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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΔ΄, 11 Μαρτίου 2014,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Άρθρο 1
Αναβάθµιση Επιτελικής Μονάδας
1. Η Επιτελική Μονάδα του π.δ. 79/2011 (Α΄ 196) αναβαθµίζεται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και µετονοµάζεται σε Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Επιτελικού
Σχεδιασµού υποβοηθά το έργο του Υπουργού Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, πέραν των τοµέων
που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 79/
2011 και στους τοµείς που αποτελούν την αρµοδιότητα
των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν και συντονίζει
το έργο τους.
3. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Επιτελικού
Σχεδιασµού διαρθρώνεται σε τρεις Διευθύνσεις ως ακολούθως:
α. Τη Διεύθυνση Επιτελικής Υποστήριξης.
β. Τη Διεύθυνση Έρευνας και Υποδοµών.
γ. Τη Διεύθυνση Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης.
4. Τη θέση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού κατέχει ανώτατος αξιωµατικός των Σωµάτων που υπάγονται στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή
πολιτικός υπάλληλος του Υπουργείου µε βαθµό τουλάχιστον Β΄, ο οποίος επιλέγεται και τοποθετείται µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη µεταξύ των στελεχών του Υπουργείου, τα οποία

διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και εµπειρία στα αντικείµενα της Γενικής Διεύθυνσης.
5. Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού ασκεί τις αρµοδιότητες
του άρθρου 7 του π.δ. 79/2011, όσον αφορά στις Διευθύνσεις, τα Τµήµατα και τα Γραφεία που υπάγονται σε
αυτήν, καθώς και αυτές του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995
(Α΄ 247), όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Σύσταση Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης
1. Στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη συνιστάται Διεύθυνση Επιτελικής Υποστήριξης, η
οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και
Επιτελικού Σχεδιασµού.
2. Τη θέση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης κατέχει ανώτερος ή ανώτατος αξιωµατικός των Σωµάτων που υπάγονται στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό τουλάχιστον Β΄, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
3. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης ευθύνεται για την
οµαλή λειτουργία αυτής και την αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής της. Στο πλαίσιο αυτό ιδίως:
α. Αξιολογεί τις ανάγκες των Τµηµάτων και κατανέµει
το προσωπικό σε αυτές, βάσει των ειδικότερων γνώσεων και ικανοτήτων του.
β. Ορίζει τους προϊσταµένους των Τµηµάτων βάσει
των ισχυουσών διατάξεων, του βαθµού και των ειδικότερων προσόντων τους.
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γ. Επικοινωνεί και συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα
και Υπηρεσίες των Σωµάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και µε οποιαδήποτε άλλη αρµόδια Υπηρεσία ή Φορέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται.
δ. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση
επί θεµάτων αρµοδιότητας της Υπηρεσίας και συµµετέχει σε επιτροπές, συνέδρια και συναντήσεις που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο αυτής.
ε. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Διεύθυνσης, οργανώνει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει
στο προσωπικό τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του.
στ. Ορίζει εκπροσώπους για τα διάφορα συνέδρια, επιτροπές και συναντήσεις, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
της Διεύθυνσης.
ζ. Γνωµατεύει στις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται από τους υφισταµένους του για το προερχόµενο
από το Σώµα στο οποίο ανήκει προσωπικό της Διεύθυνσης, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 4 του παρόντος.
η. Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης.
Άρθρο 3
Διάρθρωση Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης
1. Στη Διεύθυνση Επιτελικής Υποστήριξης υπάγονται
τα Τµήµατα Νοµικής Υποστήριξης και Καλής Νοµοθέτησης, το οποίο µετονοµάζεται σε Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης και Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας, και Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Επιτελικής Μονάδας του
άρθρου 1 παρ. 3 του π.δ. 79/2011, τα οποία διατηρούν τη
διάρθρωση, τις αρµοδιότητες και τις θέσεις του προσωπικού τους.
2. Στη Διεύθυνση Επιτελικής Υποστήριξης υπάγεται το
Τµήµα Οργανωτικών Μελετών και Διακλαδικού Συντονισµού του άρθρου 1 παρ. 3 εδάφιο α΄ του π.δ. 79/2011, το
οποίο µετονοµάζεται σε Τµήµα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Οργάνωσης και διατηρεί τη
διάρθρωση και τις θέσεις του προσωπικού του. Το Τµήµα
Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Οργάνωσης, εκτός των προβλεπόµενων στο άρθρο 2 του
π.δ. 79/2011 αρµοδιοτήτων, ασκεί και τις ακόλουθες ιδίως αρµοδιότητες:
α. Καταρτίζει το πενταετές Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Λειτουργίας και Ανάπτυξης
(Σ.Ε.Π.Λ.Α.) του Υπουργείου σε συνεργασία µε τα εποπτευόµενα Σώµατα και Υπηρεσίες, το οποίο αναθεωρείται κάθε έτος. Το Σ.Ε.Π.Λ.Α. ολοκληρώνεται το µήνα Ιούλιο του κάθε έτους και αφορά στην περίοδο που αρχίζει
τον Ιανουάριο του ερχόµενου έτους. Το Σ.Ε.Π.Λ.Α. εγκρίνεται από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Το Σ.Ε.Π.Λ.Α. περιλαµβάνει τα ακόλουθα επιµέρους Τοµεακά και Επιχειρησιακά Σχέδια
(Τ.ΕΠΙ.ΣΧ.):
- Προϋπολογισµός λειτουργίας, συνολικά και ανά εποπτευόµενο φορέα.
- Επενδύσεις, συνολικά και ανά εποπτευόµενο φορέα.
- Ανθρώπινοι πόροι – προσλήψεις, εξέλιξη, ανάγκες
εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ανά φορέα.

- Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων ανά φορέα.
Μετά την έγκριση των Τ.ΕΠΙ.ΣΧ. µέχρι το µήνα Σεπτέµβριο του κάθε έτους καταρτίζονται Ετήσια Προγράµµατα Δράσης (Ε.Π.Δ.) ανά τοµεακό πρόγραµµα και
ανά φορέα για την εκτέλεσή του. Το Σ.Ε.Π.Λ.Α., τα Τ.ΕΠΙ.ΣΧ. και τα Ε.Π.Δ. αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας
κάθε επιµέρους προγράµµατος δράσης των φορέων και
των υπηρεσιών του Υπουργείου.
β. Παρακολουθεί την υλοποίηση των σχεδίων και δράσεων σε τριµηνιαία βάση και στις αρχές του επόµενου
µήνα υποβάλει αναφορά προόδου και αποκλίσεων στα
ιεραρχικά ανώτερα διοικητικά όργανα του Υπουργείου.
γ. Μελετά και προτείνει τους βασικούς στόχους του
Υπουργείου.
δ. Μετρά την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα,
εκτιµά τα αποτελέσµατα και διατυπώνει συγκεκριµένες
προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 5 και 6 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).
ε. Συντάσσει εκθέσεις αποτελεσµάτων για επιµέρους
αξιολογήσεις του, σε ετήσια δε βάση εκθέσεις απολογισµού της δράσης του, τις οποίες υποβάλλει στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και συγχρόνως τις διαβιβάζει στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 5 και 6 του ν. 3230/2004.
στ. Έχει την εποπτεία εκ µέρους του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί του Ταµείου
Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων
στα Σώµατα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) του άρθρου 94 του
ν. 3655/2008 (Α΄ 58), όπως ισχύει.
3. α. Στη Διεύθυνση Επιτελικής Υποστήριξης υπάγεται
το Τµήµα Διοικητικής και Οικονοµοτεχνικής Μέριµνας
του άρθρου 1 παρ. 3 εδάφιο δ΄ του π.δ. 79/2011, το οποίο µετονοµάζεται σε Τµήµα Προσωπικού και Διοικητικής Μέριµνας. Στο Τµήµα συστήνονται Γραφείο Προσωπικού και Γραφείο Εσωτερικών Λειτουργιών. Το Τµήµα
διατηρεί τις αρµοδιότητες, εκτός των περιπτώσεων δ΄
και ε΄ του άρθρου 5 του π.δ. 79/2011, και τις θέσεις του
προσωπικού του. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Προσωπικού και Διοικητικής Μέριµνας, εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 5 του π.δ. 79/2011, περιλαµβάνονται ιδίως και οι ακόλουθες:
αα. Η µέριµνα για τη στελέχωση των Τµηµάτων και
των Γραφείων του Υπουργείου µε το απαραίτητο για τη
λειτουργία τους προσωπικό, η παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης και των µεταβολών του προσωπικού αυτού και γενικά ο χειρισµός όλων των υποθέσεων
που το αφορούν.
ββ. Ο χειρισµός θεµάτων διοικητικής φύσεως που ανάγονται στην αρµοδιότητα της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου και αφορούν το προσωπικό των Σωµάτων
και Υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία µε τα οικεία Επιτελεία και Υπηρεσίες.
γγ. Ο χειρισµός θεµάτων γενικού ενδιαφέροντος του
προσωπικού των Σωµάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου, η παρακολούθηση της διοικητικής νοµοθεσίας και η
διατύπωση εισηγήσεων για τη βελτίωσή της, σε συνεργασία µε τα Επιτελεία των Σωµάτων και τις Υπηρεσίες
και η προετοιµασία της έκδοσης σχετικών οδηγιών.
δδ. Η επεξεργασία προτάσεων και εισηγήσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου για οικονοµικά, συνταξιοδοτι-
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κά και ασφαλιστικά θέµατα του προσωπικού του και η µέριµνα για την προώθησή τους.
εε. Η µέριµνα για την παραλαβή, διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Υπουργείου, τη διάθεση
του προσωπικού στις τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες,
την ευταξία και καθαριότητα των χώρων, τον εξοπλισµό
των Διευθύνσεων, Τµηµάτων και των Γραφείων του Υπουργείου µε τα αναγκαία µέσα και υλικά και την καλή
συντήρηση και λειτουργία τους.
στστ. Η µέριµνα για την παράδοση στους οικείους Υπασπιστές της αλληλογραφίας που προορίζεται για τον
Υπουργό, τον Υφυπουργό και τους Γενικούς Γραµµατείς
και η παράδοση στον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού της αλληλογραφίας που προορίζεται για αυτόν, µε την ένδειξη
«προσωπική».
ζζ. Η µέριµνα για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου και ο χειρισµός των δαπανών του τακτικού
προϋπολογισµού για την αγορά, µίσθωση, επισκευή και
συντήρηση κτιρίων των υπηρεσιών του Υπουργείου.
ηη. Η µέριµνα για την επισκευή, συντήρηση και κίνηση
των οχηµάτων του Υπουργείου και η έγκριση των σχετικών πιστώσεων για το σκοπό αυτόν.
θθ. Ο προσδιορισµός των αναγκών του προσωπικού
του Υπουργείου σε ατοµικά εφόδια και είδη εξάρτησης
και η κατανοµή αυτών.
ιι. Ο χειρισµός των θεµάτων καταλογισµού της αξίας
των δηµοσίων υλικών του Υπουργείου σε βάρος των υπαιτίων, για απώλεια, βλάβη ή φθορά τους.
ιαια. Η έγκριση της βιβλιοδεσίας, εκτύπωσης και χορήγησης εντύπων των υπηρεσιών του Υπουργείου από
το τυπογραφείο της Ελληνικής Αστυνοµίας.
ιβιβ. Ο χειρισµός των θεµάτων που αφορούν συνταξιοδοτικές υποθέσεις του ως άνω προσωπικού.
ιγιγ. Η παρακολούθηση της ασφαλιστικής νοµοθεσίας
και της λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων του ανωτέρω προσωπικού.
ιδιδ. Η µέριµνα για τη χορήγηση στο πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου των προβλεπόµενων για αυτό εφοδίων.
ιειε. Η διεκπεραίωση των µετακινήσεων του προσωπικού του Υπουργείου.
β. Οι ανωτέρω αρµοδιότητες κατανέµονται µε απόφαση του Προϊσταµένου του Τµήµατος στα Γραφεία που υπάγονται σε αυτό.
4. Στη Διεύθυνση Επιτελικής Υποστήριξης µεταφέρονται το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2800/2000 (Α΄
41) και το Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2800/2000,
διατηρουµένων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων.
5. Κατά τα λοιπά διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του
π.δ. 79/2011.
Άρθρο 4
Σύσταση Διεύθυνσης Έρευνας και Yποδοµών
1. Στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη συνιστάται Διεύθυνση Έρευνας και Υποδοµών, η
οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και
Επιτελικού Σχεδιασµού.
2. Η Διεύθυνση Έρευνας και Υποδοµών είναι ιδίως αρµόδια για:
α. Τη σύνταξη των τεχνικών δελτίων των προς συγ-

χρηµατοδότηση δράσεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών
Ταµείων του Χώρου των Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συγχρηµατοδοτούµενων από
την Ευρωπαϊκή Ένωση Τοµεακών, Περιφερειακών, Επιχειρησιακών και λοιπών Προγραµµάτων, καθώς και των
αναπτυξιακών δράσεων του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και των εποπτευόµενων
από αυτό φορέων και Σωµάτων, οι οποίες χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων ή άλλες ευρωπαϊκές και αναπτυξιακές πηγές χρηµατοδότησης.
β. Τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών για τις
διαγωνιστικές διαδικασίες προµήθειας αγαθών και υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων στο
πλαίσιο των ανωτέρω Προγραµµάτων και δράσεων.
γ. Τη διενέργεια ερευνών αγοράς για τη σύνταξη των
τεχνικών προδιαγραφών των σχετικών διαγωνιστικών
διαδικασιών στο πλαίσιο των ανωτέρω Προγραµµάτων
και δράσεων του Υπουργείου.
δ. Τη διενέργεια των ανωτέρω διαγωνιστικών διαδικασιών ή διαδικασιών ανάθεσης και τη σύναψη των σχετικών συµβάσεων στο πλαίσιο των ανωτέρω Προγραµµάτων και δράσεων του Υπουργείου.
ε. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης των ανωτέρω
συµβάσεων, την παραλαβή των παραδοτέων και την ανάθεση συντήρησης και καλής λειτουργίας τους στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραµµάτων και δράσεων του Υπουργείου.
στ. Την επίβλεψη και εκτέλεση έργων και µελετών
στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραµµάτων και δράσεων
του Υπουργείου.
ζ. Τη διεκδίκηση και αξιολόγηση πιστώσεων, καθώς και
την παρακολούθηση υλοποίησης δράσεων, µέσω των
συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. και άλλους οργανισµούς προγραµµάτων, για τη χρηµατοδότηση δράσεων
των φορέων του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
3. Η Διεύθυνση Έρευνας και Υποδοµών ασκεί τις αρµοδιότητες της Αρχής Πιστοποίησης που αναφέρονται
στην παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), καθώς και τις αρµοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 1 του άρθρου 34 του
ν. 3979/2011 (Α΄ 138).
4. Η κατά τα ως άνω αρµοδιότητα ασκείται και για κάθε προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών, εκπόνηση µελετών
και εκτέλεση έργων του Υπουργείου, εξαιρουµένων των
εποπτευόµενων φορέων και Σωµάτων.
5. Τη θέση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Υποδοµών κατέχει ανώτερος ή ανώτατος αξιωµατικός των Σωµάτων που υπάγονται στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ
µε βαθµό τουλάχιστον Β΄, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
6. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης ευθύνεται για την
οµαλή λειτουργία αυτής και την αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής της. Στο πλαίσιο αυτό ιδίως:
α. Αξιολογεί τις ανάγκες των Τµηµάτων και κατανέµει
το προσωπικό σε αυτές, βάσει των ειδικότερων γνώσεων και ικανοτήτων του.
β. Ορίζει τους προϊσταµένους των Τµηµάτων βάσει
των ισχυουσών διατάξεων, του βαθµού και των ειδικότερων προσόντων τους.
γ. Επικοινωνεί και συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργα-
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να και Υπηρεσίες των Σωµάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
καθώς και µε οποιαδήποτε άλλη αρµόδια Υπηρεσία ή Φορέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται.
δ. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί θεµάτων αρµοδιότητας της Διεύθυνσης και συµµετέχει σε επιτροπές, συνέδρια και συναντήσεις που
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο αυτής.
ε. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Διεύθυνσης, οργανώνει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει
στο προσωπικό τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του.
στ. Ορίζει εκπροσώπους για τα διάφορα συνέδρια, επιτροπές και συναντήσεις, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης.
ζ. Γνωµατεύει στις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται από τους υφισταµένους του για το προερχόµενο από το οικείο Σώµα προσωπικό της Διεύθυνσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 4 του παρόντος.
η. Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται
από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης.
Άρθρο 5
Διάρθρωση Διεύθυνσης Έρευνας και Υποδοµών
1. Η Διεύθυνση Έρευνας και Υποδοµών διαρθρώνεται
στα εξής τµήµατα:
α) Τµήµα Προµηθειών, Έρευνας και Τεχνολογίας.
β) Τµήµα Μελετών και Δηµοσίων Έργων.
γ) Τµήµα Δηµοσίων Συµβάσεων.
δ) Τµήµα Έρευνας και Αξιοποίησης χρηµατοδοτούµενων πηγών από την Ε.Ε. ή άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων.
2. Το Τµήµα Προµηθειών, Έρευνας και Τεχνολογίας είναι ιδίως αρµόδιο για την προετοιµασία, τη διαβούλευση
και κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών, την έρευνα
αγοράς, στους τοµείς των πληροφοριακών συστηµάτων,
συστηµάτων τεχνολογίας και επικοινωνιών, καθώς και
µεταφορικών µέσων και διαρθρώνεται στα ακόλουθα
γραφεία:
α) Στο Γραφείο Πληροφορικών συστηµάτων.
β) Στο Γραφείο Μεταφορικών Μέσων και λοιπών προµηθειών.
Τα ανωτέρω γραφεία έχουν τις ακόλουθες, ανά τοµέα,
αρµοδιότητες:
αα) την προετοιµασία των τεχνικών δελτίων,
ββ) τη σύνταξη των ανωτέρω τεχνικών δελτίων,
γγ) την προετοιµασία των τεχνικών προδιαγραφών
των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών ή διαδικασιών
ανάθεσης,
δδ) την έρευνα αγοράς για τη σύνταξη των ανωτέρω
τεχνικών προδιαγραφών,
εε) τη διαβούλευση µε τους τελικούς δικαιούχους για
τη σύνταξη των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών,
στστ) τη σύνταξη των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών,
ζζ) την εκπόνηση µελετών και
ηη) τις αρµοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 34 του
ν. 3979/2011 για θέµατα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του

Πολίτη, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των
Σωµάτων και των Υπηρεσιών αυτού.
3. Το Τµήµα Μελετών και Δηµοσίων Έργων είναι ιδίως
αρµόδιο για:
αα) την προετοιµασία των τεχνικών δελτίων,
ββ) την προετοιµασία των τεχνικών προδιαγραφών
των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών ή διαδικασιών
ανάθεσης,
γγ) την έρευνα αγοράς για τη σύνταξη των ανωτέρω
τεχνικών προδιαγραφών,
δδ) τη διαβούλευση µε τους τελικούς δικαιούχους για
τη σύνταξη των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών,
εε) τη σύνταξη των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών,
στστ) την ανάθεση ή εκπόνηση µελετών,
ζζ) την εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία.
4. Το Τµήµα Δηµοσίων Συµβάσεων είναι ιδίως αρµόδιο
για την προετοιµασία και σύνταξη των σχετικών Προκηρύξεων, τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών ή
διαδικασιών ανάθεσης, τη σύναψη των σχετικών συµβάσεων στους τοµείς υπηρεσιών, προµήθειας αγαθών, εξοπλισµών και πληροφορικής, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων και τον έλεγχο ορθής εκτέλεσης αυτών
και διαρθρώνεται στα ακόλουθα γραφεία:
α) Στο Γραφείο Διαγωνισµών το οποίο έχει ως αρµοδιότητες:
αα) Την προετοιµασία και σύνταξη των Προκηρύξεων.
ββ) Τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών ή
διαδικασιών ανάθεσης.
γγ) Τη µέριµνα για τη σύσταση των συλλογικών οργάνων που προβλέπονται για την υλοποίηση των συµβάσεων. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, ορίζονται τα µέλη των εν λόγω συλλογικών οργάνων. Με απόφαση του
Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται µετά από πρόταση του Γενικού Διευθυντή, ορίζεται η κατά περίπτωση συµµετοχή εξειδικευµένων στελεχών άλλων Υπουργείων ή Δηµόσιων Φορέων στα ανωτέρω συλλογικά όργανα.
δδ) Την κατάρτιση και σύναψη των συµβάσεων.
εε) Τον έλεγχο ορθής εκτέλεσης των συµβάσεων.
στστ) Τη µέριµνα για την παραλαβή των παραδοτέων.
β) Στο Γραφείο νοµικής υποστήριξης, το οποίο έχει ως
αρµοδιότητα την παροχή νοµικής υποστήριξης, τη σύνταξη σχετικών γνωµοδοτήσεων και την εκπόνηση νοµικών κατευθύνσεων στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος.
5. Το Τµήµα Έρευνας και Αξιοποίησης χρηµατοδοτούµενων πηγών από την Ε.Ε. ή άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων, είναι ιδίως αρµόδιο για:
α) Την προετοιµασία, την κατάρτιση και τη σύνταξη τεχνικών δελτίων έργων προς τις αρµόδιες Διαχειριστικές
και Υπεύθυνες Αρχές.
β) Τη διεκδίκηση και αξιολόγηση πιστώσεων, µέσω
των συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. και λοιπούς
οργανισµούς προγραµµάτων, µε σκοπό τη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής, προµηθειών, παροχής υπηρεσιών
και µελετών των φορέων του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του προσωπικού τους και συναφών προς την αποστολή τους δράσεων.
γ) Την κατάρτιση και την υποβολή προτάσεων έργων
προς τις Διαχειριστικές Αρχές των συγχρηµατοδοτούµε-
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νων από την Ε.Ε.. Επιχειρησιακών και λοιπών προγραµµάτων για την έγκριση χρηµατοδότησής τους, καθώς και
τη φροντίδα υλοποίησής τους µέχρι την οικονοµική ολοκλήρωσή τους.
δ) Την εξασφάλιση της περιοδικής πληροφόρησης
των Διαχειριστικών Αρχών, για τα υλοποιούµενα έργα,
καθώς και την προετοιµασία για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και επαληθεύσεων από τα αρµόδια εθνικά και Ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, αναφορικά µε τα έργα αυτά.
6. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης µπορεί να αναθέτει ειδικότερα καθήκοντα σε υπαλλήλους εντός του ιδίου Τµήµατος, ανεξαρτήτως της αρµοδιότητας των Γραφείων, εφόσον απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις για
τη διεκπεραίωση των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος.
7. Με απόφαση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου µπορεί
να διενεργούνται, κατά τις διατάξεις του παρόντος και
για ζητήµατα αντιµετώπισης της παράνοµης µετανάστευσης και εκτέλεσης των προς συγχρηµατοδότηση
δράσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Εξωτερικών Συνόρων και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επιστροφής,
διαγωνιστικές διαδικασίες για συγκεκριµένες προµήθειες αγαθών, υπηρεσιών, µελετών και έργων, µε εξαίρεση
αυτές που εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.), από τη Διεύθυνση Έρευνας και Υποδοµών του παρόντος, για λογαριασµό του Λιµενικού Σώµατος.
Άρθρο 6
Σύσταση Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης
1. Στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη συστήνεται Διεύθυνση Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού.
2. Η ανωτέρω Διεύθυνση είναι αρµόδια για τη διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης του φορέα του και των χρηµατοδοτούµενων από αυτόν φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης και εποπτεύει τις διαδικασίες
που αφορούν στον προϋπολογισµό και τη λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών και των
φορέων του Υπουργείου που αναφέρονται στο άρθρο 7,
σύµφωνα µε το άρθρο 3Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως ισχύει.
3. Τη θέση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης κατέχει ανώτερος ή ανώτατος αξιωµατικός των Σωµάτων που υπάγονται στο Υπουργείο
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό τουλάχιστον Β΄, ο οποίος
ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη.
4. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης ευθύνεται για την
οµαλή λειτουργία αυτής και την αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής της. Στο πλαίσιο αυτό ιδίως:
α. Αξιολογεί τις ανάγκες των Τµηµάτων και κατανέµει
το προσωπικό σε αυτές, βάσει των ειδικότερων γνώσεων και ικανοτήτων του.
β. Ορίζει τους προϊσταµένους των Τµηµάτων βάσει
των ισχυουσών διατάξεων, του βαθµού και των ειδικότερων προσόντων τους.
γ. Επικοινωνεί και συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα και Υπηρεσίες των Σωµάτων και Υπηρεσιών του Υ-

πουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
καθώς και µε οποιαδήποτε άλλη αρµόδια Υπηρεσία ή Φορέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται.
δ. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί θεµάτων αρµοδιότητας της Διεύθυνσης και συµµετέχει σε επιτροπές, συνέδρια και συναντήσεις που
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο αυτής.
ε. Καθορίζει τις προτεραιότητες της Διεύθυνσης, οργανώνει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει
στο προσωπικό τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του.
στ. Ορίζει εκπροσώπους για τα διάφορα συνέδρια, επιτροπές και συναντήσεις, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
της Διεύθυνσης.
ζ. Γνωµατεύει στις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται από τους υφισταµένους του για το προερχόµενο από το Σώµα στο οποίο ανήκει προσωπικό της Διεύθυνσης σύµφωνα µε το άρθρο 8 παραγραφος 4 του
παρόντος.
η. Μεριµνά για την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων
πληροφοριών σχετικά µε τον προϋπολογισµό του οικείου φορέα προς: αα) τον επικεφαλής του, ββ) τον επικεφαλής του φορέα από τον οποίο ενδεχοµένως χρηµατοδοτείται, γγ) τον Υπουργό Οικονοµικών, δδ) τη Βουλή
και εε) την κοινή γνώµη µέσω του τύπου ή του διαδικτύου.
θ. Μεριµνά για την πιστή τήρηση των ανωτάτων ορίων
του προϋπολογισµού του φορέα του και της ανάληψης
δεσµεύσεων από το φορέα αυτόν και τους εποπτευόµενους φορείς του, για τη διενέργεια δαπανών µόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον οικείο προϋπολογισµό.
ι. Φροντίζει για τη διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων του φορέα του και των εποπτευόµενων από αυτόν
φορέων, σύµφωνα µε τις αρχές του ν. 2362/1995, όπως ισχύει.
ια. Μεριµνά για την τήρηση των υποχρεωτικών οδηγιών και εγκυκλίων που εκδίδει το Υπουργείο Οικονοµικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
ιβ. Μεριµνά για τη διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους των δηµοσιονοµικών στοιχείων του φορέα
του, σύµφωνα µε τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2362/1995, όπως ισχύει.
ιγ. Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται
από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του.
ιδ. Ασκεί τις αρµοδιότητες της παρ. 3 του άρθρου 3Β
του ν. 2362/1995, όπως ισχύει.
Άρθρο 7
Διάρθρωση Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης
1. Η Διεύθυνση Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα:
α. Τµήµα Τακτικού Προϋπολογισµού και Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων.
β. Τµήµα Δηµοσιονοµικής Παρακολούθησης και Αναφορών.
2. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Τακτικού Προϋπολογισµού και Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων είναι ιδίως οι ακόλουθες:
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α. Η µέριµνα για την κατάρτιση, αναµόρφωση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου.
β. Η µέριµνα για την κατάρτιση, αναµόρφωση και εκτέλεση του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων
των υπηρεσιών του Υπουργείου.
γ. Η παρακολούθηση των προϋπολογισµών των εποπτευόµενων από το Υπουργείο Σωµάτων και φορέων.
δ. Η τήρηση του Μητρώου Δεσµεύσεων και των λοιπών διαχειριστικών βιβλίων για κάθε διαχειριστική πράξη
των υπηρεσιών του Υπουργείου.
ε. Η παρακολούθηση τήρησης του Μητρώου Δεσµεύσεων από τα εποπτευόµενα Σώµατα και φορείς του Υπουργείου και η παροχή οδηγιών για την ορθή τήρησή
του.
στ. Η παρακολούθηση της ανάληψης δεσµεύσεων,
των σχετικών παραστατικών και των πληρωµών, καθώς
και η παρακολούθηση των σχετικών δηµοσιονοµικών
στοιχείων των υπηρεσιών του Υπουργείου.
ζ. Η παρακολούθηση της οικονοµικής διαχείρισης των
εποπτευόµενων από το Υπουργείο Σωµάτων και φορέων.
η. Η διαχείριση των χρηµατορροών του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων των υπηρεσιών του Υπουργείου.
θ. Η µέριµνα για την ένταξη και χρηµατοδότηση του
συνόλου των εθνικών και συγχρηµατοδοτούµενων από
την Ευρωπαϊκή Ένωση Αναπτυξιακών, Επιχειρησιακών
και λοιπών δράσεων του Υπουργείου στο Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων.
ι. Τη σύνταξη προτάσεων για εγγραφή πιστώσεων και
προκαταρκτικών εκτιµήσεων των ανωτέρω στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων ή και Μελετών του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
ια. Την κατάρτιση των αιτηµάτων και κατανοµών χρηµατοδότησης για τα ανωτέρω έργα, τα οποία περιλαµβάνονται στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων ή και Μελετών του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
ιβ. Η µέριµνα για την παροχή κατευθύνσεων προς
τους αρµόδιους ειδικούς φορείς για θέµατα συναφή µε
την εκτέλεση του προϋπολογισµού του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων, καθώς και η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων προς τις αρµόδιες εθνικές αρχές.
ιγ. Η παρακολούθηση της πορείας των δαπανών και
της εκτέλεσης των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων των εποπτευόµενων από
το Υπουργείο Σωµάτων και φορέων.
ιδ. Η µέριµνα για την έκδοση των εντολών κύριου διατάκτη και η µεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες των υπηρεσιών του Υπουργείου.
ιε. Η µέριµνα για το διορισµό των δηµοσίων υπολόγων
των υπηρεσιών του Υπουργείου.
ιστ. Η κατανοµή, ανακατανοµή και ο έλεγχος κίνησης
της πάγιας προκαταβολής των υπηρεσιών του Υπουργείου.
ιζ. Η έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών των Υπηρεσιών του Υπουργείου που προβλέπονται από τις
διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 εδάφιο γ΄ του άρθρου 2 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41) και η διενέργεια των επιπλέον διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις αναφορικά µε όσες δαπάνες καθορίζεται
να πληρώνονται χωρίς τη χρήση της πάγιας προκαταβολής.

ιη. Η µέριµνα για τη σύνταξη των εκθέσεων κάλυψης
δαπανών των υπηρεσιών του Υπουργείου που προκαλούνται από την έκδοση νόµων και κανονιστικών πράξεων.
ιθ. Η προετοιµασία νοµοθετικών ρυθµίσεων και διοικητικών πράξεων για θέµατα της αρµοδιότητάς του.
κ. Η φροντίδα για την προστασία των έννοµων συµφερόντων του Ελληνικού Δηµοσίου, λόγω ατυχηµάτων στα
οποία εµπλέκονται οχήµατα των υπηρεσιών του Υπουργείου που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 εδάφιο γ΄ του άρθρου 2 του ν. 2800/2000.
κα. Η µέριµνα για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών συµβιβασµού και την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για οφειλές των υπηρεσιών του Υπουργείου.
κβ. Η µέριµνα για τον ορισµό εκκαθαριστή των αποδοχών του προσωπικού του Υπουργείου, καθώς και των δαπανών ενοικίων µισθωµένων ακινήτων υπηρεσιών του Υπουργείου.
κγ. Η συγκέντρωση και ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών των δαπανών των υπηρεσιών του Υπουργείου που πληρώνονται από την Πάγια Προκαταβολή ή
µε Τακτικά Χρηµατικά Εντάλµατα που εκδίδονται από
την Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου
σε βάρος του εκτελούµενου Προϋπολογισµού Εξόδων
του Υπουργείου.
κδ. Η συγκέντρωση και ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών των δαπανών που αφορούν τις πάσης φύσεως αποδοχές, τα οδοιπορικά έξοδα και τις λοιπές αποζηµιώσεις και αµοιβές του προσωπικού, τις δαπάνες µετακίνησης στο εξωτερικό του Υπουργού, του Υφυπουργού και του Γενικού Γραµµατέα Δηµόσιας Τάξης, του Υπουργείου.
κε. Ο χειρισµός των θεµάτων που αφορούν τις αποδοχές, αποζηµιώσεις και κάθε είδους αµοιβές του προσωπικού του Υπουργείου.
κστ. Η µέριµνα για την κατάρτιση και την έγκριση του
προγράµµατος προµηθειών του Υπουργείου και η παρακολούθηση της εκτέλεσής του.
κζ. Η µέριµνα για τη διενέργεια προµηθειών και την
παροχή υπηρεσιών που καλύπτονται από τις πιστώσεις
των απορρήτων δαπανών του Υπουργείου.
κη. Ο έλεγχος των βιβλίων διαχειρίσεων υλικού των
υπηρεσιών του Υπουργείου.
3. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Δηµοσιονοµικής Παρακολούθησης και Αναφορών είναι ιδίως οι ακόλουθες:
α. Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων και αναφορών σχετικά µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τα εποπτευόµενα Σώµατα και φορείς.
β. Η µέριµνα για τη διαβίβαση των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων προς τη Βουλή των Ελλήνων, το Υπουργείο Οικονοµικών και την Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ).
γ. Η επεξεργασία, η ανάλυση και ο έλεγχος της εγκυρότητας των οικονοµικών στοιχείων που υποβάλλονται
από τα εποπτευόµενα Σώµατα και φορείς του Υπουργείου.
δ. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση της οικονοµικής
διαχείρισης των εκτελούµενων – χρηµατοδοτούµενων
έργων µέσω του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
και την τήρηση ηλεκτρονικού Μητρώου Δεσµεύσεων.
ε. Την τήρηση εξειδικευµένης ηλεκτρονικής εφαρµο-

7
γής για την παρακολούθηση της φυσικής και οικονοµικής
εξέλιξης των υλοποιούµενων έργων µέσω του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, καθώς και τη διαχείριση
της χρηµατοδότησης και πληρωµής αυτών.
4. Τα Τµήµατα της Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης ασκούν, αναλόγως της αρµοδιότητάς τους, και
κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται µε το σκοπό
της Διεύθυνσης.
5. Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης µπορεί να αναθέτει ειδικότερα καθήκοντα σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης, ανεξαρτήτως της αρµοδιότητας των Τµηµάτων, εφόσον απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις για τη διεκπεραίωση των αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης.
Άρθρο 8
Προσωπικό – Στελέχωση
1. Οι Διευθύνσεις, τα Τµήµατα και τα Γραφεία που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού, στελεχώνονται από ένστολο ή πολιτικό
προσωπικό που µετατάσσεται, µεταφέρεται ή αποσπάται
από τις υπαγόµενες στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη Υπηρεσίες ή εποπτευόµενους από αυτό φορείς, καθώς και από Υπηρεσίες του Δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή Ν.Π.Δ.Δ. κατά την
έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
2. Οι αποσπάσεις του προσωπικού για τη στελέχωση
των Διευθύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων της παραγράφου 1 διενεργούνται για χρονικό διάστηµα µέχρι τριών
(3) ετών και µπορούν να ανανεώνονται µία φορά µε κοινή απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του συναρµόδιου Υπουργού, µετά από πρόταση του Προϊσταµένου της αρµόδιας Διεύθυνσης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη.
Οι µετατάξεις διενεργούνται σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 68 του ν. 4002/2011 κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
3. Αρµόδια για τα θέµατα του πολιτικού προσωπικού
είναι τα υπηρεσιακά συµβούλια που είναι αρµόδια για
τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για την αξιολόγηση,
τον πειθαρχικό έλεγχο και τα λοιπά συναφή µε την υπηρεσιακή κατάσταση του πολιτικού προσωπικού ζητήµατα
εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύουν κάθε φορά.
4. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του ένστολου προσωπικού
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού
Σχεδιασµού συντάσσονται και υπόκεινται σε γνωµάτευση από αξιωµατικούς του οικείου Σώµατος ως εξής:
α. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού των Τµηµάτων των Διευθύνσεων συντάσσονται από τον οικείο
Προϊστάµενο του Τµήµατος και ελλείψει ή κωλύµατος
αυτού από τον ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωµατικό του
Τµήµατος. Οι ως άνω εκθέσεις υπόκεινται σε γνωµάτευση από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης και ελλείψει ή
κωλύµατος αυτού από τον ανώτερο η αρχαιότερο αξιωµατικό της Διεύθυνσης.
β. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Προϊσταµένων των
Τµηµάτων συντάσσονται από τον Προϊστάµενο της οικείας Διεύθυνσης και ελλείψει ή κωλύµατος αυτού από
τον ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωµατικό της Διεύθυνσης.
Οι ως άνω εκθέσεις υπόκεινται σε γνωµάτευση από τον

Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και
Επιτελικού Σχεδιασµού και ελλείψει ή κωλύµατος αυτού
από τον ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωµατικό της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού.
γ. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Προϊσταµένων των
Διευθύνσεων συντάσσονται από τον Προϊστάµενο της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού και ελλείψει ή κωλύµατος αυτού από τον ανώτερο
ή αρχαιότερο αξιωµατικό της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού. Οι ως άνω εκθέσεις
υπόκεινται σε γνωµάτευση από τον αρµόδιο για θέµατα
προσωπικού Προϊστάµενο Κλάδου ή Επιτελείου του οικείου Σώµατος.
δ. Η έκθεση αξιολόγησης του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού
συντάσσεται από τον αρµόδιο για θέµατα προσωπικού
Προϊστάµενο Κλάδου ή Επιτελείου του οικείου Σώµατος
και υπόκειται σε γνωµάτευση από τον άµεσο προϊστάµενο του συντάκτη.
ε. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες για τις
εκθέσεις αξιολόγησης διατάξεις του οικείου Σώµατος.
5. Ο πειθαρχικός έλεγχος του ένστολου προσωπικού
ασκείται από τους προερχόµενους από το ίδιο Σώµα ιεραρχικά προϊσταµένους του, σύµφωνα µε το ισχύον για
το κάθε Σώµα πειθαρχικό δίκαιο.
6. Ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, αναπληρώνεται από τον ανώτερο κατά βαθµό ή αρχαιότερο ένστολο προϊστάµενο
των Τµηµάτων.
7. Οι προϊστάµενοι των Τµηµάτων διευθύνουν, εποπτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τις εργασίες του
Τµήµατός τους και παρέχουν τις αναγκαίες προς τούτο
εντολές και οδηγίες στο προσωπικό. Συνεργάζονται µεταξύ τους, καθώς και µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες των Σωµάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου επί θεµάτων αρµοδιότητάς τους, παρακολουθούν, κατά λόγο αρµοδιότητας, τον τρόπο και την πορεία υλοποίησης των επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραµµάτων, εισηγούνται
τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών υλοποίησης των
δράσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της αποστολής της Υπηρεσίας και ευθύνονται για την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του Τµήµατός τους. Επίσης,
συµµετέχουν ως εκπρόσωποι της Υπηρεσίας σε ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, διεθνή ή και σε εγχώρια συνέδρια, συναντήσεις, επιτροπές και οµάδες εργασίας και εκτελούν κάθε άλλο έργο που τους ανατίθεται από τον
Προϊστάµενο της Διεύθυνσης και ανάγεται στα καθήκοντά τους.
8. Οι προϊστάµενοι των Γραφείων εποπτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τις εργασίες του Γραφείου τους
και παρέχουν τις αναγκαίες προς τούτο εντολές και οδηγίες στο προσωπικό.
9. Οι Υπηρεσίες των Σωµάτων και του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη συνεργάζονται
άµεσα µε τις Διευθύνσεις, τα Τµήµατα και τα Γραφεία
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, προς το σκοπό
της πληρέστερης αξιοποίησης και αποτελεσµατικότερης
υλοποίησης των προγραµµάτων και των επιµέρους δράσεων του παρόντος νόµου. Προς τούτο επικοινωνούν
τακτικά µε τις Διευθύνσεις, τα Τµήµατα και τα Γραφεία
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αναφέρουν σε
αυτά τυχόν δυσλειτουργίες και προβλήµατα που ανακύπτουν στην πορεία υλοποίησης των διαφόρων προγραµ-
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µάτων και συµµορφώνονται στις σχετικές υποδείξεις και
κατευθύνσεις που δίδονται από αυτά.
10. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Επιτελικού
Σχεδιασµού συστήνονται εκατόν είκοσι (120) θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των θέσεων των προϊσταµένων
των οργανικών της µονάδων, οι οποίες καλύπτονται από
ένστολο προσωπικό των Σωµάτων που υπάγονται στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
καθώς και από πολιτικό προσωπικό κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή
ΔΕ. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη κατανέµονται οι θέσεις αυτές
στις διευθύνσεις, στα τµήµατα και γραφεία της Γενικής
Διεύθυνσης και καθορίζονται ανά διεύθυνση, τµήµα και
γραφείο, η κατηγορία, η ειδικότητα και ο βαθµός του
προσωπικού για την κάλυψή τους.
Άρθρο 9
Εξουσιοδοτικές, µεταβατικές και λοιπές διατάξεις
1. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών µπορεί να συστήνονται, να καταργούνται ή να συγχωνεύονται Διευθύνσεις
ή Τµήµατα ή Γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού, να µεταβάλλονται αρµοδιότητες, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόµου. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται οι αρµοδιότητες των Διευθύνσεων ή Τµηµάτων ή
Γραφείων, η διάρθρωσή τους, οι θέσεις του προσωπικού
και η στελέχωσή τους, η υπηρεσιακή και πειθαρχική κατάσταση του προσωπικού τους και κάθε άλλο θέµα που
αφορά στην οργάνωση και λειτουργία τους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού
Σχεδιασµού. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης,
οι αρµοδιότητές της συνεχίζουν να ασκούνται από τις υφιστάµενες υπηρεσίες του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και των εποπτευόµενων φορέων, το δε Τµήµα Κτιρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών του
Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνοµίας κατά το χρονικό
αυτό διάστηµα ασκεί καθήκοντα Διευθύνουσας ή Επιβλέπουσας υπηρεσίας. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, οι αρµοδιότητες που καθορίζονται µε τον παρόντα νόµο περιέρχονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού που συστήνονται µε το νόµο αυτόν.
3.α. Οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Διαχείρισης και
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων του άρθρου 3 του ν. 3938/
2011 δεν θίγονται.
β. Το εδάφιο γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3938/
2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ως προϊστάµενος της Υπηρεσίας τοποθετείται ανώτατος ή ανώτερος αξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας ή του Πυροσβεστικού Σώµατος ή πολιτικός υπάλληλος µε βαθµό τουλάχιστον Β.»
γ. Το εδάφιο γ΄ της παρ. 1 και η παρ. 6 του άρθρου 2
του π.δ. 82/2011 (Α΄ 198) καταργούνται, η δε παράγραφος 7 του ιδίου άρθρου αναριθµείται σε 6.
4. Στο τέταρτο εδάφιο πριν από το τέλος της παρ. 1
του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε

µε το άρθρο 39 παρ. 7 του ν. 4024/2011, η φράση «Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και
Αναπτυξιακών προγραµµάτων του άρθρου 3 του ν. 3938/
2011 (Α΄ 61)» αντικαθίσταται από τη φράση «Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού».
5. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3448/
2006 (Α΄ 57), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε
το άρθρο 9 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252), προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ. Με απόφαση του οικείου Αρχηγού ή του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας ορίζονται οι Αρχές Εγγραφής που
υπάγονται στην κάθε Υποκείµενη Αρχή, καθώς και οι οργανικές µονάδες που λειτουργούν ως γραφεία υποδοχής (Εντεταλµένα Γραφεία) αιτήσεων υπαλλήλων του εκάστοτε φορέα για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών.»
6. Στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2452/1996 (Α΄ 283)
οι λέξεις «άγαµη» και «άγαµο» διαγράφονται. Η φράση
«µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) ετών» αντικαθίσταται από τη φράση «µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ετών».
Άρθρο 10
Συµµετοχή του Συνηγόρου του Πολίτη στο Γραφείο
Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας
1. Μετά το εδάφιο γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3938/2011 (Α΄ 61) προστίθεται εδάφιο δ΄ και το εδάφιο δ΄ αναριθµείται ως ε΄ ως εξής:
«δ. παράνοµη συµπεριφορά που υπάρχουν ενδείξεις
ότι διενεργήθηκε µε ρατσιστικό κίνητρο ή ενέχει άλλου
είδους διακριτική µεταχείριση για λόγους εθνοτικής ή
φυλετικής καταγωγής ή θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού ή της ταυτότητα φύλου και
ε. κάθε άλλη προσβλητική της προσωπικότητας συµπεριφορά σε βάρος ατόµου που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς και τις συναφείς πράξεις, εφόσον
αυτές εκδηλώθηκαν από το ίδιο πρόσωπο στον ίδιο τόπο
και χρόνο.»
2. Το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3938/
2011 (Α΄ 61), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του
άρθρου 18 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63), αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Στο Γραφείο συνιστάται Τριµελής Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από έναν επίτιµο δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό ή συνταξιούχο του Συµβουλίου της Επικρατείας – Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους – Ελεγκτικού Συνεδρίου ή διατελέσαντα στη θέση του Συνηγόρου
ή βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη ή Γενικού Επιθεωρητή
Δηµόσιας Διοίκησης ή Πρέσβη επί τιµή, ως πρόεδρο, ένα
µέλος του Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και έναν δικηγόρο, εγγεγραµµένο σε µητρώο
Δικηγορικού Συλλόγου της Ελληνικής Επικράτειας, διορισµένο παρ’ Αρείω Πάγω, ως µέλη. Στην ανωτέρω Επιτροπή, παρίσταται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, µε δυνατότητα υποβολής προτάσεων ή παροχή γνώµης, ο Συνήγορος του Πολίτη, µε εκπρόσωπό του, που ορίζεται από
τον ίδιο µαζί µε τον νόµιµο αναπληρωτή του.»
3. Η παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) αντικαθίσταται ως εξής:

9
«9. Η Επιτροπή υποβάλλει κατ’ έτος έκθεση στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για
τις δραστηριότητες του Γραφείου και τα προτεινόµενα
µέτρα βελτίωσης της λειτουργίας του, την οποία κοινοποιεί και στο Συνήγορο του Πολίτη. Στην έκθεση επισηµαίνονται οι διαπιστώσεις της Επιτροπής, στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων της, για τα αίτια της παραβατικής συµπεριφοράς του ένστολου προσωπικού των Σωµάτων, αξιολογούνται τα πορίσµατα των πειθαρχικών οργάνων
και προτείνονται µέτρα για την αντιµετώπιση της παραβατικής συµπεριφοράς του προσωπικού και τη βελτίωση
του πειθαρχικού ελέγχου. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής, προς
ενηµέρωση των µελών της. Στον ιστότοπο του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναρτώνται κατ’ έτος στατιστικά στοιχεία των υποθέσεων
που επελήφθη η Επιτροπή.»
4. Η παρ. 14 του άρθρου 1 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 18 του
ν. 4058/2012 (Α΄ 63), αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Τα µέλη της τριµελούς Επιτροπής διορίζονται µε
τους αναπληρωτές τους, µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Το µέλος του
Νοµικού Συµβούλου του Κράτους και ο αναπληρωτής
του προτείνονται από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ύστερα από σχετικό έγγραφο του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Οµοίως, ο εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» και ο νόµιµος αναπληρωτής αυτού,
προτείνονται από τον επικεφαλής του, ύστερα από σχετικό έγγραφο του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ασκεί
και τη διοίκηση του Γραφείου. Η θητεία του Προέδρου
και των µελών της Επιτροπής στις εν λόγω θέσεις ορίζεται τριετής και µπορεί να ανανεωθεί µία φορά για τρία ακόµη έτη.»
5. Η παρ. 16 του άρθρου 1 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου και η αποζηµίωση των
µελών που µετέχουν στην Επιτροπή της παραγράφου
3.»
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 11
Αποστολή
1. Η Ελληνική Αστυνοµία είναι Σώµα Ασφάλειας, µε
τοπική αρµοδιότητα σε όλη την επικράτεια, εκτός από
τους χώρους αρµοδιότητας του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του
ν. 4150/2013 (Α΄102) και έχει ως αποστολή:
α. την εξασφάλιση της δηµόσιας ειρήνης και ευταξίας
και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών,
που περιλαµβάνει την άσκηση της αστυνοµίας γενικής α-

στυνόµευσης και τροχαίας,
β. την πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος και την
προστασία του Κράτους και του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, στο πλαίσιο της συνταγµατικής τάξης, που περιλαµβάνει την άσκηση της αστυνοµίας δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας,
γ. την πρόληψη και αποτροπή της παράνοµης εισόδουεξόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα και τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την είσοδο, έξοδο,
παραµονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα, που
περιλαµβάνει την άσκηση της αστυνοµίας αλλοδαπών
και προστασίας συνόρων.
2. Η Ελληνική Αστυνοµία συµµετέχει στην αντιµετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από θεοµηνίες
και ατυχήµατα ή άλλες καταστροφές σε περίοδο ειρήνης
ή πολέµου σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες εθνικές
αρχές και Υπηρεσίες, καθώς και σε συνεργασία µε τις ένοπλες δυνάµεις στην εξασφάλιση της εθνικής άµυνας.
3. Η άσκηση της αστυνοµίας γενικής αστυνόµευσης
περιλαµβάνει ιδίως:
α. τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και ευταξίας
και την παροχή έννοµης προστασίας στους πολίτες και
συνδροµής στις αρχές,
β. την τήρηση της τάξης στους δηµόσιους χώρους και
στις δηµόσιες συγκεντρώσεις και συναθροίσεις και την
προστασία των ατοµικών και συλλογικών δικαιωµάτων
των πολιτών κατά τις εκδηλώσεις αυτές,
γ. τον έλεγχο της λειτουργίας δηµόσιων κέντρων, θεαµάτων και καταστηµάτων,
δ. την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων και τη µεταγωγή των κρατουµένων,
ε. τον έλεγχο της τήρησης της τουριστικής νοµοθεσίας,
στ. την άσκηση αρµοδιοτήτων δηµοτικής αστυνόµευσης.
4. Η άσκηση της αστυνοµίας τροχαίας περιλαµβάνει:
α. τη ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων
στους δρόµους και στους λοιπούς δηµόσιους χώρους,
β. τη µέριµνα για την εφαρµογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και των λοιπών διατάξεων που σχετίζονται µε
την κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων,
γ. τη διερεύνηση των τροχαίων ατυχηµάτων.
5. Η άσκηση της αστυνοµίας δηµόσιας ασφάλειας περιλαµβάνει ιδίως:
α. τη δίωξη των εγκληµάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και λοιπών περιουσιακών δικαιωµάτων,
β. τη δίωξη του οικονοµικού και του ηλεκτρονικού εγκλήµατος,
γ. τον έλεγχο και τη δίωξη της παράνοµης διακίνησης
ναρκωτικών,
δ. τη δίωξη του λαθρεµπορίου και της αρχαιοκαπηλίας,
ε. τη µέριµνα για την προστασία των ανηλίκων και την
εφαρµογή των διατάξεων για τα ήθη,
στ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα υποµνήµατα και την προστασία του εθνικού νοµίσµατος και συναλλάγµατος,
ζ. την επιτήρηση των τόπων όπου συχνάζουν οι ύποπτοι διάπραξης εγκληµάτων και τον έλεγχο των προσώπων αυτών,
η. την αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων και απολεσθέντων και κλεµµένων αντικειµένων,
θ. την αναζήτηση και σύλληψη των διωκόµενων προσώπων.
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6. Η άσκηση της αστυνοµίας κρατικής ασφάλειας περιλαµβάνει ιδίως:
α. την προστασία του Κράτους και του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος,
β. την προστασία των επίσηµων προσώπων, Ελλήνων
και αλλοδαπών, που βρίσκονται στη χώρα,
γ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες,
δ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη διάπραξη αδικηµάτων σε βάρος προσώπων ή οµάδας προσώπων λόγω του χρώµατος, της φυλής, της
θρησκείας και της εθνικής ή εθνοτικής τους καταγωγής.
7. Η άσκηση της αστυνοµίας αλλοδαπών και προστασίας συνόρων περιλαµβάνει ιδίως:
α. την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή της παράνοµης εισόδου-εξόδου αλλοδαπών στη χώρα,
β. τον εντοπισµό και τη σύλληψη των αλλοδαπών που
εισέρχονται, εξέρχονται, διαµένουν ή εργάζονται παράνοµα στη χώρα και την παραποµπή τους στη δικαιοσύνη
ή τον επαναπατρισµό τους, καθώς και τον εντοπισµό και
τη σύλληψη των προσώπων που διακινούν παράνοµα µετανάστες ή διευκολύνουν την παράνοµη είσοδο - έξοδο
και εργασία των αλλοδαπών και την παραποµπή τους
στη δικαιοσύνη,
γ. τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην είσοδο προσώπων στο ελληνικό έδαφος και
την έξοδο από αυτό, καθώς και την παραµονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα,
δ. τη µέριµνα για την ασφαλή προσωρινή κράτηση και
φύλαξη σε ειδικές εγκαταστάσεις και υπό συνθήκες σεβασµού της αξιοπρέπειας των µη νόµιµων µεταναστών
που τελούν υπό καθεστώς νόµιµου περιορισµού της ελευθερίας τους.
8. Η Ελληνική Αστυνοµία, για την εκπλήρωση της αποστολής της:
α. χρησιµοποιεί επιστηµονικές και τεχνικές µεθόδους
διαλεύκανσης των εγκληµάτων και διαθέτει εγκληµατολογικά εργαστήρια, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες
τους και σε άλλες αρχές,
β. διαθέτει και χρησιµοποιεί τα αναγκαία επίγεια, εναέρια και πλωτά µεταφορικά και άλλα µέσα και υλικοτεχνικό εξοπλισµό,
γ. µπορεί να συνάπτει µνηµόνια συνεργασίας µε φορείς και οργανισµούς άλλων Υπουργείων και Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για θέµατα γενικής αστυνόµευσης και εξυπηρέτησης των πολιτών, κοινής αρµοδιότητας, τα οποία εγκρίνονται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού,
δ. συνεργάζεται µε τις αντίστοιχες αρχές και Υπηρεσίες των άλλων χωρών και συµµετέχει στο Διεθνή Οργανισµό Εγκληµατολογικής Αστυνοµίας (Δ.Ο.Ε.Α. –
INTERPOL), στην Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία
(EUROPOL), στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών - µελών της Ε.Ε. (FRONTEX), σε Διεθνείς και Περιφερειακούς Οργανισµούς, καθώς και στα
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χειρίζονται θέµατα
αστυνοµικής φύσης.
9. H έκταση των αρµοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνοµίας που εµπίπτουν στα κατά τις προηγούµενες παρα-

γράφους του άρθρου αυτού θέµατα της αποστολής της,
προσδιορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά για τα θέµατα αυτά διατάξεις.
Άρθρο 12
Σύνδεση Ελληνικής Αστυνοµίας
µε Τοπική Αυτοδιοίκηση- Συγκρότηση Επιτροπών
Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας
1. Στην έδρα κάθε διοικητικής Περιφέρειας της χώρας
λειτουργεί Επιτροπή Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας (Ε.Π.Σ.Α.), η οποία αποτελείται από τον οικείο
Περιφερειάρχη, ως πρόεδρο, έναν περιφερειακό σύµβουλο από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, που ορίζεται από αυτόν, έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης
Δήµων που υποδεικνύεται από τα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου, τον Περιφερειακό Αστυνοµικό Διευθυντή
και τον Περιφερειακό Διευθυντή Ασφάλειας, ως µέλη.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός τους, ο πρόεδρος
της Επιτροπής αναπληρώνεται από αντιπεριφερειάρχη,
τον οποίο ορίζει ο ίδιος και τα µέλη, πλην του Περιφερειακού Αστυνοµικού Διευθυντή, από τους αναπληρωτές
τους, οι οποίοι ορίζονται από τα ίδια όργανα. Ο Περιφερειακός Αστυνοµικός Διευθυντής και ο Περιφερειακός
Διευθυντής Ασφάλειας αναπληρώνονται από τους νόµιµους αναπληρωτές τους. Στην Επιτροπή συµµετέχουν
και τρεις (3) ακόµη, επιστήµονες, οι οποίοι διαµένουν
στην οικεία Περιφέρεια και κατέχουν ειδικές γνώσεις
στον τοµέα της εγκληµατικότητας, όπως εγκληµατολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, ιατροί και κοινωνιολόγοι, οι οποίοι προτείνονται από τον οικείο Περιφερειάρχη. Η γραµµατειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής
παρέχεται µε µέριµνα του διευθυντή της οικείας Περιφερειακής Αστυνοµικής Διεύθυνσης.
2. Οι Ε.Π.Σ.Α. συγκροτούνται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Με όµοια απόφαση ρυθµίζονται θέµατα
οργάνωσης και λειτουργίας των Ε.Π.Σ.Α., η συνεργασία
τους µε τις άλλες συναρµόδιες αρχές, υπηρεσίες και φορείς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Η αποστολή των Ε.Π.Σ.Α. συνίσταται:
α. Στο συντονισµό της δράσης των Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) που λειτουργούν στους δήµους της οικείας Περιφέρειας.
β. Στη µελέτη και αξιολόγηση των εκθέσεων και προτάσεων των ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ., σε συνδυασµό µε άλλα συναφή
στοιχεία και δεδοµένα, την καταγραφή και εκτίµηση των
πραγµατικών διαστάσεων της εγκληµατικότητας στην
οικεία Περιφέρεια και τη σύνταξη σχετικής ετήσιας έκθεσης, στην οποία περιλαµβάνονται και προτάσεις βελτίωσης του επιπέδου προστασίας, ασφάλειας και εξυπηρέτησης των πολιτών ή αντιµετώπισης συγκεκριµένων
προβληµάτων αστυνοµικής φύσεως. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στο Κεντρικό Συµβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ.) κατά το πρώτο δίµηνο κάθε έτους
και κοινοποιείται στα Γραφεία του Υπουργού Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του Γενικού Γραµµατέα Δηµόσιας Τάξης, καθώς και στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας.
γ. Στην εκδήλωση και το συντονισµό πρωτοβουλιών
που σχεδιάζονται και αναπτύσσονται σε συνεργασία µε
διάφορους κοινωνικούς φορείς, όπως συλλόγους, επαγ-
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γελµατικές ενώσεις και θεραπευτικές κοινότητες, προς
το σκοπό συνδροµής στο κοινωνικό έργο της Ελληνικής
Αστυνοµίας, ανάπτυξης της κοινωνικής αλληλεγγύης, ενίσχυσης της συµµετοχικής δράσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών στην αποτελεσµατικότερη
πρόληψη της εγκληµατικότητας και αρωγής και πληροφόρησης σε θύµατα εγκληµατικών πράξεων.
δ. Στην υποβολή προτάσεων προς τους αρµόδιους φορείς για την αναβάθµιση περιοχών που παρουσιάζουν
χρόνια χωροταξικά, κοινωνικά και αστυνοµικά προβλήµατα.
ε. Στο σχεδιασµό και τη µέριµνα για την υλοποίηση
προγραµµάτων, σεµιναρίων, ενηµερωτικού χαρακτήρα
εκδηλώσεων και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία µε τα οικεία ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. και άλλες συναρµόδιες Υπηρεσίες και Φορείς, µε σκοπό την
προληπτική αντιµετώπιση της παραβατικής συµπεριφοράς σε τοµείς, όπως η οδική ασφάλεια, η σχολική και εξωσχολική βία, η χρήση ναρκωτικών, η κακοποίηση και
εκµετάλλευση ανηλίκων, η ένταξη σε αντικοινωνικές ή εγκληµατικές οµάδες, η βία στους αθλητικούς χώρους, η
ρατσιστική βία και οι φθορές ή καταστροφές σε δηµόσια
κτίρια, εγκαταστάσεις και άλλους χώρους.
στ. Στην παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης ή την υποβολή προτάσεων προς τα τοπικά Τµήµατα Δηµοτικής
Αστυνόµευσης ή τις κατά τόπο αρµόδιες Αστυνοµικές Υπηρεσίες σε θέµατα σχεδιασµού µέτρων προληπτικής αστυνόµευσης ή αναβάθµισης της αστυνόµευσης σε περιοχές που εµφανίζουν αυξηµένη εγκληµατικότητα ή
χρήζουν ειδικής µέριµνας και προστασίας.
3. Οι Τοπικές Ε.Π.ΣΑ., στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής τους, συνεργάζονται άµεσα µε τα οικεία
ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ., το ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ., τα Τµήµατα Δηµοτικής Αστυνόµευσης ή ελλείψει αυτών µε τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε
τις Ε.Π.ΣΑ. όµορων Περιφερειών, µε άλλες δηµόσιες Υπηρεσίες και Οργανισµούς, µε Ινστιτούτα Αντεγκληµατικής Πολιτικής, µε επιστηµονικούς, επαγγελµατικούς και
κοινωνικούς φορείς, συλλόγους, θεραπευτικές κοινότητες, πανεπιστηµιακά και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µε
σωφρονιστικά καταστήµατα, µε ιδρύµατα αποκατάστασης και θεραπείας, µε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης,
καθώς και µε εκπροσώπους της χώρας µας σε διεθνείς
Οργανισµούς ή όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
δραστηριοποιούνται στο πεδίο της πρόληψης του εγκλήµατος.
Άρθρο 13
Χαρακτήρας Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας
1. Η Ελληνική Αστυνοµία αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο
Σώµα Ασφάλειας και διέπεται από ειδικούς οργανικούς
νόµους. Το προσωπικό της διακρίνεται σε ένστολο και
σε πολιτικό. Στο ένστολο προσωπικό ανήκουν οι αστυνοµικοί, οι ειδικοί φρουροί και οι συνοριακοί φύλακες. Το
ένστολο προσωπικό έχει ιδιαίτερη ιεραρχία και ειδικούς
κανόνες πειθαρχίας και δεν εφαρµόζονται στο προσωπικό αυτό οι διατάξεις που αφορούν τους δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδική διάταξη νόµου. Στην Ελληνική Αστυνοµία ανήκουν,
ως ειδική κατηγορία προσωπικού, και οι δηµοτικοί αστυ-

νοµικοί, που εντάσσονται σε αυτή, κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
2. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και το προσωπικό της τελούν σε διαρκή ετοιµότητα για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος, την προστασία του
δηµοκρατικού πολιτεύµατος και της έννοµης τάξης και
την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών. Το ένστολο προσωπικό θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγµένη υπηρεσία, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η παρέµβασή του.
3. Το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας
εκπαιδεύεται στη χρήση όπλων και ειδικών µέσων και
µηχανηµάτων και φέρει κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατάλληλο οπλισµό, εφόδια και µέσα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας
και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας µπορεί να εκπαιδεύεται και στις σχολές και τα κέντρα εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάµεων µε τη συνδροµή ειδικών εκπαιδευτών
των ενόπλων δυνάµεων. Επίσης, δύναται να εκπαιδεύεται σε σχολές και κέντρα εκπαίδευσης αντίστοιχων Υπηρεσιών του εξωτερικού.
Άρθρο 14
Διάρθρωση Ελληνικής Αστυνοµίας
1. Η Ελληνική Αστυνοµία συγκροτείται από κεντρικές
και περιφερειακές Υπηρεσίες.
2. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι:
α. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, το οποίο
συγκροτείται από:
αα. τις επιτελικές Διευθύνσεις των Κλάδων Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων,
ββ. το Επιτελείο,
γγ. το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού,
δδ. τα Γραφεία του Υπαρχηγού των Γενικών Επιθεωρητών και του Προϊσταµένου Επιτελείου,
εε. το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και
Διαχείρισης Κρίσεων.
β. Οι κατωτέρω αυτοτελείς Υπηρεσίες:
αα. η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήµων και Ευπαθών Στόχων,
ββ. η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών,
γγ. η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων,
δδ. η Διεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας,
εε. η Διεύθυνση Ειδικών Αστυνοµικών Δυνάµεων,
στστ. η Διεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών,
ζζ. η Διεύθυνση Υγειονοµικού,
ηη. η Διεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης.
γ. Οι κατωτέρω Υπηρεσίες του Κλάδου Ασφάλειας:
αα. η Διεύθυνση Δίωξης Οργανωµένου Εγκλήµατος,
ββ. η Διεύθυνση Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων
Βίας,
γγ. η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος.
3. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι Γενικές Αστυνοµικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις, οι Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ασφάλειας, οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών και οι Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 15
Εποπτεία, έλεγχος, υπαγωγή
1. Οι Κλάδοι και το Επιτελείο της Ελληνικής Αστυνοµίας κατευθύνονται, συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται ως ακολούθως:
α. ο Κλάδος Τάξης από τον Γενικό Επιθεωρητή Τάξης,
β. ο Κλάδος Ασφάλειας από τον Γενικό Επιθεωρητή Ασφάλειας,
γ. ο Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων από
τον Γενικό Επιθεωρητή Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων,
δ. το Επιτελείο από τον Προϊστάµενο Επιτελείου.
2. Οι Κλάδοι µεταξύ τους και προς το Επιτελείο είναι ισότιµοι και διαρθρώνονται σε Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις σε Τµήµατα.
3. Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού (Ε.Γ.Α.) λειτουργεί
σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας.
4. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και
Διαχείρισης Κρίσεων και οι αυτοτελείς κεντρικές υπηρεσίες εποπτεύονται και ελέγχονται ως ακολούθως:
α. οι Διευθύνσεις Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, Εσωτερικών Υποθέσεων και Οικονοµικής Αστυνοµίας από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας,
β. η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήµων και Ευπαθών Στόχων, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και η Διεύθυνση Ειδικών Αστυνοµικών Δυνάµεων από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας,
γ. η Διεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών από τον
Γενικό Επιθεωρητή Ασφάλειας,
δ. οι Διευθύνσεις Υγειονοµικού και Οικονοµικής Επιθεώρησης από τον Προϊστάµενο Επιτελείου,
ε. οι Διευθύνσεις Δίωξης Οργανωµένου Εγκλήµατος,
Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, υπάγονται, απευθείας, στον
Κλάδο Ασφάλειας και κατευθύνονται, συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον οικείο Γενικό Επιθεωρητή.
5. Για την εξασφάλιση της γραµµατειακής εξυπηρέτησης και της επικοινωνίας του Υπαρχηγού, των Γενικών
Επιθεωρητών και του Προϊστάµενου Επιτελείου λειτουργούν αντίστοιχα Γραφεία, τα οποία στελεχώνονται µε το
απολύτως αναγκαίο για τη λειτουργία τους αστυνοµικό
και πολιτικό προσωπικό. Των Γραφείων αυτών προΐσταται ο οικείος υπασπιστής.
6. Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και
τα Γραφεία της παραγράφου 5 εξυπηρετούνται διοικητικά και διαχειριστικά από τις καθ’ ύλην αρµόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου.
Άρθρο 16
Κλάδος Τάξης
1. Ο Κλάδος Τάξης χειρίζεται τα θέµατα γενικής αστυνόµευσης και τροχαίας και προγραµµατίζει, κατευθύνει
και ελέγχει το έργο των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας στα θέµατα αυτά.

Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Επιτελικές Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Γενικής Αστυνόµευσης,
β. Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόµευσης,
γ. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δηµοτικής Αστυνόµευσης,
δ. Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Υποστήριξης.
2. Η Διεύθυνση Γενικής Αστυνόµευσης χειρίζεται, σε
επιτελικό επίπεδο, τα θέµατα γενικής αστυνόµευσης,
τουριστικής νοµοθεσίας και πολιτικής κινητοποίησης και
ιδίως θέµατα σχετικά µε:
α. τη δηµόσια υγεία, την πολεοδοµία, την εργασία και
τη λειτουργία δηµόσιων κέντρων, καταστηµάτων και θεαµάτων,
β. την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων, καθώς και στους δηµόσιους χώρους, στις δηµόσιες συγκεντρώσεις, συναθροίσεις και αθλητικές εκδηλώσεις και την προστασία των ατοµικών και συλλογικών
δικαιωµάτων στις εκδηλώσεις αυτές,
γ. τις µεταγωγές κρατουµένων,
δ. την εφαρµογή της τουριστικής νοµοθεσίας,
ε. την παλλαϊκή άµυνα – πολιτική σχεδίαση έκτακτης
ανάγκης,
στ. την εξασφάλιση της δηµόσιας ειρήνης, της ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών,
ζ. την παρακολούθηση και αξιοποίηση του παράγωγου
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά θέµατα αρµοδιότητάς της.
3. Η Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόµευσης χειρίζεται, σε
επιτελικό επίπεδο, τα θέµατα:
α. εφαρµογής του κώδικα οδικής κυκλοφορίας,
β. ρύθµισης της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων στο
οδικό δίκτυο και στους λοιπούς δηµόσιους χώρους,
γ. τροχονοµικής αστυνόµευσης των βασικών εθνικών
οδικών αξόνων της χώρας,
δ. διερεύνησης των τροχαίων ατυχηµάτων,
ε. γενικά τα θέµατα αστυνοµίας τροχαίας,
στ. παρακολούθησης και αξιοποίησης του παράγωγου
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα αρµοδιότητάς της.
4. Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δηµοτικής
Αστυνόµευσης χειρίζεται, σε επιτελικό επίπεδο, τα θέµατα:
α. επικοινωνίας, ενηµέρωσης και εξυπηρέτησης των
πολιτών σε θέµατα αρµοδιότητας της Ελληνικής Αστυνοµίας,
β. των αρµοδιοτήτων δηµοτικής αστυνόµευσης, που ανατέθηκαν στην Ελληνική Αστυνοµία, κατ’ εφαρµογή
του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167),
γ. συνεργασίας µε τοπικούς Φορείς και ιδιώτες, καθώς
και µε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε θέµατα αρµοδιότητάς της.
5. Η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Υποστήριξης είναι αρµόδια για:
α. τη µελέτη και αξιολόγηση της λειτουργίας και της αποτελεσµατικότητας των Περιφερειακών Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνοµίας σε θέµατα αρµοδιότητας του
Κλάδου Τάξης,
β. την εκπόνηση σχεδίων και οδηγιών προς αυτές και
την καθοδήγησή τους για το χειρισµό και την αντιµετώπιση σοβαρών γενικών ή ειδικών ζητηµάτων αρµοδιότητάς τους,
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γ. τον προσδιορισµό των συνολικών αναγκών του Κλάδου σε έµψυχο δυναµικό, σε οικονοµικούς πόρους, υλικοτεχνικό εξοπλισµό και µέσα και την κατανοµή – ανακατανοµή τους στις επιµέρους Υπηρεσίες,
δ. τον προσδιορισµό των αναγκών των Υπηρεσιών του
Κλάδου σε θέµατα εκπαίδευσης – µετεκπαίδευσης και τη
µέριµνα για την κατάρτιση και υλοποίηση σχετικών προγραµµάτων, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου,
ε. τη γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη του οικείου Κλάδου,
στ. τη διαπίστωση, τον προσδιορισµό και τη µέριµνα
για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού σε περιπτώσεις µέτρων ή επιχειρήσεων τάξης, ασφάλειας και
τροχαίας ευρείας κλίµακας, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Διευθύνσεις των Κλάδων και του Επιτελείου
και τις κατά περίπτωση αρµόδιες κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας.
6. Στον Κλάδο Τάξης υπάγονται, απευθείας, οι Γενικές
Αστυνοµικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και
οι Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις.
Άρθρο 17
Κλάδος Ασφάλειας
1. Ο Κλάδος Αστυνοµίας Ασφάλειας χειρίζεται τα θέµατα δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας και προγραµµατίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των κεντρικών και
περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας
στα θέµατα αυτά. Ο Κλάδος Ασφάλειας διαρθρώνεται
στις εξής Επιτελικές Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Ασφάλειας,
β. Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας,
γ. Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας,
δ. Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Υποστήριξης.
2. Στον Κλάδο Ασφάλειας υπάγονται, απευθείας, οι
κατωτέρω κεντρικές Υπηρεσίες:
α. η Διεύθυνση Δίωξης Οργανωµένου Εγκλήµατος,
β. η Διεύθυνση Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων
Βίας,
γ. η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος.
3. Η Διεύθυνση Ασφάλειας µελετά, αναλύει και σχεδιάζει την αντεγκληµατική πολιτική και χειρίζεται, σε επιτελικό επίπεδο, τα θέµατα δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας και ιδίως τα θέµατα που αφορούν:
α. στη δίωξη των εγκληµάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωµάτων,
β. στην προστασία του Κράτους και του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος και την αντιµετώπιση της τροµοκρατίας,
γ. στον έλεγχο και τη δίωξη της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών, του λαθρεµπορίου, της αρχαιοκαπηλίας, του οργανωµένου, του οικονοµικού και του ηλεκτρονικού εγκλήµατος,
δ. στον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα υποµνήµατα και την προστασία του εθνικού νοµίσµατος και συναλλάγµατος,
ε. στην παρακολούθηση της κίνησης και στη συλλογή
και αξιοποίηση πληροφοριών από το εσωτερικό των καταστηµάτων Κράτησης, προς το σκοπό αποφυγής αποδράσεων ή διάπραξης ποινικών αδικηµάτων,
στ. στην αναζήτηση και σύλληψη των διωκόµενων
προσώπων,

ζ. στην έκδοση δελτίων αστυνοµικών ταυτοτήτων και
την τήρηση σχετικού αρχείου,
η. στην αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων και απολεσθέντων πραγµάτων,
θ. στη δίωξη των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας,
ι. στη µέριµνα για την προστασία των ανηλίκων,
ια. στην επιτήρηση των τόπων όπου συχνάζουν οι ύποπτοι διάπραξης εγκληµάτων και του ελέγχου των προσώπων αυτών,
ιβ. στον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες,
ιγ. στην αντιµετώπιση του ρατσισµού,
ιδ. στην προστασία µαρτύρων, καθώς και ηµεδαπών
και αλλοδαπών επίσηµων προσώπων που βρίσκονται στη
χώρα,
ιε. στη µελέτη, ανάλυση, αξιολόγηση και επίδραση
στην ασφάλεια του Κράτους των κοινωνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών ζητηµάτων, στη χώρα µας και διεθνώς,
ιστ. στην παρακολούθηση και αξιοποίηση του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα αρµοδιότητάς της.
4. Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας αποτελεί την εθνική αρχή στο πλαίσιο των συµβάσεων
που κυρώθηκαν µε τους νόµους 3640/1956 (Α΄ 303),
2514/1997 (Α΄ 140) και 2605/1998 (Α΄ 88) και είναι αρµόδια για το χειρισµό θεµάτων διεθνούς επικοινωνίας και
συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνοµίας και ιδίως:
α. θεµάτων που αφορούν στη συµµετοχή και εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνοµίας σε συνόδους οργάνων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς διασκέψεις και
συνέδρια µε περιεχόµενο αστυνοµικού ενδιαφέροντος,
β. ανταλλαγής πληροφοριών, εµπειριών και γνώσεων
µεταξύ της Ελληνικής Αστυνοµίας και ξένων αστυνοµιών,
γ. επεξεργασίας, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
Διευθύνσεις των Κλάδων και του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνοµίας συµφωνιών αστυνοµικής συνεργασίας,
δ. παρακολούθησης της διαδικασίας υλοποίησης ζητηµάτων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διµερών και πολυµερών συµφωνιών αστυνοµικής συνεργασίας,
ε. εκπροσώπησης της Ελληνικής Αστυνοµίας σε ειρηνευτικές αστυνοµικές επιχειρήσεις και αποστολές στο εξωτερικό,
στ. εξασφάλισης της µετάφρασης ξενόγλωσσων κειµένων της Ηγεσίας ή συνδροµής στη µετάφραση ξενόγλωσσων κειµένων των Υπηρεσιών των Κλάδων και του
Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνοµίας,
ζ. εξασφάλισης διερµηνείας σε διεθνή συνέδρια, συναντήσεις και αποστολές στο εξωτερικό, όπου συµµετέχει η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας,
η. οργανωτικής προετοιµασίας για τη συµµετοχή ή εκπροσώπηση της ηγεσίας του Σώµατος σε συναντήσεις
στο εξωτερικό, καθώς και την κατάρτιση σχετικού ενηµερωτικού φακέλου επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης,
θ. παρακολούθησης και αξιοποίησης του πρωτογενούς
και παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα αρµοδιότητάς της.
5. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας είναι αρµόδια για:
α. την παραλαβή των δικαιολογητικών και την έκδοση
διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών,
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β. την έκδοση ή εκτύπωση άλλων εγγράφων ασφαλείας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
γ. την παρακολούθηση και αξιοποίηση του παράγωγου
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα αρµοδιότητάς της.
6. Η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Υποστήριξης είναι αρµόδια για:
α. τη µελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών του Κλάδου Ασφάλειας,
β. την εκπόνηση γενικών και ειδικών επιχειρησιακών
σχεδίων και δράσεων και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους από τις καθ’ ύλην αρµόδιες περιφερειακές
Υπηρεσίες, προς το σκοπό αποτελεσµατικότερης αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας,
γ. τον προσδιορισµό των συνολικών αναγκών του Κλάδου σε έµψυχο δυναµικό, σε οικονοµικούς πόρους, υλικοτεχνικό εξοπλισµό και µέσα και την κατανοµή – ανακατανοµή τους στις επιµέρους Υπηρεσίες,
δ. τον προσδιορισµό των αναγκών των Υπηρεσιών του
Κλάδου σε θέµατα εκπαίδευσης – µετεκπαίδευσης και τη
µέριµνα για την κατάρτιση και υλοποίηση σχετικών προγραµµάτων, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Επιτελείου,
ε. τη γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη των λοιπών Διευθύνσεων του οικείου Κλάδου.
7. Η Διεύθυνση Δίωξης Οργανωµένου Εγκλήµατος
(ΔΙ.ΔΟ.Ε.) εδρεύει στην Αττική, έχει ως αποστολή την
πρόληψη και καταστολή εξαιρετικά σοβαρών ποινικών αδικηµάτων που αφορούν στη δηµόσια και κρατική ασφάλεια και ιδίως αδικηµάτων τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά οργανωµένου εγκλήµατος και δύναται να επιλαµβάνεται της διερεύνησης εγκληµάτων της καθ’ ύλην αρµοδιότητάς της σε ολόκληρη της Ελληνική Επικράτεια.
8. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί Υποδιεύθυνση
Δίωξης Οργανωµένου Εγκλήµατος Βορείου Ελλάδος
(Υ.Δ.Ο.Ε.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Δίωξης Οργανωµένου Εγκλήµατος, έχει ταυτόσηµη
µε αυτήν αποστολή και η τοπική της αρµοδιότητα εκτείνεται στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.
9. Η Διεύθυνση Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων
Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) εδρεύει στην Αττική, η τοπική της αρµοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια και έχει ως αποστολή την αντιµετώπιση των ειδικών εγκληµάτων βίας και ιδίως την πρόληψη και καταστολή τροµοκρατικών και εξτρεµιστικών εγκληµατικών ενεργειών
που στρέφονται γενικά κατά της ασφάλειας του κράτους
και του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, καθώς και κατά
προσώπων ή πραγµάτων της χώρας µας ή άλλης χώρας.
10. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί Υποδιεύθυνση Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας Βορείου
Ελλάδος (Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά
στη Δ.Α.Ε.Ε.Β., έχει ταυτόσηµη µε αυτήν αποστολή και η
τοπική της αρµοδιότητα εκτείνεται στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και των
Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής
Μακεδονίας και Ηπείρου.
11. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος
(ΔΙ.Δ.Η.Ε.) εδρεύει στην Αττική, η τοπική της αρµοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια και έχει ως α-

ποστολή την ανακάλυψη, εξιχνίαση και δίωξη των εγκληµατικών πράξεων που διαπράττονται µέσω του διαδικτύου και των άλλων µέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ψηφιακής αποθήκευσης και ιδίως την εξιχνίαση
και δίωξη των εγκληµάτων που διαπράττονται κατά των
ανηλίκων, καθώς και το χειρισµό υποθέσεων παράνοµης
διείσδυσης σε υπολογιστικά συστήµατα και κλοπής, καταστροφής ή παράνοµης διακίνησης λογισµικού υλικού,
ψηφιακών δεδοµένων και οπτικοακουστικών έργων, που
τελούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Επίσης, η ΔΙ.Δ.Η.Ε. παρέχει συνδροµή στις αρµόδιες κρατικές Υπηρεσίες για
την αποτροπή αυτοκτονιών που αναγγέλλονται µέσω
διαδικτύου, καθώς και στις Υπηρεσίες που διερευνούν
τις υποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου, σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία.
12. Στον Κλάδο Ασφάλειας υπάγονται απευθείας και οι
Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι
Περιφερειακές Διευθύνσεις Ασφάλειας. Επίσης, στον
Κλάδο αυτό υπάγονται, ως προς το ειδικό αντικείµενο
της αποστολής τους, Υπηρεσίες των άλλων Κλάδων που
ασκούν αρµοδιότητες δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας.
Άρθρο 18
Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων
1. Ο Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων χειρίζεται τα θέµατα της αστυνοµίας αλλοδαπών και προστασίας συνόρων και ιδίως τα θέµατα εφαρµογής της
νοµοθεσίας περί αλλοδαπών, αντιµετώπισης της παράνοµης εισόδου, εξόδου και παραµονής αλλοδαπών στη
χώρα, ασφαλούς και υπό συνθήκες σεβασµού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κράτησης και επιστροφής τους
και προγραµµατίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των
κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνοµίας στα θέµατα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής Επιτελικές Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων,
β. Διεύθυνση Δίωξης Παράνοµης Μετανάστευσης,
γ. Διεύθυνση Αλλοδαπών,
δ. Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Υποστήριξης.
2. Η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων χειρίζεται, σε επιτελικό επίπεδο, τα θέµατα:
α. αποτροπής της παράνοµης εισόδου στο ελληνικό έδαφος και παράνοµης εξόδου από αυτό αλλοδαπών,
β. αποµάκρυνσης των αλλοδαπών που αποπειρώνται
παράνοµη είσοδο στη χώρα,
γ. εντοπισµού και σύλληψης των προσώπων που διακινούν παράνοµα µετανάστες ή διευκολύνουν την παράνοµη είσοδο και εργασία των αλλοδαπών και παραποµπής τους στη δικαιοσύνη,
δ. επεξεργασίας συµφωνιών επανεισδοχής σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας,
ε. συντονισµού και καθοδήγησης των περιφερειακών
Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης σε θέµατα πρόληψης
και καταστολής της παράνοµης µετανάστευσης,
στ. υποστήριξης του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου
Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου
(Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.),
ζ. συνεργασίας µε άλλους αρµόδιους Φορείς, Υπηρεσίες και Αρχές σε θέµατα προστασίας των εξωτερικών
συνόρων της χώρας,
η. παρακολούθησης και αξιοποίησης του παράγωγου
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δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα αρµοδιότητάς της.
3. Η Διεύθυνση Δίωξης Παράνοµης Μετανάστευσης
χειρίζεται, σε επιτελικό επίπεδο, τα θέµατα:
α. ελέγχου της τήρησης των διατάξεων που αφορούν
την είσοδο, παραµονή και εργασία των αλλοδαπών στη
χώρα,
β. κατεύθυνσης, συντονισµού και παροχής οδηγιών
προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας αναφορικά µε την αναζήτηση, εντοπισµό και σύλληψη των αλλοδαπών που διαµένουν ή εργάζονται στη
χώρα, καθώς και τον εντοπισµό και τη σύλληψη των προσώπων που διακινούν παράνοµα µετανάστες ή διευκολύνουν την παράνοµη είσοδο και εργασία των αλλοδαπών
και την παραποµπή τους στη δικαιοσύνη,
γ. παρακολούθησης και αξιοποίησης του παράγωγου
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα αρµοδιότητάς της.
4. Η Διεύθυνση Αλλοδαπών είναι αρµόδια για το χειρισµό, σε επιτελικό επίπεδο, θεµάτων:
α. εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας περί αλλοδαπών και ιδίως θεµάτων διαβατηριακού ελέγχου και συνεργασίας µε τις λοιπές αρµόδιες για θέµατα αλλοδαπών κρατικές αρχές ή άλλους φορείς,
β. καταχώρισης αλλοδαπών στους καταλόγους ανεπιθύµητων,
γ. εφαρµογής διοικητικών µέτρων κατά ηµεδαπών και
αλλοδαπών,
δ. διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας αναφορικά µε
την καταχώριση ή άρση των προστίµων που επιβάλλονται και την εξέταση αιτηµάτων που υποβάλλονται µέσω
του εθνικού γραφείου SIRENE,
ε. αναζήτησης και καταχώρισης σε νοµίµως υφιστάµενες βάσεις δεδοµένων των κλαπέντων ή απολεσθέντων
διαβατηρίων και λοιπών ταξιδιωτικών εγγράφων,
στ. καθοδήγησης των περιφερειακών Υπηρεσιών στην
εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν ζητήµατα των οµογενών,
ζ. συνεργασίας µε άλλες αρµόδιες ή συναρµόδιες κρατικές αρχές και άλλους Φορείς για την αντιµετώπιση
προβληµάτων των οµογενών ή τη ρύθµιση θεµάτων απονοµής ιθαγένειας σε αυτούς,
η. παρακολούθησης και αξιοποίησης του παράγωγου
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα αρµοδιότητάς της.
5. Η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Υποστήριξης είναι αρµόδια για:
α. τη µελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων
που αφορούν στο µεταναστευτικό ζήτηµα στη χώρα µας,
β. την εκπόνηση γενικών ή ειδικών επιχειρησιακών
σχεδίων και δράσεων για την αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης στην Ελληνική Επικράτεια, καθώς
και για την έκδοση οδηγιών και κατευθύνσεων στις περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας για την
αποτελεσµατική αντιµετώπιση και διαχείριση του φαινοµένου,
γ. το συντονισµό των περιφερειακών Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνοµίας σε θέµατα διαχείρισης των αλλοδαπών που συλλαµβάνονται από αυτές να εισέρχονται,
να διαµένουν ή να εργάζονται παράνοµα στη χώρα,
δ. την κατανοµή των µη νόµιµων µεταναστών που τελούν υπό καθεστώς νόµιµου περιορισµού της ελευθε-

