνικό και διεθνή χώρο, τα οποία µπορούν να
προκαλέσουν κρίσεις στον τοµέα της δηµόσιας τάξης
και ασφάλειας και εισηγείται ιεραρχικά τη λήψη µέτρων
αντιµετώπισής τους.
δ. Παρακολουθεί τις αστυνοµικές επιχειρήσεις των
περιφερειακών Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνοµίας, συλλέγει και διαχειρίζεται ανάλογα στατι−
στικά στοιχεία και αναφορές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις και διαταγές.
ε. Ενηµερώνει την Ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών
και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας σχετικά µε
θέµατα ασφάλειας και τάξης, διοικητικής υποστήριξης
και πολιτικής άµυνας και κάθε είδους έκτακτα ή επεί−
γοντα και σοβαρά γεγονότα ή απειλές ή καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης που λαµβάνουν χώρα σε όλη την
επικράτεια, είτε η Ελληνική Αστυνοµία έχει την αρµοδι−
ότητα διαχείρισής τους, είτε υποστηρίζει άλλο φορέα.
στ. ∆ιευκολύνει την επικοινωνία των περιφερειακών
Υπηρεσιών κατά την επιχειρησιακή διαχείριση συµβά−
ντων αρµοδιότητάς τους.
ζ. Συνεργάζεται και υποστηρίζει το Κέντρο Επιχειρή−
σεων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας,
σε θέµατα συνεπειών – απωλειών, κατά τη διαχείριση
κρίσιµων περιστατικών τάξης και εσωτερικής ασφά−
λειας, φυσικών καταστροφών και άλλων καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης.
η. Παρέχει συνδροµή στα Κέντρα Επιχειρήσεων του
Πυροσβεστικού Σώµατος, της Ελληνικής Αγροφυλακής,
καθώς και στα Κέντρα Επιχειρήσεων και στα Συντονι−
στικά Κέντρα άλλων Υπουργείων κατά τη διαχείριση
κρίσιµων συµβάντων και καταστάσεων ανάγκης, αρµο−
διότητάς τους.
θ. Παρέχει ενηµέρωση στο Γραφείο Τύπου του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών προκειµένου να διαµορφώνει έγκαιρα
την κατάλληλη επικοινωνιακή διαχείριση.
ι. ∆ιασυνδέεται και συνεργάζεται κεντρικά µε τα αντί−
στοιχα Κέντρα Επιχειρήσεων των αρµοδίων Φορέων
και Αρχών, σε θέµατα τάξης, εσωτερικής ασφάλειας
και πολιτικής προστασίας της χώρας.
ια. Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται.
4. Στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α. λειτουργεί Κέντρο Συλλογής και ∆ιαχεί−
ρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών (ΚΕ.ΣΥ.∆.Ε.Π.) το οποίο
εποπτεύεται και ελέγχεται άµεσα από τον Προϊστάµενο του
Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης και έχει ως αποστολή τη συ−
γκέντρωση, αξιολόγηση, ταξινόµηση, ανάλυση και διάθεση
επεξεργασµένων ή µη πληροφοριών για την αντιµετώπιση
κάθε µορφής εγκληµατικότητας και κυρίως του οργανω−
µένου εγκλήµατος. Το ΚΕ.ΣΥ.∆.Ε.Π. λειτουργεί σε επίπεδο
Υποδιεύθυνσης και διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα:
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α. Τµήµα Πληροφοριών.
β. Τµήµα Ανάλυσης.
5. Το Τµήµα Πληροφοριών έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Αναζητεί, συγκεντρώνει, αξιολογεί και επεξεργά−
ζεται πληροφορίες και υποστηρίζει, σε θέµατα διαχεί−
ρισης πληροφοριών, τις καθ’ ύλην αρµόδιες Υπηρεσίες
της Ελληνικής Αστυνοµίας.
β. Μεριµνά για την καθιέρωση, ανάπτυξη και εφαρµογή
Προτύπου ∆ιαχείρισης Πληροφοριών από τις αρµόδιες
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας.
