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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 82
Τροποποίηση διατάξεων των π.δ. 178/2014
«Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας»
(Α’ 281) και π.δ. 7/2017 «Αναδιάταξη-αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών
υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 14).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περ. α’, β’ και στ’ της παρ. 1 του
άρθρου 11 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α’ 49).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του
ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 41).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 231 παρ. 2 του ν. 4281/2014
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και
άλλες διατάξεις» (Α’ 160), σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73).
4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4579/
2018 «Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών-προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις» (Α’ 201).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α’ 98).
6. Τις διατάξεις της 44/5.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).
7. Τις διατάξεις της 80/18.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
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«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα
1047.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης», συνολικού ύψους 109.000,00 ευρώ περίπου, για
τα έτη 2020-2023, ήτοι 59.000,00 ευρώ για το έτος 2020
και 12.500,00 ευρώ περίπου για κάθε ένα από τα έτη
2021 έως και 2023, βάσει της υπό στοιχεία 8000/1/2018/
81-κε΄/21-02-2020 Εισήγησης Γενικού Διευθυντή Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού
Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
9. Την υπ’ αρ. 138/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 178/2014 (Α’ 281)
1. Οι περιπτώσεις ε’ και στ’ της παραγράφου 4 του
άρθρου 26 του π.δ. 178/2014 (Α’ 281) αντικαθίστανται
και προστίθεται περίπτωση ζ’, ως εξής:
«ε. η συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, το
ειδικό επιστημονικό προσωπικό, καθώς και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστασίας Προσωπικοτήτων, μέσω της
Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του
Αρχηγείου,
στ. η εκπροσώπηση της Χώρας, σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, σε θέματα προστασίας επισήμων προσώπων, στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και διεθνείς Οργανισμούς και
ζ. η παρακολούθηση, καθοδήγηση και ο συντονισμός
μέσω του Κέντρου Επιχειρήσεων, που λειτουργεί στην
εσωτερική του διάρθρωση σε επίπεδο Γραφείου, των
συνοδευτικών ομάδων ασφαλείας και όλων των δυνά-
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μεων που λαμβάνουν μέτρα αρμοδιότητας Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων και
Ευπαθών Στόχων, η ταχεία ενημέρωση των ιεραρχικά
προϊσταμένων για όλα τα έκτακτα και σοβαρά περιστατικά ή συμβάντα και η παρακολούθηση και εποπτεία των
επιχειρησιακών ενεργειών σύμφωνα με τις ειδικότερες
διαταγές και οδηγίες. Σε περιπτώσεις πολύ σοβαρών και
κρίσιμων περιστατικών ή συμβάντων, καθώς και όταν
απαιτείται συνδυασμένη δράση ή διάταξη δυνάμεων και
μέσων κατά την εκδήλωση γενικευμένων κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας στην περιοχή ευθύνης της Γενικής
Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), τον κεντρικό
επιχειρησιακό συντονισμό του ως άνω Κέντρου αναλαμβάνει το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο/Γ. Α.Δ. Α».
2. Το άρθρο 27 του π.δ. 178/2014 (Α’ 281), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 27
Διεύθυνση Διαχείρισης
και Ανάλυσης Πληροφοριών
1. Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΔΙ.Δ.Α.Π.) εδρεύει στην Αττική, έχει αρμοδιότητα
σε όλη την επικράτεια 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 και συγκεκριμένα της πρόληψης,
εξακρίβωσης ή διερεύνησης των αξιόποινων πράξεων
που περιέχονται στην περίπτωση ε’ του άρθρου 2 του
π.δ. 135/2013, καθώς και την χρήση, αποθήκευση και
επεξεργασία των πληροφοριών, όπως αυτές καταχωρούνται σε ειδικές βάσεις δεδομένων, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και διαρθρώνεται ως ακολούθως:
α. Τμήμα 1ο, β. Τμήμα 2ο, γ. Τμήμα 3ο, δ. Τμήμα 4ο και
ε. Τμήμα 5ο -Μονάδα Στοιχείων Επιβατών (Μ.Σ.Ε.).