ρίας τους στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης, καθώς και τη µέριµνα για τη φύλαξη, τη διατροφή και την
ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη κατά τη διάρκεια
της παραµονής τους στους χώρους αυτούς, µέσω των
αρµοδίων προς τούτο Υπηρεσιών,
ε. τον προσδιορισµό των συνολικών αναγκών του Κλάδου σε έµψυχο δυναµικό, σε οικονοµικούς πόρους, υλικοτεχνικό εξοπλισµό και µέσα και την κατανοµή – ανακατανοµή τους στις επιµέρους Υπηρεσίες,
στ. τον προσδιορισµό των αναγκών των Υπηρεσιών
του Κλάδου σε θέµατα εκπαίδευσης – µετεκπαίδευσης
και τη µέριµνα για την κατάρτιση και υλοποίηση σχετικών προγραµµάτων, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου,
ζ. τη µελέτη και αξιολόγηση της λειτουργίας και της
αποτελεσµατικότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών
της Ελληνικής Αστυνοµίας σε θέµατα αρµοδιότητας του
Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων,
η. τη γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη του οικείου Κλάδου.
6. Στον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων
υπάγονται, απευθείας, οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, τα Τµήµατα Συνοριακής Φύλαξης,
τα Τµήµατα Δίωξης Παράνοµης Μετανάστευσης, τα Τµήµατα Αλλοδαπών, τα Τµήµατα Διαβατηριακού Ελέγχου
και οι Υπηρεσίες Φύλαξης των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών. Επίσης, στον Κλάδο αυτόν
υπάγονται και οι Υπηρεσίες των άλλων Κλάδων που ασκούν αρµοδιότητες σε θέµατα διαβατηριακού ελέγχου,
αλλοδαπών και δίωξης παράνοµης µετανάστευσης, ως
προς τα ειδικά αυτά αντικείµενα.
7. Οι Υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου, µε εξαίρεση τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εξυπηρετούνται διαχειριστικά από τις Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις
στην περιοχή των οποίων λειτουργούν.
Άρθρο 19
Επιτελείο
1. Το Επιτελείο της Ελληνικής Αστυνοµίας χειρίζεται
τα θέµατα προσλήψεων, προσδιορισµού των αναγκών
εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του προσωπικού κατά ειδικότητα ή τοµέα δραστηριότητας, ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης, λειτουργίας και
καθορισµού των αρµοδιοτήτων των οργάνων και των Υπηρεσιών του Σώµατος, κατάρτισης, ερµηνείας και παρακολούθησης της νοµοθεσίας, εξυπηρέτησης των δηµοσίων σχέσεων, προϋπολογισµού, αποδοχών και γενικά οικονοµικών και ασφαλιστικών θεµάτων του προσωπικού του Σώµατος, καθώς και τα θέµατα υλικοτεχνικού εξοπλισµού, πληροφορικής και στέγασης των Υπηρεσιών,
σύµφωνα µε τις προτάσεις των Διευθύνσεων των Κλάδων και προγραµµατίζει, κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέµατα αυτά. Το Επιτελείο υποστηρίζει στα θέµατα αρµοδιότητάς του τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:
α. Διεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού και Εσωτερικών Λειτουργιών,
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β. Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού,
γ. Διεύθυνση Οργάνωσης και Στρατηγικού Σχεδιασµού,
δ. Διεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης,
ε. Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων
Πόρων,
στ. Διεύθυνση Οικονοµικών,
ζ. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης,
η. Διεύθυνση Πληροφορικής,
θ. Διεύθυνση Επικοινωνίας,
ι. Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών.
2. Η Διεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού και Εσωτερικών Λειτουργιών χειρίζεται τα θέµατα:
α. τοποθετήσεων, µεταθέσεων, αποσπάσεων, ανακλήσεων και λοιπών µετακινήσεων, κρίσεων, επανακρίσεων,
προαγωγών, αποστρατείας, παραιτήσεων, ηθικών αµοιβών, πειθαρχικών υποθέσεων και γενικά όλα τα θέµατα
που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας,
β. υπηρεσιακής κατάστασης των δηµοτικών αστυνοµικών,
γ. γραµµατειακής υποστήριξης των συµβουλίων κρίσεων των αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας,
δ. φρούρησης και ασφάλειας του κτιρίου, των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και των στεγαζόµενων στο κτίριο αυτό Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας,
ε. διακίνησης της αλληλογραφίας,
στ. παρακολούθησης των θεµάτων του προσωπικού που
υπηρετεί στις κεντρικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας που είναι αποσπασµένο στις Υπηρεσίες του Υπουργείου ή εκτελεί υπηρεσία στα εποπτευόµενα από
αυτό Ιδρύµατα,
ζ. διαχείρισης του χρηµατικού – υλικού, εξυπηρετώντας διαχειριστικά στα θέµατα αυτά και τις Υπηρεσίες
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2800/2000
(Α΄ 41),
η. µερικής διαχείρισης του ιδρύµατος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνοµίας».
3. Η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού χειρίζεται τα
θέµατα διορισµών, εντάξεων, µονιµοποιήσεων, µετατάξεων, προαγωγών, αδειών, ηθικών αµοιβών, πειθαρχικών
και ποινικών υποθέσεων, µεταθέσεων, αποσπάσεων,
προσωρινών µετακινήσεων, εκπαίδευσης, µετεκπαίδευσης και γενικά κάθε άλλο θέµα που αφορά το µόνιµο και
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας. Επίσης, χειρίζεται και τα
θέµατα του προσωπικού του άρθρου 19 του ν. 1339/1983
(Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 46).
4. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Στρατηγικού Σχεδιασµού χειρίζεται τα θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και
στρατηγικού σχεδιασµού της Ελληνικής Αστυνοµίας και
ιδίως τα θέµατα:
α. διαρθρωτικής και λειτουργικής οργάνωσης της Ελληνικής Αστυνοµίας, χωροταξικής κατανοµής των αστυνοµικών Υπηρεσιών και σχεδιασµού των θέσεων εργασίας κάθε Υπηρεσίας,
β. µελέτης και εκπόνησης ολοκληρωµένων προγραµµάτων βελτίωσης της δοµής και της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνοµίας και εκσυγχρονισµού της λειτουργίας των Υπηρεσιών,

γ. καθορισµού µεθόδων και διαδικασιών εκτέλεσης
των εργασιών και αξιολόγησης, µέτρησης και ελέγχου
της απόδοσης των Υπηρεσιών, του προσωπικού και των
εφαρµοζόµενων µεθόδων και διαδικασιών,
δ. τυποποίησης εργασιών και µέσων και καθιέρωσης
συστηµάτων και µεθόδων διεύθυνσης των εργασιών και
διοίκησης του προσωπικού,
ε. καθορισµού της στολής του προσωπικού,
στ. χρόνου εργασίας και τόπου εργασίας του προσωπικού,
ζ. εισαγωγής στη διοικητική λειτουργία των Υπηρεσιών µεθόδων και διαδικασιών ποιότητας και αναβάθµισης του διοικητικού έργου,
η. παρακολούθησης των κοινωνικών µεταβολών και
συνθηκών που επηρεάζουν την επίτευξη της αποστολής
της Ελληνικής Αστυνοµίας και την αξιοποίηση των σχετικών πορισµάτων στο πλαίσιο του γενικού στρατηγικού
σχεδιασµού,
θ. καθορισµού των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων απόδοσης της Ελληνικής Αστυνοµίας ανά Αστυνοµικό
Τµήµα και των πόρων, µεθόδων, µέσων και διαδικασιών
που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση των στόχων
αυτών, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές προτάσεις των
Κλάδων και συνεργαζόµενη άµεσα µαζί τους για την υλοποίησή τους,
ι. παρακολούθησης και χειρισµού ζητηµάτων προστασίας και σεβασµού των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων των πολιτών, στο πλαίσιο της αστυνοµικής δράσης,
ια. κατάρτισης του πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας
της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου.
5. Η Διεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης χειρίζεται τα θέµατα κατάρτισης και επεξεργασίας σχεδίων νοµικών κειµένων, συγκέντρωσης και κωδικοποίησης της νοµοθεσίας και νοµολογίας που ενδιαφέρει την Ελληνική Αστυνοµία, παροχής νοµικής υποστήριξης στις κεντρικές και
περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώµατος και ιδίως τα θέµατα:
α. κατάρτισης και επεξεργασίας σχεδίων νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και κανονιστικών αποφάσεων,
β. µελέτης του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
προετοιµασίας εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας
προς αυτό, σε συνεργασία µε τις κατά περίπτωση αρµόδιες Διευθύνσεις,
γ. µελέτης σχεδίων νόµων άλλων Υπουργείων που αφορούν την Ελληνική Αστυνοµία και τη διατύπωση σχετικών σχολίων και προτάσεων,
δ. συνεργασίας µε τους συναρµόδιους κρατικούς φορείς για την επεξεργασία σχεδίων νόµων, διαταγµάτων
και αποφάσεων κοινής αρµοδιότητας,
ε. επεξεργασίας ερωτηµάτων προς τις εισαγγελικές
αρχές και το Γραφείο του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη,
στ. συλλογής της νοµολογίας των δικαστηρίων, των
γνωµοδοτήσεων των εισαγγελικών αρχών και του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, των γνωµοδοτήσεων και
των αποφάσεων των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών
και των εγκυκλίων διαταγών των Υπουργείων που αφορούν την Ελληνική Αστυνοµία,
ζ. τήρησης του αρχείου Φύλλων Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως,
η. χρήσης της τράπεζας νοµικών πληροφοριών,
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θ. συγκέντρωσης, µελέτης, επεξεργασίας, ταξινόµησης και κωδικοποίησης της νοµοθεσίας που ενδιαφέρει
την Ελληνική Αστυνοµία,
ι. έκδοσης συλλογής της νοµοθεσίας που παρουσιάζει
αστυνοµικό ενδιαφέρον και συλλογής οργανικών νόµων
και κανονισµών της Ελληνικής Αστυνοµίας,
ια. παροχής υποστήριξης στις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες για την ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας
στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής τους.
6. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων είναι αρµόδια, ιδίως, για:
α. τη µελέτη και τον προσδιορισµό των εκπαιδευτικών
αναγκών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και
την προώθηση στην Αστυνοµική Ακαδηµία προς υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων,
β. τη µέριµνα για υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού σε θέµατα ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων,
γ. τη φροντίδα για την προκήρυξη και τη διενέργεια
των εισιτήριων και προαγωγικών εξετάσεων στις Σχολές
της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις,
δ. τη µελέτη και τον προσδιορισµό, σε µεσοπρόθεσµο
και µακροπρόθεσµο επίπεδο, των αναγκών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας σε δεξιότητες, γνώσεις
και εξειδικεύσεις, σε συνεργασία µε τους Κλάδους και
την προώθηση σχετικών εισηγήσεων για την κάλυψή
τους,
ε. τη µελέτη και προώθηση εισηγήσεων για την υλοποίηση από την Αστυνοµική Ακαδηµία συγκεκριµένων
εκπαιδευτικών προγραµµάτων,
στ. την εισήγηση αναφορικά µε τις µεθόδους και τις
διαδικασίες απόκτησης και πιστοποίησης συγκεκριµένων
τυπικών προσόντων και δεξιοτήτων του αστυνοµικού
προσωπικού, τα οποία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση
της αποστολής του,
ζ. το χειρισµό θεµάτων εκπαιδευτικών αδειών και εκπαιδευτικών αποστολών στο εξωτερικό,
η. τη συµµετοχή του προσωπικού σε εκπαιδευτικά
προγράµµατα άλλων δηµόσιων ή ιδιωτικών σχολών και
κέντρων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης,
θ. την κατάρτιση και υλοποίηση, σε συνεργασία µε την
Αστυνοµική Ακαδηµία, εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
ι. τη συµµετοχή προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας σε ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά προγράµµατα.
7. Η Διεύθυνση Οικονοµικών είναι αρµόδια για το χειρισµό, σε κεντρικό επίπεδο, όλων των θεµάτων οικονοµικής φύσεως και ιδίως των θεµάτων που αφορούν:
α. στην κατάρτιση του σχεδίου του τακτικού προϋπολογισµού εξόδων του ειδικού φορέα «Ελληνική Αστυνοµία» και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του,
β. στην κατανοµή, ανακατανοµή και τον έλεγχο της κίνησης της πάγιας προκαταβολής,
γ. στην κατανοµή οικονοµικών πόρων στους Κλάδους
βάσει των αντίστοιχων αναγκών και των προβλέψεων
του προϋπολογισµού,
δ. στο διορισµό δηµοσίων υπολόγων,
ε. στην έγκριση της πραγµατοποίησης δαπανών,
στ. στη σύνταξη εκθέσεων κάλυψης δαπανών,
ζ. στην κατάρτιση, έγκριση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράµµατος προµηθειών της Ελληνικής

Αστυνοµίας και τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
η. στη στέγαση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Υπουργείου,
θ. στην αγορά, επισκευή και συντήρηση κτιρίων, οχηµάτων, εναέριων µέσων και πλωτών σκαφών,
ι. στον προσδιορισµό των αναγκών του προσωπικού σε
ατοµικά εφόδια και είδη εξάρτυσης και την κατανοµή
τους σε αυτό µέσω των οικείων Κλάδων,
ια. στις αποδοχές, αποζηµιώσεις και κάθε είδους αµοιβές, καθώς και στην ασφάλιση και συνταξιοδότηση του
ένστολου και πολιτικού προσωπικού και των δηµοτικών
αστυνοµικών του Σώµατος,
ιβ. στην οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των
λεσχών της Ελληνικής Αστυνοµίας,
ιγ. στην εποπτεία και τον έλεγχο του Ιδρύµατος «Παιδικές Εξοχές»,
ιδ. στον έλεγχο των βιβλίων υλικού των Διαχειρίσεων
Υλικού της Ελληνικής Αστυνοµίας,
ιε. στον προέλεγχο της πληρότητας, της κανονικότητας και της νοµιµότητας των δαπανών που πληρώνονται
από την πάγια προκαταβολή ή µε τακτικά χρηµατικά εντάλµατα που εκδίδονται σε βάρος του εκτελούµενου
προϋπολογισµού εξόδων της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και των δαπανών που αφορούν τις πάσης φύσεως αποδοχές, οδοιπορικά έξοδα, λοιπές αποζηµιώσεις και αµοιβές και µετακινήσεις του προσωπικού.
8. Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης είναι αρµόδια
για το χειρισµό των θεµάτων υλικοτεχνικού εξοπλισµού
και υποστήριξης της Ελληνικής Αστυνοµίας και ιδίως θεµάτων:
α. οργάνωσης, λειτουργίας, συντήρησης, ανάπτυξης,
ασφάλειας και βελτίωσης δικτύων και συστηµάτων ενσύρµατης και ασύρµατης επικοινωνίας,
β. προσδιορισµού και κάλυψης των αναγκών των αστυνοµικών Υπηρεσιών σε µεταφορικά και τεχνικά µέσα, µηχανολογικό και λοιπό εξοπλισµό, οπλισµό, εξοµοιωτές,
συσκευές εργαστηρίων βλητικών δοκιµών και άλλο αναγκαίο αµυντικό, τεχνολογικό και εργαστηριακό υλικό, σε
συνεργασία µε τους Κλάδους,
γ. εκπόνησης και υλοποίησης κτιριολογικών προγραµµάτων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας,
δ. αποδοχής δωρεών, κληρονοµιών και κρατικών παραχωρήσεων ακινήτων,
ε. αξιοποίησης, ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης των τεχνολογικών συστηµάτων και παρακολούθησης των σχετικών µε αυτά συµβάσεων,
στ. παραλαβής, αποθήκευσης, φύλαξης, διαχείρισης,
κατανοµής και αποστολής στις Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνοµίας οπλισµού, ατοµικών εφοδίων, µεταφορικών
και τηλεπικοινωνιακών µέσων και γενικών εφοδίων, σε
συνεργασία µε τους Κλάδους.
9. Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι αρµόδια για το
σχεδιασµό µηχανογραφηµένων πληροφοριακών συστηµάτων και τη δηµιουργία και υποστήριξη της κατάλληλης
τεχνικής και λειτουργικής υποδοµής και των αναγκαίων
εφαρµογών πληροφορικής, για την υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας. Ειδικότερα, η Διεύθυνση αυτή είναι αρµόδια, ιδίως, για:
α. την ανάπτυξη, την τεχνική υποστήριξη, την παρακολούθηση της απόδοσης, τη βελτίωση και την εξασφάλιση
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της εύρυθµης λειτουργίας των συστηµάτων, των δικτύων και γενικά όλου του µηχανογραφικού και διαδικτυακού εξοπλισµού και των υπολογιστικών συστηµάτων του δικτυού πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνοµίας,
β. τον προσδιορισµό των αναγκών της Ελληνικής Αστυνοµίας σε εξοπλισµό πληροφορικής και τη µέριµνα
για την προµήθειά του και κατανοµή ή ανακατανοµή αυτού στις Υπηρεσίες,
γ. την ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη κόµβου της
Ελληνικής Αστυνοµίας και τη δηµιουργία και ενηµέρωση
ιστοσελίδων στο διαδίκτυο (INTERNET) και την υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, µέσω της ανάπτυξης και περαιτέρω βελτίωσης σχετικών µηχανογραφικών εφαρµογών και τη µέριµνα για
την ενηµέρωση, επιµόρφωση και περαιτέρω εξειδίκευση
του προσωπικού σε θέµατα πληροφορικής,
δ. την τεχνική υποστήριξη του συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Υπηρεσίας (EUROPOL), καθώς και τη διασφάλιση
της τεχνικής επικοινωνίας και συνεργασίας µε την
EUROPOL και τους συναρµόδιους φορείς σε θέµατα
πληροφορικής και προστασίας δεδοµένων,
ε. την τεχνική υποστήριξη και εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος της εθνικής αρχής, στο πλαίσιο της σύµβασης SCHENGEN
που κυρώθηκε µε το ν. 2514/1997 (Α΄ 140), καθώς και τη
λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας του συστήµατος,
στ. τη µέριµνα για τον έλεγχο και την εισαγωγή στοιχείων σε µαγνητικά αρχεία ή υπολογιστικά συστήµατα,
ζ. τη µέριµνα για τη συντήρηση του εξοπλισµού πληροφορικής που είναι ενταγµένος στο δίκτυο της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και για την τήρηση των όρων συντήρησης που προβλέπονται στις σχετικές συµβάσεις,
η. την υποστήριξη των τελικών χρηστών και των περιφερειακών Γραφείων Πληροφορικής σε θέµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης,
θ. τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων προστασίας
και ασφάλειας των αρχείων και των βάσεων δεδοµένων
του κεντρικού συστήµατος πληροφορικής της Ελληνικής
Αστυνοµίας και την καθοδήγηση των Υπηρεσιών στη λήψη ανάλογων µέτρων προστασίας και ασφάλειας του εξοπλισµού, των ηλεκτρονικών αρχείων και των βάσεων
δεδοµένων που διαθέτουν,
ι. την προετοιµασία νοµοθετικών και διοικητικών πράξεων σε θέµατα αρµοδιότητάς της.
10. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας είναι αρµόδια για την
κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας και ιδίως για:
α. την προβολή του έργου της Ελληνικής Αστυνοµίας
µέσω του τύπου, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και της
διοργάνωσης σχετικών εκθέσεων, παρουσιάσεων, ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών και άλλων πρόσφορων τρόπων,
β. την επικοινωνία µε δηµοσιογράφους και λοιπούς παράγοντες ενηµέρωσης του κοινού,
γ. την οργάνωση τελετών και λοιπών κοινωνικών και
πολιτιστικών εκδηλώσεων,
δ. την ανάπτυξη κοινωνικού, µορφωτικού, επιστηµονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα σχέσεων µε συλλόγους,
σωµατεία και οργανώσεις,

ε. τη φροντίδα για συµµετοχή της Ελληνικής Αστυνοµίας σε παρελάσεις, εκδηλώσεις εθνικών εορτών και άλλων επετείων ή την αντιπροσώπευσή της σε κοινωνικές
και άλλες εκδηλώσεις,
στ. τη διοργάνωση συνεδρίων και διεθνών συναντήσεων αστυνοµικού ενδιαφέροντος,
ζ. τη διοργάνωση αθλητικών, µουσικών και εικαστικών
εκδηλώσεων και εκθέσεων για φιλανθρωπικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς,
η. την υποστήριξη της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας στις εθιµοτυπικές υποχρεώσεις της,
θ. την επιµέλεια της έκδοσης και της διαχείρισης του
περιοδικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και όλων των εκδόσεων που αποβλέπουν στην άσκηση και προώθηση
των δηµοσίων σχέσεων και του έργου της,
ι. τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση στοιχείων
αναφορικά µε την ιστορία της εξέλιξης του αστυνοµικού
θεσµού στη χώρα µας,
ια. την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης,
ιβ. την τήρηση αρχείων δηµοσιογραφικής ύλης και οπτικοακουστικού υλικού για τις ανάγκες των εκδόσεων,
ιγ. την επικοινωνία µε τους απόστρατους της Ελληνικής Αστυνοµίας και την εξυπηρέτησή τους σε θέµατα αστυνοµικού ενδιαφέροντος.
11. Η Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών εδρεύει στο
Νοµό Αττικής και έχει ως αποστολή:
α. τη συντήρηση και επισκευή του οπλισµού, των κτιρίων, των µεταφορικών µέσων, του τηλεπικοινωνιακού υλικού και λοιπών τεχνικών µέσων και γενικών εφοδίων
των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας,
β. την εκτέλεση όλων των εργασιών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας που επιτρέπει ο τεχνικός της εξοπλισµός,
γ. την παροχή τεχνικής υποστήριξης στις Υπηρεσίες
της Ελληνικής Αστυνοµίας,
δ. τη διαχείριση των χαρακτηρισθέντων ως πέραν οικονοµικής εκµετάλλευσης (Π.Ο.Ε.) µεταφορικών µέσων,
ε. τη µεταφορά προσωπικού, υλικών και εφοδίων της
Ελληνικής Αστυνοµίας,
στ. την παροχή ειδικής µετεκπαίδευσης στους οδηγούς υπηρεσιακών οχηµάτων της Ελληνικής Αστυνοµίας, σε αντικείµενα που αφορούν ιδίως επιχειρήσεις καταδίωξης, ασφαλούς διενέργειας συνοδειών ασφαλείας
και επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης,
ζ. την ίδρυση και λειτουργία συνεργείων επισκευής και
συντήρησης µεταφορικών µέσων της Ελληνικής Αστυνοµίας και την έκδοση των σχετικών αδειών.
12.α. Με έδρα το Νοµό Θεσσαλονίκης λειτουργεί Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών Βορείου Ελλάδος
(Υ.Τ.Ε.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση
Τεχνικών Εφαρµογών και παρέχει τεχνική υποστήριξη
στις Υπηρεσίες που λειτουργούν στις περιφέρειες της
Γενικής Αστυνοµικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και των
Περιφερειακών Αστυνοµικών Διευθύνσεων Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής
Μακεδονίας και Θεσσαλίας.
β. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών, καθώς και
στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών Βορείου Ελλάδος λειτουργούν Συνεργεία Επισκευής Μεταφορικών
Μέσων, τα οποία είναι αρµόδια για την επισκευή και τη
συντήρηση των µεταφορικών µέσων της Ελληνικής Αστυνοµίας. Για την ίδρυση και τη λειτουργία των Συνερ-
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γείων Επισκευής Μεταφορικών Μέσων της Ελληνικής Αστυνοµίας εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 14 του π.δ. 78/1988 (Α΄ 34), ως ισχύουν.
γ. Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των Συνεργείων
Μεταφορικών Μέσων της Ελληνικής Αστυνοµίας εκδίδονται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρµογών του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής της επόµενης περίπτωσης.
δ. Με απόφαση του Προϊσταµένου Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνοµίας συγκροτείται τριµελής Επιτροπή, η
οποία είναι αρµόδια για τον έλεγχο των όρων και των
προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των Συνεργείων
Μεταφορικών Μέσων και την υποβολή σχετικής πρότασης προς τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρµογών. Ένα τουλάχιστον µέλος της Επιτροπής αυτής είναι αξιωµατικός ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας, ειδικότητας µηχανολόγος- µηχανικός ή
άλλης συναφούς ειδικότητας.
ε. Ο περιοδικός τακτικός και o έκτακτος έλεγχος της
λειτουργίας των Συνεργείων Μεταφορικών Μέσων
πραγµατοποιείται από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται
µε διαταγή του Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρµογών της Ελληνικής Αστυνοµίας, από αξιωµατικούς ειδικών καθηκόντων συναφούς ειδικότητας.
στ. Επιµέρους θέµατα που αφορούν την οργάνωση και
τη λειτουργία των συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Εφαρµογών και της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Εφαρµογών Βορείου Ελλάδος ρυθµίζονται µε εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας, ο οποίος εκδίδεται από τον οικείο προϊστάµενο και εγκρίνεται µε απόφαση του Διευθυντή της
Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρµογών.
ζ. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη µπορεί να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων
των περιπτώσεων β΄ έως και στ΄ της παρούσας παραγράφου.
13. Το πενταετές Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Ελληνικής Αστυνοµίας (Σ.Ε.Π.Ε.Α.) καταρτίζεται µε µέριµνα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Στρατηγικού Σχεδιασµού. Κατά την κατάρτισή του αξιολογούνται και συνεκτιµώνται, ιδίως, οι διαθέσιµοι οικονοµικοί και ανθρώπινοι πόροι, σε σχέση µε τις υφιστάµενες
και µεσοπρόθεσµες λειτουργικές και επιχειρησιακές ανάγκες του Σώµατος. Το Σ.Ε.Π.Ε.Α. ολοκληρώνεται και
υποβάλλεται στο Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού και
Διαχείρισης Κρίσεων του άρθρου 13 του ν. 2800/2000
κατά το µήνα Μάιο και αφορά στην περίοδο που αρχίζει
το µήνα Ιανουάριο του επόµενου έτους και για τα επόµενα τέσσερα έτη. Το Σ.Ε.Π.Ε.Α. αναθεωρείται τακτικά κάθε έτος βάσει των συµπερασµάτων που προκύπτουν από
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που παράγει η εφαρµογή του και των µεταβολών των συναφών δεδοµένων. Επίσης, το Σ.Ε.Π.Ε.Α. µπορεί να αναθεωρηθεί και εκτάκτως σε ιδιαιτέρως σοβαρές ή επείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή του ή απαιτούν την άµεση προσαρµογή του στα νέα δεδοµένα. Το
Σ.Ε.Π.Ε.Α. εξειδικεύεται σε επιµέρους στρατηγικούς και
επιχειρησιακούς άξονες, οι οποίοι αφορούν ιδίως στην
οργανωτική δοµή του Σώµατος, στη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, στον υλικοτεχνικό εξοπλισµό, στον
προϋπολογισµό λειτουργίας συνολικά και ανά οργανωτική δοµή, στους βασικούς στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους, στον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη
και στη συνεργασία µε άλλες Αρχές, Υπηρεσίες και Φο-

ρείς και ιδίως µε τους οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μετά την έγκριση του Σ.Ε.Π.Ε.Α. από το Συµβούλιο
Επιτελικού Σχεδιασµού και Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία
πραγµατοποιείται εντός δύο (2) µηνών από την κατάθεσή του, καταρτίζονται, βάσει αυτού, από τους καθ’ ύλην
αρµόδιους Κλάδους τα ειδικότερα ετήσια επιχειρησιακά
σχέδια και προγράµµατα δράσης.
14. Στο πλαίσιο του Επιτελείου λειτουργούν και η Υπηρεσία Θρησκευτικού, η Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού και η Υπηρεσία Μουσικής της Ελληνικής Αστυνοµίας. Οι Υπηρεσίες αυτές λειτουργούν σε επίπεδο
Υποδιεύθυνσης, υπάγονται διοικητικά στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον
Προϊστάµενο Επιτελείου.
Άρθρο 20
Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας
1. Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού (Ε.Γ.Α.), υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας, έχει
ως αποστολή την υποστήριξη του Αρχηγού στην εκπλήρωση των καθηκόντων του και ιδίως αναφορικά µε τη συνολική λειτουργία και δραστηριότητα των Κλάδων, του
Επιτελείου αλλά και επιµέρους Υπηρεσιών και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις και εισηγήσεις στον Αρχηγό. Επίσης, το Ε.Γ.Α. είναι αρµόδιο για τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση του Αρχηγού και την εξασφάλιση της επικοινωνίας του µε τις διάφορες αρχές, Υπηρεσίες και ιδιώτες,
τη µέριµνα για την ανταπόκριση στις εθιµοτυπικές του υποχρεώσεις και γενικά για τη διεκπεραίωση κάθε άλλης
αρµοδιότητας που του ανατίθεται από τον Αρχηγό.
2. Ως προϊστάµενος του Ε.Γ.Α. τοποθετείται, µε απόφαση του Αρχηγού, αξιωµατικός γενικών καθηκόντων
της Ελληνικής Αστυνοµίας µε το βαθµό του Ταξίαρχου ή
του Αστυνοµικού Διευθυντή, ο οποίος φέρει τον τίτλο
του Διευθυντή.
3. Το Ε.Γ.Α. στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής
του συνεργάζεται µε το Επιτελείο, τους Κλάδους και τις
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, χωρίς να υποκαθιστά τη λειτουργία τους ή να παρεµβαίνει στο επιτελικό
και επιχειρησιακό τους έργο.
4. Στο Ε.Γ.Α. λειτουργεί υπασπιστήριο στο οποίο
προΐσταται ο υπασπιστής του Αρχηγού.
Άρθρο 21
Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων
και Διαχείρισης Κρίσεων
Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) λειτουργεί σε επίπεδο
Διεύθυνσης και έχει ως αποστολή:
α. το συντονισµό και την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας για την αντιµετώπιση κάθε µορφής εγκληµατικότητας και κυρίως του οργανωµένου εγκλήµατος,
β. τον επιτελικό σχεδιασµό, την οργάνωση και τη δοκιµασία του συστήµατος χειρισµού κρίσιµων περιστατικών
της Ελληνικής Αστυνοµίας,
γ. την τήρηση των επιχειρησιακών σχεδίων ανταπόκρισης,
δ. τη συµβουλευτική υποστήριξη της δοµής διοίκησης
κρίσιµων περιστατικών κατά τη διαχείρισή τους,
ε. την παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σε
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περιπτώσεις γενικευµένων κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο, είτε η κύρια ευθύνη ανταπόκρισης ανήκει στην Ελληνική Αστυνοµία είτε λειτουργεί υποστηρικτικά προς άλλο αρµόδιο φορέα.

Αστυνοµικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Αστυνοµικών Διευθύνσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 24
Διεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας

Άρθρο 22
Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών

1. Η Διεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας (Δ.Ο.Α.), εδρεύει στην Αττική και η τοπική της αρµοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια, εκτός από τους χώρους αρµοδιότητας του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4150/2013.
Η Δ.Ο.Α. έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονοµικών εγκληµάτων που τελέστηκαν σε
βάρος των οικονοµικών συµφερόντων του Δηµοσίου και
της εθνικής οικονοµίας γενικότερα και εµφανίζουν τα
χαρακτηριστικά του οργανωµένου εγκλήµατος, καθώς
και την έρευνα, πρόληψη και καταστολή της αδήλωτης
και της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, ακόµα και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις. Επίσης, η Δ.Ο.Α., στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, παρακολουθεί, µελετά, αναλύει, αξιολογεί και αξιοποιεί, αναλόγως, σηµαντικά, ειδικά ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος οικονοµικά γεγονότα και
κινήσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον και επιλαµβάνεται σε υποθέσεις της καθ’ ύλην
και κατά τόπον αρµοδιότητάς της, συνεργαζόµενη προς
τούτο, σε πληροφοριακό ή και σε επιχειρησιακό επίπεδο
µε συναρµόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
2. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Υποδιεύθυνση
Οικονοµικής Αστυνοµίας Βορείου Ελλάδος (Υ.Ο.Α.Β.Ε.),
η οποία υπάγεται διοικητικά στη Δ.Ο.Α., έχει ταυτόσηµη
µε αυτήν αποστολή και η τοπική της αρµοδιότητα εκτείνεται στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

1. Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών εδρεύει στην Αττική, υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας και έχει ως αποστολή
τη συγκέντρωση, ιδίως µέσω των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, την αξιολόγηση, ταξινόµηση, ανάλυση και διάθεση επεξεργασµένων ή µη
πληροφοριών, προς το σκοπό αντιµετώπισης κάθε µορφής εγκληµατικότητας και ιδίως της τροµοκρατίας και
του οργανωµένου εγκλήµατος, καθώς και την τήρηση, ενηµέρωση και διασφάλιση των ειδικών βάσεων δεδοµένων, στις οποίες καταχωρείται και αποθηκεύεται πληροφοριακό υλικό, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
2. Όλες οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης
και Ανάλυσης Πληροφοριών τις πληροφορίες που συλλέγουν στο πλαίσιο της υπηρεσιακής τους αποστολής,
στον απολύτως αναγκαίο χρόνο, προβαίνοντας παράλληλα, εφόσον αυτό επιβάλλεται, στις απαραίτητες ενέργειες για την άµεση επιχειρησιακή τους αξιοποίηση.
3. Πληροφορίες και στοιχεία, τα οποία συλλέγονται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, κατ’ εφαρµογήν της προηγούµενης παραγράφου,
διαβαθµίζονται ανάλογα µε το αντικείµενο και τη σπουδαιότητά τους παίρνοντας ανάλογο βαθµό ασφαλείας
και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση
της αποστολής της Ελληνικής Αστυνοµίας, εφαρµοζόµενων, σε κάθε περίπτωση, των διατάξεων του ν. 2472/
1997 (Α΄ 50).
4. Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, χρησιµοποιεί ή διαθέτει σε άλλες καθ’ ύλην αρµόδιες Υπηρεσίες, πρόσφορα για το σκοπό αυτόν τεχνικά µέσα, εφαρµοζόµενων, σε κάθε περίπτωση των ισχυουσών για
τη χρήση των µέσων αυτών διατάξεων.
Άρθρο 23
Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
1. Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.) εδρεύει στο νοµό Αττικής, υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας και η τοπική της αρµοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια. Για την
αποστολή, τη διάρθρωση, την οργάνωση, τη στελέχωση,
τα καθήκοντα των οργάνων διοίκησης και του προσωπικού της Υπηρεσίας αυτής, καθώς και κάθε άλλη συναφή
µε τη λειτουργία της λεπτοµέρεια εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 2713/1999 (Α΄ 89) και του π.δ. 179/1999 (Α΄
169), όπως ισχύουν κάθε φορά.
2. Στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Υ.Β.Ε.) µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, διοικητική υπαγωγή στη Διεύθυνση
Εσωτερικών Υποθέσεων και τοπική αρµοδιότητα, η οποία εκτείνεται σε ολόκληρη την περιφέρεια της Γενικής

Άρθρο 25
Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήµων
και Ευπαθών Στόχων
1. Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήµων και Ευπαθών Στόχων εδρεύει στην Αττική, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπαρχηγό και έχει ως αποστολή:
α. την ασφάλεια και την προστασία:
αα. του Προέδρου της Δηµοκρατίας, των µελών της οικογένειάς του και της κατοικίας του,
ββ. της Βουλής των Ελλήνων και των Υπηρεσιών της,
γγ. του Προέδρου της Κυβέρνησης, της οικογένειάς
του, της κατοικίας και του πολιτικού του Γραφείου,
δδ. των Αρχηγών Πολιτικών Κοµµάτων,
εε. των µελών της Κυβέρνησης και άλλων πολιτικών
και πολιτειακών οργάνων,
στστ. των αρχηγών ξένων κρατών και διπλωµατικών
αποστολών,
ζζ. των πολιτικών προσώπων και άλλων επίσηµων αλλοδαπών αξιωµατούχων και προσωπικοτήτων,
ηη. των ηµεδαπών και αλλοδαπών επισήµων ή µη προσώπων για τα οποία συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ασφάλειας,
θθ. των κατοικιών, κτιρίων, γραφείων και εγκαταστάσε-
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ων που βρίσκονται στην περιοχή της Αττικής και ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο εγκληµατικής ενέργειας,
β. την κατεύθυνση, το συντονισµό και την παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνοµίας αναφορικά µε την ασφάλεια και την προστασία προσώπων και ευπαθών στόχων στις περιοχές της
τοπικής τους αρµοδιότητας.
2. Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήµων και Ευπαθών Στόχων συγκροτείται από το Επιτελείο της και τις
ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης:
α. Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δηµοκρατίας,
β. Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Κυβέρνησης,
γ. Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων,
δ. Υπηρεσία Ασφάλειας Μελών της Κυβέρνησης και
Πολιτικών Προσώπων,
ε. Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωµατούχων
και Ευπαθών Στόχων,
3. Η Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δηµοκρατίας
διαρθρώνεται και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
του π.δ. 261/2001 (Α΄ 187) και έχει ως αποστολή:
α. την ασφάλεια του προσώπου του Προέδρου της Δηµοκρατίας και των µελών της οικογένειάς του που συνοικούν µε αυτόν, καθώς και της κατοικίας του και των χώρων και εγκαταστάσεων της Προεδρίας της Δηµοκρατίας,
β. την προσωπική ασφάλεια όσων έχουν διατελέσει
Πρόεδροι της Δηµοκρατίας µετά τις 9.6.1975,
γ. την ασφάλεια των αρχηγών κρατών και των προσωπικοτήτων ξένων κρατών που επισκέπτονται επίσηµα τη
χώρα µας κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της Δηµοκρατίας.
4. Η Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου της Κυβέρνησης
έχει την ευθύνη της ασφάλειας του Πρωθυπουργού και
των µελών της οικογένειάς του που συνοικούν µε αυτόν,
καθώς και της κατοικίας και των χώρων και µέσων λειτουργίας του Πολιτικού του Γραφείου και λειτουργεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1299/1982 (Α΄ 129).
5. Η Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων έχει
την ευθύνη της ασφάλειας του κτιρίου της Βουλής και
των Υπηρεσιών της, καθώς και της διασφάλισης της τάξης κατά τις συνεδριάσεις της, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής και τις οδηγίες του Προέδρου της.
6. Η Υπηρεσία Ασφάλειας Μελών της Κυβέρνησης και
Πολιτικών Προσώπων έχει ως αποστολή την ασφάλεια
των µελών της Κυβέρνησης, των Αρχηγών Κοµµάτων,
των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, καθώς και των προσώπων τα οποία κατείχαν πολιτικές θέσεις και λόγω της
θέσης ή της ιδιότητας αυτής ενδέχεται να αποτελέσουν
στόχους εγκληµατικής ενέργειας.
7. Η Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωµατούχων
και Ευπαθών Στόχων έχει ως αποστολή:
α. την προστασία ή τη µέριµνα για την προστασία και
την παροχή συνοδευτικής ασφάλειας στους διαπιστευµένους στη χώρα µας αρχηγούς κρατών και τα λοιπά µέλη των ξένων διπλωµατικών αποστολών, καθώς και στα
επίσηµα πρόσωπα ή άλλους αλλοδαπούς αξιωµατούχους κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στη χώρα
µας.
β. την ασφάλεια των ηµεδαπών ή µη προσώπων, πλην
πολιτικών, τα οποία λόγω της θέσης ή της ιδιότητάς τους

ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους εγκληµατικής ενέργειας,
γ. τη φρούρηση ή τη µέριµνα για τη φρούρηση ή την επιτήρηση, κατά περίπτωση, κατοικιών, γραφείων και εγκαταστάσεων, τα οποία λόγω της ιδιότητας του ιδιοκτήτη τους, του προορισµού τους ή των προσώπων που εργάζονται ή κατοικούν σ’ αυτές είναι πιθανό να αποτελέσουν στόχο δολιοφθοράς ή άλλης εγκληµατικής ενέργειας.
Άρθρο 26
Διεύθυνση Ειδικών Αστυνοµικών Δυνάµεων
1. Η Διεύθυνση Ειδικών Αστυνοµικών Δυνάµεων
(Δ.Ε.Α.Δ.) εδρεύει στην Αττική, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπαρχηγό και έχει ως αποστολή:
α. την από αέρος υποστήριξη και ενίσχυση του έργου
των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων τους για την καταπολέµηση του εγκλήµατος, την κατοχύρωση και διατήρηση της δηµόσιας τάξης, τη συµβολή στην εξασφάλιση της πολιτικής
άµυνας και της εθνικής άµυνας της χώρας και την αντιµετώπιση αστυνοµικών προβληµάτων ιδιαίτερης σηµασίας,
β. την εξουδετέρωση και καταστροφή εκρηκτικών µηχανισµών και αυτοσχέδιων βοµβών στους χώρους στους
οποίους εκτείνεται η τοπική αρµοδιότητα της Ελληνικής
Αστυνοµίας,
γ. τη διάθεση συνοδών – χειριστών αστυνοµικών σκύλων όλων των κατηγοριών, προς το σκοπό συνδροµής
στο έργο των αρµοδίων Υπηρεσιών,
δ. τη διάθεση δυνάµεων για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση σοβαρών και εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων για τις οποίες απαιτείται επέµβαση ειδικώς εκπαιδευµένων και πλήρως εξοπλισµένων µε σύγχρονα όπλα
και υλικά µέσα αστυνοµικών δυνάµεων.
2. Η Δ.Ε.Α.Δ. συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης:
α. Την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνοµίας (Υ.Ε.Μ.Ε.Α.), η οποία έχει την καθοριζόµενη από τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2334/1995 (Α΄ 184) αποστολή και ασκεί τις αρµοδιότητές της σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ιδίου νόµου και του π.δ. 36/1997 (Α΄ 36),
όπως ισχύουν κάθε φορά.
β. Την Υπηρεσία Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισµών και Συνοδών Αστυνοµικών Σκύλων, η οποία είναι
αρµόδια για την επισήµανση, περισυλλογή, εξουδετέρωση και καταστροφή εκρηκτικών µηχανισµών και αυτοσχέδιων βοµβών στους χώρους τοπικής αρµοδιότητας
της Ελληνικής Αστυνοµίας, πλην αυτών για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρµοδιότητα των ενόπλων δυνάµεων. Είναι, επίσης, αρµόδια για τη διάθεση
συνοδών – χειριστών αστυνοµικών σκύλων όλων των
κατηγοριών, προς το σκοπό συνδροµής του έργου των
αρµοδίων Υπηρεσιών στην ανίχνευση εκρηκτικών υλών
και ναρκωτικών ουσιών, στην ανεύρεση προσώπων και
πραγµάτων και στη διενέργεια αστυνοµικών περιπολιών.
γ. Την Ειδική Κατασταλτική Αντιτροµοκρατική Μονάδα
(Ε.Κ.Α.Μ.), η οποία έχει ως αποστολή τη διάθεση δυνάµεων για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση σοβαρών
και εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων, όπως τροµο-
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κρατικές ενέργειες, ένοπλες συγκρούσεις, οργανωµένες ληστείες, αεροπειρατείες, απαγωγές προσώπων και
γενικά περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται επέµβαση
ειδικώς εκπαιδευµένων και πλήρως εξοπλισµένων µε
σύγχρονα όπλα και υλικά µέσα αστυνοµικών δυνάµεων.
Η επιµέρους οργάνωση, η επιχειρισιακή τακτική, η εκπαίδευση και τα προσόντα του προσωπικού, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά στη λειτουργία και τη δράση της Ε.Κ.Α.Μ. ρυθµίζεται µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας και δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί Υποδιεύθυνση
Ειδικών Αστυνοµικών Δυνάµεων Βορείου Ελλάδος
(Υ.Ε.Α.Δ.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στη Δ.Ε.Α.Δ.
και ασκεί στην περιοχή αρµοδιότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, τις αρµοδιότητες των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
προηγούµενης παραγράφου.
Άρθρο 27
Διεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών
1. Η Διεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.)
είναι η εθνική Εγκληµατολογική Υπηρεσία της χώρας, εδρεύει στην Αττική, εποπτεύεται από τον Γενικό Επιθεωρητή Ασφάλειας και έχει ως αποστολή:
α. Την παρακολούθηση της εγκληµατικότητας, τη συγκέντρωση και ταξινόµηση όλων των στοιχείων σήµανσης των εγκληµατούντων, την εισήγηση νοµοθετικών ή
άλλων µέτρων για την προσφορότερη δίωξη του εγκλήµατος και το συντονισµό της δράσης όλων των περιφερειακών εγκληµατολογικών Υπηρεσιών της χώρας.
β. Τη διεξαγωγή της υπηρεσίας εξακρίβωσης της ταυτότητας των εγκληµατιών µε βάση τις αναγνωρισµένες
επιστηµονικές µεθόδους και την οργάνωση των εγκληµατολογικών αναζητήσεων προς ανακάλυψη των καταζητούµενων και την ανεύρεση εξαφανισθέντων ατόµων
και κλαπέντων ή απολεσθέντων αντικειµένων.
γ. Τη διερεύνηση του τόπου τέλεσης εγκληµάτων, την
περισυλλογή και αξιοποίηση των ιχνών και πειστηρίων
µε τη χρησιµοποίηση σύγχρονου επιστηµονικοτεχνικού
εξοπλισµού και την εφαρµογή επιστηµονικών και τεχνικών µεθόδων.
δ. Την παροχή πληροφοριών στις αρµόδιες αρχές για
την πρόληψη και καταστολή των εγκληµάτων και τη µέριµνα για την επαγγελµατική επιµόρφωση στις επιστηµονικές και τεχνικές µεθόδους της εγκληµατολογίας του
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και κάθε άλλης
αρχής που ασχολείται µε τη δίωξη του εγκλήµατος.
ε. Την τήρηση των εθνικών αρχείων γενετικών τύπων
(DNA) και δακτυλικών αποτυπωµάτων και την εξασφάλιση της ανταλλαγής δεδοµένων και πληροφοριών στο
πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας ιδίως όσον αφορά την καταπολέµηση της τροµοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήµατος σύµφωνα µε τις αποφάσεις
2008/615/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23.6.2008 και
2008/616/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23.6.2008 (CL
210/6.8.2008) και µεριµνά για την παρακολούθηση και αξιοποίηση του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί θεµάτων αρµοδιότητάς της.

2. Η Δ.Ε.Ε. ορίζεται ως εθνικό σηµείο επαφής για τους
σκοπούς των άρθρων 6 και 11 της απόφασης 2008/
615/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008.
3. Στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί Υποδιεύθυνση Εγκληµατολογικών
Ερευνών
Βορείου
Ελλάδος
(Υ.Ε.Ε.Β.Ε.), µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, διοικητική υπαγωγή στη Δ.Ε.Ε. και τοπική αρµοδιότητα, η οποία εκτείνεται
σε ολόκληρη την περιφέρεια της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.
Άρθρο 28
Διεύθυνση Υγειονοµικού
Η Διεύθυνση Υγειονοµικού εδρεύει στην Αττική και έχει ως αποστολή την άσκηση της υγειονοµικής υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας και ιδίως:
α. την παροχή εξωνοσοκοµειακής, ιατρικής και οδοντιατρικής περίθαλψης στο προσωπικό και την παρακολούθηση της υγείας του,
β. τη µέριµνα για την οργάνωση και λειτουργία ιατρείων, οδοντιατρείων, εργαστηρίων παρακλινικών εξετάσεων, φυσιοθεραπευτηρίων, αναρρωτηρίων, υγειονοµικών
επιτροπών και τραπεζών αίµατος,
γ. τη µέριµνα για την περίθαλψη των ασθενών και την
επίβλεψη της πορείας των νοσηλευόµενων σε νοσηλευτικά ιδρύµατα,
δ. την παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας σε ιδιώτες ασθενείς που κρατούνται ή µετάγονται από Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας,
ε. την εξέταση της σωµατικής ικανότητας του προσωπικού και των υποψηφίων για να προσληφθούν στην Ελληνική Αστυνοµία, καθώς και εκείνων που πρόκειται να
προσληφθούν ως προσωπικό ασφαλείας σύµφωνα µε το
άρθρο 19 του ν. 1339/1983 (Α΄ 35),
στ. τη µελέτη και εισήγηση επί υγειονοµικής φύσης
θεµάτων της Ελληνικής Αστυνοµίας,
ζ. τον προγραµµατισµό και την εισήγηση µέτρων για
την επάρκεια, την κατάρτιση και την επιµόρφωση του επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού της Διεύθυνσης,
η. τη µέριµνα για τον εφοδιασµό των υγειονοµικών µονάδων του Σώµατος µε τα απαραίτητα επιστηµονικά όργανα, εργαλεία και λοιπά είδη και µέσα,
θ. την εξέταση των µελών των οικογενειών του εν ενεργεία προσωπικού, καθώς και του προσωπικού που έχει συνταξιοδοτηθεί και των µελών των οικογενειών
του, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα µε διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Άρθρο 29
Διεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης
Η Διεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης εδρεύει στην
Αττική, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Προϊστάµενο
Επιτελείου και είναι αρµόδια για τον έλεγχο των διαχειρίσεων χρηµατικού και υλικού όλων των Υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνοµίας, τον έλεγχο της λειτουργίας των
οικονοµικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας και
τον οικονοµικό έλεγχο άλλων Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που ανατίθεται σε αυτήν µε ειδικές διατάξεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 30
Γενικές Αστυνοµικές Διευθύνσεις Αττικής
και Θεσσαλονίκης
1. Η Γενική Αστυνοµική Διεύθυνση Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.)
συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες:
α. Επιτελείο,
β. Διεύθυνση Αστυνοµίας Αθηνών,
γ. Διεύθυνση Αστυνοµίας Πειραιώς,
δ. Διεύθυνση Αστυνοµίας Δυτικής Αττικής,
ε. Διεύθυνση Αστυνοµίας Βορειοανατολικής Αττικής,
στ. Διεύθυνση Αστυνοµίας Νοτιοανατολικής Αττικής,
ζ. Διεύθυνση Άµεσης Δράσης Αττικής,
η. Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής,
θ. Διεύθυνση Αστυνόµευσης Αερολιµένα Αθηνών,
ι. Διεύθυνση Αστυνοµικών Επιχειρήσεων Αττικής,
ια. Διεύθυνση Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αττικής.
2. Η Γενική Αστυνοµική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης
(Γ.Α.Δ.Θ.) συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες:
α. Επιτελείο,
β. Διεύθυνση Αστυνοµίας Θεσσαλονίκης,
γ. Διεύθυνση Άµεσης Δράσης Θεσσαλονίκης,
δ. Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης,
ε. Διεύθυνση Αστυνόµευσης Κρατικού Αερολιµένα
Θεσσαλονίκης,
στ. Διεύθυνση Αστυνοµικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.
3. Τα Επιτελεία των Γενικών Αστυνοµικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης διαρθρώνονται σε Τµήµατα και έχουν ως αποστολή την εξασφάλιση της διοικητικής υποστήριξης των Γενικών Αστυνοµικών Διευθύνσεων, ιδίως σε θέµατα προσωπικού, διαχείρισης του χρηµατικού και υλικού, γραµµατειακής εξυπηρέτησης, τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και πολιτικής σχεδίασης
έκτακτης ανάγκης, καθώς και το συντονισµό των υφισταµένων τους Υπηρεσιών στην εκπλήρωση της αποστολής τους.
4. Οι Διευθύνσεις Αστυνοµίας των Γενικών Αστυνοµικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης εδρεύουν
σε δήµο της εδαφικής τους δικαιοδοσίας και ασκούν
στην περιοχή αυτή τις αρµοδιότητες της αστυνοµίας γενικής αστυνόµευσης και πολιτικής κινητοποίησης. Στις
Διευθύνσεις Αστυνοµίας υπάγονται τα Αστυνοµικά Τµήµατα και οι Αστυνοµικοί Σταθµοί που λειτουργούν στις
περιοχές δικαιοδοσίας τους.
5. Οι Διευθύνσεις Άµεσης Δράσης Αττικής και Θεσσαλονίκης εδρεύουν σε δήµους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και έχουν ως αποστολή τη διενέργεια συνεχών περιπολιών για την εξασφάλιση της δηµόσιας τάξης, την άµεση επέµβαση στα συµβάντα αστυνοµικής φύσεως, την παροχή ειδικής υποστήριξης στις λοιπές Υπηρεσίες των Γενικών Αστυνοµικών Διευθύνσεων
Αττικής και Θεσσαλονίκης και την άµεση και συνεχή παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.
6. Οι Διευθύνσεις Τροχαίας Αττικής και Θεσσαλονίκης
εδρεύουν σε δήµους της εδαφικής τους δικαιοδοσίας, ασκούν στις περιοχές των Γενικών Αστυνοµικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, τις αρµοδιότητες της αστυνοµίας τροχαίας, µε εξαίρεση τις πε-

ριοχές αρµοδιότητας των Διευθύνσεων της επόµενης
παραγράφου. Στις Διευθύνσεις Τροχαίας Αττικής και
Θεσσαλονίκης υπάγονται διοικητικά οι Υποδιευθύνσεις
και τα Τµήµατα Τροχαίας που λειτουργούν στις περιοχές
δικαιοδοσίας τους.
7. Η Διεύθυνση Αστυνόµευσης Αερολιµένα Αθηνών
και η Διεύθυνση Αστυνόµευσης Κρατικού Αερολιµένα
Θεσσαλονίκης εδρεύουν σε χώρο των εγκαταστάσεων
του αερολιµένα Αθηνών και του αερολιµένα Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα και ασκούν στην περιοχή δικαιοδοσίας
τους το σύνολο των αστυνοµικών αρµοδιοτήτων, όπως
αυτές καθορίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του
παρόντος νόµου. Ειδικά ως προς τα θέµατα δηµόσιας και
κρατικής ασφάλειας και αλλοδαπών και προστασίας συνόρων, οι Διευθύνσεις Αστυνόµευσης Αερολιµένα Αθηνών και Αστυνόµευσης Κρατικού Αερολιµένα Θεσσαλονίκης υπάγονται, αντίστοιχα, στις Διευθύνσεις Ασφάλειας και στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών, Αττικής και Θεσσαλονίκης.
8. Οι Διευθύνσεις Αστυνοµικών Επιχειρήσεων Αττικής
και Θεσσαλονίκης εδρεύουν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα και έχουν ως αποστολή τη διάθεση
Διµοιριών, για µεν τις περιφέρειες της τοπικής τους δικαιοδοσίας κατόπιν διαταγής του αντίστοιχου Γενικού Αστυνοµικού Διευθυντή, για δε την υπόλοιπη χώρα κατόπιν διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η
διάθεση των διµοιριών αποσκοπεί στην ενίσχυση των κατά τόπο αρµοδίων Διευθύνσεων Αστυνοµίας ή Περιφερειακών Αστυνοµικών Διευθύνσεων για την αποκατάσταση της δηµόσιας τάξης, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από τις λοιπές αστυνοµικές δυνάµεις κατά την κρίση
του οικείου Διευθυντή Αστυνοµίας ή Περιφερειακού Αστυνοµικού Διευθυντή. Επίσης, είναι αρµόδιες για τη λήψη µέτρων τάξης στις διάφορες συγκεντρώσεις και δηµόσιες συναθροίσεις και γενικά σε δηµόσιους χώρους ή
σε άλλα σοβαρά συµβάντα αστυνοµικής αρµοδιότητας.
Οι Διευθύνσεις Αστυνοµικών Επιχειρήσεων Αττικής και
Θεσσαλονίκης συγκροτούνται από Επιτελείο και Υποδιευθύνσεις. Η επιµέρους διάρθρωση, η επιχειρησιακή τακτική, η εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά στη λειτουργία και
τη δράση των Διευθύνσεων Αστυνοµικών Επιχειρήσεων
ρυθµίζεται µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας και δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
9. Η Διεύθυνση Μεταγωγών – Δικαστηρίων Αττικής εδρεύει στην Αττική και είναι αρµόδια για την ασφαλή µεταγωγή των κρατουµένων, καθώς και για την τήρηση της
τάξης στους χώρους των δικαστηρίων που λειτουργούν
στο νοµό Αττικής.
Άρθρο 31
Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις
1. Οι Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις (Π.Α.Δ.)
συγκροτούνται από το Επιτελείο τους και τις Υπηρεσίες
Νοµών που υπάγονται σε αυτές, σύµφωνα µε το άρθρο
35 παράγραφος 4.
2. Το Επιτελείο της Π.Α.Δ. λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, διαρθρώνεται σε Γραφεία και έχει ως αποστολή
το χειρισµό των θεµάτων γραµµατειακής και διοικητικής
υποστήριξης αυτής, την παροχή οδηγιών και κατευθύν-

24
σεων προς τις υφιστάµενες Υπηρεσίες της για την αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής τους και τη
διεκπεραίωση διοικητικού χαρακτήρα υποθέσεων που ανάγονται στις αρµοδιότητές της. Ειδικότερα, στην αποστολή του Επιτελείου Π.Α.Δ., περιλαµβάνονται, ιδίως:
α. ο χειρισµός θεµάτων µετακινήσεων, αδειών, πειθαρχίας, ηθικών και υλικών αµοιβών και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού,
β. η µέριµνα για την κατάρτιση προγραµµάτων µετεκπαίδευσης και επιµόρφωσης του προσωπικού που υπηρετεί στις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης και η υποβολή
τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνοµίας
για έγκριση, καθώς και προγραµµάτων εξάσκησης του
προσωπικού σε θέµατα αυτοάµυνας και σκοποβολής,
γ. η γραµµατειακή υποστήριξη του Επιτελείου και ο
χειρισµός θεµάτων επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων,
δ. ο χειρισµός θεµάτων οικονοµικού και διοικητικού
χαρακτήρα, όπως η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, ο εφοδιασµός των Υπηρεσιών µε όλα τα απαραίτητα µέσα, µηχανήµατα και υλικοτεχνικό εξοπλισµό και η
µέριµνα για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους,
ε. η κατανοµή και ανακατανοµή του οπλισµού, των µέσων και του υλικοτεχνικού εξοπλισµού µεταξύ των υπαγοµένων στη Διεύθυνση Υπηρεσιών,
στ. η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων και η έκδοση
διαταγών προς τις υφιστάµενες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης προς το σκοπό υλοποίησης των τιθέµενων στόχων
και γενικά για την αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση της
αποστολής τους,
ζ. η προετοιµασία έκδοσης αστυνοµικών διατάξεων,
η. ο χειρισµός θεµάτων οργάνωσης, κατεύθυνσης, συντονισµού και ελέγχου της δράσης των Υπηρεσιών της
Διεύθυνσης και την παροχή οδηγιών σε αυτές για την εφαρµογή της νοµοθεσίας που ανάγεται στην αρµοδιότητά τους,
θ. η εκπόνηση σχεδίων και η εισήγηση για την έκδοση
διαταγών αναφορικά µε τη λήψη µέτρων τάξης, την εκδήλωση επιχειρησιακών δράσεων και την ανάπτυξη και
βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των Υπηρεσιών, προς
το σκοπό ενίσχυσης της λειτουργίας και της αποτελεσµατικότητάς τους,
ι. η µέριµνα για την οµαλή λειτουργία του οικείου Κέντρου Επιχειρήσεων και τη συντήρηση του υλικοτεχνικού του εξοπλισµού,
ια. η παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας
και της επιχειρησιακής δράσης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης και η εισήγηση τρόπων, διαδικασιών και µεθόδων
αναβάθµισής της,
ιβ. ο χειρισµός θεµάτων πολιτικής σχεδίασης έκτακτης
ανάγκης.
3. Στις Π.Α.Δ. υπάγονται τα Αστυνοµικά Τµήµατα, τα
Τµήµατα Άµεσης Δράσης, τα Τµήµατα Τροχαίας, τα Αστυνοµικά Τµήµατα Αερολιµένα, τα Τµήµατα Τουριστικής Αστυνοµίας, τα Τµήµατα Μεταγωγών – Δικαστηρίων,
τα Τµήµατα Αστυνοµικών Επιχειρήσεων, οι Οµάδες Ειδικών Αποστολών και οι περιορισµένης ή µη χρονικής
διάρκειας, Αστυνοµικοί Σταθµοί, Σταθµοί Τουριστικής Αστυνοµίας, Σταθµοί Τροχαίας και Αστυνοµικοί Σταθµοί Αερολιµένα που λειτουργούν στην περιοχή της τοπικής
τους αρµοδιότητας.
4. Η τοπική αρµοδιότητα κάθε Π.Α.Δ. ταυτίζεται µε ε-

κείνη της οικείας διοικητικής περιφέρειας, µε εξαίρεση
την Π.Α.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας, η τοπική αρµοδιότητα
της οποίας περιλαµβάνει τις περιοχές των νοµών Ηµαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών και Χαλκιδικής.
5. Οι Υπηρεσίες των Π.Α.Δ., ανάλογα µε τις καθ’ ύλην
και κατά τόπο αρµοδιότητές τους, χειρίζονται, ιδίως, τα
θέµατα γενικής αστυνόµευσης, τροχαίας, πολιτικής κινητοποίησης, δηµοτικής αστυνόµευσης και εξυπηρέτησης των πολιτών, λήψης µέτρων τάξης, προληπτικής αστυνόµευσης, τουριστικής αστυνόµευσης, φύλαξης στόχων, µεταγωγής κρατουµένων και τήρησης της τάξης
στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων. Όσες από τις Υπηρεσίες αυτές ασκούν και αρµοδιότητες δηµόσιας και
κρατικής ασφάλειας και αλλοδαπών και προστασίας συνόρων, υπάγονται, ως προς αυτά τα ειδικά αντικείµενα
στις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµόδιες Υπηρεσίες των
Κλάδων Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, αντίστοιχα.
6. Τα Αστυνοµικά Τµήµατα και οι Αστυνοµικοί Σταθµοί
επιλαµβάνονται και σε θέµατα ασφάλειας, εφόσον η περιοχή της εδαφικής τους δικαιοδοσίας δεν καλύπτεται από Υπηρεσία Ασφάλειας ή δεν είναι δυνατή η άµεση ανταπόκριση της κατά τόπο αρµόδιας Υπηρεσίας Ασφάλειας. Στην τελευταία περίπτωση, τα Αστυνοµικά Τµήµατα και οι Αστυνοµικοί Σταθµοί προβαίνουν στις προβλεπόµενες άµεσες δικονοµικές και υπηρεσιακές ενέργειες
έως ότου επιληφθεί η αρµόδια Υπηρεσία Ασφάλειας και
στην οποία παραδίδουν το προανακριτικό ή άλλο υλικό
που συνέλεξαν. Επίσης, τα Αστυνοµικά Τµήµατα και οι Αστυνοµικοί Σταθµοί επιλαµβάνονται και επί θεµάτων τροχαίας, εφόσον η περιοχή τους δεν καλύπτεται από Υπηρεσία Τροχαίας.
Άρθρο 32
Διευθύνσεις Ασφάλειας
1. Η τοπική αρµοδιότητα των Διευθύνσεων Ασφάλειας
Αττικής και Θεσσαλονίκης ταυτίζεται, αντίστοιχα, µε την
τοπική αρµοδιότητα των Γενικών Αστυνοµικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης. Οµοίως, η τοπική αρµοδιότητα των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας
ταυτίζεται µε την τοπική αρµοδιότητα των αντίστοιχων
Περιφερειακών Αστυνοµικών Διευθύνσεων.
2. Σε περιπτώσεις χειρισµού σοβαρών υποθέσεων ασφάλειας, καθώς και σε περιπτώσεις που απαιτείται η
συµµετοχή ή συνδροµή Υπηρεσιών των Γενικών Αστυνοµικών Διευθύνσεων ή των Περιφερειακών Αστυνοµικών
Διευθύνσεων, η αρµόδια Διεύθυνση Ασφάλειας ενηµερώνει σχετικά τον οικείο Γενικό Αστυνοµικό Διευθυντή ή
Περιφερειακό Αστυνοµικό Διευθυντή και συνεργάζεται
µαζί του για τον καλύτερο συντονισµό των Υπηρεσιών
και την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του ζητήµατος. Οι
Υπηρεσίες των οποίων ζητείται η συνδροµή οφείλουν να
ανταποκρίνονται στο σχετικό αίτηµα.
3. Οι Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης διαρθρώνονται εσωτερικά σε Υποδιευθύνσεις, ενώ
οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ασφάλειας σε Τµήµατα.
Στις Διευθύνσεις Ασφάλειας υπάγονται οι Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας, τα Τµήµατα Ασφάλειας και τα Τµήµατα
Δίωξης Ναρκωτικών, που λειτουργούν στην περιοχή της
τοπικής τους αρµοδιότητας.
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Άρθρο 33
Διευθύνσεις Αλλοδαπών
1. Οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης εδρεύουν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα, υπάγονται απευθείας στον Κλάδο Αλλοδαπών και
Προστασίας Συνόρων και ασκούν στις περιοχές δικαιοδοσίας τους τις αρµοδιότητες επί θεµάτων αλλοδαπών
και αντιµετώπισης της παράνοµης µετανάστευσης.
2. Οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών διαρθρώνονται εσωτερικά σε Υποδιευθύνσεις ή και σε Τµήµατα. Στις Διευθύνσεις αυτές υπάγονται τα Τµήµατα Αλλοδαπών, τα Τµήµατα Δίωξης Παράνοµης Μετανάστευσης και οι Σταθµοί
Ελέγχου Διαβατηρίων – Συναλλάγµατος που λειτουργούν στην περιοχή της τοπικής τους αρµοδιότητας.
3. Η τοπική αρµοδιότητα των Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης ταυτίζεται µε την τοπική
αρµοδιότητα των αντίστοιχων Γενικών Αστυνοµικών Διευθύνσεων.
Άρθρο 34
Ειδικές - Επιχειρησιακές Οµάδες, Αστυνοµικές
Μονάδες και Κλιµάκια Υπηρεσιών
1. Οι Γενικοί Επιθεωρητές των Κλάδων Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, προς το
σκοπό αποτελεσµατικότερης εκπλήρωσης της αποστολής των περιφερειακών Υπηρεσιών των Κλάδων τους και
αντιµετώπισης σοβαρών ή έκτακτων γεγονότων ή καταστάσεων, δύνανται να εισηγούνται, στον Αρχηγό του
Σώµατος, τη συγκρότηση Ειδικών - Επιχειρησιακών Οµάδων, Αστυνοµικών Μονάδων και Κλιµακίων.
2. Οι Οµάδες και οι Μονάδες της προηγούµενης παραγράφου συγκροτούνται µε απόφαση του Αρχηγού του
Σώµατος, στελεχώνονται µε προσωπικό των κατά τόπο
και καθ’ ύλην αρµοδίων περιφερειακών Υπηρεσιών των
Κλάδων και η συγκρότησή τους, κατά Κλάδο, έχει ως εξής:
α. Στις Γενικές Αστυνοµικές Διευθύνσεις Αττικής και
Θεσσαλονίκης και στις Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις του Κλάδου Τάξης δύναται να συγκροτούνται:
αα. Κινητές Αστυνοµικές Μονάδες (Κ.Α.Μ.) που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται βάσει των διατάξεων
του άρθρου 77Α΄ του π.δ. 141/1991 (Α΄ 58), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 1 του π.δ. 80/2007 (Α΄
96) και έχουν ως αποστολή τη συµπλήρωση της οργανωµένης αστυνοµικής δράσης σε θέµατα γενικής αστυνόµευσης, µέσω της διενέργειας περιπολιών και της παροχής εξυπηρέτησης στους πολίτες, ιδίως των αποµακρυσµένων περιοχών.
ββ. Οµάδες Προληπτικής Αστυνόµευσης (Ο.Π.Α.), οι
οποίες έχουν ως αποστολή τη διενέργεια πεζών ή και εποχούµενων περιπολιών, ιδίως σε αστικές περιοχές ή
σηµεία τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης αστυνόµευσης,
προς το σκοπό αποτροπής παράνοµων ενεργειών και εµπέδωσης του αισθήµατος ασφάλειας των πολιτών.
γγ. Οµάδες Δίκυκλης Αστυνόµευσης (ΔΙ.ΑΣ.), σε περιοχές στις οποίες δεν λειτουργούν αυτοτελείς Υπηρεσίες Άµεσης Δράσης, προς το σκοπό ενίσχυσης της αστυνόµευσης και αµεσότερης ανταπόκρισης των Υπηρε-

σιών σε περιπτώσεις που απαιτείται η αστυνοµική παρέµβαση.
δδ. Οµάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), οι οποίες στελεχώνονται µε προσωπικό Υπηρεσιών Τροχαίας και έχουν ως αποστολή την
πρόληψη και καταστολή της τροχαίας παραβατικότητας,
τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων.
β. Στις Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ασφάλειας του
Κλάδου Ασφάλειας δύνανται να συγκροτούνται:
αα. Οµάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληµατικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), οι οποίες έχουν ως αποστολή τη συµβολή και παροχή ειδικής υποστήριξης στο έργο των οικείων Διευθύνσεων και Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας, για την αποτελεσµατικότερη πρόληψη και καταπολέµηση του εγκλήµατος, την αντιµετώπιση ειδικών,
αυξηµένης ή ιδιαίτερης σηµασίας αστυνοµικών προβληµάτων και την ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας των
πολιτών.
ββ. Οµάδες Ειδικών Δράσεων (Ο.Ε.Δ.), οι οποίες στελεχώνονται από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό και έχουν ως αποστολή την άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση ειδικών ή σηµαντικών ζητηµάτων ασφάλειας,
καθώς και την αντιµετώπιση σοβαρών και επικίνδυνων
καταστάσεων δηµόσιας τάξης στις περιοχές που δεν
λειτουργούν ή σε περιπτώσεις που δεν δύνανται να ανταποκριθούν άµεσα οι αρµόδιες αυτοτελείς Υπηρεσίες
Ειδικών Αποστολών.
γ. Στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων,
καθώς και στις Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις,
δύνανται να συγκροτούνται Ειδικές Οµάδες Δίωξης Παράνοµης Μετανάστευσης, οι οποίες έχουν ως αποστολή
την αναζήτηση και τον εντοπισµό σηµείων, διαδροµών
και µεθόδων παράνοµης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα,
την εξάρθρωση κυκλωµάτων διακίνησης παράνοµων µεταναστών προς τη χώρα και εντός αυτής, καθώς και την
άµεση και αποτελεσµατική ανταπόκριση του Σώµατος
στην αντιµετώπιση, ειδικών ή σοβαρών περιπτώσεων παράνοµης εισόδου, παραµονής και διακίνησης αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια.
3. Οι Οµάδες και οι Μονάδες των προηγουµένων παραγράφων δύνανται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν σχετικής διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, να διατίθενται και σε άλλες εκτός των οικείων Γενικών και Περιφερειακών Αστυνοµικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Περιφερειακών Διευθύνσεων Ασφάλειας ή Διευθύνσεων Αλλοδαπών περιοχών, για ενίσχυση των κατά τόπο αρµοδίων Υπηρεσιών. Επίσης, κατά την ίδια διαδικασία είναι δυνατή η αµοιβαία συνδροµή
Οµάδων και Μονάδων διαφορετικών Κλάδων για την αντιµετώπιση γεγονότων ή καταστάσεων κοινού υπηρεσιακού ενδιαφέροντος.
4. Ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στην επιλογή, τη
σύνθεση, στην εκπαίδευση και τη µετεκπαίδευση του
προσωπικού και στην υπαγωγή, την επιχειρησιακή τακτική και δράση και στον υλικοτεχνικό εξοπλισµό των Οµάδων και Μονάδων των προηγούµενων παραγράφων ρυθµίζονται µε διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ-
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νοµίας, η οποία εκδίδεται µε µέριµνα των οικείων Κλάδων.
5. Τα Κλιµάκια ιδρύονται µε διαταγή του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνοµίας, στελεχώνονται µε προσωπικό
της Υπηρεσίας της οποίας συστατικό µέρος αποτελούν,
δεν έχουν αυτόνοµη διοικητική και επιχειρησιακή λειτουργία και συγκροτούνται στις περιπτώσεις εκείνες
που ιδιαίτεροι λόγοι αστυνόµευσης, σε περιοχές εκτός
της έδρας της Υπηρεσίας, επιβάλλουν τη µόνιµη και επί
µακρό χρονικό διάστηµα αστυνοµική παρουσία στις περιοχές αυτές.
6. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η συγκρότηση άλλων Οµάδων, Μονάδων και Κλιµακίων, εκτός των προβλεπόµενων στις προηγούµενες παραγράφους, κατόπιν σχετικής
αιτιολογηµένης εισήγησης των Γενικών Επιθεωρητών
Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων στην οποία θα διατυπώνονται οι λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν τη συγκρότησή τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 35
Συντονισµός Υπηρεσιών
1. Η αποστολή της Ελληνικής Αστυνοµίας εκπληρώνεται µέσω της συντονισµένης, συνεχούς και αλληλοσυµπληρωµατικής δράσης των κεντρικών και περιφερειακών της Υπηρεσιών. Προς το σκοπό αυτόν όλες οι Υπηρεσίες του Σώµατος συνεργάζονται µεταξύ τους τόσο
σε στρατηγικό – επιτελικό όσο και τακτικό – επιχειρησιακό επίπεδο, συµµετέχοντας σε επιχειρήσεις ή συνδράµοντας δράσεις κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως σε περιπτώσεις λήψης µέτρων τάξης και ασφάλειας, συλλογής,
ανταλλαγής και αξιοποίησης πληροφοριών, διενέργειας
πεζών και εποχούµενων περιπολιών και αστυνοµικών ελέγχων, αστυνοµικών επιχειρήσεων, αναζητήσεων προσώπων και πραγµάτων και αντιµετώπισης έκτακτων και
σοβαρών καταστάσεων.
2. Η βασική στρατηγική κατεύθυνση για την αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής της Ελληνικής Αστυνοµίας σχεδιάζεται από τις καθ’ ύλην αρµόδιες Διευθύνσεις των Κλάδων, εγκρίνεται από την ηγεσία του Σώµατος και υλοποιείται από τους αρµόδιους Κλάδους. Στο
πλαίσιο αυτό:
α. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας συντονίζει,
εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο των
Κλάδων και του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνοµίας,
καθώς και των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας σε αυτόν. Στο πλαίσιο αυτό, σε σοβαρές περιπτώσεις και κατόπιν σχετικής εισήγησης των
Γενικών Επιθεωρητών, δύναται να διατάσσει την επιχειρησιακή δραστηριοποίηση οποιασδήποτε Υπηρεσίας των
Κλάδων Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων και σε περιοχές εκτός της τοπικής τους
αρµοδιότητας.
β. Ο Υπαρχηγός συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη
λειτουργία και το έργο των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του παρόντος νόµου.
γ. Οι Γενικοί Επιθεωρητές συνεργάζονται µεταξύ τους
και µε τον Προϊστάµενο του Επιτελείου, προς το σκοπό
εξειδίκευσης της στρατηγικής κατεύθυνσης και καθορισµού του πλαισίου διοικητικής υποστήριξης και διακλαδι-

κής δράσης συντονισµού των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών, δίδοντας σχετικές εντολές προς τις Υπηρεσίες αρµοδιότητάς τους και παρακολουθώντας την
εφαρµογή τους.
δ. Οι Γενικοί Αστυνοµικοί Διευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι Περιφερειακοί Αστυνοµικοί Διευθυντές, οι
Διευθυντές των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και
Θεσσαλονίκης, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Ασφάλειας
και οι προϊστάµενοι των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών του Σώµατος συνεργάζονται µεταξύ τους, προς το
σκοπό σχεδιασµού και υλοποίησης ειδικότερων επιχειρησιακών δράσεων, οι οποίες συµβάλλουν στην αποτελεσµατική εκπλήρωση της στρατηγικής κατεύθυνσης
του Σώµατος. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθούν, συντονίζουν και ελέγχουν το έργο των υφισταµένων τους Υπηρεσιών και παρεµβαίνουν άµεσα στην επίλυση τυχόν
δυσλειτουργικών προβληµάτων που ανακύπτουν.
ε. Οι διευθυντές, διοικητές ή προϊστάµενοι των περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώµατος διευθύνουν, διοικούν ή προΐστανται των Υπηρεσιών τους, διαχειριζόµενοι κατά τρόπο υπεύθυνο, ορθολογικό, επαγγελµατικό
και µε γνώµονα το ευρύτερο υπηρεσιακό και δηµόσιο
συµφέρον, το προσωπικό και τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό που διαθέτουν, προς το σκοπό αποτελεσµατικής εκπλήρωσης της αποστολής τους. Οι διευθυντές, διοικητές
ή προϊστάµενοι όµορων αστυνοµικών Υπηρεσιών ή Υπηρεσιών, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε περιοχές κοινής εδαφικής δικαιοδοσίας, συνεργάζονται άµεσα και
ουσιαστικά µεταξύ τους είτε στο πλαίσιο ανταλλαγής
χρήσιµων υπηρεσιακών πληροφοριών είτε στο σχεδιασµό και την υλοποίηση µεικτών επιχειρησιακών δράσεων, εντός της γενικότερης στρατηγικής κατεύθυνσης και
των εντολών, οδηγιών και κατευθύνσεων των ιεραρχικά
προϊσταµένων τους Υπηρεσιών και οργάνων.
3. Σε περιπτώσεις σχεδιασµού και υλοποίησης µέτρων
τάξης και άλλων επιχειρησιακών δράσεων διακλαδικού
χαρακτήρα σε περιφερειακό επίπεδο, την ευθύνη έχει ο
Γενικός Αστυνοµικός Διευθυντής ή ο Περιφερειακός Αστυνοµικός Διευθυντής ή ο Διευθυντής Ασφάλειας ή ο
Περιφερειακός Διευθυντής Ασφάλειας ή ο Διευθυντής
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών στην αρµοδιότητα του οποίου περιλαµβάνεται το αντικείµενο των δράσεων αυτών
αντιστοίχως. Σε περίπτωση που το συγκεκριµένο αντικείµενο άπτεται των αρµοδιοτήτων περισσοτέρων του ενός Κλάδων, την ευθύνη έχει ο ανώτερος κατά βαθµό ή
αρχαιότερος των αξιωµατικών αυτών. Οι προϊστάµενοι
των Υπηρεσιών που εµπλέκονται στην υλοποίηση των
µέτρων και των δράσεων αυτών οφείλουν να συνεργάζονται, κατά τα διαλαµβανόµενα στις περιπτώσεις δ΄ και
ε΄ της προηγούµενης παραγράφου και να παρέχουν κάθε δυνατή συνδροµή στο όργανο το οποίο έχει τη συνολική ευθύνη. Οποιαδήποτε µεταξύ τους διαφωνία αίρεται
µε απόφαση των ιεραρχικά προϊσταµένων τους και, εν
τέλει, των Γενικών Επιθεωρητών.
4. Σε κάθε Περιφερειακή Αστυνοµική Διεύθυνση, πέραν των βοηθών του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του
άρθρου 37, τοποθετείται, επιπλέον, ο απαραίτητος αριθµός αξιωµατικών, προκειµένου να εξασφαλίζεται η άµεση και αποτελεσµατική εποπτεία, συντονισµός και έλεγχος των υφισταµένων της Υπηρεσιών. Οι αξιωµατικοί αυτοί είναι ανώτεροι αξιωµατικοί, κατώτεροι στο βαθµό ή
νεότεροι των βοηθών του οικείου Περιφερειακού Αστυνοµικού Διευθυντή και φέρουν τον τίτλο του Αστυνοµικού Διευθυντή Τάξης. Στον τίτλο αυτόν, προστίθεται η ο-
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νοµασία του αντίστοιχου νοµού. Προς τούτο, ο οικείος
Περιφερειακός Αστυνοµικός Διευθυντής ορίζει, µε διαταγή του, τον τοµέα ευθύνης των Αστυνοµικών Διευθυντών Τάξης, τα ειδικότερα καθήκοντά τους, καθώς και το
πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ τους. Κάθε τοµέας ευθύνης
ταυτίζεται εδαφικά µε το σύνολο της τοπικής αρµοδιότητας των Υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Αστυνοµικής Διεύθυνσης που λειτουργούν στην περιοχή του αντίστοιχου νοµού της εδαφικής της δικαιοδοσίας. Οι Αστυνοµικοί Διευθυντές Τάξης εδρεύουν σε Υπηρεσίες
της Π.Α.Δ. που λειτουργούν στις πρωτεύουσες των οικείων νοµών και εποπτεύουν, συντονίζουν, κατευθύνουν
και ελέγχουν τις Υπηρεσίες του τοµέα ευθύνης τους,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τις εντολές και
οδηγίες του Περιφερειακού Αστυνοµικού Διευθυντή. Ειδικά για τους νοµούς που κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου λειτουργούν περισσότερες από µία Αστυνοµικές Διευθύνσεις ορίζονται ισάριθµοι Αστυνοµικοί
Διευθυντές Τάξης και στον τίτλο τους προστίθεται η ονοµασία του τοµέα ευθύνης τους. Οι Αστυνοµικοί Διευθυντές Τάξης υποστηρίζονται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους από το απολύτως αναγκαίο προς τούτο
προσωπικό της οικείας Περιφερειακής Αστυνοµικής Διεύθυνσης.
5. Ο συντονισµός, η εποπτεία και ο έλεγχος των Τµηµάτων Συνοριακής Φύλαξης, των Τµηµάτων Δίωξης Παράνοµης Μετανάστευσης, των Τµηµάτων Αλλοδαπών,
των Τµηµάτων Διαβατηριακού Ελέγχου και των Υπηρεσιών Φύλαξης των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών που λειτουργούν στις περιοχές των Περιφερειακών Αστυνοµικών Διευθύνσεων, καθώς και των
Υπηρεσιών των άλλων Κλάδων που λειτουργούν στις
περιοχές αυτές και ασκούν αρµοδιότητες σε θέµατα διαβατηριακού ελέγχου, αλλοδαπών και δίωξης παράνοµης
µετανάστευσης, ως προς τα ειδικά αυτά αντικείµενα, εξασφαλίζεται από ειδικούς προς τούτο, αξιωµατικούςσυντονιστές. Ως αξιωµατικοί- συντονιστές επί θεµάτων
αλλοδαπών τοποθετούνται Αστυνοµικοί Διευθυντές ή Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές του Κλάδου Αλλοδαπών και
Προστασίας Συνόρων. Οι αξιωµατικοί αυτοί φέρουν τον
τίτλο του Περιφερειακού Συντονιστή Αλλοδαπών, στον
οποίο προστίθεται η ονοµασία της Περιφέρειας ή της γεωγραφικής περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται. Οι
Περιφερειακοί Συντονιστές Αλλοδαπών εδρεύουν όπου
και οι αντίστοιχες Περιφερειακές Αστυνοµικές Διευθύνσεις και υποστηρίζονται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους από το απολύτως αναγκαίο προς τούτο προσωπικό. Σε περιπτώσεις που στην περιοχή Περιφερειακής Αστυνοµικής Διεύθυνσης είναι απαραίτητος ο ορισµός περισσότερων του ενός Περιφερειακών Συντονιστών Αλλοδαπών, από τον οικείο Κλάδο καθορίζονται
και ο τοµέας ευθύνης και η έδρα αυτών. Οι Περιφερειακοί Συντονιστές Αλλοδαπών και το προσωπικό από το οποίο υποστηρίζονται υπάγονται στον Κλάδο Αλλοδαπών
και Προστασίας Συνόρων και εξυπηρετούνται διαχειριστικά από το Επιτελείο των οικείων Περιφερειακών Αστυνοµικών Διευθύνσεων.
6. Για τυχόν συγχύσεις ή δυσλειτουργίες που ανακύπτουν µεταξύ Υπηρεσιών στο πλαίσιο της λειτουργικής
και επιχειρησιακής τους δράσης αποφαίνονται για την επίλυσή τους:

α. ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας, προκειµένου
για τους Κλάδους, το Επιτελείο και τις Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας σε αυτόν,
β. ο Υπαρχηγός, προκειµένου για αυτοτελείς κεντρικές ή περιφερειακές Υπηρεσίες διαφορετικών Κλάδων,
καθώς και για τις αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες που εποπτεύονται και ελέγχονται από τον ίδιο,
γ. οι Γενικοί Επιθεωρητές, ως προς τις Διευθύνσεις
του Κλάδου τους και τις Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας σε αυτούς, επιπέδου Διεύθυνσης και άνω,
δ. ο Προϊστάµενος του Επιτελείου, προκειµένου για
τις Διευθύνσεις του Επιτελείου και τις αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες, οι οποίες εποπτεύονται και ελέγχονται από τον ίδιο,
ε. οι Γενικοί Αστυνοµικοί Διευθυντές, οι Περιφερειακοί Αστυνοµικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές και Περιφερειακοί Διευθυντές Ασφάλειας και οι Διοικητές, Διευθυντές ή Προϊστάµενοι Υπηρεσιών, για τις υφιστάµενες
Yπηρεσίες τους.
Άρθρο 36
Διοίκηση
1. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας ασκεί τη διοίκηση του Σώµατος και είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο Αρχηγός επιλέγεται από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικών και Άµυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) για θητεία δύο ετών, η οποία δύναται
να παραταθεί µέχρι ένα ακόµη έτος. Η αποστρατεία του
Αρχηγού πριν από τη λήξη της θητείας του επιτρέπεται
είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε για σοβαρούς λόγους
που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του ή το
κύρος της θέσεώς του, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α.. Με την ίδια απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α.
µπορεί στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας που αποστρατεύεται να απονέµεται ο βαθµός του Στρατηγού
εν αποστρατεία.
2. Ο Υπαρχηγός είναι ο αρχαιότερος Αντιστράτηγος
µετά τον Αρχηγό και άµεσος βοηθός του Αρχηγού, τον
οποίο και αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος.
3. Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός βοηθούνται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από τους Γενικούς Επιθεωρητές Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας
Συνόρων και τον Προϊστάµενο του Επιτελείου.
4. Οι Γενικοί Επιθεωρητές καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το έργο όλων των Περιφερειακών Αστυνοµικών Υπηρεσιών του οικείου Κλάδου, καθώς και των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών του Σώµατος των οποίων η εποπτεία και ο έλεγχος του έχει ανατεθεί.
5. Ο Προϊστάµενος Επιτελείου καθοδηγεί, συντονίζει,
εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Διευθύνσεων του Επιτελείου και της Διεύθυνσης Υγειονοµικού.
6. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας µπορεί µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να µεταβιβάζει στον Υπαρχηγό, στους Γενικούς Επιθεωρητές, στον Προϊστάµενο του Επιτελείου,
στους Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων και του
Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνοµίας και στους Προϊ-
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σταµένους των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης, ορισµένες αρµοδιότητές του, εκτός από αυτές που του µεταβίβασε µε απόφασή του ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, µπορεί να µεταβιβάζει στα πιο πάνω όργανα το δικαίωµα να υπογράφουν
«µε εντολή του».
7. Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι Γενικοί
Επιθεωρητές, ο Προϊστάµενος του Επιτελείου, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων και του Επιτελείου και οι Προϊστάµενοι των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης µπορούν να µεταβιβάζουν, ύστερα από έγκριση
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, σε υφισταµένους τους το δικαίωµα υπογραφής «µε εντολή τους» για
θέµατα αρµοδιότητάς τους, εκτός από αυτά που τους µεταβίβασαν µε αποφάσεις τους οι προϊστάµενοί τους.
Άρθρο 37
Βαθµοί Διοικούντων
1. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας φέρει το βαθµό του Αντιστράτηγου Αστυνοµίας. Τον ίδιο βαθµό φέρουν ο Υπαρχηγός και οι Γενικοί Επιθεωρητές των Κλάδων Τάξης και Ασφάλειας.
2. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Κλάδου Αλλοδαπών και
Προστασίας Συνόρων και ο Προϊστάµενος του Επιτελείου φέρουν το βαθµό του Αντιστράτηγου ή του Υποστράτηγου Αστυνοµίας.
3. Σε καθέναν από τους Κλάδους Τάξης, Ασφάλειας
και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, καθώς και στο
Επιτελείο τοποθετούνται τουλάχιστον δύο ανώτατοι αξιωµατικοί, µε το βαθµό του Υποστράτηγου ή του Ταξίαρχου Αστυνοµίας, ως βοηθοί των οικείων Γενικών Επιθεωρητών και του Προϊστάµενου Επιτελείου.
4. Οι Γενικοί Αστυνοµικοί Διευθυντές των Γενικών Αστυνοµικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο
Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας
Επισήµων Προσώπων και Ευπαθών Στόχων, οι Περιφερειακοί Αστυνοµικοί Διευθυντές, οι Διευθυντές και Περιφερειακοί Διευθυντές Ασφάλειας, οι Διευθυντές της Διεύθυνσης Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας, της
Διεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας, της Διεύθυνσης
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, καθώς και ο υγειονοµικός αξιωµατικός που τοποθετείται Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονοµικού, φέρουν το βαθµό του Υποστράτηγου ή του Ταξίαρχου Αστυνοµίας.
5. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων και οι
Διευθυντές των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης φέρουν το βαθµό του Ταξίαρχου Αστυνοµίας ή του Αστυνοµικού Διευθυντή. Επίσης,
το βαθµό του Ταξίαρχου Αστυνοµίας ή του Αστυνοµικού
Διευθυντή φέρουν και οι αξιωµατικοί που τοποθετούνται
ως βοηθοί των Γενικών Αστυνοµικών Διευθυντών Αττικής και Θεσσαλονίκης, των Περιφερειακών Αστυνοµικών
Διευθυντών και των Διευθυντών και Περιφερειακών Διευθυντών Ασφάλειας.
6. Διευθυντές, Προϊστάµενοι ή Τµηµατάρχες, κατά περίπτωση, των αυτοτελών ή µη Υπηρεσιών επιπέδου Υποδιεύθυνσης τοποθετούνται Αστυνοµικοί Διευθυντές ή Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόµοι Α΄.
7. Τµηµατάρχες των Τµηµάτων των Διευθύνσεων των

Κλάδων και του Επιτελείου τοποθετούνται Αστυνοµικοί
Διευθυντές ή Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόµοι
Α΄.
8. Διοικητές ή Προϊστάµενοι των Κεντρικών και Περιφερειακών, αυτοτελών ή µη, Υπηρεσιών επιπέδου Τµήµατος τοποθετούνται Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόµοι Α΄ ή Αστυνόµοι Β΄ ή Υπαστυνόµοι Α΄ και Β΄.
9. Διοικητές των Υπηρεσιών επιπέδου Αστυνοµικού
Σταθµού τοποθετούνται Υπαστυνόµοι Α΄ και Β΄ ή Ανθυπαστυνόµοι - Αρχιφύλακες.
10. Διευθυντές των Διευθύνσεων Επικοινωνίας και Πολιτικού Προσωπικού τοποθετούνται πολιτικοί υπάλληλοι
που έχουν τις προβλεπόµενες από τις ισχύουσες διατάξεις προϋποθέσεις. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών
µπορεί να τοποθετείται Διευθυντής και πολιτικός υπάλληλος. Σε θέσεις προϊσταµένων Τµηµάτων κεντρικών και
περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας
τοποθετούνται και πολιτικοί υπάλληλοι των κατηγοριών
Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε., σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό.
11. Οι ανώτατοι αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας τοποθετούνται µε απόφαση του Αρχηγού του Σώµατος. Η τοποθέτηση των οµοιόβαθµων Γενικών Επιθεωρητών των Κλάδων Τάξης, Ασφάλειας, Αλλοδαπών και
Προστασίας Συνόρων, καθώς και του Προϊστάµενου του
Επιτελείου πραγµατοποιείται ανεξαρτήτως της σειράς
αρχαιότητάς τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Άρθρο 38
1. Η Αστυνοµική Ακαδηµία αποτελεί νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου, έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και η εποπτεία σε αυτήν ασκείται από τον Υπουργό
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη µέσω του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνοµίας και από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Η Αστυνοµική Ακαδηµία έχει ως αποστολή την εκπαίδευση, µετεκπαίδευση, επιµόρφωση και εξειδίκευση
όλων των κατηγοριών και βαθµών του προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνοµίας. Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της η Αστυνοµική Ακαδηµία αναπτύσσει συνεργασίες µε εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και συµµετέχει
σε προγράµµατα, δράσεις και πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού ή ερευνητικού χαρακτήρα που συµβάλλουν γενικά
στην αναβάθµιση της παρεχόµενης από αυτήν επαγγελµατικής και ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι των
Σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας έχουν πρόσβαση
σε συναφή µε την αποστολή της Ελληνικής Αστυνοµίας
και τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού της, µεταπτυχιακά προγράµµατα των ανώτατων και ανώτερων εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της χώρας ή και του εξωτερικού,
ιδίως στους τοµείς της νοµικής, διοικητικής και οικονοµικής επιστήµης, της πληροφορικής, της εγκληµατολογίας, της ανάπτυξης και διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού και της κοινωνιολογίας.
3. Η Αστυνοµική Ακαδηµία συγκροτείται από το Επιτελείο της και τις ακόλουθες Σχολές:
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α. Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνοµίας,
β. Σχολή Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας,
γ. Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Ελληνικής Αστυνοµίας,
δ. Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.
4. Η Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνοµίας ανήκει στην ανώτερη βαθµίδα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις και παρέχει ισότιµη εκπαίδευση και χορηγεί ισότιµα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Στην ανώτερη βαθµίδα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ανήκει και
το Τµήµα Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης
Ελληνικής Αστυνοµίας.
5. Η Σχολή Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας είναι ισότιµη µε τα Ιδρύµατα και τις Σχολές του Πανεπιστηµιακού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και τις αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάµεων
της χώρας και παρέχει ισότιµη εκπαίδευση και χορηγεί ισότιµα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα Ιδρύµατα και τις Σχολές αυτές.
6. Τα πτυχία και οι βεβαιώσεις φοίτησης ή παρακολούθησης µαθηµάτων στις Σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας υπογράφονται από τον διοικητή αυτής και απονέµονται σε ειδική τελετή.
7. Τα εκπαιδευτικά όργανα της Αστυνοµικής Ακαδηµίας είναι:
α. Τo Εκπαιδευτικό Συµβούλιο, το οποίο συγκροτείται
από το διοικητή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, ως πρόεδρο και τον υποδιοικητή αυτής, το διοικητή της οικείας
Σχολής, το διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και
Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου Ελληνικής Αστυνοµίας και τον Διευθυντή Σπουδών, καθώς και
έναν εκπρόσωπο του διδακτικού προσωπικού της οικείας
Σχολής, ως µέλη. Χρέη γραµµατέα εκτελεί ο προϊστάµενος του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Μελετών του Επιτελείου της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, ο οποίος τηρεί τα
πρακτικά και το βιβλίο αποφάσεων του εκπαιδευτικού
συµβουλίου. Τo Εκπαιδευτικό Συµβούλιο συγκροτείται
µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας.
β. Ο Διευθυντής Σπουδών κάθε Σχολής, ο οποίος επιλέγεται από το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο της προηγούµενης παραγράφου, µεταξύ του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) της χώρας που διδάσκει στην Αστυνοµική Ακαδηµία. Αν δεν υπάρχει τέτοιο προσωπικό, ως Διευθυντής Σπουδών ορίζεται διδάσκων καθηγητής, κάτοχος
διδακτορικού τίτλου, της οικείας Σχολής. Η αποζηµίωση
για την πέραν των διδακτικών τους καθηκόντων απασχόληση των Διευθυντών Σπουδών καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
8. α. Το διδακτικό προσωπικό της Αστυνοµικής Ακαδηµίας ορίζεται µε απόφαση του διοικητή της και επιλέγεται ως ακολούθως:
(1) Για την επιλογή του διδακτικού προσωπικού των ακαδηµαϊκού χαρακτήρα µαθηµάτων αποφασίζει τριµελής
Επιτροπή, η οποία συντίθεται από τον υποδιοικητή της
Αστυνοµικής Ακαδηµίας ή τον αναπληρωτή του, ως πρό-

εδρο και µέχρι δύο (2) καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. της χώρας, του ιδίου ή συναφούς µε την υπό
πλήρωση θέση γνωστικού αντικειµένου.
(2) Για την επιλογή του διδακτικού προσωπικού των µη
ακαδηµαϊκών µαθηµάτων αποφασίζει τριµελής Επιτροπή, η οποία συντίθεται από τον υποδιοικητή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας ή τον αναπληρωτή του, τον διοικητή
της οικείας Σχολής και τον διευθυντή της Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Χρέη προέδρου της Επιτροπής εκτελεί το κατά βαθµό ανώτερο ή αρχαιότερο µέλος αυτής.
β. Οι Επιτροπές των υποπεριπτώσεων (1) και (2) της
προηγούµενης περίπτωσης συγκροτούνται µε απόφαση
του διοικητή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας.
γ. Με τις ίδιες ως άνω διαδικασίες επιλέγονται και ορίζονται ισάριθµοι προς τους τακτικούς αναπληρωτές καθηγητές.
δ. Ως εκπρόσωπος του διδακτικού προσωπικού κάθε
Σχολής ορίζεται διδάσκων καθηγητής της Σχολής αυτής,
κάτοχος διδακτορικού τίτλου, ο οποίος επιλέγεται από
το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο.
9. Για την επιλογή του διδακτικού προσωπικού της
προηγούµενης παραγράφου προηγείται, απαραιτήτως, η
δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, µε την οποία καθορίζονται τα προσόντα που απαιτούνται, τα δικαιολογητικά
που υποβάλλονται προς πιστοποίηση των προσόντων
των υποψηφίων, καθώς επίσης η διάρκεια και οι λοιποί όροι εργασίας. Για τη διδασκαλία, στην Αστυνοµική Ακαδηµία, µαθήµατος του οποίου το γνωστικό αντικείµενο
διδάσκεται σε Α.Ε.Ι., απαιτείται η κατοχή διδακτορικού
τίτλου σπουδών στο ίδιο ή σε συναφές αντικείµενο και
µόνον εφόσον δεν υπάρχει υποψήφιος καθηγητής για το
µάθηµα αυτό επιτρέπεται η διδασκαλία του από καθηγητή κάτοχο µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές
αντικείµενο. Η προκήρυξη εκδίδεται από το διοικητή της
Αστυνοµικής Ακαδηµίας, ύστερα από σχετική εισήγηση
του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, η οποία υποβάλλεται
πριν από τη λήξη του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους
και δηµοσιεύεται σε τουλάχιστον δύο (2) ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Με την προκήρυξη
καθορίζεται και η αµοιβή των καθηγητών ή αναπληρωτών καθηγητών Α.Ε.Ι. που συµµετέχουν στις τριµελείς
Επιτροπές επιλογής της προηγούµενης παραγράφου.
10. Ο Διευθυντής Σπουδών κάθε Σχολής, σε συνεργασία µε τον διοικητή αυτής, εντός ενός (1) µηνός από τη
λήξη του εκπαιδευτικού έτους, εισηγείται προς το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο αναφορικά µε το πρόγραµµα σπουδών, τις θεµατικές ενότητες της διδακτέας ύλης, τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα, συγγράµµατα και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό που θεωρείται αναγκαίο για την εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής, καθώς και για κάθε άλλο
θέµα που αφορά στην εκπαιδευτική και ακαδηµαϊκή λειτουργία της Σχολής για το επόµενο εκπαιδευτικό έτος.
Επί της εισηγήσεως αποφασίζει το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο εντός ενός (1) µηνός από την υποβολή της και σε
κάθε περίπτωση είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού έτους.
11. Από τη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας µπορεί, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής
της, να οργανώνονται και να υλοποιούνται, αυτοδυνάµως ή σε συνεργασία µε Α.Ε.Ι. της χώρας ή ανάλογου ε-
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πιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύµατα άλλων χωρών, προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών και να απονέµονται αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών. Τα προγράµµατα αυτά καταρτίζονται από ειδική τριµελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται για αυτόν το σκοπό µε απόφαση του διοικητή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και συντίθεται από τον διοικητή
της Σχολής, ως πρόεδρο και µέλη το Διευθυντή Σπουδών της Σχολής αυτής και έναν καθηγητή Α.Ε.Ι. του ιδίου
ή συναφούς προς το µεταπτυχιακό πρόγραµµα γνωστικού αντικειµένου, ο οποίος, σε περίπτωση συνεργασίας,
προέρχεται από το συνεργαζόµενο Α.Ε.Ι.. Το περιεχόµενο του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών υποβάλλεται στο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο και εγκρίνεται από
αυτό. Μέρος των µεταπτυχιακών προγραµµάτων µπορεί
να υλοποιείται σε Σχολές ή Τµήµατα Α.Ε.Ι. της χώρας
µας ή και στην αλλοδαπή. Διευθυντής του Προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών είναι ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής, ο οποίος µεριµνά για την οµαλή υλοποίησή του. Με τον οικείο κανονισµό ρυθµίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα και λεπτοµέρειες εφαρµογής του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία αφορούν,
ιδίως:
α. το αντικείµενο, το σκοπό και τη χρονική διάρκεια
του προγράµµατος, καθώς και το είδος των µεταπτυχιακών τίτλων που απονέµονται,
β. τις κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές, τη διαδικασία εισαγωγής τους, τα διδασκόµενα µαθήµατα, τις πρακτικές ασκήσεις, τον αριθµό των µεταπτυχιακών φοιτητών και τη διδακτική και ερευνητική απασχόλησή τους,
γ. τις ανάγκες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδοµή για την απρόσκοπτη εφαρµογή του προγράµµατος, το
συνολικό κόστος υλοποίησής του, καθώς και τις πηγές
και το ύψος χρηµατοδότησής του, αναλυτικά,
δ. την τυχόν αναθεώρηση επιµέρους παραµέτρων του
σχετικού προγράµµατος σπουδών και
ε. κάθε άλλο θέµα που αφορά στην οργάνωση και υλοποίηση του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών.
12. Στο Επιτελείο της Αστυνοµικής Ακαδηµίας λειτουργεί Υπηρεσία Οικονοµικής Διαχείρισης και Τεχνικής
Υποστήριξης, η οποία είναι αρµόδια για τη διαχείριση
των θεµάτων οικονοµικής φύσεως και υλικοτεχνικού εξοπλισµού της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και των υπαγοµένων σε αυτήν Υπηρεσιών, όπως τα θέµατα προϋπολογισµού, µισθοδοσίας, δαπανών, προµηθειών και γενικά,
διαχείρισης των οικονοµικών πόρων, καθώς και τα θέµατα εφοδιασµού, συντήρησης και διανοµής στο προσωπικό και τις Υπηρεσίες των απαραίτητων µέσων, µηχανηµάτων και λοιπών εφοδίων και υλικών. Στις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας αυτής περιλαµβάνονται, ιδίως:
α. η κατάρτιση, η έγκαιρη υποβολή για έγκριση, τροποποίηση ή αναµόρφωση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και η συγκέντρωση, επεξεργασία και η αξιολόγηση
των συναφών προς το ζήτηµα αυτό στοιχείων,
β. η έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή για έγκριση του ετήσιου ή µεσοπρόθεσµου προγράµµατος προµηθειών, η
µέριµνα για την εκτέλεσή του και η διεκπεραίωση όλων
των συναφών µε το ζήτηµα αυτό διαδικασιών, όπως η
διενέργεια διαγωνισµών, η παραλαβή των προµηθειών
και η εκποίηση ή καταστροφή του περιορισµένης οικονοµικής εκµετάλλευσης ή άχρηστου υλικού, σύµφωνα µε

τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις,
γ. η διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν στην
εκκαθάριση δαπανών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και η σύνταξη του απολογισµού και ισολογισµού και η υποβολή τους για έγκριση,
δ. η διεκπεραίωση των διαδικασιών που προβλέπονται
για τη µισθοδοσία, την αµοιβή ή την αποζηµίωση του πάσης φύσεως προσωπικού της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, η
παρακολούθηση και τακτοποίηση των µισθολογικών του
µεταβολών και η µέριµνα για τη µηχανογραφική επεξεργασία, ανάλυση και τήρηση των σχετικών στοιχείων,
ε. η παραλαβή και η µέριµνα για την εξόφληση των
χρηµατικών ενταλµάτων και η διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
στ. η καταγραφή, παρακολούθηση, αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης και κινητής περιουσίας και του κάθε
είδους εξοπλισµού της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και η
διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών.
13. Πόροι της Αστυνοµικής Ακαδηµίας είναι, ιδίως:
α. η ετήσια κρατική επιχορήγηση, που εγγράφεται
στον προϋπολογισµό εξόδων του ΕΦ.43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»,
β. οι πρόσοδοι από τη µίσθωση ή κατ’ άλλον τρόπο αξιοποίηση περιουσιακών της στοιχείων,
γ. τα έσοδα από τη συµµετοχή της σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα χρηµατοδότησης,
δ. οι κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές,
κληρονοµιές, κληροδοσίες και πόροι συναφείς προς το
σκοπό και την αποστολή της.
Για το έτος 2014 η κρατική επιχορήγηση της περίπτωσης α΄ δίδεται µε ισόποση µείωση των αντίστοιχων
Κ.Α.Ε. λειτουργικών δαπανών του προϋπολογισµού εξόδων του ΕΦ.43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».
Από το έτος 2015 και µετά η ανωτέρω κρατική επιχορήγηση δίδεται εντός των ανωτάτων ορίων πιστώσεων
που ισχύουν για τον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, όπως ισχύει.
14. Ως προϊστάµενος της Αστυνοµικής Ακαδηµίας τοποθετείται, µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, αξιωµατικός µε το βαθµό του Υποστράτηγου
Αστυνοµίας ή Ταξίαρχου Αστυνοµίας, ο οποίος φέρει
τον τίτλο του διοικητή. Ως υποδιοικητής ορίζεται αξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας µε το βαθµό του Ταξίαρχου ή του Αστυνοµικού Διευθυντή. Ως διοικητές των
Σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας ορίζονται αξιωµατικοί µε το βαθµό του Ταξίαρχου ή του Αστυνοµικού Διευθυντή.
15. Η λειτουργία της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και η εισαγωγή για εκπαίδευση και µετεκπαίδευση στις Σχολές
της διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 41 παράγραφοι 1, 3, 7 έως 10, 42 και 43 του ν. 1481/1984
(Α΄ 152) και του ν. 2226/1994 (Α΄ 122).
16. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µετά από πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθµίζονται, µέσα στο πλαίσιο του άρθρου αυτού, τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της
Αστυνοµικής Ακαδηµίας και των Σχολών που υπάγονται
σε αυτήν, της διδακτέας ύλης, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, των υποχρεώσεων και των δικαιωµά-

31
των των δοκίµων, των εξετάσεων και των λοιπών τρόπων ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών, η φοίτηση και
η αποφοίτηση από τις Σχολές και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια. Τα προεδρικά διατάγµατα του προηγούµενου εδαφίου κωδικοποιούνται µε προεδρικό διάταγµα,
που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και απαρτίζουν
τον κανονισµό εκπαίδευσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 39
Τελικές διατάξεις
1. Για τη ρύθµιση των θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας και
του προσωπικού της εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 11 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152) και 28 παρ. 1 του
ν. 2800/2000 (Α΄ 41).
2. Διατάξεις νόµων και κανονιστικών πράξεων που
ρυθµίζουν θέµατα προσωπικού και Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον
δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.
3. Για την εφαρµογή των ρυθµίσεων των προεδρικών
διαταγµάτων 100/2003 και 211/2005, ως περιοχή µετάθεσης νοείται η περιφέρεια της Γενικής Αστυνοµικής Διεύθυνσης Αττικής, της Γενικής Αστυνοµικής Διεύθυνσης
Θεσσαλονίκης ή των πρώην Αστυνοµικών Διευθύνσεων,
η έδρα των οποίων λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό των µορίων λόγω απόστασης. Προκειµένου για νησιωτικές περιοχές η απόσταση για τον υπολογισµό των
µορίων προσµετράται από το κύριο λιµάνι του νησιού.
4. Το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας
που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος υπηρετεί σε Υπηρεσίες Αστυνοµικών Διευθύνσεων δεν µετατίθεται χωρίς αίτησή του εκτός αυτών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 12, 15, 16 και 17 του π.δ. 100/2003
και των άρθρων 11, 12 και 13 του π.δ. 211/2005.
5. Για την εφαρµογή των ρυθµίσεων του άρθρου 30Α
του ν.1264/1982, όπως ισχύει, ως «Αστυνοµική Διεύθυνση νοµού» νοείται η περιφέρεια των πρώην Αστυνοµικών Διευθύνσεων.
6. Τα ειδικά επιδόµατα τα οποία χορηγούνται στο προσωπικό των υπηρεσιών των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄
της παρ. 2 του άρθρου 26, σύµφωνα µε ισχύουσες διατάξεις εξακολουθούν να καταβάλλονται σε αυτό και µετά
την υπαγωγή των υπηρεσιών αυτών στη Διεύθυνση Ειδικών Αστυνοµικών Δυνάµεων.
7. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2
του άρθρου 3 του π.δ. 100/2003 (Α΄ 94), το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 1 του π.δ. 107/2012 (Α΄ 185), µετά
τη λέξη «Ξάνθης», προστίθεται η λέξη «Δράµας».
Άρθρο 40
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων µε τις
οποίες θα καθοριστούν η οργάνωση, η λειτουργία και οι
αρµοδιότητες των Υπηρεσιών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, οι Υπηρεσίες της Ελληνι-

κής Αστυνοµίας εξακολουθούν να λειτουργούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων
του πρώτου εδαφίου της παρ. 16 του άρθρου 38 του παρόντος νόµου, η Αστυνοµική Ακαδηµία και οι Σχολές που
υπάγονται σε αυτήν εξακολουθούν να λειτουργούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
3. Για τα ήδη λειτουργούντα συνεργεία µεταφορικών
µέσων της Ελληνικής Αστυνοµίας απαιτείται µόνο άδεια
λειτουργίας η οποία εκδίδεται, εντός δύο ετών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 19. Μέχρι την έκδοση της
ως άνω άδειας τα συνεργεία αυτά εξακολουθούν να λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του
Κεφαλαίου Β΄ του β.δ. 24/1970 (Α΄ 7).
Άρθρο 41
Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων –
Σύσταση οργανικών θέσεων αστυνοµικού
προσωπικού ειδικών καθηκόντων
1. Από το σύνολο των κενών, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, οργανικών θέσεων αστυφυλάκων
γενικών καθηκόντων, καταργούνται έξι χιλιάδες επτακόσιες (6.700) οργανικές θέσεις.
2. Συνιστώνται τριακόσιες (300) νέες οργανικές θέσεις
αστυνοµικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων, οι οποίες
προστίθενται στις προβλεπόµενες από την περίπτωση δ΄
της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 οργανικές θέσεις. Ο αριθµός των θέσεων αυτών, κατά κατηγορία και
ειδικότητα, καθορίζεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 42
Τροποποίηση διατάξεων
1. Οι παράγραφοι 1 και 7 του άρθρου 13 του
ν. 2800/2000 (Α΄ 41) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνοµίας συνιστάται και λειτουργεί Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο συγκροτείται από τους:
α. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας ως πρόεδρο,
β. Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας,
γ. Γενικούς Επιθεωρητές Τάξης, Ασφάλειας και Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων και
δ. Προϊστάµενο Επιτελείου, ως µέλη.»
«7. Το Συµβούλιο συνεδριάζει µε την παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) µελών. Όταν συγκαλείται για τη
διαχείριση κρίσεων ή για σοβαρά θέµατα ασφάλειας,
µπορεί να καλούνται και να συµµετέχουν και οι οικείοι
Γενικοί Αστυνοµικοί Διευθυντές ή Περιφερειακοί Αστυνοµικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές ή Περιφερειακοί
Διευθυντές Ασφάλειας.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.
1711/1987 (Α΄ 109), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3181/2003 (Α΄ 218), αντικαθίσταται ως εξής:
«Το προσωπικό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τριακόσια (300) άτοµα».
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3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν.
2713/1999 (Α΄ 89), το οποίο προστέθηκε µε την παρ. 3
του άρθρου 13 του ν. 3387/2005 (Α΄ 224), αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη συνιστάται Κεντρικό Συµβούλιο Πρόληψης
Παραβατικότητας (ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ.), µε αποστολή την παροχή επιστηµονικών κατευθύνσεων και οδηγιών στις Επιτροπές Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας
(Ε.Π.Σ.Α.), καθώς και το συντονισµό των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής τους.»
4. Το άρθρο 34 παρ. 23 του ν. 4115/2013 τροποποιείται
ως εξής:
«Κατά τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και
στη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας θα
πραγµατοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδηµαϊκό έτος
2015-2016.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

του άρθρου 14 του ν. 3686/2008 (Α΄ 158) και την παρ. 5
του άρθρου 5 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), αντικαθίσταται
ως εξής:
«6. Οι αστυνοµικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, µετά τη λήξη της αρχικής θητείας τους, µετατίθενται, εφόσον επιθυµούν, σε Υπηρεσίες του τόπου συµφερόντων τους (άρθρο 2 του π.δ. 100/2003, Α΄ 94), έστω
κι αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση.»
4. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 2713/1999, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 36 του
ν. 2800/2000 και την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.
3103/2003 (Α΄ 23), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Όποιος προβαίνει στην άσκηση σωµατικής βίας, απειλών ή εκφοβισµού ή οποιασδήποτε άλλης επέµβασης
στην άσκηση υπηρεσιακών καθηκόντων του εποπτεύοντος εισαγγελικού λειτουργού ή αστυνοµικού που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, επηρεάζει
τον µάρτυρα ή αλλοιώνει ή αποκρύπτει αποδεικτικά µέσα, σε σχέση µε τα αδικήµατα που αναφέρονται στην
παρ. 2 του άρθρου 1 µε σκοπό την παρακώλυση του ανακριτικού έργου ή την παρεµπόδιση απονοµής της Δικαιοσύνης τιµωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 225 του
Π.Κ., αν η πράξη αυτή δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη
ποινική διάταξη.»

Άρθρο 43
Ρύθµιση θεµάτων της Υπηρεσίας Εσωτερικών
Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας

Άρθρο 44
Ρύθµιση ειδικών θεµάτων
της Διεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας

1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999
(Α΄ 89) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το όνοµα και άλλα στοιχεία του καταγγέλλοντος
µπορεί µε απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας να µην
ανακοινώνονται κατά το στάδιο της διερεύνησης της βασιµότητας των καταγγελλοµένων, αν το ζητήσει ρητά ο
καταγγέλλων, εφόσον δεν διενεργείται ακόµη προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση. Όταν η καταγγελία είναι ανώνυµη, διερευνάται εφόσον περιέχει στοιχεία που
παρέχουν βάση για τη διερεύνησή της, άλλως η έρευνα
αναστέλλεται, µε πράξη του Διοικητή της Υπηρεσίας, έως ότου αναφανούν νέα στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν επανεξέταση της υπόθεσης.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 3103/2003, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι αρµοδιότητες των άλλων δικαστικών και διωκτικών αρχών δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού. Όταν άλλη αστυνοµική Υπηρεσία ενεργεί, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 243 παρ. 2 του Κ.Π.Δ., προανακριτικές πράξεις για τις αξιόποινες πράξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, που διαπράττονται από αστυνοµικούς, καθώς και από υπαλλήλους και λειτουργούς του δηµοσίου τοµέα, υπαλλήλους ή αξιωµατούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισµών
που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, υποχρεούται να ενηµερώνει αµέσως µε έγγραφό της, που
δεν κοινοποιείται σε άλλες υπηρεσίες ή αρχές, τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Οι άλλες αρχές οφείλουν να ενηµερώνουν σχετικά την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.»
3. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89), όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση α΄ της παρ. 3

1. Το εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 2523/1997 (Α΄ 179), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 2 περίπτωση θ΄ του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η µηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. ή τον Προϊστάµενο της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο σε περίπτωση που
ο έλεγχος διενεργήθηκε από όργανα του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε) ή της Διεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας της Ελληνικής Αστυνοµίας
ή των ελεγκτικών κέντρων του άρθρου 3 του
ν. 2343/1995 (Α΄ 211) ή υποβάλλεται από τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων
της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών
Θεµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, ως εξής:».
2. Η παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α. Στις περιπτώσεις που από τη Διεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας της Ελληνικής Αστυνοµίας διενεργείται έλεγχος για τη βεβαίωση παραβάσεων της φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας, προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση για οικονοµικά εγκλήµατα που υπάγονται στην αρµοδιότητά της δεν ισχύει το φορολογικό,
τελωνειακό, τραπεζικό, χρηµατιστηριακό ή επιχειρηµατικό απόρρητο.
β. Η Διεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας µε την ολοκλήρωση των ερευνών της διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές του Υπουργείου Οικονοµικών στοιχεία που συγκέντρωσε κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της από τα
οποία προκύπτει η τέλεση φορολογικών και τελωνειακών παραβάσεων, προκειµένου να επιβληθούν οι κατά
περίπτωση προβλεπόµενες διοικητικές κυρώσεις.
γ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµό-
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σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο
τρόπος ενηµέρωσης, η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριακών στοιχείων και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για
την εφαρµογή της φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας µεταξύ της Διεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας
και των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών.»
3. α. Η Διεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας της Ελληνικής Αστυνοµίας, πέραν των λοιπών αρµοδιοτήτων της,
δύναται να προβαίνει σε ελέγχους για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νοµοθεσίας σε περιπτώσεις παραβάσεων ειδικής βαρύτητας και ενδιαφέροντος, όπως είναι οι λαθρεµπορικές
πράξεις ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, οι παραβάσεις που
λαµβάνουν χώρα µε τη χρήση δυσχερώς ανιχνεύσιµων ή
νέων µηχανισµών απάτης και ιδιαίτερων τεχνασµάτων
κ.λπ..
Για την εκπλήρωση της αποστολής της η Δ.Ο.Α.:
αα) Λαµβάνει γνώση και ελέγχει τις φορολογικές δηλώσεις, φορολογικά στοιχεία και κάθε άλλο υποχρεωτικό και προαιρετικό βιβλίο και στοιχείο που ορίζονται από
τη φορολογική και τελωνειακή νοµοθεσία.
Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται στα γραφεία της Υπηρεσίας ή στην επαγγελµατική εγκατάσταση
του ελεγχόµενου.
ββ) Καλεί εγγράφως τον ελεγχόµενο ή άλλο πρόσωπο
να δώσει µέσα σε προθεσµία πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήµατος πληροφορίες για τη διευκόλυνση του φορολογικού ή τελωνειακού ελέγχου, καθώς και να παρέχει αντίγραφα µέρους
των βιβλίων και στοιχείων ή οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου, συµπεριλαµβανοµένων πελατολογίων και καταλόγων προµηθευτών και αντίγραφα των ηλεκτρονικών
αρχείων, εφόσον αυτά εκδίδονται µηχανογραφικά, εκτός
εάν ο ελεγχόµενος προσκοµίσει επαρκείς αποδείξεις για
πιθανές δυσχέρειες κατά την προετοιµασία και υποβολή
των πληροφοριών που του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της
Δηµόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Η
Δ.Ο.Α. υποχρεούται να παραδίδει στον ελεγχόµενο αποδεικτικό παράδοσης, στο οποίο γίνεται µνεία όλων των
παραδοθέντων εγγράφων ή αρχείων.
γγ) Ενεργεί κατά τον έλεγχο κάθε αναγκαία εξέταση ή
έρευνα στην επαγγελµατική εγκατάσταση του ελεγχόµενου, ιδίως στους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας,
αποθήκευσης ή παράδοσης των αγαθών, στον τόπο παροχής των υπηρεσιών, καθώς και στα µεταφορικά µέσα.
δδ) Ενεργεί έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων
που δεν ευρίσκονται στο χώρο της επαγγελµατικής απασχόλησης του ελεγχόµενου µετά από συναίνεση του ελεγχόµενου ή του επιτόπιου εισαγγελέα.
εε) Λαµβάνει αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων,
καθώς και λοιπών εγγράφων, για τα οποία ο ελεγχόµενος δηλώνει ότι αντιπροσωπεύουν ακριβή αντίγραφα. Σε
περίπτωση άρνησης, οι διενεργούντες τον έλεγχο αστυνοµικοί προβαίνουν σε σχετική επισηµείωση επί των εγγράφων. Οι διενεργούντες τον έλεγχο δύνανται να απαιτούν από τον ελεγχόµενο ή τον εκπρόσωπό του να παρίσταται στον τόπο, όπου διενεργείται ο έλεγχος και να απαντά σε ερωτήµατα που του τίθενται, ώστε να διευκολύνεται η διενέργεια του ελέγχου.
Σε περίπτωση κατά την οποία τα βιβλία και στοιχεία
τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή, η Δ.Ο.Α. έχει δικαίωµα
πρόσβασης σε οποιαδήποτε φυλασσόµενα αρχεία, καθώς και στα λογιστικά προγράµµατα και τις πληροφορίες

που έχουν καταχωριστεί σε αυτά ενώ δικαιούται να λαµβάνει τα ηλεκτρονικά αρχεία σε αναγνώσιµη ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή.
στστ) Κατάσχει βιβλία και στοιχεία που τηρούνται ή
διαφυλάσσονται σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία,
οποιαδήποτε άλλα ανεπίσηµα βιβλία, έγγραφα, αρχεία,
στοιχεία, ηλεκτρονικά µέσα αποθήκευσης και µεταφοράς δεδοµένων, καθώς και αγαθά και µέσα µεταφοράς εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποδεικτική αξία αυτών.
ζζ) Συντάσσει µετά την ολοκλήρωση του φορολογικού
ελέγχου την κατά περίπτωση προβλεπόµενη έκθεση ελέγχου την οποία διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές για
την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων.
β. Για την έρευνα και την κατάσχεση που διενεργείται
από τη Δ.Ο.Α. συντάσσεται έκθεση, η οποία υπογράφεται από αυτούς που ενεργούν την κατάσχεση και τον ελεγχόµενο ή τον παρόντα κατά τη διενέργεια του ελέγχου εταίρο ή µέλος ή συγγενικό προς τους ανωτέρω
πρόσωπο ή πρόσωπο που µετέχει στη διοίκηση ή διαχείριση ή υπάλληλο ή λογιστή της επιχείρησης.
Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον ελεγχόµενο ή στον παριστάµενο, κατά τις διακρίσεις του προηγούµενου εδαφίου, πρόσωπο.
Σε περίπτωση άρνησης των παραπάνω να υπογράψουν, εφαρµόζονται οι σχετικές µε τις κοινοποιήσεις
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας.
Ο ελεγχόµενος δικαιούται να λάβει αντίγραφα ή φωτοτυπίες των κατασχεθέντων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων, µε δαπάνες του.
γ. Κατόπιν έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήµατος του
διευθυντή της Δ.Ο.Α., οι κρατικές υπηρεσίες και κάθε
φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών και όλων
των δηµόσιων οργανισµών, φορέων και εταιρειών, όπου
συµµετέχει ή έχει την εποπτεία το Κράτος, καθώς και οι
ανεξάρτητες αρχές και λοιπά τρίτα πρόσωπα όπως ιδίως
τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων, τα επιµελητήρια, οι συµβολαιογράφοι,
οι υποθηκοφύλακες, οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων, οι οικονοµικοί ή κοινωνικοί ή επαγγελµατικοί φορείς ή οργανώσεις υποχρεούνται να παρέχουν
στη Δ.Ο.Α. κάθε διαθέσιµη πληροφορία και να επιδεικνύουν, χωρίς τη µεταφορά τους εκτός των εγκαταστάσεων,
όλα τα πρωτότυπα έγγραφα, µητρώα και στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους.
Άρθρο 45
Κριτήρια πρόσληψης ειδικών φρουρών
και συνοριακών φυλάκων
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 9 του
ν. 2734/1999 (Α΄ 161), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 3547/2007 (Α΄ 67) και
το άρθρο 9 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), αντικαθίσταται ως
εξής:
«Κριτήρια πρόσληψης αποτελούν ο γενικός βαθµός απολυτηρίου Λυκείου, η γνώση ξένης γλώσσας, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίµηση
ως εφέδρων αξιωµατικών ή σε ειδικές δυνάµεις των Ενόπλων Δυνάµεων ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή επαγγελµατιών οπλιτών, η κατοχή άδειας ικανότητας οδηγού µοτοποδηλάτου ή µοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου, η κατοχή πτυχίου δη-
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µοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας» και η υπαγωγή στις διατάξεις της περίπτωσης α΄
της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984
(Α΄ 152), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»
2. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του
π.δ. 84/2008 (Α΄ 125) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Ο υποψήφιος να είναι γονέας ή τέκνο: αα) πολύτεκνης οικογένειας, ββ) οικογένειας µε τρία ζώντα τέκνα
από νόµιµο γάµο ή νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συµπεριλαµβανοµένων των
περιπτώσεων άγαµων µητέρων µε τρία µη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.»
Άρθρο 46
Σύσταση Αστυνοµικού Φαρµακείου
1. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με όµοια απόφαση είναι δυνατό να λειτουργούν στις
λέσχες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και πρατήριο ειδών – τροφίµων, καθώς και Αστυνοµικό Φαρµακείο κατά
παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των σχετικών αναγκών του εν ενεργεία και εν συντάξει προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και των µελών των οικογενειών τους. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη ρυθµίζονται τα ζητήµατα εξυπηρέτησης από
το Αστυνοµικό Φαρµακείο του προσωπικού του Π.Σ. (πυροσβεστικού προσωπικού, Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, πολιτικού προσωπικού), εν ενεργεία και εν
συντάξει και των µελών των οικογενειών τους.»
2. Τα Αστυνοµικά Φαρµακεία εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Υγειονοµικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και
στελεχώνονται µε το αναγκαίο αστυνοµικό και πολιτικό
προσωπικό του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και µε προσωπικό, σύµφωνα
µε το άρθρο 91 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Ως προϊστάµενος του φαρµακείου τοποθετείται κάτοχος άδειας άσκησης του φαρµακευτικού επαγγέλµατος. Κατά τα λοιπά, για τα θέµατα οργάνωσης και εν γένει λειτουργίας
των πρατηρίων και φαρµακείων του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου
21 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152) και οι κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας και
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύνανται να
ανακαθορίζονται οι κατηγορίες δικαιούχων παροχής υπηρεσιών από τα αστυνοµικά φαρµακεία. Με απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
καθορίζεται το ποσοστό µείωσης των τιµών των φαρµάκων και των συναφών φαρµακευτικών προϊόντων που
διατίθενται στους παραπάνω δικαιούχους από τα Αστυνοµικά Φαρµακεία.
Άρθρο 47
Ένταξη ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων
στο αστυνοµικό προσωπικό την προτεραία
του θανάτου τους και λοιπά ζητήµατα
συνοριακών φυλάκων
1. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 12 του
ν. 3387/2005 «Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

και άλλες διατάξεις» (Α΄ 224), προστίθενται εδάφια ως
εξής:
«Οι θανόντες Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί φύλακες
εντάσσονται στο αστυνοµικό προσωπικό γενικών καθηκόντων µε το βαθµό του Αστυφύλακα από την προτεραία
του θανάτου τους, ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας, εφόσον κρίνονται ή έχουν ήδη κριθεί ικανοί για τη µόνιµη
παραµονή τους στο Σώµα από το αρµόδιο Συµβούλιο. Η
ένταξη γίνεται µε διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνοµίας.»
2. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 3686/2008 (Α΄ 158)
προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Για τους πολύτεκνους και τους γονείς τριών τέκνων αστυφύλακες που προέρχονται από συνοριακούς
φύλακες, ο ελάχιστος χρόνος για υποβολή αίτησης µετάθεσης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία ένταξής τους, κατ’ απόκλιση των ισχυόντων στις παραγράφους 3 και 5 του παρόντος. Ειδικά για το έτος 2014
οι αστυφύλακες του προηγούµενου εδαφίου έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης εντός είκοσι (20)
ηµερών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.»
Άρθρο 48
Άδεια χωρίς αποδοχές για εργασία
σε διεθνή οργανισµό
1. Στον αστυνοµικό που αποδέχεται θέση, υπό καθεστώς σύµβασης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισµό στον οποίο µετέχει η Ελλάδα, χορηγείται άδεια
χωρίς αποδοχές, µέχρι πέντε έτη, µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, ύστερα από γνώµη
της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας του
Κλάδου Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η άδεια
µπορεί να παραταθεί µε την ίδια διαδικασία µέχρι µία ακόµα πενταετία. Σε περίπτωση προηγούµενης απόσπασης του αιτούντος αστυνοµικού στο εξωτερικό, η άδεια
χορηγείται εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα διπλάσιο της διάρκειας της τελευταίας απόσπασής του.
2. Με την έγκριση της άδειας της προηγούµενης παραγράφου ο αστυνοµικός µετατίθεται στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας του Κλάδου Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνοµίας. Κατά τη διάρκεια της άδειας η ανωτέρω Υπηρεσία συγκεντρώνει τα απαιτούµενα για τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης του αστυνοµικού στοιχεία, σχετικά µε τα ουσιαστικά προσόντα
και τις πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί στον αξιολογούµενο, από τον προϊστάµενό του στον φορέα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο διεθνή οργανισµό.
3. Ο αστυνοµικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη για τα παραπτώµατα που διαπράττει κατά τη διάρκεια της άδειας
της παραγράφου 1, εφόσον αυτά επισύρουν ποινή αργίας µε πρόσκαιρη παύση ή αργίας µε απόλυση ή απόταξης και υποχρεούται να ενηµερώνει τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας του Κλάδου Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνοµίας για τυχόν πειθαρχικές ποινές που του επιβλήθηκαν από το διεθνή οργανισµό ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Κατά τη διάρκεια της άδειας χωρίς αποδοχές ο αστυνοµικός υποχρεούται να καταβάλλει τις νόµιµες κρατήσεις για κύρια και επικουρική ασφάλιση στα µετοχικά
και επικουρικά ταµεία, καθώς και στα ταµεία πρόνοιας
και αλληλοβοήθειας, οι οποίες αντιστοιχούν στο βαθµό ή
το µισθό της υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά, ως
καθορίζεται από τη Διεύθυνση Οικονοµικών του Επιτελείου Ελληνικής Αστυνοµίας. Το χρονικό διάστηµα κατά
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το οποίο ο υπόχρεος δεν αποδίδει τις ως άνω κρατήσεις,
δεν αποτελεί χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας και δεν υπολογίζεται για τις βαθµολογικές και µισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις.
5. Ο χρόνος της άδειας, µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της προηγούµενης περίπτωσης, αποτελεί
χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας, λαµβάνεται υπόψη στις
προαγωγές για τον υπολογισµό του ελάχιστου χρόνου
υπηρεσίας σε κάθε βαθµό, καθώς και του συνολικού χρόνου υπηρεσίας και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας διανυθείς στον τόπο συµφερόντων του αστυνοµικού.
6. Η άδεια χωρίς αποδοχές διακόπτεται σε περίπτωση
καταγγελίας της σύµβασης µε το διεθνή οργανισµό.
7. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και στους αστυνοµικούς που έχουν λάβει άδεια άνευ αποδοχών προκειµένου να εργαστούν σε διεθνή οργανισµό ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 51 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.
3528/2007, Α΄ 26).
Άρθρο 49
Αναδροµική εφαρµογή ρυθµίσεων
Οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 108/2012 (Α΄ 191),
οι οποίες δεν παρέχουν δικαίωµα καταβολής αναδροµικών αποδοχών, ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2012.
Άρθρο 50
Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας
1. Ο χρόνος που µεσολάβησε από την κλήση προς κατάταξη ή την κύρωση των πινάκων επιτυχίας µέχρι και
την κατάταξη ή το διορισµό τους, αντίστοιχα, των επιτυχόντων στους διαγωνισµούς, που προκηρύχθηκαν µε την
υπ’ αριθµ. 6002/2/10στ/11.1.1989 προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας και την υπ’ αριθµ.
5896Φ300.2/22.2.1989 απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνοµία και
το Πυροσβεστικό Σώµα, λαµβάνεται υπόψη µόνο για τον
υπολογισµό του συνολικού χρόνου υπηρεσίας από την
κατάταξη προς θεµελίωση βαθµολογικής προαγωγής, εκτός των περιπτώσεων προαγωγών εκτός οργανικών θέσεων ενόψει αποστρατείας.
2. Ο χρόνος της προηγούµενης παραγράφου που λαµβάνεται υπόψη για τη θεµελίωση βαθµολογικής προαγωγής δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο έτη και δεν συνιστά χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας για άλλες συνέπειες.
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει µετά τις ετήσιες κρίσεις
του 2014.
Άρθρο 51
Ζητήµατα µετακινήσεων προσωπικού
και εκκαθάρισης δαπανών
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δύναται να
επιτρέπεται η διανυκτέρευση του ένστολου προσωπικού
της Ελληνικής Αστυνοµίας κατά τη διάρκεια αστυνοµικών επιχειρήσεων ευρείας κλίµακας που διατάσσονται
από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας όταν η απόσταση µετακίνησης του προσωπικού από την έδρα της Υπηρεσίας του είναι µεγαλύτερη από εξήντα (60) χιλιόµετρα, εφόσον κινείται µε ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο ή συγκοινωνιακό µέσο και µεγαλύτερη από δέκα

(10) ναυτικά µίλια για µετακινήσεις προς τη νησιωτική
Ελλάδα ή από πέντε (5) ναυτικά µίλια για µετακινήσεις
από νήσο σε νήσο.
2. Για τις µετακινήσεις του ένστολου προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνοµίας που πραγµατοποιήθηκαν από
1.6.2012 έως 31.12.2013 κατά τη διάρκεια αστυνοµικών
επιχειρήσεων, δικαιολογείται διανυκτέρευση εφόσον η
απόσταση από την έδρα της Υπηρεσίας του προσωπικού
είναι µεγαλύτερη από εξήντα (60) χιλιόµετρα και κινήθηκε µε ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο ή συγκοινωνιακό µέσο και µεγαλύτερη από δέκα (10) ναυτικά µίλια για
µετακινήσεις προς τη νησιωτική Ελλάδα ή από πέντε (5)
ναυτικά µίλια για µετακινήσεις από νήσο σε νήσο. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου δύνανται να εκκαθαριστούν σε βάρος
των εγγεγραµµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού
του Ε.Φ. 43-110 «Ελληνική Αστυνοµία» του οικονοµικού
έτους 2014.
3. Οι κάθε είδους δαπάνες µετακινήσεων, µεταθέσεων,
εκπαιδεύσεων και αποζηµιώσεων υπερωριακής εργασίας
και εργασίας νυχτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιµων του
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος, οι οποίες λόγω επιτακτικών αναγκών δηµόσιας ασφάλειας και πυροπροστασίας πραγµατοποιήθηκαν έως 31.12.2012 χωρίς την πιστή τήρηση
της διαδικασίας που προβλέπεται στο π.δ. 113/2010 (Α΄
194), δύναται να εκκαθαρισθούν σε βάρος των οικείων
πιστώσεων των προϋπολογισµών του οικονοµικού έτους
2014 των δύο Σωµάτων, αντίστοιχα, κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
Άρθρο 52
Σύσταση θέσεων ειδικών φρουρών για τη φύλαξη
σταθµών και εγκαταστάσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Συνιστώνται τριάντα πέντε (35) θέσεις ειδικών φρουρών για τη φύλαξη και προστασία των σταθµών, των εγκαταστάσεων και των αµαξοστοιχιών της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Α.Ε.», η οποία αναλαµβάνει τις δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης, εξοπλισµού, µισθοδοσίας, ασφάλισης και αποζηµίωσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική δαπάνη που
προκύπτει από την εκτέλεση του ως άνω έργου. Με σύµβαση που καταρτίζεται µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» καθορίζονται το ύψος και η
διαδικασία απόδοσης στο Δηµόσιο από την εταιρεία των
σχετικών δαπανών.

Άρθρο 52A
Συνήγορος του Αστυνοµικού
1.α. Στους αστυνοµικούς, ειδικούς φρουρούς και συνοριακούς φύλακες, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήµατα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα
ταύτης, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον
των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., µετά από προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εφόσον:
αα. µετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται από τον αρµόδιο να αποφασίσει επ’ αυτής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του
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π.δ.120/2008, η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος
σχετικού µε την πράξη για την οποία διώκεται και
ββ. δεν θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο κατά την ενώπιον του δικαστηρίου διαδικασία.
β. Οι παραπάνω στερούνται της νοµικής κάλυψης,
στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον
τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ µέρους της υπηρεσίας.
2. α. Στους αναφερόµενους στην παράγραφο 1 δύναται να χορηγείται από το Δηµόσιο, προκαταβολή των εξόδων στα οποία υποβάλλονται προς υπεράσπισή τους
στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων, εφόσον:
αα. έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών και
ββ. µετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος σχετικού µε την πράξη για την οποία διώκονται.
β. Τα έξοδα καλύπτουν την αµοιβή του συνηγόρου της
επιλογής του κατηγορουµένου για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των
Δικαστηρίων όλων των βαθµών, η οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καθοριζόµενου κάθε φορά ελαχίστου ορίου.
γ. Η προκαταβολή των εξόδων γίνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δηµοσίου Λογιστικού
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 247).
δ. Σε περίπτωση έκδοσης αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του ως άνω προσωπικού, τα έξοδα που τυχόν έχουν κατά τα ανωτέρω προκαταβληθεί,
αποδίδονται στο Δηµόσιο είτε εφάπαξ είτε µε τµηµατική
παρακράτηση από το µισθό του.
ε. Με προεδρικό διάταγµα, που προτείνεται από τους
Υπουργούς Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέµα
για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
στ. Από τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται οι
ρυθµίσεις του π.δ. 15/2007 (Α΄ 11).
Άρθρο 53
Σύσταση θέσεων ειδικών φρουρών για τη φύλαξη
σταθµών και εγκαταστάσεων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
Συνιστώνται τριάντα (30) θέσεις ειδικών φρουρών για
τη φύλαξη των σταθµών και εγκαταστάσεων του δικτύου
της «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.», οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2838/2000 (Α΄ 179) και ο συνολικός αριθµός αυτών ορίζεται σε εκατόν τριάντα
(130). Η ανωτέρω εταιρία αναλαµβάνει τις δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης, εξοπλισµού, µισθοδοσίας, ασφάλισης και αποζηµίωσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική δαπάνη που προκύπτει από την εκτέλεση του ως άνω έργου. Με σύµβαση που καταρτίζεται µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρίας «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.» καθορίζονται το ύψος και η διαδικασία απόδοσης από την εταιρία
των σχετικών δαπανών.

Άρθρο 54
Αναπλήρωση εισαγγελικών λειτουργών
του Συµβουλίου Συντονισµού
και Ανάλυσης Ερευνών και της Ε.Υ.Π.
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 2265/1994 (Α΄ 209), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 3424/2005 (Α΄ 305), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν ο εισαγγελικός λειτουργός απουσιάζει ή για οποιονδήποτε λόγο κωλύεται, αναπληρώνεται από τον εισαγγελικό λειτουργό που προβλέπεται από τη διάταξη
του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3649/2008.»
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3649/2008
(Α΄ 39) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν ο εισαγγελικός λειτουργός απουσιάζει ή για οποιονδήποτε λόγο κωλύεται, αναπληρώνεται από τον εισαγγελικό λειτουργό που προβλέπεται από τη διάταξη
του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 2265/1994.»
Άρθρο 55
Επισκευή και συντήρηση οχηµάτων
Ελληνικής Αστυνοµίας και Πυροσβεστικού Σώµατος
σε συνεργεία των Περιφερειών
Εργασίες συντήρησης και επισκευής οχηµάτων που ανήκουν στη δύναµη των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δύνανται να εκτελούνται στα συνεργεία των οικείων Περιφερειών µε
µέσα και υλικά όπως ανταλλακτικά, ελαστικά, λιπαντικά
που διατίθενται από αυτά, µετά από απόφαση του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης και
σύµφωνη γνώµη του οικείου Περιφερειάρχη.
Άρθρο 56
Θέσπιση ποινικών κυρώσεων εις βάρος
όσων συντελούν στη λειτουργία επιχειρήσεων
στις οποίες επιβλήθηκε σφράγιση
Όποιος το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο ισχύει η
σφράγιση επιχείρησης που επιβλήθηκε µε απόφαση αρµόδιας αρχής λειτουργεί ή συντελεί στη λειτουργία της
παρέχοντας υπηρεσία ή συνδροµή µε οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση εργασίας, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Η ποινή δεν µετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται και η έφεση σε κάθε περίπτωση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα. Όποιος παραβιάζει µε οποιονδήποτε τρόπο σφραγίδα που έχει θέσει η αρχή για παράβαση της εν γένει φορολογικής νοµοθεσίας τιµωρείται
µε την ποινή του άρθρου 178 ΠΚ.
Άρθρο 57
Προϋποθέσεις σφράγισης κέντρων διασκέδασης
και καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος
Μετά την παρ. 7 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114), προστίθεται παράγραφος 7Α ως εξής:
«7Α. Η αστυνοµική αρχή του τόπου της έδρας των κέντρων διασκεδάσεως και των καταστηµάτων του άρθρου
1 παρ. 1 του π.δ. 180/1979 (Α΄ 46), καθώς και των λοιπών
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καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, στα οποία
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονοµικές διατάξεις προσφέρονται οινοπνευµατώδη ποτά για άµεση
εντός αυτών κατανάλωση, σφραγίζει υποχρεωτικά το
κατάστηµα για χρονικό διάστηµα δέκα ηµερών, αν βεβαιώνονται από αστυνοµικούς συνολικά, εντός έτους, τρεις
παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α΄ του π.δ. 180/1979, ως ισχύει. Αντίγραφο της απόφασης σφράγισης του καταστήµατος και της σχετικής
έκθεσης κοινοποιούνται αυθηµερόν στον κατά τόπο αρµόδιο δήµο, ο οποίος οφείλει στο χρονικό αυτό διάστηµα
να εκδώσει την απόφαση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος. Σε περίπτωση που αποφασισθεί
από τον οικείο δήµο η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας
για διάστηµα µεγαλύτερο των δέκα ηµερών, η σφράγιση
διατηρείται και για τον πέραν των δέκα ηµερών χρόνο.»
Άρθρο 58
Προπαρασκευαστικές πράξεις εµπρησµού σε δάση
Στο άρθρο 265 του π.δ. 283/1985 (Α΄ 106) προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Όποιος µε σκοπό να διαπράξει το έγκληµα της παραγράφου 1 προβαίνει σε οποιαδήποτε προπαρασκευαστική ενέργεια τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Η ποινή αυτή δεν µετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται και η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεσή
της.»
Άρθρο 59
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 8 του
ν. 2168/1993 (Α΄ 147), όπως προστέθηκε µε την παρ. 7
του άρθρου 10 του ν. 3944/2011 (Α΄ 67), αντικαθίσταται
µε εδάφια ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος υποχρεούται να καταβάλει, για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, το δεκαπλάσιο των τελών που προβλέπονται κάθε
φορά. Ο κάτοχος κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει ποινική
ευθύνη αν εντός διετίας από τη λήξη της ισχύος της άδειας κατοχής υποβάλει στις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την ανανέωση
της άδειας και καταβάλει το πενταπλάσιο των προβλεπόµενων τελών για την ανανέωσή της. Μετά την πάροδο
της ως άνω διετούς προθεσµίας, ο κάτοχος του κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν µε δική του
θέληση και πριν εξετασθεί µε οποιονδήποτε τρόπο για
παράνοµη κατοχή κυνηγετικού όπλου από την αρχή υποβάλει στις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας και καταβάλλει το πενταπλάσιο των προβλεπόµενων τελών.
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 του
ν. 2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Για την ατοµική τους ασφάλεια µετά από γνώµη
του αρµόδιου εισαγγελέα Πληµµελειοδικών, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι και εξετασθούν επιτυχώς, ιδίως σε θέµατα λύσης, αρµολόγησης, γέµισης, απογέµισης και ασφαλούς χρήσης, µεταφοράς και φύλαξης του αιτουµένου όπλου. Για την εξέτασή τους στα ως
άνω θέµατα οι αιτούντες καταβάλλουν παράβολο ύψους
150 ευρώ υπέρ Δηµοσίου, το οποίο µπορεί να αναπροσαρµόζεται ανά διετία µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Από την ως άνω εξέταση, εξαιρούνται οι υπηρετούντες ή
υπηρετήσαντες ως µόνιµοι στις Ένοπλες Δυνάµεις και
στα Σώµατα Ασφαλείας, ως κατέχοντες υπηρεσιακά όπλα.»
3. Εντός τριµήνου, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, οι αρµόδιες υπηρεσίες καλούν υποχρεωτικά
όσους κατέχουν άδεια οπλοφορίας για την ατοµική τους
ασφάλεια να υποβληθούν στην εξέταση της περίπτωσης
α΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 (Α΄ 147),
όπως αυτή τροποποιείται δια του παρόντος. Όποιος για
οποιονδήποτε λόγο δεν υποβληθεί στην παραπάνω εξέταση κατά το χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση ή εξετασθεί ανεπιτυχώς, δεν επιτρέπεται να οπλοφορεί και ανακαλείται η άδεια οπλοφορίας του.
4. Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2168/1993 (Α΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι προβλεπόµενες από τον παρόντα νόµο άδειες
δεν χορηγούνται:
α) Σε όσους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για:
αα. πράξεις που προβλέπονται και τιµωρούνται σε
βαθµό κακουργήµατος και
ββ. παραβάσεις των νόµων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωµένο έγκληµα, για
τροµοκρατικές πράξεις, για παραβάσεις διατάξεων που
αφορούν αλιεία µε εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και
για παραβάσεις του άρθρου 15 του παρόντος νόµου.
Η απαγόρευση αυτή ισχύει µέχρι την έκδοση αµετακλήτου απαλλακτικού βουλεύµατος ή αµετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή θέσεως της υπόθεσης στο αρχείο
κατ’ άρθρο 43 παράγραφοι 2 και 3 του ΚΠΔ ή, σε περίπτωση επιβολής ποινής, για διάστηµα πέντε ετών από
την έκτισή της ή την άφεσή της µε χάρη ή, σε περίπτωση
επιβολής της ποινής µε αναστολή, για όσο χρόνο διαρκεί
η αναστολή.
β) Σε όσους έχουν καταδικασθεί αµετάκλητα για:
αα. οποιοδήποτε πληµµέληµα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται µε πρόθεση, για το οποίο τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και
ββ. οποιοδήποτε πληµµέληµα που προβλέπεται από
τις διατάξεις του παρόντος νόµου ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής.
Η απαγόρευση αυτή ισχύει για διάστηµα πέντε ετών,
από την έκτιση ή την άφεση µε χάρη και σε περίπτωση επιβολής της ποινής µε αναστολή, για όσο χρόνο διαρκεί
η αναστολή.»
Άρθρο 60
Μέτρα για την ασφάλεια
των ταχυδροµικών µεταφορών
Στο ν. 4053/2012 (Α΄ 44) µετά το άρθρο 13 προστίθεται άρθρο 13Α, ως εξής:
«1. Σε περίπτωση αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων βάρους άνω των 100 γραµµαρίων, το προσωπικό
της ταχυδροµικής επιχείρησης υποχρεούται:
α. Όταν το προς αποστολή αντικείµενο παραδίδεται από τον αποστολέα ή εκπρόσωπό του:
αα. Στην καταγραφή των πλήρων στοιχείων ταυτότητας του αποστολέα ή του εκπροσώπου του, όπως αυτά
αναγράφονται είτε στο δελτίο ταυτότητάς τους είτε στα
έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.
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ββ. Στον έλεγχο και την καταγραφή µε γενικό χαρακτηρισµό, ύστερα από δήλωση του αποστολέα ή του εκπροσώπου του, του περιεχοµένου του αποστελλόµενου
ταχυδροµικού αντικειµένου.
β. Όταν το προς αποστολή αντικείµενο αποστέλλεται
µέσω γραµµατοκιβωτίων ή τα ως άνω πρόσωπα δεν φέρουν έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία
της ταυτότητάς τους, τότε το περιεχόµενο του ταχυδροµικού αντικειµένου ελέγχεται µέσω ειδικών µηχανηµάτων.
2. Ο υπαίτιος παράβασης των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων, πέραν της τυχόν πειθαρχικής ή άλλης ευθύνης, υποχρεούται σε πλήρη αποζηµίωση σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ζηµίας από την παράλειψη τήρησης των αναφεροµένων σε αυτές υποχρεώσεων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, ύστερα από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, καθορίζεται ο τύπος
των ειδικών µηχανηµάτων µε τα οποία θα διενεργείται ο
έλεγχος του περιεχοµένου των προς αποστολή αντικειµένων, η διαδικασία ελέγχου και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
και τη διασφάλιση του απορρήτου της ταχυδροµικής επικοινωνίας και της προστασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα.»
Άρθρο 61
Συντονιστική Υπηρεσία Διαχείρισης
Κρίσεων Εσωτερικής Ασφάλειας
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αυτοτελής υπηρεσία µε την επωνυµία «Συντονιστική Υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων Εσωτερικής Ασφάλειας» (εφεξής Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α.), η οποία λειτουργεί υπό την εν γένει εποπτεία του Πρωθυπουργού.
Η Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α. διοικείται από τον Διοικητή Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α.,
ο οποίος είναι ανώτατος αξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε υποδιοικητή ανώτατο αξιωµατικό του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ο Διοικητής
και ο Υποδιοικητής αποσπώνται στη Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α. µε διετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται έως δύο φορές.
2. Η Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α. συνιστά την Εθνική Αρχή της Χώρας
µας σε θέµατα συντονισµού και αντιµετώπισης σοβαρών
τροµοκρατικών ενεργειών ή απειλών και, γενικότερα,
κάθε είδους κρίσιµων περιστατικών εσωτερικής ασφάλειας για τα οποία αποφασίζεται από τον Πρωθυπουργό
ότι είναι αναγκαίο αυτή να επιληφθεί, διασφαλίζει δε τη
συνεργασία, ως και την άµεση και αποτελεσµατική κοινή
και διαλειτουργική δράση όλων των εµπλεκόµενων, ανάλογα µε τη φύση του περιστατικού, δυνάµεων, φορέων
και υπηρεσιών, τόσο σε επιτελικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.
3. Κατά την επιχειρησιακή της δράση η Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α.
συντονίζεται, εποπτεύεται και ελέγχεται, κατά περίπτωση, από τους Υπουργούς Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, ανάλογα µε
το αν το προς διαχείριση περιστατικό εσωτερικής ασφάλειας υπάγεται στο χώρο αρµοδιότητας της Ελληνικής
Αστυνοµίας ή του Λιµενικού Σώµατος σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και Προστα-

σίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, ρυθµίζονται
θέµατα που αφορούν την οργάνωση της Σ.Υ.Δ.Κ.Ε.Α. σε
επιχειρησιακό και επιτελικό επίπεδο, τη λειτουργία, τη
στελέχωση, την κοινή εκπαίδευση των στελεχών της και
ιδίως της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτροµοκρατικής Μονάδας της Ελληνικής Αστυνοµίας (Ε.Κ.Α.Μ.) που αναλαµβάνει δράση στο χώρο αρµοδιότητας της Ελληνικής
Αστυνοµίας, συνεπικουρούµενη από τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.), όταν αυτό διαταχθεί, και της
Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που αναλαµβάνει
δράση στο χώρο αρµοδιότητας του Λιµενικού ΣώµατοςΕλληνικής Ακτοφυλακής, συνεπικουρούµενη από την Ειδική
Κατασταλτική
Αντιτροµοκρατική
Μονάδα
(Ε.Κ.Α.Μ.), όταν αυτό διαταχθεί, και κάθε άλλο αναγκαίο
ζήτηµα.
5. α) Οι περιπτώσεις β΄ και στ΄ της παρ. 3 του άρθρου
1 του ν. 1940/1991 (Α΄ 40), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«β) Σε περιπτώσεις που ο νόµος προβλέπει η
Μ.Υ.Α./Λ.Σ. υπάγεται σε ειδικό επιχειρησιακό στρατηγείο και συνεπικουρεί την ΕΚΑΜ/ΕΛΑΣ µετά από σχετική
εντολή του Διοικητή του Επιχειρησιακού Στρατηγείου.»
«στ) Εκτέλεση κάθε εξειδικευµένης καταδυτικής δραστηριότητας έως τα 120 µέτρα και διαχείρισης ναυαγίων.»
β) Στο άρθρο 2 του ν. 1940/1991 (Α΄ 40), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος
8, ως εξής:
«8. Το Επιχειρησιακό προσωπικό της Μ.Υ.Α./Λ.Σ. απαγορεύεται να διατίθεται ή να αποσπάται ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο να αποµακρύνεται από τη δύναµη της
Μονάδας πριν παρέλθουν δέκα (10) έτη από την ένταξη
του υποβρυχίου καταστροφέα σε αυτή. Εξαίρεση αποτελεί η απόσπαση µε σκοπό την παροχή εκπαίδευσης σε
άλλους φορείς και η διαδικασία αποποµπής που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.»
Η επόµενη παράγραφος αναριθµείται σε 9.
Άρθρο 62
Ρυθµίσεις θεµάτων Κοινών Οµάδων Έρευνας
Το άρθρο 13 του ν. 3663/2008 (Α΄ 99) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 13
1. Κοινή οµάδα έρευνας είναι η οµάδα προσώπων, η οποία συγκροτείται για να διεξάγει έρευνα σε ένα ή περισσότερα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα
εγκλήµατα της παραγράφου 2, ιδίως όταν: α) η έρευνα
απαιτεί δυσχερείς και περίπλοκες ενέργειες συνδεδεµένες µε άλλα κράτη-µέλη, β) η φύση και η πολυπλοκότητα
της υπόθεσης απαιτεί συντονισµένη και εναρµονισµένη
δράση στα ενδιαφερόµενα κράτη-µέλη.
2. Κοινή οµάδα έρευνας, µπορεί να συσταθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, για τη διακρίβωση των εγκληµάτων των τροµοκρατικών πράξεων (άρθρο 187Α ΠΚ), της
παραχάραξης (άρθρο 207 ΠΚ), της κυκλοφορίας παραχαραγµένων νοµισµάτων (άρθρο 208 ΠΚ), της πλαστογραφίας (άρθρο 216 ΠΚ), του εµπρησµού (άρθρο 264 ΠΚ),
του εµπρησµού σε δάση (άρθρο 265 ΠΚ), της έκρηξης
(άρθρο 270 ΠΚ), των παραβάσεων σχετικών µε τις εκρηκτικές ύλες (άρθρο 272 ΠΚ), της πρόκλησης ναυαγίου
(άρθρο 277 ΠΚ), της δηλητηρίασης πηγών και τροφίµων
(άρθρο 279 ΠΚ), της διατάραξης της ασφάλειας σιδηρο-
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δρόµων, πλοίων και αεροσκαφών (άρθρο 291 ΠΚ), της
αρπαγής (άρθρο 322 ΠΚ), του εµπορίου δούλων (άρθρο
323 ΠΚ), της εµπορίας ανθρώπων (άρθρο 323Α ΠΚ), της
αρπαγής ανηλίκων (άρθρο 324 ΠΚ), του βιασµού (άρθρο
336 ΠΚ), της αποπλάνησης παιδιών (άρθρο 339 ΠΚ), της
πορνογραφίας ανηλίκων (άρθρο 348Α ΠΚ), της σωµατεµπορίας (άρθρο 351 ΠΚ), των διακεκριµένων περιπτώσεων κλοπής (άρθρο 374 ΠΚ), της υπεξαίρεσης (άρθρο 375
ΠΚ), της ληστείας (άρθρο 380 ΠΚ), της εκβίασης (άρθρο
385 ΠΚ), της απάτης (άρθρο 386 ΠΚ), της απάτης µε υπολογιστή (άρθρο 386Α ΠΚ), της διευκόλυνσης παράνοµης εισόδου υπηκόου τρίτης χώρας εκ κερδοσκοπίας
πραττόµενη από δύο ή περισσότερα πρόσωπα (παρ. 5
άρθρο 87 του ν. 3386/2005, Α΄ 212), της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών (ν. 3459/2006, Α΄ 103), καθώς και
κακουργηµάτων που προβλέπονται στη νοµοθεσία περί
όπλων, εκρηκτικών υλών και προστασίας από υλικά που
εκπέµπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες,
ως και στη νοµοθεσία για την προστασία Αρχαιοτήτων
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς.»
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 63
Αποστολή Πυροσβεστικού Σώµατος
Το άρθρο 1 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 1
Αποστολή
1. Το Πυροσβεστικό Σώµα (Π.Σ.) είναι ιδιαίτερο Σώµα
Ασφαλείας, υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής
Προστασίας του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, έχει αρµοδιότητα που εκτείνεται σε
όλη την Επικράτεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρµοδιότητα άλλων Υπηρεσιών και έχει ως αποστολή:
α. Την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεοµηνιών και λοιπών καταστροφών.
β. Την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασµό της
καταστολής των πυρκαγιών και την παροχή συνδροµής
για τη διάσωση των ατόµων και υλικών αγαθών, που απειλούνται από αυτές. Ως «επιχειρησιακός σχεδιασµός
της καταστολής» νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο
συντονισµός όλων των εµπλεκόµενων δυνάµεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισµού και των άλλων
µέσων. Ο «επιχειρησιακός σχεδιασµός της καταστολής»
περιλαµβάνει ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο
εντοπισµό, αναγγελία και επέµβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των
πυρκαγιών και των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές.
γ. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των πυροσβεστικώνδιασωστικών επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας
της χώρας, της οποίας συνιστά τον επιχειρησιακό βρα-

χίονα.
2. Το Πυροσβεστικό Σώµα, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, συµµετέχει στην αντιµετώπιση κάθε έκτακτης
ανάγκης, που ανακύπτει σε περίοδο ειρήνης ή πολέµου
και σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, συµβάλλει στην εξασφάλιση της Πολιτικής Προστασίας και της πολιτικής άµυνας της Χώρας.»
Άρθρο 64
Αρµοδιότητες Πυροσβεστικού Σώµατος
Το άρθρο 2 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Αρµοδιότητες
1. Το Πυροσβεστικό Σώµα, για την εκπλήρωση της αποστολής του, είναι αρµόδιο, ιδίως, για:
α. Την αντιµετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές,
τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, όπως σεισµοί,
πληµµύρες, τις χηµικές - βιολογικές - ραδιολογικές -πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλές και τη διάσωση ατόµων και υλικών αγαθών, που κινδυνεύουν από αυτές. Για το σκοπό
αυτόν αξιοποιεί τα διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία και
πληροφορίες, προετοιµάζει, οργανώνει και κινητοποιεί
τις πυροσβεστικές δυνάµεις, µέσα και εξοπλισµό και ζητά τη συνδροµή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων.
β. Τη διάσωση και παροχή συνδροµής σε άτοµα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η σωµατική τους ακεραιότητα από κάθε είδους ατυχήµατα, όπως αεροπορικά, σιδηροδροµικά, τροχαία, εργατικά,
πτώση σε λίµνες, ποταµούς, εγκλωβισµούς σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους και εγκαταστάσεις, αποκλεισµούς σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, σπήλαια, καθώς και την ειδοποίηση των αρµόδιων Υπηρεσιών για τη
µεταφορά τους σε ιδρύµατα παροχής ιατρικής συνδροµής ή περίθαλψης.
γ. Την περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας
που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από πυρκαγιές ή άλλες
καταστροφές, µέχρι την παράδοσή της σε αστυνοµικά
όργανα ή τους κατόχους της.
δ. Τη διατήρηση και προστασία της κοινωνικής ασφάλειας από τα εγκλήµατα εµπρησµού (άρθρα 264, 265,
266, 267 ΠΚ) και πληµµύρας (άρθρο 268 ΠΚ).
ε. Τη θέσπιση και τον έλεγχο εφαρµογής της νοµοθεσίας περί πυροπροστασίας.
στ. Την πρόληψη και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που εµπίπτουν στην κατά τα ανωτέρω υπό στοιχεία
δ΄ και ε΄ αποστολή του.
ζ. Τον επιχειρησιακό συντονισµό και τη συνεργασία όλων των συναρµόδιων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εφαρµογής του Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας της
Χώρας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
η. Την παροχή από το Π.Σ. ειδικών υπηρεσιών πυροπροστασίας και πυροσβεστικής συνεργασίας µε τη σύναψη συµβάσεων και προγραµµατικών συµφωνιών µε φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ερευνητικά ή άλλα ινστιτούτα, φορείς, εταιρείες και οργανισµούς του ιδιωτικού τοµέα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
θ. Την επιβολή προστίµων ή άλλων διοικητικών ποινών σε όσους επιβαρύνουν την Υπηρεσία µε την ειδοποίηση και επέµβαση των υπηρεσιών του Π.Σ. σε περιστατικά που οφείλονται σε δόλο, ή βαριά αµέλεια ή µη τήρηση
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των σχετικών διατάξεων ασφαλείας, ιδίως για ζητήµατα
πυροπροστασίας και συντήρησης ανελκυστήρων, καθώς
και σε όσους για οποιονδήποτε λόγο παρακωλύουν ή δυσχεραίνουν αναίτια το πυροσβεστικό έργο. Η διαδικασία
βεβαίωσης των ανωτέρω πράξεων και το είδος της διοικητικής ποινής που επιβάλλεται καθορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ενώ το ύψος του προστίµου που αναλογεί, καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και εισπράττεται υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου.
ι. Την πιστοποίηση των εθελοντών πυροσβεστών, που
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4029/2011 (Α΄ 245) και
των εθελοντών και εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας, που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώµατος, αλλά δεν έχουν
οργανωθεί σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις,
καθώς και του προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων
και άλλων φορέων, που προβλέπεται από τη νοµοθεσία
πυροπροστασίας. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα
όργανα πιστοποίησης του ανωτέρω προσωπικού πυρασφάλειας καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη. Για την πιστοποίηση του
προσωπικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων φορέων, πλην των εθελοντών πυροσβεστών και των εθελοντικών οµάδων πολιτικής προστασίας καταβάλλεται ειδικό παράβολο υπέρ του Δηµοσίου, το ύψος του οποίου
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
ια. Την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών ή άλλων
προγραµµάτων στο πλαίσιο της αποστολής του και την
ενηµέρωση για την εκτέλεση αυτών, προκειµένου να
διασφαλισθεί η εφαρµογή τους σε εθνικό, περιφερειακό
ή τοπικό επίπεδο, καθώς και η διάθεση ευρωπαϊκών και
εθνικών πόρων για τους σκοπούς Πολιτικής Προστασίας,
πυρασφάλειας και πυροπροστασίας για τους οποίους
χορηγούνται.
ιβ. Την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση, µε ίδιες δυνάµεις ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς, ευρωπαϊκών ή άλλων προγραµµάτων, στο πλαίσιο της αποστολής και των αρµοδιοτήτων του Σώµατος.
2. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Πυροσβεστικό Σώµα µεριµνά για την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του κοινού µε διαλέξεις, έκδοση φυλλαδίων,
τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκποµπές και την προβολή, µέσω των Μ.Μ.Ε., του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών µέσων κοινωνικής δικτύωσης, κατάλληλων ενηµερωτικών µηνυµάτων για θέµατα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών.
3. Το Πυροσβεστικό Σώµα, στο πνεύµα της διεθνούς
αλληλεγγύης, παρέχει επίσης συνδροµή προς άλλες χώρες, στο πλαίσιο των ισχυουσών διακρατικών συµφωνιών, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από
το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.
4. Αρµοδιότητες, που θεσπίζονται ή αφαιρούνται µε
κανονιστικές πράξεις και δεν έχουν υπογραφεί και από
τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, δεν ισχύουν.»