γ. Αναπτύσσει µεθόδους αξιολόγησης της αποτε−
λεσµατικότητας διαχείρισης πληροφοριών καθώς και
αρχές και κανονισµούς απόκτησης και διαχείρισης των
πληροφοριών.
δ. Καθορίζει την πολιτική ασφάλειας και προστασίας
των πληροφοριών.
6. Το Τµήµα Ανάλυσης έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. ∆ιενεργεί τις επιχειρησιακές και στρατηγικές ανα−
λύσεις πληροφοριών, επί θεµάτων που αφορούν στην
αποστολή της Υπηρεσίας.
β. Καταρτίζει, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Υπη−
ρεσίες και Αρχές, ειδικές εκθέσεις και αναλύσεις, επί
θεµάτων αρµοδιότητάς του και ιδίως σε ό,τι αφορά
εγκληµατικά χαρακτηριστικά και µεθόδους.
γ. ∆ιαβιβάζει πληροφορίες, επεξεργασµένες ή µη, εκ−
θέσεις και αναλύσεις που διαθέτει στις αρµόδιες κεντρι−
κές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας για περαιτέρω
εκµετάλλευση.
δ. Αναπτύσσει και εφαρµόζει κατάλληλες και επιστη−
µονικά αξιόπιστες αναλυτικές µεθόδους και τεχνικές για
την εκπλήρωση στην αποστολή της Υπηρεσίας.
ε. Αναπτύσσει µεθόδους αξιολόγησης της ποιότητας
και αποδοτικότητας, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα,
του παραγόµενου έργου.
7. Το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφά−
λειας στελεχώνεται µε ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό
καθ΄ όλο το 24ωρο και δύνανται να εκπροσωπούνται σ΄
αυτό Φορείς και Υπηρεσίες που εµπλέκονται σε θέµατα
τάξης και εσωτερικής ασφάλειας.
8. Λεπτοµέρειες που αφορούν την εσωτερική λειτουρ−
γία, διάρθρωση και άσκηση των αστυνοµικών αρµοδι−
οτήτων του Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων Τάξης και
Ασφάλειας και του Κέντρου Συλλογής και ∆ιαχείρισης
Επιχειρησιακών Πληροφοριών ρυθµίζονται µε Εσωτερικό
Κανονισµό, ο οποίος εκδίδεται µε διαταγή του Αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνοµίας».
5. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 29
του ιδίου π. δ., όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 1 του π.δ. 107/2007 (Α΄ 136), αντικαθίσταται
ως εξής:
«α. Την αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και αξιοποί−
ηση πληροφοριών µε σκοπό την πρόληψη και καταστολή
ενεργειών ατόµων ή οµάδων που στρέφονται µε τη
χρήση βίας και εξτρεµιστικών εγκληµατικών ενεργειών
κατά της ασφάλειας του κράτους, του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος ως και κατά προσώπων ή πραγµάτων,
καθώς και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων
αυτών».
6. Μετά το άρθρο 33Α του ιδίου προεδρικού διατάγ−
µατος, το οποίο προστέθηκε σε αυτό µε το άρθρο 1 του
π.δ. 58/2006 (Α΄ 61), προστίθεται άρθρο 33Β ως εξής:
«Άρθρο 33Β
Γραφεία Συλλογής και ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών
Πληροφοριών
Στα Επιτελεία των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων
Περιφέρειας λειτουργεί Γραφείο Συλλογής και ∆ιαχεί−
ρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών, το οποίο έχει ως
αποστολή την αναζήτηση, διαχείριση και επιχειρησιακή
αξιοποίηση πληροφοριών, για την αντιµετώπιση κάθε
µορφής εγκληµατικότητας και κυρίως του οργανωµένου
εγκλήµατος στην περιοχή της οικείας Γενικής Αστυνο−
µικής ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας. Τα Γραφεία Συλλογής
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και ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών, ως προς
το ειδικό αντικείµενο της αποστολής τους υπάγονται
στο Κέντρο Συλλογής και ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών
Πληροφοριών (ΚΕ.ΣΥ.∆.Ε.Π.)».