2. Οι αρμοδιότητες του 1ου Τμήματος είναι οι ακόλουθες:
α. η αναζήτηση, συλλογή και συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων που ανάγονται στην αποστολή της
Διεύθυνσης, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του το
1ο Τμήμα αναπτύσσει αυτοτελή επιχειρησιακή δράση
στη συλλογή πληροφοριών και συγκεντρώνει πληροφορίες και στοιχεία που συλλέγονται από τις Υπηρεσίες
της Ελληνικής Αστυνομίας, ως και τις λοιπές εθνικές
και διεθνείς υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές,
β. η υποστήριξη σε θέματα πληροφοριών όλων των
Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και η ανταπόκριση στα αιτήματα παροχής πληροφοριών από τις
άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου της χώρας και
από αλλοδαπές αρχές και οργανισμούς, σύμφωνα με
τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας,
γ. η απάντηση σε αιτήματα αλλοδαπών αρχών, μέσω
των προβλεπόμενων διαύλων ανταλλαγής πληροφοριών
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και η συνεισφορά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σε
υποθέσεις εγκλημάτων με διεθνική διάσταση,
δ. ο καθορισμός προτεραιοτήτων και η παροχή κατευθύνσεων σε θέματα συλλογής πληροφοριών, η διαχείριση και η αξιολόγηση των πηγών πληροφόρησης,
ο έλεγχος και η τεκμηρίωση της ακρίβειας, της πληρότητας και της αξιοπιστίας του συλλεχθέντος πληροφοριακού υλικού και η καταχώριση, η ταξινόμηση και η
αρχειοθέτηση του στην κεντρική βάση δεδομένων,
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που
προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
της Υπηρεσίας,
ε. η ανάπτυξη του τεχνικού σχεδιασμού και η διαχείριση των βάσεων δεδομένων στις οποίες γίνεται η καταχώριση, αποθήκευση και επεξεργασία των πληροφοριών,
καθώς και η μέριμνα για τη διασφάλιση των δεδομένων,
σε συνεργασία με το 4ο Τμήμα της Υπηρεσίας, σύμφωνα
και με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
στ. η μέριμνα για τη διαγραφή, από τις βάσεις δεδομένων, πληροφοριών που έπαυσαν να έχουν αστυνομική ή
αναλυτική χρησιμότητα, καθώς και η διόρθωση ή επικαιροποίηση των πληροφοριών βάσει των νέων δεδομένων
που προκύπτουν,
ζ. η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων
στο διεθνές περιβάλλον και η εισήγηση, βάσει των αναγκών και των προτεραιοτήτων της Υπηρεσίας, για την
προμήθεια νέου ή την αναβάθμιση του υφιστάμενου
τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικών προγραμμάτων της Διεύθυνσης, καθώς και των Τμημάτων Συλλογής
και Διαχείρισης Πληροφοριών, σε συνεργασία με τις
αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας,
η. η διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων και η
υποστήριξη των δικτυακών υποδομών της Διεύθυνσης,
καθώς και των Τμημάτων Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και
θ. η λειτουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας των πολιτών, η οποία ενεργοποιείται κατά
περίπτωση με εντολή του Διευθυντή της Υπηρεσίας,
για υποθέσεις αυξημένου αστυνομικού και κοινωνικού
ενδιαφέροντος.
3. Οι αρμοδιότητες του 2ου Τμήματος είναι οι ακόλουθες:
α. η διενέργεια επιχειρησιακών και στρατηγικών αναλύσεων πληροφοριών, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της
αποστολής της Υπηρεσίας, με βάση τις υφιστάμενες
πληροφορίες και στοιχεία,
β. η σύνταξη εκθέσεων επιχειρησιακής ανάλυσης
αναφορικά με την αναγνώριση εγκληματικών δικτύων,
τον τρόπο δράσης αυτών και τη διασύνδεση μεταξύ
υποθέσεων ή εγκληματικών ομάδων και η διαβίβαση
αυτών στις αρμόδιες Αρχές με προτάσεις για περαιτέρω
αξιοποίηση,
γ. η σύνταξη στρατηγικών εκθέσεων αναφορικά με
τα αίτια, τις τάσεις και τις μεθόδους διάπραξης εγκληματικών πράξεων και η υποβολή προτάσεων για την
πρόληψη και την αντιμετώπισή τους,
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δ. η παροχή αναλυτικής πληροφοριακής υποστήριξης
στο πλαίσιο ερευνών που διενεργούνται από τις αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διαδικασίες και προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας,
ε. η ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησης της ποιότητας και
αποδοτικότητας του παραγόμενου έργου του, σύμφωνα
με τα διεθνή πρότυπα, καθώς και του έργου των Τμημάτων Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών, συνεκτιμώντας προς τούτο και τις αναφορές δραστηριότητας
που υποβάλλουν και
στ. ο έλεγχος και η αξιολόγηση της λειτουργίας και της
αποδοτικότητας των Τμημάτων Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών.
4. Οι αρμοδιότητες του 3ου Τμήματος είναι οι ακόλουθες:
α. η συλλογή πληροφοριακού υλικού από προσωπικό
του Τμήματος με αξιοποίηση σύγχρονων πληροφοριακών και ειδικών τεχνολογικών συστημάτων, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις,
β. η συνεργασία και υποστήριξη αρμόδιων υπηρεσιών
και αρχών στο πλαίσιο διενεργούμενων ερευνών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων, με τη διάθεση του απαραίτητου
ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και του προσωπικού που απαιτείται για τη χρήση αυτού,
γ. η διαχείριση, τεχνική υποστήριξη και ανάπτυξη των
συστημάτων που αναφέρονται στην περίπτωση α’, καθώς και των δικτυακών υποδομών του 3ου Τμήματος,
δ. η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και
η εισήγηση για την προμήθεια νέου ή την αναβάθμιση
του υφιστάμενου ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού και
λογισμικών προγραμμάτων της ως άνω περίπτωσης α’.