Άρθρο 65
Χαρακτήρας Πυροσβεστικού Σώµατος
και πυροσβεστικού προσωπικού
Το άρθρο 3 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Χαρακτήρας Υπηρεσίας και προσωπικού
1. Το Πυροσβεστικό Σώµα είναι ιδιαίτερο Σώµα Ασφαλείας, διέπεται από ειδικούς για αυτό οργανικούς νόµους και κανονισµούς και για την εκτέλεση της αποστολής του εφοδιάζεται µε τα αναγκαία µέσα και εξοπλισµό.
2. Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:
α. Πυροσβεστικό Προσωπικό.
β. Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και
γ. Πολιτικό Προσωπικό.
Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι, έχει ιδιαίτερη ιεραρχία και δικούς του κανόνες
πειθαρχίας, εφοδιάζεται µε ειδικό δελτίο ταυτότητας και
φέρει στολή. Διέπεται από δικούς του οργανικούς νόµους και κανονισµούς και µόνο για όποια θέµατα δεν
ρυθµίζονται από αυτούς, εφαρµόζεται η νοµοθεσία που
ισχύει για τους πολιτικούς δηµόσιους υπαλλήλους.
3. Το πυροσβεστικό προσωπικό εκτελεί καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, κατά το άρθρο 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, µε την επιφύλαξη του άρθρου
24 του παρόντος. Κατά την άσκηση των προανακριτικών
του καθηκόντων το πυροσβεστικό προσωπικό φέρει κατάλληλο οπλισµό και µέσα, για τη χρήση των οποίων υπόκειται σε κατάλληλη εκπαίδευση.
4. Όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος και
το πυροσβεστικό προσωπικό του τελούν σε διαρκή ετοιµότητα για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Για το
σκοπό αυτόν οι Υπηρεσίες λειτουργούν σε 24ωρη βάση
όλες τις ηµέρες του έτους και το πυροσβεστικό προσωπικό θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγµένη υπηρεσία
σε κάθε περίπτωση, που καθίσταται αναγκαία η επέµβασή του.
5. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται:
α. Ο κανονισµός στολών του πυροσβεστικού και εποχικού προσωπικού, καθώς και των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, ο τύπος και το περιεχόµενο του ειδικού δελτίου ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού και των Π.Π.Υ., καθώς επίσης τα εφόδια, τα µέσα και
ο εξοπλισµός, που φέρει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
β. Ο τρόπος και τα όργανα επιθεώρησης του οπλισµού, η φύλαξη και συντήρησή του, τα µέτρα ασφάλειας
για την πρόληψη ατυχηµάτων, οι Υπηρεσίες που διαθέτουν οπλισµό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
γ. Ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας των Υπηρεσιών
του Πυροσβεστικού Σώµατος, ο χρόνος εργασίας του
προσωπικού του και τα σχετικά µε αυτή δικαιώµατα και
υποχρεώσεις από την εκτέλεση της υπηρεσίας του σύµφωνα µε την αντίστοιχη κείµενη νοµοθεσία που διέπει
την Υπηρεσία.
6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
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του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζεται το προσωπικό της παραγράφου 3 που
µπορεί να φέρει οπλισµό, το είδος του οπλισµού, οι υποχρεώσεις του προσωπικού που οπλοφορεί, η εκπαίδευσή
του από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι χώροι προσωρινής κράτησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 66
Διάρθρωση Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώµατος
Το άρθρο 4 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 4
Διάρθρωση Υπηρεσιών
1. Το Πυροσβεστικό Σώµα συγκροτείται από Κεντρικές
και Περιφερειακές Υπηρεσίες.
2. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι αυτές των οποίων η αρµοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την Επικράτεια. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι οι εξής:
α. Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώµατος, το οποίο
συγκροτείται από:
αα. Τις Επιτελικές Διευθύνσεις του Κλάδου Επιχειρήσεων και του Κλάδου Υποστήριξης.
ββ. Το Επιτελείο.
γγ. Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού.
β. Οι κατωτέρω αυτοτελείς Υπηρεσίες:
αα. Η Πυροσβεστική Ακαδηµία.
ββ. Η Υγειονοµική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώµατος
(ΥΓ.Υ.Π.Σ.).
γγ. Η Διεύθυνση Αντιµετώπισης Εγκληµάτων Εµπρησµού (Δ.Α.Ε.Ε.).
δδ. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων
(Ε.Σ.Κ.Ε.).
εε. Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώµατος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.).
στστ. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.).
ζζ. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώµατος (Δ.Ε.Ε.Π.Σ.).
Η υπό ββ΄ και γγ΄ Υπηρεσίες εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό Υποστήριξης και τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων αντιστοίχως. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώµατος υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό, ενώ το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων και η
Υπηρεσία Πλωτών Μέσων εποπτεύονται και ελέγχονται
από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού
Σώµατος.
3. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι αποκεντρωµένες Υπηρεσίες µε τοπική αρµοδιότητα, που εκτείνεται σε συγκεκριµένη εδαφική περιοχή. Περιφερειακές Υπηρεσίες
είναι οι εξής:
α. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις
(ΠΕ.ΠΥ.Δ.).
β. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµών
(ΔΙ.Π.Υ.Ν.).
γ. Οι Ειδικές Μονάδες Αντιµετώπισης Καταστροφών
(Ε.Μ.Α.Κ.).
δ. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Σταθµοί Πόλεων, Αεροδροµίων και Λιµένων (Π.Υ. ή Π.Σ.).
ε. Τα Πυροσβεστικά Κλιµάκια (Π.Κ.).
στ. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία.
ζ. Οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθµοί και

η. Τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιµάκια.
4. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις
(ΠΕ.ΠΥ.Δ.) υπάγονται στον Κλάδο Επιχειρήσεων του
Πυροσβεστικού Σώµατος και καθοδηγούνται, συντονίζονται εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώµατος. Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων επικουρείται από τρεις Συντονιστές Επιχειρήσεων (Α΄ 42). Οι ΠΕ.ΠΥ.Δ. είναι οι εξής:
α. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής.
β. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
γ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κεντρικής
Μακεδονίας.
δ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής
Μακεδονίας.
ε. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου.
στ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Θεσσαλίας.
ζ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής
Ελλάδας.
η. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου.
θ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Στερεάς
Ελλάδας.
ι. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου.
ια. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Βορείου
Αιγαίου.
ιβ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης.
ιγ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιονίων
Νήσων.
5. Οι Ειδικές Μονάδες Αντιµετώπισης Καταστροφών
(Ε.Μ.Α.Κ.) είναι οι εξής:
α. 1η Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών
(1η Ε.Μ.Α.Κ.) µε έδρα την Αττική.
β. 2η Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών (2η
Ε.Μ.Α.Κ.) µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
γ. 3η Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών
(3η Ε.Μ.Α.Κ.) µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
δ. 4η Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών
(4η Ε.Μ.Α.Κ.) µε έδρα την Κοµοτηνή.
ε. 5η Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών (5η
Ε.Μ.Α.Κ.) µε έδρα τα Ιωάννινα.
στ. 6η Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών
(6η Ε.Μ.Α.Κ.) µε έδρα την Πάτρα.
ζ. 7η Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών (7η
Ε.Μ.Α.Κ.) µε έδρα τη Λαµία.
η. 8η Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών
(8η Ε.Μ.Α.Κ.) µε έδρα τη Λάρισα.
Οι Ειδικές Μονάδες Αντιµετώπισης Καταστροφών υπάγονται στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης.
6. Στις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις υπάγονται:
α. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των Νοµών της οικείας Περιφέρειας.
β. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία.
7. Στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµού
υπάγονται οι Πυροσβεστικοί Σταθµοί ή Υπηρεσίες, που
λειτουργούν στο νοµό. Στους Πυροσβεστικούς Σταθµούς ή Υπηρεσίες υπάγονται τα Πυροσβεστικά Κλιµάκια,
οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθµοί και τα εθελοντικά
Πυροσβεστικά Κλιµάκια. Τα Πυροσβεστικά Κλιµάκια και
οι Πυροσβεστικοί Σταθµοί και τα εθελοντικά Πυροσβε-
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στικά Κλιµάκια δεν έχουν διοικητική αυτοτέλεια, εξυπηρετούν µόνον επιχειρησιακές ανάγκες και υπάγονται
στις αρµόδιες κατά τόπον Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή
Σταθµούς.
8. Από τις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του
Σώµατος οι παρακάτω Υπηρεσίες έχουν ιδιαίτερη και συγκεκριµένη αποστολή και χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Υπηρεσίες. Ειδικές Υπηρεσίες είναι οι εξής:
α. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων
(Ε.Σ.Κ.Ε.).
β. Η Πυροσβεστική Ακαδηµία.
γ. Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώµατος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.).
δ. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.).
ε. Η Υγειονοµική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώµατος
(ΥΓ.Υ.Π.Σ.).
στ. Η Διεύθυνση Αντιµετώπισης Εγκληµάτων Εµπρησµού (Δ.Α.Ε.Ε.).
ζ. Οι Ε.Μ.Α.Κ..
η. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώµατος (Δ.Ε.Ε.Π.Σ.) και
θ. Τα Πυροσβεστικά Συνεργεία.
9. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µετά από σχετική εισήγηση του Συµβουλίου Επιτελικού Σχεδιασµού,
και έκθεση του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας
(ΚΕ.ΜΕ.Α.) η οποία λαµβάνει υπόψη ιδίως οικονοµικά και
γεωγραφικά κριτήρια, καθώς και κριτήρια επιχειρησιακής
αποτελεσµατικότητας και ορθολογικής λειτουργίας,
µπορεί να συνιστώνται νέες Υπηρεσίες και να αναδιαρθρώνονται, να συγχωνεύονται, να υποβιβάζονται, να
προάγονται και να καταργούνται υφιστάµενες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να ιδρύονται και να συγχωνεύονται Υπηρεσίες κατώτερες
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Σταθµού.
11. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη µπορεί:
α. Να ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης, διάρθρωσης,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά
τη λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος.
β. Να καταργούνται Υπηρεσίες κατώτερες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Σταθµού, να αναστέλλεται, για
υπηρεσιακούς λόγους, η λειτουργία τους, καθώς και να
ορίζεται τυχόν εποχικότητα της λειτουργίας τους.
γ. Να ρυθµίζονται θέµατα εσωτερικής διάρθρωσης και
λειτουργίας των Υπηρεσιών του Σώµατος, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για τη δύναµη του πυροσβεστικού προσωπικού, την άσκηση των καθηκόντων του και τη
συντήρηση του υλικού των Υπηρεσιών και
δ. να κυρώνεται ο πίνακας χωρογραφικής κατανοµής
των Υπηρεσιών του Σώµατος.»
Άρθρο 67
Κλάδοι και Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώµατος
Το άρθρο 5 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 5
Κλάδοι και Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώµατος
1. Οι Κλάδοι και το Επιτελείο του Πυροσβεστικού Σώµατος κατευθύνονται, συντονίζονται, εποπτεύονται, ελέγχονται ως ακολούθως:
α. Ο Κλάδος Υποστήριξης από τον Υπαρχηγό Υποστήριξης και συγκροτείται από:
αα. το Επιτελείο,
ββ. την Πυροσβεστική Ακαδηµία και
γγ. την Υγειονοµική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώµατος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.).
β. Ο Κλάδος Επιχειρήσεων από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων και συγκροτείται από:
αα. την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού
Σώµατος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.),
ββ. την Υπηρεσία Πλωτών Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.),
γγ. το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων
(Ε.Σ.Κ.Ε.),
δδ. τη Διεύθυνση Αντιµετώπισης Εγκληµάτων Εµπρησµού (Δ.Α.Ε.Ε.),
εε. τις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις
(ΠΕ.ΠΥ.Δ.).
2. Οι Κλάδοι µεταξύ τους είναι ισότιµοι. Οι Κλάδοι συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώµατος, διαρθρώνονται σε επιτελικές Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις σε Τµήµατα και
Γραφεία.
3. Το Επιτελείο του Πυροσβεστικού Σώµατος χειρίζεται τα θέµατα προσλήψεων, προσδιορισµού των αναγκών εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του προσωπικού κατά ειδικότητα ή τοµέα δραστηριότητας, ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής
κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης, λειτουργίας
και καθορισµού των αρµοδιοτήτων των οργάνων και των
Υπηρεσιών του Σώµατος, κατάρτισης, ερµηνείας και παρακολούθησης της νοµοθεσίας, εξυπηρέτησης των δηµοσίων σχέσεων, προϋπολογισµού, αποδοχών και γενικά οικονοµικών και ασφαλιστικών θεµάτων του προσωπικού του Σώµατος, καθώς και τα θέµατα υλικοτεχνικού εξοπλισµού, πληροφορικής και στέγασης των Υπηρεσιών,
σύµφωνα µε τις προτάσεις των Διευθύνσεων των Κλάδων και προγραµµατίζει, κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέµατα αυτά. Το Επιτελείο υποστηρίζει στα θέµατα αρµοδιότητάς του τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Σώµατος και διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις και Υπηρεσίες:
α. Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων,
β. Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
γ. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Επικοινωνίας,
δ. Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων,
ε. Διεύθυνση Οικονοµικών,
στ. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδοµών και
ζ. Νοµική Υπηρεσία.
4. Οι Διευθύνσεις και η Νοµική Υπηρεσία υπάγονται
στον Υπαρχηγό Υποστήριξης και συντονίζονται και ελέγχονται από τον Συντονιστή Υποστήριξης.
5. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος καθορίζονται τα λοιπά θέµατα της εσωτερικής
διάρθρωσης του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος, εξειδικεύονται, τροποποιούνται και κατανέµονται οι αρ-
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µοδιότητες των Διευθύνσεων, των Τµηµάτων και των
Γραφείων του Επιτελείου και των οργάνων που υπηρετούν σε αυτό, συστήνονται Γραφεία, εφόσον παρίσταται
αναγκαίο, και ρυθµίζονται συναφή οργανωτικά και λειτουργικά ζητήµατα.»
Άρθρο 68
Σύσταση Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων
(Ε.Σ.Κ.Ε.) µετά από συγχώνευση
1. Ιδρύεται Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων
(Ε.Σ.Κ.Ε.), το οποίο αποτελεί Ειδική Κεντρική Υπηρεσία
του Σώµατος και υπάγεται απευθείας στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώµατος.
2. Το Ε.Σ.Κ.Ε. έχει ως κύρια αποστολή και αρµοδιότητες το σύνολο των αρµοδιοτήτων του Συντονιστικού - Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού
Σώµατος (Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.) και του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπυρόσβεσης (Σ.ΚΕ.Δ.), τα οποία συγχωνεύονται και αποτελούν πλέον επιµέρους Μονάδες του
Ε.Σ.Κ.Ε..
3. Του Ε.Σ.Κ.Ε. προΐσταται Διοικητής, τον οποίο επικουρεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του, και αναπληρώνει, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο
Υποδιοικητής ο οποίος εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Διοικητή, εκτός από τη σύνταξη εκθέσεων ικανότητας. Ως
Υποδιοικητής ορίζεται ο ανώτερος από τους Αξιωµατικούς που προΐστανται στο 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. και στο
Κ.Ε.Π.Π. ή, µεταξύ οµοιοβάθµων, ο αρχαιότερος. Τον Υποδιοικητή αναπληρώνει ο αρχαιότερος Αξιωµατικός της
Υπηρεσίας που προέρχεται από το Π.Σ..
4. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων διαρθρώνεται ως εξής:
α. Συντονιστικό - Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών
του Πυροσβεστικού Σώµατος (199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), του οποίου η αποστολή και οι βασικές αρµοδιότητες είναι οι ακόλουθες:
- Να λαµβάνει, όλο το 24ωρο, τις τηλεφωνικές κλήσεις
από το Λεκανοπέδιο Αττικής για οποιοδήποτε συµβάν
που ανάγεται στην αρµοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώµατος και να κινητοποιεί τις απαιτούµενες πυροσβεστικές δυνάµεις µε τα εγκατεστηµένα και λειτουργούντα
σε αυτό µέσα ασύρµατης ή ενσύρµατης επικοινωνίας,
αλλά και µε κάθε πρόσφορο άλλο µέσο.
- Να λαµβάνει τυχόν κλήσεις από όλη την Επικράτεια
για τοπικά συµβάντα, τα οποία διαβιβάζει αµέσως στην
κατά τόπο αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.), για
την αντιµετώπισή τους.
- Να διαβιβάζει τις εντολές ή οδηγίες του Επιτελείου
Πυροσβεστικού Σώµατος στις Υπηρεσίες του Σώµατος ή
σε άλλες πολιτικές και στρατιωτικές αρχές.
- Να λαµβάνει και να καταγράφει σε ειδικό δελτίο όλα
τα συµβάντα του 24ώρου στα οποία επελήφθησαν οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος.
- Να συντάσσει δελτίο συµβάντων 24ώρου, το οποίο
περιλαµβάνει τα σοβαρά και µεγάλα συµβάντα, σύµφωνα µε τις σχετικές εγκύκλιες διαταγές του Επιτελείου
Πυροσβεστικού Σώµατος και να διαβιβάζει αυτό αρµοδίως.
- Να συντονίζει την κινητοποίηση των πυροσβεστικών
δυνάµεων, σύµφωνα µε τις εντολές της Ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος, για τα συµβάντα µεγάλης έκτασης που εκδηλώνονται και εξελίσσονται σε όλη την Επι-

κράτεια για την αντιµετώπιση των οποίων απαιτείται η
συµµετοχή δύο ή περισσότερων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
- Να συνεργάζεται άµεσα για την αντιµετώπιση σοβαρών συµβάντων, ιδίως σεισµών, πληµµυρών, µεγάλων
αυτοκινητικών ή σιδηροδροµικών ατυχηµάτων, πυρκαγιών πλοίων, µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.
- Να γνωστοποιεί στον Επόπτη Ασφαλείας του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος τα σοβαρά και µεγάλα
συµβάντα, προκειµένου αυτός να ενηµερώσει τα αρµόδια όργανα του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
β. Συντονιστικό Κέντρο Δασοπυρόσβεσης (Σ.ΚΕ.Δ.),
του οποίου µε αποστολή την καθηµερινή παρακολούθηση σε πανελλαδικό επίπεδο όλων των εν εξελίξει αγροτοδασικών πυρκαγιών, το συντονισµό, τη διαχείριση και
την αποστολή των διατιθεµένων εθνικών και µισθωµένων εναέριων µέσων δασοπυρόσβεσης (αεροσκαφών
και ελικοπτέρων), που συντρέχουν στην κατάσβεσή τους
από κοινού µε τις επίγειες δυνάµεις, τον προγραµµατισµό των εναέριων επιτηρήσεων, την έγκριση αιτηµάτων
για εκπαίδευση και συντήρηση εθνικών εναερίων µέσων,
τη διάθεση εναερίων µέσων για την αποστολή - µεταφορά πεζοπόρων τµηµάτων ή πυροσβεστικών οχηµάτων
στον τόπο της πυρκαγιάς, όταν τούτο απαιτείται, καθώς
και την αποστολή αεροπορικών µέσων για το συντονισµό των από αέρος επιχειρήσεων µε αντικείµενο δασικές πυρκαγιές αλλά και άλλα συµβάντα αρµοδιότητας
Πυροσβεστικού Σώµατος.
γ. Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, το οποίο συντονίζει και διαχειρίζεται σε εθνικό επίπεδο τις
δράσεις για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις κινητοποίησης πολιτικής προστασίας µε στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών
τους. Για το σκοπό αυτόν λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη
βάση µε το αναγκαίο προσωπικό που αποτελείται από ειδικευµένα στελέχη πολιτικής προστασίας και επιτελικά
στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
και λοιπά και περιλαµβάνει:
αα. Τη Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων, η οποία ιδίως αποτελεί το σύνδεσµο του Ε.Σ.Κ.Ε., αφενός για τη
διαβίβαση εντολών που αφορούν την προσγείωση και
την απογείωση των αεροσκαφών δασοπυρόσβεσης και,
αφετέρου, το σύνδεσµο του Ε.Σ.Κ.Ε. µε τη µητρική µονάδα και τα κλιµάκια των κάθε είδους εθνικών εναερίων
µέσων. Επίσης, αναφέρει καθηµερινώς, µε το πρώτο
φως, την ετοιµότητα των αεροσκαφών, στον Αξιωµατικό
Επιχειρήσεων, έρχεται σε επαφή µε τα εναέρια µέσα
που επιχειρούν σε πυρκαγιά µε όποιο τρόπο κρίνεται
πρόσφορος, προκειµένου να λάβει αναφορά από τους
χειριστές για την πορεία της πυρκαγιάς και αµέσως αναφέρει στον Προϊστάµενο του Κ.Ε.Π.Π., επικοινωνεί µε όλα τα αεροδρόµια της Χώρας σχετικά µε τις πτήσεις όλων των εναερίων µέσων δασοπυρόσβεσης σε αυτά, συµπληρώνει και υποβάλλει στον Αξιωµατικό Επιχειρήσεων ειδικό έντυπο ηµερήσιας πτητικής δραστηριότητας όλων των αεροσκαφών, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται
στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις πυρκαγιές και τη
δασοπυρόσβεση, ενηµερώνεται και εγκρίνει τη µεταστάθµευση των αεροσκαφών για την αποφυγή καθήλωσης των αεροσκαφών σε περίπτωση δυσµενών καιρικών
συνθηκών και ενηµερώνει το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική
Ακτοφυλακή για τα σηµεία υδροληψίας των αεροσκα-
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φών.
ββ. Τη Μονάδα Διεθνούς Συνδροµής και Υποστηρικτικών Δυνάµεων Πολιτικής Προστασίας, η οποία, µεταξύ
άλλων:
- Συµµετέχει σε διαδικασίες, λειτουργίες και αναφορές, σε µηχανισµούς ενεργοποίησης µε αντίστοιχα Κέντρα Πολιτικής Προστασίας άλλων χωρών, ενηµερώνοντας σχετικώς για τη λήψη απόφασης τη Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρµογών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας.
- Αξιολογεί επιχειρησιακά τις πληροφορίες που δέχεται το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας είτε
ως προειδοποίηση για επερχόµενο γεγονός είτε ως απλή ενηµέρωση για γεγονός που προκύπτει αιφνίδια και
καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
- Διαχειρίζεται και ταξινοµεί το ηµερήσιο δελτίο συµβάντων που δέχεται από το Κέντρο Επιχειρήσεων, τους
χάρτες προγνώσεως κινδύνου πυρκαγιάς που επεξεργάζεται η Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρµογών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, καθώς και δελτία
άλλων επικινδύνων φαινοµένων.
- Αξιοποιεί επιχειρησιακά τις δυνατότητες των Κινητών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας.
- Συντάσσει ηµερήσιο δελτίο συµβάντων και το προωθεί στο 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ..
- Διαθέτει κλιµάκια εµπειρογνωµόνων για τον επιτόπου συντονισµό των ενεργειών αντιµετώπισης εκτάκτων
αναγκών.
- Μεριµνά για τη διασύνδεση του Ε.Σ.Κ.Ε. µε τα Κινητά
Κέντρα Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και τα
αντίστοιχα Επιχειρησιακά Κέντρα των εθνικών φορέων
έκτακτης ανάγκης (ΕΛ.ΑΣ., Ένοπλες Δυνάµεις, Λιµενικό
Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή, Ε.Κ.Α.Β. κ.λπ.), καθώς και
των επιχειρησιακών κέντρων σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο.
γγ. Τη Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθµού Έκτακτης Ανάγκης «112», η οποία προβαίνει σε άµεση αναζήτηση των
απαραίτητων πληροφοριών για τον εντοπισµό της θέσης
καλούντος στο «112» σύµφωνα µε την Πράξη της Αρχής
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
(Α.Δ.Α.Ε.) «για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την παροχή πληροφοριών στους αρµόδιους για
την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς», όπως κάθε φορά ισχύει και τη γνωστοποίηση - ανάθεση των απαραίτητων στοιχείων στον αρµόδιο επιχειρησιακά φορέα έκτακτης ανάγκης. Με απόφαση του
Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
ρυθµίζονται επιµέρους θέµατα οργάνωσης, διάρθρωσης,
λειτουργίας, στελέχωσης της Μονάδας αυτής και κάθε
άλλο συναφές ζήτηµα.
δδ. Το Γραφείο Τρεχουσών Επιχειρήσεων και Γραµµατειακής Υποστήριξης το οποίο, µεταξύ άλλων, εισηγείται, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρµογών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας,
τη λήψη µέτρων ετοιµότητας πολιτικής προστασίας και
µέτρων έκτακτης ανάγκης, συντάσσει µνηµόνια ενεργειών για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που προωθούνται στο Κ.Ε.Π.Π. ή το Ε.Σ.Κ.Ε. και σε δηµόσιους και
ιδιωτικούς φορείς, εξασφαλίζει, µέσω της Ε.Μ.Υ. και κατά περίπτωση αρµόδιων επιστηµονικών φορέων την επιστηµονική στήριξη και τεκµηρίωση όλων των σχεδίων
και δράσεων, αξιοποιεί τις προγνώσεις πρόδροµων φαινοµένων (καιρικών και άλλων) φυσικών καταστροφών,

µε σκοπό την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναµικού και
των µέσων πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση
απειλούµενου κινδύνου καταστροφών, καθώς και για την
ενηµέρωση και παροχή οδηγιών προς τους πολίτες σε
συνεργασία µε το Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων.
5. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος εκδίδεται Κανονισµός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.Σ.Κ.Ε., καθώς και Κανονισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας-Μνηµόνιο Ενεργειών των Υπηρεσιών και των
Μονάδων του και ρυθµίζονται θέµατα στελέχωσής του,
καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.
6α. Η Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων στελεχώνεται κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από ανώτερο Αξιωµατικό του Γ.Ε.Α. που διατίθεται από αυτό
και τοποθετείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
β. Στη Μονάδα Διεθνούς Συνδροµής και Υποστηρικτικών Δυνάµεων Πολιτικής Προστασίας του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο Εθνικός
Εκπρόσωπος Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 116 παράγραφος 2 του παρόντος ή ο αναπληρωτής του.
γ. Στη Μονάδα Ευρωπαϊκού Αριθµού Έκτακτης Ανάγκης «112» προΐσταται υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.
7. Το Ε.Σ.Κ.Ε. διέπεται από τις διατάξεις περί πειθαρχίας, που ισχύουν στην Υπηρεσία από την οποία προέρχονται οι υπηρετούντες Αξιωµατικοί και Υπάλληλοι.
8. Η Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρµογών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας αποτελεί µόνιµο υποστηρικτικό και γνωµοδοτικό µηχανισµό του Ε.Σ.Κ.Ε.
και, ιδίως, του Σ.ΚΕ.Δ. και του Κ.Ε.Π.Π. και τροφοδοτεί
το Ε.Σ.Κ.Ε. µε το αναγκαίο πληροφοριακό και υποστηρικτικό υλικό.
Άρθρο 69
Αναβάθµιση της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας-Εθνική
Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.)
1. Η Πυροσβεστική Ακαδηµία αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και η εποπτεία σε αυτήν ασκείται από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δια
του Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώµατος και από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Η Πυροσβεστική Ακαδηµία διέπεται από το π.δ. 174/
1983 (Α΄ 68), όπως ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου
12 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258) και από τις διατάξεις του
παρόντος.
3. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η Πυροσβεστική Ακαδηµία περιλαµβάνει τις ακόλουθες Σχολές:
α. Σχολή Ανθυποπυραγών.
β. Σχολή Αρχιπυροσβεστών.
γ. Σχολή Πυροσβεστών.
δ. Σχολή Επιµόρφωσης και Μετεκπαίδευσης.
ε. Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π).»
4. Η Πυροσβεστική Ακαδηµία έχει ως αποστολή:
α. Την εκπαίδευση, επιµόρφωση και ειδική κατάρτιση
µέσω των επιµέρους Παραγωγικών Σχολών στα κατά
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κλάδο πυροσβεστικά καθήκοντα για τους ιδιώτες που
κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώµα, καθώς και µέσω της Σχολής Επιµόρφωσης και Μετεκπαίδευσης για το
εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό µε γνώµονα την
αναβάθµιση αυτού για την εκπλήρωση των καθηκόντων
και υποχρεώσεών του και την ενίσχυση της επιχειρησιακής και στελεχιακής του ικανότητας.
β. Την παροχή πιστοποιηµένης εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης σε ιδιώτες, στελέχη της Δηµόσιας Διοίκησης,
του Πυροσβεστικού Σώµατος και των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, στους τοµείς της Πολιτικής Προστασίας και της διαχείρισης κρίσεων.
γ. Την υποβολή πορισµάτων ερευνών, µελετών και συµπερασµάτων στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για τη χάραξη στρατηγικής σε θέµατα ανθρώπινου δυναµικού αρµοδιότητάς της, την εισήγηση οργανωτικών αλλαγών και τη συµβουλευτική ή άλλη υποστήριξή του σε θέµατα αρµοδιότητάς της.
δ. Τη θέσπιση ειδικού ατοµικού δελτίου κατάρτισης
για:
αα) το ένστολο και πολιτικό προσωπικό του Σώµατος,
µε σκοπό τη συνολική παρακολούθηση του εν γένει µορφωτικού και επιµορφωτικού ιστορικού τους σε ατοµικό επίπεδο,
ββ) την πιστοποίηση των ιδιωτών που φοιτούν σε αυτήν, καθώς και των εθελοντών του ν. 4029/2011 και του
ν. 3013/2002.
5. Στο πλαίσιο της αποστολής της η Πυροσβεστική Ακαδηµία µπορεί, µεταξύ άλλων:
α. Να συνεργάζεται και να συνάπτει προγραµµατικές
συµφωνίες, µνηµόνια ή συµβάσεις µε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα
και Σχολές των Ενόπλων Δυνάµεων και των άλλων Σωµάτων Ασφαλείας, µε το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, µε την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, µε φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ερευνητικά ή
άλλα ινστιτούτα, καθώς και µε φορείς που παρέχουν εκπαίδευση, εκπονούν µελέτες, διενεργούν έρευνες υλοποιούν προγράµµατα και ανήκουν στο Δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, ή µε άλλους φορείς εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής ή µε κοινωνικούς ή συλλογικούς φορείς ή µε
διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισµούς ή µε πρόσωπα εγνωσµένου επιστηµονικού κύρους.
β. Να υλοποιεί µέρος του ακαδηµαϊκού προγράµµατος
σπουδών που αφορά στην εκπαίδευση των Δοκίµων Ανθυποπυραγών σε Σχολές ή Τµήµατα Α.Ε.Ι. ή Α.Σ.Ε.Ι. της
Αθήνας, για τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται η παροχή εξειδικευµένων γνώσεων σε συγκεκριµένα µαθήµατα, επιστηµονικές περιοχές και ειδικότητες, κυρίως σε
αντικείµενα των τεχνικών, οικονοµικών και νοµικών επιστηµών.
γ. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί σε συνεργασία µε
Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής διατµηµατικά προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών που απονέµουν σε Αξιωµατικούς του Π.Σ., των Σωµάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και σε ιδιώτες,
µεταπτυχιακά διπλώµατα εξειδίκευσης σε αντικείµενα
συναφή µε το σκοπό, την αποστολή και τις αρµοδιότητες
του Πυροσβεστικού Σώµατος.
δ. Να σχεδιάζει και να υλοποιεί, σε συνεργασία µε

Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, προγράµµατα, µαθήµατα διδασκαλίας ή σεµινάρια για την εκµάθηση ξένων γλωσσών ή την πιστοποίηση σε θέµατα ξενόγλωσσης ειδικής ορολογίας που αφορά το Πυροσβεστικό Σώµα και την Πολιτική Προστασία. Με απόφαση
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη µπορεί να ρυθµίζονται επιµέρους ζητήµατα πιστοποίησης όσων παρακολουθούν τα ως άνω προγράµµατα και σεµινάρια, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
ε. Να εκπονεί µελέτες, να διεξάγει έρευνες, να παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες, να συµµετέχει σε διαγωνισµούς για την ανάληψη επιστηµονικών και εκπαιδευτικών δράσεων που εµπίπτουν στην εν γένει αποστολή
της.
στ. Να υλοποιεί σε συνεργασία µε άλλους φορείς ευρωπαϊκά ή άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράµµατα.
ζ. Να σχεδιάζει, να κοστολογεί και να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράµµατα ύστερα από πρόταση του Τµήµατος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου Π.Σ.
για το προσωπικό και την υποστήριξη των διοικητικών
και οργανωτικών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώµατος.
η. Να παρέχει υπηρεσίες, εκπαιδευτικού και ερευνητικού περιεχοµένου, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα έναντι αµοιβής. Ο τρόπος καθορισµού
των υπηρεσιών και της σχετικής αµοιβής προσδιορίζεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
θ. Να πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων
του πολιτικού προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των ιδιωτών που φοιτούν
σε αυτή. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, µετά από γνώµη του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, καθορίζονται οι ειδικότητες, η διαδικασία και ο τρόπος πιστοποίησης.
6.α. Τα εκπαιδευτικά όργανα της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας είναι:
αα) Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο.
ββ) Ο Διευθυντής Σπουδών της κάθε Σχολής.
β. Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο αποτελείται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας ως Πρόεδρο, τον
Υποδιοικητή αυτής, τον Διοικητή της οικείας Σχολής, τον
Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, τον Διευθυντή Σπουδών
της κάθε Σχολής και έναν εκπρόσωπο του διδακτικού
προσωπικού της κάθε Σχολής, ως µέλη.
γ. Οι Διευθυντές Σπουδών και οι εκπρόσωποι του διδακτικού προσωπικού κάθε Σχολής εντάσσονται ως µέλη του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου µετά την επιλογή
τους από αυτό και την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης
ορισµού τους από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
δ. Οι Διευθυντές Σπουδών κάθε Σχολής επιλέγονται από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. της
Χώρας που διδάσκει στην Πυροσβεστική Ακαδηµία και,
εν ελλείψει αυτού, από τους διδάσκοντες καθηγητές της
οικείας Σχολής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος σπουδών.
ε. Ο εκπρόσωπος του διδακτικού προσωπικού κάθε
Σχολής επιλέγεται µεταξύ των διδασκόντων καθηγητών
της Σχολής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος σπουδών.
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στ. Το εκπαιδευτικό συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος. Χρέη
γραµµατέα εκτελεί ο Προϊστάµενος του Τµήµατος – Μελετών – Εκπαίδευσης – Μετεκπαίδευσης, ο οποίος τηρεί
και το βιβλίο αποφάσεων του εκπαιδευτικού συµβουλίου.
ζ. Ο Διευθυντής Σπουδών κάθε Σχολής, σε συνεργασία µε τον Διοικητή αυτής, το πρώτο δίµηνο κάθε ηµερολογιακού έτους εισηγείται προς το εκπαιδευτικό συµβούλιο το πρόγραµµα σπουδών της, τα θέµατα της διδακτέας ύλης, τα συγγράµµατα και τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα που είναι αναγκαία για την εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής, καθώς και για κάθε θέµα που αφορά την
εκπαιδευτική και ακαδηµαϊκή λειτουργία της Σχολής. Η
σχετική απόφαση λαµβάνεται από το εκπαιδευτικό συµβούλιο.
η. Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας πρέπει
να είναι κάτοχος τουλάχιστον πτυχίου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής.
7. Το διοικητικό, εκπαιδευτικό, ένστολο και βοηθητικό
προσωπικό της Σχολής διέπεται από τις διατάξεις του
π.δ. 174/1983, όπως ισχύει.
8α. Το διδακτικό προσωπικό της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας ορίζεται, για τους ιδιώτες, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και το
ένστολο προσωπικό µε απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας. Για την επιλογή διδακτικού προσωπικού στα ακαδηµαϊκά µαθήµατα εισηγείται στον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας τριµελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Υποδιοικητή
της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας ή τον αναπληρωτή του
και δύο καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές των Α.Ε.Ι.
της Χώρας του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε την υπό πλήρωση θέση, ενώ στα µη ακαδηµαϊκά
µαθήµατα εισηγείται σχετικώς στον Διοικητή τριµελής επιτροπή αποτελούµενη από τον Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας ή τον αναπληρωτή του, τον Διοικητή της οικείας Σχολής και τον Διευθυντή Ανθρωπίνων
Πόρων. Οι ανωτέρω επιτροπές συγκροτούνται µε απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
Για την επιλογή του ανωτέρω προσωπικού απαιτείται η
δηµοσίευση προηγούµενης προκήρυξης, µε την οποία
καθορίζονται τα προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προς απόδειξη των προσόντων των υποψηφίων, η διάρκεια και οι λοιποί όροι εργασίας. Στις περιπτώσεις που το γνωστικό αντικείµενο του κάθε µαθήµατος διδάσκεται σε Α.Ε.Ι., για
τη διδασκαλία του στην Πυροσβεστική Ακαδηµία απαιτείται η κατοχή τίτλου διδακτορικού σπουδών σε συναφές αντικείµενο, και µόνο όταν δεν υπάρχει υποψήφιος
επιτρέπεται η διδασκαλία του από κάτοχο µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείµενο. Η προκήρυξη εκδίδεται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, µετά από εισήγηση του εκπαιδευτικού συµβουλίου που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους και δηµοσιεύεται σε δύο
(2) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώµατος. Για την αµοιβή των καθηγητών ή αναπληρωτών καθηγητών Α.Ε.Ι. που συµµετέχουν στις τρι-

µελείς επιτροπές επιλογής εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011.
β. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και ισάριθµοι αναπληρωµατικοί καθηγητές.
9. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η αποζηµίωση των Διευθυντών Σπουδών των Σχολών για
την απασχόλησή τους, πέραν των διδακτικών τους καθηκόντων.
10. Για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και
Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας οι υποψήφιοι ιδιώτες υποβάλλονται σε «Προκαταρκτικές εξετάσεις» (αθλητικές, υγειονοµικές και ψυχοτεχνικές δοκιµασίες) που γίνονται µε µέριµνα του Επιτελείου του Π.Σ.
και σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τις οικείες διατάξεις
του νόµου και τους οικείους κανονισµούς. Το πρόγραµµα
των προκαταρκτικών εξετάσεων διατυπώνεται πριν από
τη λήξη του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους, καταρτίζεται από το εκπαιδευτικό συµβούλιο της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου και εγκρίνεται µε απόφαση
του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας. Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει να κριθεί ικανός κατά το
έτος υποβολής της υποψηφιότητας για να έχει δικαίωµα
συµµετοχής στην επιλογή. Οι υποψήφιοι που ανήκουν
στο πυροσβεστικό σώµα υποβάλλονται µόνο σε υγειονοµικές εξετάσεις.
11. Το άρθρο 4 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 4
Εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Ανθυποπυραγών
της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας
1.α. Η εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Ανθυποπυραγών
της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας γίνεται µε το σύστηµα
των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) και του π.δ. 60/2006
(Α΄ 65), όπως ισχύουν.
β. Από τον αριθµό των εισακτέων που καθορίζεται για
τη Σχολή Ανθυποπυραγών ποσοστό 15% προέρχεται υποχρεωτικά από πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόµους, ηλικίας µέχρι 35 ετών,
µε εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 73, 74 και 75
του π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν, πριν από τη συµµετοχή
τους στο σύστηµα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο.
γ. Από τον αριθµό των θέσεων που προκηρύσσονται
για εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών ποσοστό 20%
καλύπτεται από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων των Σχολών ή Τµηµάτων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 του π.δ. 365/1990 (Α΄
144), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ.
239/1997, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εφόσον συγκεντρώνουν και τα λοιπά προβλεπόµενα από τις σχετικές διατάξεις προσόντα.
Τα µαθήµατα στα οποία εξετάζονται και η διαδικασία των
εξετάσεων καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, µετά από γνώµη του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας που
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διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους. Οι ανωτέρω υποψήφιοι απαλλάσσονται,
ανάλογα µε τη συνάφεια του πτυχίου τους, από τα αντίστοιχα ακαδηµαϊκά µαθήµατα µε απόφαση του Διευθυντή Σπουδών της οικείας Σχολής, µετά από αίτησή τους.
2. Ο αριθµός των εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυραγών καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευµάτων και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, µετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν µέχρι το τέλος του επόµενου της έναρξης της
εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασµό µε τις υφιστάµενες επιχειρησιακές ανάγκες.
3. Οι σπουδές στη Σχολή Ανθυποπυραγών διαρκούν
τέσσερα (4) έτη και οργανώνονται σε ακαδηµαϊκά εξάµηνα.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 1
του παρόντος, καθώς και αυτή της παρ. 1 του άρθρου 29
του ν. 2009/1992 (Α΄ 18), εφαρµόζονται αναλόγως και
για τη Σχολή Ανθυποπυραγών.»
12.α. Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας γίνεται µε το σύστηµα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1351/1983 (Α΄ 56) και
των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997
και του π.δ. 60/2006, όπως ισχύουν.
β. Η φοίτηση στη Σχολή Πυροσβεστών διαρκεί πέντε
(5) εξάµηνα.
γ. Οι απόφοιτοι της Σχολής Πυροσβεστών είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, εξελίσσονται βαθµολογικά µέχρι και
το βαθµό του Πυρονόµου για κάλυψη υφιστάµενων κενών οργανικών θέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται
οι προϋποθέσεις, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας λεπτοµέρεια.
δ. Ο αριθµός των εισακτέων στις Σχολές Πυροσβεστών καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Παιδείας
και Θρησκευµάτων και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, µετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν µέχρι το τέλος του επόµενου της έναρξης της
εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασµό µε τις υφιστάµενες επιχειρησιακές ανάγκες.
ε. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 1
του ν. 2226/1994, καθώς και αυτή της παρ. 1 του άρθρου
29 του ν. 2009/1992 εφαρµόζονται αναλόγως και για τη
Σχολή Πυροσβεστών.
13.α. Για όσους εισάγονται στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών πριν εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτές θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης.
Οι ανωτέρω, µετά την επιλογή και κατάταξή τους, υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται το περιεχόµενο της εκπαίδευσης, ο τόπος και η διάρκεια αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
β. Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τις Σχολές

Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών λόγω αποβολής, απολύσεως ή παραιτήσεώς τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3421/2005 (Α΄ 302).
14. Η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας είναι ισότιµη µε τα ιδρύµατα του πανεπιστηµιακού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείµενη νοµοθεσία, παρέχοντας ισότιµη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιµα πτυχία µε
αυτά.
15. Οι Σχολές Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών ανήκουν στην ανώτερη βαθµίδα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείµενη
νοµοθεσία, παρέχοντας ισότιµη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιµα πτυχία µε τις αντίστοιχες µεταδευτεροβάθµιες σχολές.
16. Τα πτυχία και οι βεβαιώσεις παρακολούθησης των
Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας υπογράφονται από τον Διοικητή αυτής και απονέµονται σε ειδική τελετή.
17. Στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών εισάγονται µε εξετάσεις απόφοιτοι της Σχολής Πυροσβεστών που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθµό του
Πυροσβέστη. Η φοίτηση στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών
διαρκεί εννέα (9) µήνες. Η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη
και ο αριθµός των προκηρυσσόµενων θέσεων και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
18. Οι απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών ονοµάζονται Αρχιπυροσβέστες Παραγωγικής Σχολής και δύνανται να εξελίσσονται βαθµολογικά µέχρι και το βαθµό
του Αντιπυράρχου, µετά από προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών
και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
19. Με απόφαση του εκπαιδευτικού συµβουλίου καταρτίζεται ο Κανονισµός προπτυχιακών σπουδών των
Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
20.α. Στην Πυροσβεστική Ακαδηµία ιδρύεται Εθνική
Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.).
β. Στην Ε.Σ.ΠΟ.Π. εισάγονται για θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, εκπαίδευση και µετεκπαίδευση στις νέες εξελίξεις πολιτικής προστασίας εθελοντές πολιτικής
προστασίας, δηµόσιοι υπάλληλοι και, υποχρεωτικώς, υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. και δηµόσιων φορέων που εµπλέκονται στην πολιτική προστασία, µετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας,
στην οποία καθορίζεται ο αριθµός των θέσεων και τα κριτήρια επιλογής, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας Διεύθυνσης της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας.
γ. Τα προγράµµατα κατάρτισης, εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης της Ε.Σ.ΠΟ.Π. καταρτίζονται από το εκπαιδευτικό συµβούλιο µετά από εισήγηση της αρµόδιας Διεύθυνσης της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας και εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας. Τα προγράµµατα αυτά διαρκούν κατ’ ελάχιστον δύο (2) µήνες και δεν υπερβαίνουν τους έξι (6)
µήνες. Επίσης, µπορεί να υλοποιούνται προγράµµατα
θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και
µετεκπαίδευσης στα θέµατα πολιτικής προστασίας µικρότερης χρονικής διάρκειας για τους αιρετούς των ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθµού. Για τη συµµετοχή στα προγράµµατα
αυτά χορηγείται βεβαίωση πιστοποίησης ή βεβαίωση πα-
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ρακολούθησης, η οποία υπογράφεται από τον Διοικητή
της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
δ. Η Ε.Σ.ΠΟ.Π. είναι η µόνη αρµόδια υπηρεσία για την
πιστοποίηση των εθελοντών και ειδικευµένων εθελοντών πολιτικής προστασίας του άρθρου 14 του ν.
3013/2002 (Α΄ 102), όπως ισχύει.
21.α. Στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής
Ακαδηµίας, στο πλαίσιο της αποστολής της, µπορεί να
οργανώνονται και να λειτουργούν, αυτοδύναµα ή σε συνεργασία µε ηµεδαπά Α.Ε.Ι., προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και να απονέµονται µεταπτυχιακοί
τίτλοι σπουδών.
β. Τα Π.Μ.Σ. καταρτίζονται από ειδική τριµελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Διοικητή της Σχολής,
τον Διευθυντή Σπουδών αυτής και έναν καθηγητή Α.Ε.Ι.
του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το αντικείµενο του Π.Μ.Σ., ο οποίος προέρχεται, σε περίπτωση συνεργασίας, από το συνεργαζόµενο Α.Ε.Ι.. Η επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας. Το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών εγκρίνεται από το εκπαιδευτικό συµβούλιο. Με τον κανονισµό σπουδών του Π.Μ.Σ. ρυθµίζονται
τα θέµατα που αφορούν:
αα) Το αντικείµενο και το σκοπό του προγράµµατος.
ββ) Το είδος των µεταπτυχιακών τίτλων που απονέµονται.
γγ) Τις κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές και τη διαδικασία εισαγωγής τους.
δδ) Τη χρονική διάρκεια του προγράµµατος.
εε) Τα µαθήµατα, τη διδακτική και ερευνητική απασχόληση των µεταπτυχιακών φοιτητών, τις πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους δραστηριότητα.
στστ) Τον αριθµό των µεταπτυχιακών φοιτητών, τις
δυνατότητες και τις ανάγκες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδοµή για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράµµατος.
ζζ) Τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ., το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδοµής, το κόστος
λειτουργίας, τις πηγές και το ύψος της χρηµατοδότησής
του αναλυτικά.
ηη) Την αναθεώρηση επιµέρους πτυχών του προγραµµάτων σπουδών.
θθ) Κάθε άλλο θέµα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ..
γ. Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι ο Διευθυντής Σπουδών
της Σχολής. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. µεριµνά για την
εύρυθµη λειτουργία του Προγράµµατος.
δ. Μέρος των ανωτέρω µεταπτυχιακών προγραµµάτων µπορεί να υλοποιείται σε Σχολές ή Τµήµατα Α.Ε.Ι.
της Χώρας.
ε. Τα µεταπτυχιακά διπλώµατα ειδίκευσης υπογράφονται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και
απονέµονται σε ειδική τελετή.
22. Πόροι της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας είναι ιδίως:
α. Η ετήσια κρατική επιχορήγηση,
β. οι κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές,
κληρονοµιές και κληροδοσίες,
γ. οι πρόσοδοι από τη δική της περιουσία,
δ. τα έσοδα από τη συµµετοχή της σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα χρηµατοδότησης και
ε. κάθε άλλος πόρος που συνάδει µε το σκοπό και την
αποστολή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
Για το έτος 2014 η κρατική επιχορήγηση της περίπτω-

σης α΄ δίδεται µε ισόποση µείωση των αντίστοιχων
Κ.Α.Ε. λειτουργικών δαπανών του προϋπολογισµού εξόδων του ΕΦ.43-120 «Πυροσβεστικό Σώµα».
Από το έτος 2015 και µετά η ανωτέρω κρατική επιχορήγηση δίδεται εντός των ανωτάτων ορίων πιστώσεων
που ισχύουν για τον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, όπως ισχύει.
23. Το άρθρο 53 του π.δ. 174/1983 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Άρθρο 53
Υπηρεσία Οικονοµικής Διαχείρισης
1. Αντικείµενο της Υπηρεσίας Οικονοµικής Διαχείρισης είναι η διαχείριση των οικονοµικών θεµάτων της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, όπως τα θέµατα προϋπολογισµού, µισθοδοσίας, διαχείρισης δαπανών, προµηθειών
και περιουσίας.
2. Στις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Οικονοµικής Διαχείρισης περιλαµβάνεται ιδίως:
α. Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης
του προϋπολογισµού της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, όπως: η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την
κατάρτιση και αναµόρφωση του προϋπολογισµού, καθώς
και η µέριµνα για την έγκαιρη υποβολή του για έγκριση ή
τροποποίηση, η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού και η υποβολή προτάσεων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που παρουσιάζονται κατά την
εφαρµογή του, η εισήγηση για την έγκριση των δαπανών
που ζητούν τα αρµόδια όργανα και η υλοποίηση των
σχετικών αποφάσεων, η παροχή βεβαιώσεων σχετικά µε
την ύπαρξη πιστώσεων για την εκτέλεση των δαπανών
και για την έγκριση διορισµών, εντάξεων, µετατάξεων
και προαγωγών του κάθε είδους προσωπικού, η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την έγκαιρη
χρηµατοδότηση της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.
β. Η διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας για τη µισθοδοσία
και την αµοιβή του προσωπικού, καθώς και η µέριµνα για
τη µηχανογραφική επεξεργασία και ανάλυση όλων των
σχετικών στοιχείων και δεδοµένων, όπως: η µισθοδοσία
του προσωπικού και η τακτοποίηση των µισθολογικών
µεταβολών του, η τήρηση µισθολογικού µητρώου και η
χορήγηση ατοµικών δελτίων µισθοδοσίας, η χορήγηση
βεβαιώσεων µισθολογικού περιεχοµένου, η αναγνώριση,
εκκαθάριση και πληρωµή πρόσθετων αµοιβών και αποζηµιώσεων, η έκδοση πράξεων περικοπής αποδοχών, η απόδοση των «υπέρ τρίτων» κρατήσεων και του Δηµοσίου, η τήρηση των οικείων λογαριασµών και η τήρηση των
αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.
γ. Η διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας που αφορά στην
εκκαθάριση των δαπανών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας
και ιδίως η συγκέντρωση των δικαιολογητικών, ο έλεγχος της νοµιµότητας και πληρότητας αυτών και η αναγνώριση - εκκαθάριση και πληρωµή των δαπανών, η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής ή προπληρωµής και η απόδοση αυτών, η µέριµνα για την έγκαιρη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων, καθώς και η έκδοση
των σχετικών παραστατικών είσπραξης, η απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων, η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων, η
διαφύλαξη των πρωτότυπων παραστατικών στοιχείων

49
και λογιστικών πράξεων και κάθε σχετικού εγγράφου
στοιχείου και στελέχους για κάθε ενέργεια τµήµατος, η
σύνταξη του απολογισµού και ισολογισµού και η υποβολή τους για έγκριση και η παράδοση αντιγράφων τιµολογίων αγοράς πάσης φύσεως µη αναλώσιµου υλικού.
δ. Η κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος προµηθειών, η µέριµνα για την εκτέλεσή του και η διαχείριση του
κάθε είδους αναλώσιµου υλικού, όπως: η συγκέντρωση
αιτηµάτων που υποβάλλονται, η επεξεργασία και κατάρτιση του ετήσιου προγράµµατος προµηθειών, καθώς και
η υποβολή του για έγκριση στις αρµόδιες αρχές, η διενέργεια διαγωνισµών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, η παραλαβή των προµηθειών, η χρέωση στα οικεία
βιβλία, η χρέωση των µη αναλώσιµων στις υπηρεσίες και
τους υπεύθυνους, η έκδοση δελτίων εισαγωγής - εξαγωγής, η εκποίηση του άχρηστου υλικού και η καταστροφή
του, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, η φροντίδα για
τη λειτουργία αποθήκης, η παρακολούθηση εκτέλεσης
του προγράµµατος προµηθειών και η υποβολή των σχετικών απολογιστικών στοιχείων, η διαφύλαξη των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής σε διαγωνισµό και συµβάσεων καλής εκτέλεσης και η επιστροφή τους, αφού προσκοµισθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή πλήρους εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, η διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας για την προµήθεια εφοδίων
από το εξωτερικό, η µέριµνα για τον εκτελωνισµό των ειδών που εισάγονται από την αλλοδαπή και η µέριµνα για
τη χορήγηση δασµολογικής απαλλαγής και η τήρηση
των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.
ε. Η καταγραφή, αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης και κινητής περιουσίας της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, καθώς και του κάθε είδους εξοπλισµού, όπως: η µέριµνα για την εκκαθάριση των περιουσιών που καταλείπονται στην Πυροσβεστική Ακαδηµία µε κληρονοµιές,
καταπιστεύµατα, κληροδοσίες ή δωρεές χωρίς να έχει
ταχθεί ορισµένος σκοπός από τον διαθέτη ή τον δωρητή,
η µίσθωση και εκµίσθωση ακινήτων, η διασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, η διασφάλιση των τίτλων
κτήσης της ακίνητης περιουσίας, η συνεχής παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων, η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων και η µέριµνα για τη λειτουργία Αποθήκης αναλώσιµων και µη υλικών.
στ. Η διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν
στην εξόφληση των χρηµατικών ενταλµάτων, όπως: η
παραλαβή των χρηµατικών ενταλµάτων και η εξόφλησή
τους, η άµεση ειδοποίηση των δικαιούχων των χρηµατικών ενταλµάτων, ο έλεγχος νοµιµοποιητικών εγγράφων
εκείνου που ενεργεί την είσπραξη και η έκδοση εγγράφων εντολών για την εξόφληση των ενταλµάτων, η είσπραξη των εσόδων και η σύνταξη ηµερήσιας κατάστασης είσπραξης, η πληρωµή δαπανών και η σύνταξη ηµερήσιας κατάστασης των πληρωµών, η διασφάλιση των
χρηµάτων, των αξιογράφων και λοιπών τιµαλφών, που
φυλάσσονται στο Ταµείο, ο προσδιορισµός του χρηµατικού υπολοίπου του Ταµείου και η σύνταξη της πράξεως
του ελέγχου του ταµειακού υπολοίπου, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, η τήρηση των βιβλίων και στοιχείων
που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, η έγκαιρη
σύνταξη των καταστάσεων και αποστολή των στοιχείων
στις αρµόδιες υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταµεία µαζί
µε τα σχετικά γραµµάτια καταβολής των υπέρ αυτών παρακρατηθέντων ποσών, η διαφύλαξη των εξοφληθέντων
ενταλµάτων, καθώς και η φύλαξη αναλυτικών καταστάσεων µε στήλες αναπτύξεως κατά κωδικό αριθµό του

προϋπολογισµού και η απόδοση των παραστατικών και
λοιπών στοιχείων της διαχείρισης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, µέσα στις προθεσµίες που προβλέπονται από το
νόµο.»
24. Τα άρθρα 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Άρθρο 73
Πρωτοβάθµια Επιτροπή ικανών
και αποκλειστέων υποψηφίων
1. Πριν από τη συµµετοχή τους στις απολυτήριες εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο οι υποψήφιοι πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και πυρονόµοι,
µέλη του Πυροσβεστικού Σώµατος, κρίνονται από επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Αρχηγού
Πυροσβεστικού Σώµατος και αποτελείται από τον Συντονιστή Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώµατος ως
Πρόεδρο και δύο (2) Πύραρχους ή Αντιπύραρχους ως µέλη. Ως αναπληρωµατικά µέλη ορίζονται δύο (2) Πύραρχοι ή Αντιπύραρχοι. Σε περίπτωση που ο Συντονιστής Υποστήριξης κωλύεται, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Πύραρχο της επιτροπής. Καθήκοντα Γραµµατέα της
Επιτροπής, χωρίς ψήφο, εκτελεί ένας (1) Πυραγός ή Επιπυραγός από αυτούς που υπηρετούν στις Διευθύνσεις
του Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώµατος ή στην
ΠΕ.Π.Υ.Δ. Αττικής. Οι υποψήφιοι χαρακτηρίζονται από
την επιτροπή ως ικανοί ή αποκλειστέοι µε βάση τις προτάσεις των ιεραρχικά προϊσταµένων τους και τα στοιχεία που υπάρχουν στους ατοµικούς τους φακέλους.
2. Για το χαρακτηρισµό των υποψηφίων ως αποκλειστέων, η επιτροπή λαµβάνει υπόψη της εάν αυτοί είναι υπότροποι ή όχι στη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωµάτων που φανερώνουν διαφθορά του χαρακτήρα ή αναξιοπρεπή διαγωγή ή αδιαφορία ή βαρεία αµέλεια για την
εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
3. Υποψήφιος που έχει τιµωρηθεί µε την ποινή της
«αργίας δια προσκαίρου παύσεως» ή της «αργίας δι’ απολύσεως» κατά την τελευταία, µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο,
τριετία, αποκλείεται από τη συµµετοχή στις εξετάσεις.
4. Υποψήφιοι που τιµωρήθηκαν στο χρονικό διάστηµα
που µεσολαβεί από τη διενέργεια των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο µέχρι την εισαγωγή τους στη
Σχολή, µε την ποινή της «αργίας δια προσκαίρου παύσεως» ή της «αργίας δι’ απολύσεως» διαγράφονται από τη
Σχολή, µε απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
5. Ο χαρακτηρισµός των υποψηφίων ως ικανών ή αποκλειστέων πρέπει να είναι απόλυτα αιτιολογηµένος και
να στηρίζεται στα στοιχεία των παραγράφων 1, 2, 3 και 4
αυτού του άρθρου, καθώς και στα αποτελέσµατα των
προκαταρκτικών υγειονοµικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν.
6. Μετά την τελική κρίση των υποψηφίων, η επιτροπή
συντάσσει πίνακες ικανών και αποκλειστέων, τους οποίους κυρώνει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος. Οι
πίνακες αυτοί κοινοποιούνται έγκαιρα µε σχετική διαταγή και ειδικά για τους αποκλειστέους µε απόδειξη.
Άρθρο 74
Δευτεροβάθµια Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων
1. Όσοι από τους υποψήφιους χαρακτηρισθούν ως α-
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ποκλειστέοι για άλλους λόγους, εκτός από λόγους υγείας, έχουν το δικαίωµα προσφυγής στη Δευτεροβάθµια
Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων.
2. Η προσφυγή αυτή υποβάλλεται ιεραρχικά στην παραπάνω Επιτροπή σε δέκα (10) µέρες από την ηµέρα που
τους κοινοποιήθηκε ο αποκλεισµός. Η Δευτεροβάθµια Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων αποφαίνεται τελικά.
3. Η Δευτεροβάθµια Επιτροπή ικανών ή αποκλειστέων
συγκροτείται, µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, και αποτελείται από:
α. Τον Υπαρχηγό Υποστήριξης, ως Πρόεδρο,
β. τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας του
Πυροσβεστικού Σώµατος και
γ. έναν (1) Πύραρχο ή Αντιπύραρχο, ως µέλη.
Ως αναπληρωµατικά µέλη ορίζονται δύο (2) Πύραρχοι
ή Αντιπύραρχοι.
Καθήκοντα Γραµµατέα εκτελεί το νεώτερο µέλος της
Επιτροπής.
4. Η Επιτροπή εξετάζει τις προσφυγές των υποψηφίων
και σε περίπτωση αποδοχής ακυρώνει, εν όλω ή εν µέρει, την απόφαση της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής ικανών ή
αποκλειστέων. Σε περίπτωση που απορρίπτει την προσφυγή, επικυρώνει την απόφαση της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής ικανών ή αποκλειστέων και µπορεί, αν κρίνει
σκόπιµο, να τροποποιεί και την αιτιολογία της απόφασης.
Άρθρο 75
Πρόσκληση υποψηφίων Ανθυποπυραγών
1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος, για τους
υποψήφιους της Σχολής Ανθυποπυραγών, µετά την κύρωση των πινάκων ικανών και αποκλειστέων, σύµφωνα
µε τα άρθρα 73 και 74 αυτού του κανονισµού, και την υγειονοµική τους εξέταση, διαβιβάζει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων το αργότερο µέχρι τέλος Απριλίου, πίνακα ικανών µελών του Πυροσβεστικού Σώµατος
για την εισαγωγή στην παραπάνω Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
2. Οι Διοικητές των Υπηρεσιών που ανήκουν οι υποψήφιοι Ανθυποπυραγοί χορηγούν έγκαιρα τα φύλλα πορείας, χωρίς δαπάνη του Δηµοσίου, στους υποψηφίους,
προκειµένου να παρουσιασθούν στο αρµόδιο εξεταστικό
κέντρο και να συµµετάσχουν στις απολυτήριες εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο.
3. Οι υποψήφιοι, µετά τη λήξη των εξετάσεων, επιστρέφουν στις Υπηρεσίες τους. Τα φύλλα πορείας θεωρούνται από τον Διοικητή της Υπηρεσίας της πόλης όπου εδρεύει το εξεταστικό κέντρο και, αν δεν υπάρχει,
της πλησιέστερης.»
25. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, δύνανται να ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης
και λειτουργίας της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και των
Σχολών που υπάγονται σε αυτήν, της διδακτέας ύλης,
του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων όσων φοιτούν σε αυτή, των
εξετάσεων και των λοιπών τρόπων ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών, της φοίτησης και αποφοίτησης από
τις Σχολές και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη δύνανται να ρυθµίζονται ειδικότερα, τεχνικά
ή λεπτοµερειακά, ζητήµατα εφαρµογής του παρόντος.

Άρθρο 70
Σύσταση Διεύθυνσης Επιθεώρησης
και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώµατος (Δ.Ε.Ε.Π.Σ.)
1. Συστήνεται Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου
Πυροσβεστικού Σώµατος, η οποία υπάγεται απευθείας
στον Αρχηγό Π.Σ. και έχει έδρα το Νοµό Αττικής.
2. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη των εγκληµάτων της περίπτωσης κγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του
π.δ. 210/1992 (Α΄ 99), καθώς και των εγκληµάτων των
άρθρων 235-239, 241, 242, 252, 253, 254-256, 258-259,
261-262, 264-266, 270-274, 380-382, 388, 389, 392, 394,
394Α Π.Κ., τα οποία διαπράττει ή στα οποία συµµετέχει
το πυροσβεστικό προσωπικό όλων των βαθµών σε όλη
την Επικράτεια, καθώς και εκείνων που διαπράττονται
στο πλαίσιο εφαρµογής της νοµοθεσίας για την πυρασφάλεια και πυροπροστασία.
3. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου διαρθρώνεται εσωτερικά στα εξής Τµήµατα:
α. Τµήµα Διαχείρισης Πληροφοριών
β. Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου
γ. Τµήµα Ερευνών και Δίωξης
δ. Τµήµα Τήρησης Διαδικασιών και Διοικητικής Υποστήριξης.
4. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου στελεχώνεται από µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο επιλέγεται και µετατίθεται σε αυτή για τρία (3) έτη. Η θητεία αυτή µπορεί να παραταθεί για µια ακόµη φορά και
για ίσο χρονικό διάστηµα. Ως προϊστάµενος της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου ορίζεται ανώτατος αξιωµατικός του Πυροσβεστικού Σώµατος για τον οποίο
δεν εφαρµόζονται οι ως άνω περιορισµοί.
Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος και για λόγους µεταφοράς τεχνογνωσίας δύναται, µε απόφαση
του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, να εκπαιδευτεί προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου από αστυνοµικό προσωπικό της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας για χρονικό διάστηµα έως έξι (6) µηνών.
5. Το προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα προσόντα:
α. Να διακρίνεται για την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητά του, το ήθος και τη διαγωγή του, την υπευθυνότητα και αποφασιστικότητά του.
β. Στις πέντε τελευταίες συνταχθείσες Εκθέσεις Ικανότητας να έχει βαθµολογηθεί µε βαθµό τουλάχιστον
εννέα (9) σε όλα τα ουσιαστικά προσόντα και να έχει κριθεί ευµενώς από τα αρµόδια Συµβούλια Κρίσεων.
6. Από όσους διαθέτουν τα ανωτέρω προσόντα προτιµώνται ιδίως όσοι έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στη Διεύθυνση Αντιµετώπισης Εγκληµάτων Εµπρησµού και σε ανακριτικά γραφεία, όσοι επιθυµούν να υπηρετήσουν στην Υπηρεσία αυτήν ύστερα από σχετική
πρόσκληση ενδιαφέροντος, καθώς και όσοι έχουν ειδικές γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλες εξειδικευµένες γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο
της Υπηρεσίας.
7. Δεν επιτρέπεται να µετατεθεί ή να υπηρετεί στη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου πυροσβεστικό προσωπικό, που:
α. Έχει τιµωρηθεί ή εκκρεµεί σε βάρος του πειθαρχική
δίωξη για παράπτωµα που επισύρει ανώτερη πειθαρχική
ποινή.
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β. Έχει τιµωρηθεί για παραπτώµατα τα οποία, ενώ επισύρουν κατώτερη πειθαρχική ποινή, µαρτυρούν έλλειψη
συνείδησης του υπηρεσιακού καθήκοντος και ακεραιότητας του χαρακτήρα.
γ. Κωλύεται επανειληµµένα στην εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του για λόγους υγείας.
δ. Είναι µέλος διοικητικού συµβουλίου συνδικαλιστικής οργάνωσης πυροσβεστικών υπαλλήλων ή εκλεγµένος αντιπρόσωπος στη γενική συνέλευση οµοσπονδίας
ή Συνοµοσπονδίας αυτών.
ε. Έχει υπηρετήσει κατά την προηγούµενη τριετία ή υπηρετεί στο γραφείο του Αρχηγού ή των Υπαρχηγών του
Πυροσβεστικού Σώµατος.
στ. Έχει υπηρετήσει κατά την προηγούµενη τριετία ή
υπηρετεί µε οποιαδήποτε ιδιότητα, σε γραφεία µελών
της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και Γενικών και Ειδικών
Γραµµατέων ή είχε κατά την προηγούµενη τριετία κάποια από τις ιδιότητες αυτές.
ζ. Καταλαµβάνεται από το όριο ηλικίας µέσα στην επόµενη εξαετία από την ηµεροµηνία επιλογής του.
8. Η επιλογή του προσωπικού της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου γίνεται ως εξής:
α. Ο Διοικητής Υπηρεσίας ορίζεται από τον Υπουργό
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µετά από
γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής.
β. Το πυροσβεστικό προσωπικό της ανωτέρω Υπηρεσίας επιλέγεται, τοποθετείται και µετατίθεται από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη µετά από πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Ελέγχου Π.Σ. και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
προηγούµενες παραγράφους του άρθρου αυτού.
9. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 8 του άρθρου
αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και για την ανανέωση
της θητείας του πυροσβεστικού στην εν λόγω Υπηρεσία.
10. Οι Αξιωµατικοί της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και
Ελέγχου τίθενται, κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, υπό την εποπτεία του αρµόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Το προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και
Ελέγχου έχει καθήκον εχεµύθειας, η παραβίαση του οποίου τιµωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 252 και
253 του Π.Κ., επιφυλασσοµένων των διατάξεων περί πειθαρχικής και αστικής ευθύνης του. Η διάπραξη από το
προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου
ποινικών ή πειθαρχικών παραβάσεων, που βρίσκονται σε
άµεση συνάφεια µε την εκτέλεση των καθηκόντων του,
συνιστά επιβαρυντική περίπτωση για την επιµέτρηση της
ποινής. Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών είναι το δικαστήριο της έδρας της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου που υπηρετούν.
Για τη βεβαίωση πειθαρχικών παραπτωµάτων του προσωπικού που υπηρετεί στη Διεύθυνση Επιθεώρησης και
Ελέγχου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του οικείου πειθαρχικού δικαίου.
11. Στο προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και
Ελέγχου χορηγείται ειδική µηνιαία αποζηµίωση, το ύψος
της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη. Η ανωτέρω ειδική αποζηµίωση περικόπτεται
αναλόγως σε περίπτωση απουσίας, πλην αυτής που οφείλεται σε λήψη κανονικής ή βραχείας άδειας.

12. Μετάθεση προσωπικού από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου µπορεί να γίνει και πριν από τη λήξη
της θητείας του, µόνο µε αίτησή του ή για σοβαρούς λόγους που αφορούν τη συµπεριφορά και την υπηρεσιακή
του απόδοση και σύµφωνα µε τη διαδικασία επιλογής
του, χωρίς να εφαρµόζονται ως προς το χρόνο µετάθεσής του οι σχετικές διατάξεις του κανονισµού µεταθέσεων.
13. Το προσωπικό της Διεύθυνσης, µετά τη λήξη της
αρχικής θητείας του, µετατίθεται στην Υπηρεσία από την
οποία προέρχεται, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση,
ή σε οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία της ίδιας περιοχής µετάθεσης. Μετά τη λήξη της παράτασης της θητείας του
το προσωπικό της Διεύθυνσης µετατίθεται, εφόσον επιθυµεί, σε Υπηρεσίες του τόπου συµφερόντων του, έστω
και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση.
14. Στο προσωπικό της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και
Ελέγχου χορηγείται ειδικό δελτίο ταυτότητας, ο τύπος
του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του Αρχηγού του
Πυροσβεστικού Σώµατος.
15. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης, διάρθρωσης, στελέχωσης και λειτουργίας της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου, τα ειδικότερα καθήκοντα των
οργάνων της, η συνεργασία της µε τις αρµόδιες εισαγγελικές αρχές και η υποχρεωτική συνδροµή της από
τους λοιπούς δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 71
Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Πυροσβεστικού Σώµατος
1. Συνιστάται στο Πυροσβεστικό Σώµα, ως Κεντρική
Ειδική Υπηρεσία αυτού, Υπηρεσία Πλωτών Μέσων
(Υ.ΠΛΩ.Μ.), η οποία έχει ως αποστολή την υποστήριξη
και ενίσχυση των Υπηρεσιών του, κατά την άσκηση των
αρµοδιοτήτων τους. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Π.Σ. ανήκει στον Κλάδο Επιχειρήσεων και υπάγεται στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων. Τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας, το διοικητικό της επίπεδο, η έδρα, οι επιµέρους αρµοδιότητες και η οργανική δύναµη της ως άνω Υπηρεσίας καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που προτείνεται από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης.
2. Στην αποστολή της ανωτέρω Υπηρεσίας ανήκουν ιδίως:
α. Η συµβολή στο έργο της πολιτικής άµυνας της χώρας, καθώς και στο έργο των λοιπών Σωµάτων Ασφαλείας ή άλλων Κρατικών Υπηρεσιών, σε σοβαρές και επείγουσες περιπτώσεις, µετά από σχετικό αίτηµα των αρµόδιων αρχών και έγκριση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος.
β. Η συµβολή στη διάσωση θυµάτων σεισµών και ατυχηµάτων, στην αναζήτηση εξαφανισµένων προσώπων
και τη µεταφορά τραυµατιών από τις αιτίες αυτές.
γ. Η µεταφορά πυροσβεστικών υπαλλήλων για ανάληψη επείγουσας και σοβαρής πυροσβεστικής επιχείρησης, καθώς και πολιτών που µπορούν να συµβάλουν
στην επιτυχή διεξαγωγή της. Η µεταφορά κυβερνητικών
αξιωµατούχων, ανώτατων κρατικών λειτουργών και αξιωµατικών του Πυροσβεστικού Σώµατος για σοβαρούς
υπηρεσιακούς λόγους.
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3. Πλωτά µέσα άλλης δηµόσιας ή ιδιωτικής Υπηρεσίας
ή φορέων που συµµετέχουν στην κατά την προηγούµενη
παράγραφο αποστολή του Πυροσβεστικού Σώµατος τίθενται υπό τις εντολές του επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάµεων.
4. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Π.Σ. έχει ως αρµοδιότητα κάθε θέµα που αφορά τα πλωτά µέσα του Π.Σ., εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από ειδική διάταξη του
παρόντος.
5. Με κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων, που εγκρίνεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως καθορίζονται ειδικότερα θέµατα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας αυτής, εκπαίδευσης του προσωπικού της, τα χρησιµοποιούµενα µέσα, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης της Υπηρεσίας.
6. Η Υπηρεσία Πλωτών Μέσων στελεχώνεται από µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό.
Οι ειδικότητες του προσωπικού αυτού καθορίζονται µε
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Με όµοιο διάταγµα καθορίζονται τα προσόντα του
προσωπικού της ως άνω υπηρεσίας, καθώς και η διαδικασία, τα αρµόδια όργανα, ο τρόπος επιλογής του και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
7. Η ανωτέρω Υπηρεσία δύναται να στελεχώνεται, εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες και
από ιδιώτες πλοηγούς κυβερνήτες και µηχανικούς µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.
Με προεδρικό διάταγµα που προτείνεται από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα προσόντα του προσωπικού αυτού, ο τρόπος
και η διαδικασία επιλογής του, τα αρµόδια όργανα, ο ανώτατος χρόνος απασχόλησής του και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οι αποδοχές του ως άνω προσωπικού καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 72
Διοίκηση - Βαθµοί Διοικούντων
Το άρθρο 6 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 6
Διοίκηση - Βαθµοί Διοικούντων
1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος φέρει το
βαθµό του Αντιστράτηγου, ασκεί τη Διοίκηση του Σώµατος και είναι υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για την άσκηση των
καθηκόντων του. Ο Αρχηγός επιλέγεται και αποστρατεύεται µε απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Εξωτερικών και Άµυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Η κρίση για αποστρατεία του Αρχηγού µπορεί να γίνει οποτεδήποτε, ύστερα από σχετική πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο
ΚΥ.Σ.Ε.Α.. Με την ίδια απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. µπορεί
στον Αρχηγό που αποστρατεύεται να απονέµεται ο βαθ-

µός του Στρατηγού εν αποστρατεία.
2. Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης και ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων φέρουν το βαθµό του Αντιστράτηγου και είναι άµεσοι βοηθοί του Αρχηγού. Σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύµατος του Αρχηγού, τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος εκ των δύο.
3. Ο Αρχηγός και ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων επικουρούνται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους από τρεις
Συντονιστές Επιχειρήσεων.
4. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο
κατά περίπτωση αρµόδιος Συντονιστής Επιχειρήσεων
και τον Υπαρχηγό Υποστήριξης ο Συντονιστής Υποστήριξης.
5. Οι Συντονιστές Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού
Σώµατος, οι οποίοι φέρουν το βαθµό του Υποστράτηγου,
είναι τρεις, επικουρούν τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων και
καθοδηγούν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν το
έργο των Υπηρεσιών του Σώµατος, που υπάγονται στην
τοπική τους αρµοδιότητα και εδρεύουν στην Πάτρα, τη
Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά. Με απόφαση του Αρχηγού
Π.Σ. ορίζεται η τοπική αρµοδιότητα των Συντονιστών Επιχειρήσεων. Ειδικότερα, για τις Υπηρεσίες αρµοδιότητάς τους, έχουν τα προβλεπόµενα από το άρθρο 3 του
π.δ. 311/2003 (Α΄ 263) καθήκοντα. Τις εκθέσεις ικανότητας των Συντονιστών Επιχειρήσεων συντάσσει ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων και επ’ αυτών γνωµατεύει ο Αρχηγός.
6. Ο Συντονιστής Υποστήριξης φέρει το βαθµό του Υποστρατήγου και επικουρεί τον Υπαρχηγό Υποστήριξης.
Η τοποθέτηση του Συντονιστή Υποστήριξης γίνεται µε απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ..
7. Διοικητής των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων τοποθετείται Αρχιπύραρχος Γενικών Καθηκόντων.
8. Η Διοίκηση του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων ανατίθεται σε Υποστράτηγο, ο οποίος έχει
και την επιχειρησιακή διοίκηση των διατεθειµένων Εναέριων Μέσων, υπό την εποπτεία του Αρχηγού.
9. Στο Συντονιστικό-Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών
Πυροσβεστικού Σώµατος (199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), καθώς και
στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας
προΐστανται Αρχιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων.
10. Η Διοίκηση της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας ανατίθεται σε Αρχιπύραρχο Γενικών Καθηκόντων και της Σχολής Ανθυποπυραγών σε Πύραρχο Γενικών Καθηκόντων.
11. Η Διοίκηση της 1ης και της 2ης Ειδικής Μονάδας
Αντιµετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) ανατίθεται σε
Αρχιπύραρχο Γενικών Καθηκόντων.
12. Η Διοίκηση των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού
Σώµατος ανατίθεται σε Αξιωµατικούς Γενικών Καθηκόντων, πλην των Λιµενικών Πυροσβεστικών Σταθµών, της
Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων και της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, στις οποίες προΐστανται Αξιωµατικοί Ειδικών Καθηκόντων των οικείων Κλάδων.
13. Στις Διευθύνσεις του Επιτελείου Πυροσβεστικού
Σώµατος δύνανται να προΐστανται Αρχιπύραρχοι Γενικών Καθηκόντων. Ειδικώς, στη Διεύθυνση Επικοινωνιών
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δύναται να προΐσταται
Αξιωµατικός Ειδικών Καθηκόντων.
14. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος µπορεί µε
απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
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Κυβερνήσεως, να µεταβιβάζει στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων, τον Υπαρχηγό Υποστήριξης, στους Συντονιστές
Επιχειρήσεων, στον Συντονιστή Υποστήριξης, στους Διοικητές των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων
και στους Διοικητές ή Προϊσταµένους των Ειδικών Υπηρεσιών ορισµένες αρµοδιότητές του, εκτός από αυτές
που του µεταβίβασε µε απόφασή του ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, µπορεί,
µε όµοια απόφαση, να εξουσιοδοτεί τα πιο πάνω όργανα
να υπογράφουν «Με εντολή του» πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρµοδιότητάς του.»

Ικανότητας των Προϊσταµένων των Διευθύνσεων του Επιτελείου και του Προϊσταµένου της Νοµικής Υπηρεσίας.
7. Αξιωµατικοί εν αποστρατεία που επανέρχονται στην
ενεργό υπηρεσία σε εκτέλεση απόφασης διοικητικού δικαστηρίου επί αιτήσεως αναστολής που αφορά στην κρίση τους ως «Ευδοκίµως τερµατίσαντες», τίθενται προσωρινά στη διάθεση της Υπηρεσίας σε προσωποπαγή θέση µέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης από το αρµόδιο δικαστήριο.
8. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3243/2004
(Α΄ 103) καταργείται.

Άρθρο 73
Ζητήµατα εναρµόνισης διατάξεων
του π.δ. 305/1992 στη νέα διάρθρωση του Π.Σ.