7. Στο άρθρο 40 του ιδίου προεδρικού διατάγµατος,
προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Ως τµηµατάρχες των ∆ιευθύνσεων των Κλάδων
του Αρχηγείου και των αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών
που προβλέπονται από τις περιπτώσεις δ, ε, ζ, η, θ και ια
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος π.δ/τος,
µπορεί να ορίζονται και αξιωµατικοί ειδικών καθηκό−
ντων, εφόσον στο Τµήµα που υπηρετούν δεν υπάρχει
οµοιόβαθµός τους αξιωµατικός γενικών καθηκόντων».
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Άρθρο 3
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 1/2001
1. Στο άρθρο 13 του π.δ. 1/2001 (Α΄ 1), προστίθεται
παράγραφος 2, ως εξής:
«2. Η ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, µετά από έγκρι−
ση ή διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας,
δύναται να επιλαµβάνεται της διερεύνησης αδικηµά−
των, της καθύλη αρµοδιότητάς της και σε περιοχές
δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ∆υτικής Ελλάδας, Στερεάς
Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης,
σε περιπτώσεις που λόγω της βαρύτητας, του τρόπου,
των µέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσης τους,
συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώµη ή είναι δυνατόν
να επηρεάσουν δυσµενώς το αίσθηµα ασφαλείας των
πολιτών ή απαιτούν ιδιαίτερη εµπειρία και εξειδικευµένη
γνώση προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των
απαραιτήτων στοιχείων για την παραποµπή τους στη
δικαιοσύνη ή πιθανολογείται η ανάπτυξη δράσης ορ−
γανωµένου εγκλήµατος, σε ευρύτερες περιοχές µιας ή
περισσοτέρων αστυνοµικών διευθύνσεων. Κατ’ εξαίρεση,
µετά από διαταγή ή έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνοµίας, δύναται να επιλαµβάνεται της διερεύνησης
αδικηµάτων της καθύλη αρµοδιότητάς της σε όλη την
επικράτεια. Σε κάθε περίπτωση, ενηµερώνονται αρµοδί−
ως ο Γενικός Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Περιφέρειας και ο
∆ιευθυντής της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Νοµού οι οποί−
οι παρέχουν, εφόσον ζητείται, κάθε σχετική συνδροµή
και διευκόλυνση δια των αρµοδίων καθύλη Υπηρεσιών
τους. Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας µετά την
ολοκλήρωση των ενεργειών του προσωπικού του, που
επιλαµβάνεται κατά τα προαναφερόµενα, υποβάλλει
σχετική αναφορά στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ−
νοµίας όπου εκτίθενται το είδος των αδικηµάτων που
διαπιστώθηκαν, οι συνθήκες βεβαίωσής τους, οι τυχόν
προγενέστερες ενέργειες των αρµοδίων Υπηρεσιών και
κάθε άλλο σχετικό µε αυτά στοιχείο.
Οι αστυνοµικές Υπηρεσίες των Αστυνοµικών ∆ιευθύν−
σεων νοµών, των προαναφεροµένων Γενικών Αστυνοµι−
κών ∆ιευθύνσεων Περιφέρειας, που ασκούν αρµοδιότη−
τες δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας, ενηµερώνουν την
∆ιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής για τα σοβαρά αδικήµατα
που τελέσθηκαν στην περιφέρεια τους και της γνωστο−
ποιούν κάθε σχετική µε αυτά πληροφορία».
2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του ως άνω άρθρου αναριθ−
µούνται σε 3 και 4 αντίστοιχα.