5. Οι αρμοδιότητες του 4ου Τμήματος είναι οι ακόλουθες:
α. η γραμματειακή υποστήριξη και η τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης,
β. ο προσδιορισμός των συνολικών αναγκών της Διεύθυνσης σε οικονομικούς πόρους, υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μέσα και η μέριμνα για τη διεκπεραίωση
των απαραίτητων διαδικασιών προμήθειας αυτών, σε
συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης και
τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας,
γ. η μέριμνα για την ακριβή καταγραφή, κατανομή,
ανακατανομή και γενικά τη διαχείριση του τεχνολογικού εξοπλισμού και των λογισμικών προγραμμάτων της
Διεύθυνσης, καθώς και των Τμημάτων Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών και η μέριμνα για την αποδοτική
αξιοποίησή τους,
δ. ο προσδιορισμός των συνολικών αναγκών της Διεύθυνσης και των Τμημάτων Συλλογής και Διαχείρισης
Πληροφοριών σε προσωπικό και η μέριμνα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού, για
την κάλυψή τους,
ε. η μέριμνα για την κατάρτιση και υλοποίηση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης και τη
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων
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Πόρων, με σκοπό την εκπαίδευση, τη μετεκπαίδευση,
την επιμόρφωση και περαιτέρω την εξειδίκευση του
προσωπικού της Διεύθυνσης συνολικά καθώς και του
προσωπικού άλλων Υπηρεσιών και Αρχών σε θέματα
συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών,
ως και χρήσης και αξιοποίησης υφιστάμενου και νέου
τεχνολογικού εξοπλισμού,
στ. η ενημέρωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα για την τήρηση βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών αρχείων προσωπικών δεδομένων και η εκδήλωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών
αναφορικά με την έκδοση των προβλεπόμενων αδειών,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και
ζ. η εκπόνηση και η επικαιροποίηση του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΙ.Δ.Α.Π. που περιλαμβάνει
τον Κανονισμό Λειτουργίας της Διεύθυνσης και τον Κανονισμό Ασφάλειας της εγκατάστασης, των υποδομών, των
πληροφοριακών συστημάτων και του διαβαθμισμένου
υλικού πληροφοριών της Διεύθυνσης, καθώς και ο έλεγχος της εφαρμογής του αναφορικά με την προστασία
των δεδομένων, την προσβασιμότητα και την εν γένει
δραστηριότητα και συμπεριφορά του προσωπικού της
Διεύθυνσης συνολικά, ως προς τα θέματα αυτά, σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης.
6. Το 5ο Τμήμα, «Μονάδα Στοιχείων Επιβατών» (Μ.Σ.Ε.),
αποτελεί την εθνική Μονάδα Στοιχείων Επιβατών, ως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του ν. 4579/2018 (Α’ 201), με
σκοπό την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη
τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων, με αρμοδιότητα σε όλη την ελληνική επικράτεια.
α. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της Μ.Σ.Ε. είναι οι ακόλουθες:
αα. η συλλογή δεδομένων PNR «Passenger Name
Record» τα οποία διαβιβάζουν οι αερομεταφορείς, ο
έλεγχος και η αποθήκευση τους στη βάση δεδομένων
της, η επεξεργασία και διαβίβασή τους ή του αποτελέσματος της επεξεργασίας τους στις αρμόδιες αρχές,
καθώς και η διαβίβαση σε αυτές των πληροφοριών που
λαμβάνονται από τις αντίστοιχες Μ.Σ.Ε. των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ββ. η ανταλλαγή των δεδομένων PNR και του αποτελέσματος της επεξεργασίας τους με τις Μ.Σ.Ε. άλλων
κρατών μελών και με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol).