Άρθρο 74
Υπηρεσιακά θέµατα και οργανικές θέσεις
πυροσβεστικού προσωπικού

1. Όπου στις διατάξεις του π.δ. 305/1992 (Α΄ 152), µε
την εξαίρεση του άρθρου 27, και οπουδήποτε αλλού στη
νοµοθεσία που αφορά στο Πυροσβεστικό Σώµα, αναφέρεται η λέξη «Υπαρχηγός» νοείται εφεξής η λέξη «Υπαρχηγοί».
2. Πρόεδρος στο Κατώτερο Συµβούλιο Π.Σ. του άρθρου 27 του π.δ. 305/1992 είναι ο νεότερος των Υπαρχηγών και στο Ανώτερο Συµβούλιο συµµετέχει ο αρχαιότερος από αυτούς.
3. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία για το Πυροσβεστικό
Σώµα αναφέρεται ως συντάκτης ή γνωµατεύων για τις
Εκθέσεις Ικανότητας «ο Υπαρχηγός», η αρµοδιότητα αυτή ασκείται στο εξής ως ακολούθως:
α. Ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων συντάσσει τις εκθέσεις
ικανότητας των Συντονιστών Επιχειρήσεων, των Διοικητών των Ειδικών Μονάδων Αντιµετώπισης Καταστροφών
(Ε.Μ.Α.Κ.), του Διοικητή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), του Προϊσταµένου της
Διεύθυνσης Αντιµετώπισης Εγκληµάτων Εµπρησµού,
του Διοικητή της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων
(Υ.Ε.Μ.Π.Σ.) και του Διοικητή της Υπηρεσίας Πλωτών
Μέσων (Υ.ΠΛΩ.Μ.) και γνωµατεύει στις εκθέσεις ικανότητας των Διοικητών των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ.).
β. Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης συντάσσει τις εκθέσεις
ικανότητας του Συντονιστή Υποστήριξης, του Διοικητή
της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, του Διευθυντή της Υγειονοµικής Υπηρεσίας Π.Σ., του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και του
Προϊσταµένου του Πυροσβεστικού Συνεργείου Αθηνών
και γνωµατεύει στις Εκθέσεις Ικανότητας των Προϊσταµένων των Διευθύνσεων του Επιτελείου Π.Σ. και του
Προϊσταµένου της Νοµικής Υπηρεσίας, του Υποδιοικητή
της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, των Επικεφαλής των
Γραφείων του Αρχηγού, των Υπαρχηγών και των Υπασπιστών αυτών.
4. Ο Αρχηγός συντάσσει την Έκθεση Ικανότητας του
Διευθυντή Επιθεώρησης και Ελέγχου.
5. Οι Συντονιστές Επιχειρήσεων συντάσσουν τις Εκθέσεις Ικανότητας των Διοικητών των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) που υπάγονται
στην αρµοδιότητά τους και γνωµατεύουν στις Εκθέσεις
Ικανότητας των Διοικητών των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) και των Υποδιοικητών
των Ειδικών Μονάδων Αντιµετώπισης Καταστροφών.
6. Ο Συντονιστής Υποστήριξης συντάσσει τις Εκθέσεις

1. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος µπορεί να καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος άσκησης των πυροσβεστικών καθηκόντων των αθλητών
που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώµα, οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία χαρακτηρισµού και αποχαρακτηρισµού τους ως αθλητών και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Πυροσβεστικοί υπάλληλοι ολυµπιονίκες και διακριθέντες αθλητές που έχουν διορισθεί στο Πυροσβεστικό
Σώµα µε τις ευεργετικές διατάξεις του ν. 2725/1999 (Α΄
121) και άλλων οµοίων συναφών διατάξεων υπηρετούν
στο Τµήµα Επικοινωνίας, Αθλητισµού και Εκδόσεων της
Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού και Επικοινωνίας,
για την προαγωγή και την προβολή του πυροσβεστικού
αθλητισµού. Το ως άνω προσωπικό δύναται να διατίθεται
σε Υπουργεία και εποπτευόµενους φορείς αυτών, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και νοµικά πρόσωπα αυτών για το σχεδιασµό και την υποστήριξη της υλοποίησης αθλητικών προγραµµάτων και δράσεων αρµοδιότητάς τους που εξυπηρετούν κοινωφελείς
σκοπούς και ενισχύουν το εθελοντικό πνεύµα. Η διάθεση πραγµατοποιείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από αίτηµα του
ενδιαφερόµενου φορέα και γνώµη του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος. Η διάρκεια της διάθεσης είναι έως
τρία έτη, µε δυνατότητα ισόχρονης παράτασης για µία
µόνο φορά µε την ίδια ως άνω διαδικασία.
3. Οι Αντιστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώµατος και οι Υποστράτηγοι Ειδικών Καθηκόντων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006, όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 17 του
ν. 4058/2012 (Α΄ 63), µειώνονται κατά έναν. Οι θέσεις
του προηγούµενου εδαφίου µεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στο βαθµού του Αρχιπυράρχου.
4. α) Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, µπορούν να µεταφέρονται οργανικές θέσεις
πυροσβεστικού προσωπικού του ιδίου βαθµού από την
κατηγορία των Ειδικών Καθηκόντων στην κατηγορία των
Γενικών Καθηκόντων και αντιστρόφως και να κατανέµονται ανά ειδικότητα.
β) Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
«Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων
στο βαθµό του Αρχιπυράρχου, µία (1) θέση Διοικητικού,
µία (1) θέση Πλοηγού Κυβερνήτη, µία (1) θέση Πλοηγού
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Μηχανικού και µία (1) θέση προσωπικού Πληροφορικής
και Επικοινωνιών µεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών
Καθηκόντων στο βαθµό του Πυράρχου.
Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών στο βαθµό του Πυράρχου, δύο (2) µεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων και µία (1)
στην κατηγορία ειδικών καθηκόντων Χειριστών Αεροσκαφών, στον ίδιο βαθµό.
Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών, δύο (2) θέσεις Πυράρχων και πέντε (5) θέσεις
Αντιπυράρχων µεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών
Καθηκόντων στο βαθµό του Αντιπυράρχου.
Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών, δύο (2) θέσεις Αντιπυράρχου και οκτώ (8) θέσεις Επιπυραγών, µεταφέρονται στην κατηγορία Γενικών
Καθηκόντων στο βαθµό του Επιπυραγού.
Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων Διοικητικών στο βαθµό του Πυραγού, τρεις (3) θέσεις µεταφέρονται στην κατηγορία των Γενικών Καθηκόντων
στον ίδιο βαθµό, µία (1) στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητα Υγειονοµικού στον ίδιο βαθµό και µία
(1) στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα
Τεχνικοί Αεροσκαφών στον ίδιο βαθµό.
Εκ των υπαρχουσών θέσεων Ειδικών Καθηκόντων στο
βαθµό του Πυραγού µεταφέρονται: α) δώδεκα (12) θέσεις Πλοηγών Κυβερνητών στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων στον ίδιο βαθµό και β) τρεις (3) θέσεις Τεχνικών, στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Χειριστών Αεροσκαφών, στον ίδιο βαθµό.
Εκ των υπαρχουσών θέσεων ειδικών καθηκόντων ειδικότητας Πλοηγού Μηχανικού στο βαθµό του Πυραγού,
πέντε (5) θέσεις µεταφέρονται στην κατηγορία Ειδικών
Καθηκόντων ειδικότητας Υγειονοµικού στον ίδιο βαθµό
και πέντε (5) στην κατηγορία Γενικών Καθηκόντων.
Εκ των υπαρχουσών θέσεων Γενικών Καθηκόντων Υποπυραγών-Ανθυποπυραγών µεταφέρονται: α) έξι (6)
θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Χειριστών Αεροσκαφών, στον ίδιο βαθµό, β) εννέα
(9) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Τεχνικών Αεροσκαφών στον ίδιο βαθµό, γ) δεκατέσσερις (14) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων στην ειδικότητα Πληροφορικής και Επικοινωνιών
στον ίδιο βαθµό, δ) δέκα (10) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων Χειριστών Αεροσκαφών σε βαθµό
Πυρονόµων-Αρχιπυροσβεστών –ΥπαρχιπυροσβεστώνΠυροσβεστών και ε) δέκα (10) θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων Τεχνικών Αεροσκαφών σε βαθµό Πυρονόµων-Αρχιπυροσβεστών –Υπαρχιπυροσβεστών-Πυροσβεστών.
Εκ των υπαρχουσών θέσεων της κατηγορίας Γενικών
Καθηκόντων, δεκατέσσερις (14) θέσεις Πυρονόµων (παραγωγικής σχολής) µεταφέρονται στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητα Τεχνικοί, στον ίδιο βαθµό.
Εκ των υπαρχουσών θέσεων της κατηγορίας Ειδικών
Καθηκόντων ειδικότητας Τεχνικών, τριανταπέντε (35)
θέσεις Αρχιπυροσβεστών-Υπαρχιπυροσβεστών-Πυροσβεστών µεταφέρονται σε αντίστοιχες θέσεις στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Διοικητικών,
στον ίδιο βαθµό.
Το σύνολο της οργανικής δύναµης του προσωπικού
του Πυροσβεστικού Σώµατος δεν θίγεται από τις ανωτέρω µεταφορές και ανέρχεται σε 12.942 θέσεις, οι οποίες
κατανέµονται σε 12.464 θέσεις Γενικών Καθηκόντων και,

εκ των Ειδικών Καθηκόντων, σε 79 θέσεις στην ειδικότητα Διοικητικών, 111 στην ειδικότητα Τεχνικών, 26 στην
ειδικότητα Υγειονοµικών, 46 στην ειδικότητα ΠλοηγώνΚυβερνητών, 131 στην ειδικότητα Πλοηγών-Μηχανικών,
45 στην ειδικότητα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 20
στην ειδικότητα Χειριστών Αεροσκαφών και 20 στην ειδικότητα Τεχνικών Αεροσκαφών.»
5. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη µπορεί να συστήνονται ή να καταργούνται οργανικές θέσεις των κατηγοριών και ειδικοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού, και κατά τροποποίηση του παρόντος, να κατανέµονται οργανικές θέσεις κατά βαθµό, καθώς και µεταξύ κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών, να συστήνονται και να καταργούνται ειδικότητες, να καθορίζεται η συνολική οργανική
δύναµη του Πυροσβεστικού Σώµατος και να ρυθµίζεται
κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.»
6.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3511/2006, ο αριθµός 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6. Το προσωπικό Πληροφορικής και Επικοινωνιών:». Μετά τον αριθµό 6
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«7. Οι Χειριστές και 8. Οι Μηχανικοί-Τεχνικοί εναερίων
µέσων».
β. Η παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων στελεχώνεται από
µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο διακρίνεται
σε: α) Ειδικών Καθηκόντων ιπτάµενο προσωπικό, στο οποίο ανήκουν οι χειριστές και οι µηχανικοί-τεχνικοί εναερίων µέσων, και β) προσωπικό διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης. Οι ειδικότητες του προσωπικού αυτού καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η οργανική δύναµη του ανωτέρω
προσωπικού ανέρχεται σε είκοσι (20) χειριστές (έναν (1)
Πύραρχο, εννέα (9) Αντιπύραρχους-Επιπυραγούς - Πυραγούς - Υποπυραγούς- Ανθυποπυραγούς, δέκα (10) Πυρονόµους-Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες-Πυροσβέστες) και είκοσι (20) µηχανικούς-τεχνικούς εναερίων µέσων, (δέκα (10) Αντιπύραρχους - Επιπυραγούς Πυραγούς-Υποπυραγούς - Ανθυποπυραγούς, δέκα (10)
Πυρονόµους - Αρχιπυροσβέστες-Υπαρχιπυροσβέστες Πυροσβέστες), δύναται δε να αναπροσαρµόζεται µε
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη. Στο ειδικών καθηκόντων προσωπικό του κλάδου µηχανικών-τεχνικών εναερίων µέσων δύναται να µετατάσσεται, µε προεδρικό διάταγµα
που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, πυροσβεστικό
προσωπικό Γενικών Καθηκόντων που έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση στους τοµείς του συντονισµού πυρκαγιών και του χειρισµού ειδικού εξοπλισµού (βαρούλκου
διάσωσης, κάδου πυρόσβεσης, FLIR), υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προεδρικό αυτό διάταγµα και να χαρακτηρίζεται ως ιπτάµενο.»
γ. Η παρ. 8 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«8. Για την υγειονοµική εξέταση του ιπτάµενου προ-
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σωπικού της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων, προς διαπίστωση της πτητικής του καταλληλότητας εφαρµόζονται
ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη χορήγηση πιστοποιητικών υγείας Α΄ και Β΄ κατηγορίας στο
αντίστοιχο προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας.»
δ. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του π.δ. 177/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για την εκτέλεση της αποστολής της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων τοποθετείται το ακόλουθο προσωπικό:
α. Ένας Ανώτερος Αξιωµατικός (χειριστής) ως Διοικητής,
β. Δεκαεννέα (19) χειριστές,
γ. Είκοσι (20) µηχανικοί-τεχνικοί εναερίων µέσων.
Τουλάχιστον δέκα (10) πυροσβεστικοί υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων για τη στελέχωση του τµήµατος Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης (διασώστες, συνοδοί
κατά τη µεταφορά πεζοπόρων τµηµάτων-επιβατών
κ.λπ.).»
7. Μετά την παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 2800/2000
(Α΄ 41) προστίθενται παράγραφοι 13 και 14 ως ακολούθως:
«13. Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. µπορεί στα εναέρια µέσα του Πυροσβεστικού Σώµατος να ορίζεται προσωπικό προερχόµενο από άλλους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού ως µέλος πληρώµατος, χειριστής,
τεχνικός ή λοιπό πιστοποιηµένο προσωπικό κατόπιν σχετικής συµφωνίας µεταξύ του φορέα προέλευσης του ως
άνω προσωπικού και του Επιτελείου του Πυροσβεστικού
Σώµατος. Με την ως άνω συµφωνία ρυθµίζονται όλα τα
ζητήµατα επιχειρησιακής εµπλοκής, διοικητικής υποστήριξης, αποζηµίωσης, ασφάλισης του προσωπικού και των
εναερίων µέσων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.
14. Με προεδρικό διάταγµα το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύνανται να συγχωνεύονται οι Υπηρεσίες Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος σε ενιαία Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Με όµοιο προεδρικό διάταγµα, το οποίο προτείνεται και από τον κατά
περίπτωση αρµόδιο Υπουργό, δύνανται να συγχωνεύονται στην ως άνω ενιαία Υπηρεσία Υπηρεσίες, Μονάδες,
Σµήνη και κάθε είδους δοµές εναερίων µέσων άλλων Υπουργείων. Με τα ίδια ως άνω προεδρικά διατάγµατα
ρυθµίζονται επιµέρους ζητήµατα των ως άνω συγχωνεύσεων, θέµατα εποπτείας της ενιαίας Υπηρεσίας, ορίζονται οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας αυτής, η στελέχωσή
της από ένστολο και πολιτικό προσωπικό, καθώς και κάθε άλλο οργανωτικό και λειτουργικό ζήτηµα. Με Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εναερίων
Μέσων του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, που εγκρίνεται µε απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ειδικότερα θέµατα εσωτερικής
διάρθρωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Υπηρεσίας
αυτής, κοινής εκπαίδευσης του προσωπικού της, τα χρησιµοποιούµενα µέσα, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης της
Υπηρεσίας.»

Άρθρο 75
Ανασυγκρότηση Συµβουλίων Πυροσβεστικού Σώµατος
Το άρθρο 7 του ν. 3511/2006 (Α΄ 258) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 7
Σύσταση Συµβουλίων
1. Στο Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώµατος συνιστώνται
και λειτουργούν τα εξής Συµβούλια:
α. Το Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού και
β. Το Συµβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων.
2. Το Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού συγκροτείται
από:
α. Τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώµατος, ως Πρόεδρο.
β. Τον Υπαρχηγό Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώµατος.
γ. Τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώµατος.
δ. Τον Συντονιστή Υποστήριξης.
ε. Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού και Επικοινωνίας και
στ. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος
(Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και της Ένωσης Αξιωµατικών Πυροσβεστικού Σώµατος (Ε.Α.Π.Σ.), ως µέλη.
ζ. Έναν εκπρόσωπο των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, προερχόµενο από τη συνδικαλιστική εκείνη
οργάνωση, η οποία αναγνωρίζεται ως πλέον αντιπροσωπευτική από τη Γ.Σ.Ε.Ε..
Στο Συµβούλιο συµµετέχουν, κατά περίπτωση, και
Προϊστάµενοι των Διευθύνσεων του Επιτελείου.
3. Το Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού έχει τις εξής
αρµοδιότητες:
α. Εγκρίνει το πενταετές Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.)
του Π.Σ., λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τους διατιθέµενους
οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους του Σώµατος. Το
Σ.Ε.Π.Α.Λ. αναθεωρείται κάθε έτος και εγκρίνεται από το
Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού µε απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. εντός εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή
του προς έγκριση από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Επικοινωνίας.
β. Σχεδιάζει την οργανωτική δοµή του Πυροσβεστικού
Σώµατος κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές απαιτήσεις και να προσαρµόζεται στις αναγκαίες
τεχνολογικές εξελίξεις, που συντελούν στην εκπλήρωση της αποστολής του.
γ. Καθορίζει τους µεσοπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους του Σώµατος.
δ. Σχεδιάζει µέτρα για την πρόληψη και καταστολή
των πυρκαγιών.
ε. Αναλύει την πορεία της εγκληµατικότητας, αναφορικά µε τους εµπρησµούς και σχεδιάζει µέτρα πρόληψης
και καταστολής της.
στ. Γνωµοδοτεί για θέµατα αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώµατος, για την ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασµό ή κατάργηση των Υπηρεσιών του, καθώς επίσης
και για κάθε άλλο θέµα που έχει σχέση µε τη λειτουργία
των Υπηρεσιών του.
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ζ. Ιεραρχεί τις υφιστάµενες ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισµό και µέσα.
η. Μελετά τα θέµατα προσλήψεων, υπηρεσιακής εξέλιξης, καταστάσεων και αµοιβών όλων των κατηγοριών
προσωπικού του Σώµατος και προτείνει µέτρα για τη
βελτίωσή τους.
θ. Σχεδιάζει τα συστήµατα διοίκησης, εκπαίδευσης και
πειθαρχίας του προσωπικού.
ι. Παρέχει κατευθύνσεις για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού, του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων και του εξοπλιστικού προγράµµατος του Πυροσβεστικού Σώµατος.
4. Το Συµβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων συγκροτείται από:
α. Τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώµατος, ως Πρόεδρο.
β. Τον Υπαρχηγό Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώµατος.
γ. Τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώµατος.
δ. Τον Συντονιστή Υποστήριξης.
ε. Τους Συντονιστές Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού
Σώµατος.
στ. Τον Διοικητή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου
Επιχειρήσεων.
ζ. Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και
η. Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Σχεδιασµού και
Εφαρµογών της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, ως µέλη.
Στο Συµβούλιο προσκαλούνται, κατά περίπτωση, στελέχη, του Σώµατος ή στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, ενώ µπορεί να
προσκαλούνται υπηρεσιακοί παράγοντες ως εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων, Δηµόσιων Υπηρεσιών και Αρχών,
καθώς και εκπρόσωποι ιδιωτικών Φορέων, εµπειρογνώµονες ή Ειδικοί Επιστήµονες και στελέχη των Ενόπλων
Δυνάµεων.
5. Το Συµβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων έχει ως αρµοδιότητα την παροχή κατευθύνσεων για την επιχειρησιακή τακτική που επιβάλλεται να ακολουθήσουν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για την αντιµετώπιση έκτακτων και
σοβαρών συµβάντων, που µπορούν να κλονίσουν το αίσθηµα ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου, καθώς και
θεµάτων που αφορούν την αντιµετώπιση φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.
6. Ο Πρόεδρος και τα µέλη των Συµβουλίων αναπληρώνονται, σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύµατος από τους νόµιµους αναπληρωτές τους. Τα Συµβούλια συγκαλούνται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος, ο οποίος καθορίζει και την ηµερήσια διάταξη.
Καθήκοντα γραµµατέα των Συµβουλίων εκτελεί Ανώτερος Αξιωµατικός του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος και η γραµµατειακή τους υποστήριξη παρέχεται από την αρµόδια, κατά περίπτωση, Διεύθυνση αυτού. Στις
συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο και είναι απόρρητα. Στις Υπηρεσίες κοινοποιούνται µόνον οι αποφάσεις των Συµβουλίων, προκειµένου να εκτελεστούν.»
Άρθρο 76
Υπαρχηγός Επιχειρήσεων
Ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώµατος ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τη

διέπουσα το Σώµα νοµοθεσία, επικουρούµενος από τους
Συντονιστές Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώµατος. Μεταξύ άλλων:
α. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώµατος για τα θέµατα επιχειρησιακής ετοιµότητας και δράσης των Υπηρεσιών του Σώµατος, όπως πυρόσβεση, διάσωση και παροχή βοηθείας, καθώς και για
την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις.
β. Ενηµερώνει τον Αρχηγό για τη λειτουργία και απόδοση των Υπηρεσιών αρµοδιότητάς του, καθώς και για
το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιµότητας και εκπαίδευσης
του προσωπικού τους και εισηγείται σε αυτόν µεθόδους
βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας του πυροσβεστικού έργου και του επιπέδου εκπαίδευσης του πυροσβεστικού προσωπικού και προτείνει την εξασφάλιση των απαιτούµενων µέσων υποστήριξής τους.
γ. Μελετά τα στατιστικά στοιχεία και τις εκθέσεις που
υποβάλλονται στο Επιτελείο σχετικά µε τη δράση των Υπηρεσιών και επιβλέπει την εξαγωγή των απαραίτητων
συµπερασµάτων.
δ. Με εντολή του Αρχηγού επιθεωρεί τις Υπηρεσίες
του Σώµατος για να διαπιστώσει το βαθµό επιχειρησιακής ετοιµότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού κάθε
Υπηρεσίας, τις σχέσεις µε τις τοπικές αρχές και γενικότερα ό,τι έχει σχέση µε το παρεχόµενο πυροσβεστικό
έργο.
ε. Παρακολουθεί και προσυπογράφει την εισερχόµενη
και εξερχόµενη αλληλογραφία που έχει σχέση µε τις αρµοδιότητές του και εισηγείται στον Αρχηγό για τη λήψη
αποφάσεων στα θέµατα αυτά.
στ. Ενηµερώνεται για όλα τα υπηρεσιακά θέµατα από
τα αρµόδια όργανα και ειδικότερα για τα ζητήµατα που
έχουν σχέση ή διευκολύνουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.
ζ. Υπογράφει κατ’ «Εντολή Υπουργού» ή «Εντολή Αρχηγού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές και άλλες πράξεις που έχουν µεταβιβασθεί σε αυτόν µε απόφαση του
Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή
του Αρχηγού Π.Σ. αντιστοίχως.
η. Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του παρέχεται από τις διατάξεις του παρόντος ή του ανατίθεται µε Απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη µετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Άρθρο 77
Υπαρχηγός Υποστήριξης
Ο Υπαρχηγός Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώµατος ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται για αυτόν
από τον παρόντα νόµο και από τη διέπουσα το Σώµα νοµοθεσία. Μεταξύ άλλων:
α. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Αρχηγό Π.Σ. για τα
θέµατα διοικητικής υποστήριξης των Υπηρεσιών του Σώµατος, εισηγείται τρόπους βελτίωσής της και µεριµνά
για την εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών µέσων και υποδοµών.
β. Με εντολή του Αρχηγού Π.Σ. επιθεωρεί τις Υπηρεσίες του Σώµατος για θέµατα αρµοδιότητάς του.
γ. Είναι υπεύθυνος για την παρεχόµενη από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας εκπαίδευση στους
σπουδαστές της και εισηγείται στον Αρχηγό κάθε αναγκαίο µέτρο για τη βελτίωσή της.
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δ. Παρακολουθεί το επίπεδο πειθαρχίας του πυροσβεστικού προσωπικού και εισηγείται στον Αρχηγό τη λήψη
και επιβολή µέτρων για τη βελτίωσή της.
ε. Παρακολουθεί και προσυπογράφει την εισερχόµενη
και εξερχόµενη αλληλογραφία που έχει σχέση µε τις αρµοδιότητές του και εισηγείται στον Αρχηγό τη λήψη αποφάσεων στα θέµατα αυτά.
στ. Ενηµερώνεται για όλα τα υπηρεσιακά θέµατα από
τα αρµόδια όργανα και ειδικότερα για τα ζητήµατα που
έχουν σχέση ή διευκολύνουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.
ζ. Υπογράφει κατ’ «Εντολή Υπουργού» ή «Εντολή Αρχηγού» αποφάσεις, έγγραφα, εντολές και άλλες πράξεις που έχουν µεταβιβασθεί σε αυτόν µε απόφαση του
Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή
του Αρχηγού Π.Σ. αντιστοίχως.
η. Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του παρέχεται µε
τις διατάξεις του παρόντος ή του ανατίθεται µε Απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη µετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Άρθρο 78
Γραφεία Αρχηγού και Υπαρχηγών
Πυροσβεστικού Σώµατος
1.α. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος υποστηρίζεται στο έργο του από το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού
(Ε.Γ.Α.). Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού Π.Σ. έχει ως αποστολή την υποστήριξη του Αρχηγού στην εκπλήρωση
των καθηκόντων του και ιδίως αναφορικά µε τη συνολική
λειτουργία και δραστηριότητα των Κλάδων, του Επιτελείου αλλά και επιµέρους Υπηρεσιών και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις και εισηγήσεις στον Αρχηγό. Επίσης το
Ε.Γ.Α. είναι αρµόδιο για τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση
του Αρχηγού και την εξασφάλιση της επικοινωνίας του
µε τις διάφορες αρχές, Υπηρεσίες και ιδιώτες, την έγκαιρη έκδοση των ηµερήσιων διαταγών του Αρχηγού, τη
διαβίβαση των εντολών και οδηγιών του προς τις Υπηρεσίες του Π.Σ., την τήρηση του απόρρητου πρωτοκόλλου
του Αρχηγού, τη µέριµνα για την ανταπόκριση στις εθιµοτυπικές του υποχρεώσεις και γενικά για τη διεκπεραίωση κάθε άλλης αρµοδιότητας που του ανατίθεται από
τον Αρχηγό.
β. Το Ε.Γ.Α. λειτουργεί σε επίπεδο γραφείου. Ως προϊστάµενος του Ε.Γ.Α. τοποθετείται, µε απόφαση του Αρχηγού, ένας από τους υπηρετούντες στο Επιτελείο αξιωµατικός γενικών καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώµατος, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Υπασπιστή του Αρχηγού.
Τον Υπασπιστή απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει προσωρινά ένας από τους υπηρετούντες στο Επιτελείο Αξιωµατικούς, που ορίζεται µε διαταγή του Αρχηγού.
γ. Το Ε.Γ.Α. στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής
του συνεργάζεται µε το Επιτελείο, τους Κλάδους και τις
Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος, χωρίς να υποκαθιστά τη λειτουργία τους ή να παρεµβαίνει στο επιτελικό και επιχειρησιακό τους έργο.
2.α. Οι Υπαρχηγοί του Π.Σ. υποστηρίζονται στο έργο
τους από αντίστοιχα Γραφεία. Το Γραφείο του Υπαρχηγού Επιχειρήσεων και το Γραφείο του Υπαρχηγού Υποστήριξης εξασφαλίζουν τη γραµµατειακή εξυπηρέτηση

των Υπαρχηγών και την επικοινωνία τους µε τις Υπηρεσίες και τους πολίτες.
β. Σε καθένα από τα Γραφεία αυτά προΐσταται Υπασπιστής, ο οποίος ορίζεται µε διαταγή του Αρχηγού, ύστερα
από πρότασή του οικείου Υπαρχηγού µεταξύ των αξιωµατικών γενικών καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώµατος.
γ. Ο Υπασπιστής διεκπεραιώνει την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Υπαρχηγού, τηρεί αυτόν ενήµερο για τις
γενόµενες προσκλήσεις και τον συνοδεύει, όταν διαταχθεί, στις επίσηµες τελετές και λοιπές εκδηλώσεις. Ο Υπασπιστής φροντίζει, επίσης, για την έγκαιρη έκδοση
των Ηµερήσιων Διαταγών του Υπαρχηγού. Προγραµµατίζει τις παρουσιάσεις των πυροσβεστικών υπαλλήλων
και τις επισκέψεις των ιδιωτών στον Υπαρχηγό και διαβιβάζει ειδικές εντολές και οδηγίες του προς τις Υπηρεσίες.
δ. Τον Υπασπιστή απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει
προσωρινά ένας από τους υπηρετούντες στο Επιτελείο
Αξιωµατικούς που ορίζεται µε διαταγή του Υπαρχηγού.
Άρθρο 79
Υπαγόµενα στον Συντονιστή Υποστήριξης
Πυροσβεστικού Σώµατος Γραφεία
1. Ο Συντονιστής Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώµατος υποστηρίζεται στο έργο του από οικείο Γραφείο, το
οποίο εξασφαλίζει τη γραµµατειακή εξυπηρέτησή του
και την επικοινωνία του µε τις Υπηρεσίες και τους πολίτες. Του Γραφείου αυτού προΐσταται Υπασπιστής, ο οποίος ορίζεται µε διαταγή του Αρχηγού, ύστερα από
πρόταση του Συντονιστή µεταξύ των αξιωµατικών γενικών καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώµατος.
2. Στον Συντονιστή Υποστήριξης υπάγονται τα εξής επιµέρους Γραφεία:
α. Γραµµατείας
β. Διαχείρισης Υλικού
γ. Κίνησης
δ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
3. Το Γραφείο Γραµµατείας έχει ως αρµοδιότητα τη
γραµµατειακή εξυπηρέτηση του Συντονιστή Υποστήριξης και γενικότερα του προσωπικού του Επιτελείου.
Προϊστάµενος αυτού ορίζεται, µε απόφαση του Συντονιστή Υποστήριξης, Αξιωµατικός που υπηρετεί σε αυτό. Ο
Προϊστάµενος του Γραφείου Γραµµατείας έχει τα εξής
ειδικότερα καθήκοντα:
α. Μεριµνά για την υλοποίηση των εντολών που του απευθύνει ο Προϊστάµενος Επιτελείου και ενηµερώνει αυτόν, σχετικά µε την πορεία τους.
β. Μεριµνά για την κοινοποίηση στο προσωπικό του Επιτελείου, των διαταγών και λοιπών εγγράφων που το αφορούν.
γ. Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των γραφείων
και των λοιπών χώρων του Επιτελείου επιβλέποντας για
το σκοπό αυτόν το προσωπικό καθαριότητας.
δ. Τηρεί τα απαραίτητα Βιβλία και διατηρεί πάντα ενηµερωµένο πίνακα, µε όλο το προσωπικό του Επιτελείου,
στον οποίο φαίνεται η υπηρεσία που εκτελεί, η διεύθυνση κατοικίας του, τα τηλέφωνά του και όποια άλλα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα.
ε. Διεξάγει όλη την αλληλογραφία που προβλέπεται α-
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πό τις κείµενες διατάξεις και αφορά το προσωπικό του
Επιτελείου.
στ. Μεριµνά για την τήρηση του αρχείου του Επιτελείου µε βάση τον Κανονισµό Αλληλογραφίας και το θεµατολόγιο και την τοποθέτηση των πρωτοτύπων εγγράφων
κατά χρονολογική σειρά στους φακέλους.
ζ. Φροντίζει για την περιοδική και την, σύµφωνα µε τις
σχετικές εγκυκλίους διαταγές, εκκαθάριση του αρχείου
του Επιτελείου.
4. Το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού είναι αρµόδιο για
την εξυπηρέτηση των αναγκών του Επιτελείου σε υλικά
και µέσα. Προϊστάµενος του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού ορίζεται µε απόφαση του Συντονιστή Υποστήριξης
σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, Αξιωµατικός ή Υπαξιωµατικός Π.Σ. που υπηρετεί στο Επιτελείο. Ο
Προϊστάµενος του Γραφείου έχει τα καθήκοντα που ορίζονται για αυτόν από τον Κανονισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώµατος και τις σχετικές διαταγές
του Επιτελείου.
5. Το Γραφείο Κίνησης µεριµνά για την καλή κατάσταση των υπηρεσιακών οχηµάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος και των
υπαγοµένων σε αυτό Ειδικών Υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αντίστοιχο Τµήµα ή Γραφείο, καθώς και για την εκπαίδευση και καταλληλότητα των οδηγών. Ως Προϊστάµενος του Γραφείου Κίνησης ορίζεται, µε απόφαση του
Συντονιστή Υποστήριξης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
σχετικές διατάξεις, Αξιωµατικός ή Υπαξιωµατικός που υπηρετεί στο Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώµατος. Ο Προϊστάµενος του Γραφείου έχει τα καθήκοντα που ορίζονται για αυτόν από τον Κανονισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώµατος και τις σχετικές διαταγές
του Επιτελείου.
6. Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου είναι αρµόδιο για τα θέµατα κοινοβουλευτικού ελέγχου του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας. Προϊστάµενος του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ορίζεται µε απόφαση του Συντονιστή
Υποστήριξης σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, Αξιωµατικός που υπηρετεί στο Επιτελείο Π.Σ.. Ο
Προϊστάµενος του Γραφείου έχει τα καθήκοντα που ορίζονται για αυτόν από τον Κανονισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώµατος και τις σχετικές διαταγές
του Επιτελείου. Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
στελεχώνεται και από προσωπικό της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας ή άλλου φορέα του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 80
Διευθυντές Διευθύνσεων
Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος
1. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων είναι άµεσοι συνεργάτες και βοηθοί του Υπαρχηγού Υποστήριξης, τίθενται υπό τον Συντονιστή Υποστήριξης και έχουν τις ακόλουθες κυρίως αρµοδιότητες:
α. Διευθύνουν την εκτέλεση των εργασιών της Διεύθυνσής τους και προγραµµατίζουν, οργανώνουν και ελέγχουν τις εργασίες του προσωπικού τους.
β. Εισηγούνται και προκαλούν τις αποφάσεις της ηγεσίας σε θέµατα της αρµοδιότητάς τους.
γ. Μεριµνούν για την αρτιότερη κατάρτιση και καλύτε-

ρη απόδοση του προσωπικού της Διεύθυνσής τους.
δ. Διατάσσουν και συντονίζουν υπηρεσιακές συνεργασίες των Τµηµάτων της Διεύθυνσής τους και εισηγούνται στον αρµόδιο Προϊστάµενο τη διενέργεια ερευνών,
µελετών και εργασιών, ορίζοντας τις αντίστοιχες Επιτροπές διεξαγωγής αυτών, όπου, κατά την κρίση τους, απαιτείται.
ε. Προσυπογράφουν έγγραφα και εισηγητικά σηµειώµατα των Τµηµάτων της Διεύθυνσης τους στα οποία απαιτείται απόφαση ή υπογραφή από τους ιεραρχικά ανωτέρους τους µέχρι τον Υπουργό. Σε περίπτωση διαφορετικής εκτίµησης διατυπώνουν αιτιολογηµένα τη γνώµη
τους.
στ. Λαµβάνουν γνώση της εισερχόµενης στη Διεύθυνσή τους αλληλογραφίας, τη µονογράφουν και την κατανέµουν στα Τµήµατα ανάλογα µε την αρµοδιότητά τους.
ζ. Ευθύνονται για την εύρυθµη και αποτελεσµατική
λειτουργία των Τµηµάτων της Διεύθυνσής τους, καθώς
και για τον έλεγχο του προσωπικού τους.
η. Ασκούν τις αρµοδιότητες που παρέχονται ή εκχωρούνται σε αυτούς και προσκοµίζουν οι ίδιοι την προς εισήγηση ή υπογραφή αλληλογραφία στον Συντονιστή Υποστήριξης ή στην ιεραρχία του Σώµατος.
2. Οι Διευθυντές Διευθύνσεων του Επιτελείου ασκούν
και κάθε άλλη αρµοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς, από την ισχύουσα για το Πυροσβεστικό Σώµα νοµοθεσία ή
από ειδικές διατάξεις και τις διαταγές του Αρχηγού, του
Υπαρχηγού Υποστήριξης και του Συντονιστή Υποστήριξης.
3. Τον Διευθυντή Διεύθυνσης του Επιτελείου Π.Σ. απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο ανώτερος ή αρχαιότερος από τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων της Διεύθυνσής του.
Άρθρο 81
Προϊστάµενοι Τµηµάτων
Διευθύνσεων - Προσωπικό Τµηµάτων
1. Προϊστάµενοι των Τµηµάτων των Διευθύνσεων του
Επιτελείου Π.Σ. τοποθετούνται Αξιωµατικοί Γενικών ή Ειδικών Καθηκόντων, κατά κανόνα, µε βαθµό Υποπυραγού
και άνω.
2. Οι Τµηµατάρχες είναι άµεσοι βοηθοί και συνεργάτες
των Διευθυντών των Διευθύνσεων, ευθύνονται για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων των Τµηµάτων τους, για τη
διακίνηση, την ασφάλεια, την αρχειοθέτηση και διαφύλαξη της αλληλογραφίας αυτών, την εκκαθάριση του αρχείου των Τµηµάτων τους, την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία τους, την κανονική προσέλευση και αποχώρησή του προσωπικού τους, καθώς και την εµφάνισή
τους.
3. Οι Τµηµατάρχες είναι αρµόδιοι για την εποπτεία,
τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προσωπικού του
Τµήµατός τους, καθώς και για την κατανοµή των αρµοδιοτήτων του Τµήµατός τους στους Αξιωµατικούς και
στο υπόλοιπο προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό, µε τη
σύµφωνη γνώµη του Διευθυντή τους. Επίσης:
α. Λαµβάνουν γνώση της εισερχόµενης στο Τµήµα αλληλογραφίας, µονογράφουν και σηµειώνουν σε αυτή την
ηµεροµηνία εισόδου, ορίζουν τον αρµόδιο για το χειρισµό της και τις απαραίτητες ενέργειες.
β. Προσυπογράφουν έγγραφα ή εισηγητικά σηµειώµα-
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τα για τα οποία απαιτείται απόφαση ή υπογραφή του Διευθυντή τους και άνω. Σε περίπτωση διαφωνίας διατυπώνουν αιτιολογηµένα τη γνώµη τους.
γ. Προσυπογράφουν τα έγγραφα ή εισηγητικά σηµειώµατα που συντάσσουν οι ίδιοι και φέρουν την ευθύνη
των αναγραφοµένων σε αυτά.
δ. Προσκοµίζουν προς εισήγηση ή υπογραφή την αλληλογραφία στο Διευθυντή της Διεύθυνσής τους.
4. Τον Τµηµατάρχη, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει ο αρχαιότερος από τους Αξιωµατικούς του Τµήµατος
ή µη υπάρχοντος Αξιωµατικού, ο αναπληρωτής του ορίζεται από τον οικείο Διευθυντή.
5. Το προσωπικό των Τµηµάτων κάθε Διεύθυνσης του
Επιτελείου εκτελεί τα καθήκοντά του σύµφωνα µε τις
σχετικές διαταγές και τις οδηγίες του οικείου Διευθυντή,
του Συντονιστή Υποστήριξης και του Υπαρχηγού Υποστήριξης.
Άρθρο 82
Τοποθέτηση προσωπικού
1. Το προσωπικό του Π.Σ. του Επιτελείου τοποθετείται
στις Διευθύνσεις και τα Τµήµατα αυτού, µε διαταγή του
Υπαρχηγού Υποστήριξης, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού. Για την τοποθέτηση αυτή λαµβάνεται ιδίως υπόψη η επιστηµονική κατάρτιση µε ανώτατες ή ανώτερες
σπουδές συναφείς µε το αντικείµενο εργασίας και η
προηγούµενη εµπειρία.
2. Με απόφαση του Αρχηγού µπορεί να ανατεθούν καθήκοντα Διευθυντή σε Αξιωµατικό µε τα κατάλληλα προσόντα και εµπειρία σχετικά µε τη θέση, µε βαθµό κατώτερο από αυτόν που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή. Με όµοια απόφαση µπορούν να ανατεθούν προσωρινώς σε Διευθυντή, παράλληλα µε τα καθήκοντά του, και
αυτά του Προϊσταµένου άλλης Διεύθυνσης.
3. Με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταµένου ορίζεται ως επικεφαλής Γραφείου ο αρχαιότερος από τους
βαθµοφόρους του Γραφείου, ο οποίος διαθέτει την κατάλληλη γνώση και εµπειρία σε αντικείµενο σχετικό µε
τη θέση. Ο επικεφαλής Γραφείου υπάγεται στον οικείο
Προϊστάµενο Τµήµατος.
Άρθρο 83
Υγειονοµική Υπηρεσία
Πυροσβεστικού Σώµατος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.)
1. Η Υγειονοµική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος που αποτελεί Ειδική Κεντρική Υπηρεσία του Σώµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 39/
2006 (Α΄ 42), εδρεύει στην Αθήνα, υπάγεται στο Επιτελείο Π.Σ. και εποπτεύεται από τον Υπαρχηγό Υποστήριξης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται θέµατα εσωτερικής
οργάνωσης, διάρθρωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της Υγειονοµικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Άρθρο 84
Πυροσβεστικό Μουσείο
1. Το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 2

του π.δ. 346/1992 (Α΄ 169) Πυροσβεστικό Μουσείο δεν
έχει διοικητική ή άλλη αυτονοµία, λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος, υπάγεται
απευθείας σε αυτό και ελέγχεται και εποπτεύεται από
τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού και Επικοινωνίας.
2. Το Ειδικό Ιστορικό Πυροσβεστικό Αρχείο εποπτεύεται και από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους σύµφωνα µε
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το Μουσείο έχει µερική διαχείριση υλικού, η οποία υπάγεται στο Τµήµα της
Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονοµικών του Επιτελείου.
Άρθρο 85
Διάρθρωση-Αρµοδιότητες
της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων
1. Η Διεύθυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Επιχειρήσεων και Πυροπροστασίας Ειδικών
Εγκαταστάσεων.
β. Τµήµα Επιχειρήσεων Δασοπυρόσβεσης.
γ. Τµήµα Οργάνωσης Εθελοντισµού.
δ. Τµήµα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας.
ε. Τµήµα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης
(Π.Σ.Ε.Α.) και Πολιτικής Άµυνας.
2. Η Διεύθυνση Επιχειρήσεων έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες που κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων ως
εξής:
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η έκδοση οδηγιών για εκπόνηση ή αναµόρφωση
σχεδίων επέµβασης σε περιπτώσεις πυρκαγιών, βιοµηχανικών ή άλλων ατυχηµάτων, σεισµών, πληµµυρών, θεοµηνιών, φυσικών και λοιπών καταστροφών.
β. Η έκδοση οδηγιών, η λήψη µέτρων και η οργάνωση
µεθόδων προστασίας του πυροσβεστικού προσωπικού από τα ανωτέρω συµβάντα, καθώς και η εκπόνηση στρατηγικής αντιµετώπισής τους.
γ. Η έκδοση οδηγιών για την εκπόνηση προγραµµάτων
και ασκήσεων, βάσει σχεδίων επέµβασης, καθώς και για
την εκπαίδευση του πυροσβεστικού προσωπικού στα ανωτέρω συµβάντα.
δ. Ο έλεγχος και η µελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων και προσφεροµένων για προµήθεια υλικών και µέσων που αφορούν στην προστασία
του πυροσβεστικού προσωπικού.
ε. Η µελέτη και η εκπόνηση σχεδίων επέµβασης και η
έκδοση σχετικών οδηγιών για αντιµετώπιση πυρκαγιών,
µε τη συνεργασία και άλλων αρµόδιων Υπηρεσιών και
φορέων.
στ. Η µέριµνα για τη διασφάλιση του απαιτούµενου εξοπλισµού για την οργάνωση και την αποτελεσµατική
λειτουργία των Ειδικών Μονάδων Αντιµετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.).
ζ. Η µέριµνα για την έκδοση κατάλληλων συγγραµµάτων και η σύνταξη µελετών που αφορούν την αντιµετώπιση πυρκαγιών, σε συνεργασία µε συναρµόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου και, αν υπάρχει ανάγκη, µε συναρµόδιους φορείς.
η. Η έκδοση σχετικών οδηγιών, για την πύκνωση, πα-
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ρακολούθηση και την καλή λειτουργία του δικτύου πυροσβεστικών υδροστοµίων της χώρας.
θ. Η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν επιχειρήσεις µε εναέρια µέσα έρευνας και διάσωσης και η ανάπτυξη και
έκδοση, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Τεχνικής και
Πληροφοριακής Υποστήριξης, επιχειρησιακών προτύπων για την ασφαλή και επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων αυτών.
ι. Η µέριµνα για τη σύνταξη, έκδοση και τον έλεγχο εφαρµογής των Κανονισµών Οργάνωσης και Λειτουργίας
των Πυροσβεστικών Σταθµών Στρατιωτικών και Πολιτικών Αεροδροµίων, Ελικοδροµίων και Λιµένων.
ια. Η µέριµνα για την κατάρτιση και βελτίωση των σχεδίων επέµβασης (κατάσβεσης - διάσωσης) των ανωτέρω
Πυροσβεστικών Σταθµών.
ιβ. Η φροντίδα για τον κατάλληλο και επαρκή εξειδικευµένο εξοπλισµό των Υπηρεσιών αυτών και του προσωπικού τους.
ιγ. Η εισήγηση προς την ηγεσία του Σώµατος, για τη
σύνταξη, παρακολούθηση και τον έλεγχο των ειδικών
προγραµµάτων εκπαίδευσης και διατήρησης της εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών αυτών και της
διαδικασίας αξιολόγησής του σε συνεργασία µε τους αρµόδιους κατά περίπτωση φορείς.
ιδ. Η εισήγηση σε θέµατα εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών αυτών σε σχολεία και κέντρα εκπαίδευσης ηµεδαπής ή αλλοδαπής και η σύνταξη και παραγωγή των σχετικών εγχειριδίων και βοηθηµάτων.
ιε. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και της
βιβλιογραφίας που σχετίζονται µε τα θέµατα πυροπροστασίας, πυρόσβεσης και διάσωσης στους χώρους των
στρατιωτικών και πολιτικών αεροδροµίων, ελικοδροµίων
και λιµένων και η εισήγηση υιοθέτησής τους από την Υπηρεσία.
ιστ. Η µελέτη και η υπόδειξη σε συνεργασία µε τους
συναρµόδιους φορείς των κανόνων και µέτρων ασφαλείας για την αποθήκευση και διακίνηση στους χώρους των
αεροδροµίων, ελικοδροµίων και λιµένων εύφλεκτων, εκρηκτικών, χηµικών, τοξικών και άλλων επικίνδυνων ουσιών.
ιζ. Η εισήγηση για την πραγµατοποίηση εκπαίδευσης
σε θέµατα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών,
του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των αεροπορικών και λιµενικών εγκαταστάσεων της Χώρας.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η έκδοση ερµηνευτικών εγκυκλίων διαταγών και οδηγιών για το σχεδιασµό αντιµετώπισης δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
β. Η εισήγηση προς τις αρµόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου, για τον εφοδιασµό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών µε τα απαραίτητα µέσα και υλικά για την αντιµετώπιση δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
γ. Ο σχεδιασµός της προστασίας των δασών και των
αγροτικών εκτάσεων από τις πυρκαγιές, καθώς και η έκδοση οδηγιών για τον τρόπο σύνταξης και ελέγχου των
σχεδίων πυροπροστασίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώµατος.
δ. Η εισήγηση στις αρµόδιες Διευθύνσεις για την πρόσληψη του απαραίτητου εποχικού προσωπικού στελέχω-

σης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
ε. Η αποτίµηση του πυροσβεστικού έργου για την παρελθούσα περίοδο και η υποβολή προτάσεων για την επερχόµενη.
στ. Η συνεργασία µε τις Ένοπλες Δυνάµεις και τους
λοιπούς εµπλεκόµενους φορείς, για την οργάνωση της
εναέριας επιτήρησης ευαίσθητων δασικών εκτάσεων και
της αεροπυρόσβεσης.
ζ. Η εισήγηση προς τις αρµόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου για τη µίσθωση εναερίων µέσων επιτήρησης και
αεροπυρόσβεσης, καθώς και η κατανοµή αυτών σε πολιτικά και στρατιωτικά αεροδρόµια της χώρας.
η. Η έκδοση ερµηνευτικών εγκυκλίων, διαταγών και οδηγιών για την εφαρµογή του προγράµµατος εναέριας
επιτήρησης και αεροπυρόσβεσης.
θ. Η αξιολόγηση εναέριων µέσων και της αποτελεσµατικότητάς τους στις επιχειρήσεις εναέριας επιτήρησης και αεροπυρόσβεσης, που οργανώνονται για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώµατος, και η υποβολή
σχετικών εισηγήσεων στις αρµόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου.
ι. Η εκπόνηση µελετών για την εξεύρεση κατάλληλων
λύσεων µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη διαχείριση
των εναέριων µέσων για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης και την εξασφάλιση της µέγιστης διαθεσιµότητας
και επιχειρησιακής απόδοσής τους.
ια. Η συνεργασία µε αντίστοιχες Υπηρεσίες του Εξωτερικού σε θέµατα αµοιβαίας ενίσχυσης σε εναέρια µέσα, για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης.
ιβ. Η συνεργασία µε τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδοµών, την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων και
µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Πολεµικής Αεροπορίας
και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, για την έκδοση επιχειρησιακών διαταγών, εγκυκλίων ή ΝΟΤΑΜ, σε
σχέση µε τους κανόνες ασφάλειας πτήσεων, τη διαχείριση του εναέριου χώρου πάνω από δασικές πυρκαγιές,
τους κανόνες και τις προϋποθέσεις εναέριου συντονισµού εναέριων µέσων σε επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης, καθώς και των κανόνων εµπλοκής µισθωµένων ή
αλλοδαπών εναέριων µέσων σε δασικές πυρκαγιές.
ιγ. Η συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς για θέµατα δασοπυρόσβεσης.
ιδ. Η διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας και η έκδοση Εγκυκλίων Διαταγών και διευκρινίσεων σχετικά µε
την επιβολή διοικητικών προστίµων σε εµπρηστές δασών.
ιε. Η επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών µε σκοπό την εξαγωγή
συµπερασµάτων για την αποτροπή και µείωση των καταστροφών από αυτές.
ιστ. Η εισήγηση και µέριµνα για την έγκριση πραγµατοποίησης συσκέψεων µε εµπλεκόµενους στην δασοπυρόσβεση φορείς, Υπηρεσίες και οργανισµούς οργάνωσης του αντιπυρικού αγώνα.
ιζ. Η συνεργασία µε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες άλλων
χωρών σε θέµατα που αφορούν στην αντιµετώπιση των
δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
ιη. Η συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα που σχετίζονται µε τη στατιστική και την εξέλιξη της έρευνας στο αντικείµενο των
δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
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ιθ. Η µέριµνα σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις για την εκπροσώπηση του Πυροσβεστικού Σώµατος
σε διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις που αφορούν το αντικείµενο των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
κ. Η σύσταση επιτροπών για την αξιολόγηση συγγραµµάτων για θέµατα αντιµετώπισης δασικών και αγροτικών
πυρκαγιών.
κα. Η αξιολόγηση των προτάσεων διαφόρων φορέων
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, για τη συµµετοχή µε οποιονδήποτε τρόπο σε ερευνητικά προγράµµατα που έχουν σχέση µε το αντικείµενο των δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
κβ. Η αξιολόγηση αποτελεσµατικότητας υλικών µέσων
(εκτός των εναέριων) και τρόπων αντιµετώπισης δασικών και αγροτικών πυρκαγιών.
κγ. Η ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την επιβολή
διοικητικών προστίµων στους εµπρηστές δασών και δασικών εκτάσεων και η σύνταξη και αποστολή προς τα Διοικητικά Δικαστήρια εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης,
δια της Νοµικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικού νοµικού ελέγχου, στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων
και µέσων, για την ακύρωση της πράξης επιβολής του
προστίµου ή της αναστολής αυτής.
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες και η
εν γένει µέριµνα για την προώθηση, διάδοση και υποστήριξη του θεσµού του Εθελοντή Πυροσβέστη.
β. Η µέριµνα για την ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασµό ή
κατάργηση των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθµών
και Κλιµακίων σε συνεργασία µε τους Ο.Τ.Α., που εκδηλώνουν ανάλογο ενδιαφέρον, καθώς και η έκδοση διαταγών και οδηγιών για την εύρυθµη λειτουργία τους.
γ. Η συνεργασία µε τη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής
Προστασίας για τη δηµιουργία του Γενικού Μητρώου Εθελοντών στο οποίο θα περιλαµβάνονται αυτοτελή Ειδικά Μητρώα Πυροσβεστών, Εθελοντικών Οργανώσεων
και Ειδικευµένων Εθελοντών, καθώς και η φροντίδα για
την έκδοση των προβλεπόµενων πράξεων για την απόκτηση, αναστολή και απώλεια της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη.
δ. Η παρακολούθηση για την οµοιόµορφη εφαρµογή
της ισχύουσας για τους Εθελοντές Πυροσβέστες και
τους Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθµούς νοµοθεσίας και η λήψη κάθε αναγκαίου µέτρου για την εύρυθµη
και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών αυτών
σχετικά µε την αποστολή τους.
ε. Η ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε τη βασική
εκπαίδευση και την πυροσβεστική εξάρτυση των εθελοντών Πυροσβεστών, την πιστοποίησή τους από την Πυροσβεστική Ακαδηµία, την υποστήριξη της εκπαίδευσής
τους, καθώς και την έκδοση των αναγκαίων για αυτή
βοηθηµάτων, σε συνεργασία µε το Τµήµα Εκπαίδευσης
και Επιµόρφωσης.
στ. Η φροντίδα σε συνεργασία µε τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για τη στέγαση και τον εξοπλισµό των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
µε τα αναγκαία µέσα και υλικά.
ζ. Η µέριµνα για την εξασφάλιση κάθε άλλης αναγκαίας υποστήριξης προς τις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υ-

πηρεσίες µε σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη εκτέλεση της αποστολής τους.
η. Η τήρηση Ειδικού Μητρώου Πιστοποίησης των Εθελοντών Πυροσβεστών.
θ. Η υποβολή εισήγησης για τη χωροταξική κατανοµή
Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε συνεργασία
µε το Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η έκδοση εγκυκλίων για την εφαρµογή των σχεδίων
που εκπονούνται από τη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής
Προστασίας.
β. Η έκδοση οδηγιών, που αφορούν σε µέτρα και µεθόδους προστασίας του πυροσβεστικού προσωπικού από
τα ανωτέρω συµβάντα πολιτικής προστασίας, καθώς και
στη στρατηγική αντιµετώπισής τους.
γ. Η έκδοση οδηγιών για την εκπόνηση προγραµµάτων
και ασκήσεων, βάσει των εκπονηθέντων σχεδίων επέµβασης, για την εκπαίδευση του πυροσβεστικού προσωπικού στα ανωτέρω συµβάντα πολιτικής προστασίας.
δ. Η µελέτη καταλληλότητας και χρηστικότητας των υπαρχόντων και προσφεροµένων για προµήθεια υλικών
και µέσων που αφορούν στην προστασία του πυροσβεστικού προσωπικού σε συµβάντα πολιτικής προστασίας.
ε. Η µελέτη και η εκπόνηση σχεδίων επέµβασης και η
έκδοση σχετικών οδηγιών για την αντιµετώπιση των καταστροφών που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Π.Σ.
σε συνεργασία και µε άλλες αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς.
στ. Η συνεργασία µε τη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής
Προστασίας για την έκδοση κατάλληλων συγγραµµάτων
και η σύνταξη µελετών που αφορούν την αντιµετώπιση
φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών, σε συνεργασία µε συναρµόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου.
ζ. Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν πυροσβεστικές
επιχειρήσεις µε εναέρια µέσα, έρευνας και διάσωσης και
η ανάπτυξη και έκδοση, σε συνεργασία µε τα Τµήµατα Εναέριων και Πλωτών Πυροσβεστικών Μέσων, επιχειρησιακών προτύπων για την ασφαλή και επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων αυτών.
η. Η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν την εν γένει αρµοδιότητα του Σώµατος στη θωράκιση της πολιτικής
προστασίας της χώρας από φυσικές, τεχνολογικές και
λοιπές καταστροφές σε ειρηνική περίοδο.
θ. Ο χειρισµός θεµάτων του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής
Προστασίας «Ξενοκράτης», καθώς και των Ειδικών Σχεδίων για όλους τους προβλεπόµενους κινδύνους.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Π.Σ.Ε.Α.) ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η µέριµνα για την κατάρτιση, έγκριση, κοινοποίηση
και υλοποίηση των σχεδίων Πολιτικής Άµυνας του Επιτελείου.
β. Η ρύθµιση, παρακολούθηση και µελέτη θεµάτων
σχεδιασµού και οργάνωσης των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος σε πολεµική περίοδο.
γ. Ο υπολογισµός και η εξασφάλιση, σε συνεργασία µε
τη Διεύθυνση Οικονοµικών, των αναγκαίων πιστώσεων
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για την υποστήριξη εφαρµογής των σχεδίων.
δ. Η µέριµνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του Σώµατος σε θέµατα Πολιτικής Άµυνας και η εξασφάλιση του σχετικού αρχείου και των σχεδίων, σύµφωνα µε
όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισµό διαβαθµισµένου υλικού και την εξουσιοδότηση χειρισµού των οργάνων των Υπηρεσιών.
ε. Η µέριµνα για την εκπαίδευση και ενηµέρωση του άµαχου πληθυσµού σχετικά µε θέµατα Πολιτικής Άµυνας.
στ. Η ρύθµιση θεµάτων αναστολής κατάταξης εφέδρων για την στελέχωση των Υπηρεσιών του Σώµατος,
καθώς και των σχετικών επιτάξεων υλικών και µέσων για
τον εξοπλισµό τους.
ζ. Η ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης της Πολιτικής Άµυνας των Δηµοσίων και Ιδιωτικών Ανεξάρτητων Ιδρυµάτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, και η µέριµνα
για τη σχετική εκπαίδευση του προσωπικού τους.
η. Η µέριµνα για την εκπαίδευση του προσωπικού του
Σώµατος, σε θέµατα σχετιζόµενα µε την Πολιτική Άµυνα, καθώς και την εκπαίδευση στα πυροσβεστικά καθήκοντα, του προσωπικού που προέρχεται από πολιτική επιστράτευση.
θ. Η µελέτη των προβληµάτων και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των υφιστάµενων σχεδίων πολεµικής περιόδου.
ι. Η µέριµνα για την οργάνωση ασκήσεων Πολιτικής Άµυνας και τη συµµετοχή του Επιτελείου σε σχετικές εθνικές ασκήσεις.
ια. Η συνεργασία σε θέµατα Πολιτικής Άµυνας µε τις
αρµόδιες Υπηρεσίες των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ιβ. Η σύνταξη και υποβολή στο Υπουργείο Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη/Διεύθυνση Πολιτικής
Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης, της από το νόµο προβλεπόµενης ετήσιας έκθεσης προόδου Πολιτικής Σχεδίασης
Έκτακτης Ανάγκης/Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος.
ιγ. Η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τη συµβολή του
Σώµατος στην εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας
της χώρας από καταστάσεις εκτάκτων αναγκών που
προκαλούνται από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές σε πολεµική περίοδο.
ιδ. Η εισήγηση για τη σύγκληση του Συµβουλίου Συντονισµού και Στρατηγικής του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για θέµατα Πολιτικής
Άµυνας.
Άρθρο 86
Διάρθρωση - Αρµοδιότητες της Διεύθυνσης
Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1. Η Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστηµάτων.
β. Τµήµα Ανάλυσης, Προγραµµατισµού και Στατιστικής
γ. Τµήµα Ενσύρµατης και Ασύρµατης Επικοινωνίας.
2. Η Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες που κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στο Τµήµα αυτό ανήκουν:
α. Η µέριµνα για το σχεδιασµό µηχανογραφηµένων
πληροφοριακών συστηµάτων και τη δηµιουργία και υποστήριξη της κατάλληλης τεχνικής και λειτουργικής υποδοµής και των αναγκαίων εφαρµογών πληροφορικής,
για την υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος.
β. Η παρακολούθηση της εξέλιξης στο χώρο της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η
µέριµνα για τη µεταφορά της τεχνογνωσίας και της νέας
τεχνολογίας στο Πυροσβεστικό Σώµα.
γ. Η ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη, παρακολούθηση
της απόδοσης, βελτίωσης και εξασφάλιση της εύρυθµης
λειτουργίας των συστηµάτων, των δικτύων και γενικά όλου του µηχανογραφικού και διαδικτυακού εξοπλισµού
και των υπολογιστικών συστηµάτων του δικτύου πληροφορικής του Πυροσβεστικού Σώµατος.
δ. Ο προσδιορισµός των αναγκών του Πυροσβεστικού
Σώµατος σε εξοπλισµό και λογισµικό πληροφορικής, η υποβοήθηση για τη σύνταξη των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και η µέριµνα για την προµήθεια και
κατανοµή ή ανακατανοµή των ανωτέρω στις Υπηρεσίες.
ε. Η ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη κόµβου του Πυροσβεστικού Σώµατος, η δηµιουργία και ενηµέρωση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και η υποβοήθηση του έργου
των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος, µέσω της
ανάπτυξης και περαιτέρω βελτίωσης σχετικών µηχανογραφικών εφαρµογών και τη µέριµνα για την ενηµέρωση, επιµόρφωση και περαιτέρω εξειδίκευση του προσωπικού σε θέµατα πληροφορικής.
στ. Η µέριµνα για τον έλεγχο και την εισαγωγή στοιχείων σε µαγνητικά αρχεία ή υπολογιστικά συστήµατα.
ζ. Η µέριµνα για τη συντήρηση του εξοπλισµού πληροφορικής που είναι ενταγµένος στο δίκτυο του Πυροσβεστικού Σώµατος, καθώς και για την τήρηση των όρων συντήρησης που προβλέπεται στις σχετικές συµβάσεις.
η. Η υποστήριξη των τελικών χρηστών και των περιφερειακών Γραφείων Πληροφορικής σε θέµατα αρµοδιότητας της Διεύθυνσης.
θ. Η λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων προστασίας
και ασφάλειας των αρχείων και των βάσεων δεδοµένων
του κεντρικού συστήµατος πληροφορικής του Πυροσβεστικού Σώµατος και η καθοδήγηση των Υπηρεσιών στη
λήψη ανάλογων µέτρων προστασίας και ασφάλειας του
εξοπλισµού, των ηλεκτρονικών αρχείων και των βάσεων
δεδοµένων που διαθέτουν.
ι. Η προετοιµασία νοµοθετικών και διοικητικών πράξεων σε θέµατα αρµοδιότητάς της.
ια. Η µέριµνα για την παραλαβή, αποσφράγιση και αποστολή εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας
και για την κοινοποίηση των διαταγών και λοιπών εγγράφων στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης.
ιβ. Η µέριµνα για την έκδοση σχετικών διαταγών, υπηρεσιακών σηµειωµάτων και λοιπών εγγράφων.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
α. Η συντήρηση και διαρκής αναβάθµιση των υπαρχόντων εφαρµογών, η δηµιουργία και ανάπτυξη νέων, µε
κατασκευή και προµήθεια προγραµµάτων Η/Υ για την κάλυψη και υποβοήθηση των αναγκών των Υπηρεσιών του

63
Σώµατος.
β. Η ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας µε άλλους φορείς Πληροφορικής.
γ. Η µέριµνα για την εκπαίδευση του προσωπικού στη
χρήση Η/Υ και στη λειτουργία των διαφόρων συστηµάτων.
δ. Η σχεδίαση και ανάπτυξη συστηµάτων πληροφορικής για τη συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών
αρµοδιότητας Πυροσβεστικού Σώµατος, µε σκοπό τον αποτελεσµατικότερο διοικητικό και επιχειρησιακό σχεδιασµό και τη διευκόλυνση της λήψης των αποφάσεων.
ε. Η αξιόπιστη συλλογή στοιχείων που αφορούν τις
δραστηριότητες του Πυροσβεστικού Σώµατος και η µέριµνα για την ταξινόµηση, την ανάλυση, την επεξεργασία
και την αξιοποίησή τους µε γνώµονα τη διευκόλυνση του
επιχειρησιακού και επιτελικού σχεδιασµού.
στ. Ο σχεδιασµός, η εκτύπωση και η δηµιουργία εντύπων και φακέλων τεκµηρίωσης των µηχανογραφικών εφαρµογών σε συνεργασία µε τα λοιπά Τµήµατα της Διεύθυνσης.
ζ. Η υποβολή προτάσεων και η έκδοση των αναγκαίων
διαταγών για τη βελτίωση του συστήµατος συλλογής,
καταγραφής και καταχώρησης στους στατιστικούς πίνακες των στατιστικών στοιχείων των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος.

ιεραρχίας, των υπερβάσεων των συνδιαλεγοµένων, καθώς και του τηλεπικοινωνιακού παρόχου.
3. Προϊστάµενοι των ανωτέρω Τµηµάτων ορίζονται Αξιωµατικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Κλάδου Πληροφορικής ή Αξιωµατικοί Γενικών Καθηκόντων Διπλωµατούχοι
Μηχανικοί H/Y και Πληροφορικής. Ειδικώς στο Τµήµα
Ενσύρµατης και Ασύρµατης Επικοινωνίας δύναται να
προΐσταται Αξιωµατικός Γενικών καθηκόντων που διαθέτει την κατάλληλη γνώση και εµπειρία.

ΤΜΗΜΑ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο Τµήµα αυτό ανήκουν:
α. Η µελέτη και ο σχεδιασµός του ασύρµατου δικτύου,
καθώς και του δικτύου για την επικοινωνία των εναερίων
µέσων του Σώµατος σε πανελλαδική κάλυψη σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων.
β. Η υποβοήθηση της σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών του νέου υλικού και η διαχείριση του φάσµατος
συχνοτήτων που ανήκουν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία,
ενηµερώνοντας ταυτόχρονα την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και κάθε άλλο
αρµόδιο φορέα.
γ. Η µέριµνα για την εγκατάσταση και επέκταση του
ενσύρµατου και ασύρµατου δικτύου, τη συντήρηση του
υλικού, την αποκατάσταση βλαβών καθώς και τη µεταφορά δικτύων σε περιπτώσεις µεταστέγασης υπηρεσιών.
δ. Η υποστήριξη και ο έλεγχος καλής λειτουργίας του
συστήµατος ΤΕΤRA και η µέριµνα για την τεχνολογική
του αναβάθµιση και εξέλιξη, καθώς και για την αποκατάσταση βλαβών.
ε. Η επίβλεψη, ο ποσοτικός έλεγχος, η διάθεση και αποστολή του τηλεπικοινωνιακού υλικού.
στ. Η εκτέλεση ενεργειών για εγκαταστάσεις νέων τηλεφωνικών γραµµών και κέντρων, για τη µετατροπή υφιστάµενων τηλεφωνικών γραµµών σε νέες, προηγµένης
τεχνολογίας, για τις καταργήσεις τηλεφωνικών γραµµών, τη φραγή, για εγκαταστάσεις ή καταργήσεις εξωκειµένων γραµµών, καθώς και η ενηµέρωση για νέα
προϊόντα, κατόπιν προσαρµογής τους στις απαιτήσεις
της κάθε υπηρεσίας.
ζ. Ο έλεγχος των τηλεφωνικών συνδέσεων και µονάδων συνδιαλέξεων όλων των τηλεφωνικών γραµµών του
Σώµατος, ο έλεγχος των αναλυτικών καταστάσεων των
τηλεφωνικών συνδέσεων µε παράλληλη ενηµέρωση της

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η κατάρτιση του πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανάπτυξης και Λειτουργίας
(Σ.Ε.Π.Α.Λ.) του Π.Σ., λαµβάνοντας υπόψη ιδίως τους
διατιθέµενους οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους
του Σώµατος και το οποίο αναθεωρεί κάθε έτος. Το
Σ.Ε.Π.Α.Λ. ολοκληρώνεται το µήνα Ιούνιο κάθε έτους και
αφορά την περίοδο που αρχίζει τον Ιανουάριο του ερχόµενου έτους και για τα επόµενα τέσσερα έτη. Εγκρίνεται
από το Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού εντός εξήντα
ηµερών από την κατάθεσή του προς έγκριση. Το
Σ.Ε.Π.Α.Λ. εξειδικεύεται τουλάχιστον στα εξής επιµέρους Τοµεακά Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια:
αα) Προϋπολογισµού λειτουργίας, συνολικά και ανά
οργανωτική δοµή.
ββ) Επενδύσεων, συνολικά και ανά οργανωτική δοµή.
γγ) Ανθρωπίνων Πόρων - Προσλήψεων, εξέλιξης, αναγκών εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ανά ειδικότητα.
δδ) Χωροθέτησης οργανωτικών δοµών, εξοπλισµού
και ανθρωπίνων πόρων.
εε) Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστηµάτων.
στστ) Ανάπτυξης Εθελοντισµού και συνεργασίας µε
την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
β. Η κατάρτιση, µετά την έγκριση του Στρατηγικού και
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Λειτουργίας και Ανάπτυξης, Ετήσιων Προγραµµάτων Δράσης (Ε.Π.Δ.) ανά τοµεακό πρόγραµµα και ανά Διεύθυνση αρµόδια για την εκτέλεσή του και σε συνεργασία µε αυτή.
γ. Το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Λειτουργίας και Ανάπτυξης, τα Τοµεακά Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια και τα Ετήσια Προγράµµατα Δράσης
αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας του Π.Σ. και βάσει αυτών καταρτίζονται τα προγράµµατα δράσης της κάθε οργανωτικής δοµής, την υλοποίηση των οποίων παρακο-

Άρθρο 87
Διάρθρωση - Αρµοδιότητες της Διεύθυνσης
Στρατηγικού Σχεδιασµού και Επικοινωνίας
1. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Επικοινωνίας περιλαµβάνει τα ακόλουθα τµήµατα:
α. Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού.
β. Τµήµα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.
γ. Τµήµα Οργάνωσης.
δ. Τµήµα Διεθνών Σχέσεων.
ε. Τµήµα Επικοινωνίας, Αθλητισµού και Εκδόσεων.
2. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Επικοινωνίας έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες που κατανέµονται
µεταξύ των Τµηµάτων της ως εξής:
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λουθεί σε τριµηνιαία βάση και εντός του επόµενου µήνα
εκδίδει αναφορά προόδου και αποκλίσεων που παραδίδεται στις υπηρεσιακές δοµές και στην ηγεσία.
δ. Η µελέτη και ο καθορισµός των βασικών ποσοτικών
και ποιοτικών στόχων στους οποίους πρέπει να οδηγεί η
δράση του Πυροσβεστικού Σώµατος.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η κατάρτιση, υποβολή και υποστήριξη τεκµηριωµένων προτάσεων στις αρµόδιες αρχές για συµµετοχή του
Πυροσβεστικού Σώµατος σε προγράµµατα, ενέργειες,
δραστηριότητες, πρωτοβουλίες που χρηµατοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά η εύρεση τρόπων
χρηµατοδότησης, µέσω ευρωπαϊκών προγραµµάτων,
των επενδύσεων, δράσεων, έργων προµήθειας αγαθών,
κτιριακών υποδοµών και παροχής υπηρεσιών του Π.Σ. σε
συνεργασία µε το Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού.
β. Η µελέτη, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων για
την υλοποίηση έργων και προγραµµάτων µέσω σύµπραξης Δηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα (Σ.Δ.Ι.Τ), καθώς και η
παρακολούθηση αυτών.
γ. Ο έλεγχος εφαρµογής των όρων, προϋποθέσεων
και κανονισµών χρηµατοδότησης έργων που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
δ. Η συλλογή προτάσεων έργων του Πυροσβεστικού
Σώµατος, η επεξεργασία και αξιολόγηση της τεχνικοοικονοµικής ωριµότητας, σκοπιµότητας και επιλεξιµότητάς τους, για συγχρηµατοδότηση µε πόρους των ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε. Η ρύθµιση θεµάτων ένταξης, διαχείρισης, υλοποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των έργων
του Πυροσβεστικού Σώµατος που συνδέονται µε οικονοµική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ευθύνη
παρακολούθησης και εκτέλεσης αυτών σε συνεργασία
µε τις συναρµόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου και άλλους εµπλεκόµενους φορείς.
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η µελέτη για τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα
των οργανωτικών δοµών και των διαδικασιών του Σώµατος µε γνώµονα την απρόσκοπτη υλοποίηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανάπτυξης και
Λειτουργίας (Σ.Ε.Π.Α.Λ.), των Τοµεακών Στρατηγικών
και Επιχειρησιακών Σχεδίων και των Ετήσιων Προγραµµάτων Δράσης και η διατύπωση και υποβολή προτάσεων
για τις τυχόν αναγκαίες µεταβολές. Μετά την έγκριση
των µεταβολών αυτών από τα αρµόδια όργανα, µεριµνά
για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων και παρακολουθεί και υποστηρίζει την υλοποίησή τους.
β. Η µελέτη και ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης της
αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιακών δοµών.
γ. Η µελέτη καθορισµού των µεθόδων και των διαδικασιών που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την αποτελεσµατική εκτέλεση του πυροσβεστικού έργου καθώς και
των τρόπων αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας. Καταρτίζει κάθε έτος πρόγραµµα δράσης για τους
τοµείς µελέτης και παραδίδει κάθε τρίµηνο το αποτέλεσµα των µελετών και τις προτάσεις βελτίωσης.
δ. Η επεξεργασία και µελέτη για τη χωροταξική κατανοµή των επαγγελµατικών και εθελοντικών πυροσβεστι-

κών υπηρεσιών, του προσωπικού και των µέσων τους.
ε. Η µελέτη και η εισήγηση σε θέµατα διακίνησης και
τυποποίησης της αλληλογραφίας, οργάνωσης αρχείων
και σύνταξης θεµατολογίου, απλούστευσης διαδικασιών
για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών του Σώµατος, της σχέσης του πολίτη µε αυτές, καθώς και τον περιορισµό της γραφειοκρατίας.
στ. Η µελέτη, η παρακολούθηση και η εφαρµογή συστήµατος µέτρησης των βασικών ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του Π.Σ. σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση
των υφιστάµενων οργανωτικών δοµών και διαδικασιών.
ζ. Η ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε το σύστηµα
εκτέλεσης υπηρεσίας, το χρόνο εργασίας και αξιολόγησης, µέτρησης και ελέγχου απόδοσης των Υπηρεσιών
και του προσωπικού του Σώµατος, καθώς και τα καθήκοντα αυτού.
η. Ο καθορισµός του τύπου, των στολών, των διακριτικών και της εξάρτυσης του πυροσβεστικού προσωπικού,
των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.
θ. Η έκδοση σχετικών διαταγών για την εκκαθάριση
του αρχείου των Υπηρεσιών του Σώµατος και η παρακολούθηση της διαδικασίας εκκαθάρισης αυτού.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η µέριµνα για την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων
συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώµατος µε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και άλλων χωρών και η ανταλλαγή πληροφοριών, εµπειριών, γνώσεων και καλών πρακτικών.
β. Η ανάπτυξη σχέσεων µε ευρωπαϊκές και διεθνείς Ενώσεις Πυροσβεστών, η διοργάνωση συνεδρίων και διεθνών συναντήσεων πυροσβεστικού ενδιαφέροντος στην
Ελλάδα και η µέριµνα για τη φιλοξενία και ξενάγηση των
επισκεπτών.
γ. Η παρακολούθηση και µελέτη της οργάνωσης και
λειτουργίας των αλλοδαπών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
και η αξιοποίηση της σχετικής τεχνογνωσίας.
δ. Η µέριµνα για τη συµµετοχή σε διεθνείς διασκέψεις
και συνέδρια πυροσβεστικού ενδιαφέροντος, καθώς και
η παρακολούθηση των αποφάσεων και πορισµάτων αυτών.
ε. Η επεξεργασία συµφωνιών πυροσβεστικής συνεργασίας.
στ. Η εισήγηση για τη λήψη µέτρων προαγωγής της
διεθνούς πυροσβεστικής συνεργασίας και αρωγής, η µέριµνα για την εκπροσώπηση του Σώµατος σε διασκέψεις,
συνέδρια και διεθνείς συναντήσεις και η φροντίδα για τη
διοργάνωση τέτοιων συναντήσεων στην Ελλάδα.
ζ. Η ενηµέρωση της Νοµικής Υπηρεσίας ή άλλων αρµόδιων Διευθύνσεων και Τµηµάτων για τις ευρωπαϊκές ή
διεθνείς εξελίξεις σε θέµατα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος, µε γνώµονα την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την ευρωπαϊκή, την υποβοήθηση συγκριτικών µελετών, αλλά και την τυχόν υιοθέτηση καλών πρακτικών.
η. Ο χειρισµός όλων των θεµάτων που έχουν σχέση µε
τη διεθνή συνεργασία του Σώµατος στο πλαίσιο της
EUROPOL ή άλλων διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών.
θ. Η µετάφραση της ξενόγλωσσης αλληλογραφίας
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που αφορά το Πυροσβεστικό Σώµα και η διεξαγωγή της
ξενόγλωσσης αλληλογραφίας.
ι. Η συνεργασία µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και τους άλλους συναρµόδιους φορείς για θέµατα αρµοδιότητάς του.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η οργάνωση τελετών, εορτών, δεξιώσεων, εκθέσεων και άλλων κοινωνικών, µορφωτικών και πολιτιστικών
εκδηλώσεων για την προβολή του έργου του Πυροσβεστικού Σώµατος, καθώς και για το προσωπικό του, τα µέλη των οικογενειών τους και το κοινό, η συµµετοχή σε
παρελάσεις, εθνικές εορτές, επετείους και η αντιπροσώπευση του Σώµατος σε εκδηλώσεις, που οργανώνονται
από άλλους φορείς και Αρχές.
β. Η διεξαγωγή της εθιµοτυπικής αλληλογραφίας της
ηγεσίας του Σώµατος και η ενηµέρωσή της για τις εθιµοτυπικές παραστάσεις και εκδηλώσεις.
γ. Η µέριµνα για την υλική και ηθική αρωγή του προσωπικού και των µελών των οικογενειών τους, που έχουν ανάγκη.
δ. Η µέριµνα για την απόδοση επικήδειων τιµών.
ε. Η ανάπτυξη σχέσεων µε τους συλλόγους «Φίλων
του Πυροσβεστικού Σώµατος», τους συλλόγους αποστράτων του Πυροσβεστικού Σώµατος, καθώς και µε σωµατεία και οργανώσεις κοινωνικού, µορφωτικού, επιστηµονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.
στ. Η µέριµνα για την οργάνωση και λειτουργία χώρων
αναψυχής και παιδικών εξοχών για το προσωπικό και τα
µέλη των οικογενειών τους.
ζ. Ο έλεγχος και η εποπτεία του Ιστορικού Πυροσβεστικού Αρχείου και της Ειδικής Πυροσβεστικής Βιβλιοθήκης.
η. Η µέριµνα για την ετήσια οργάνωση της εορτής των
Αγίων Προστατών του Πυροσβεστικού Σώµατος.
θ. Η παρακολούθηση και διαχείριση των θεµάτων συνεργασίας και επικοινωνίας µε τη Θρησκευτική Υπηρεσία
της Ελληνικής Αστυνοµίας.
ι. Η εξασφάλιση της αναγκαίας ύλης, η επιµέλεια, η
έκδοση, η έγκαιρη αποστολή και η µέριµνα για την εξασφάλιση και ανανέωση των συνδροµητών του περιοδικού του Σώµατος «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ».
ια. Η επιµέλεια των εκδόσεων του Πυροσβεστικού Σώµατος και η εκτύπωση της ετήσιας δραστηριότητας του
Σώµατος σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Τµήµατα.
ιβ. Η έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων για το κοινό µε
σκοπό την πρόληψη των πυρκαγιών αλλά και την παροχή
συµβουλών αντιµετώπισής τους, ηµερολογίων, ευχετηρίων καρτών και η µέριµνα για την κατασκευή αναµνηστικών εµβληµάτων του Πυροσβεστικού Σώµατος.
ιγ. Η εξασφάλιση του αναγκαίου ιστορικού υλικού για
τη συνέχιση της συγγραφής της ιστορίας του Πυροσβεστικού Σώµατος και η επιµέλεια εκδόσεων προς την κατεύθυνση αυτή.
ιδ. Η µέριµνα για τη φωτογραφική και τηλεοπτική κάλυψη των εκδηλώσεων και των συµβάντων του Σώµατος, καθώς και της σκηνής του εγκλήµατος και πειστηρίων εµπρησµού, όταν υποβληθεί σχετικό αίτηµα από τις
αρµόδιες Υπηρεσίες.
ιε. Η µέριµνα για τον εξοπλισµό και την εύρυθµη και α-

ποτελεσµατική λειτουργία του Τυπογραφείου του Σώµατος.
ιστ. Η εκτέλεση όλων των εργασιών εκτύπωσης που επιτρέπει ο τεχνικός εξοπλισµός και η ειδίκευση του προσωπικού του Τυπογραφείου, καθώς και η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τοµέα της τυπογραφίας γενικά και η εισήγηση για την εφαρµογή τους
και στο Πυροσβεστικό Σώµα.
ιζ. Η µέριµνα για την παρακολούθηση των εργασιών εκτύπωσης ή βιβλιοδεσίας του Σώµατος που γίνονται σε ιδιωτικά τυπογραφεία και βιβλιοδετεία, λόγω τεχνικής αδυναµίας του Τυπογραφείου.
ιη. Η µέριµνα για την τοποθέτηση, διαφύλαξη, οργάνωση, λειτουργία και διαρκή ενηµέρωση των Πυροσβεστικών Εκδόσεων στη Βιβλιοθήκη Πυροσβεστικών Εκδόσεων.
ιθ. Η ρύθµιση κάθε άλλου θέµατος, που έχει σχέση µε
τη Βιβλιοθήκη Πυροσβεστικών Εκδόσεων.
κ. Η µελέτη, εισήγηση και λήψη των απαραίτητων µέτρων για την ανάπτυξη του αθλητισµού στο Πυροσβεστικό Σώµα και η µέριµνα για την οργάνωση και πρόοδο των
οµάδων άθλησης.
κα. Η κατάρτιση προγραµµάτων άθλησης του προσωπικού του Σώµατος, η µέριµνα για τη διαρκή σωµατική αγωγή και άσκηση, καθώς και την υποστήριξη της εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών του Σώµατος,
σε συνεργασία µε το Τµήµα Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων.
κβ. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για φιλανθρωπικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, η έγκριση συµµετοχής του προσωπικού του Σώµατος σε δραστηριότητες αθλητικών συλλόγων και σωµατείων και η παρακολούθηση της αθλητικής διαγωγής, συµπεριφοράς και εµφάνισης των αθλητών του Σώµατος.
κγ. Η µέριµνα για τη συντήρηση και εµπλουτισµό µε τα
αναγκαία αθλητικά είδη και µέσα για την καλή λειτουργία των γυµναστηρίων του Σώµατος.
κδ. Η εισήγηση για τη χορήγηση των ειδικών αδειών
στους αθλητές του Σώµατος για τη συµµετοχή τους σε
αθλητικές εκδηλώσεις της ηµεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και η µέριµνα για τον τρόπο εφαρµογής του άρθρου
12 του ν. 3878/2010 (Α΄ 161).
κε. Η σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ του Σώµατος και
των αθλητικών αρχών, κέντρων και σωµατείων.
κστ. Η µέριµνα για τη συµµετοχή των αθλητών του Σώµατος σε αγώνες Ενόπλων Δυνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας που διοργανώνονται από το Α.Σ.Α.Ε.Δ..
Στο Τµήµα Επικοινωνίας, Αθλητισµού και Εκδόσεων
λειτουργούν Γραφείο Τύπου και Γραφείο Μουσικής Μπάντας που έχουν τις εξής αρµοδιότητες:
I) Γραφείο Τύπου, µε αρµοδιότητες:
α. Την αποδελτίωση του ελληνικού ηµερήσιου και περιοδικού τύπου, τη σύνταξη δελτίου τύπου και τη διανοµή του στα αρµόδια όργανα του Επιτελείου και τις υπαγόµενες σε αυτό Υπηρεσίες.
β. Την προβολή του έργου του Πυροσβεστικού Σώµατος και την ενηµέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες του Σώµατος, µέσω του τύπου, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, του διαδικτύου και των µέσων κοινωνικής
δικτύωσης.
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γ. Την παρακολούθηση του ηµερήσιου και περιοδικού
τύπου, του διαδικτύου και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, την ενηµέρωση της ηγεσίας για τα δηµοσιεύµατα
που αφορούν το Σώµα και το προσωπικό του, καθώς και
την έκδοση ανακοινώσεων ή απαντήσεων σε δηµοσιεύµατα.
δ. Την επικοινωνία µε τους δηµοσιογράφους και λοιπούς παράγοντες ενηµέρωσης και πληροφόρησης του
κοινού.
ε. Την τήρηση αρχείου, ιστορικών εγγράφων, φωτογραφικού, τηλεοπτικού και κινηµατογραφικού υλικού και
δηµοσιευµάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Το
ως άνω υλικό δύναται να µεταφέρεται ή να µεταβιβάζεται στο Πυροσβεστικό Μουσείο µετά από απόφαση του
Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασµού και Επικοινωνίας.
στ. Την µέριµνα για την παραγωγή ή την προµήθεια και
προβολή τηλεοπτικών, διαδικτυακών και κινηµατογραφικών ταινιών και διαφανειών, µορφωτικού και πληροφοριακού περιεχοµένου στο κοινό.
ζ. Την επιµέλεια παραγωγής ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών του Πυροσβεστικού Σώµατος.
η. Την ανάπτυξη σχέσεων µε ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα
και την παροχή συνδροµής σε τηλεοπτικούς, θεατρικούς
και κινηµατογραφικούς παραγωγούς.
θ. Τη φροντίδα για τη δηµιουργία και µετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκποµπών, καθώς και διαδικτυακών µηνυµάτων σχετικών µε την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών και τη δραστηριότητα του Σώµατος.
Στο Γραφείο Τύπου συστήνεται θέση Εκπροσώπου Τύπου. Ως Εκπρόσωπος Τύπου ορίζεται µε απόφαση του
Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος, Αξιωµατικός του Σώµατος µε κατάλληλη εµπειρία και ικανότητα, ο οποίος έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
α. Εκτελεί τις διαταγές του Αρχηγού Πυροσβεστικού
Σώµατος στα θέµατα τύπου, µέσων µαζικής ενηµέρωσης, µέσων κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνιακής
διαχείρισης γενικότερα, ενεργώντας σε απευθείας συνεννόηση µαζί του.
β. Είναι αρµόδιος για την πραγµατοποίηση δηλώσεων
και συνεντεύξεων τύπου για θέµατα που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώµα, σύµφωνα µε τις οδηγίες και εντολές
του Αρχηγού.
γ. Παρίσταται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, σε συνεντεύξεις τύπου που δίνουν µετά από σχετική έγκριση
του Αρχηγού, άλλα όργανα του Επιτελείου και, εφόσον
απαιτείται, συνδιαχειρίζεται και υποστηρίζει αυτές.
δ. Συνεργάζεται µε τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, όπου
αυτό απαιτείται.
Στο Γραφείο Τύπου συνιστάται για τις ανάγκες του µια
(1) θέση Δηµοσιογράφου. Με απόφαση του Αρχηγού του
Π.Σ., στην ανωτέρω θέση, δύναται να προσλαµβάνονται
µε σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρόνου δηµοσιογράφοι, οι οποίοι είναι µέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α..
Πτυχίο ή δίπλωµα επικοινωνίας και µέσων µαζικής ενηµερώσεως ή δηµοσιογραφίας και µέσων µαζικής ενηµερώσεως ή διεθνών σπουδών ή διεθνών και ευρωπαϊκών
σπουδών ή ισότιµο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής συνεκτιµάται. Με απόφαση
του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο-