3. Η περίπτωση β του άρθρου 15 του ιδίου π. δ., αντι−
καθίσταται ως εξής:
«β. Στο Τµήµα 2ο Προστασίας της Ασφάλειας του
Κράτους και του Πολιτεύµατος, το οποίο είναι αρµόδιο
για την πρόληψη και καταστολή κάθε ενέργειας που
στρέφεται κατά της ασφάλειας του Κράτους και του
δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Στο πλαίσιο αυτό προβαί−
νει ιδίως στην αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και
αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων για τη δράση
ατόµων ή οργανωµένων οµάδων που ενεργούν πράξεις
που στρέφονται κατά της ασφάλειας του Κράτους και
του δηµοκρατικού πολιτεύµατος ή πράξεις βίας κατά
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προσώπων ή πραγµάτων, καθώς και στην παρακολού−
θηση των δραστηριοτήτων αυτών».
4. Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 22 του ιδίου προεδρικού
διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 39 του π.δ. 48/2006 (Α΄ 50) και η περίπτωση
γ΄ του άρθρου 17 του π.δ. 48/2006, αντικαθίστανται ως
εξής:
«γ. Στο Τµήµα 3ο Συλλογής και ∆ιαχείρισης Επιχειρη−
σιακών Πληροφοριών το οποίο είναι αρµόδιο για:
(1) Την εισαγωγή των καταχωρίσεων που αφορούν
κλεµµένα ή υπεξαιρεθέντα οχήµατα στην εθνική βάση
δεδοµένων καθώς και για την ενηµέρωση, διαγραφή και
εν γένει διαχείριση των καταχωρίσεων αυτών.
(2) Τη διαχείριση στοιχείων στα πλαίσια της Σύµβασης
Εφαρµογής της Συµφωνίας SCHENGEN, που υπογράφη−
κε την 14.6.1985 και κυρώθηκε µε το ν.2514/1997 (Α΄ 140),
την παροχή οδηγιών στις Υπηρεσίες της ∆ιεύθυνσης για
την εφαρµογή της νοµοθεσίας και τη συγκέντρωση, κα−
ταχώριση και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων εγκλη−
µατικότητας, βάσει των αναφορών των Υπηρεσιών.
(3) Την επεξεργασία και αξιολόγηση των στατιστικών
στοιχείων εγκληµατικότητας, την ανάλυση των αιτί−
ων του εγκλήµατος και την εισήγηση λειτουργικού και
στρατηγικού σχεδιασµού σε ό,τι αφορά την πρόληψη
και καταστολή της εγκληµατικότητας.
(4) Την αναζήτηση, διαχείριση και επιχειρησιακή αξι−
οποίηση πληροφοριών για την αντιµετώπιση κάθε µορ−
φής εγκληµατικότητας και κυρίως του οργανωµένου
εγκλήµατος στην περιοχή ευθύνης της ∆ιεύθυνσης. Ως
προς το ειδικό αυτό αντικείµενο το Τµήµα Συλλογής
και ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών υπάγεται
στο Κέντρο Συλλογής και ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών
Πληροφοριών (ΚΕ.ΣΥ.∆.Ε.Π.)».
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ενέργειες των αρµοδίων Υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό
µε αυτά στοιχείο.
Οι αστυνοµικές Υπηρεσίες των Αστυνοµικών ∆ιευθύν−
σεων νοµών, των προαναφεροµένων Γενικών Αστυνο−
µικών ∆ιευθύνσεων Περιφέρειας, που ασκούν αρµοδιό−
τητες δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας, ενηµερώνουν
την ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για τα σοβαρά
αδικήµατα που τελέσθηκαν στην περιφέρεια τους και της
γνωστοποιούν κάθε σχετική µε αυτά πληροφορία».
2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του ως άνω άρθρου αναριθ−
µούνται σε 3 και 4 αντίστοιχα.
3. Η περίπτωση κγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4
του ιδίου π.δ., αντικαθίσταται ως εξής:
«κγ. Αστυνοµικό Τµήµα Πολίχνης – Ευκαρπίας».
4. Η περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
18 του ιδίου προεδρικού διατάγµατος, αντικαθίσταται
ως εξής:
«ιη. Τµήµα Ασφαλείας Πολίχνης – Ευκαρπίας».