β. Η Μ.Σ.Ε. επεξεργάζεται τα δεδομένα PNR που διαβιβάσθηκαν από τους αερομεταφορείς μόνο για τους
ακόλουθους σκοπούς:
αα. την αξιολόγηση χωρίς διακρίσεις των επιβατών
πριν από την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στη χώρα
ή την αναχώρηση από αυτήν, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που πρέπει να εξεταστούν λεπτομερέστερα από τις αρμόδιες αρχές και εφόσον απαιτείται
από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol),
επειδή ενδέχεται να εμπλέκονται σε τρομοκρατικό ή
σοβαρό έγκλημα. Κατά τη διαδικασία της ως άνω αξιολόγησης η Μ.Σ.Ε. δύναται να προβεί σε:
i. αντιπαραβολή των δεδομένων PNR με βάσεις δεδομένων, σχετικές με τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών πράξεων
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και σοβαρών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των
βάσεων δεδομένων για πρόσωπα ή αντικείμενα που αναζητούνται ή για τα οποία υπάρχει σχετική καταχώριση,
σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, το ενωσιακό δίκαιο
και την εθνική νομοθεσία που ισχύει για τέτοιες βάσεις
δεδομένων,
ii. επεξεργασία των δεδομένων PNR σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια, τα οποία είναι στοχοθετημένα,
αναλογικά και ειδικά και τα οποία καθορίζονται και επανεξετάζονται τακτικά σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές, καθώς και με την Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διασφαλίζοντας
ότι τα ως άνω κριτήρια δεν βασίζονται στη φυλετική ή
εθνοτική καταγωγή, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε
συνδικαλιστική οργάνωση, στην κατάσταση της υγείας,
στη σεξουαλική ζωή ή στο σεξουαλικό προσανατολισμό
ενός ατόμου,
ββ. την ανάλυση των δεδομένων PNR και την εκτίμηση,
κατόπιν ανατροφοδότησης από τις αρμόδιες αρχές, του
αποτελέσματος της αξιοποίησης των δεδομένων PNR και
των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας τους, με σκοπό
την επικαιροποίηση ή τη δημιουργία νέων κριτηρίων
από τη Μ.Σ.Ε., που θα χρησιμοποιούνται στις αξιολογήσεις που διενεργούνται, σύμφωνα με την προηγούμενη
περίπτωση, με σκοπό την ταυτοποίηση κάθε προσώπου,
δυνάμενου να εμπλέκεται σε τρομοκρατικό ή σοβαρό
έγκλημα,
γγ. την απάντηση, κατά περίπτωση, σε δεόντως αιτιολογημένη αίτηση αρμόδιας αρχής που βασίζεται
σε επαρκείς λόγους, για τη χορήγηση και επεξεργασία
δεδομένων PNR, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, προς
το σκοπό της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και
δίωξης τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων του
άρθρου 4 του ν. 4579/2018 και τη γνωστοποίηση στην
αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, στην Ευρωπαϊκή
Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) των αποτελεσμάτων
αυτής της επεξεργασίας.
γ. Επιπλέον, η Μ.Σ.Ε. στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης εκπλήρωσης της αποστολής της, είναι αρμόδια για:
αα. τον καθορισμό των χρονικών στιγμών τακτικής
διαβίβασης των δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 48 ώρες
πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο αναχώρησης
της πτήσης,
ββ. την υποβολή αιτήματος προς τους αερομεταφορείς για διαβίβαση δεδομένων PNR σε χρονικές στιγμές, πέραν των καθορισμένων από τη Μ.Σ.Ε. χρονικών
στιγμών τακτικής διαβίβασής τους, όταν η πρόσβαση σε
δεδομένα είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστεί συγκεκριμένη και πραγματική απειλή σχετιζόμενη με τρομοκρατικές πράξεις ή σοβαρά εγκλήματα του άρθρου 4 του
ν. 4579/2018, που αφορούν είτε την Μ.Σ.Ε., είτε τη Μ.Σ.Ε.
άλλου κράτους μέλους που τα έχει ζητήσει,
γγ. τη διαβίβαση σε Μ.Σ.Ε. άλλου κράτους μέλους, σε
περιπτώσεις ταυτοποιημένων, κατόπιν αξιολόγησης,
προσώπων, όλων των συναφών και αναγκαίων δεδομένων PNR ή του αποτελέσματος της επεξεργασίας
τους, υπό τις προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου της
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παρ. 6 του άρθρου 8 ν. 4579/2018 και τη λήψη από αυτήν
αντίστοιχων πληροφοριών προς διαβίβασή τους στις
αρμόδιες αρχές,
δδ. την υποβολή δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος
σε Μ.Σ.Ε. άλλου κράτους μέλους προς γνωστοποίηση
δεδομένων PNR που τηρεί στη βάση δεδομένων της
και του αποτελέσματος επεξεργασίας των δεδομένων
αυτών, που αφορούν σε συγκεκριμένη υπόθεση πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης τρομοκρατικών
ή σοβαρών εγκλημάτων του άρθρου 4 του ν. 4579/2018,
καθώς και την αντίστοιχη παροχή, το συντομότερο δυνατό, των ως άνω δεδομένων σε Μ.Σ.Ε. κράτους μέλους,
εφόσον ζητηθούν,
εε. τη γνωστοποίηση σε Μ.Σ.Ε. κράτους μέλους των
δεδομένων PNR, ακόμη και αν έχουν αποπροσωποποιηθεί μέσω κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του
ν. 4579/2018, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος, εφόσον εκτιμάται εύλογα ότι είναι αναγκαία προς
το σκοπό της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και