λίτη και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού οι ανωτέρω θέσεις µπορεί να καλύπτονται, και µε απόσπαση ή
µετάταξη υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα ανάλογων
προσόντων, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας.
ΙΙ) Γραφείο Μουσικής Μπάντας, µε αρµοδιότητες:
α. Την παιάνιση στις παρελάσεις κατά τις Εθνικές Εορτές, στις παρατάξεις και στις τελετές.
β. Την εκτέλεση µουσικών προγραµµάτων και συναυλιών που οργανώνονται από το Τµήµα Επικοινωνίας, Αθλητισµού και Εκδόσεων για την ψυχαγωγία του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος, καθώς και στο πλαίσιο των επίσηµων εορτασµών.
γ. Τη συµµετοχή σε θρησκευτικές τελετές, εθνικές και
κοινωνικές εκδηλώσεις, που γίνονται για φιλανθρωπικούς και κοινωφελείς σκοπούς, σε τελετές ορκωµοσίας
πυροσβεστικού προσωπικού, καταθέσεις στεφάνων, απόδοση τιµών στα δικαιούµενα σύµβολα και πρόσωπα, αποκαλυπτήρια ανδριάντων, προτοµών, στηλών ηρώων
και σε κάθε είδους συναφείς εκδηλώσεις.
δ. Τη µέριµνα για τη στελέχωση, εξοπλισµό και καλή
λειτουργία της φιλαρµονικής του Σώµατος και την έγκριση για τη συµµετοχή της σε τελετές, παρελάσεις, εθνικές εορτές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές
εκδηλώσεις.
ε. Οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση για την οποία ζητείται
η συµµετοχή της Μουσικής Μπάντας.
Επικεφαλής της Μουσικής Μπάντας ορίζεται, µε απόφαση του Συντονιστή Υποστήριξης, βαθµοφόρος µε την
κατάλληλη µουσική παιδεία, εµπειρία και προϋπηρεσία.
Άρθρο 88
Διάρθρωση - Αρµοδιότητες
της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων
1. Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων διαρθρώνεται στα
ακόλουθα τµήµατα:
α. Τµήµα Αξιωµατικών και Πυρονόµων.
β. Τµήµα Υπαξιωµατικών και Πυροσβεστών.
γ. Τµήµα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και
Εποχικού Προσωπικού.
δ. Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων.
ε. Τµήµα Πολιτικού Προσωπικού.
στ. Τµήµα Συντάξεων και Αποστράτων.
ζ. Τµήµα Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης.
η. Τµήµα Υγείας και Ασφάλειας.
θ. Τµήµα Γραµµατείας και Αρχείου.
2. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων όπως κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της είναι
οι ακόλουθες:
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΝΟΜΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η ρύθµιση των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης,
όπως τοποθετήσεων, µεταθέσεων, αποσπάσεων και λοιπών µετακινήσεων των Αξιωµατικών και Πυρονόµων του
Πυροσβεστικού Σώµατος.
β. Η κατάρτιση, τήρηση, ενηµέρωση και διακίνηση των
ατοµικών εγγράφων, φακέλων και βιβλιαρίων των Αξιωµατικών και Πυρονόµων.
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γ. Ο χειρισµός των θεµάτων πάσης φύσεως αδειών,
κρίσεων και επανακρίσεων των Αξιωµατικών και Πυρονόµων, καθώς και αυτών που αφορούν τη βαθµολογική ή
µισθολογική προαγωγή ή άλλη υπηρεσιακή τους µεταβολή.
δ. Η µέριµνα για την έκδοση των διοικητικών πράξεων,
που αφορούν πρόσληψη, διορισµό, κατάταξη, προαγωγή, αποστρατεία, παραίτηση, απόταξη, επαναπρόσληψη,
µετάταξη και άλλα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των
Αξιωµατικών και Πυρονόµων, καθώς και τα ζητήµατα ελέγχου των σχετικών δικαιολογητικών.
ε. Η γραµµατειακή υποστήριξη των Συµβουλίων Κρίσεων των Αξιωµατικών και Πυρονόµων.
στ. Η παρακολούθηση υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Αξιωµατικών και Πυρονόµων,
για αδικήµατα που διέπραξαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, η σχετική ενηµέρωση της Νοµικής Υπηρεσίας και η µέριµνα για τη λήψη των κατάλληλων µέτρων, σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία.
ζ. Η κατάρτιση της επετηρίδας των Αξιωµατικών και
Πυρονόµων, η συνεχής ενηµέρωσή της, καθώς και η τήρηση και ενηµέρωση των απαραίτητων βιβλίων, όπως δύναµης ανά Υπηρεσία, ειδικότητα, εφέδρων κ.λπ..
η. Η συγκέντρωση των εκθέσεων ικανότητας και ο έλεγχος πληρότητάς τους, σύµφωνα µε την ισχύουσα
σχετική νοµοθεσία και τις εγκυκλίους διαταγές.
θ. Η ρύθµιση των θεµάτων χορήγησης ηθικών και υλικών αµοιβών, παρασήµων και µεταλλίων των Αξιωµατικών και Πυρονόµων.
ι. Ο χειρισµός των πειθαρχικών υποθέσεων των Αξιωµατικών και Πυρονόµων και η µέριµνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των Πειθαρχικών Συµβουλίων.
ια. Ο χειρισµός κάθε άλλου διοικητικού θέµατος που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση των Αξιωµατικών και
Πυρονόµων.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Ο χειρισµός των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης, όπως τοποθετήσεων, µεταθέσεων, αποσπάσεων,
µετακινήσεων, µετατάξεων των Υπαξιωµατικών και Πυροσβεστών.
β. Η διαχείριση των θεµάτων πάσης φύσεως αδειών,
κρίσεων και επανακρίσεων των Υπαξιωµατικών και Πυροσβεστών, καθώς και αυτών που αφορούν τη βαθµολογική ή µισθολογική προαγωγή ή άλλη υπηρεσιακή τους
µεταβολή, καθώς και η συγκέντρωση των εκθέσεων ικανότητάς τους και ο έλεγχος για την πληρότητά τους,
σύµφωνα µε την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία και τις εγκυκλίους διαταγές.
γ. Η κατάρτιση και τήρηση της επετηρίδας, καθώς και η
κατάρτιση, τήρηση, ενηµέρωση και διακίνηση των ατοµικών εγγράφων, φακέλων και βιβλιαρίων των Υπαξιωµατικών και Πυροσβεστών.
δ. Η φροντίδα για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που αφορούν προσλήψεις, διορισµούς, µονιµοποιήσεις, προαγωγές, παραιτήσεις, απολύσεις, αποκαταστάσεις και µετατάξεις Υπαξιωµατικών και Πυροσβεστών,
καθώς και ο έλεγχος των σχετικών δικαιολογητικών.
ε. Η γραµµατειακή υποστήριξη των Συµβουλίων Κρίσεων των Υπαξιωµατικών Πυροσβεστών.
στ. Η παρακολούθηση υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Υπαξιωµατικών και Πυροσβεστών για αδικήµατα που διέπραξαν κατά την εκτέλεση

της υπηρεσίας τους, η σχετική ενηµέρωση της Νοµικής
Υπηρεσίας και η λήψη των κατάλληλων µέτρων, σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία.
ζ. Η ρύθµιση θεµάτων χορήγησης υλικών και ηθικών αµοιβών, καθώς και ειδικών αδειών.
η. Ο χειρισµός των πειθαρχικών υποθέσεων και η φροντίδα για τη συγκρότηση και λειτουργία των Πειθαρχικών Συµβουλίων.
θ. Η έκδοση των υπηρεσιακών δελτίων ταυτότητας του
πυροσβεστικού προσωπικού και η τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και σχετικού Αρχείου.
ι. Η παρακολούθηση και οι απαραίτητες ενέργειες για
τη στρατολογική κατάσταση των Υπαξιωµατικών και Πυροσβεστών.
ια. Η τήρηση και συνεχής ενηµέρωση των απαραίτητων βιβλίων δύναµης, γενικού µητρώου, δύναµης ανά Υπηρεσία, ειδικότητα κ.λπ..
ιβ. Ο χειρισµός κάθε άλλου διοικητικού θέµατος που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση Υπαξιωµατικών, Πυροσβεστών και Δοκίµων Πυροσβεστών.
ιγ. Η παρακολούθηση της αριθµητικής δύναµης του πυροσβεστικού προσωπικού και η µέριµνα για τις διαδικασίες συµπλήρωσης των κενών της οργανικής δύναµης.
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Ο χειρισµός των πάσης φύσεως θεµάτων πρόσληψης Π.Π.Υ. και πυροσβεστικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η µέριµνα για την επαναπρόσληψή του σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ο χειρισµός όλων των θεµάτων που αφορούν τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά και η έκδοση των απαραίτητων διοικητικών πράξεων.
β. Ο χειρισµός των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης,
όπως τοποθετήσεων, µεταθέσεων, αποσπάσεων, µετακινήσεων για τις περιπτώσεις που προβλέπονται, η παρακολούθηση των συµβάσεων εργασίας του εποχικού προσωπικού, η µέριµνα για τις εκθέσεις ικανότητας των
Π.Π.Υ., καθώς και για την τυχόν ανανέωση της θητείας
των Π.Π.Υ..
γ. Η παρακολούθηση των υπηρεσιακών µεταβολών (ασθένειες, αποχή από την εργασία, µισθολογικά κλιµάκια)
των Π.Π.Υ., όπου προβλέπεται και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης και η έγκαιρη καταχώρισή τους
στο σύστηµα για την έκδοση µισθολογίου, σε συνεργασία µε το Τµήµα Διαχείρισης Χρηµατικού, το οποίο οφείλουν να ενηµερώνουν χωρίς καθυστέρηση.
δ. Η τήρηση και συνεχής ενηµέρωση των απαραίτητων βιβλίων και σχετικού αρχείου.
ε. Η παρακολούθηση της αριθµητικής δύναµης των
Π.Π.Υ. και του πυροσβεστικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού και η µέριµνα για τις διαδικασίες συµπλήρωσης των κενών της υπηρετούσας δύναµης.
στ. Η παρακολούθηση υποθέσεων που αφορούν ποινικές και αστικές δίκες κατά Π.Π.Υ. και εποχικώς απασχολούµενων πυροσβεστών για αδικήµατα που διέπραξαν
κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, η σχετική ενηµέρωση της Νοµικής Υπηρεσίας και η λήψη των κατάλληλων µέτρων σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
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α. Η υλοποίηση του Τοµεακού Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανθρωπίνων Πόρων (προσλήψεων, εξέλιξης, αναγκών εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ανά ειδικότητα).
β. Η ανίχνευση και µελέτη των αναγκών του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος σε δεξιότητες και γνώσεις σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο και η εισήγηση των απαιτούµενων ενεργειών για την κάλυψη αυτών.
γ. Η µελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώµατος και η προώθηση αυτών προς υλοποίηση µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων στην Πυροσβεστική Ακαδηµία, σε συνεργασία µε το Τµήµα Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης.
δ. Η εισήγηση για την υλοποίηση συγκεκριµένων εκπαιδευτικών αντικειµένων στη Σχολή Επιµόρφωσης και
Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, σε συνεργασία µε το Τµήµα Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης.
ε. Η περιγραφή καθηκόντων ανά θέση ευθύνης, η δηµιουργία αντίστοιχου προσοντολογίου για κάθε θέση και η
τυποποίηση του προσοντολογίου ανά κατηγορία και ειδικότητα του πυροσβεστικού προσωπικού. Η διερεύνηση
των αναγκαίων δεξιοτήτων του πυροσβεστικού προσωπικού και η κατάδειξη της συµβολής αυτών στην πληρέστερη και αποτελεσµατικότερη άσκηση των πυροσβεστικών καθηκόντων.
στ. Η εισήγηση για τις απαραίτητες µεθόδους απόκτησης και πιστοποίησης των δεξιοτήτων αυτών ανά ειδικότητα µε βάση τα τυπικά προσόντα, την ικανότητα, κατάρτιση και εµπειρία.
ζ. Η µέριµνα και συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας για την προκήρυξη και διενέργεια των εισιτηρίων εξετάσεων για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, καθώς και των προαγωγικών εξετάσεων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις
διατάξεις του παρόντος.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Το Τµήµα αυτό έχει αρµοδιότητα για το µόνιµο πολιτικό προσωπικό και για το πολιτικό προσωπικό µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που υπηρετεί σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώµατος, όλες τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος για τα Τµήµατα της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων.
β. Προϊστάµενος του Τµήµατος τοποθετείται µόνιµος
πολιτικός υπάλληλος του Σώµατος, πτυχιούχος Α.Ε.Ι.
και αν δεν υπάρχει, ανώτερος Αξιωµατικός Γενικών Καθηκόντων του Σώµατος.
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η παραλαβή, συµπλήρωση και η υποβολή στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης των υπαλλήλων.
β. Η έκδοση και χορήγηση των απαραίτητων εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που αφορούν το
πυροσβεστικό προσωπικό σε αποστρατεία.
γ. Η ενηµέρωση επί ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ζητηµάτων και, γενικότερα, η ρύθµιση πάσης φύσεως θεµάτων που αφορούν τους συνταξιούχους και αποστράτους.
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:

α. Η ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε την εκπαίδευση που παρέχεται στις Σχολές Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών, Ανθυποπυραγών και στη Σχολή Επιµόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, σε συνεργασία και µε το Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων.
β. Η µέριµνα για τον ορισµό του απαραίτητου και κατάλληλου διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού των
Σχολών Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών και Ανθυποπυραγών και της Σχολής Επιµόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, σε συνεργασία µε τα
αρµόδια όργανα της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
γ. Ο καθορισµός και η µέριµνα για την κάλυψη των αναγκών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας σε µέσα και υλικά εκπαίδευσης και εκπαιδευτικά συγγράµµατα και βοηθήµατα.
δ. Η µέριµνα για την πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών
ταξιδιών και επισκέψεων των σπουδαστών των Σχολών
Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών, Ανθυποπυραγών και
της Σχολής Επιµόρφωσης και Μετεκπαίδευσης στην ηµεδαπή και αλλοδαπή.
ε. Η ρύθµιση κάθε άλλου θέµατος που έχει σχέση µε
την εκπαίδευση και την άρτια επαγγελµατική κατάρτιση
των σπουδαστών των Σχολών Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών, Ανθυποπυραγών και της Σχολής Επιµόρφωσης
και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
στ. Η ρύθµιση κάθε θέµατος που αφορά την επιµόρφωση και επαγγελµατική κατάρτιση όλων των κατηγοριών
του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος (πυροσβεστικού προσωπικού, Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, πολιτικού προσωπικού).
ζ. Η ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε τη βασική
εκπαίδευση των εθελοντών Πυροσβεστών, τη συντήρηση της εκπαίδευσης και την έκδοση των αναγκαίων για
την εκπαίδευση βοηθηµάτων σε συνεργασία µε το Τµήµα
Οργάνωσης Εθελοντισµού της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων.
η. Η µέριµνα για κάθε µορφή εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, της
Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, των δηµοσίων πολιτικών υπαλλήλων,
των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και του ευρύτερου δηµοσίου
τοµέα, των εργαζοµένων σε διάφορους φορείς, Αρχές
και επιχειρήσεις, των εθελοντών, των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης και Αξιωµατικών Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών άλλων χωρών, σε συναφή µε την αποστολή
του Πυροσβεστικού Σώµατος αντικείµενα.
θ. Η ρύθµιση κάθε θέµατος που έχει σχέση µε την επιµόρφωση και επαγγελµατική κατάρτιση των Υπαλλήλων
του Πυροσβεστικού Σώµατος.
ι. Η ρύθµιση των θεµάτων επιµόρφωσης των στελεχών
των Ειδικών Υπηρεσιών του Σώµατος.
ια. Η ρύθµιση των διοικητικών θεµάτων που αφορούν
την υποστήριξη των προγραµµάτων µεταπτυχιακών
σπουδών.
ιβ. Η ρύθµιση των θεµάτων εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης των πυροσβεστικών υπαλλήλων σε εκτός Σώµατος Σχολές, Σχολεία και Κέντρα της ηµεδαπής και αλλοδαπής και η εισήγηση για την αξιοποίηση του προσωπικού που έλαβε ειδική εκπαίδευση.
ιγ. Η µέριµνα για την πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών
ταξιδιών στην αλλοδαπή, για τη συµµετοχή των πυροσβεστικών υπαλλήλων σε εκπαιδευτικά πυροσβεστικά
συνέδρια στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή και η ρύθµιση θεµά-
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των υποτροφιών σε συνεργασία µε τα Τµήµατα Διεθνών
Σχέσεων και Επικοινωνίας, Αθλητισµού και Εκδόσεων.
ιδ. Η αξιολόγηση και εισήγηση προς την Ηγεσία του
Σώµατος, για εκµετάλλευση των συγγραµµάτων των πυροσβεστικών υπαλλήλων και των ιδιωτών επιστηµόνων
και τεχνικών, που έχουν σχέση µε την αποστολή του Σώµατος και διευκολύνουν το πυροσβεστικό έργο.
ιε. Η συνεργασία µε εκπαιδευτικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος και η εξέταση της
δυνατότητας εφαρµογής τους στο Πυροσβεστικό Σώµα.
ιστ. Η µέριµνα για τη διαρκή σωµατική αγωγή και άσκηση, καθώς και τη συντήρηση της εκπαίδευσης του
προσωπικού των Υπηρεσιών του Σώµατος µε την εκπόνηση και τον έλεγχο εφαρµογής των σχετικών προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης.
ιζ. Η φροντίδα και η ρύθµιση των σχετικών θεµάτων
για εκπαίδευση και συντήρηση του προσωπικού της Ειδικής Μονάδας Αντιµετώπισης Καταστροφών και των Οµάδων Διασώσεων των Υπηρεσιών του Σώµατος, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς όπου απαιτείται.
ιη. Η ρύθµιση θεµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού
των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στρατιωτικών και Πολιτικών Αεροδροµίων και Λιµενικών εγκαταστάσεων σε
σχολές, σχολεία και κέντρα ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
ιθ. Η υποστήριξη και µέριµνα, σε συνεργασία µε την
Πυροσβεστική Ακαδηµία, για την εκπαίδευση και πιστοποίηση ατόµων και φορέων, µε γνώµονα την αποτελεσµατική αντιµετώπιση πυρκαγιών σε όλους τους τοµείς
της ανθρώπινης δραστηριότητας.
κ. Η µέριµνα για την εκπαίδευση του προσωπικού του
Σώµατος, σε θέµατα σχετιζόµενα µε τη Π.Σ.Ε.Α., σε συνεργασία µε την Πυροσβεστική Ακαδηµία.
κα. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των ειδικών προγραµµάτων εκπαίδευσης, υποστήριξης και αναβάθµισης
της εκπαίδευσης του προσωπικού των Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών Στρατιωτικών και Πολιτικών Αεροδροµίων
και Λιµενικών Εγκαταστάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής του σε συνεργασία µε τους αρµόδιους κατά περίπτωση φορείς και η σύνταξη και παραγωγή των σχετικών
εγχειριδίων και βοηθηµάτων.
κβ. Η εκπαίδευση σε θέµατα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των αεροπορικών και λιµενικών εγκαταστάσεων της χώρας.
κγ. Η εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού
του Σώµατος στη χρήση Η/Υ και στη λειτουργία των διαφόρων συστηµάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
κδ. Η µέριµνα για την εκπαίδευση του προσωπικού
στην παροχή Α΄ Βοηθειών.
κε. Η οργάνωση εκπαιδευτικών ηµερίδων και συνεδρίων και η συνεργασία µε άλλους φορείς για την υλοποίησή τους.
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της τήρησης των
µέτρων ασφάλειας και υγείας που καθορίζονται από την
ισχύουσα νοµοθεσία και η συµβολή στην εφαρµογή
τους.
β. Η παρακολούθηση και λήψη των κατάλληλων µέτρων σε περίπτωση ατυχηµάτων που προκαλούνται κατά
τη διάρκεια της εργασίας και η υγειονοµική διαχείριση

αυτών.
γ. Η ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων που προκύπτουν από πάσης φύσεως ατυχήµατα σχετιζόµενα µε το
πυροσβεστικό έργο και η σύνταξη µελετών, εισηγήσεων
και προτάσεων για την αναβάθµιση του παρεχόµενου
πλαισίου υγείας και ασφάλειας.
δ. Η συλλογή και ενηµέρωση της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε την Ασφάλεια και Υγεία Εργαζοµένων
(Α.Υ.Ε.) στο χώρο εργασίας.
ε. Η έκδοση των αναγκαίων διαταγών και η παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του υφιστάµενου νοµικού
πλαισίου και των προβλεπόµενων µέτρων για την προαγωγή της ασφάλειας και υγείας των υπαλλήλων κατά
την εργασία.
στ. Η µελέτη των συνθηκών και η εκτίµηση του κινδύνου στο χώρο εργασίας, η υποβολή προτάσεων και µέτρων για τη βελτίωσή τους για την εξασφάλιση της ασφάλειας και υγείας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος.
ζ. Η συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς σε θέµατα
υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων.
η. Η κατάρτιση, σε συνεργασία µε το Τµήµα Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού και η
διαρκής ενηµέρωσή του σε θέµατα ασφάλειας και υγείας
κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής δραστηριότητας.
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η παραλαβή, αποσφράγιση, πρωτοκόλληση και διανοµή στις αρµόδιες Διευθύνσεις της εισερχόµενης κοινής και εµπιστευτικής αλληλογραφίας, σύµφωνα µε τις
σχετικές εντολές του Συντονιστή Υποστήριξης.
β. Η παραλαβή, αναπαραγωγή, παραβολή προς το σχέδιο, επικύρωση των φωτοαντιγράφων, παράδοση στο Ταχυδροµείο της εξερχόµενης αλληλογραφίας και η επιστροφή των σχεδίων των εγγράφων στις αρµόδιες Διευθύνσεις.
γ. Η µέριµνα για την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου.
δ. Η φροντίδα για την περιοδική και σύµφωνα µε τις
σχετικές εγκυκλίους διαταγές εκκαθάριση του αρχείου.
ε. Η εισήγηση προς το Γραφείο Υλικού του Προϊσταµένου του Επιτελείου για τον εφοδιασµό των Διευθύνσεων
και Τµηµάτων µε τα αναγκαία γραφικά µέσα, υλικά και αναλώσιµα.
Άρθρο 89
Διάρθρωση - Αρµοδιότητες
της Διεύθυνσης Οικονοµικών
1. Η Διεύθυνση Οικονοµικών διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Προϋπολογισµού και Σύνταξης Αναφορών.
β. Τµήµα Προελέγχου Δαπανών και Ειδικών Λογαριασµών.
γ. Τµήµα Λογιστικό και Εκτέλεσης Προϋπολογισµού.
δ. Τµήµα Προµηθειών.
ε. Τµήµα Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών.
στ. Τµήµα Διαχείρισης Χρηµατικού.
ζ. Τµήµα Κοστολόγησης Επιχειρήσεων.
2. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονοµικών όπως
κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της είναι οι ακόλουθες:
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η σύνταξη του προϋπολογισµού δαπανών και του
προϋπολογισµού του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων του Σώµατος.
β. Η φροντίδα για τις απαραίτητες µεταβολές του προϋπολογισµού και η σύνταξη και αποστολή των µηνιαίων
προβλέψεων και απολογιστικών στοιχείων στην Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
γ. Η σύνταξη εκθέσεων οικονοµικής επιβάρυνσης σε
σχέδια νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών
αποφάσεων,
δ. Η παρακολούθηση των πιστώσεων για αποδοχές, αποζηµιώσεις και κάθε είδους αµοιβές του πυροσβεστικού
προσωπικού, των Π.Π.Υ. και των πυροσβεστών εποχικής
απασχόλησης.
ε. Η σύνταξη και αποστολή, δια της Νοµικής Υπηρεσίας κατόπιν σχετικού νοµικού ελέγχου, προς τα Διοικητικά Δικαστήρια και τις αρµόδιες αρχές εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων
βοηθηµάτων και µέσων στρεφόµενων κατά του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή άλλων οργάνων του Σώµατος για οικονοµικά θέµατα που αφορούν αντικείµενα του Τµήµατος.
στ. Η τήρηση των υποχρεώσεων του Μητρώου Δεσµεύσεων για λογαριασµό του Πυροσβεστικού Σώµατος
και η αποστολή των σχετικών στοιχείων στη Διεύθυνση
Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού του Υπουργείου.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Ο προέλεγχος και η αναγνώριση των δαπανών του
Σώµατος.
β. Η ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τις εκτός έδρας αποζηµιώσεις του προσωπικού, αποζηµιώσεις µελών συµβουλίων και επιτροπών και τα επιµίσθια των καθηγητών
της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
γ. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των κάθε είδους
λογαριασµών του Π.Σ..
δ. Η ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε µισθώµατα ακινήτων, µε λογαριασµούς των οργανισµών κοινής ωφέλειας
ή άλλων παρόχων σχετικών υπηρεσιών και η διαβίβαση
των σχετικών δικαιολογητικών στην αρµόδια υπηρεσία
για έλεγχο.
ε. Η µέριµνα για την εφαρµογή των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τροχαία ατυχήµατα, λοιπές αποζηµιώσεις και αποδοχές, καθώς και η έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων.
στ. Ο έλεγχος και η διαβίβαση στην Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου αλληλογραφίας που αφορά την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων των Π.Π.Υ., καθώς και του
εποχικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος.
ζ. Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών
των οδοιπορικών και οριστικών εξόδων και η προώθηση
αυτών στην Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
για εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση.

η. Η παρακολούθηση του νοµικού πλαισίου δαπανών
και οδοιπορικών εξόδων, καθώς και η τήρηση στατιστικών στοιχείων χρηµατικών ενταλµάτων.
θ. Η σύνταξη και αποστολή, δια της Νοµικής Υπηρεσίας κατόπιν σχετικού νοµικού ελέγχου, προς τα Διοικητικά Δικαστήρια εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις
περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων
στρεφόµενων κατά του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη ή άλλων οργάνων του Σώµατος
για οικονοµικά θέµατα που αφορούν αντικείµενα του
Τµήµατος.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η τήρηση των απαραίτητων λογιστικών βιβλίων και
οι εργασίες που αφορούν στην εκτέλεση του Προϋπολογισµού.
β. Η ρύθµιση θεµάτων αναλήψεων, ανακλήσεων, αναµορφώσεων και µεταβιβάσεων διαταγών.
γ. Ο χειρισµός της παγίας προκαταβολής του Πυροσβεστικού Σώµατος.
δ. Ο ορισµός των ταµειακών επιτροπών, των εκκαθαριστην αποδοχών και ενοικίων.
ε. Η ρύθµιση των θεµάτων προµήθειας ειδών εκτός εκείνων που για την προµήθειά τους απαιτείται κλειστός ή
ανοικτός µειοδοτικός διαγωνισµός.
στ. Η έκδοση αποφάσεων παγίων και κατ’ αποκοπή χορηγηµάτων.
ζ. Η διάθεση και έγκριση των απαιτούµενων χρηµατικών ποσών για καύσιµα κίνησης των οχηµάτων και µέσων των Υπηρεσιών του Σώµατος.
η. Ο έλεγχος του ισοζυγίου ταµείου του Τµήµατος της
Διαχείρισης Χρηµατικού.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η µέριµνα σύνταξης, έγκρισης, αναµόρφωσης και εκτέλεσης του προγράµµατος προµηθειών του Σώµατος.
β. Η αξιοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν συνταχθεί από το αρµόδιο Τµήµα του Επιτελείου
για τα υλικά και µέσα που προµηθεύεται το Σώµα, µε τη
συγκρότηση Επιτροπών από τον Συντονιστή Υποστήριξης, όπως αναφέρεται στις αρµοδιότητες του Τµήµατος
Μηχανολογικού, Ειδικού Εξοπλισµού και Τεχνικών Προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδοµών.
γ. Η τήρηση των νόµιµων διαδικασιών και η εκτέλεση
των απαραίτητων εργασιών για την προµήθεια των ειδών
και υλικών του Σώµατος.
δ. Η µέριµνα για τον ορισµό των Αξιωµατικών του Σώµατος στις επιτροπές προµηθειών και τη συγκρότηση αυτών, σχετικών οµάδων εργασίας και παραλαβής υλικών
και η σύναψη των συµβάσεων για τις προµήθειες και
διεκπεραίωση των σχετικών δικαιολογητικών.
ε. Η µέριµνα για τον εκτελωνισµό των προµηθευόµενων από το εξωτερικό µέσων και υλικών.
στ. Η ρύθµιση κάθε άλλου θέµατος σχετικά µε τις προµήθειες που προβλέπεται από τις ισχύουσες περί κρατικών προµηθειών διατάξεις.
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ζ. Η σύνταξη και αποστολή, δια της Νοµικής Υπηρεσίας κατόπιν σχετικού νοµικού ελέγχου, προς τα Διοικητικά Δικαστήρια και τις αρµόδιες αρχές εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων
βοηθηµάτων και µέσων στρεφόµενων κατά του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή άλλων οργάνων του Σώµατος για οικονοµικά θέµατα που αφορούν αντικείµενα του Τµήµατος.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκουν:
α. Οι αρµοδιότητες της «Διαχείρισης Πυροσβεστικού
Υλικού (ΔΙ.Π.ΥΛ.)», σύµφωνα µε τα άρθρα 154 επ. του
π.δ. 210/1992 (Α΄ 99), όπως ισχύουν.
β. Η µέριµνα για την αναγνώριση, κωδικοποίηση, µηχανογράφηση και παρακολούθηση του πάσης φύσεως υλικού του Πυροσβεστικού Σώµατος.
γ. Οι σχετικές εργασίες και ενέργειες για την εγγραφή/διαγραφή, εκποίηση και παράδοση του υλικού, καθώς
και η χορήγηση και παρακολούθηση των σχετικών τριπλοτύπων αποδείξεων.
δ. Ο ορισµός και η αντικατάσταση των υπολόγων διαχειριστών υλικού των Υπηρεσιών του Σώµατος.
ε. Ο έλεγχος των βιβλίων των διαχειρίσεων υλικού
των Υπηρεσιών και η αποστολή τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον απαραίτητο κατασταλτικό έλεγχο.
στ. Η χορήγηση αποζηµιώσεων σε περιπτώσεις καταστροφής ατοµικών ειδών κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, καθώς και ο καταλογισµός αξίας δηµοσίου υλικού
σε βάρος των υπαιτίων απώλειας, ή αναίτιας φθοράς.
ζ. Η µέριµνα για την αποδοχή ή µη των γενοµένων δωρεών προς το Πυροσβεστικό Σώµα.
η. Ο καθορισµός των ατοµικών ειδών του πυροσβεστικού προσωπικού, των Π.Π.Υ. και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, η διάρκεια χρήσης αυτών, καθώς
και η διενέργεια των αναγκαίων πράξεων για τη χορήγησή τους.
θ. Ο προσδιορισµός των αναγκών των Υπηρεσιών του
Σώµατος σε Μέσα Ατοµικής Προστασίας (συσκευές,
στολές κ.λπ.), οι εισηγήσεις και η φροντίδα για την προµήθεια και την κατανοµή τους στις Υπηρεσίες.
ι. Η παρακολούθηση του κάθε είδους προστατευτικού
υλικού και φροντίδα για την επισκευή, συντήρηση και τη
λήψη κάθε µέτρου για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας
του.
ια. Η τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και του µητρώου των προστατευτικών µέσων και υλικών και η φροντίδα για την έκδοση οδηγιών χρήσης τους.
ιβ. Η φροντίδα για τη συγκρότηση και λειτουργία ειδικού συνεργείου συντήρησης και επισκευής των ατοµικών προστατευτικών υλικών και µέσων, καθώς και πλήρωσης των συσκευών και των πυροσβεστήρων.
ιγ. Η παρακολούθηση των εξελίξεων στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες άλλων χωρών, καθώς και των επιµέρους
αναγκών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος,
στον τοµέα του προστατευτικού πυροσβεστικού εξοπλισµού και η εισήγηση για την εφαρµογή τους και στο Πυροσβεστικό Σώµα.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
Ασκεί: α) τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στο π.δ.
251/1997 (Α΄ 181) για τη «Σύσταση και Λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Χρηµατικού Πυροσβεστικού Σώµατος», όπως ισχύει, µε την επιφύλαξη της αρµοδιότητας

ζ΄ του Τµήµατος Προελέγχου Δαπανών και Ειδικών Λογαριασµών και β) τις ακόλουθες αρµοδιότητες όπως αυτές κατανέµονται στα παρακάτω Γραφεία:
Α. Γραφείο Αποδοχών και Ασφάλισης Πυροσβεστικού
Προσωπικού:
α. Η παρακολούθηση και εφαρµογή των διατάξεων περί µισθολογίου πυροσβεστικού προσωπικού, η έκδοση
των σχετικών εγκυκλίων και διαταγών και η ενηµέρωση
του ως άνω προσωπικού.
β. Η ρύθµιση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού και αποστολή των δικαιολογητικών του προσωπικού για συνταξιοδότηση.
γ. Η ρύθµιση θεµάτων αναγνώρισης προϋπηρεσίας του
πυροσβεστικού προσωπικού.
δ. Ο υπολογισµός των µηνιαίων τακτικών και αναδροµικών αποδοχών των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού
Σώµατος µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές υπηρεσιακές µεταβολές, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και τη Διεύθυνση Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ε. Η τήρηση του βιβλίου µισθοδοτούµενων υπαλλήλων.
στ. Η αποστολή των µισθοδοτικών καταστάσεων σε
κάθε Υπηρεσία για την πληρωµή των υπαλλήλων.
ζ. Η προώθηση των δικαιολογητικών της δαπάνης µισθοδοσίας στην Υπηρεσία Δηµοσιονοµικού Ελέγχου του
Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
για εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση.
η. Η παρακολούθηση της ασφαλιστικής νοµοθεσίας
και της λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων του ανωτέρω προσωπικού.
θ. Η υποβολή εισηγήσεων το ύψος των πάσης φύσεως
αποδοχών, αποζηµιώσεων και αµοιβών του πυροσβεστικού προσωπικού.
ι. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων χορήγησης και διακοπής της µισθοδοσίας, η έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων, η επεξεργασία προς εκκαθάριση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν δικαιώµατα του προσωπικού για την
τακτοποίηση ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
ια. Η έκδοση απόφασης για την εκτέλεση δικαστικών
αποφάσεων που αφορούν κατασχέσεις και διατροφές
για το σύνολο του προσωπικού.
Β. Γραφείο Αποδοχών και Ασφάλισης πολιτικού προσωπικού (Π.Π.Υ., Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ., µόνιµο πολιτικό προσωπικό):
α. Ο χειρισµός των θεµάτων που αφορούν τις κάθε είδους αποδοχές, αποζηµιώσεις και αµοιβές όλων των ως
άνω κατηγοριών προσωπικού και η µέριµνα για τη διενέργεια των σχετικών διαδικασιών.
β. Η παρακολούθηση της ασφαλιστικής νοµοθεσίας και
της λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων του ανωτέρω προσωπικού.
γ. Η υποβολή εισηγήσεων για το ύψος των πάσης φύσεως αποδοχών, αποζηµιώσεων και αµοιβών του ανωτέρω προσωπικού.
δ. Η παρακολούθηση των υπηρεσιακών µεταβολών (ασθένειες, αποχή από την εργασία, µισθολογικά κλιµάκια)
των Π.Π.Υ. και των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης και η καταχώρησή τους στο σύστηµα για την έκδοση
του µισθολογίου σε συνεργασία µε το Τµήµα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και Εποχικού Προσωπικού.
ε. Η ρύθµιση θεµάτων αναγνώρισης προϋπηρεσίας του
ανωτέρω προσωπικού, καθώς και η έκδοση σχετικών δια-
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ταγών για τη µισθολογική εξέλιξή τους.
στ. Η ρύθµιση των συνταξιοδοτικών υποθέσεων του
ως άνω προσωπικού.
ζ. Η υποβολή αναλυτικής περιοδικής δήλωσης
(Α.Π.Δ.), καθώς και τυχόν µεταβολών στο Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ..
η. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων χορήγησης και διακοπής της µισθοδοσίας, η έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων, η επεξεργασία προς εκκαθάριση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν δικαιώµατα του προσωπικού για
την τακτοποίηση ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
ι. Η έκδοση αποφάσεων και η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν κατασχέσεις και διατροφές για
το σύνολο του προσωπικού.
ΤΜΗΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η κοστολόγηση, τήρηση και επεξεργασία κοστολογικών στοιχείων και η εκπόνηση µελετών κοστολόγησης
στο πλαίσιο αξιολόγησης νέων δράσεων, λειτουργιών,
προσλήψεων προσωπικού, ίδρυσης νέων Υπηρεσιών,
προµήθειας και κόστους λειτουργίας ή συντήρησης νέου
και υπάρχοντος κάθε είδους εξοπλισµού, εκπαιδευτικών
προγραµµάτων και κάθε άλλου ζητήµατος για το οποίο
θα ζητηθεί η συνδροµή της.
β. Σύνταξη απολογιστικών κοστολογικών µελετών, τήρηση – επεξεργασία απολογιστικών στοιχείων κόστους
δράσεων και λειτουργιών αρµοδιότητας Πυροσβεστικού
Σώµατος.
γ. Αναλυτική κοστολόγηση παρεχόµενων υπηρεσιών
προς τρίτους (δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, νοµικά
και φυσικά πρόσωπα).
δ. Προσδιορισµός αντίστοιχων προστίµων ή καταλογισµών ή κάθε είδους ανταλλαγµάτων ή τιµηµάτων που
καταβάλλονται από τους λήπτες των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος, στις περιπτώσεις που δεν συντρέχει λόγος επείγοντος ή γενικότερα θέµατα αρµοδιοτήτων.
ε. Αναλυτική κοστολόγηση συµβάντων αρµοδιότητας
Πυροσβεστικού Σώµατος, για στατιστικούς και οικονοµοτεχνικούς λόγους, για την αξιολόγηση και βελτίωση των
σχεδίων – ενεργειών επέµβασης και την καλύτερη διαχείριση του εµπλεκόµενου προσωπικού και µέσων, καθώς και την παροχή συναφών στοιχείων σε δικαστικές
αρχές ή ασφαλιστικές εταιρίες, ιδιώτες κ.λπ. που έχουν
έννοµο συµφέρον.
Άρθρο 90
Διάρθρωση - Αρµοδιότητες της Διεύθυνσης
Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδοµών
1. Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδοµών
διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Τεχνικών Προδιαγραφών.
β. Τµήµα Μηχανολογικού και Ειδικού Εξοπλισµού.
γ. Τµήµα Υποδοµών.
δ. Τµήµα Μέσων Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας.
ε. Τµήµα Πυροσβεστικών Συνεργείων.
2. Προϊστάµενος του Τµήµατος Υποδοµών ορίζεται Αξιωµατικός Γενικών Καθηκόντων Διπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός. Προϊστάµενοι των λοιπών Τµηµάτων της Διεύθυνσης ορίζονται Αξιωµατικοί Γενικών Καθηκόντων Διπλωµατούχοι Μηχα-

νολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Αξιωµατικοί Ειδικών Καθηκόντων του Κλάδου Τεχνικών.
3. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδοµών κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων
ως εξής:
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
α. Η σύνταξη των σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών σε
συνεργασία µε τις συναρµόδιες Διευθύνσεις Επιτελείου
Πυροσβεστικού Σώµατος και τις λοιπές κατά περίπτωση
Υπηρεσίες, καθώς και τους άλλους δηµόσιους φορείς,
για όλα τα µέσα, υλικά και εφόδια που προµηθεύεται το
Πυροσβεστικό Σώµα προκειµένου να ανταποκριθεί στην
αποστολή του. Η σύνταξη σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών για τη δηµοπράτηση µελετών και έργων παροχής υπηρεσιών που απαιτούνται για το Πυροσβεστικό Σώµα.
β. Η σύνταξη των σχεδίων τεχνικών προδιαγραφών µε
τη συνεργασία των αρµόδιων Διευθύνσεων. Για το σκοπό
αυτόν συστήνονται και συγκροτούνται, µε απόφαση του
Συντονιστή Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώµατος, οι αναγκαίες Επιτροπές Προµηθειών, οι οποίες αποτελούνται από τρεις (3) Αξιωµατικούς του Πυροσβεστικού Σώµατος ως τακτικά µέλη και ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη. Ο πρόεδρος κάθε Επιτροπής και ο αναπληρωτής του
είναι Ανώτεροι Αξιωµατικοί. Με την ίδια απόφαση ορίζεται το αντικείµενο των ως άνω Επιτροπών και τα ειδικότερα προσόντα των µελών τους.
Τα σχέδια τεχνικών προδιαγραφών, µετά τη σύνταξή
τους από την οικεία Επιτροπή, οριστικοποιούνται από το
Τµήµα Τεχνικών Προδιαγραφών και εγκρίνονται από τον
Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδοµών.
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
α. Η µέριµνα για τον εξοπλισµό των Υπηρεσιών του
Σώµατος µε οχήµατα, αντλίες, λοιπά µηχανήµατα, µέσα
και εργαλεία.
β. Η µέριµνα για τον κατάλληλο εξοπλισµό των οχηµάτων και την κατανοµή τους στις υπηρεσίες, σύµφωνα µε
τις ανάγκες τους.
γ. Η φροντίδα για την έγκριση κυκλοφορίας οχηµάτων,
η τήρηση βιβλίου µητρώου οχηµάτων, πλοίων και φορητών αντλιών και η µέριµνα για τη χορήγηση υπηρεσιακών και συµβατικών αριθµών κυκλοφορίας.
δ. Η φροντίδα για τον εφοδιασµό του προσωπικού του
Σώµατος µε υπηρεσιακές άδειες οδηγού χειριστή και άδειες εκπαιδευτή οδηγών, καθώς και οι ενέργειες για την
επέκτασή τους. Η τήρηση και συνεχής ενηµέρωση του
γενικού µητρώου υπηρεσιακών αδειών χειριστών και η
διεξαγωγή της σχετικής αλληλογραφίας µε το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
ε. Η εισήγηση για την εκπαίδευση των οδηγών σε νέους τύπους οχηµάτων, µηχανηµάτων και στο χειρισµό
του µηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
στ. Η παρακολούθηση των εξελίξεων στις Υπηρεσίες
άλλων χωρών, καθώς και των επιµέρους αναγκών των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος στον τοµέα των
πυροσβεστικών οχηµάτων, πλοίων, αεροσκαφών, µηχανηµάτων και µέσων και η εισήγηση για την εφαρµογή
τους στο Πυροσβεστικό Σώµα.
ζ. Η παρακολούθηση των νέων εξελίξεων για όλα τα
µέσα, υλικά και εφόδια, που προµηθεύεται το Πυροσβεστικό Σώµα και η εισήγηση για την εφαρµογή τους σε
αυτό.
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η. Η ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την πρόκληση
τροχαίων ατυχηµάτων µε υπαιτιότητα των πυροσβεστικών οργάνων και η αποστολή του φακέλου της σχετικής
Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) στις κατά τόπο
αρµόδιες Υπηρεσίες.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκουν:
α. Η µέριµνα για τον πολεοδοµικό χαρακτηρισµό οικοπεδικών εκτάσεων ως χώρων Πυροσβεστικών Σταθµών,
η διενέργεια των αναγκαίων πράξεων για παραχωρήσεις
δωρεάν κατά κυριότητα στο Δηµόσιο οικοπέδων και ακινήτων, για παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων του Δηµοσίου, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και Οργανισµών, καθώς
και ρύθµιση θεµάτων κήρυξης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων.
β. Η µελέτη και σύνταξη κτιριολογικών προγραµµάτων
γενικά, η ανάθεση εκπόνησης µελετών κτιριακών έργων
σε Μελετητικά Γραφεία και η έγκριση συµπληρωµατικών
εργασιών και συγκριτικών πινάκων κατά την εκτέλεση
των κτιριακών έργων.
γ. Η σύνταξη και υποβολή προτάσεων ένταξης κτιριακών έργων και µελετών στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Οικονοµικών.
δ. Η εκτέλεση και παρακολούθηση του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων που αφορά τα κτιριακά έργα και
τις κτιριακές µελέτες.
ε. Η µέριµνα για την εξασφάλιση κανονικών χρηµατοδοτήσεων, την κατανοµή των εγκεκριµένων πιστώσεων
στους λογαριασµούς των κτιριακών έργων και µελετών,
την πληρωµή των λογαριασµών αµοιβής Μελετητών και
εκτέλεσης κτιριακών έργων και το διορισµό Υπόλογων
Διαχειριστών.
στ. Η µέριµνα για τη µίσθωση οικηµάτων στέγασης
των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
ζ. Η µέριµνα και η ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν
τη συµµετοχή του Σώµατος σε προγράµµατα υλοποίησης κτιριακών έργων και υποδοµών µέσων Σ.Δ.Ι.Τ..
η. Η µέριµνα για θέµατα επισκευής, συντήρησης, διαρρύθµισης και επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
θ. Η αξιολόγηση και η εκτίµηση της ανάγκης προµήθειας ή µη των αιτουµένων από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ειδών και αµοιβής τεχνιτών για θέµατα αρµοδιότητας του Τµήµατος και η εισήγηση για έκδοση εγκριτικών
αποφάσεων από τη Διεύθυνση Οικονοµικών.
ι. Η τήρηση των τίτλων κυριότητας των ακινήτων του
Σώµατος και των βιβλίων Μητρώου των Οικηµάτων των
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
ια. Η µέριµνα για τη σύνδεση των απαραίτητων για τη
λειτουργία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, παροχών από τις αρµόδιες Υπηρεσίες και Οργανισµούς και ο έλεγχος των σχετικών λογαριασµών κατανάλωσης.
ιβ. Ο έλεγχος και η συνεχής µέριµνα για τη σωστή και
αποδοτική λειτουργία του Συνεργείου Συντήρησης Κτιρίων που λειτουργεί υπό την επίβλεψη και ευθύνη του
Τµήµατος.
ιγ. Η φροντίδα για τον εξοπλισµό των Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών και των Κέντρων Ψυχαγωγίας αυτών µε τα απαραίτητα έπιπλα, είδη εξοπλισµού γραφείων και λοιπά
αναγκαία είδη.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Στο Τµήµα αυτό ανήκει:
α. Η συγκέντρωση, µελέτη και αξιοποίηση ξένων προτύπων, κυρίως των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σχετικά µε πυροσβεστήρες, συστήµατα ανίχνευσης και
κατάσβεσης πυρκαγιάς, καθώς και για κάθε άλλο µέσο
πυροπροστασίας.
β. Η συµµετοχή στις Τεχνικές Επιτροπές του ΕΛ.Ο.Τ.
Α.Ε. ή του εκάστοτε αρµόδιου για την εκπόνηση εθνικών
προτύπων πυροπροστασίας φορέα.
γ. Η συνεργασία µε εργαστήρια της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής που είναι εξουσιοδοτηµένα να εκτελούν δοκιµές υλικών και µέσων πυροπροστασίας και να χορηγούν σχετικά έγγραφα πιστοποίησης.
δ. Η σύσταση Επιτροπών και Οµάδων Εργασίας, αποτελούµενων από Αξιωµατικούς του Πυροσβεστικού Σώµατος, κυρίως από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του
τεχνικού επιστήµονα, που αξιολογούν τα αιτήµατα για
την αποδοχή νέων κατασβεστικών υλικών και µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, υλικών και µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, κατά τη διαδικασία εφαρµογής
της ισχύουσας νοµοθεσίας, στο στάδιο της έγκρισης της
µελέτης και χορήγησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, για αποκλειστική εσωτερική χρήση από τα γραφεία πυρασφάλειας των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και ενηµέρωση των λοιπών Υπηρεσιών του
Σώµατος.
ε. Η συνεργασία µε τον ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. ο οποίος είναι αρµόδιος για την κωδικοποίηση προτύπων που αφορούν το
Πυροσβεστικό Σώµα και η διαρκής ενηµέρωση όλων των
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών τόσο για τα πρότυπα αυτά
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για την πνευµατική
ιδιοκτησία, όσο και για τη σχετική νοµοθεσία.
στ. Η παρακολούθηση εφαρµογής προτύπων και η έκδοση ερµηνευτικών οδηγιών για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους από τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώµατος.
ζ. Η πιστοποίηση νέων κατασβεστικών υλικών και µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και υλικών µέτρων παθητικής πυροπροστασίας, εφόσον εγκριθεί η
διαπίστευση του Τµήµατος από τον αρµόδιο φορέα Διαπίστευσης (Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ. ή του
εκάστοτε αρµοδίου φορέα), σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 45011 ή σε όποιο
άλλο ορισθεί αρµοδίως.
η. Η παροχή τεχνικής βοήθειας, πληροφοριών και υποστήριξης στους εκπροσώπους του Πυροσβεστικού Σώµατος, που συµµετέχουν σε επιτροπές διϋπουργικού χαρακτήρα για τη σύνταξη κανονισµών πυροπροστασίας.
θ. Η µέριµνα για την ίδρυση Κέντρου Πυροµηχανικών
και Πυροσβεστικών Δοκιµών στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε Πανεπιστηµιακά και Τεχνολογικά Ιδρύµατα, καθώς και µε άλλους φορείς του Δηµόσιου και Ιδιωτικού
τοµέα.
ι. Η δυνατότητα κατάρτισης προγραµµάτων σε θέµατα
κανονισµών, υλικών και µέσων αρµοδιότητας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επιστηµονικής διερεύνησής τους, διατύπωσης πορισµάτων και πειραµατικής τεκµηρίωσης αυτών.
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ια. Η συνεχής παρακολούθηση και µελέτη κανονισµών
πυροπροστασίας άλλων χωρών και η συνεργασία µε αυτές στη διοργάνωση ηµερίδων και συνεδρίων, η δυνατότητα αξιοποίηση νέων µεθόδων επιστηµονικής έρευνας
και πειραµατικής δοκιµασίας και η δυνατότητα ενηµέρωσης ενδιαφερόµενων γι’ αυτά φορέων.
ιβ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών
δεδοµένων πυροπροστασίας της ετήσιας δραστηριότητας των γραφείων πυρασφάλειας των Υπηρεσιών του
Σώµατος και η συγκριτική επεξεργασία και αξιολόγησή
τους, σε σχέση µε τα αντίστοιχα των προηγουµένων ετών και η ανάλυσή τους, σε συνεργασία µε το Τµήµα Ανάλυσης, Προγραµµατισµού και Στατιστικής της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
για την εξαγωγή τελικών διαπιστώσεων – συµπερασµάτων.
ιγ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών
δεδοµένων των εκτάκτων ελέγχων που διενεργούν οι
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις, η συγκριτική επεξεργασία και αξιολόγησή τους, σε σχέση µε τα αντίστοιχα των προηγουµένων ετών, και η ανάλυσή τους, σε συνεργασία µε το Τµήµα Ανάλυσης, Προγραµµατισµού και Στατιστικής της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εξαγωγή τελικών διαπιστώσεων – συµπερασµάτων.
ιδ. Η διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων για τη
διαµόρφωση της ακολουθητέας τακτικής και την αναµόρφωση της νοµοθεσίας πυρασφαλείας στον τοµέα
προληπτικής πυροπροστασίας, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης των στατιστικών δεδοµένων, σε
συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία.
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
Στο Τµήµα αυτό ανήκουν:
α. Η ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία των Πυροσβεστικών Συνεργείων και η εισήγηση µέτρων για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους.
β. Ο καθορισµός προτεραιοτήτων επισκευής οχηµάτων
και µέσων, ο έλεγχος και η ορθότητα των προϋπολογισµών και η συνεργασία µε τη Διεύθυνση Οικονοµικών
για την έκδοση εγκριτικής απόφασης προµήθειας ανταλλακτικών και υλικών.
γ. Ο έλεγχος κίνησης οχηµάτων, ο καθορισµός των συνοδευτικών εγγράφων και των διαδικασιών κίνησης και ο
προσδιορισµός της κλίµακας κατανάλωσης καυσίµων, λιπαντικών και ανταλλακτικών.
δ. Η ρύθµιση των θεµάτων για τον καταλογισµό ζηµιών
των οχηµάτων και µέσων, η τήρηση βιβλίου καταχώρησης τροχαίων ατυχηµάτων και λοιπών βλαβών, η παρακολούθηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. και η έκδοση σχετικών διαταγών και οδηγιών.
ε. Η φροντίδα για την παράδοση στον διάδοχο του
Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. των χαρακτηρισθέντων οχηµάτων, αντλιών, µηχανηµάτων, µέσων και εργαλείων, ως ακατάλληλων.
Άρθρο 91
Διάρθρωση - Αρµοδιότητες της Νοµικής Υπηρεσίας
Η Νοµική Υπηρεσία που υπάγεται στον Υπαρχηγό Υποστήριξης και συντονίζεται και ελέγχεται από τον Συντονιστή Υποστήριξης, έχει ως αρµοδιότητα τη νοµική υποστήριξη του διοικητικού και επιχειρησιακού πυροσβε-

στικού έργου και γενικότερα του Επιτελείου και του Πυροσβεστικού Σώµατος συνολικά. Προϊστάµενος αυτής ορίζεται, µε απόφαση του Υπαρχηγού Υποστήριξης, Αξιωµατικός πτυχιούχος Νοµικών Επιστηµών που υπηρετεί σ’
αυτήν. Η Νοµική Υπηρεσία έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Την παροχή νοµικής υποστήριξης και γνωµοδότησης στους Προϊσταµένους των Διευθύνσεων, των Τµηµάτων και των Ειδικών Υπηρεσιών του Επιτελείου του
Π.Σ., κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήµατος, στο πλαίσιο των αποφασιστικών αρµοδιοτήτων τους.
β. Την παροχή νοµικής υποστήριξης επί συµβάσεων,
διαγωνιστικών διαδικασιών και διαδικασιών έργων, προµηθειών και παροχής υπηρεσιών που διενεργούνται από
τις υπηρεσίες του Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώµατος, εφόσον ζητείται.
γ. Τη διατύπωση προτάσεων επί νοµικών θεµάτων σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία του Π.Σ..
δ. Την παρακολούθηση της νοµοθεσίας που αφορά το
Πυροσβεστικό Σώµα και την έκδοση ερµηνευτικών εγκυκλίων και διαταγών για την πιστή και οµοιόµορφη εφαρµογή της από τις Υπηρεσίες του Σώµατος.
ε. Την κατάρτιση και νοµοτεχνική επεξεργασία σχεδίων νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και κανονιστικών
αποφάσεων και τη µέριµνα για την προώθηση και δηµοσίευσή τους. Επίσης, την κατάρτιση και την τεχνική επεξεργασία των σχεδίων πυροσβεστικών διατάξεων και κανονισµών πυροπροστασίας, καθώς και τη µέριµνα για
την έκδοση, δηµοσίευση και ορθή εφαρµογή τους, σε
συνεργασία µε το Τµήµα Έρευνας Υλικών και Συστηµάτων Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας, µετά
από συνεκτίµηση της ανάλυσης των σχετικών στατιστικών δεδοµένων.
στ. Τη µελέτη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
την προετοιµασία εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας προς αυτό σε θέµατα αρµοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώµατος, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Διευθύνσεις.
ζ. Τη µελέτη σχεδίων νόµων άλλων Υπουργείων, που
αφορούν και το Πυροσβεστικό Σώµα και τη διατύπωση
σχολίων και προτάσεων, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Διευθύνσεις του Επιτελείου.
η. Την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος και τη διαρκή ενηµέρωση αυτής σε συνεργασία µε όλες τις Διευθύνσεις.
θ. Την παρακολούθηση της ποινικής νοµοθεσίας και ιδιαίτερα εκείνης που έχει σχέση µε τα αδικήµατα για τα
οποία επιλαµβάνονται οι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι
και οι Δηµόσιοι Κατήγοροι του Σώµατος και την επίλυση
των σχετικών νοµικών ζητηµάτων.
ι. Την παρακολούθηση και τήρηση της νοµολογίας των
δικαστηρίων, των γνωµοδοτήσεων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και των Ανεξάρτητων Αρχών, καθώς
και των εγκυκλίων των Υπουργείων που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώµα.
ια. Την επεξεργασία και υποβολή ερωτηµάτων για νοµικά ζητήµατα προς το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του
Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, προς τις αρµόδιες Εισαγγελίες και λοιπές Αρχές και
την τήρηση και εφαρµογή των γνωµοδοτήσεών τους.
ιβ. Την παροχή νοµικών συµβουλών προς την ηγεσία
του Σώµατος, τις Υπηρεσίες και τα όργανά του για υπηρεσιακά προβλήµατα και ζητήµατα νοµικής φύσης που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και αρ-

75
µοδιοτήτων τους και την καθοδήγηση των Υπηρεσιών
του Σώµατος για την ορθή εφαρµογή της νοµοθεσίας.
ιγ. Την παραλαβή, µελέτη, διαφύλαξη και ηλεκτρονική
διαχείριση των Φ.Ε.Κ., καθώς και την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων αρµοδιότητας
του Τµήµατος.
ιδ. Τη συνεργασία µε την Κεντρική Υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, καθώς και µε τα κατά τόπους αρµόδια Γραφεία Νοµικών Συµβούλων για τη διεκδίκηση µε κάθε νόµιµο τρόπο των αξιώσεων του Δηµοσίου, και για άλλα θέµατα που προέρχονται από την αποστολή και τις δραστηριότητες του Πυροσβεστικού Σώµατος.
ιε. Τη σύνταξη και αποστολή προς τα Διοικητικά Δικαστήρια και προς κάθε άλλη αρµόδια δικαστική ή εισαγγελική αρχή, κατόπιν νοµικού ελέγχου εκ µέρους της.
ιστ. Την παρακολούθηση των ποινικών δικών κατά πυροσβεστικών υπαλλήλων, για αδικήµατα που διέπραξαν
κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, καθώς και τη µέριµνα για την άσκηση ποινικής δίωξης για εγκλήµατα
στρεφόµενα κατά του Πυροσβεστικού Σώµατος και του
προσωπικού του.
ιζ. Τη µέριµνα για την έγερση ποινικών, αστικών ή άλλων αξιώσεων του Δηµοσίου κατά νοµικών και φυσικών
προσώπων και την παρακολούθηση των σχετικών δικών.
ιη. Το χειρισµό τροχαίων, αεροπορικών και ναυτικών ατυχηµάτων που προκαλούνται από όργανα του Σώµατος
και έχουν σχέση µόνο µε εξώδικη διευθέτηση δια του
Ν.Σ.Κ. ή δικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από αυτά.
ιθ. Την παραλαβή δικαστικών αποφάσεων που αφορούν προσωπικό και Υπηρεσίες του Σώµατος και την
προώθησή τους στα αρµόδια Τµήµατα για την εκτέλεσή
τους.
Άρθρο 92
Αρµοδιότητες και λειτουργία
των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων
1. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις
(ΠΕ.ΠΥ.Δ.) διαρθρώνονται εσωτερικά ως εξής:
α) Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.).
β) Γραφείο Επιχειρήσεων και Πολιτικής Προστασίας.
γ) Γραφείο Ελέγχου Δαπανών και Προµηθειών.
δ) Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης.
ε) Κλιµάκιο Αντιµετώπισης Εγκληµάτων Εµπρησµού.
Στα ανωτέρω Γραφεία και Κλιµάκια προΐσταται Αξιωµατικός του Πυροσβεστικού Σώµατος ως Υπεύθυνος. Ο
έλεγχος, καθοδήγηση και εποπτεία αυτών ασκείται από
τον Περιφερειακό Διοικητή.
2. Τα υφιστάµενα Κέντρα Επιχειρήσεων του Π.Σ. εντάσσονται στα νέα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων
(ΠΕ.Κ.Ε.) µε επικεφαλής τον αντίστοιχο Περιφερειακό
Διοικητή του Π.Σ. ή τον αναπληρωτή που ο ίδιος ορίζει.
Τα ΠΕ.Κ.Ε. υποστηρίζονται από τα Γραφεία Επιχειρήσεων και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και, κατά περίπτωση, από στελέχη της Πολιτικής Προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο, ή από άλλα κρατικά στελέχη, ιδίως της
οικείας Περιφέρειας και της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Οι υφιστάµενες επιχειρησιακές δοµές της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, σε περιφερειακό επίπεδο, υπάγονται επιχειρησιακά στις αντίστοιχες
ΠΕ.ΠΥ.Δ. µε προληπτικό και κατασταλτικό αντικείµενο.
Τα κλιµάκια αντιµετώπισης εγκληµάτων εµπρησµού των

Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων στελεχώνονται και από τα υφιστάµενα ανακριτικά γραφεία των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νοµού που έχει έδρα η Περιφέρεια.
3. Οι Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις Πυροσβεστικού Σώµατος υπάγονται στο Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώµατος, καθοδηγούνται, συντονίζονται, εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώµατος, δια των Συντονιστών Επιχειρήσεων, και έχουν ως αποστολή να:
α. Εποπτεύουν και ελέγχουν τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της γεωγραφικής τους δικαιοδοσίας.
β. Αναλαµβάνουν τον επιχειρησιακό συντονισµό όλων
των συναρµόδιων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της εφαρµογής του Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας της
Χώρας σε περιφερειακό επίπεδο.
γ. Εκπονούν και συντάσσουν σχέδια επέµβασης των
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Διοίκησής τους, σε συνεργασία και µε άλλες αρχές, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, για την αντιµετώπιση µεγάλων πυρκαγιών ή άλλων σοβαρών συµβάντων, ελέγχουν και εγκρίνουν τα
τοπικά σχέδια επέµβασης που καταρτίζει κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία στον τοµέα ευθύνης της για τους επικίνδυνους από άποψη πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας χώρους.
δ. Ενηµερώνονται αρµοδίως και παρακολουθούν την
εφαρµογή ευρωπαϊκών ή άλλων προγραµµάτων πολιτικής προστασίας τα οποία υλοποιούνται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, καθώς και µεριµνούν για τη διάθεση
ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων για τους σκοπούς της
πολιτικής προστασίας και της δασοπυρόσβεσης για τους
οποίους χορηγούνται. Σε περιπτώσεις που η εφαρµογή
των ανωτέρω προγραµµάτων πολιτικής προστασίας δεν
συνάδει µε τους προβλεπόµενους σκοπούς διάθεσης
των πόρων ή διαπιστώνεται καθυστέρηση που θέτει εν
αµφιβόλω την υλοποίηση των προγραµµάτων, ο προϊστάµενος της αντίστοιχης Περιφερειακής Διοίκησης διαβιβάζει τις απόψεις του στον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων
του Πυροσβεστικού Σώµατος, δια του αρµόδιου Συντονιστή Επιχειρήσεων, και στο Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών για ενέργειές
τους.
ε. Επιθεωρούν και ελέγχουν την εκπαίδευση και το
βαθµό επιχειρησιακής ετοιµότητας του προσωπικού των
Πυροσβεστικών Σταθµών και προγραµµατίζουν ασκήσεις
για το σκοπό αυτόν.
στ. Παρακολουθούν την κατάσταση των πυροσβεστικών οχηµάτων, κλιµάκων, µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού των Πυροσβεστικών Σταθµών και δύνανται, για
την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών, να ενισχύουν ορισµένους Πυροσβεστικούς Σταθµούς µε πυροσβεστικό εξοπλισµό άλλων Πυροσβεστικών Σταθµών της δικαιοδοσίας τους.
ζ. Ανακατανέµουν, µε απόφαση του Περιφερειακού Διοικητή, τα πυροσβεστικά οχήµατα που βρίσκονται εντός
του πλαισίου της χωροταξικής τους αρµοδιότητας. Οι
σχετικές αποφάσεις εκδίδονται, µε βάση έκτακτα ή τακτικά επιχειρησιακά κριτήρια και δεδοµένα.
η. Συντονίζουν τη δράση των Πυροσβεστικών Σταθµών
της δικαιοδοσίας τους και το έργο των Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών σε θέµατα πολιτικής άµυνας.
θ. Ορίζουν τον τοµέα ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
ι. Μελετούν και επιλύουν τα προβλήµατα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας τους, εκτός εάν
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για την επίλυσή τους χρειάζεται η έγκριση του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος, οπότε το αναφέρουν σχετικά.
ια. Διαπραγµατεύονται την αναπροσαρµογή και µόνο
επί τα βελτίω, των µισθωµάτων ακινήτων που στεγάζονται Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας τους, η
οποία λαµβάνει χώρα µε απόφαση του Περιφερειακού
Διοικητή.
ιβ. Ορίζουν, µε απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. και µετά το
πέρας της αντιπυρικής περιόδου, προσωπικό του Π.Σ.
που διατίθεται, πέραν των προβλεπόµενων καθηκόντων
του, για την υποβοήθηση και υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας. Με
προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, καθορίζονται και εξειδικεύονται τα καθήκοντα
του παραπάνω διατιθέµενου προσωπικού υπό µορφή ειδικού καθηκοντολογίου. Το εν λόγω προσωπικό κατά τη
διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου αναλαµβάνει πυροσβεστικά καθήκοντα.
ιγ. Αποφασίζουν, εγκρίνουν, διενεργούν και παρακολουθούν ως προς την εκτέλεσή τους την ανάθεση συµβάσεων προµηθειών, καθώς και παροχής υπηρεσιών για
την κάλυψη των αναγκών τους µέχρι του ποσού των
75.000 ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και λοιπών
νόµιµων κρατήσεων, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε κάθε Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών χορηγείται Μερική Πάγια Προκαταβολή, το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 143 του π.δ. 210/1992 (Α΄
99). Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. τα ως άνω ποσά δύνανται να αναπροσαρµόζονται ενιαίως για όλους τους
Διοικητές των ΠΕ.ΠΥ.Δ..
ιδ. Καταρτίζουν, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος, ειδικό
τιµολόγιο, µε ανώτατα και κατώτατα όρια, επισκευής και
συντήρησης πυροσβεστικού εξοπλισµού για την κάθε είδους προβλεπόµενη τακτική ή έκτακτη επισκευή ή συντήρηση πυροσβεστικών οχηµάτων, πυροσβεστικών
πλοίων ή άλλου είδους πυροσβεστικού εξοπλισµού. Οι εγκεκριµένες δαπάνες γίνονται υποχρεωτικά εντός των
ανωτέρω ορίων και δεν επιτρέπεται υπέρβαση αυτών, εκτός εάν αυτή εγκριθεί µετά από αιτιολόγησή της από
τον αρµόδιο Συντονιστή του Πυροσβεστικού Σώµατος.
4. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, καθορίζεται η στελέχωση, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την οργάνωση και
λειτουργία των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων.
5. Ως Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής τοποθετείται ανώτατος αξιωµατικός µε
το βαθµό που αναφέρεται στην παρ. 6 του άρθρου 6 του
ν. 3511/2006, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
72 του παρόντος.
Άρθρο 93
Αρµοδιότητες και λειτουργία των Διοικήσεων
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.)
1. Οι Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµού
(ΔΙ.Π.Υ.Ν.) υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση, έχουν στην αρµοδιότητά τους τις
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του νοµού και εδρεύουν στην
πρωτεύουσά του.

2. Ειδικά στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής
και στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης, ως Διοικητής τοποθετείται Αρχιπύραρχος.
3. Οι υφιστάµενες δοµές Πολιτικής Προστασίας σε τοπικό επίπεδο υπάγονται επιχειρησιακά στις αντίστοιχες
ΔΙ.Π.Υ.Ν. για προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις.
Άρθρο 94
Καθήκοντα Διοικητή
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµού
1. Ο Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Νοµού, που µπορεί να είναι και Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πρωτεύουσας του νοµού, έχει όλα
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται
για τη θέση του και το βαθµό του από τις ισχύουσες για
το Πυροσβεστικό Σώµα διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή θεοµηνίας ή άλλου σοβαρού συµβάντος
ή επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας στο νοµό, µε εντολή του Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης, µεταβαίνει επιτόπου και αναλαµβάνει
προσωπικά τη Διεύθυνση του πυροσβεστικού έργου και
το συντονισµό των πυροσβεστικών και λοιπών τακτικών
επιχειρησιακών και υποστηρικτικών δυνάµεων Πολιτικής
Προστασίας. Η µη συµµόρφωση των πυροσβεστικών και
λοιπών τακτικών επιχειρησιακών και υποστηρικτικών δυνάµεων Πολιτικής Προστασίας µε τα ανωτέρω αποτελεί
σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα, σύµφωνα µε τις κείµενες κατά περίπτωση διατάξεις.
2. Τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµού, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αρχαιότερος
Αξιωµατικός Γενικών Καθηκόντων που υπηρετεί στο νοµό, που στην περίπτωση αυτή έχει όλα τα δικαιώµατα και
υποχρεώσεις του Διοικητή.
Άρθρο 95
Βαθµοί έως τους οποίους
εξελίσσονται οι Αξιωµατικοί
1. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 305/1992 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Οι Αξιωµατικοί Ειδικών Καθηκόντων µπορούν να
προάγονται ως εξής:
α. Του Κλάδου Διοικητικών εξελίσσονται βαθµολογικά
µέχρι το βαθµό του Πυράρχου Διοικητικού.
β. Του Κλάδου Υγειονοµικών εξελίσσονται βαθµολογικά µέχρι το βαθµό του Αρχιπυράρχου Υγειονοµικού.
γ. Του Κλάδου Τεχνικών εξελίσσονται βαθµολογικά
µέχρι το βαθµό του Πυράρχου Τεχνικού.
δ. Του Κλάδου Πλοηγών εξελίσσονται βαθµολογικά
µέχρι το βαθµό του Πυράρχου Πλοηγού.
ε. Του Κλάδου Πληροφορικής εξελίσσονται βαθµολογικά µέχρι το βαθµό του Πυράρχου Πληροφορικής.
στ. Των Κλάδων Χειριστών και Τεχνικών αεροσκαφών
εξελίσσονται βαθµολογικά µέχρι το βαθµό του Πυράρχου.»
2. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, οι Αξιωµατικοί Ειδικών
καθηκόντων του Π.Σ. που κρίνονται ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους, προάγονται εν ενεργεία στον επόµενο βαθµό, τίθενται στη διάθεση της Υπηρεσίας και αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως, τριάντα
(30) ηµέρες µετά την προαγωγή τους, µε νέο προεδρικό
διάταγµα.
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Άρθρο 96
Κωδικοποίηση διατάξεων
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, επιτρέπεται να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο
οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το
Πυροσβεστικό Σώµα και το προσωπικό του. Για το σκοπό
αυτόν, συστήνεται, µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ειδική επιτροπή
στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στην οποία συµµετέχει ο Νοµικός Σύµβουλος του
Κράτους στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ως Πρόεδρος, ένα µέλος ΔΕΠ µε ειδίκευση στο δηµόσιο δίκαιο, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώµατος, ο προϊστάµενος της Νοµικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος και ο προϊστάµενος του Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης, Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας, και Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου.
Καθήκοντα γραµµατειακής υποστήριξης της επιτροπής
ασκεί υπάλληλος της Νοµικής Υπηρεσίας που ορίζεται από τον προϊστάµενό του. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων, η νέα διάρθρωσή του, όπως διάσπαση ή
συγχώνευση άρθρων, η απάλειψη διατάξεων που έχουν
καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και µεταβατικών διατάξεων που δεν ισχύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 97
Τελικές, µεταβατικές και άλλες διατάξεις
1. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων και τη
στελέχωση του Επιτελείου και των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος µε τα προβλεπόµενα από τον παρόντα νόµο όργανα, εξακολουθούν να λειτουργούν µε
τη διάρθρωση και τα όργανα που προβλέπονται από τις
κείµενες, κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διατάξεις.
2. Διατάξεις νόµων και κανονιστικών πράξεων που
ρυθµίζουν θέµατα προσωπικού και Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώµατος εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον
δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.
3. Αξιωµατικοί που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις οι
οποίες καταργούνται µε τις διατάξεις του παρόντος παραµένουν στην ενεργό υπηρεσία του Πυροσβεστικού
Σώµατος εκτός οργανικών θέσεων, ασκώντας τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες που θα ορισθούν, έως το έτος
των κρίσεων κατά το οποίο συµπληρώνουν τριακονταπενταετή συντάξιµη υπηρεσία και, εφόσον συµπληρώσουν
αυτή, αποχωρούν ως «ευδοκίµως τερµατίσαντες».
Άρθρο 98
Θέµατα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης
1. Μετά το εδάφιο β΄ της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν.
3938/2011 (Α΄ 61) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Η ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης των προηγούµενων εδαφίων στο µόνιµο πυροσβε-

στικό προσωπικό δύναται να γίνει και πριν από τη συµπλήρωση της πενταετίας υπό τους όρους του παρόντος, εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις υπηρεσιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώµατος και σύµφωνα µε το
επικαιροποιηµένο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 (ν. 4093/2012, Α΄ 222, όπως
τροποποιήθηκε µε το ν. 4127/2013, Α΄ 50). Υποβολή αιτήσεων ένταξης κατά τα ανωτέρω είναι δυνατή κατόπιν
έκδοσης απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µετά από σχετική γνώµη του Συµβουλίου Επιτελικού Σχεδιασµού του Πυροσβεστικού Σώµατος.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 15 του
ν. 3938/2011 (Α΄ 61) αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος αυτού, οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης µετατίθενται και αποσπώνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κανονισµού Μεταθέσεων που ισχύει για το µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή στα αρµόδια
Υπηρεσιακά Συµβούλια Μεταθέσεων συµµετέχουν, αντί
των δύο αιρετών εκπροσώπων των πυροσβεστικών υπαλλήλων, δύο αιρετοί εκπρόσωποι των Πυροσβεστών
Πενταετούς Υποχρέωσης.»
3. Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 3938/
2011 (Α΄ 63) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. α) Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Επίσης, δύνανται να διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. Κατ’ εξαίρεση, όταν συντρέχουν
ειδικοί ή έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι που δυσχεραίνουν
ουσιωδώς την άσκηση του επιχειρησιακού έργου και την
αποτελεσµατικότητα του πυροσβεστικού µηχανισµού, επιτρέπεται, µόνο για την αντιµετώπιση αυτών, να διατίθενται και σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις. Κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν στολή και κατάλληλο εξοπλισµό. Το ύφασµα της στολής και τα λοιπά είδη ιµατισµού και υπόδησης χορηγούνται από το Δηµόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται ο τύπος, το χρώµα
και η σύνθεση της στολής, καθώς και τα αναγκαία ατοµικά εφόδια που χορηγούνται στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση των καθηκόντων
τους. Για το χρόνο εργασίας και τις άδειες των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης εφαρµόζονται κατ’ αντιστοιχία οι διατάξεις που ισχύουν για το πυροσβεστικό
προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος σύµφωνα µε
τους περιορισµούς που ορίζει η σχέση εργασίας τους µε
το Πυροσβεστικό Σώµα.
β) Ειδικά για την αντιµετώπιση έκτακτων και εξαιρετικών επιχειρησιακών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώµατος εφαρµόζονται ανάλογα και για τους Πυροσβέστες
Πενταετούς Υποχρέωσης οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 23, καθώς
και των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 24 του π.δ.
210/1992 (Α΄ 99). Για τον επιπλέον του προβλεπόµενου
χρόνο απασχόλησης που αντιστοιχεί στην αντιµετώπιση
των παραπάνω καταστάσεων χορηγείται στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ανάλογος χρόνος ανάπαυσης.»
4. Τα εδάφια δ΄ και ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν.
3938/2011 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
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«Οι πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για πέντε έτη. Όσοι
προσλαµβάνονται κατά το χρονικό διάστηµα της πενταετίας αυτής απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους τα προσόντα που προβλέπονται από την προκήρυξη, εκτός της ηλικίας την οποία απαιτείται να έχουν
κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης.»
5. Τα καθήκοντα των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης εναρµονίζονται µε αυτά του πυροσβεστικού
προσωπικού. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά
από πρόταση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζεται η έναρξη ισχύος της παρούσας διατάξεως και κάθε άλλο
ζήτηµα για την εφαρµογή του προηγουµένου εδαφίου.
6. Εποχικοί πυροσβέστες της παρ.3 του άρθρου 15 του
ν.3938/2011, εφόσον έχουν αποκτήσει και προσκοµίσουν σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου απολυτήριο τίτλου Γυµνασίου
και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις και προσόντα της
ως άνω παραγράφου, εντάσσονται στο τέλος του πίνακα
επιτυχόντων σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και
κατόπιν πιστοποίησης των προσόντων τους.
7. Στην παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 η φράση «κατά το χρόνο πρόσληψής τους» αντικαθίσταται από τη φράση «κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψής τους».
Άρθρο 99
Θέµατα εθελοντών Πυροσβεστικού Σώµατος
1. Η αφαίρεση ή αναστολή της ιδιότητας του εθελοντή
πυροσβέστη σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων
2 και 4 του άρθρου 25 του ν. 4029/2011 (Α΄ 245) υπάγεται εφεξής στην αρµοδιότητα του οικείου Διοικητή της
Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης.
2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 19 του ν. 4029/2011
τροποποιείται ως εξής:
«Οι εργοδότες υποχρεούνται να επιτρέπουν στους εθελοντές πυροσβέστες που απασχολούνται στην επιχείρηση τους, να συµµετέχουν στο πυροσβεστικό έργο όταν καλούνται από το Πυροσβεστικό Σώµα και εφόσον έχει τεθεί το µόνιµο προσωπικό σε γενική επιφυλακή, η οποία αποδεικνύεται µε την έκδοση σχετικής διαταγής ή
καθίσταται απολύτως αναγκαία η άµεση επέµβαση για αντιµετώπιση συµβάντος σε περιοχή που λειτουργεί µόνο
εθελοντική πυροσβεστική υπηρεσία.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4029/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται ο τύπος της στολής, τα χορηγούµενα εφόδια, τα µέσα, ο ατοµικός εξοπλισµός που φέρουν οι εθελοντές πυροσβέστες και οι
προδιαγραφές που πρέπει αυτά να πληρούν, η συχνότητα και η διαδικασία χορήγησής τους, η δυνατότητα απόκτησής τους µε δωρεά δηµόσιου ή ιδιωτικού φυσικού ή
νοµικού προσώπου, ως και η διαδικασία διαγραφής τους
ως δηµόσιου υλικού.»
4. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4029/
2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του οικείου Διοικητή της Περιφερειακής
Πυροσβεστικής Διοίκησης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόκτησης και απώλειας της ι-

διότητας του «Φίλου του Πυροσβεστικού Σώµατος», η
οργάνωσή τους και οι ειδικότερες υπηρεσίες που παρέχουν και δηµιουργείται Ειδικό Μητρώο καταγραφής του
σε επίπεδο Περιφερειακής Διοίκησης και συνολικό Γενικό Μητρώο καταγραφής τους στο Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώµατος.»
5. Μετά το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του
ν. 4029/2011 προστίθεται εδάφιο β΄ ως ακολούθως:
«Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζεται ο εποχικός
χαρακτήρας της λειτουργίας τους.»
6. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4029/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Οι εθελοντές πυροσβέστες που επιθυµούν να αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια οδηγού-χειριστή πυροσβεστικών οχηµάτων-µηχανηµάτων, για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών και λοιπών υπηρεσιακών υποχρεώσεων αρµοδιότητας Π.Σ., υποβάλλουν στην επαγγελµατική υπηρεσία που υπάγονται τα εξής δικαιολογητικά:
α. Επικυρωµένο αντίγραφο πολιτικής άδειας οδήγησης σε ισχύ.
β. Δύο έγχρωµες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.»
7.α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 27 του
ν. 4029/2013 (Α΄ 245) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Κάθε Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθµός δύναται
να στελεχώνεται µε έναν (1) Ανθυποπυραγό-Υποπυραγό
Γενικών Καθηκόντων, που τοποθετείται ως Διοικητής, έναν (1) Πυρονόµο Γενικών Καθηκόντων, που τοποθετείται ως αναπληρωτής αυτού και έναν (1) Πυροσβέστη Γενικών Καθηκόντων µε την ειδικότητα του οδηγού».
β) Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 5
του ν. 4029/2013 (Α΄ 245) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Για Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιµάκιο τουλάχιστον ένα (1) πυροσβεστικό όχηµα και δώδεκα (12) εθελοντές
πυροσβέστες, από τους οποίους τέσσερις (4) τουλάχιστον να είναι οδηγοί µε άδεια Γ΄ κατηγορίας και άνω.»
Άρθρο 100
Επιµέρους ζητήµατα πυροπροστασίας, υγείας
και ασφάλειας προσωπικού Π.Σ.
1. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και
την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων και µέσων πυροπροστασίας σε όλες
τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα έχει ο ιδιοκτήτης ή ο εκµεταλλευτής ή ο εργοδότης.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι διαδικασίες
και ο τρόπος συνεργασίας, σε κεντρικό και περιφερειακό
επίπεδο, µεταξύ Πυροσβεστικού Σώµατος και Ειδικής
Γραµµατείας Δασών που αφορούν: α) στις δράσεις πρόληψης και προστασίας των δασικών εκτάσεων από δασικές πυρκαγιές και στην εκπόνηση σχεδίων που υποστηρίζουν αυτές, β) στην παροχή υποστήριξης και στη διασφάλιση άµεσης συνδροµής στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους από την οικεία Δασική Υπηρεσία προς το Πυροσβεστικό Σώµα κατά την αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρυθµίζονται θέµατα προστασίας της υγείας και α-
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σφάλειας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος.
4. Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3511/2006 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Ο έλεγχος για την εφαρµογή των πυροσβεστικών
διατάξεων, των κανονισµών πυροπροστασίας και γενικά
της νοµοθεσίας πυρασφάλειας ανήκει στα πυροσβεστικά
όργανα, τα οποία υποχρεούνται να διευκολύνουν οι ιδιοκτήτες ή εκµεταλλευόµενοι τις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις ή οι εργοδότες κατά την έννοια της παρ. 1β του
ν. 3850/2010 (Α΄ 84) όπως κάθε φορά ισχύει, σε όλες τις
επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα που αφορούν. Για τον έλεγχο των επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, που αφορούν δηµόσια θεάµατα, η είσοδος των πυροσβεστικών οργάνων είναι ελεύθερη.»
Άρθρο 100A
Συνήγορος του Πυροσβέστη
1.α. Στο πυροσβεστικό προσωπικό και στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήµατα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας
και ένεκα ταύτης, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης
ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε απόφαση του
Προέδρου του ΝΣΚ, µετά από προηγούµενη έγκριση του
Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
εφόσον:
αα. µετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται από τον αρµόδιο να αποφασίσει επ’ αυτής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99) η
διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος σχετικού µε την
πράξη για την οποία διώκεται και
ββ. δεν θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο κατά την ενώπιον του δικαστηρίου διαδικασία.
β. Οι παραπάνω στερούνται της νοµικής κάλυψης,
στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον
τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ µέρους της υπηρεσίας.
2. α. Στους αναφερόµενους στην παράγραφο 1 δύναται να χορηγείται από το Δηµόσιο, προκαταβολή των εξόδων στα οποία υποβάλλονται προς υπεράσπισή τους
στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων, εφόσον:
αα. έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών και
ββ. µετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος σχετικού µε την πράξη για την οποία διώκονται.
β. Τα έξοδα καλύπτουν την αµοιβή του συνηγόρου της
επιλογής του κατηγορουµένου για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των
Δικαστηρίων όλων των βαθµών, η οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καθοριζοµένου κάθε φορά ελαχίστου ορίου.
γ. Η προκαταβολή των εξόδων γίνεται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
δ. Σε περίπτωση έκδοσης αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του ως άνω προσωπικού, τα έξοδα που τυχόν έχουν κατά τα ανωτέρω προκαταβληθεί,

αποδίδονται στο Δηµόσιο είτε εφάπαξ είτε µε τµηµατική
παρακράτηση από το µισθό του.
ε. Με προεδρικό διάταγµα που προτείνεται από τους
Υπουργούς Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέµα
για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
στ. Από τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται οι
ρυθµίσεις του π.δ. 15/2007 (Α΄ 11).
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΟΡΩΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
(Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.)
Άρθρο 101
Αρµοδιότητες Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.
Το άρθρο 27 του ν. 4058/2012, όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 9 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 27
Αρµοδιότητα
1. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης και Ελέγχου των Συνόρων (Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.) µετονοµάζεται σε Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) και ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρµοδιότητες:
α. το συντονισµό της επιχειρησιακής συνεργασίας µεταξύ των συναρµόδιων, σε εθνικό επίπεδο, φορέων και
υπηρεσιών, για τα θέµατα της µετανάστευσης και του ασύλου και ιδίως µεταξύ της Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και
των συναρµόδιων υπηρεσιών του Δηµοσίου, µε γνώµονα
την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των περιστατικών αρµοδιότητάς του, τόσο σε προληπτικό όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο, χωρίς να θίγεται η αυτοτέλειά τους,
β. το συντονισµό και παρακολούθηση των δράσεων και
µέτρων που εφαρµόζονται στο πλαίσιο της εθνικής και
ευρωπαϊκής πολιτικής στους τοµείς ελέγχου συνόρων,
µετανάστευσης και ασύλου,
γ. τη διατύπωση και υποβολή προτάσεων για θέµατα
µεταναστευτικής πολιτικής και ιδίως βελτίωσης του συντονισµού και της συνεργασίας των εµπλεκόµενων φορέων,
δ. τη µέριµνα για την εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου αντιµετώπισης του µεταναστευτικού ζητήµατος, την παρακολούθηση της εφαρµογής του και την προσαρµογή του στις σύγχρονες
απαιτήσεις της µετανάστευσης και του ασύλου,
ε. τη συνεργασία µε αντίστοιχα κέντρα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας
στα εξωτερικά σύνορα των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex), καθώς και µε αντίστοιχα όργανα ή
δοµές που λειτουργούν σε τρίτες χώρες και ιδίως µε άλλους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς και υπηρεσίες µε αντίστοιχες αρµοδιότητες,
στ. την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µοντέλου ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων και την ανάλυση των κινδύνων,
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ζ. την εξασφάλιση και διατήρηση περιβάλλοντος συναντίληψης και ενιαίας προσέγγισης και διαχείρισης των
θεµάτων της αρµοδιότητάς του,
η. τη συλλογή πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων από όλους τους συναρµόδιους φορείς σχετικά µε τα
θέµατα της αρµοδιότητάς του και την ανάλυσή τους,
θ. την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τοµέα της
έρευνας και της τεχνολογίας για την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων,
ια. τη συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές αρχές για
την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων µε
σκοπό την υποβολή ολοκληρωµένων και αλληλοσυµπληρούµενων προτάσεων για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των θεµάτων της αρµοδιότητάς του,
ιβ. το συντονισµό και την εφαρµογή των σύγχρονων
εκπαιδευτικών προτύπων (εθνικών και ευρωπαϊκών), για
την αποτελεσµατικότερη και ενιαία εφαρµογή των σχετικών µέτρων, καθώς και τη συνεργασία µε επιστηµονικούς φορείς και οργανισµούς ή πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, για την αναβάθµιση του
επιπέδου των παρεχόµενων υπηρεσιών εκπαίδευσης του
προσωπικού του, καθώς και του προσωπικού των συνεργαζόµενων µε αυτό φορέων και υπηρεσιών,
ιγ. τη µέριµνα για τη µεταφορά τεχνογνωσίας από αντίστοιχες αρχές κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών,
ιδ. το συντονισµό της δράσης µεταξύ των αρµόδιων
Ελληνικών Αρχών στα εξωτερικά σύνορα,
ιε. τη συνεργασία µε τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών και τους
διεθνείς οργανισµούς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των συνόρων και
ιστ. την εποπτεία της εφαρµογής των κοινοτικών και εθνικών µέτρων σχετικά µε τη διαχείριση των εξωτερικών
συνόρων της Χώρας.
2. Το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. λειτουργεί ως ενιαία εθνική µονάδα πληροφοριών και δεδοµένων σε θέµατα µετανάστευσης και ασύλου. Στο πλαίσιο αυτό επικοινωνεί και συνεργάζεται ιδίως µε όλα τα επιχειρησιακά κέντρα και βάσεις
δεδοµένων που λειτουργούν στο πλαίσιο των φορέων
και υπηρεσιών της περίπτωσης α΄ της προηγούµενης
παραγράφου, καθώς και µε τα αντίστοιχα κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
«Frontex», µε άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς και υπηρεσίες µε αντίστοιχες αρµοδιότητες. Για
το σκοπό αυτόν, το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. συνάπτει µνηµόνια
συνεργασίας µε αντίστοιχους φορείς ή υπηρεσίες της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
3. Το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία που
υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη. Επίσης αποτελεί «Εθνικό Κέντρο Συντονισµού», κατά την έννοια του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR), το οποίο υλοποιεί το «εθνικό σύστηµα
επιτήρησης των συνόρων» και ανταλλάσσει πληροφορίες µε τα αντίστοιχα κέντρα των άλλων κρατών - µελών, καθώς και µε τον Frontex.
4. Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των εµπλεκόµενων Σωµάτων, φορέων και υπηρεσιών µε τη
διαχείριση των θεµάτων που αφορούν στον έλεγχο των
συνόρων, στη µετανάστευση και το άσυλο δεν θίγονται.