Άρθρο 5
Πρακτική εκπαίδευση δοκίµων
1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του π.δ. 319/
1995 (Α΄ 174), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 7 του π.δ. 113/2008 (Α΄ 178), προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης
οι δόκιµοι υπαστυνόµοι επιτρέπεται να φέρουν οπλισµό
καθώς και τα λοιπά δηµόσια είδη που προβλέπονται
για τους αστυνοµικούς, τα οποία παραλαµβάνουν από
τον Αξιωµατικό Υπηρεσίας µε την έναρξη του ωραρίου
τους και τα παραδίδουν µε τη λήξη του».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
43 του π.δ. 352/1995 (Α΄ 187), όπως το άρθρο αυτό αντι−
καταστάθηκε τελικώς µε το άρθρο 19 του π.δ. 113/2008
(Α΄ 178), αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης οι
δόκιµοι αστυφύλακες επιτρέπεται να φέρουν οπλισµό κα−
θώς και τα λοιπά δηµόσια είδη που προβλέπονται για τους
αστυνοµικούς, τα οποία παραλαµβάνουν από τον Αξιωµατι−
κό Υπηρεσίας µε την έναρξη του ωραρίου τους και τα πα−
ραδίδουν µε τη λήξη του. Στην πρακτική τους εκπαίδευση οι
δόκιµοι αστυφύλακες, όταν συνοδεύονται από αστυφύλακα
ή άλλο βαθµοφόρο, επιτρέπεται να ασκούν αστυνοµικά
καθήκοντα, πλην αυτών των ανακριτικών υπαλλήλων».
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Άρθρο 4
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 48/2006
1. Στο άρθρο 11 του π.δ. 48/2006 (Α΄ 50), προστίθεται
παράγραφος 2, ως εξής:
« 2. Η ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, µετά από
έγκριση ή διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο−
µίας, δύναται να επιλαµβάνεται της διερεύνησης αδικη−
µάτων, της καθύλη αρµοδιότητάς της και σε περιοχές
δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Πε−
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής
Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας
και Βορείου Αιγαίου, σε περιπτώσεις που λόγω της βα−
ρύτητας, του τρόπου, των µέσων και των ειδικών συνθη−
κών τέλεσης τους, συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώµη
ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσµενώς το αίσθηµα
ασφαλείας των πολιτών ή απαιτούν ιδιαίτερη εµπειρία και
εξειδικευµένη γνώση προς αποκάλυψη των δραστών και
συλλογή των απαραιτήτων στοιχείων για την παραποµπή
τους στη δικαιοσύνη ή πιθανολογείται η ανάπτυξη δράσης
οργανωµένου εγκλήµατος, σε ευρύτερες περιοχές µιας ή
περισσοτέρων αστυνοµικών διευθύνσεων. Κατ’ εξαίρεση,
µετά από διαταγή ή έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνοµίας, δύναται να επιλαµβάνεται της διερεύνησης
αδικηµάτων της καθύλη αρµοδιότητάς της σε όλη την
επικράτεια. Σε κάθε περίπτωση, ενηµερώνονται αρµοδί−
ως ο Γενικός Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Περιφέρειας και ο
∆ιευθυντής της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Νοµού οι οποίοι
παρέχουν, εφόσον ζητείται, κάθε σχετική συνδροµή και
διευκόλυνση δια των αρµοδίων καθύλη Υπηρεσιών τους.
Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας, µετά την ολο−
κλήρωση των ενεργειών του προσωπικού του, που επι−
λαµβάνεται κατά τα προαναφερόµενα, υποβάλλει σχετική
αναφορά στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας όπου
εκτίθενται το είδος των αδικηµάτων που διαπιστώθηκαν,
οι συνθήκες βεβαίωσής τους, οι τυχόν προγενέστερες
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Άρθρο 6
Κατάργηση διατάξεων
Το άρθρο 50 και η παράγραφος 6 του άρθρου 82 του
π.δ. 141/1991 καταργούνται.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουµε τη
δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2009
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
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