δίωξης τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων και
κατόπιν εξουσιοδότησης από αρμόδια Δικαστική ή Εισαγγελική αρχή και ενημέρωσης του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων,
στστ. τη διαβίβαση αιτήσεων των αρμοδίων αρχών
προς τις Μ.Σ.Ε. κρατών μελών, που έχουν υποβληθεί σε
αυτήν, προς γνωστοποίηση δεδομένων PNR που τηρούν
στις βάσεις δεδομένων τους,
ζζ. την αμελλητί ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, με τη χρήση υφιστάμενων
διαύλων συνεργασίας και σε γλώσσα που χρησιμοποιείται για τον επιλεγόμενο δίαυλο,
ηη. τη διαβίβαση δεδομένων PNR ή των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας τους στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική
Υπηρεσία (Europol), προς απάντηση είτε αιτήματος της
μέσω του διαύλου επικοινωνίας SIENA, είτε δεόντως
αιτιολογημένου ηλεκτρονικού αιτήματος της προς την
Εθνική Μονάδα Europol και τη συνεργασία της Μ.Σ.Ε. με
αυτήν για την ανταλλαγή πληροφοριών,
θθ. τον μεμονωμένο έλεγχο από αρμόδιους χειριστές
της Μ.Σ.Ε., μέσω αναζητήσεων στις διαθέσιμες κεντρικές εφαρμογές των αρχών επιβολής του νόμου, με μη
αυτοματοποιημένα μέσα, κάθε θετικού αποτελέσματος
που προκύπτει από αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων PNR κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των
επιβατών, προκειμένου να εξακριβωθεί αν είναι απαραίτητη η διαβίβαση σε αρμόδια αρχή των δεδομένων
PNR προσώπων που έχουν ταυτοποιηθεί ή των αποτελεσμάτων επεξεργασίας τους, προς περαιτέρω εξέταση
και τυχόν παρέμβαση αυτής,
ιι. τον καθορισμό σημείου επαφής της Μ.Σ.Ε. για την
ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όταν αυτή δεν καθίσταται εφικτή με τη χρήση των
υφιστάμενων διαύλων επικοινωνίας και τη γνωστοποίηση των στοιχείων αυτού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
ιαια. την υποβολή αιτήματος προς την αρμόδια δικαστική ή εισαγγελική αρχή, κατόπιν ενημέρωσης του
υπευθύνου προστασίας δεδομένων, για άρση της αποπροσωποποίησης, μέσω της αποκάλυψης του συνόλου
των δεδομένων PNR,
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ιβιβ. τη γνωστοποίηση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, της παραβίασης προσωπικών δεδομένων στο
υποκείμενο αυτών και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία ενδέχεται να ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την προστασία των δεδομένων
αυτών ή να θίξει την ιδιωτικότητα του υποκειμένου,
ιγιγ. τη μέριμνα για τη διατήρηση, επεξεργασία και
ανάλυση των δεδομένων PNR αποκλειστικά σε ασφαλή
χώρο,
ιδιδ. την τήρηση για πέντε (5) έτη των αρχείων καταγραφής που αφορούν τουλάχιστον στη συλλογή, αναζήτηση, κοινοποίηση, διαγραφή και άρση της αποπροσωποποίησης των δεδομένων PNR,
ιειε. τη μέριμνα για τη διατήρηση, διασφάλιση, αποπροσωποποίηση μέσω κάλυψης στοιχείων και διαγραφή από τη βάση δεδομένων της, των δεδομένων PNR,
καθώς και τη διατήρηση των αποτελεσμάτων επεξεργασίας τους για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά
περίπτωση στο άρθρο 14 του ν. 4579/2018 και σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα,
ιστιστ. την άμεση διαγραφή δεδομένων που έχουν
περιέλθει στην κατοχή της και αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή
σε συνδικαλιστική οργάνωση, την κατάσταση της υγείας,
τη σεξουαλική ζωή ή το σεξουαλικό προσανατολισμό
ενός ατόμου,
ιζιζ. την εισήγηση για την προμήθεια και αναβάθμιση
των απαιτούμενων ηλεκτρονικών μέσων για τη λήψη
και επεξεργασία δεδομένων που προωθούν οι αερομεταφορείς, σύμφωνα με τα κοινά πρωτόκολλα και τους
υποστηριζόμενους μορφότυπους δεδομένων και κάθε
άλλου πρόσφορου μέσου που εξασφαλίζει κατάλληλο
επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4579/2018,
ιηιη. την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και διαδικασιών για τη διασφάλιση
του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας των δεδομένων και του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας σε σχέση με τους κινδύνους που παρουσιάζουν η επεξεργασία
και η φύση των δεδομένων,
ιθιθ. τη διατήρηση τεκμηρίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 5 του ν. 4579/2018, όλων των συστημάτων
και διαδικασιών επεξεργασίας που τελούν υπό την ευθύνη της, την οποία καθιστά διαθέσιμη στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατόπιν
αιτήματος της τελευταίας,
κκ. την εισήγηση στον Προϊστάμενο της Αεροπορικής Αρχής του αερολιμένα για επιβολή κυρώσεων στον
αερομεταφορέα που παραλείπει τη διαβίβαση των δεδομένων PNR ή δεν διαβιβάζει αυτά σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία,
κακά. τη μέριμνα για την παροχή σε ετήσια βάση
στατιστικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προς ενημέρωσή της για τα δεδομένα PNR, σύμφωνα
με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4579/2018, καθώς
και για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας
της Μ.Σ.Ε..