5. Στις διεθνείς σχέσεις του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. χρησιµοποιείται ο αγγλικός όρος National Coordination Center for
Border Control, Immigration and Asylum.
6. Με απόφαση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η έδρα του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..»
Άρθρο 102
Διάρθρωση Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.
Μετά το άρθρο 27 του ν. 4058/2012, όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 101 του παρόντος, προστίθεται άρθρο 27Α ως εξής:
«Άρθρο 27Α
Διάρθρωση
1. Το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Τµήµα Συντονισµού και Διαχείρισης.
β. Τµήµα Ανάλυσης και Τεκµηρίωσης.
γ. Τµήµα Διεθνών Σχέσεων.
δ. Τµήµα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Τεχνολογίας.
ε. Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού.
2. Το Τµήµα Συντονισµού και Διαχείρισης ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρµοδιότητες:
α. Μεριµνά για τη σύνταξη από τα αρµόδια Σώµατα του
πλαισίου των αρχών σχεδιασµού και διεξαγωγής των επιχειρήσεων.
β. Μεριµνά για τον καθορισµό από τα Σώµατα των κανόνων εµπλοκής των υπηρεσιών ελέγχου και επιτήρησης των συνόρων.
γ. Παρακολουθεί την εφαρµογή των διενεργούµενων
από τα αρµόδια Σώµατα και τις Υπηρεσίες επιχειρήσεων,
και, σε συνεργασία µε αυτά, αξιολογεί την αποτελεσµατικότητά τους, εκτιµά τυχόν ανάγκη τροποποίησής τους
και µελετά το κόστος των µελλοντικών δράσεων.
δ. Παρακολουθεί τις ροές των µεταναστών µετά την
είσοδό τους στη χώρα και, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, καθορίζει σε επιτελικό επίπεδο τους χώρους υποδοχής, φιλοξενίας και κράτησής τους.
ε. Προωθεί, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Εξωτερικών, και υποστηρίζει τα αιτήµατα των συναρµόδιων αρχών για επιχειρησιακή συνεργασία µε τις γειτονικές χώρες, µε γνώµονα την προαγωγή
των εθνικών συµφερόντων και σε συνεργασία µε τους
κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς.
στ. Πραγµατοποιεί επισκέψεις στους τόπους και υπηρεσίες διεξαγωγής των επιχειρήσεων.
ζ. Παρακολουθεί και συµµετέχει σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς συνεδριάσεις για τα θέµατα της αρµοδιότητας του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και
η. Διαχειρίζεται το Κέντρο Επιτήρησης Συνόρων του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και τοποθετεί σε αυτό το κατάλληλο προσωπικό, ιδίως από την Ελληνική Αστυνοµία και το Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή.
3. Το Τµήµα Ανάλυσης και Τεκµηρίωσης ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρµοδιότητες:
α. συγκεντρώνει, αναλύει και ερµηνεύει πληροφορίες
για θέµατα αρµοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.,
β. εκτιµά, υπό την καθοδήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών των Σωµάτων, ανάλογα µε το αν πρόκειται για χερσαία ή θαλάσσια σύνορα, το επίπεδο των κινδύνων σε
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αυτά,
γ. αναλύει τις αιτίες της παράνοµης µετανάστευσης
και καταρτίζει ειδικές εκθέσεις σχετικά µε τα χαρακτηριστικά, τις µεταβολές και τις µεθόδους της παράνοµης
µετανάστευσης, ιδίως όταν αυτή φέρει το χαρακτήρα
οργανωµένου εγκλήµατος,
δ. µεριµνά για την εφαρµογή από όλους τους φορείς
ενός κοινού ολοκληρωµένου µοντέλου Ανάλυσης Κινδύνων, παρακολουθεί την ορθή εφαρµογή του και προβαίνει στις αναγκαίες επικαιροποιήσεις,
ε. συλλέγει και αναλύει πληροφορίες που αναφέρονται στις τάσεις της διασυνοριακής εγκληµατικότητας
και διαβιβάζει τα σχετικά πορίσµατα προς τις αρµόδιες
Υπηρεσίες και φορείς,
στ. καταγράφει στοιχεία για την πληρότητα και τη χωρητικότητα των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής, των Κέντρων φιλοξενίας και των χώρων κράτησης και γενικά
των ροών των µεταναστών σε κάθε φάση της διαδικασίας χορήγησης ασύλου, φιλοξενίας, κράτησης και επιστροφής και
ζ. παρακολουθεί τη διαδικασία επιστροφής των µεταναστών.
4. Το Τµήµα Διεθνών Σχέσεων ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρµοδιότητες:
α. συνεργάζεται µε το Υπουργείο Εξωτερικών και τους
άλλους συναρµόδιους φορείς για θέµατα της αρµοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.,
β. παρακολουθεί τη σχετική νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γ. εισηγείται σε θέµατα διαχείρισης της µετανάστευσης και συµβάλλει στην εφαρµογή ενιαίας στρατηγικής
διαπραγµάτευσης,
δ. µεριµνά, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες αρχές,
για τη συµµετοχή και εκπροσώπηση της χώρας στις συνεδριάσεις που αφορούν θέµατα της αρµοδιότητας του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. σε σχέση µε τα σύνορα, τη µετανάστευση και το άσυλο και
ε. παρακολουθεί τις πρωτοβουλίες των συναρµόδιων
αρχών για τη σύναψη συµφωνιών αστυνοµικής συνεργασίας και συµφωνιών επανεισδοχής µε τις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών και µεριµνά για την εφαρµογή τους.
5. Το Τµήµα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Τεχνολογίας
ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρµοδιότητες:
α. Διαµορφώνει τις κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή ενιαίου προγράµµατος εκπαίδευσης σε όλους
τους αρµόδιους φορείς.
β. Αξιολογεί, στο πλαίσιο διµερών συνεργασιών, τις ανάγκες για παροχή τεχνογνωσίας.
γ. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τοµέα της τεχνολογίας, υποβάλει προτάσεις και ενηµερώνει σχετικά τις
αρµόδιες υπηρεσίες.
δ. Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και αρχές
για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων,
µε σκοπό την υποβολή αλληλοσυµπληρούµενων και ολοκληρωµένων εθνικά προτάσεων, για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των θεµάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
6. Το Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού ασκεί τις ακόλουθες ιδίως αρµοδιότητες:
α. εκπονεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο αντιµετώπισης
του µεταναστευτικού προβλήµατος και παρακολουθεί
την εφαρµογή του,
β. εξασφαλίζει τη διαρκή συµβατότητα της εθνικής
στρατηγικής µε τις σύγχρονες απαιτήσεις αντιµετώπισης των θεµάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.,

γ. συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις και ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρµογή της εθνικής και
ευρωπαϊκής πολιτικής στον τοµέα της µετανάστευσης,
δ. διατυπώνει και υποβάλει προτάσεις για θέµατα µεταναστευτικής πολιτικής,
ε. διεκπεραιώνει ζητήµατα επικοινωνίας, ενηµέρωσης
του κοινού και δηµοσίων σχέσεων και
στ. προετοιµάζει και εισηγείται το νοµικό πλαίσιο για
την εφαρµογή της ως άνω πολιτικής.
7.α. Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. λειτουργεί Μικτό
Διακλαδικό Συµβούλιο το οποίο γνωµοδοτεί επί θεµάτων
αρµοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και απαρτίζεται από
πέντε (5) µέλη που ορίζονται, µαζί µε τους αναπληρωτές
τους, µε διετή θητεία, µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου από τους φορείς που συµµετέχουν στο
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
β. Το Μικτό Συµβούλιο συνεδριάζει, τακτικά κάθε τρίµηνο, και εκτάκτως, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Γενικού Συντονιστή του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
γ. Τα καθήκοντα του Προέδρου του Μικτού Διακλαδικού Συµβουλίου ασκούνται εκ περιτροπής από τα µέλη
του.
δ. Η µέριµνα για την προπαρασκευή και την επιµέλεια
των συνεδριάσεων του Μικτού Συµβουλίου ανατίθεται
στο Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
ε. Στις συνεδριάσεις του Μικτού Διακλαδικού Συµβουλίου µπορούν να παρίστανται, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του, εκπρόσωποι και άλλων δηµόσιων φορέων και αρχών, ανάλογα µε το αντικείµενο των
συνεδριάσεων.
στ. Τα µέλη του Μικτού Διακλαδικού Συµβουλίου δεν
λαµβάνουν αποζηµίωση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή για
τη συµµετοχή τους σε αυτό.
ζ. Με απόφαση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες για τις επιµέρους
αρµοδιότητες και τη λειτουργία του Μικτού Διακλαδικού
Συµβουλίου.
8. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται
να συστήνονται Τοµείς Φορέων και Υπηρεσιών εντός
του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., να καθορίζονται οι αρµοδιότητές
τους και να ρυθµίζεται κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.»
Άρθρο 103
Στελέχωση Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.
Μετά το άρθρο 27Α του ν. 4058/2012, όπως προστίθεται µε το άρθρο 102 του παρόντος, προστίθεται άρθρο
27Β ως εξής:
«Άρθρο 27Β
Στελέχωση
1. Τα Τµήµατα του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. στελεχώνονται από
ένστολο ή πολιτικό προσωπικό που µετατάσσεται, µετακινείται ή αποσπάται από τις υπαγόµενες στο Υπουργείο
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Υπηρεσίες ή
εποπτευόµενους από αυτό φορείς, από το Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου, καθώς και από άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες του
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Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή φορείς του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
2. Οι αποσπάσεις του προσωπικού για τη στελέχωση
των Τµηµάτων της παραγράφου 1 διενεργούνται και ανανεώνονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του συναρµόδιου
Υπουργού, µετά από πρόταση του Προϊσταµένου του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α., κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούµενους ή συγχωνευόµενους φορείς του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα προς τα Τµήµατα
της παραγράφου 1 διενεργούνται κατά προτεραιότητα.
3. Αρµόδια για τα θέµατα του πολιτικού προσωπικού
είναι τα υπηρεσιακά συµβούλια που είναι αρµόδια για
τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για την αξιολόγηση,
τον πειθαρχικό έλεγχο και όλα τα συναφή µε την υπηρεσιακή κατάσταση του πολιτικού προσωπικού ζητήµατα εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως
ισχύουν κάθε φορά.
4. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του ένστολου προσωπικού
του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων,
Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) συντάσσονται και υπόκεινται σε γνωµάτευση από αξιωµατικούς
του οικείου Σώµατος ως εξής:
α. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού των Τµηµάτων συντάσσονται από τον οικείο Προϊστάµενο του
Τµήµατος και ελλείψει ή κωλύµατος αυτού από τον ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωµατικό του Τµήµατος. Οι ως άνω
εκθέσεις υπόκεινται σε γνωµάτευση από τον Γενικό Συντονιστή του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και, ελλείψει ή κωλύµατος
αυτού, από τον ανώτερο η αρχαιότερο αξιωµατικό του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
β. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Προϊσταµένων των
Τµηµάτων συντάσσονται από τον Γενικό Συντονιστή του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και, ελλείψει ή κωλύµατος αυτού, από
τον ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωµατικό του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. Οι ως άνω εκθέσεις υπόκεινται σε γνωµάτευση από τον αρµόδιο για θέµατα προσωπικού Προϊστάµενο Κλάδου ή Επιτελείου του οικείου Σώµατος.
γ. Η έκθεση αξιολόγησης του Γενικού Συντονιστή του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. συντάσσεται από τον αρµόδιο για θέµατα
προσωπικού Προϊστάµενο Κλάδου ή Επιτελείου του οικείου Σώµατος και υπόκειται σε γνωµάτευση από τον άµεσο προϊστάµενο του συντάκτη.
δ. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες για τις
εκθέσεις αξιολόγησης διατάξεις του οικείου Σώµατος.
5. Ο πειθαρχικός έλεγχος του ένστολου προσωπικού
ασκείται από τους προερχόµενους από το ίδιο Σώµα ιεραρχικά προϊσταµένους του, σύµφωνα µε το ισχύον για
το κάθε Σώµα πειθαρχικό δίκαιο.
6. Tου Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. προΐσταται Γενικός Συντονιστής.
Ως Γενικός Συντονιστής ορίζεται, µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ανώτατος Αξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας ή πολιτικός υπάλληλος µε βαθµό Α΄ του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µε επαρκή γνώση της
αγγλικής γλώσσας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου µπορεί να τοποθετείται ως Γενικός Συντονιστής ανώτατος Αξιωµατικός του Λιµενικού Σώµατος, µε επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
7. Ο Γενικός Συντονιστής, σε περίπτωση απουσίας ή

κωλύµατος, αναπληρώνεται από τον ανώτερο κατά βαθµό ή αρχαιότερο ένστολο προϊστάµενο των Τµηµάτων.
8. Ο Γενικός Συντονιστής ευθύνεται για την οµαλή λειτουργία αυτού και την αποτελεσµατική εκπλήρωση της
αποστολής του. Στο πλαίσιο αυτό ιδίως:
α. Αξιολογεί τις ανάγκες των Τµηµάτων και κατανέµει
το προσωπικό σε αυτές, βάσει των ειδικότερων γνώσεων και ικανοτήτων του.
β. Επιλέγει και τοποθετεί τους προϊσταµένους των
Τµηµάτων σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του παρόντος.
γ. Επικοινωνεί και συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα
και Υπηρεσίες των Σωµάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µε το
Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς και µε οποιαδήποτε άλλη αρµόδια Υπηρεσία ή φορέα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
δ. Παρακολουθεί τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις
σε θέµατα αρµοδιότητας του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και συµµετέχει σε επιτροπές, συνέδρια και συναντήσεις.
ε. Καθορίζει τις προτεραιότητες του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.,
οργανώνει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών και παρέχει στο προσωπικό τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις για την ακριβή εκτέλεση των καθηκόντων του.
στ. Ορίζει εκπροσώπους για τα διάφορα συνέδρια, επιτροπές και συναντήσεις, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
ζ. Εκτελεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται
από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α..
η. Αξιολογεί και αποφασίζει για τις πληροφορίες που
ανταλλάσσονται µε τα κράτη-µέλη, σε περίπτωση που
αυτές αφορούν θέµατα εθνικής ασφάλειας.
θ. Ενηµερώνεται για τα θέµατα που αφορούν την εφαρµογή της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέµατα επιτήρησης συνόρων και διασυνοριακού εγκλήµατος.
9. Προϊστάµενοι των Τµηµάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. επιλέγονται και τοποθετούνται, µε απόφαση του Γενικού
Συντονιστή, ανώτεροι ή ανώτατοι Αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας ή πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µε εµπειρία
στα οικεία αντικείµενα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται να τοποθετούνται προϊστάµενοι των Τµηµάτων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. ανώτεροι ή
ανώτατοι αξιωµατικοί του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής µε συναφή εµπειρία στα οικεία αντικείµενα.
10. Οι προϊστάµενοι των Τµηµάτων διευθύνουν, εποπτεύουν, ελέγχουν και συντονίζουν τις εργασίες του
Τµήµατός τους και παρέχουν τις αναγκαίες προς τούτο
εντολές και οδηγίες στο προσωπικό. Συνεργάζονται µεταξύ τους, καθώς και µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες των Σωµάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη επί θεµάτων αρµοδιότητάς
τους, εισηγούνται τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών
υλοποίησης των δράσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της αποστολής του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και ευθύνονται
για την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία του Τµήµατός τους. Επίσης, συµµετέχουν ως εκπρόσωποι του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. σε ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, διεθνή ή
και σε εγχώρια συνέδρια, συναντήσεις, επιτροπές και οµάδες εργασίας και εκτελούν κάθε άλλο έργο που τους
ανατίθεται από τον Συντονιστή του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και α-

83
νάγεται στα καθήκοντά τους.
11. Οι Υπηρεσίες των Σωµάτων και των φορέων του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
συνεργάζονται άµεσα µε τα Τµήµατα της παραγράφου 1
του παρόντος, προς το σκοπό της πληρέστερης αξιοποίησης και αποτελεσµατικότερης υλοποίησης του σκοπού
και των επιµέρους δράσεων του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.. Προς
τούτο επικοινωνούν τακτικά µε τα ως άνω Τµήµατα, αναφέρουν σε αυτά τυχόν δυσλειτουργίες και προβλήµατα
που ανακύπτουν στην πορεία υλοποίησης των διαφόρων
προγραµµάτων και συµµορφώνονται στις σχετικές υποδείξεις και κατευθύνσεις που δίδονται από αυτά.
12. Στο Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. συστήνονται έως πενήντα (50)
θέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των θέσεων των προϊσταµένων των οργανικών του µονάδων. Με απόφαση
του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µετά από εισήγηση του Γενικού Συντονιστή, κατανέµονται οι θέσεις αυτές στα τµήµατα του
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και καθορίζονται ανά Τµήµα η κατηγορία,
η ειδικότητα και ο βαθµός του προσωπικού για την κάλυψή τους.
13. Οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφοι 5 και 6 εδάφιο α΄ του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), όπως ισχύει, έχουν
ανάλογη εφαρµογή και στο ανωτέρω προσωπικό.»
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 104
Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
1. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας που συστήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2344/1995
(Α΄ 212) αποτελεί Γενική Γραµµατεία του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3013/2002 ( Α΄102) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας έχει
ως αποστολή τη µελέτη, το σχεδιασµό, την οργάνωση
και το συντονισµό της δράσης για την εκτίµηση του κινδύνου, την πρόληψη, ετοιµότητα, ενηµέρωση και αντιµετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το συντονισµό των δράσεων αποκατάστασης, τον έλεγχο της εφαρµογής των ανωτέρω, καθώς και την ενηµέρωση του
κοινού για τα ζητήµατα αυτά. Επίσης, οργανώνει και εποπτεύει το Σύστηµα Εθελοντισµού Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω αποστολής στη Γενική
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας υπάγεται το Πυροσβεστικό Σώµα, το οποίο συνιστά τον επιχειρησιακό της
βραχίονα.»
Άρθρο 105
Διάρθρωση Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας- Σύσταση Συντονιστικής Αρχής
Πολιτικής Προστασίας
1. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας διαρθρώνεται ως εξής:
Α. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.

Β. Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων.
Γ. Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, µε την ακόλουθη συγκρότηση:
1. Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρµογών, η οποία περιλαµβάνει:
α. Τµήµα Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών.
β. Τµήµα Αντιµετώπισης Καταστροφών.
γ. Τµήµα Ερευνών και Τεκµηρίωσης και
δ. Τµήµα Νέων Τεχνολογιών και Εφαρµογών.
2. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού, η οποία περιλαµβάνει:
α. Τµήµα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού.
β. Τµήµα Ελέγχου Εφαρµογής Σχεδιασµού.
γ. Τµήµα Εθελοντισµού και Εκπαίδευσης.
δ. Τµήµα Οικονοµικών και Υποστήριξης Έργων.
3. Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και
Προγραµµάτων.
4. Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης.
5. Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθµού
Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112».
Δ. Πυροσβεστικό Σώµα.
2.α. Στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας συνιστάται Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας
(Σ.Α.Π.Π.), σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης. Στη Σ.Α.Π.Π.
µεταφέρονται, στο σύνολό τους, από τη Γενική Διεύθυνση Συντονισµού του άρθρου 5 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107)
και τις υπαγόµενες σε αυτή οργανικές µονάδες, οι πάσης φύσεως οργανικές θέσεις και το προσωπικό που τις
κατέχει, καθώς και οι κενές οργανικές θέσεις, σύµφωνα
µε την ισχύουσα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος στελέχωση της υπηρεσίας.
β. Της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας
προΐσταται ο Γενικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας µε τριετή (3ετή) θητεία που µπορεί να ανανεώνεται.
Ως Γενικός Συντονιστής ορίζεται, µετά από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, στέλεχος της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας ή των περιφερειακών και
τοπικών υπηρεσιών πολιτικής προστασίας ή πρόσωπο
που είχε διατελέσει στέλεχος των ως άνω υπηρεσιών
για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, το οποίο είτε είναι κατηγορίας ΠΕ και βαθµού τουλάχιστον Β΄ ενός από τους
κλάδους του άρθρου 26 παρ. 2α του π.δ. 151/2004 (Α΄
107), ή τους κλάδους που προβλέπονται στον οργανισµό
της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας ή της
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας µε επαρκή
γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας είτε είναι
στέλεχος του Πυροσβεστικού Σώµατος µε βαθµό τουλάχιστον Πυράρχου, πτυχιούχος Πανεπιστηµίου ηµεδαπής
ή ισότιµου της αλλοδαπής, µε επαρκή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. Η κατοχή µεταπτυχιακού ή
διδακτορικού τίτλου σπουδών συνεκτιµώνται. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα
Πολιτικής Προστασίας, ορίζεται ο Γενικός Συντονιστής
Πολιτικής Προστασίας. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα, τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα, που αφορά τη διαδικασία επιλογής του Γενικού
Συντονιστή και κάθε άλλο συναφές θέµα. Στις Διευθύνσεις της Σ.Α.Π.Π. προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ
ή ΤΕ των κλάδων που αναφέρονται στο άρθρο 26 παρ.
2α του π.δ. 151/2004, οι οποίοι επιλέγονται και τοποθε-
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τούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3528/2007, όπως ισχύει. Στα Τµήµατα και αυτοτελή Γραφεία της
Σ.Α.Π.Π. προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή
ΔΕ σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο. Με τον οργανισµό της Γ.Γ.Π.Π. ή της Σ.Α.Π.Π. καθορίζονται οι κλάδοι
ΠΕ, TE και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για
την κατάληψη θέσεων προϊσταµένων των κατά περίπτωση οργανικών µονάδων ανάλογα µε την ειδικότητα του
κλάδου και το αντικείµενο των συγκεκριµένων οργανικών µονάδων.
γ. Οι αποσπάσεις προσωπικού στη Σ.Α.Π.Π. πραγµατοποιούνται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόµενων υπαλλήλων µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου.
Άρθρο 106
Αποστολή-Αρµοδιότητες - Οργανισµός
Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας
1. α. Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας έχει
ως αποστολή το συντονισµό των δράσεων για την κατάρτιση και την εφαρµογή του σχεδιασµού πολιτικής
προστασίας σε εθνικό επίπεδο, την έρευνα, τη µελέτη
και την τεκµηρίωση του ως άνω σχεδιασµού, σύµφωνα
µε τα σύγχρονα επιστηµονικά και τεχνολογικά δεδοµένα, τη λήψη µέτρων εκτίµησης του κινδύνου, πρόληψης,
ετοιµότητας, ενηµέρωσης και αντιµετώπισης των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, την ενηµέρωση των πολιτών
για τα ζητήµατα αυτά, το συντονισµό των δράσεων αποκατάστασης καταστροφών, τον έλεγχο της εφαρµογής
των ανωτέρω µέτρων και δράσεων, τη συνεργασία µε το
Πυροσβεστικό Σώµα, το οποίο αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα στη διαχείριση των ως άνω καταστροφών,
και άλλους φορείς και υπηρεσίες του Δηµοσίου, καθώς
και την προώθηση των σχέσεων της Γ.Γ.Π.Π. µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους διεθνείς οργανισµούς και αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών στον τοµέα της Πολιτικής Προστασίας, τη συµµετοχή και υλοποίηση διεθνών
και ευρωπαϊκών προγραµµάτων αρµοδιότητάς της και
την προώθηση του εθελοντισµού πολιτικής προστασίας
της χώρας, µε στόχο τη συνολική βελτίωση του επιπέδου προστασίας των πολιτών από καταστροφές, τη µείωση του κινδύνου καταστροφών και τη συµβολή στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας.
β. Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας ασκεί
τις αρµοδιότητες του άρθρου 6 του ν. 3013/2002, όπως
τροποποιείται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Επίσης, είναι αρµόδια για το συντονισµό και την παρακολούθηση της δράσης των Διευθύνσεων, Τµηµάτων και
Γραφείων που υπάγονται σε αυτήν, για το σχεδιασµό,
την εποπτεία, την υλοποίηση και την παρακολούθηση
διεθνών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων αρµοδιότητάς
της, προτείνει στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας κάθε αναγκαίο µέτρο για το σχεδιασµό και την
υλοποίηση της πολιτικής προστασίας της Χώρας και
συµβάλλει στην καλή λειτουργία του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, το οποίο εντάσσεται µε το
άρθρο 68 του παρόντος στο Ε.Σ.Κ.Ε. του Π.Σ..
γ. Ο Γενικός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας ασκεί
τις αρµοδιότητες που εµπίπτουν στην υπό (α) αποστολή

της Γ.Γ.Π.Π., τις υπό (β) αρµοδιότητες, καθώς και κάθε
άλλη αρµοδιότητα που του µεταβιβάζει ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας.
2. Ο Οργανισµός της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής
Προστασίας καταρτίζεται µε προεδρικό διάταγµα, που
εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στον Οργανισµό προβλέπονται ιδίως η οργάνωση
γενικά της υπηρεσίας και η διαίρεσή της σε οργανικές
µονάδες, ο τίτλος και η αρµοδιότητα των οργανικών µονάδων, οι κλάδοι του µόνιµου προσωπικού, οι ειδικότητες και ο αριθµός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου,
κατηγορίας και βαθµού, τα τυχόν ειδικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισµό στις θέσεις κάθε κλάδου, ανάλογα µε την ειδικότητα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, µετά από εισήγηση του Γενικού
Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, σε περίοδο κινητοποίησης της Πολιτικής Προστασίας, µπορούν να συγκροτούνται µονάδες άµεσης επέµβασης και κλιµάκια ειδικών
για την εκτίµηση και αντιµετώπιση των συνεπειών των
καταστροφών, καθώς και την ενίσχυση του έργου των υφιστάµενων µονάδων ή κλιµακίων. Στην ίδια απόφαση
ρυθµίζονται τα ζητήµατα, που αφορούν τη σύνθεση, τη
λειτουργία τους και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. Για τον καθορισµό των εξόδων µετακίνησης και της ηµερήσιας αποζηµίωσης του προσωπικού εκδίδεται κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
4. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, δύναται να υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας φορείς ή υπηρεσίες του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή
άλλων Υπουργείων και να ρυθµίζονται όλα τα οργανωτικά, λειτουργικά και υπηρεσιακά ζητήµατα που προκύπτουν από την υπαγωγή αυτή.
Άρθρο 107
Αναδιάρθρωση, συγχώνευση και κατάργηση
δοµών στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
1. Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας διαρθρώνεται ως ακολούθως:
α. Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρµογών.
β. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού.
γ. Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης.
δ. Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και
Προγραµµάτων.
ε. Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθµού
Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112».
2. Η Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρµογών διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών.
β. Αντιµετώπισης Καταστροφών.
γ. Ερευνών και Τεκµηρίωσης.
δ. Νέων Τεχνολογιών και Εφαρµογών.
3. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τµήµατα:
α. Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού.
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β. Ελέγχου Εφαρµογής Σχεδιασµού.
γ. Εθελοντισµού και Εκπαίδευσης.
δ. Οικονοµικών και Υποστήριξης Έργων.
4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 9 του π.δ. 151/2004
(Α΄ 107), το οποίο προστέθηκε µε την περίπτωση ιστ΄
της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και το
τελευταίο εδάφιο του άρθρου 20 του π.δ. 151/2004 (Α΄
107), το οποίο προστέθηκε µε την περίπτωση ιζ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) καταργούνται.
5. α. Η Γενική Διεύθυνση Συντονισµού των άρθρων 5
και 2 παρ. 2 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107) καταργείται.
β. Οι Διευθύνσεις Σχεδιασµού και Αντιµετώπισης Εκτάκτων αναγκών των άρθρων 10 και 2 παρ. 2 του π.δ.
151/2004 (Α΄ 107), Διεθνών Σχέσεων, Εθελοντισµού, Εκπαίδευσης και Εκδόσεων των άρθρων 16 και 2 παρ. 2 του
π.δ.151/2004 (Α΄ 107), Οικονοµικού και Διοικητικής Υποστήριξης των άρθρων 20 και 2 παρ. 2 του π.δ. 151/2004
(Α΄ 107), καθώς και τα Τµήµατα που υπάγονται σε αυτές,
των άρθρων 2 παρ. 2, 9 όπως ισχύει, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 19, 21, 22, 23 και 24 του π.δ. 151/2004 (Α΄ 107),
καταργούνται.
6. Με τον Οργανισµό της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας ή τον Οργανισµό της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι δύνανται να ενσωµατώνονται σε ενιαίο προεδρικό διάταγµα, µπορούν να
ρυθµίζονται επιµέρους ζητήµατα οργάνωσης, διάρθρωσης, αρµοδιοτήτων και στελέχωσης και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα, ακόµη και κατ’ απόκλιση από τις ρυθµίσεις
του παρόντος νόµου.
Άρθρο 108
Αρµοδιότητες Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας
Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 3013/
2002 (Α΄ 102) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«2. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας:
α. Επεξεργάζεται, σχεδιάζει και παρακολουθεί την εφαρµογή της πολιτικής στον τοµέα της πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, µεριµνά, προωθεί και συντονίζει τις διαδικασίες για τη διαµόρφωση της Εθνικής Πολιτικής για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών, εισηγείται την έγκριση της ανωτέρω πολιτικής στη Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρµογή της ως άνω πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα:
αα. Προωθεί και συντονίζει την από κοινού δράση φορέων και δοµών κατά λόγο αρµοδιότητας, για τη διαµόρφωση προτάσεων πολιτικής µείωσης του κινδύνου καταστροφών σε εθνικό επίπεδο.
ββ. Συντονίζει τη συνεργασία των κεντρικών, αποκεντρωµένων, περιφερειακών και τοπικών δηµόσιων υπηρεσιών και φορέων στα θέµατα πολιτικής προστασίας.
γγ. Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες µονάδες της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄
βαθµού για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων εφαρµογής δράσεων µείωσης
του κινδύνου καταστροφών σε περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο και την ανατροφοδότηση της διαδικασίας του
προηγούµενου εδαφίου.
δδ. Συνεργάζεται σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, µε
τους φορείς οι οποίοι είναι αρµόδιοι για την κατάρτιση
του αναπτυξιακού σχεδιασµού της Χώρας, για την ενσω-

µάτωση στον εν λόγω σχεδιασµό της εγκεκριµένης Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών.
β. Προωθεί και συντονίζει τις διαδικασίες για τη διαµόρφωση του Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας, σύµφωνα µε την Εθνική Πολιτική για τη Μείωση
του Κινδύνου Καταστροφών, επεξεργάζεται τις σχετικές
προτάσεις, εισηγείται την έγκρισή του στη Διυπουργική
Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας,
παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρµογή του. Επίσης, εισηγείται την ένταξη του Εγκεκριµένου Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας στον αναπτυξιακό προγραµµατισµό της Χώρας για χρηµατοδότηση.
γ. Καταρτίζει την πρόταση του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας, σύµφωνα µε τον τριετή
Εθνικό Σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας, η οποία υποβάλλεται από τον Γ.Γ.Π.Π. στο Κ.Σ.Ο.Π.Π. για έγκριση.
Μεριµνά, σε συνεργασία µε αρµόδιους φορείς, για τη δέσµευση πόρων χρηµατοδότησης του ως άνω σχεδιασµού.
δ. Υποστηρίζει τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις και
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄
βαθµού της Χώρας στην υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση της πρότασης του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασµού
Πολιτικής Προστασίας προς το Κεντρικό Συντονιστικό
Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
ε. Παρακολουθεί την εφαρµογή του Ετήσιου Εθνικού
Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας και προβαίνει σε έλεγχο της εφαρµογής του σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες.
στ. Εισηγείται στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη την κατανοµή πιστώσεων, στον τοµέα της πολιτικής προστασίας, προς τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού.
ζ. Καταρτίζει, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους
κρατικούς φορείς, το ετήσιο πρόγραµµα προµηθειών όλων των µηχανικών µέσων και άλλων υλικών, που είναι
αναγκαία για την Πολιτική Προστασία της Χώρας, µε βάση τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας.
η. Συντάσσει τις εκθέσεις απολογισµού δράσεων.
3. Προωθεί την εφαρµοσµένη έρευνα, µελέτη και επεξεργασία θεµάτων που αφορούν την πολιτική προστασία
της Χώρας στους τοµείς της εκτίµησης του κινδύνου,
πρόληψης, προετοιµασίας, αντιµετώπισης ανάκαµψης
και αποκατάστασης από καταστροφές. Στο πλαίσιο αυτό:
α. Συνεργάζεται µε τα ερευνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της Χώρας και δηµόσιους φορείς για την ενσωµάτωση και αξιοποίηση προϊόντων εφαρµοσµένης έρευνας στο σχεδιασµό µείωσης του κινδύνου καταστροφών.
β. Προωθεί και συντονίζει τη συνεργασία δηµόσιων υπηρεσιών και φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο µε τα ερευνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα
της Χώρας για το σκοπό αυτόν.
γ. Προωθεί και συντονίζει τις δράσεις ανάλυσης και
χαρτογράφησης του κινδύνου καταστροφών σε συνεργασία µε τους καθ’ ύλην αρµόδιους δηµόσιους φορείς
και υπηρεσίες σε κεντρικό, αποκεντρωµένο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τους αντίστοιχους ανά κατηγορία κινδύνου ερευνητικούς και ακαδηµαϊκούς φορείς.
δ. Αξιοποιεί Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη και τήρηση τράπεζας πληροφοριών πολιτικής προστασίας για την υποστήριξη του σχεδιασµού πολιτικής προστασίας και την ενηµέρωση του
πληθυσµού σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
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ε. Εγκρίνει και χρηµατοδοτεί προγράµµατα εφαρµοσµένης έρευνας ή µελέτες για την πολιτική προστασία
της Χώρας.
4. Έχει την ευθύνη της τήρησης Ειδικού Φακέλου Καταστροφής για κάθε γενική, περιφερειακή ή τοπική µεγάλης έντασης καταστροφή, στον οποίο περιέχονται τα
στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο του αντίστοιχου σχεδιασµού, για την αντιµετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινοµένων, καθώς
και για την αποκατάσταση των ζηµιών. Στον ίδιο φάκελο
εµπεριέχονται εκθέσεις απολογισµού δράσης των επιµέρους αρµόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των
δράσεων σε περίπτωση αντιµετώπισης παρόµοιων φαινοµένων, που ενσωµατώνονται στην έκθεση απολογισµού δράσεων αναφορικά µε τα προβλεπόµενα στον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας που υποβάλλεται από τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας προς το Κ.Σ.Ο.Π.Π.. Επίσης, περιλαµβάνονται στοιχεία που αφορούν την αποτύπωση της έκτασης και έντασης της καταστροφής και το εκτιµώµενο κόστος αποκατάστασης. Ο φάκελος καταστροφής ολοκληρώνεται µε
τη συµπλήρωση των οικονοµικών στοιχείων που αφορούν το συνολικό κόστος για την αντιµετώπιση και την
αποκατάσταση της καταστροφής µετά το πέρας των
σχετικών διαδικασιών.
5. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας είναι
αρµόδια για το συντονισµό όλων των δράσεων εκτίµησης του κινδύνου, πρόληψης, προετοιµασίας, κινητοποίησης, ετοιµότητας, αντιµετώπισης και αποκατάστασης
των καταστροφών όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών
και φορέων, σύµφωνα µε τον υφιστάµενο σχεδιασµό, µε
κύριο επιχειρησιακό βραχίονα το Πυροσβεστικό Σώµα, υπό την επιφύλαξη της λειτουργικής και επιχειρησιακής
αυτοτέλειας των διαδικασιών και ενεργειών έρευνας και
διάσωσης στη θάλασσα που συντονίζονται από το Ενιαίο
Κέντρο Συντονισµού Έρευνας και Διάσωσης, σύµφωνα
µε τις διατάξεις που διέπουν τις δράσεις αυτές. Στο
πλαίσιο αυτό:
α. Συντονίζει την προετοιµασία του δυναµικού και των
µέσων πολιτικής προστασίας της Χώρας για την αντιµετώπιση πιθανών καταστροφών, στο πλαίσιο του υφιστάµενου σχετικού σχεδιασµού, ανά κατηγορία κινδύνου.
β. Αξιοποιεί τα διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία και
πληροφορίες για την κινητοποίηση του δυναµικού και
των µέσων πολιτικής προστασίας της Χώρας, εν όψει απειλούµενου κινδύνου καταστροφών. Για το σκοπό αυτόν, οργανώνει και λειτουργεί µονάδα αξιολόγησης και
αξιοποίησης της πρόγνωσης καιρικών φαινοµένων και
άλλων πρόδροµων φαινοµένων φυσικών καταστροφών,
µε σκοπό την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναµικού και
των µέσων Πολιτικής Προστασίας, για την αντιµετώπιση
απειλούµενου κινδύνου καταστροφών, καθώς και για την
ενηµέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους
πολίτες.
γ. Οργανώνει και λειτουργεί Εθνικό Σύστηµα Έγκαιρης
Προειδοποίησης.
δ. Συντονίζει το έργο και τις δράσεις αντιµετώπισης
των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινοµένων,
καθώς και το έργο αποκατάστασης των προκαλούµενων
ζηµιών. Ο ανωτέρω συντονισµός περιλαµβάνει και τις
περιπτώσεις εκδήλωσης δράσης για την αντιµετώπιση
των κάθε µορφής καταστροφών κατά την εκδήλωση του
φαινοµένου από τις κάθε είδους εµπλεκόµενες δυνάµεις

πυρόσβεσης και διάσωσης.
ε. Μεριµνά, δια του Πυροσβεστικού Σώµατος, για την
ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας
των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από
τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεοµηνιών και λοιπών
καταστροφών.
στ. Μεριµνά για την οργανωµένη αποµάκρυνση των
πολιτών από µία περιοχή για λόγους προστασίας της ζωής ή της υγείας τους από εξελισσόµενη ή από επικείµενη
καταστροφή. Η λήψη της απόφασης για την οργανωµένη
αποµάκρυνση των πολιτών αποτελεί ευθύνη των κατά
τόπους Δηµάρχων, οι οποίοι έχουν το συντονισµό του
έργου πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση της
καταστροφής σε τοπικό επίπεδο. Όταν η εξελισσόµενη ή
επικείµενη καταστροφή µπορεί να επηρεάσει πάνω από
ένα δήµο, η απόφαση λαµβάνεται από τον αρµόδιο Περιφερειάρχη, ο οποίος µπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη. Στις περιπτώσεις του
άρθρου 2 παρ. 3 σε συνδυασµό µε το άρθρο 8 παρ. 1 περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του ν. 3013/2002 (Α΄ 102), όπως
ισχύει, η ανωτέρω απόφαση λαµβάνεται από τον Γενικό
Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας ή από τον Γραµµατέα
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, και εκτελείται από τους αρµόδιους
Περιφερειάρχες και Δηµάρχους. Η λήψη της απόφασης
βασίζεται στις εισηγήσεις των φορέων που κατά περίπτωση έχουν την ευθύνη περιορισµού των επιπτώσεων
από την εξέλιξη της καταστροφής.
ζ. Λειτουργεί το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, σε µόνιµη βάση και για όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) του άρθρου 68 του παρόντος. Στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας απασχολούνται ειδικευµένα στελέχη Πολιτικής Προστασίας και το
αναγκαίο προσωπικό, στο οποίο περιλαµβάνονται και επιτελικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Ο αριθµός των ανωτέρω επιτελικών στελεχών που διατίθεται για τη στελέχωση του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
6. Καταρτίζει και συντονίζει το έργο της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τοµέα της
Πολιτικής Προστασίας, τόσο σε επίπεδο γενικής ενηµέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών,
προς αντιµετώπιση συγκεκριµένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
7. Τηρεί το Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευµένων Εθελοντών της Πολιτικής Προστασίας, το οποίο αποτελεί µέρος του Ενιαίου Μητρώου Εθελοντών
Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώµατος, εντάσσει σε αυτό και αξιοποιεί Εθελοντικές Οργανώσεις
πολιτικής προστασίας και Ειδικευµένους Εθελοντές πολιτικής προστασίας και χρηµατοδοτεί ενταγµένες στο
Μητρώο Εθελοντικές Οργανώσεις πολιτικής προστασίας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
8. Συντονίζει όλους τους φορείς και τις υπηρεσίες µε
αντικείµενο την κατάρτιση των Γενικών, Περιφερειακών
και Τοπικών Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας, εγκρίνει τα
Σχέδια αυτά και προβαίνει σε έλεγχο και παρακολούθη-
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ση της εφαρµογής τους.
9. Είναι αρµόδια για τα θέµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των στελεχών πολιτικής προστασίας, των
στελεχών όλων των δυνάµεων πολιτικής προστασίας,
των εθελοντών, καθώς και των πολιτών, σε θέµατα πολιτικής προστασίας. Για το σκοπό αυτόν:
α. Συνεργάζεται, χρηµατοδοτεί και αναθέτει στην Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής
Ακαδηµίας την εκπόνηση και εκτέλεση προγραµµάτων
εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης των στελεχών της πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Οµοίως, σχεδιάζει ειδικά προγράµµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώµατος και των µελών τους,
τα οποία υλοποιούνται από την Εθνική Σχολή Πολιτικής
Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.
β. Συνεργάζεται µε το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για το σχεδιασµό προγραµµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης των στελεχών των λοιπών δυνάµεων πολιτικής προστασίας, σε θέµατα πολιτικής προστασίας.
10. Προωθεί τις σχέσεις της Χώρας στον τοµέα της
Πολιτικής Προστασίας µε τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς και αντίστοιχους φορείς πολιτικής προστασίας
άλλων χωρών, συντονίζει την παροχή επιστηµονικής ή υλικής βοήθειας από και προς άλλες χώρες, οι οποίες
πλήττονται από καταστροφές και αξιοποιεί παρόµοια
βοήθεια για τη Χώρα. Το αίτηµα των κρατικών υπηρεσιών
της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
3013/2002, όπως ισχύει, για συνδροµή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε
σκοπό την αντιµετώπιση κάθε µορφής καταστροφών υποβάλλεται αποκλειστικά µέσω της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας.
11. Εισηγείται στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη νοµοθετικά, κανονιστικά ή άλλα αναγκαία µέτρα, για το σχεδιασµό και την υλοποίηση της
Πολιτικής Προστασίας της Χώρας, καθώς και για την εκπλήρωση της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώµατος.»
Άρθρο 109
Αρµοδιότητες των Διευθύνσεων, Τµηµάτων
και Γραφείων της Σ.Α.Π.Π.
1. Η Διεύθυνση Ερευνών και Εφαρµογών της Σ.Α.Π.Π.
έχει ως αποστολή την έρευνα, τη µελέτη και την τεκµηρίωση του σχεδιασµού πολιτικής προστασίας, καθώς και
την ενσωµάτωση των σύγχρονων επιστηµονικών δεδοµένων και τεχνολογιών σε όλες τις φάσεις διαχείρισης
του κινδύνου καταστροφών µε στόχο τη µείωση του κινδύνου καταστροφών και τη συµβολή στην αειφόρο ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό:
Α. Το Τµήµα Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών είναι αρµόδιο για:
α. την επεξεργασία θεµάτων που αφορούν τις διαδικασίες πρόληψης του κινδύνου καταστροφών και τις διαδικασίες αποκατάστασης,
β. το σχεδιασµό των δράσεων πρόληψης καταστροφών και το συντονισµό των φορέων και υπηρεσιών που
µετέχουν στον ως άνω σχεδιασµό,
γ. το συντονισµό του σχεδιασµού αποκατάστασης καταστροφών,
δ. το συντονισµό της εφαρµογής των δράσεων αποκα-

τάστασης,
ε. τη σύνταξη σχετικών µε τα ανωτέρω κανονισµών
και προδιαγραφών.
Β. Το Τµήµα Αντιµετώπισης Καταστροφών είναι αρµόδιο για:
α. την επεξεργασία των θεµάτων που αφορούν το
σχεδιασµό των δράσεων προετοιµασίας και αντιµετώπισης καταστροφών,
β. το σχεδιασµό των δράσεων προετοιµασίας,
γ. το σχεδιασµό αντιµετώπισης καταστροφών,
δ. το συντονισµό των φορέων και υπηρεσιών που µετέχουν στις ως άνω διαδικασίες σχεδιασµού κατά λόγο
αρµοδιότητας και κατηγορίας κινδύνου,
ε. το συντονισµό της προετοιµασίας του δυναµικού και
των µέσων πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του υφιστάµενου σχετικού σχεδιασµού,
στ. την υποστήριξη του Κ.Ε.Π.Π. στο συντονισµό του
έργου της αντιµετώπισης καταστροφών και της διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, σύµφωνα µε τον υφιστάµενο σχεδιασµό,
ζ. το σχεδιασµό, την οργάνωση και τη διενέργεια ασκήσεων πολιτικής προστασίας σε συνεργασία µε λοιπούς φορείς και υπηρεσίες κατά λόγο αρµοδιότητας,
η. την εισήγηση σχετικών µε τα ανωτέρω κανονισµών
και προδιαγραφών,
θ. τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρµογής
του σχεδιασµού πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση καταστροφών,
ι. την εισήγηση σχετικά µε την έγκριση των Γενικών,
Περιφερειακών και Τοπικών Σχεδίων πολιτικής προστασίας στα πλαίσια του ως άνω σχεδιασµού.
Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιεί τα διαθέσιµα επιστηµονικά
στοιχεία και πληροφορίες ανά κατηγορία κινδύνου.
Γ. Το Τµήµα Ερευνών και Τεκµηρίωσης είναι αρµόδιο
για την έρευνα, µελέτη, ανάπτυξη και λειτουργία διαδικασιών διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών ανάλογα
µε το είδος κάθε καταστροφής. Είναι αρµόδιο ιδίως για:
α. Την έρευνα, τη µελέτη και την τεκµηρίωση διαδικασιών διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών.
β. Τη συγκέντρωση, καταγραφή, αξιολόγηση και επεξεργασία στατιστικών και λοιπών στοιχείων που έχουν
σχέση µε τις φυσικές, τεχνολογικές ή άλλες καταστροφές, την ανάλυση των αποτελεσµάτων για τη συναγωγή
συµπερασµάτων και την πρόταση στα αρµόδια Τµήµατα
Πρόληψης και Αποκατάστασης Καταστροφών και Αντιµετώπισης Καταστροφών για τη λήψη µέτρων και τη
βελτίωση του αντίστοιχου σχεδιασµού πολιτικής προστασίας, µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων.
γ. Την προώθηση και το συντονισµό των δράσεων ανάλυσης και χαρτογράφησης του κινδύνου καταστροφών
σε συνεργασία µε τους καθ’ ύλην αρµόδιους δηµόσιους
φορείς και υπηρεσίες, καθώς και τους αντίστοιχους ανά
κατηγορία κινδύνου ερευνητικούς και ακαδηµαϊκούς φορείς.
δ. Την τήρηση του Ειδικού Φακέλου Καταστροφής για
κάθε γενική, περιφερειακή ή τοπική µεγάλης έντασης
καταστροφή.
ε. Την ενηµέρωση και διαχείριση τράπεζας δεδοµένων
για τις κάθε είδους φυσικές καταστροφές.
στ. Τη σύνταξη, µε βάση τον Ειδικό Φάκελο που τηρείται για κάθε καταστροφή, του σχεδίου απολογιστικής έκθεσης του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.
ζ. Τη συγκέντρωση επιστηµονικών ή άλλων πληροφοριών και τη δηµιουργία µονάδας τεκµηρίωσης σε ζητήµα-

88
τα πολιτικής προστασίας.
η. Τη συνεργασία µε ερευνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και αρµόδιους δηµόσιους φορείς και υπηρεσίες για
την προώθηση της εφαρµοσµένης έρευνας, της επιστηµονικής µελέτης και της επεξεργασίας θεµάτων σχετικών µε την πολιτική προστασία στους τοµείς της εκτίµησης του κινδύνου, της πρόληψης, προετοιµασίας, αντιµετώπισης, ανάκαµψης και αποκατάστασης από καταστροφές, καθώς και για την αξιοποίηση σύγχρονων επιστηµονικών δεδοµένων και τεχνολογιών στη διαχείριση
του κινδύνου καταστροφών.
θ. Τη δηµιουργία και διαχείριση τράπεζας πληροφοριών πολιτικής προστασίας σε συνεργασία µε τα ως άνω
ιδρύµατα, φορείς και υπηρεσίες που συλλέγουν, επεξεργάζονται και τηρούν δεδοµένα πολιτικής προστασίας για
την υποστήριξη του σχεδιασµού πολιτικής προστασίας.
ι. Την υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Σ.Κ.Ε. του
Πυροσβεστικού Σώµατος µε τη διάθεση επιχειρησιακής
πληροφορίας πολιτικής προστασίας και την εξασφάλιση
των προϋποθέσεων για τη χρήση της ανωτέρω πληροφορίας από το Κ.Ε.Π.Π., σε συνεργασία µε το Τµήµα Νέων
Τεχνολογιών και Εφαρµογών της οικείας Διεύθυνσης.
ια. Τη µελέτη και το σχεδιασµό διαδικασιών για την αξιοποίηση των διαθέσιµων επιστηµονικών δεδοµένων
κατά κατηγορία κινδύνου και δεδοµένων πρόγνωσης
καιρικών και άλλων φυσικών φαινοµένων, σε συνεργασία µε ερευνητικούς και ακαδηµαϊκούς φορείς και αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα µε σκοπό την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναµικού και των µέσων Πολιτικής Προστασίας, για την αντιµετώπιση απειλούµενου κινδύνου καταστροφών, καθώς και για την ενηµέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους
πολίτες στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος Έγκαιρης
Προειδοποίησης.
ιβ. Την υλοποίηση διαδικασιών αξιολόγησης και ανατροφοδότησης του σχεδιασµού πολιτικής προστασίας
σε όλες τις φάσεις διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών σε συνεργασία µε τις αρµόδιες, για κάθε τοµέα σχεδιασµού οργανικές µονάδες της Σ.Α.Π.Π..
ιγ. Την εισήγηση προς τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού, για την έγκριση και χρηµατοδότηση προγραµµάτων εφαρµοσµένης έρευνας ή µελετών για την πολιτική προστασία.
Δ. Το Τµήµα Νέων Τεχνολογιών και Εφαρµογών είναι
αρµόδιο για:
α. Την ανάπτυξη και λειτουργία νέων τεχνολογιών και
εφαρµογών, καθώς και το σχεδιασµό καινοτόµων υπηρεσιών µε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την αξιοποίηση των διαθέσιµων επιστηµονικών
δεδοµένων ανά κατηγορία κινδύνου καταστροφών µε
σκοπό: αα) την υποστήριξη του σχεδιασµού πολιτικής
προστασίας σε όλες τις φάσεις διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών σε συνεργασία µε τις λοιπές οργανικές µονάδες της οικείας Διεύθυνσης, ββ) την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναµικού και των µέσων πολιτικής προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνου καταστροφών
και γγ) την ενηµέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών
προς τους πολίτες στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος
Έγκαιρης Προειδοποίησης Πολιτών.
β. Την υποστήριξη της λειτουργίας του Ε.Σ.Κ.Ε. µέσω
των ανωτέρω εφαρµογών.
γ. Τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής ή άλλης πρόσφορης διασύνδεσης µε άλλα Επιχειρησιακά Κέντρα και µε

τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄
βαθµού.
δ. Τη µέριµνα για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων διαχείρισης έκτακτης ανάγκης
και τη συµβατότητά τους µε τα υπόλοιπα συστήµατα
πληροφορικής και επικοινωνιών της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.
ε. Την ανάπτυξη και λειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών της Σ.Α.Π.Π. και του
Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας
και τη µέριµνα για τη δηµιουργία και διαχείριση του δικτύου Η/Υ της Σ.Α.Π.Π..
στ. Την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τους σκοπούς της πολιτικής
προστασίας σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους φορείς
της Γ.Γ.Π.Π. και την υποστήριξη της εφαρµογής τους.
ζ. Τη µέριµνα για την εγκατάσταση και ορθή λειτουργία τηλεπικοινωνιακών µέσων σε κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας και την τεχνική υποστήριξη
των αποστολών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
η. Την εγκατάσταση και συντήρηση των δικτύων Η/Υ
Τηλεπικοινωνίας (σταθερή, κινητή, δορυφορική, ασύρµατη) και των περιφερειακών συστηµάτων τηλεπικοινωνίας.
θ. Τη µέριµνα για τη συντήρηση ηλεκτροπαραγωγικών
ζευγών (Η/Ζ, UPS), ηλεκτρονικών συσκευών, τηλεοπτικοακουστικών µέσων (προβολικά, τηλεοράσεις, βίντεο,
εικονοτηλέφωνο, κεραίες), φαξ κ.λπ..
ι. Τη λειτουργία συστηµάτων συναγερµού και συστήµατος πυρασφάλειας.
2. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού έχει ως αποστολή το συντονισµό των δράσεων για την κατάρτιση
και την εφαρµογή του σχεδιασµού πολιτικής προστασίας
σε εθνικό επίπεδο µε στόχο τη συνολική βελτίωση του επιπέδου προστασίας των πολιτών από καταστροφές, τη
µείωση του κινδύνου καταστροφών και τη συµβολή στην
αειφόρο ανάπτυξη της Χώρας. Στο πλαίσιο αυτό:
Α. Το Τµήµα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού είναι αρµόδιο για:
α. Την παρακολούθηση των διαδικασιών διαµόρφωσης
της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών και του Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας.
β. Στον ανωτέρω σχεδιασµό περιλαµβάνεται ο προϋπολογισµός πολιτικής προστασίας της χώρας, από πλευράς λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών, για το σύνολο των Υπουργείων, των εποπτευόµενων φορέων και
της Γ.Γ.Π.Π., καθώς και εισήγηση του Τµήµατος για την
προµήθεια των αναγκαίων υλικών και µέσων για την αντιµετώπιση καταστροφών.
γ. Την κατάρτιση της πρότασης του Ετήσιου Εθνικού
Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας.
δ. Την κατάρτιση, σε συνεργασία µε αρµόδιους δηµόσιους φορείς, του ετήσιου προγράµµατος προµηθειών όλων των µέσων και υλικών, που είναι αναγκαία για την
πολιτική προστασία της Χώρας, µε βάση τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας.
Β. Το Τµήµα Ελέγχου Εφαρµογής Σχεδιασµού είναι
αρµόδιο για:
α. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρµογής
της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών και του Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας
από τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες.
β. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τον
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έλεγχο της εφαρµογής της Εθνικής Πολιτικής Μείωσης
του Κινδύνου Καταστροφών και του Εθνικού Σχεδιασµού
Πολιτικής Προστασίας.
γ. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρµογής
του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας
και τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για το
σκοπό αυτόν.
δ. Τον έλεγχο της αξιοποίησης όλων των διαθέσιµων
υλικών και µέσων πολιτικής προστασίας για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων κατά την αντιµετώπιση καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του υφιστάµενου σχεδιασµού.
ζ. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης του ετήσιου προγράµµατος προµηθειών όλων των
µέσων και υλικών, που είναι αναγκαία για την πολιτική
προστασία της Χώρας, µε βάση τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας.
η. Τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων απολογισµού
δράσεων.
Γ. Το Τµήµα Εθελοντισµού και Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για:
α. Την κατάρτιση και το συντονισµό του έργου της
πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον
τοµέα της πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο γενικής ενηµέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών
οδηγιών, προς αντιµετώπιση συγκεκριµένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
β. Την τήρηση ενιαίου Μητρώου Εθελοντών Πολιτικής
Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώµατος, την ένταξη σε
αυτό, αξιοποίηση και χρηµατοδότηση των εθελοντικών
οργανώσεων πολιτικής προστασίας, καθώς και την ένταξη στο Μητρώο και αξιοποίηση των ειδικευµένων εθελοντών πολιτικής προστασίας.
γ. Την παρακολούθηση θεµάτων που αφορούν το συντονισµό, τη χρηµατοδότηση και ανάθεση στην Πυροσβεστική Ακαδηµία της εκπόνησης και εκτέλεσης προγραµµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιµόρφωσης και
µετεκπαίδευσης των στελεχών της πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, των αιρετών
των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού και το σχεδιασµό ειδικών
προγραµµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας και των µελών τους, τα οποία υλοποιούνται από την
Πυροσβεστική Ακαδηµία.
δ. Την επεξεργασία εισήγησης για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.
ε. Την επιχειρησιακή ένταξη των εθελοντικών οργανώσεων στα µέσα και το δυναµικό της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας.
στ. Την ενεργοποίηση των ενταγµένων Εθελοντικών
Οργανώσεων και των Ειδικευµένων Εθελοντών σε κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας.
ζ. Την εποπτεία, τον έλεγχο και την επικοινωνία µε τις
ενταγµένες εθελοντικές οµάδες και τους ειδικευµένους
εθελοντές, την παρακολούθηση της δραστηριότητας και
του προγραµµατισµού τους, την τήρηση αρχείου δράσεών τους και τη διεξαγωγή ετήσιου απολογισµού.
η. Το σχεδιασµό δράσεων και την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων για τη διάδοση του εθελοντισµού σε θέµατα
πολιτικής προστασίας.

θ. Την εισήγηση επί προπτυχιακών και µεταπτυχιακών
προγραµµάτων σπουδών, σεµιναρίων και άλλων προγραµµάτων στην Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας ή
σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για θέµατα πολιτικής προστασίας.
ι. Την επεξεργασία και εισήγηση δράσεων, καθώς και
το συντονισµό, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και το Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων, του
έργου της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τοµέα της πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο γενικής ενηµέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιµετώπιση συγκεκριµένης
καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
ια. Την επιµέλεια έκδοσης ενηµερωτικών, τεχνικών και
επιστηµονικών ανακοινώσεων της Γ.Γ.Π.Π. [βιβλία, περιοδικά, ενηµερωτικά φυλλάδια, οπτικούς δίσκους (cd
rom)] κ.λπ..
ιβ. Τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης της Γ.Γ.Π.Π. µε
περιοδικά, βιβλία, φυλλάδια και λοιπό υλικό, που αναφέρεται σε θέµατα πολιτικής προστασίας, την τεκµηρίωση,
ταξινόµηση και ηλεκτρονική διαχείριση του υλικού της
βιβλιοθήκης.
ιγ. Την εξυπηρέτηση του προσωπικού της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και κάθε ενδιαφερόµενου ερευνητή µε την εξεύρεση και διάθεση ή
το δανεισµό βιβλίων και λοιπών εντύπων. Τη συνεργασία
µε άλλες βιβλιοθήκες του εσωτερικού ή εξωτερικού. Τη
µέριµνα για την πρόσβαση σε εθνικές και διεθνείς βιβλιοθήκες µέσω διαδικτύου. Τη σύνταξη βιβλιογραφικών
δελτίων, την παροχή βιβλιογραφικών πληροφοριών
στους ενδιαφερόµενους και την τήρηση και ενηµέρωση
καταλόγου των αποκτηµάτων της βιβλιοθήκης.
ιδ. Την ενηµέρωση και τον εµπλουτισµό της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Π..
Δ. Το Τµήµα Οικονοµικών και Υποστήριξης Έργων έχει
τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα αναγκαία στοιχεία για την κατάρτιση ή τροποποίηση του προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και
έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εκτέλεσής του.
β. Καταρτίζει πρόταση για την κατανοµή των πιστώσεων, στον τοµέα της πολιτικής προστασίας, προς τους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού.
γ. Μεριµνά για την παροχή εντολής για την εκκαθάριση των αποδοχών και λοιπών αµοιβών, καθώς και κάθε
είδους αποζηµιώσεων του προσωπικού της Σ.Α.Π.Π. και
του Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.
δ. Μεριµνά για τη στέγαση, συντήρηση και την εκκαθάριση µισθωµάτων κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων εξοπλισµού στα οποία στεγάζεται η Γενική Γραµµατεία
Πολιτικής Προστασίας.
ε. Μεριµνά για την ασφάλεια, καθαριότητα και ευταξία
του κτιρίου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.
στ. Προβαίνει στην προµήθεια κάθε πάγιου και αναλώσιµου υλικού ή εφοδίου και µεριµνά για την ανάληψη εκτέλεσης εργασιών ή µελετών για τις ανάγκες της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.
ζ. Μεριµνά για τη διαχείριση δηµόσιου υλικού, πάγιου
ή αναλώσιµου, καθώς και για την αξιοποίηση, προµήθεια
ή εκποίηση κάθε κινητού περιουσιακού στοιχείου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.
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η. Παρακολουθεί την αποθήκη υλικού και µεριµνά για
την ικανοποίηση των αναγκών της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας και τηρεί βιβλία και στοιχεία.
θ. Παραλαµβάνει από τις µόνιµες ή ευκαιριακές επιτροπές παραλαβής των κάθε είδους και φύσεως υλικών,
αναλωσίµων και µη και τα διαθέτει στις επιµέρους οργανικές µονάδες.
ι. Μεριµνά για κάθε θέµα που αφορά την κίνηση, διάθεση και έλεγχο της χρήσης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Σ.Α.Π.Π..
ια. Μεριµνά για τη διακίνηση της αλληλογραφίας µέσω
ΕΛ.ΤΑ. ή από ιδιωτικές εταιρείες.
ιβ. Τη διαχείριση προγραµµάτων και έργων πολιτικής
προστασίας που χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό, την Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπούς Διεθνείς Οργανισµούς. Ειδικότερα, είναι αρµόδιο για τις
διαδικασίες προγραµµατισµού, ανάθεσης και διαχείρισης
συµβάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειµένου και οικονοµικής διαχείρισης έργου.
3. Το Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας
και Προγραµµάτων έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Προωθεί τις σχέσεις της Χώρας στον τοµέα της πολιτικής προστασίας µε τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς και αντίστοιχους φορείς πολιτικής προστασίας
άλλων χωρών, συντονίζει την παροχή επιστηµονικής ή υλικής βοήθειας από και προς άλλες χώρες σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και εισηγείται για την αξιοποίηση της βοήθειας αυτής.
β. Εισηγείται τα αναγκαία µέτρα για την εναρµόνιση
της ελληνικής νοµοθεσίας, σε θέµατα πολιτικής προστασίας, προς το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συµβάσεις και παρακολουθεί τη σύναψη και υλοποίηση διεθνών συµφωνιών και συνεργασιών.
γ. Συνεργάζεται µε τις λοιπές οργανικές µονάδες της
Γ.Γ.Π.Π., καθώς και µε άλλους φορείς για την εισήγηση
και διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων, συνεδρίων, συναντήσεων, εκπαιδεύσεων, εκθέσεων, ασκήσεων και ηµερίδων.
δ. Εισηγείται την πραγµατοποίηση ταξιδιών του προσωπικού της Γ.Γ.Π.Π. στο εξωτερικό για επίσηµες επισκέψεις ή υπηρεσιακές αποστολές.
ε. Παρακολουθεί τις δράσεις αρµοδιότητας Πολιτικής
Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συµβουλίου
της Ευρώπης και Διεθνών Οργανισµών και υποβάλλει για
έγκριση και χρηµατοδότηση αντίστοιχα προγράµµατα.
στ. Συµµετέχει στην επεξεργασία και εφαρµογή συµβάσεων, αποφάσεων, συστάσεων και µελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συµβουλίου της Ευρώπης και Διεθνών Οργανισµών σε αντικείµενα της Γ.Γ.Π.Π..
ζ. Σχεδιάζει και υποβάλλει προτάσεις και την υλοποίηση προγραµµάτων σε συνεργασία µε τις λοιπές οργανικές µονάδες της Σ.Α.Π.Π. κατά λόγο αρµοδιότητας.
η. Εποπτεύει, παρακολουθεί, υλοποιεί και εφαρµόζει
τα διεθνή και ευρωπαϊκά προγράµµατα αποστολής της
Σ.Α.Π.Π., καθώς και τη διενέργεια κάθε αναγκαίας συναφούς πράξης.
4. Το Γραφείο Διαχείρισης Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθµού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112» είναι αρµόδιο:
α. Για την παρακολούθηση της εφαρµογής της Ενωσιακής και Εθνικής νοµοθεσίας για την υλοποίηση και
λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθµού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112», καθώς και την κατάρτιση, ανάθεση και παρακολούθηση της εκτέλεσης της κάθε σχετικής µε τη λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθµού

Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης «112» Σύµβασης.
β. Για την παρακολούθηση των θεµάτων υλοποίησης
και λειτουργίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθµού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112», τη συνεργασία µε τους
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, την εισήγηση θεσµικών
ρυθµίσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της ΥΚΕΑ
112, την ενηµέρωση του κοινού για το «112» και για τη
δυνατότητα εντοπισµού της θέσης του καλούντος, τη
συνεργασία µε αντίστοιχους φορείς της Ε.Ε. και εθνικούς φορείς κρατών - µελών της Ε.Ε. για θέµατα που αφορούν το «112», την παροχή στοιχείων για τη λειτουργία της υπηρεσίας του «112» σε εθνικούς και διεθνείς
φορείς, την ανάπτυξη του «112» και την παρακολούθηση
κάθε άλλου συναφούς µε το «112» θέµατος.
5. Το Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης είναι αρµόδιο
για:
α. Το χειρισµό όλων των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης του µόνιµου και µε θητεία προσωπικού, του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και µε
σχέση έµµισθης εντολής, του προσωπικού του Γραφείου
του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, του Γραφείου Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων και όλων των θεµάτων αποσπάσεων, µετατάξεων και κάθε είδους υπηρεσιακών µεταβολών.
β. Το χειρισµό των θεµάτων συµβάσεων µίσθωσης έργου.
γ. Την εφαρµογή µέτρων για τον έλεγχο και την τήρηση του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων.
δ. Τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας.
ε. Τη µέριµνα για τις µετακινήσεις των υπαλλήλων στο
εσωτερικό ή το εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας.
στ. Τον προγραµµατισµό και την ανίχνευση αναγκών
της Σ.Α.Π.Π. σε ανθρώπινο δυναµικό.
ζ. Την τήρηση του προσωπικού µητρώου των υπαλλήλων και την επεξεργασία των στοιχείων για τις εκάστοτε
µεταβολές του προσωπικού της Σ.Α.Π.Π..
η. Την οργάνωση των υπηρεσιών της Σ.Α.Π.Π. και την
υποβολή προτάσεων για την οργανωτική αναδιάρθρωσή
της σε συνεργασία µε τις αρµόδιες οργανικές µονάδες.
θ. Τη µέριµνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συµβουλίων.
ι. Το χειρισµό θεµάτων εφαρµογής του συστήµατος
εκθέσεων αξιολόγησης του προσωπικού.
ια. Τη µελέτη και εφαρµογή µέτρων για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, την υλοποίηση
δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και τον ανασχεδιασµό των χρησιµοποιούµενων εντύπων στο
πλαίσιο αρµοδιοτήτων της υπηρεσίας.
ιβ. Την εφαρµογή µέτρων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του υπηρετούντος προσωπικού.
ιγ. Τη µέριµνα για την προώθηση και παρακολούθηση
της διαδικασίας µέχρι τη δηµοσίευσή τους, των νοµοθετικών και άλλων κειµένων που καταρτίζονται από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας.
ιδ. Τη σύνταξη στην αρχή κάθε έτους του απολογισµού των δράσεων της Σ.Α.Π.Π. του προηγούµενου έτους και τον προγραµµατισµό του επόµενου έτους.
ιε. Την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας.
ιστ. Τη διακίνηση και διεκπεραίωση της υπηρεσιακής
αλληλογραφίας, την αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων και τη διαχείριση ζητηµάτων περαιτέρω χρήσης δηµόσιας πληροφορίας.
ιζ. Την επικύρωση και βεβαίωση της ακρίβειας αντιγρά-
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φων ή φωτοαντιγράφων εγγράφων ή δικαιολογητικών.
ιη. Την τήρηση του αρχείου της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας.
Άρθρο 110
Δυναµικό και µέσα πολιτικής προστασίας
1. Το άρθρο 3 του ν. 3013/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 3
Δυναµικό και µέσα Πολιτικής Προστασίας
1. Στο δυναµικό και στα µέσα Πολιτικής Προστασίας
περιλαµβάνονται:
α. Ειδικευµένα στελέχη Πολιτικής Προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στα οποία ανατίθεται η επίβλεψη εκπόνησης και εφαρµογής των σχεδίων, προγραµµάτων και µέτρων Πολιτικής Προστασίας,
καθώς και ο συντονισµός των αναγκαίων ενεργειών.
β. Το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες σε επιχειρησιακό επίπεδο για τις επιµέρους δράσεις Πολιτικής
Προστασίας και, κυρίως, για την ετοιµότητα και την αντιµετώπιση των καταστροφών [όπως Πυροσβεστικό Σώµα,
Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή, ΕΛ.ΑΣ., Ε.Κ.Α.Β.,
Ένοπλες Δυνάµεις, Ο.Α.Σ.Π., υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, της Περιφέρειας, των Δήµων, της
Δ.Ε.Η. Α.Ε. και των θυγατρικών της (Α.Δ.Μ.Η.Ε.,
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κ.λπ.), του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και των θυγατρικών
του, της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., της Δ.Ε.Σ.Φ.Α.
Α.Ε., της Ε.Μ.Υ. κ.λπ.].
γ. Οι εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας,
καθώς και οι ειδικευµένοι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που
έχουν πιστοποιηθεί σχετικώς από την Πυροσβεστική Ακαδηµία, εντάσσονται στο σχεδιασµό της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και αναλαµβάνουν την υποστήριξη σχεδίων και δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης, καθώς και δράσεις ετοιµότητας και αντιµετώπισης καταστροφών.
2.α. Σε περιπτώσεις γενικών καταστροφών, περιφερειακών και τοπικών µεγάλης έντασης ή καταστροφών εξειδικευµένου χαρακτήρα, καθώς και σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εντάσσονται στις δυνάµεις
της Πολιτικής Προστασίας, µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας ή του εξουσιοδοτηµένου Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
ή του εξουσιοδοτηµένου Περιφερειάρχη, πολίτες µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία, καθώς και πάσης φύσεως µέσα που ανήκουν σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα µε τους
αντίστοιχους χειριστές τους, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την αντιµετώπιση των καταστροφών.
β. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών
και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία και το ύψος της καταβαλλόµενης αποζηµίωσης, για τη χρήση των µέσων και την απασχόληση
των πολιτών και των χειριστών των µέσων.
γ. Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές
καταστροφές της παρούσας παραγράφου αίρεται αυτοδικαίως µε την πάροδο εξαµήνου, δύναται δε να ανανεώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής

Προστασίας, ύστερα από βεβαίωση των κατά περίπτωση
αρµόδιων αποκεντρωµένων οργάνων πολιτικής προστασίας ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης,
καθώς και µε ειδική αιτιολογία για τους λόγους για τους
οποίους οι επιπτώσεις από τις καταστροφές δεν έχουν
ακόµη αντιµετωπισθεί.»
2. Το υπ’ αριθµ. 5 εδάφιο της περίπτωσης θ΄ της παρ. ΙΙ
του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«5. Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειµένου για τοπικές καταστροφές µικρής έντασης, ύστερα από εξουσιοδότηση του Γενικού
Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας σύµφωνα µε το άρθρο
8 του ν. 3013/2002.»
3. Για τους δηµοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν
στους φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος η άρνηση σύµπραξης ή προσήκουσας εκτέλεσης καθηκόντων
στο πλαίσιο της υλοποίησης των Γενικών και Ειδικών
Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας και της εφαρµογής των
διατάξεων του παρόντος νόµου και της εν γένει νοµοθεσίας για την Πολιτική Προστασία της Χώρας συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα, το οποίο διώκεται υποχρεωτικώς και τιµωρείται κατά τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 111
Ανασυγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής
Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας
1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3013/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας στην οποία µετέχουν οι Υπουργοί:
α. Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως
Πρόεδρος,
β. Οικονοµικών,
γ. Εθνικής Άµυνας,
δ. Εσωτερικών,
ε. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
στ. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
ζ. Παιδείας και Θρησκευµάτων,
η. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
θ. Υγείας,
ι. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
ια. Ναυτιλίας και Αιγαίου και
ιβ. κατά περίπτωση, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ή ο Υφυπουργός Επικρατείας ή ο Υπουργός Επικρατείας.
Στις συνεδριάσεις της λαµβάνουν µέρος, κατά περίπτωση και αρµοδιότητα, και άλλοι Υπουργοί, εφόσον, κατά την κρίση του Προέδρου, θεωρείται αναγκαία η παρουσία τους.»
2. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4
του ν. 3013/2002 αναριθµούνται σε β΄ και γ΄ αντιστοίχως, προστίθεται δε περίπτωση α΄ ως ακολούθως:
«α. Εγκρίνει την Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του
Κινδύνου Καταστροφών και τον Εθνικό Σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας.»
Άρθρο 112
Ανασυγκρότηση του Κεντρικού Συντονιστικού
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του
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ν. 3013/2002 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Συνιστάται Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
2. Στη σύνθεσή του µετέχουν:
α. Ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας, ως
Πρόεδρος,
β. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµόσιας Τάξης,
γ. Ο Γενικός Γραµµατέας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας,
δ. Οι Γενικοί Γραµµατείς των Υπουργείων:
δ.1. Οικονοµικών,
δ.2. Εσωτερικών,
δ.3. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
δ.4. Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
δ.5. Παιδείας και Θρησκευµάτων,
δ.6. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
δ.7. Υγείας,
δ.8. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
δ.9. Ναυτιλίας και Αιγαίου,
δ.10. Ο Υπαρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α..,
δ.11. Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώµατος και
δ.12. Οι Πρόεδροι Ε.Ν.Π.Ε. και Κ.Ε.Δ.Ε..
ε. Στη σύνθεσή του, επίσης, µπορεί να µετέχει ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, για θέµατα αντίστοιχων καταστροφών στην περιοχή
αρµοδιότητάς του.
3. Σε περιπτώσεις γενικών, καθώς και ιδιαίτερου χαρακτήρα περιφερειακών ή τοπικών µεγάλης έντασης καταστροφών, το ίδιο όργανο µπορεί να συνεδριάζει µε τη
συµµετοχή των αντίστοιχων Υπουργών ή των αρµόδιων
για την Πολιτική Προστασία Υφυπουργών, ύστερα από
σχετική πρόσκληση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος και προεδρεύει.»
2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3013/2002
προστίθεται εδάφιο η΄ ως ακολούθως:
«η. Εγκρίνει τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασµό Πολιτικής
Προστασίας.»
Άρθρο 113
Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου
Καταστροφών- Εθνικός Σχεδιασµός Πολιτικής
Προστασίας - Ετήσιος Εθνικός Σχεδιασµός
Πολιτικής Προστασίας
1. Σχεδιάζεται κάθε πέντε (5) έτη «Εθνική Πολιτική για
τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών». Η ως άνω πολιτική στοχεύει στην αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των
πολιτών και στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης της
Χώρας. Για τη διαµόρφωσή της λαµβάνονται υπόψη η ανάλυση του κινδύνου καταστροφών σε συνάρτηση µε
τους διαθέσιµους οικονοµικούς πόρους, οριζόντιες και
τοµεακές πολιτικές, ιδίως δε οι πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιµατική αλλαγή, την
υγεία, την ασφάλεια, την εκπαίδευση και κατάρτιση και
λοιπά και µετέχουν οι δηµόσιοι φορείς κατά λόγο αρµοδιότητας, ακαδηµαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, φορείς
του παραγωγικού τοµέα και λοιποί φορείς του ιδιωτικού
τοµέα, εµπλεκόµενοι στη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών.
2. Η Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών εγκρίνεται από τη Διυπουργική Επιτροπή

Πολιτικής Προστασίας. Η ως άνω πολιτική ενσωµατώνεται στον αναπτυξιακό σχεδιασµό της Χώρας και αποτελεί κύριο άξονα αυτού για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Η Γ.Γ.Π.Π. είναι αρµόδια, µέσω της Σ.Α.Π.Π.,
για την προώθηση και το συντονισµό των διαδικασιών
διαµόρφωσης της ως άνω πολιτικής. Οι επιµέρους διαδικασίες και λοιπές λεπτοµέρειες για την κατάρτιση και
την αναθεώρηση της ως άνω πρότασης προς τη Διυπουργική Επιτροπή, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου
της εφαρµογής της εγκεκριµένης Εθνικής Πολιτικής για
τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών ορίζονται µε τον
οργανισµό της Γ.Γ.Π.Π. και της Σ.Α.Π.Π..
3. Καθιερώνεται «Εθνικός Σχεδιασµός Πολιτικής Προστασίας» τριετούς διάρκειας, ο οποίος περιλαµβάνει το
σύνολο των δράσεων πολιτικής προστασίας, που αφορούν όλους τους τοµείς διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών και ειδικότερα την πρόληψη, την προετοιµασία, την αντιµετώπιση, την αποκατάσταση και την ανατροφοδότηση του σχεδιασµού διαχείρισης του κινδύνου
σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η κατάρτιση του Εθνικού
Σχεδιασµού πραγµατοποιείται βάσει της Εθνικής Πολιτικής για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών. Οι σχετικές δράσεις χρηµατοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
Γ.Γ.Π.Π. προωθεί και συντονίζει τις διαδικασίες για την
κατάρτιση της πρότασης του τριετούς Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας δια της Σ.Α.Π.Π., µε τη µορφή Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Πολιτική Προστασία. Την πρόταση εισηγείται ο Γενικός Γραµµατέας
Πολιτικής Προστασίας στο Κ.Σ.Ο.Π.Π. για περαιτέρω επεξεργασία. Η τελική πρόταση, µετά την ενσωµάτωση
των παρατηρήσεων του Κ.Σ.Ο.Π.Π., υποβάλλεται από
τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας στη Διυπουργική Επιτροπή προς έγκριση. Η Σ.Α.Π.Π. της
Γ.Γ.Π.Π. υποστηρίζει το Κ.Σ.Ο.Π.Π. κατά την ανωτέρω
διαδικασία. Στον εγκεκριµένο Εθνικό Σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας ορίζονται οι οικονοµικοί πόροι υλοποίησης των σχετικών δράσεων. Στον Εθνικό Σχεδιασµό µετέχουν φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Οι επιµέρους διαδικασίες και οι λοιπές λεπτοµέρειες για την
κατάρτιση και αναθεώρηση της πρότασης του Εθνικού
Σχεδιασµού προς τη Διυπουργική Επιτροπή, καθώς και οι
διαδικασίες ελέγχου της εφαρµογής του εγκεκριµένου
Εθνικού Σχεδιασµού ορίζονται µε τον οργανισµό της
Γ.Γ.Π.Π. και της Σ.Α.Π.Π..
4. Ο Ετήσιος Εθνικός Σχεδιασµός Πολιτικής Προστασίας του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 3013/2002 καταρτίζεται βάσει του τριετούς Εθνικού
Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας σε ετήσια βάση από
την αρµόδια µονάδα της Γ.Γ.Π.Π., η οποία είναι η
Σ.Α.Π.Π. και υποβάλλεται από τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας στο Κ.Σ.Ο.Π.Π. για έγκριση. Οι επιµέρους διαδικασίες και οι λοιπές λεπτοµέρειες για την
κατάρτιση της πρότασης του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασµού προς το Κ.Σ.Ο.Π.Π., καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου της εφαρµογής του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασµού ορίζονται µε τον οργανισµό της Σ.Α.Π.Π..
5. Ετησίως υποβάλλεται από τον Γενικό Γραµµατέα
Πολιτικής Προστασίας έκθεση απολογισµού δράσεων αναφορικά µε τα προβλεπόµενα στον «Ετήσιο Εθνικό
Σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας» προς το Κ.Σ.Ο.Π.Π..
Οι ως άνω εκθέσεις λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαδικα-
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σία αναθεώρησης του «Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής
Προστασίας». Μετά τη λήξη της τριετίας υποβάλλεται από τον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας έκθεση
απολογισµού δράσεων αναφορικά µε τα προβλεπόµενα
στον Εθνικό Σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας προς τη
Διυπουργική Επιτροπή, η οποία λαµβάνεται υπόψη κατά
τη διαδικασία αναθεώρησης της «Εθνικής Πολιτικής Μείωσης του Κινδύνου Καταστροφών». Η διαδικασία και
λοιπές λεπτοµέρειες για την κατάρτιση των ανωτέρω εκθέσεων απολογισµού δράσεων ορίζονται µε τον οργανισµό της Σ.Α.Π.Π..
Άρθρο 114
Εθνικό Σύστηµα Έγκαιρης Προειδοποίησης
Ιδρύεται και λειτουργεί στη Σ.Α.Π.Π. «Εθνικό Σύστηµα
Έγκαιρης Προειδοποίησης», µε σκοπό τη διασφάλιση
της διαλειτουργικότητας όλων των συστηµάτων προστασίας των πολιτών από την εκδήλωση καταστροφικών
φαινοµένων ή συµβάντων, που λειτουργούν σε κεντρικό
και περιφερειακό επίπεδο και την ένταξή τους σε Εθνικό
Σχεδιασµό Έγκαιρης Προειδοποίησης, ο οποίος καταρτίζεται κάθε έτος από τη Σ.Α.Π.Π. και υλοποιείται στο
πλαίσιο του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής
Προστασίας. Ειδικότερα το Εθνικό Σύστηµα Έγκαιρης
Προειδοποίησης συνιστούν διαδικασίες και υποδοµές
που εξασφαλίζουν την παραγωγή και την αξιολόγηση
της πληροφορίας σχετικά µε επερχόµενα καταστροφικά
φαινόµενα ή συµβάντα, τη λήψη αποφάσεων και την ενηµέρωση των πολιτών, µε σκοπό την προετοιµασία του
πληθυσµού και των δυνάµεων πολιτικής προστασίας για
την αντιµετώπιση των ανωτέρω συµβάντων, τη βελτίωση
της δυνατότητας αντίδρασης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και τη µείωση των απωλειών.
Άρθρο 115
Αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέα
Πολιτικής Προστασίας
1. Οι περιπτώσεις β΄και ε΄ του άρθρου 8 του ν. 3013/
2002 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«β. Εισηγείται στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη το χαρακτηρισµό καταστροφής, ως
γενικής και την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης, για
την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.»
«ε. Εισηγείται στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη τη διάθεση και κατανοµή των πιστώσεων, που είναι εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό
της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς
και των, τυχόν, αναγκαίων έκτακτων ενισχύσεων, στους
πρωτοβάθµιους και δευτεροβάθµιους Ο.Τ.Α., για την υλοποίηση σχεδιασµού και εφαρµογής µέτρων πολιτικής
προστασίας. Οι ως άνω έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις
διατίθενται απευθείας στους Ο.Τ.Α. από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις του ετήσιου προϋπολογισµού της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή
των υπό τούτου εξουσιοδοτηµένων οργάνων.»
2. Ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας µπορεί, µε απόφασή του, να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του
σε ιεραρχικώς κατώτερα όργανα, µε την εξαίρεση των
αρµοδιοτήτων που του έχει µεταβιβάσει ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, µπο-