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7. Η ΔΙ.Δ.Α.Π. αποτελεί την κεντρική αρχή της Ελληνικής Αστυνομίας στον τομέα της συλλογής, αποθήκευσης,
επεξεργασίας, ανάλυσης και ανταλλαγής πληροφοριών
και στοιχείων προς το σκοπό της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης των αξιόποινων πράξεων. Πληροφορίες και στοιχεία τα οποία συλλέγονται από τη ΔΙ.Δ.Α.Π.,
στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, διαβαθμίζονται ανάλογα με το αντικείμενο και τη σπουδαιότητά τους, παίρνοντας ανάλογο βαθμό ασφάλειας και
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση της
αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας, εφαρμοζόμενων,
σε κάθε περίπτωση, των διατάξεων του ν. 2472/1997 και
του ν. 4624/2019. Για την εκπλήρωση της αποστολής της
η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών
χρησιμοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα.
8.α. Το προσωπικό της ΔΙ.Δ.Α.Π. έχει καθήκον εχεμύθειας, η παραβίαση του οποίου τιμωρείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 252 του Π.Κ., επιφυλασσομένων των
διατάξεων περί πειθαρχικής και αστικής ευθύνης του.
Η διάπραξη ποινικών ή πειθαρχικών παραβάσεων από
το προσωπικό της Διεύθυνσης που έχουν σχέση με την
εκτέλεση των καθηκόντων του συνιστά επιβαρυντική
περίπτωση για την επιμέτρηση της ποινής και λόγο άμεσης απομάκρυνσης από την Υπηρεσία.
β. Το αστυνομικό προσωπικό της ΔΙ.Δ.Α.Π. και των Τμημάτων Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών πρέπει
να συγκεντρώνει τα ακόλουθα προσόντα:
αα. να διακρίνεται για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά του, το ήθος και τη διαγωγή του, την
υπευθυνότητα και αποφασιστικότητά του και
ββ. να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη
από την έξοδο του από την οικεία Σχολή, να έχει αξιολογηθεί με το γενικό χαρακτηρισμό ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ κατά τη
διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών και να έχει κριθεί
ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων.
Από τους διαθέτοντες τα ανωτέρω προσόντα προτιμώνται, ιδίως, όσοι έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Υπηρεσία ασφαλείας, όσοι επιθυμούν να υπηρετήσουν στην Υπηρεσία αυτήν, καθώς και όσοι έχουν
γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλες
ειδικές γνώσεις.
γ. Δεν επιτρέπεται να μετατεθεί ή να υπηρετεί στη
ΔΙ.Δ.Α.Π. και στα Τμήματα Συλλογής και Διαχείρισης
Πληροφοριών αστυνομικός, ο οποίος:
αα. έχει τιμωρηθεί ή εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική
δίωξη για παράπτωμα που επισύρει ανώτερη πειθαρχική
ποινή,
ββ. έχει τιμωρηθεί για παραπτώματα τα οποία, ενώ
επισύρουν κατώτερη πειθαρχική ποινή, μαρτυρούν
έλλειψη συνείδησης του υπηρεσιακού καθήκοντος και
ακεραιότητας του χαρακτήρα,
γγ. κωλύεται επανειλημμένα στην εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του για λόγους υγείας,
δδ. είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου συνδικαλιστικής οργάνωσης αστυνομικών ή εκλεγμένος αντιπρόσωπος στη γενική συνέλευση Ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας αυτών και
εε. έχει υπηρετήσει κατά την προηγούμενη πενταετία
ή υπηρετεί με οποιαδήποτε ιδιότητα, συμπεριλαμβανο-
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μένου του προσωπικού ασφαλείας, σε γραφεία μελών
της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων,
Κομμάτων και Βουλευτών.
9. Στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του το προσωπικό της ΔΙ.Δ.Α.Π., κατά περίπτωση:
α. συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα, επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και άλλες συναντήσεις, σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο, επί θεμάτων που άπτονται
της αποστολής της Διεύθυνσης,
β. παρακολουθεί και επικουρεί το έργο των αστυνομικών Υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης των πληροφοριών και
γ. μεριμνά για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη κλίματος
συνεργασίας με όλες τις εθνικές και διεθνείς υπηρεσίες
επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές, φορείς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς και ιδιωτικούς φορείς, στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την
εκτέλεση των καθηκόντων της Διεύθυνσης και σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
10. Η Μ.Σ.Ε. διοικείται από αξιωματικό της Ελληνικής
Αστυνομίας και στελεχώνεται από αστυνομικό προσωπικό. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού,
η Μ.Σ.Ε. μπορεί να στελεχώνεται από προσωπικό των
αρμοδίων Αρχών, με εξαίρεση τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές, με απόσπαση διάρκειας ενός έτους και
δυνατότητα ανανέωσης το πολύ μέχρι τρία έτη, κατόπιν
αιτήσεως του και θετικής εισήγησης του Διευθυντή της
ΔΙ.Δ.Α.Π. Ο αριθμός των στελεχών των αρμοδίων Αρχών
που αποσπάται στη Μ.Σ.Ε. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
δύο (2) ανά αρμόδια Αρχή. Από τους υποψηφίους προς
απόσπαση προτιμώνται ιδίως, όσοι διαθέτουν πολύ
καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, εμπειρία χρήσης
ηλεκτρονικού υπολογιστή, προϋπηρεσία σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών, καθώς και όσοι έχουν άλλες
ειδικές γνώσεις, συναφείς με το αντικείμενο της Μ.Σ.Ε..
Για την αξιολόγηση, τον πειθαρχικό έλεγχο και άλλα συναφή με την υπηρεσιακή κατάσταση του αποσπασμένου
προσωπικού ζητήματα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Φορέα ή της Αρχής προέλευσής του.
11. Με απόφαση του Διευθυντή της ΔΙ.Δ.Α.Π. ορίζεται μέλος του προσωπικού της Μ.Σ.Ε. ως υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 7
του ν. 4579/2018, για την εποπτεία της επεξεργασίας
δεδομένων PNR και την υλοποίηση των σχετικών διασφαλίσεων, τα στοιχεία του οποίου γνωστοποιούνται
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η διάρκεια της θητείας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων είναι τέσσερα (4) έτη και μπορεί
να ανανεώνεται, χωρίς η συνολική διάρκεια της να
υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, ο οποίος απολαύει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, έχει
τα ακόλουθα καθήκοντα, όσον αφορά τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Μ.Σ.Ε.,
εξαιρουμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
διοικητικής φύσεως:
α. διαθέτει πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων που
επεξεργάζεται η Μ.Σ.Ε. και σε όλους τους χώρους της,
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β. διασφαλίζει την εφαρμογή των διατάξεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Διεύθυνσης, σχετικά με
την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
γ. διασφαλίζει ότι τηρούνται αρχεία διαβίβασης και
παραλαβής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
δ. ενημερώνει και συμβουλεύει το προσωπικό της
Μ.Σ.Ε. για ζητήματα που άπτονται της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την
ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία,
ε. παρακολουθεί την εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής
και ενωσιακής νομοθεσίας, σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και τις πολιτικές επεξεργασίας τους,
στ. ενεργεί ως σημείο επαφής και συνεργάζεται με την
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
ζ. ενεργεί ως ενιαίο σημείο επαφής της Μ. Σ.Ε. με τα
υποκείμενα των δεδομένων και διασφαλίζει ότι ενημερώνονται κατόπιν αιτήσεώς τους σχετικά με τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
η. ενημερώνεται άμεσα για οποιαδήποτε παραβίαση
προσωπικών δεδομένων και τηρεί σχετικό μητρώο, σε
περίπτωση δε που θεωρεί ότι η επεξεργασία οποιωνδήποτε δεδομένων από τη Μ.Σ.Ε. δεν ήταν νόμιμη, ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τον Προϊστάμενο της Μ.Σ.Ε. και δύναται να παραπέμπει το θέμα στην
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων είναι δυνατόν
να αντικαθίσταται από τον Διευθυντή της ΔΙ.Δ.Α.Π. απευθείας ή κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προϊσταμένου
της Μ.Σ.Ε., εφόσον διαπιστωθεί πλημμελής εκτέλεση των
καθηκόντων του.
12. Η ΔΙ.Δ.Α.Π. εποπτεύεται ως προς την άσκηση των
αρμοδιοτήτων της που σχετίζονται με τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων
από τον εισαγγελικό λειτουργό της παραγράφου 3
του άρθρου 4 του ν. 2265/1994 (Α’ 209), κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 22 του
ν. 4249/2014, όπως οι παράγραφοι αυτές προστέθηκαν
με την παράγραφο 3 του άρθρου 231 του ν. 4281/2014.