ρεί, µε απόφασή του, να ορίζει και τρίτο πρόσωπο ως Εθνικό Εκπρόσωπο Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος αναφέρεται στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.
Άρθρο 116
Λειτουργία Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας
Στο άρθρο 15 του ν. 3013/2002 προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:
«5. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ως κατωτέρω:
α. Το Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα, το Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων, οι Διευθύνσεις, τα Τµήµατα
και τα Γραφεία της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, µε το ωράριο των δηµοσίων υπηρεσιών.
β. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων
(Ε.Σ.Κ.Ε.) σε εικοσιτετράωρη βάση.
γ. Σε περιπτώσεις κινητοποίησης της Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Πολιτικής Προστασίας, τµηµατικά ή ολόκληρη, η Γενική
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί σε δεκαεξάωρη ή εικοσιτετράωρη βάρδια.»
Άρθρο 117
Αποστολή και δράση
Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
Το άρθρο 14 του ν. 3013/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 14
Αποστολή και δράση των Εθελοντών
Πολιτικής Προστασίας
1. Αποστολή του εντασσόµενου στο Σύστηµα Εθελοντισµού Πολιτικής Προστασίας εθελοντή είναι η παροχή
συνδροµής στους αρµόδιους κρατικούς φορείς στο έργο
της προστασίας της ζωής, υγείας και της περιουσίας των
πολιτών από φυσικούς, ανθρωπογενείς και λοιπούς κινδύνους, που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης
κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου.
2. Οι Ειδικευµένοι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας
και οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας των Εθελοντικών Οµάδων Πολιτικής Προστασίας συντρέχουν τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, δρουν και υποστηρίζουν το έργο των Αρχών και των κρατικών υπηρεσιών για την εκπλήρωση της αποστολής τους, σύµφωνα
µε τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης.»
Άρθρο 118
Ρυθµίσεις θεµάτων
Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
Μετά το άρθρο 14 του ν. 3013/2002 προστίθενται άρθρα 14Α έως 14Ι ως ακολούθως:
«Άρθρο 14Α
Ορισµοί
Για το σκοπό του παρόντος νοούνται ως:
α. «Εθελοντής Πολιτικής Προστασίας»: Το φυσικό
πρόσωπο, το οποίο εντάσσεται στο δυναµικό της Πολιτι-
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κής Προστασίας και παρέχει, σε συνεργασία µε φορείς
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς
οργανισµούς, άµισθη και µη κερδοσκοπική υπηρεσία
προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Ως Εθελοντής
Πολιτικής Προστασίας νοείται τόσο ο Ειδικευµένος Εθελοντής όσο και το µέλος Εθελοντικής Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας.
β. «Ειδικευµένος Εθελοντής»: Το φυσικό πρόσωπο,
το οποίο λόγω της επιστηµονικής ή της επαγγελµατικής
κατάρτισής του ή της πιστοποιηµένης εκπαίδευσης και εµπειρίας του, µπορεί να συνεισφέρει και ανταποκρίνεται
µε πληρότητα σε δράσεις πρόληψης, αντιµετώπισης και
αποκατάστασης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Ο Ειδικευµένος Εθελοντής εντάσσεται στο δυναµικό της Πολιτικής Προστασίας και, σε συνεργασία µε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισµούς, παρέχει άµισθη και µη κερδοσκοπική
υπηρεσία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
γ. «Εθελοντική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας»: Είναι η οµάδα προσώπων, η οποία εντάσσεται στο δυναµικό της Πολιτικής Προστασίας και σε συνεργασία µε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς επιχειρησιακούς οργανισµούς, δραστηριοποιείται στην παροχή µη
κερδοσκοπικών υπηρεσιών προς όφελος του κοινωνικού
συνόλου.
δ. «Σύστηµα Εθελοντισµού Πολιτικής Προστασίας»:
Συνιστά το θεσµικό, κανονιστικό, διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας των Εθελοντών, Ειδικευµένων
Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής
Προστασίας που έχουν πιστοποιηθεί και ενταχθεί στο οικείο Μητρώο, δρουν δε, σύµφωνα µε το ν. 3013/2002, όπως ισχύει, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας.
ε. «Ενιαίο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
και Πυροσβεστικού Σώµατος»: Είναι το Μητρώο, το οποίο απαρτίζεται από το Μητρώο Εθελοντικών οργανώσεων και Ειδικευµένων Εθελοντών της Πολιτικής Προστασίας και το Ειδικό Μητρώο Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώµατος.
Άρθρο 14 Β
Ένταξη και κατηγοριοποίηση
Εθελοντικών Οργανώσεων
και Ειδικευµένων Εθελοντών
1. Στη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας της
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας τηρείται Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευµένων Εθελοντών. Η ένταξη στο Μητρώο αυτό γίνεται µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας µετά από
γραπτή αίτηση του ενδιαφεροµένου και υποβολή φακέλου µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά.
2. Στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας µπορούν να ενταχθούν οι Εθελοντικές Οργανώσεις που αποτελούν νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και οµάδες προσώπων
που από τη συστατική τους πράξη προκύπτει ότι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των Ο.Τ.Α. και των οποίων ο
σκοπός επικεντρώνεται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας, όπως προκύπτει από το καταστατικό τους. Για την
ένταξη Εθελοντικής Οργάνωσης στο ανωτέρω Μητρώο
απαιτείται η ένταξη µέρους ή του συνόλου των µελών
τους ως Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, ονοµαστικά
απαριθµούµενων, µε τις προϋποθέσεις του παρόντος άρ-

θρου. Κάθε εθελοντής µπορεί να είναι µέλος µιας µόνο
οµάδας, η οποία αναγράφεται στην κάρτα εθελοντή.
3. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις εντάσσονται σε µία ή
περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων,
µε σκοπό την ενίσχυση των αρµόδιων για καθεµία από
αυτές κρατικών φορεών: α) δασοπροστασία (επιτήρηση
των δασικών οικοσυστηµάτων κατά την αντιπυρική περίοδο και καθαρισµοί της βλάστησης για τη µείωση του
κινδύνου), β) δασοπυρόσβεση, γ) έρευνα και διάσωση, δ)
πρώτες βοήθειες, ε) παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας, στ) οργάνωση
και λειτουργία χώρων συγκέντρωσης πληθυσµού µετά από καταστροφές/αρωγή στους πληγέντες µετά από καταστροφές, ζ) τηλεπικοινωνίες (αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες) και η) οριζόντιες δράσεις ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών.
4. Οι Ειδικευµένοι Εθελοντές εντάσσονται σε µία ή περισσότερες από τις κατηγορίες δράσεων της προηγουµένης παραγράφου ή σε δράσεις πρόληψης και προετοιµασίας, λαµβάνοντας υπόψη την επιστηµονική ή επαγγελµατική κατάρτισή τους ή την πιστοποιηµένη εκπαίδευση και εµπειρία τους. Στο πλαίσιο ανάληψης δράσεων αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών, οι Ειδικευµένοι Εθελοντές δεν εντάσσονται στις κατηγορίες της προηγούµενης παραγράφου, όταν έχουν την ιδιότητα µέλους
ενταγµένων Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας ή όπου η δράση αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών δεν είναι δυνατόν να αναληφθεί σε ατοµικό επίπεδο.
5. Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας δύνανται να είναι
Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία ή υπήκοοι τρίτων
χωρών που είναι κάτοχοι άδειας παραµονής επί µακρόν
διαµένοντος, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Μιλούν µε επάρκεια την ελληνική γλώσσα.
β. Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Εξαίρεση από την προϋπόθεση είναι δυνατή µόνο αν ασκούν καθήκοντα που δεν απαιτούν
επίπεδο γνώσεων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
γ. Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για εγκλήµατα που αποτελούν κωλύµατα για την πρόσληψη
στο Δηµόσιο, σύµφωνα µε τον Υπαλληλικό Κώδικα
(ν. 3528/2007, όπως ισχύει).
δ. Έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος
της ηλικίας τους. Όσον αφορά το ανώτερο όριο ηλικίας,
σε περίπτωση που εµπλέκονται στην αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών, αυτό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το πεντηκοστό πέµπτο (55ο) έτος, ενώ, προκειµένου για δράσεις πρόληψης και αποκατάστασης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το εξηκοστό πέµπτο (65ο) έτος της ηλικίας
τους. Οι Ειδικευµένοι Εθελοντές, οι οποίοι δεν εµπλέκονται ενεργά σε δράσεις πεδίου, µπορούν να παρέχουν
τη συνδροµή τους χωρίς όριο ηλικίας.
ε. Έχουν αποδεδειγµένα καλή σωµατική υγεία ή υγεία
που να επιτρέπει την άσκηση των δράσεων για τις οποίες εντάσσονται στο Μητρώο Εθελοντών, καθώς και καλή
ψυχική υγεία.
στ. Έχουν λάβει την απαιτούµενη εκπαίδευση και πιστοποίηση από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας
ή από άλλο αναγνωρισµένο από αυτήν φορέα.
6. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
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και η διαδικασία ένταξης για την εγγραφή των Εθελοντικών Οργανώσεων στο Μητρώο Εθελοντών Πολιτικής
Προστασίας της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, γίνεται ο χαρακτηρισµός αυτών ως εθνικών, περιφερειακών και τοπικών, ορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησής τους και η διαδικασία πιστοποίησης από την Εθνική
Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και από άλλους φορείς που έχουν πιστοποιηθεί
από αυτήν κατά τις διατάξεις του παρόντος, καθορίζονται τα καθήκοντα των ενταγµένων στις ως άνω οργανώσεις Εθελοντών και προσδιορίζονται οι κυρώσεις και
οι λόγοι διαγραφής από το Μητρώο. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η
διαδικασία ένταξης των Ειδικευµένων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας στο Μητρώο της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας, τα κριτήρια αξιολόγησής τους, οι
κυρώσεις και οι λόγοι διαγραφής τους από το Μητρώο.
Άρθρο 14 Γ
Εκπαίδευση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
1. Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας έχει επιτελικό και συντονιστικό ρόλο στην εκπαίδευση και µετεκπαίδευση των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, η οποία πραγµατοποιείται από την Εθνική Σχολή Πολιτικής
Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται ο τρόπος πραγµατοποίησης της εκπαίδευσης, ο
αριθµός των εκπαιδευτικών σειρών, η ελάχιστη διάρκεια
της εισαγωγικής εκπαίδευσης και το πρόγραµµα πραγµατοποίησής της, τα εκπαιδευτικά αντικείµενα και η διδακτέα ύλη, το είδος, η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης των υποψήφιων Εθελοντών µετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποίησης
και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζονται κατηγορίες εθελοντών που εξαιρούνται
από επιµέρους εκπαιδευτικά αντικείµενα ή από το σύνολο αυτών, ιδίως όταν ασκούν κατ’ επάγγελµα τις δράσεις
για τις οποίες πρόκειται να εκπαιδευθούν και να πιστοποιηθούν.
2. Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας µπορεί
να συνεργάζεται, πέραν της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας,
και µε αρµόδιους κρατικούς φορείς ή µε ιδιωτικούς φορείς που έχουν πιστοποιηθεί είτε από την Πυροσβεστική
Ακαδηµία κατά τις διατάξεις του παρόντος είτε από άλλους ειδικώς εξουσιοδοτηµένους ή αναγνωρισµένους
προς τούτο φορείς, καθώς και µε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., που έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν εκπαίδευση σχετική
µε τους τοµείς δράσης Πολιτικής Προστασίας ή να την υποστηρίζουν εν όλω ή εν µέρει σε επιµέρους σχετικούς
τοµείς, να συνάπτει µνηµόνια συνεργασίας και προγραµµατικές συµβάσεις µε αυτούς και να προτείνει τον ετήσιο προγραµµατισµό εκπαιδεύσεων. Οι Εθελοντές ενηµερώνονται από το Τµήµα Εθελοντισµού και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας για τα κάθε είδους εκπαιδευτικά προγράµµατα και υποβάλλουν αίτηση
στην Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας για την ένταξή τους σε αυτά. Στα ανωτέρω µνηµόνια συνεργασίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διάρκεια της εκπαίδευσης των Εθελοντών, η οποία ολοκληρώνεται µε θεωρητική και πρακτική αξιολό-

γηση των υποψηφίων, η πρακτική και η θεωρητική τους
εξάσκηση, το εκπαιδευτικό υλικό και η υλικοτεχνική υποδοµή.
3. Στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών αρκεί ως πιστοποίηση της εκπαίδευσης η άδεια ραδιοερασιτέχνη
που δίδεται κατόπιν εξετάσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 2801/2000 (Α΄ 46), όπως ισχύει, και στις κείµενες κάθε φορά διατάξεις. Με απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας µπορεί να προβλέπονται και άλλες περιπτώσεις ειδικών πιστοποιήσεων, για
κατηγορίες εθελοντών που δραστηριοποιούνται σε εξειδικευµένες εθελοντικές δράσεις όταν διαθέτουν συγκεκριµένους αναγνωρισµένους τίτλους σπουδών ή άδειες
άσκησης επαγγέλµατος.
4. Η εκπαίδευση σε επιχειρησιακά καθήκοντα, ως προϋπόθεση για τη συµµετοχή των Ειδικευµένων Εθελοντών και των Εθελοντικών Οµάδων Πολιτικής Προστασίας σε επιχειρήσεις τακτικού επιπέδου, διεξάγεται από
τον εκάστοτε φορέα που παρέχει την εκπαίδευση και αναφέρονται στο φάκελο και στο ατοµικό δελτίο του κάθε
Εθελοντή. Για την εκπαίδευση χορηγείται βεβαίωση του
αρµόδιου φορέα µε συγκεκριµένη διάρκεια ισχύος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από το φορέα αυτόν.
Άρθρο 14 Δ
Επιχειρησιακή Εµπλοκή και Συντονισµός Εθελοντών
1.α. Η αρµοδιότητα κινητοποίησης των Εθελοντικών
Οργανώσεων ανήκει στο Ε.Σ.Κ.Ε. ή στα Περιφερειακά
Κέντρα Επιχειρήσεων. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις εντάσσονται επιχειρησιακά στον αρµόδιο ανά περιστατικό επιχειρησιακό φορέα.
β. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας διατηρεί
σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα της κινητοποίησης των
Εθελοντικών Οργανώσεων, κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και σε περιπτώσεις κατάστασης έκτακτης ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας. Το πλαίσιο, ο τρόπος και οι αρµοδιότητες
κατά την επιχειρησιακή εµπλοκή Εθελοντικών Οργανώσεων, καθώς και Ειδικευµένων Εθελοντών στο τακτικό επίπεδο καθορίζεται µε απόφαση του οικείου φορέα, που
έχει τη διοίκηση του περιστατικού ή/και τη διεύθυνση της
αποστολής.
γ. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις είναι υποχρεωµένες να
ενηµερώνουν τις κατά τόπον αρµόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας για τη διαθεσιµότητά τους,
τα ενεργά µέλη και τα µέσα που διαθέτουν για την εκπλήρωση της αποστολής τους, καθώς και για κάθε µεταβολή αυτών. Ακολούθως οι Υπηρεσιακές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας ενηµερώνουν τους αντίστοιχους επιχειρησιακούς φορείς (Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων) για τη διαθεσιµότητα σε ανθρώπινο δυναµικό και µέσα ανά φορέα και αντικείµενο για την ένταξη στον περαιτέρω σχεδιασµό των επιχειρησιακών φορέων.
2. Η αρµοδιότητα κινητοποίησης των Ειδικευµένων Εθελοντών ανήκει στη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν αιτήµατος αρµόδιου φορέα. Οι Ειδικευµένοι Εθελοντές δύνανται να εντάσσονται επιχειρησιακά σε άλλους φορείς µετά από κινητοποίησή τους από
τη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, την οποία
υποχρεούνται να ενηµερώνουν για την έκβαση της απο-
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στολής τους.
3. Προϋπόθεση για την επιχειρησιακή ένταξη Εθελοντικής Οµάδας Πολιτικής Προστασίας αποτελεί η αποδεδειγµένη εκπαίδευση των ενταγµένων στο Σύστηµα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14Γ του παρόντος.
4. Σε περίπτωση επιχειρησιακής εµπλοκής Εθελοντικής Οργάνωσης σε τακτικό επίπεδο (πεδίο) ανεξάρτητα
από το είδος δράσης, την αποκλειστική ευθύνη για την
καταλληλότητα των Εθελοντών που συµµετέχουν φέρει
η Εθελοντική Οργάνωση, στην οποία ανήκουν.
5. Η αξιολόγηση του εξοπλισµού και των µέσων των Εθελοντικών Οργανώσεων, που προορίζονται για χρήση
κατά τις επιχειρήσεις, θα γίνεται από τους αρµόδιους ανά δράση και κατά τόπους φορείς, µε βάση τις διαπιστωµένες επιχειρησιακές δυνατότητες.
6. Οι λοιπές διαδικασίες επιχειρησιακής ένταξης Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευµένων Εθελοντών καθορίζονται µε την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος.
Άρθρο 14Ε
Αξιολόγηση των Εθελοντικών Οργανώσεων
και των Ειδικευµένων Εθελοντών
Αρµόδιος για την εποπτεία των δράσεων και για τη σύνταξη εντύπων και εκθέσεων αξιολόγησης των Εθελοντικών Οργανώσεων και των Ειδικευµένων Εθελοντών
είναι κάθε δηµόσιος φορέας, ο οποίος κατά την άσκηση
της αποστολής του, ζήτησε και έλαβε τη συνδροµή Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση τα έντυπα και οι εκθέσεις αξιολόγησης αποστέλλονται στη
Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας, µέσω της αντίστοιχης κατά τόπον υπηρεσιακής µονάδας Πολιτικής
Προστασίας του δήµου και της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων. Οι υπηρεσιακές µονάδες Πολιτικής Προστασίας
συντάσσουν επίσης έντυπα και εκθέσεις αξιολόγησης,
τα οποία αποστέλλουν οµοίως. Η Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας είναι αρµόδια για την τελική αξιολόγηση των Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευµένων
Εθελοντών. Κάθε διαδικαστική λεπτοµέρεια για την εποπτεία των Εθελοντών και την αξιολόγησή τους ορίζεται
µε την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος.
Άρθρο 14ΣΤ
Στολή - διακριτικά - ατοµικό δελτίο Εθελοντή
1. Στη στολή των Εθελοντών αναγράφεται συµµετρικά
στο πίσω και άνω µέρος το λογότυπο «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ». Για τη δήλωση της ιδιότητας των Εθελοντών οι στολές φέρουν υποχρεωτικά το επίσηµο σήµα της Πολιτικής Προστασίας στον αριστερό
βραχίονα και το σήµα της Εθελοντικής Οργάνωσης στο
δεξιό, όπως, επίσης, στο εµπρόσθιο αριστερό µέρος του
στήθους την ένδειξη της κατηγορίας δράσης στην οποία
εντάσσονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του
άρθρου 14Β του παρόντος. Η στολή των Εθελοντών πρέπει να πληροί τους κανόνες υγείας και ασφάλειας ανάλογα µε τη χρήση, για την οποία προορίζεται. Στις περιπτώσεις βοηθητικών εργασιών ή όπου η στολή δεν είναι
αναγκαία, οι Εθελοντές µπορούν να φορούν γιλέκο ή
µπουφάν, ανάλογα µε την εποχή του έτους, τα οποία θα

φέρουν ανάλογα διακριτικά σήµατα.
2. Κάθε Εθελοντής υποχρεούται κατά την άσκηση των
επιχειρησιακών καθηκόντων του να φέρει ατοµικό δελτίο Εθελοντή, στο οποίο θα αναφέρεται η σχετική ειδίκευσή του. Κάθε λεπτοµέρεια για τον τύπο και το περιεχόµενο του ατοµικού δελτίου καθορίζεται µε την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος. Το
δελτίο συµπληρώνεται και επικαιροποιείται µετά την Ενταξη του εθελοντή στο Μητρώο ανάλογα µε την περαιτέρω εκπαίδευση που µπορεί να λαµβάνει.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη στολή, τα
διακριτικά, το ατοµικό δελτίο Εθελοντή και κάθε άλλο
συναφές ζήτηµα.
4. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος δύνανται να παραχωρούνται δωρεάν κατά χρήση
αποσυρθέντα οχήµατα του Π.Σ. σε ενταγµένες στο Μητρώο της Γ.Γ.Π.Π. Εθελοντικές Οργανώσεις, οι οποίες,
σύµφωνα µε το καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται
στον τοµέα της δασοπυρόσβεσης. Με την για οποιονδήποτε λόγο λύση ή διάλυση των Εθελοντικών αυτών Οργανώσεων τα ως άνω οχήµατα επιστρέφουν στο Π.Σ. µε
ευθύνη των οργάνων διοίκησής τους.
Άρθρο 14Ζ
Εξασφάλιση διαθεσιµότητας
Εθελοντών - υποχρεώσεις εργοδοτών
1. Τα µέλη των ενταγµένων στο Μητρώο Εθελοντικών
Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και οι Ειδικευµένοι
Εθελοντές που είναι υπάλληλοι του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.,
κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού ή του ιδιωτικού τοµέα, για όσο χρόνο µετέχουν υπό την ανωτέρω ιδιότητα στην αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών, εφόσον
κινητοποιηθούν από τους αρµόδιους φορείς ή αξιοποιηθούν αποδεδειγµένα από αυτούς για την αντιµετώπιση
πραγµατικής ανάγκης, λαµβάνουν υποχρεωτικά ισόχρονη άδεια απουσίας, η οποία δεν συνυπολογίζεται στην
προβλεπόµενη κανονική ετήσια άδειά τους. Κατ’ αντιστοιχία, δεν συνυπολογίζεται στην κανονική κατ’ έτος άδεια ο χρόνος απουσίας τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και για τη συµµετοχή τους σε κοινές ασκήσεις ετοιµότητας ή σε συντονιστικά όργανα µε τους αρµόδιους φορείς, εφόσον έχουν κληθεί. Με απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας καθορίζεται ο
τρόπος απόδειξης της κινητοποίησης ή της αξιοποίησής
τους.
2. Ο χρόνος συµµετοχής στις δραστηριότητες της
προηγούµενης παραγράφου θεωρείται ως χρόνος απασχόλησης στην κύρια εργασία τους µε όλα τα εργασιακά
δικαιώµατα που συνεπάγεται, πλην της υποχρέωσης καταβολής αµοιβής από τον εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική εισφορά του εργοδότη και του εργαζοµένου Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας καλύπτεται από τον φορέα στον οποίο αυτός απασχολείται, αν πρόκειται για το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. ή
Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού και, αν απασχολείται στον ιδιωτικό τοµέα, καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας ορίζεται ο τρόπος απόδειξης της επιχειρησιακής ένταξης και της πραγµατικής άσκησης των καθηκόντων του Εθελοντή και καθενός από τα µέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων, για τα οποία υπάρχει σχετικό αίτη-
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µα κινητοποίησης και εντολή επιχειρησιακής εµπλοκής,
σύµφωνα µε το άρθρο 14Δ του παρόντος και ρυθµίζεται
κάθε άλλο ζήτηµα εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
4. Οι ρυθµίσεις και τα ευεργετήµατα του παρόντος ισχύουν µόνο για τους Ειδικευµένους Εθελοντές και τα
µέλη Εθελοντικών Οργανώσεων, που έχουν πιστοποιηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας
και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 14Ζ του παρόντος για την ένταξη στο οικείο Μητρώο.
Άρθρο 14Η
Ηθικές Αµοιβές και Κυρώσεις
1. Η απονοµή ηθικών αµοιβών στους Εθελοντές για εξαιρετικές πράξεις, υπερβαίνουσες το µέτρο εκτέλεσης
των καθηκόντων τους γίνεται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, µετά από σχετική
γνωµοδότηση του αρµόδιου επιχειρησιακού φορέα. Το
είδος και ο τρόπος απονοµής ηθικών αµοιβών προσδιορίζονται µε την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6
του παρόντος.
2. Η µη ανταπόκριση Εθελοντικής Οργάνωσης ή Ειδικευµένου Εθελοντή στην πλειοψηφία των περιστατικών
στα οποία καλούνται ανά έτος, η επανειληµµένη αδικαιολόγητη άρνηση συµµετοχής στα συντονιστικά όργανα
Πολιτικής Προστασίας, η πληµµελής εκτέλεση των καθηκόντων τους, η ανάληψη κερδοσκοπικής δραστηριότητας στον τοµέα της πολιτικής προστασίας, η έλλειψη συνεργασίας µε τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας ή
τους επιχειρησιακούς φορείς και η παροχή ανακριβών
στοιχείων στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
συνιστούν λόγους διαγραφής από το οικείο µητρώο της
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. Πρόσθετοι
λόγοι διαγραφής µπορούν να προβλεφθούν µε την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος. Η
διαγραφή γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Πολιτικής Προστασίας µετά από γνωµοδότηση των κατά
τόπους υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας ή των αρµόδιων επιχειρησιακών φορέων. Αναστέλλεται υποχρεωτικώς, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, η ιδιότητα του µέλους εθελοντικής οργάνωσης
πολιτικής προστασίας και του Ειδικευµένου Εθελοντή σε
περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης και έως την έκδοση
αµετάκλητου αθωωτικού βουλεύµατος ή αµετάκλητης αθωωτικής απόφασης για τα εγκλήµατα που αποτελούν
κωλύµατα κατάταξης για τους συµµετέχοντες σε διαγωνισµό πρόσληψης Δοκίµων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα
κανονισµό κατάταξης. Σε περίπτωση αµετάκλητης καταδίκης, το µέλος διαγράφεται από το Μητρώο. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας µπορεί
να ορίζονται οι λόγοι αναστολής της ιδιότητας του µέλους εθελοντικής οργάνωσης πολιτικής προστασίας και
του Ειδικευµένου Εθελοντή και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα, καθώς και η συνδροµή ή µη και οι προϋποθέσεις
του ασυµβιβάστου ανάµεσα στις ιδιότητες αυτές και την
ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη.
Άρθρο 14Θ
Οικονοµική ενίσχυση
1. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, στο
πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισµού της, προβλέπει ει-

δικό κονδύλιο για τη χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων
των ενταγµένων στο οικείο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευµένων Εθελοντών. Η κατανοµή των
ανωτέρω χρηµατοδοτήσεων, καθώς και η διάθεση εξοπλισµού και µέσων, γίνεται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας. Οι προδιαγραφές για
τον εξοπλισµό και τα µέσα πρέπει να είναι σύµφωνες µε
αυτές των επιχειρησιακών φορέων για το αντίστοιχο έργο. Τα κριτήρια της χρηµατοδότησης καθορίζονται µε
την απόφαση του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος.
2. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις και οι Ειδικευµένοι Εθελοντές που χρηµατοδοτούνται από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας δεν θα λαµβάνουν λοιπούς
πόρους από άλλους φορείς του Υπουργείου Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 14Ι
Ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη
Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
1. Σε περίπτωση ατυχήµατος κατά την εκπλήρωση της
αποστολής τους, οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας
καλύπτονται από το δικό τους ασφαλιστικό φορέα, το δε
ατύχηµα θεωρείται ότι έλαβε χώρα στο πλαίσιο της κύριας απασχόλησής τους, εξαιτίας αυτής και γι’ αυτήν, βεβαιώνεται δε και ρυθµίζεται µε βάση τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τον ασφαλιστικό φορέα της κύριας απασχόλησής τους και τις διατάξεις του παρόντος
για την απόδειξη της επιχειρησιακής ένταξης και της
πραγµατικής άσκησης των καθηκόντων του Εθελοντή
και καθενός από τα µέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων
για τα οποία υπάρχει σχετικό αίτηµα κινητοποίησης και
εντολή επιχειρησιακής εµπλοκής σύµφωνα µε το άρθρο
14Δ του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθµίζεται κάθε
άλλο ζήτηµα εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
2. Με δαπάνη του Δηµοσίου παρέχεται νοσοκοµειακή
και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη στους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και νοσηλεύονται εξαιτίας τραυµατισµού ή άλλου ατυχήµατος
που προκλήθηκε κατά την άσκηση των εθελοντικών καθηκόντων τους, εφόσον αποδειχθεί κατά τα ανωτέρω η
επιχειρησιακή τους ένταξη, η πραγµατική άσκηση των
καθηκόντων τους και η ύπαρξη εντολής για επιχειρησιακή τους εµπλοκή. Οι ανωτέρω Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας νοσηλεύονται υπό τις ίδιες συνθήκες, που ισχύουν και για το προσωπικό του φορέα που τους ενέταξε
επιχειρησιακά. Για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας που τραυµατίστηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και, εξαιτίας του τραυµατισµού αυτού, απαιτείται µακροχρόνια θεραπεία ή έχει προκληθεί µερική
ή ολική αναπηρία, ισχύουν τα προβλεπόµενα για το προσωπικό του φορέα που τους ενέταξε επιχειρησιακά. Οι
παραπάνω δαπάνες καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό αυτόν στον προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου Υγείας.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Κατάστασης
Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, όπως ισχύει) για την αστική ευθύνη των δηµοσίων υπαλλήλων, ισχύουν και για
τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας, µόνο κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους και εφόσον υπάρχει σχετικό αίτηµα κινητοποίησης και εντολή επιχειρησιακής ε-
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µπλοκής, σύµφωνα µε το άρθρο 14Δ του παρόντος.»
Άρθρο 119
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων και
του Οργανισµού της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής
Προστασίας, η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας
εξακολουθεί να λειτουργεί µε τη διάρθρωση και τα όργανα που προβλέπονται από τις κείµενες, κατά το χρόνο
δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, διατάξεις.
2. Οι ενταγµένοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Ειδικευµένοι Εθελοντές και Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας παραµένουν στο καθεστώς
που ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
έως ότου προβούν στις διαδικασίες πιστοποίησης και ένταξης στο οικείο Μητρώο Εθελοντών κατά τις διατάξεις
του παρόντος. Για τις Εθελοντικές Οργανώσεις οι προϋποθέσεις του άρθρου 14Β συµπεριλαµβανοµένης της πιστοποίησης από την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας, πρέπει να συντρέχουν για κάθε ενταγµένο µέλος
τους ατοµικώς.
3. Το χρονικό διάστηµα παραµονής στο προϋφιστάµενο καθεστώς δεν µπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Άπρακτη παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήµατος χωρίς προσαρµογή των Εθελοντών και των Εθελοντικών Οµάδων συνιστά λόγο αυτοδίκαιης διαγραφής τους από τα οικεία
Μητρώα Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων.
4. Εντός έτους από την έκδοση της απόφασης του άρθρου 14Β παράγραφος 6 του παρόντος, η Συντονιστική
Αρχή Πολιτικής Προστασίας προβαίνει στην επαναξιολόγηση των Ειδικευµένων Εθελοντών και των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, προκειµένου
να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις που τάσσονται από τις διατάξεις του παρόντος
νόµου.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3907/2011
Άρθρο 120
Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61)
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«2. Επίσης, ορίζεται ως υπεύθυνη εθνική αρχή για την
εφαρµογή της απόφασης 573/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Μαΐου 2007,
σχετικά µε τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων.»
2.α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 82/
2011 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως ακολούθως:
«ε. Τµήµα Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων, το οποίο
διαρθρώνεται ως εξής:
αα. Στο Γραφείο Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης
και
ββ. Στο Γραφείο Παρακολούθησης και Επαληθεύσεων.»
β. Τα ανωτέρω Γραφεία έχουν τις αρµοδιότητες των
Γραφείων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 82/2011 αντιστοίχως, ως προς τα αντι-

κείµενα αρµοδιότητας του Τµήµατος Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη ρυθµίζονται θέµατα στελέχωσης
του Τµήµατος Ταµείου Προσφύγων της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη µε απόσπαση προσωπικού, εφόσον απαιτηθεί, από το Τµήµα
Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έως την
οριστική διευθέτηση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ολοκλήρωση της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου. Κατά τα λοιπά, για τη στελέχωση και οργάνωση του Τµήµατος Ταµείου Προσφύγων, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3938/
2011.
4. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει µε την έκδοση σχετικής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 121
Ζητήµατα αρµοδιότητας
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
1. Κτίρια του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, καθώς και κτίρια Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
(Μ.Κ.Ο.) µπορούν να παραχωρούνται κατά χρήση δωρεάν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, για την εγκατάσταση των Δοµών της παρ. 3 του άρθρου 110 του ν.
4172/2013 (Α΄ 167). Η επισκευή, συντήρηση, επέκταση ή
διαρρύθµιση των ως άνω κτιριακών εγκαταστάσεων µπορεί να γίνεται από τη Διεύθυνση Υποδοµών της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού και
µέχρι την έναρξη λειτουργίας της από τη Διεύθυνση Τεχνικών του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, εφαρµοζοµένων αναλόγως των παραγράφων 14 του άρθρου
8, 2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 3907/2011 και 8 του άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (Α΄ 254), όπως ισχύουν.
2. Στο άρθρο 6 του π.δ. 102/2012 (Α΄ 169) προστίθεται
παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Στα Τµήµατα της Κεντρικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και σε περίπτωση έλλειψής τους υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ, όλων των κλάδων
της Υπηρεσίας.»
3. Το άρθρο 4 του π.δ. 102/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
1.α. Το Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού, Διεθνούς και
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα. Τη µελέτη, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων
και εισηγήσεων για το σχεδιασµό της πολιτικής πρώτης
υποδοχής και για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης που αφορά την πολιτική αυτή, καθώς και η µέριµνα για την εκπροσώπηση της
Χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στα θέµατα
αυτά.
ββ. Τη διαχείριση θεµάτων που αφορούν το σχεδιασµό
και την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής και των
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δηµοσίων σχέσεων της υπηρεσίας, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρµογής της πολιτικής πρώτης υποδοχής της Χώρας από τα όργανα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και τους συναρµόδιους φορείς και αρχές.
γγ. Την επεξεργασία και κατάρτιση προτάσεων για τα
ευρωπαϊκά και άλλα προγράµµατα χρηµατοδότησης για
τις υπηρεσίες πρώτης υποδοχής.
δδ. Τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων και τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων προς τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τη
Διυπουργική Επιτροπή Μεταναστευτικής Πολιτικής και
Κοινωνικής Ένταξης.
εε. Την κατάρτιση του πενταετούς Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράµµατος Λειτουργίας και Ανάπτυξης (Σ.Ε.Π.Λ.Α.) της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, το οποίο αναθεωρείται κάθε έτος.
β. Το Σ.Ε.Π.Λ.Α. ολοκληρώνεται το µήνα Ιούλιο του κάθε έτους και αφορά στην περίοδο που αρχίζει τον Ιανουάριο του επόµενου έτους. Το Σ.Ε.Π.Λ.Α. εγκρίνεται από
τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και περιλαµβάνει τα ακόλουθα επιµέρους Τοµεακά και
Επιχειρησιακά Σχέδια (Τ.Σ.Ε.Π.Λ.):
- Προϋπολογισµό λειτουργίας.
- Επενδύσεις.
- Ανθρώπινους πόρους – προσλήψεις, εξέλιξη, ανάγκες εκπαίδευσης και επιµόρφωσης.
- Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων.
γ. Μετά την έγκριση του Τ.Σ.Ε.Π.Λ., µέχρι το µήνα Σεπτέµβριο του κάθε έτους, καταρτίζονται Ετήσια Προγράµµατα Δράσης (Ε.Π.Δ.). Το Σ.Ε.Π.Λ., το Τ.Σ.Ε.Π.Λ.
και το Ε.Π.Δ. αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας κάθε επιµέρους προγράµµατος δράσης της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής.
2. Τµήµα Λειτουργίας και Συντονισµού Επιχειρησιακών
Δράσεων, το οποίο έχει ιδίως αρµοδιότητα να:
α. συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, µεριµνά για την επικοινωνία και
συνεργασία µε την Υπηρεσία Ασύλου, άλλες συναρµόδιες υπηρεσίες του Δηµοσίου, καθώς και µε φορείς της
κοινωνίας των πολιτών και νοµικά πρόσωπα,
β. τηρεί καταλόγους – µητρώα πιστοποιηµένων φορέων και διερµηνέων,
γ. µεριµνά για την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας
και συνεργάζεται µε όλες τις συναρµόδιες κρατικές υπηρεσίες όσον αφορά στη λήψη, καταχώριση και τήρηση
αρχείων δακτυλικών αποτυπωµάτων των διαµενόντων
στο ΚΕ.Π.Υ., κατά τις κείµενες διατάξεις,
δ. ελέγχει, παρακολουθεί, συντονίζει και λαµβάνει µέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας των Κέντρων και
Μονάδων Πρώτης Υποδοχής και των προσφερόµενων υπηρεσιών προς τους υπηκόους τρίτων χωρών,
ε. µεριµνά για την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Υπηρεσίας σε υποδοµή πρόχειρων υπαίθριων εγκαταστάσεων (καταυλισµών), οργάνωση προσωρινής φιλοξενίας σε
ξενοδοχειακές µονάδες, διανοµή φαγητού στους φιλοξενούµενους και στους εθελοντές κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους.
3. Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευσης και
Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο έχει ιδίως αρµοδιότητα να:

α. διαχειρίζεται τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης,
αποδοχών και κάθε είδους αµοιβών του προσωπικού της
Υπηρεσίας,
β. οργανώνει την εκπαίδευση και συνεχή επιµόρφωση
του προσωπικού της Υπηρεσίας και µεριµνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών και παρεχόµενων υπηρεσιών πρώτης υποδοχής,
γ. υποστηρίζει γραµµατειακά και διακινεί την αλληλογραφία της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,
δ. µεριµνά για την κίνηση των οχηµάτων και οργανώνει και παρακολουθεί σύστηµα µηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής µεριµνώντας για την κατάλληλη διασύνδεσή του µε αρχεία τηρούµενα από άλλες υπηρεσίες του ίδιου ή άλλου Υπουργείου ή και άλλων αντίστοιχων αρχών κρατών-µελών της Ε.Ε., στο πλαίσιο
σχετικών συµφωνιών.
4. Τµήµα Οικονοµικών, το οποίο έχει ιδίως αρµοδιότητα να:
α. συντάσσει και εκτελεί τον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,
β. µεριµνά για τις προµήθειες των υπηρεσιών πρώτης
υποδοχής,
γ. κατανέµει, ανακατανέµει και ελέγχει την κίνηση της
πάγιας προκαταβολής,
δ. χειρίζεται τα θέµατα δηµοσίου λογιστικού και δαπανών των Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό µε τα οικονοµικά θέµατα, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις,
ε. µεριµνά για τη στέγαση των υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, καθώς και την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες
του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη.»
4. Το άρθρο 5 του π.δ.102/2012 καταργείται. Το άρθρο
5Α του π.δ. 102/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5Α
Τµήµα Δοµών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο
και Ευάλωτων Οµάδων
Το Τµήµα Δοµών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων Οµάδων έχει ως αρµοδιότητα τη µελέτη, κατάρτιση, υλοποίηση και παρακολούθηση των προγραµµάτων
κοινωνικής προστασίας και οικονοµικής ενίσχυσης αιτούντων διεθνούς προστασίας και υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες, καθώς και τη δηµιουργία Δοµών Φιλοξενίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας, υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες
και αιτούντων εθελούσιας επιστροφής.»
5. Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 102/2012 προστίθεται εδάφιο στο τέλος ως εξής:
«Δύναται να γίνεται προσωρινή ανάθεση καθηκόντων
προϊσταµένου και σε προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση στις υπηρεσίες πρώτης υποδοχής.»
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 102/2012 αντικαθίσταται η λέξη «επικεφαλής» µε τη λέξη «διοικητή».
7. Ο υπότιτλος της περίπτωσης β΄ του άρθρου 10 του
π.δ. 102/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Κλιµάκιο Καταγραφής και Εξακρίβωσης».
8. Στο άρθρο 17 του π.δ. 102/2012 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
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«3. Αν ο αριθµός των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται σε διαδικασία πρώτης υποδοχής από περιφερειακή υπηρεσία πρώτης υποδοχής µέσα σε διάστηµα τριών
(3) µηνών παρουσιάζει µείωση τουλάχιστον τριάντα τοις
εκατό (30%) σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, η
λειτουργία της περιφερειακής αυτής υπηρεσίας µπορεί
να αναστέλλεται µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Στην περίπτωση αυτή
είναι δυνατή η µετακίνηση, από την Υπηρεσία της οποίας
αναστέλλεται η λειτουργία, των υπαλλήλων της και η
µεταφορά της θέσης τους σε άλλη περιφερειακή υπηρεσία πρώτης υποδοχής, µε απόφαση του Διευθυντή της
Κεντρικής Υπηρεσίας.»
9. Στο τέλος της παρ. 14 του άρθρου 10 του
ν. 3051/2002 (Α΄ 220), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Υπάλληλοι που υπηρετούν σε παραµεθόριες περιοχές σε υπηρεσίες του Δηµοσίου, σε Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄
βαθµού ή Ν.Π.Δ.Δ., µπορούν να µεταταχθούν, αποσπαστούν ή µεταφερθούν στα Περιφερειακά Κέντρα ή Μονάδες Πρώτης Υποδοχής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, που εδρεύουν σε παραµεθόριες περιοχές
της Ελληνικής Επικράτειας, πριν από τη συµπλήρωση
της δεκαετούς υπηρέτησης στην υπηρεσία τους.»
10. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.
3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η παραλαβή των αιτήσεων και οι συνεντεύξεις των
αιτούντων µπορούν να διεξάγονται εντός των εγκαταστάσεων της Πρώτης Υποδοχής, οι ίδιοι δε παραµένουν
στις εγκαταστάσεις για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία
εξέτασης του αιτήµατός τους, και µόνον εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 του π.δ. 113/2013
µετά το πέρας της εξακρίβωσης και των λοιπών διαδικασιών της πρώτης υποδοχής, µε την επιφύλαξη των προθεσµιών της παραγράφου 5.»
11. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.
3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τα άτοµα αυτά µπορεί να παραµένουν στις εγκαταστάσεις Πρώτης Υποδοχής µέχρι την επανεισδοχή τους
ή την έκδοση της απόφασης επιστροφής ή απέλασης, µε
την επιφύλαξη των προθεσµιών της παραγράφου 5, οπότε και εφαρµόζεται η προβλεπόµενη διαδικασία.»
12. Στο άρθρο 13 του ν. 3907/2011 προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:
«4. Η απόφαση περιορισµού περιέχει πραγµατική και
νοµική αιτιολόγηση και εκδίδεται εγγράφως από τον Επικεφαλής του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής. Ο υπήκοος
τρίτης χώρας που τελεί υπό περιορισµό της ελευθερίας
του, παράλληλα µε τα δικαιώµατα που έχει σύµφωνα µε
τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, µπορεί να προβάλει
και αντιρρήσεις κατά της απόφασης περιορισµού της ελευθερίας ή παράτασης του περιορισµού της ελευθερίας
του ενώπιον του προέδρου ή του υπ’ αυτού οριζόµενου
πρωτοδίκη του διοικητικού πρωτοδικείου, στην Περιφέρεια του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής, όπου παραµένει υπό περιορισµό της ελευθερίας του. Κατά τα λοιπά, για τη
διαδικασία των αντιρρήσεων εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 76 του ν.
3386/2005 (Α΄ 212), όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 55 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213). Η απόφαση επί των αντιρρήσεων µπορεί να ανακληθεί, ύστερα από αίτηση

του προβάλλοντος τις αντιρρήσεις, αν η αίτηση ανάκλησης στηρίζεται σε νέα στοιχεία, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 205 παράγραφος 5 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας. Για τα δικαιώµατά του, σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή ο υπήκοος τρίτης χώρας ενηµερώνεται αµέσως.
Ο υπήκοος τρίτης χώρας, αφήνεται ελεύθερος αµέσως
εάν διαπιστωθεί ότι ο περιορισµός της ελευθερίας του
δεν είναι νόµιµος.»
13. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
83 του ν. 3386/2005 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«O διοικητής της αστυνοµικής ή λιµενικής αρχής, αφού συντάξει σχετική έκθεση σύλληψης, οδηγεί άµεσα
και παραδίδει τον υπήκοο τρίτης χώρας στην αρµόδια διοικητική αρχή για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής,
σύµφωνα µε το ν. 3907/2011. Η αρχή που µεριµνά για τυχόν µέτρο αποµάκρυνσης µετά τις διαδικασίες πρώτης
υποδοχής, αν η αποµάκρυνση δεν πραγµατοποιηθεί µέσα σε τρεις (3) µήνες, γνωστοποιεί τούτο στον αρµόδιο
εισαγγελέα πληµµελειοδικών.»
Άρθρο 122
Λειτουργικά ζητήµατα Υπηρεσίας Ασύλου,
Αρχής Προσφυγών και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
1. Το β΄ εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3907/2011 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
«Οι θέσεις αυτές πληρούνται µε µετατάξεις, µετακινήσεις ή αποσπάσεις προσωπικού του Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.
ή µε πρόσληψη µόνιµου προσωπικού.»
2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3907/2011
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Υπάλληλοι, οι οποίοι είναι αποσπασµένοι στην Υπηρεσία Ασύλου, την Αρχή Προσφυγών και την Υπηρεσία
Πρώτης Υποδοχής µπορούν, µε αίτησή τους, να µεταταγούν στις Υπηρεσίες αυτές µε την ίδια σχέση εργασίας
και ταυτόχρονη µεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, ύστερα από
πρόταση των οικείων Διευθυντών. Η µετάταξη γίνεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του οικείου Υπουργού, σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180),
κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.»
3.α. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου µπορεί να συνάπτονται συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε διερµηνείς, κατά τις κείµενες διατάξεις, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική Υπηρεσία, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της.
Οι διερµηνείς αµείβονται, σύµφωνα µε τους όρους σχετικής σύµβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.»
β. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Για τις ανάγκες των Περιφερειακών Υπηρεσιών
Πρώτης Υποδοχής µπορεί να συνάπτονται συµβάσεις
παροχής υπηρεσιών µε διερµηνείς, κατά τις κείµενες
διατάξεις, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα
και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η
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Κεντρική Υπηρεσία, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της. Οι διερµηνείς αµείβονται, σύµφωνα µε
τους όρους σχετικής σύµβασης παροχής ανεξάρτητων
υπηρεσιών.»
4. Στο άρθρο 2 του ν. 3907/2011 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Η Υπηρεσία Ασύλου µπορεί να απασχολεί προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως τροποποιήθηκε
και συµπληρώθηκε από το ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και το
π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).»
5.α. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η Αρχή Προσφυγών υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Στην Αρχή λειτουργούν µία ή περισσότερες τριµελείς Επιτροπές Προσφυγών, οι οποίες συγκροτούνται, µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη µε ετήσια θητεία που µπορεί να ανανεώνεται.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η έδρα τους.»
β. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι Επιτροπές Προσφυγών είναι τριµελείς και απαρτίζονται από ένα πρόσωπο εγνωσµένου κύρους, µε εξειδίκευση ή εµπειρία στο προσφυγικό δίκαιο ή στο δίκαιο
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ή στο διεθνές δίκαιο, ως
πρόεδρο, και δύο πτυχιούχους Α.Ε.Ι. µε τίτλο σπουδών
νοµικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστηµών µε εξειδικευµένες γνώσεις στα ζητήµατα διεθνούς προστασίας
και ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ως µέλη, µε τους αναπληρωτές τους. Τα µέλη της Επιτροπής είναι Έλληνες πολίτες. Ο πρόεδρος και το τρίτο µέλος της Επιτροπής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται από τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται από την Εθνική Επιτροπή Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της και υποβάλλεται στον Υπουργό εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή
του σχετικού αιτήµατος. Το δεύτερο µέλος και ο αναπληρωτής του υποδεικνύονται από την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες. Η Εθνική Επιτροπή Δικαιωµάτων του Ανθρώπου µεριµνά ούτως ώστε ο
σχετικός κατάλογος να περιλαµβάνει τουλάχιστον διπλάσιο αριθµό ατόµων από αυτόν των προς επιλογή µελών των Επιτροπών. Παρελθούσης απράκτου της ανωτέρω προθεσµίας ή σε περίπτωση αδυναµίας συµπλήρωσης του ανωτέρω αριθµού προτεινόµενων µελών, ο σχετικός κατάλογος καταρτίζεται και υποβάλλεται στον Υπουργό από την Αρχή Προσφυγών εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την υποβολή σε αυτή του σχετικού
αιτήµατος. Η Αρχή Προσφυγών καταρτίζει τον κατάλογο
µε τα ίδια κριτήρια που τον καταρτίζει η Εθνική Επιτροπή
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου. Αν η Αρχή Προσφυγών αδυνατεί να ανταποκριθεί, για οποιονδήποτε λόγο, εµπρόθεσµα και µε διπλάσιο αριθµό ατόµων από αυτόν
των προς επιλογή µελών των Επιτροπών, το τρίτο µέλος
των Επιτροπών και ο αναπληρωτής του ορίζονται από
τον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µε τα ίδια κριτήρια επιλογής που ισχύουν για την Εθνική Επιτροπή Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.»
γ. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Τα µέλη των Επιτροπών κατά την άσκηση των κα-

θηκόντων τους απολαύουν προσωπικής ανεξαρτησίας
και αµείβονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε σχετικές
συµβάσεις που συνάπτονται είτε µε τους ίδιους είτε µε
τον φορέα στον οποίο ανήκουν. Οι συµβάσεις αυτές αποτελούν συµβάσεις έργου, η διάρκεια των οποίων δεν
µπορεί να υπερβεί τη διάρκεια της θητείας των µελών
τους. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών των
Επιτροπών, καθώς και κάθε ζήτηµα που αφορά την εκτέλεση του έργου διέπονται από τις ως άνω συµβάσεις, από τον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών
της παρ. 4 του άρθρου 5 του παρόντος και, συµπληρωµατικά, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συµβάσεων έργου. Ο ορισµός και η άσκηση των καθηκόντων
του Προέδρου και του µέλους των ως άνω Επιτροπών
δεν είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του δικηγόρου,
ούτε αναστέλλει την άσκηση του λειτουργήµατός του.
Δικηγόροι που τυχόν ορίζονται ως µέλη των ως άνω Επιτροπών δεν αναλαµβάνουν υποθέσεις πολιτών τρίτων
χωρών που αφορούν υποθέσεις µετανάστευσης ή διεθνούς προστασίας, ούτε τους εκπροσωπούν ενώπιον
των αρχών. Η ανάληψη τέτοιας δραστηριότητας, καθώς
και η συµµετοχή στη σύνθεση των Επιτροπών οποιουδήποτε µέλους, παρά την ύπαρξη λόγου αποχής, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1990, Α΄ 45), συνεπάγεται και
την αυτοδίκαιη έκπτωσή τους από τη θέση του µέλους
της Επιτροπής, ενώ αποτελεί λόγο καταγγελίας της σχετικής σύµβασης. Τα µέλη των επιτροπών, καθώς και οι αναπληρωτές τους, αντικαθίστανται µετά από καταγγελία
της σύµβασής τους για τους λόγους που προβλέπονται
σε αυτή, στον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών και στις κείµενες διατάξεις.»
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και
για τις Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 του
π.δ. 114/2010 (Α΄ 195).
δ. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται γραµµατεία και
θέση Διευθυντή, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού. Ως Διευθυντής ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν
γνώµης του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, υπάλληλος του
Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή
των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού, κατά προτίµηση µε διοικητική εµπειρία στον τοµέα του ασύλου, κατά παρέκκλιση
από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Ο Διευθυντής τοποθετείται στην Αρχή Προσφυγών µε θητεία τριών (3) ετών, η
οποία δύναται να ανανεώνεται. Ο Διευθυντής προΐσταται της Γραµµατείας της Αρχής και είναι αρµόδιος για
την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Επιτροπών. Στο πλαίσιο αυτό, µπορεί να προβαίνει σε κάθε πράξη που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών.»
ε. Το γ΄ εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3907/
2011 καταργείται.
στ. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3907/
2011 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Η Γραµµατεία της Αρχής Προσφυγών διαρθρώνεται
στα εξής δύο Γραφεία:
Α. Γραφείο Επιστηµονικής Υποστήριξης και Εισηγήσεων, το οποίο έχει ως αντικείµενο τη µελέτη και την επιστηµονική επεξεργασία των φακέλων των προσφυγών
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κατά αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου και
Β. Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης, το οποίο αναλαµβάνει να υποστηρίζει γραµµατειακά την Αρχή Προσφυγών.
Το Γραφείο Επιστηµονικής Υποστήριξης και Εισηγήσεων στελεχώνεται από υπαλλήλους που υπηρετούν στην
Αρχή Προσφυγών ως εµπειρογνώµονες – εισηγητές, ενώ το Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης στελεχώνεται από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αρχή Προσφυγών ως γραµµατείς.
Με απόφαση του Διευθυντή µπορεί να ορίζονται οι
προϊστάµενοι των ως άνω Γραφείων της Γραµµατείας
της Αρχής Προσφυγών, κατόπιν επιλογής από υπαλλήλους της οι οποίοι διαθέτουν τα κατά νόµο προσόντα.
ζ. Η παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 αναριθµείται
σε 9, προστίθεται δε νέα παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Στη Γραµµατεία της Αρχής Προσφυγών µπορεί να
απασχολείται προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου µε τις προϋποθέσεις και τη
διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το ν. 2527/1997 και
το π.δ. 164/2004.»
6.α. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Αρµόδια για τα θέµατα του προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, είναι τα υπηρεσιακά συµβούλια που είναι αρµόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη. Ως αιρετά µέλη στα Συµβούλια
αυτά, όταν εξετάζονται θέµατα των υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών, λαµβάνουν µέρος εκπρόσωποι των
υπαλλήλων των Υπηρεσιών Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών. Για θέµατα που αφορούν στη διαδικασία και όλους γενικά τους όρους εκλογής των εκπροσώπων, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 159 έως 162
του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, που αναφέρονται στους δηµοσίους πολιτικούς
υπαλλήλους. Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας
διάταξης, εκλέγονται ως µέλη υπάλληλοι των Υπηρεσιών Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, οι οποίοι έχουν
ολοκληρώσει τη δοκιµαστική τους υπηρεσία και καταλαµβάνουν οργανική θέση στην ανωτέρω υπηρεσία, ανεξαρτήτως του βαθµού που έχουν.»
β. Στο άρθρο 5 του ν. 3907/2011 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόµενο και οι προδιαγραφές των αδειών διαµονής, οι
οποίες θα χορηγούνται στους δικαιούχους διεθνούς
προστασίας, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 25 παρ.
2 της από 28.4.1951 Σύµβασης της Γενεύης, η οποία κυρώθηκε µε το ν.δ. 3989/1959 (Α΄ 201) και τροποποιήθηκε
από το συναφές Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης
Ιανουαρίου 1967, του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση ε΄ του
ν. 3907/2011 (Α΄ 7), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του
Κανονισµού ΕΚ 1030/2002 της 13ης Ιουνίου 2002 «Για
την καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου για τους
υπηκόους τρίτων χωρών» (EEL 157 της 15.6.2002) και το
Παράρτηµά του, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό 380/2008 του Συµβουλίου της 29.4.2008 (ΕΕL 115/1
της 29.4.2008).»
7. Το άρθρο 6 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Ίδρυση - αποστολή - συγκρότηση
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
1. Στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία µε τίτλο «Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής», η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και έχει τοπική αρµοδιότητα σε όλη την Επικράτεια. Η Υπηρεσία αυτή λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως αποστολή την αποτελεσµατική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόµως στη χώρα, σε συνθήκες σεβασµού της αξιοπρέπειάς
τους, µε την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής, καθώς και µε τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας σχετικών Δοµών Φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς
προστασίας, ευάλωτων οµάδων και αιτούντων εθελούσιας επιστροφής.
2. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως άνω Υπηρεσίας λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για θέµατα ισότητας των φύλων, για το συµφέρον των παιδιών, την ειδική
κατάσταση ευάλωτων προσώπων, όπως ανήλικων, µη συνοδευόµενων ανηλίκων, µειονεκτούντων προσώπων, ηλικιωµένων, εγκύων, µονογονεϊκών οικογενειών που συνοδεύουν ανήλικα τέκνα, καθώς και για τα θύµατα βασανιστηρίων ή βιασµού ή άλλης σοβαρής µορφής ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας, θύµατα εµπορίας
ανθρώπων ή µορφών σεξουαλικής κακοποίησης, πρόσωπα που χρήζουν επείγουσας περίθαλψης και αναγκαίας
θεραπείας ασθένειας.»
8. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής συγκροτείται από
την Κεντρική Υπηρεσία, τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής
(ΚΕ.Π.Υ.), τις κινητές Μονάδες Πρώτης Υποδοχής και τις
Δοµές Φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας ευάλωτων οµάδων και αιτούντων εθελούσιας επιστροφής
που αποτελούν τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, οι οποίες
υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
δύναται να κατανέµονται θέσεις προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών του άρθρου 12 του π.δ. 102/2012
για τη λειτουργία των Δοµών Φιλοξενίας, οι οποίες αποτελούν Μονάδες Πρώτης Υποδοχής.»
9. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3907/2011
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης
και λειτουργίας των ανωτέρω µονάδων.»
10. Το α΄ εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν.
3907/2011 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«14. Για τις ανάγκες εγκατάστασης των ΚΕ.Π.Υ. επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στρατόπεδα που παραχωρούνται κατά χρήση από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
και τους εποπτευόµενους φορείς του στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µε αντάλλαγµα (µίσθωµα), στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, ή άνευ ανταλλάγµατος και κατά παρέκκλιση
των διατάξεων πολεοδοµικού σχεδιασµού κάθε επιπέδου. Οι κατά τα ανωτέρω χώροι επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται και για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 31.»
11.α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8Α
του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), όπως αυτό προστέθηκε µε την
παρ. 3 του άρθρου 110 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), αντι-
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καθίσταται ως εξής:
«Για την εγκατάσταση και λειτουργία των ως άνω Δοµών επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης κτιρίων εντός ή εκτός
σχεδίου πόλεως και η εκτέλεση των αναγκαίων εσωτερικών µετασκευών µε την έκδοση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 8, 2 και 3 του
άρθρου 14 του παρόντος, καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (Α΄ 254), όπως ισχύουν.»
β. Ακίνητα του Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα µπορούν να παραχωρούνται από αυτά
κατά χρήση έναντι ανταλλάγµατος (µίσθωµα), στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ή δωρεάν,
κατά παρέκκλιση των διατάξεων πολεοδοµικού σχεδιασµού κάθε επιπέδου, για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής (Κεντρική Υπηρεσία, Κέντρα ή
Μονάδες Πρώτης Υποδοχής, Δοµές Φιλοξενίας για αιτούντες διεθνή προστασία, ευάλωτες οµάδες και αιτούντες εθελούσιας επιστροφής), της Υπηρεσίας Ασύλου,
της Αρχής Προσφυγών και των χώρων του άρθρου 31
του ν. 3907/2011. Η επισκευή, συντήρηση, επέκταση ή
διαρρύθµιση των ανωτέρω γίνονται από τη Διεύθυνση Υποδοµών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού και µέχρι την έναρξη λειτουργίας
της, από τη Διεύθυνση Τεχνικών του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, εφαρµοζοµένων, κατά περίπτωση,
των διατάξεων των άρθρων 8 παρ. 14, 8Α παρ. 1 και 14
παρ. 3 του ν. 3907/2011, καθώς και του άρθρου 4 παράγραφοι 2, 3 του ν. 4067/2012.
12.α. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τη θέση του επικεφαλής των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής καταλαµβάνουν µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι ΠΕ
για θητεία τριών (3) ετών που µπορεί να παραταθεί ή ανανεωθεί, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και τοποθετούνται µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και µετά από εισήγηση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
Η πρόσκληση δηµοσιοποιείται µέσω διαδικτύου και αναφέρει τουλάχιστον τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα για τη λειτουργία της
υπηρεσίας, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και τα αναγκαία δικαιολογητικά, καθώς και την προθεσµία υποβολής τους, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την ανακοίνωση
της πρόσκλησης. Στους επικεφαλής των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής καταβάλλεται επίδοµα ευθύνης Προϊσταµένου Διεύθυνσης, ο δε χρόνος της θητείας τους θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου
Διεύθυνσης.»
β. Το β΄ εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.
3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ανάθεση των διαδικασιών αυτών γίνεται από τον
Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
ύστερα από ειδική και αιτιολογηµένη πρόταση του επικεφαλής του Κέντρου ή της Μονάδας Πρώτης Υποδοχής.
Στις περιπτώσεις που δεν έχει καλυφθεί η θέση του επικεφαλής του Κέντρου ή Μονάδας Πρώτης Υποδοχής,
δεν απαιτείται πρόταση του τελευταίου για την κατά τα
ως άνω ανάθεση από τον Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.»

γ. Η παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Αρµόδια για τα θέµατα του προσωπικού των Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, είναι τα υπηρεσιακά συµβούλια που είναι αρµόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους
του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη. Ως αιρετά µέλη στα Συµβούλια αυτά, όταν εξετάζονται θέµατα των υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών, λαµβάνουν µέρος εκπρόσωποι των υπαλλήλων της
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Για θέµατα που αφορούν
στη διαδικασία και όλους γενικά τους όρους εκλογής
των εκπροσώπων, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των
άρθρων 159 έως 162 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας διάταξης, εκλέγονται ως µέλη υπάλληλοι των Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη δοκιµαστική τους υπηρεσία και καταλαµβάνουν οργανική θέση στην ανωτέρω υπηρεσία, ανεξαρτήτως του βαθµού που έχουν.»
13. Τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής λειτουργούν σε 24ωρη βάση µε απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
14. Στο άρθρο 10 του ν. 3907/2011 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Για τη λειτουργία των κλιµακίων ιατρικού ελέγχου
και ψυχοκοινωνικής µέριµνας τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής δύνανται να διαθέτουν ασθενοφόρα, για τα οποία
χορηγείται άδεια κυκλοφορίας από το αρµόδιο Υπουργείο κατόπιν βεβαίωσης καταλληλότητας του Ε.Κ.Α.Β..»
15. Το γ΄ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3907/
2011 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
«Οι υποκείµενοι στις διαδικασίες πρώτης υποδοχής
µπορούν να εξέρχονται µόνο ύστερα από ειδική γραπτή
άδεια του επικεφαλής του Κέντρου.»
16. Το β΄ εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 40 του ν.
4024/2011 αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
«Η µετάταξη πραγµατοποιείται σε κενή οργανική θέση
και αν δεν υπάρχει κενή, µε µεταφορά της θέσης του υπαλλήλου που µετατάσσεται, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του οικείου Διευθυντή.»
Άρθρο 123
Εµβάσµατα υπηκόων τρίτων χωρών
1. Για την αποστολή χρηµατικών εµβασµάτων στο εξωτερικό µέσω πιστωτικών ιδρυµάτων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στη µεταφορά κεφαλαίων ή άλλων επιχειρήσεων, από υπηκόους τρίτων χωρών
ή ανιθαγενείς, απαιτείται η επίδειξη κατά τη συναλλαγή,
εναλλακτικά, εν ισχύ άδειας διαµονής ή δελτίου αναγνωρισµένου πρόσφυγα ή δελτίου δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή δελτίου διαµονής για ανθρωπιστικούς
λόγους ή δελτίου αιτούντος άσυλο ή άλλο προσωρινού
τίτλου διαµονής ή ταξιδιωτικού εγγράφου µε θεώρηση
εισόδου.
2. Σε περίπτωση που το αποστελλόµενο ποσό υπερβαίνει το τεσσαρακονταπλάσιο του κατώτατου ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ανά µήνα απαιτείται η τήρηση όλων των µέτρων συνήθους δέουσας επιµέλειας
του άρθρου 13 του ν. 3691/2008 (Α΄ 166). Για την εφαρ-

104
µογή του β΄ εδαφίου, οι επιχειρήσεις του α΄ εδαφίου οφείλουν να τηρούν στοιχεία σχετικά µε το ύψος των αποστελλόµενων εµβασµάτων ανά µήνα και ανά αποστολέα. Εφόσον δεν πληρούνται οι όροι των εδαφίων α΄ και
β΄, η αιτούµενη συναλλαγή δεν διενεργείται. Με φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών τιµωρείται ο υπάλληλος του νοµικού προσώπου ή όποιο άλλο πρόσωπο διενεργεί συναλλαγές του α΄ εδαφίου, εφόσον παραβαίνει από πρόθεση
τις υποχρεώσεις των εδαφίων α΄ και β΄ και για την πράξη του δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλες διατάξεις.
3. Στο νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που διενεργεί συναλλαγές κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλεται, από την κατά νόµο εποπτεύουσα αρχή, διοικητικό πρόστιµο ανερχόµενο έως το εικοσαπλάσιο του ποσού της διενεργηθείσας κατά παράβαση των
ανωτέρω συναλλαγής, το οποίο εισπράττεται υπέρ του
Ελληνικού Δηµοσίου. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται η οριστική ή προσωρινή απαγόρευση της άσκησης
της επιχειρηµατικής ή επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
Άρθρο 124
Λοιπές διατάξεις
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (Α΄ 35),
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 9
του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), το άρθρο 49 παρ. 1 του
ν. 3871/2010 και την παρ. 3 του άρθρου 27 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226), µετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:
«Ειδικώς, για τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, οι εκτός έδρας µετακινήσεις
κατ’ έτος και κατά µήνα επιτρέπεται να καθορίζονται και
πέραν του ανωτέρω ορίου, σύµφωνα µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη. Οι δαπάνες για την ως άνω υπέρβαση καλύπτονται από ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους εκτός Κρατικού Προϋπολογισµού.»
2. Για τις ανάγκες των φορέων του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη η ανάθεση υπηρεσιών, αγαθών, µελετών και έργων και η σύναψη των
σχετικών συµβάσεων, στις περιπτώσεις των άρθρων 14
και 15 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ενσωµατώθηκε
στην εθνική νοµοθεσία µε το π.δ. 60/2007 (Α΄ 64) δύνανται να διενεργούνται µε ειδικούς Κανονισµούς, οι οποίοι εκδίδονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ρυθµίζουν τη διαδικασία, τα
όργανα, τους όρους και τις σχετικές προϋποθέσεις.
3. Για λόγους επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης και
εθνικού συµφέροντος επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των
κειµένων διατάξεων, η ανάθεση µε διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, εργασιών επισκευής, βελτίωσης, µετασκευής, προσθήκης και εκσυγχρονισµού των υφισταµένων κτιριακών εγκαταστάσεων
και εκτέλεσης των αναγκαίων έργων υποδοµής των Κέντρων ή Μονάδων Πρώτης Υποδοχής σε υπηρεσίες και
φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας,
εφόσον αυτά πρόκειται να εγκατασταθούν σε χώρους

που ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας εντός των
οποίων το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ενεργεί βάσει αποκλειστικού δικαιώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 18 της
Οδηγίας 18/2004/ΕΚ, όπως ενσωµατώθηκε µε το άρθρο
15 του π.δ. 60/2007.
ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 125
Καταργούµενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
i.α. Οι παράγραφοι 2, 4, 5, 6, 11 και 12 του άρθρου 41
του ν. 1481/1984.
β. Τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 12, 14, 23 και 24 του
ν. 2800/2000.
γ. Η υπ’ αριθµ. 31135 οικ. Φ.109.1/25.7.2006 (Β΄ 975)
απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης, πλην των άρθρων 2 και 6 και των διατάξεων του Κεφαλαίου Δ΄αυτής.
δ. Η υπ’ αριθµ. 1227 οικ. Φ.109.1/7.3.2007 (Β΄ 302) απόφαση Υπουργού Δηµόσιας Τάξης.
ε. Τα άρθρα 3, 4, 5, 8 και 15Α του π.δ. 210/1992
(Α΄ 99).
στ. Οι διατάξεις του π.δ. 65/2007 (Α΄ 75).
ζ. Τα άρθρα 2, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του
άρθρου 1 του π.δ. 412/1987 (Α΄ 183) και την παρ. 1 του
άρθρου 1 του π.δ. 426/1994 (Α΄ 241), 5, η παρ. 2 του άρθρου 9, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου
1 του π.δ. 412/1987, οι παράγραφοι 2 και 9 του άρθρου
14, η παρ. 2 του άρθρου 25, όπως προστέθηκε την παρ. 1
του άρθρου 1 του π.δ. 444/1984 (Α΄ 156), οι παράγραφοι
1, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του
π.δ. 426/1994, 4 και 5 του άρθρου 31, 54, 55, 56, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ.
426/1994, 57, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 12 του
άρθρου 1 του π.δ. 412/1987, παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 του
άρθρου 59, όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 14 του
άρθρου 1 του π.δ. 412/1987 και τροποποιήθηκαν µε την
παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994 και το άρθρο µόνο του π.δ. 114/1996 (Α΄ 84), 61, όπως αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 2 του π.δ. 412/1987, 62, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του π.δ. 412/1987, 63, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του π.δ. 412/1987, 64, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του π.δ. 412/1987, 65, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 1 του
π.δ. 426/1994, 66, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6
του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 67, 69, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994,
παρ. 1 και 2 του άρθρου 70, όπως αντικαταστάθηκε µε
την παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 71, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 1 του π.δ.
426/1994, 76, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 11 του
άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 77, όπως αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 12 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 78, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 1 του π.δ.
426/1994, 79, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 14 του
άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 80, όπως αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 15 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 81, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ.
412/1987 και τροποποιήθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου
1 του π.δ. 426/1994, 82, 83, 84, 85, 86, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 305/1990 (Α΄

105
126) 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, όπως τροποποιήθηκε
µε την παρ. 5 του άρθρου 3 του π.δ. 412/1987, 95, όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ.
412/1987, 96, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 17 του
άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 97, όπως τροποποιήθηκε µε
την παρ. 18 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 98, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 1 του π.δ.
426/1994, 99, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 117, όπως αντικαταστάθηκε µε
την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 237/1997 (Α΄ 177), 118,
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 4 του
π.δ. 412/1987, 119, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4
του άρθρου 4 του π.δ. 412/1987, η παρ. 2 του άρθρου
121, 122, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 412/1987 και τροποποιήθηκε µε την παρ.
3 του άρθρου 2 του π.δ. 239/1997, 123, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 26 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994,
124, 125, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 412/1987 και τροποποιήθηκε µε την παρ.
4 του άρθρου 1 του π.δ. 305/1990 (Α΄ 126) και την παρ.
27 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 126, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 28 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994,
127, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 29 του άρθρου 1
του π.δ. 426/1994, 128, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 30 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 129, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 5 του π.δ.
412/1987 και τροποποιήθηκε µε την παρ. 31 του άρθρου
1 του π.δ. 426/1994, 132, όπως τροποποιήθηκε µε την
παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 412/1987 και την παρ. 4 του
άρθρου 2 του π.δ. 239/1997, 133, όπως τροποποιήθηκε
µε την παρ. 8 του άρθρου 2 του π.δ. 444/1984 (Α΄ 156),
134, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 6
του π.δ. 412/1987, 135, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 32 του άρθρου 1 του π.δ. 426/1994, 136, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 2 του π.δ.
444/1984 και τις παραγράφους 33 και 34 του άρθρου 1
του π.δ. 426/1994, του άρθρου 137, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 412/1987 και
τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του π.δ.
305/1990 και την παρ. 35 του άρθρου 1 του π.δ.
426/1994, και η παρ. 3 του άρθρου 140 του π.δ.
174/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 412/1987.
η. Το άρθρο 1 του π.δ. 365/1990, όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 1 του π.δ. 203/1995 (Α΄ 109) και την παρ.
1 του άρθρου 3 του π.δ. 239/1997 (Α΄ 177).
θ. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 329/1993 και η παρ.
4 του άρθρου 3 του π.δ. 239/1997.
ι. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3511/2006.
ια. Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3013/2002 (Α΄ 102), η
οποία προστέθηκε µε το άρθρο 17 παρ. 1 του ν.
4058/2012 (Α΄ 63).
ιβ. Το άρθρο 7 του ν. 3013/2002.
ιγ. Τα άρθρα 1 έως 25 του π.δ. 151/2004.
ιδ. Η παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 3979/2011, όπως
τροποποιήθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 56 του
ν. 4150/2013 (Α΄ 102).
ii. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 126
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4053/2012
Το άρθρο 31 του ν. 4053/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 31
1. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
κατά την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση λα΄ του
ν. 3431/2006 ή του άρθρου 2 περίπτωση 5 του ν. 3592/
2007 (Α΄ 161), και οι πάροχοι δικτύου κατά την έννοια
του άρθρου 2 περίπτωση 4 του ν. 3592/2007, καθώς και
οι νοµίµως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθµοί, κατά
την έννοια της περίπτωσης β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5
του ν. 3592/2007, υποχρεούνται σε λήψη άδειας όλων
των κατασκευών κεραιών που έχουν εγκαταστήσει.
2. Οι κάτοχοι των ως άνω κατασκευών κεραιών:
α) για τις οποίες υπάρχει µελέτη ραδιοεκποµπών κεραίας για την οποία έχει χορηγηθεί σύµφωνη γνώµη της
Ε.Ε.Α.Ε. ένα (1) µήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου και έχει υποβληθεί µελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην αρµόδια υπηρεσία
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έχουν υπαχθεί στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις, σύµφωνα µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση για κατασκευή κεραίας στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή
β) οι οποίες χρησιµοποιούνται για ραδιοφωνική ή τηλεοπτική ευρυεκποµπή νοµίµως λειτουργούντων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών, βρίσκονται εκτός αστικού
ιστού και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς τις προβλεπόµενες άδειες και εγκρίσεις,
οφείλουν, µέχρι τις 30.4.2014 να συµπληρώσουν το
φάκελο της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας κατασκευής κεραίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. µε αντίγραφα όλων
των αιτήσεων, που έχουν υποβάλλει στις αρµόδιες υπηρεσίες, για την έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
3. Οι κάτοχοι των ως άνω κατασκευών κεραιών οφείλουν να υποβάλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. όλα τα απαιτούµενα
για την έκδοση της άδειας δικαιολογητικά, που η έκδοσή
τους εκκρεµεί στις αρµόδιες Υπηρεσίες, εντός δεκαοκτώ
(18) µηνών από τη λήξη της ως άνω προθεσµίας, ήτοι µέχρι τις 30.10.2015. Οι αρνητικές απαντήσεις των αρµοδίων υπηρεσιών, καθώς και οι αποφάσεις επί των προσφυγών κατ’ αυτών ενώπιον διοικητικής αρχής κοινοποιούνται απευθείας στην Ε.Ε.Τ.Τ..
4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει τις υποβαλλόµενες αιτήσεις και
εκδίδει την άδεια ή απορρίπτει αιτιολογηµένα την αίτηση
εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία συγκέντρωσης
όλων των προβλεποµένων δικαιολογητικών και εγγράφων για κάθε πάροχο. Οι άδειες των ως άνω κατασκευών κεραιών εκδίδονται σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο που ίσχυε πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος
νόµου. Για τις ως άνω κατασκευές κεραιών δεν επιτρέπεται η παράλληλη υπαγωγή στη διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται στην παρ. 13 του άρθρου 29 του
παρόντος νόµου.
5. Μέχρι την έκδοση της προβλεποµένης άδειας ή την
αιτιολογηµένη απόρριψη της αίτησης από την Ε.Ε.Τ.Τ.,
οι ως άνω εγκατεστηµένες κατασκευές κεραιών θεωρούνται ως νοµίµως λειτουργούσες και αναστέλλεται η
κατεδάφισή τους, µε την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων δικαστικών αποφάσεων.
6. Μετά την έκδοση της προβλεποµένης άδειας από
την Ε.Ε.Τ.Τ., οι κάτοχοι των ως άνω κατασκευών κεραιών οφείλουν να καταθέσουν αµελλητί στις αρµόδιες Πολεοδοµικές Υπηρεσίες τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά
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για την έγκριση της τοποθέτησης των εγκατεστηµένων
κεραιών. Μέχρι την έκδοση της προβλεποµένης έγκρισης από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής, οι ως άνω κατασκευές κεραιών θεωρούνται
ως νοµίµως λειτουργούσες και αναστέλλεται η κατεδάφισή τους, µε την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων δικαστικών αποφάσεων.
7. Για τις µη αδειοδοτηµένες εγκατεστηµένες κατασκευές κεραιών, για τις οποίες υποβλήθηκε σχετική καταγγελία στην Ε.Ε.Τ.Τ. ή διαπιστώθηκε αυτεπαγγέλτως
η ύπαρξή τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ολοκληρώνεται η
διαδικασία επιβολής κυρώσεων, σύµφωνα µε το ισχύον
κατά το χρόνο εγκατάστασής τους νοµικό καθεστώς και
επιβάλλονται οι προβλεπόµενες σε αυτό κυρώσεις, πλην
της κατεδάφισής τους. Για τις εν λόγω κατασκευές κεραιών εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του
παρόντος άρθρου.
8. Οι κατασκευές κεραιών των τηλεοπτικών σταθµών
εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εµβέλειας µπορούν να
µεταβιβαστούν κατά κυριότητα σε πάροχο δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής.
9. Εγκαταστάσεις που θεωρούνται ότι λειτουργούν
νόµιµα, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, µπορούν να ηλεκτροδοτούνται, εφόσον προσκοµισθεί στον αρµόδιο για
την ηλεκτροδότηση πάροχο βεβαίωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ότι πληρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις ένταξης στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 127
Παράταση θητείας ιατρών κλάδου ΕΣΥ
1. Η θητεία των ιατρών, οι οποίοι διορίσθηκαν µετά τις
11.3.2009, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 3754/2009
(Α΄ 43), σε θέσεις κλάδου ΕΣΥ στο βαθµό Διευθυντή, Επιµελητή Α΄, Β΄ και Γ΄ και δεν έχουν µονιµοποιηθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, παρατείνεται
για ένα (1) έτος από τη λήξη της. Η παράταση άρχεται από τις 10.3.2014.
2. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 35 του
ν.4025/2011 (Α΄ 228), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
αντικαθίστανται ως εξής:
«Η ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.9.2014. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες Περιφέρειες µέχρι και 31.8.2014 εξετάζονται από
αυτές.»
3. Η διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικών και Πειθαρχικών Συµβουλίων των Τοπικών Ιατρικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
παρατείνεται µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2014 αντί του µηνός Απριλίου 2014.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν γνώµης
του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του ενιαίου επαγγέλµατος οπτικού-οπτοµέτρη.
5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 46 του
ν. 4075/2012 (Α΄ 89), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η δαπάνη της εν γένει µισθοδοσίας, καθώς και οι α-

ντίστοιχες εισφορές εργοδότη για τους αποσπασµένους
υπαλλήλους της Δ.Ε.Η. Α.Ε. βαρύνουν τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. και
ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι Δ.Υ.Π.ε. αποδίδουν στην εταιρεία το
ύψος της δαπάνης µισθοδοσίας τους που προκύπτει από
την ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου
Δεύτερου του ν. 4024/2011 που αφορούν στο µισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόµου, για δε τους µε διάθεση υπαλλήλους, συνεχίζουν να
βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους οι εν λόγω υπάλληλοι προέρχονται.»
6. Η διάταξη της παρ. 7 του Κεφαλαίου Η΄ του άρθρου
21 του ν.4052/2012 (Α΄ 41) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Για την κατάρτιση, την αναθεώρηση και τη συµπλήρωση του καταλόγου, εφαρµόζεται σύστηµα κατάταξης
φαρµακευτικών προϊόντων, σύµφωνα µε το σύστηµα Ανατοµικής Θεραπευτικής Χηµικής Κατηγοριοποίησης
(Anatomic Therapeutic Chemical classification - ATC) του
Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και εισάγεται
σύστηµα τιµών αναφοράς (Τ.Α.) ανά θεραπευτική κατηγορία φαρµακευτικών προϊόντων. Ως Τιµή Αναφοράς ορίζεται η χαµηλότερη τιµή κόστους ηµερήσιας θεραπείας (ΚΗΘ) µεταξύ των φαρµακευτικών προϊόντων κάθε
θεραπευτικής κατηγορίας. Παράλληλα εξετάζονται η ασφάλεια, η αποτελεσµατικότητα και επιλέγονται ανά
φαρµακευτικό προϊόν, οι αποζηµιούµενες ενδείξεις, περιεκτικότητες και συσκευασίες. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ.
εξειδικεύονται ο τρόπος κατάρτισης των θεραπευτικών
κατηγοριών και προσδιορισµού των τιµών αναφοράς ανά
θεραπευτική κατηγορία και οι διαδικασίες αναθεώρησης
και συµπλήρωσης του καταλόγου, καθώς και οι αποζηµιούµενες ενδείξεις, περιεκτικότητες και συσκευασίες ανά
φαρµακευτικό προϊόν και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οι
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αποζηµιώνουν τα φάρµακα που προστατεύονται από καθεστώς διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας και έχουν πάρει άδεια
κυκλοφορίας στην Ελλάδα µετά την 1.1. 2012, εφόσον
αποζηµιώνονται από την Κοινωνική ασφάλιση στα 2/3
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τουλάχιστον
σε 12 κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης των οποίων αποζηµιώνουν τα
φάρµακα αυτά µετά από αξιολόγηση από έγκυρους οργανισµούς αξιολόγησης τεχνολογίας Υγείας, µε την
προϋπόθεση πλήρους τήρησης της Κοινοτικής Οδηγίας
ΕΚ 89/105/ΕΟ Οδηγία περί διαφάνειας. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας µπορούν να εξαιρούνται τα φάρµακα,
τα οποία χαρακτηρίζονται ως απαραίτητα για την κάλυψη κινδύνου ζωής ή τα ορφανά φάρµακα, µόνο όταν καλύπτονται από διεθνή κλινικά πρωτόκολλα.»
7. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν.3816/2010 (Α΄ 6) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Ο κατάλογος του εδαφίου α΄ καταρτίζεται από συνιστώµενη στον Ε.Ο.Φ. Ειδική Επιτροπή και εγκρίνεται
µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κατάλογος αναθεωρείται και συµπληρώνεται τουλάχιστον κατ’ έτος από
την ίδια επιτροπή και µε την ίδια διαδικασία. Οι όποιες
διορθώσεις που προκύπτουν σε περίπτωση διόρθωσης
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λαθών στο Θετικό Κατάλογο συνταγογράφησης, εφόσον εγκριθούν από την Ειδική Επιτροπή έγκρισης του θετικού καταλόγου και µετά από τη σύµφωνη γνώµη της
Διεύθυνσης Φαρµάκων και Φαρµακείων του Υπουργείου
Υγείας, διαβιβάζονται στην ΗΔΙΚΑ για τις δικές της ενέργειες.»
Άρθρο 128
Στο άρθρο 6 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες
συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις
περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές» (Α΄ 138), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Προεκλογική περίοδος, για την εφαρµογή των δια-

τάξεων του παρόντος άρθρου είναι το χρονικό διάστηµα
των τριάντα (30) ηµερών, που προηγείται της ψηφοφορίας του Α΄ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών.»
Άρθρο 129
Η παράβαση της υποχρέωσης διατήρησης των κεφαλαίων που συνιστούν ιδία συµµετοχή, κατά την έννοια
της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011 και της παρ. 3
του άρθρου 5 του ν. 3299/2004, όπως ισχύουν, επιφέρει,
ως µόνη έννοµη συνέπεια, την επιβολή εύλογου προστίµου, όταν το επιδοτούµενο επενδυτικό σχέδιο έχει ολοκληρωθεί, εµπροθέσµως και προσηκόντως.
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Άρθρο 130
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,

2014
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