13. Όλες οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να αποστέλλουν στη ΔΙ.Δ.Α.Π. 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. Οι κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες, όπου
λειτουργούν Τμήματα ή Γραφεία που ασχολούνται με
τη διαχείριση και ανάλυση πληροφοριών, οφείλουν να
καθορίζουν τη λειτουργία τους, ως προς το ειδικό αυτό
αντικείμενο, σύμφωνα με τις εντολές, οδηγίες και κατευθύνσεις της ΔΙ.Δ.Α.Π.
14. Στην ΔΙ.Δ.Α.Π. υπάγονται απευθείας, ως προς το
ειδικό αντικείμενο της επιχειρησιακής τους αποστολής,
τα Τμήματα Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών που
λειτουργούν στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
Τα Τμήματα αυτά δραστηριοποιούνται στη συλλογή και
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επιχειρησιακή διαχείριση πληροφοριών στις περιοχές
των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων, αντίστοιχα, και έχουν τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α. αναζητούν, συγκεντρώνουν, αναλύουν, συσχετίζουν, αξιολογούν και καταχωρούν στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων πληροφορίες που συλλέγονται από το
προσωπικό τους ή από το προσωπικό άλλων αρμοδίων
Υπηρεσιών και αρχών και διαβιβάζουν τα αποτελέσματα
για επιχειρησιακή αξιοποίηση στις καθ’ ύλην αρμόδιες
Υπηρεσίες,
β. συνεργάζονται με τις Διευθύνσεις Ασφάλειας και τις
περιφερειακές Υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα ασφάλειας στο πλαίσιο παροχής αναλυτικής πληροφοριακής
υποστήριξης, κατά τις έρευνες που διενεργούνται από
τις ως άνω αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, παρέχοντας παράλληλα υποστήριξη με τη διάθεση του απαραίτητου τεχνολογικού
εξοπλισμού, καθώς και του προσωπικού που απαιτείται
για τη χρήση του εξοπλισμού αυτού,
γ. διενεργούν επιχειρησιακές και στρατηγικές αναλύσεις πληροφοριών, στο αντικείμενο της αποστολής της
Υπηρεσίας, για υποθέσεις που απασχολούν τις αρμόδιες
Αρχές της περιφέρειας της εδαφικής τους αρμοδιότητας,
δ. υποβάλουν στη ΔΙ.Δ.Α.Π κάθε αναλυτική εργασία
που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της διερευνώμενης
υπόθεσης, καθώς και τα δεδομένα των αποτελεσμάτων,
μεριμνώντας παράλληλα, για την καταχώριση των σχετικών πληροφοριών στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων,
ε. υποβάλλουν στη ΔΙ.Δ.Α.Π προτάσεις σε λειτουργικό,
οργανωτικό, τεχνικό ή άλλο επίπεδο, προς την κατεύθυνση αναβάθμισης της λειτουργίας και της αποτελεσματικότερης εκπλήρωσης της αποστολής τους και
στ. υποβάλλουν στη ΔΙ.Δ.Α.Π. τακτικές ή έκτακτες αναφορές δραστηριότητας, σύμφωνα με τις εντολές και τις
κατευθύνσεις που λαμβάνουν από αυτή.
15. Τα Τμήματα Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών εξυπηρετούνται διοικητικά και διαχειριστικά από τις
Υπηρεσίες στη δομή των οποίων λειτουργούν και στελεχώνονται από το αναγκαίο για τη λειτουργία τους προσωπικό. Το προσωπικό αυτό τοποθετείται στις εν λόγω
Υπηρεσίες κατόπιν σχετικής πρότασης του Διευθυντή
της ΔΙ.Δ.Α.Π. και δεν διατίθεται σε άλλα, ξένα προς την
αποστολή της Υπηρεσίας του καθήκοντα, παρά μόνον σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από προηγούμενη
σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της ΔΙ.Δ.Α.Π.
16. Οι διαδικασίες λειτουργίας και ασφάλειας της Διεύθυνσης και των Τμημάτων Συλλογής και Διαχείρισης
Πληροφοριών για την εκτέλεση της αποστολής τους και
η συνεργασία της Διεύθυνσης με τις λοιπές Υπηρεσίες και
Αρχές, καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Διεύθυνσης, ο οποίος καταρτίζεται από τη
ΔΙ.Δ.Α.Π. και προωθείται με μέριμνα του Κλάδου Ασφάλειας
προς έγκριση από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.
17. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
άρθρου:
α. Ως «αρμόδια αρχή επιβολής του νόμου» νοείται η
Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτο-
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φυλακή, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και οι Τελωνειακές Αρχές, που
έχουν δηλωθεί στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο με το π.δ. 135/2013 της απόφασης-Πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 18ης
Δεκεμβρίου 2006, για την απλούστευση της ανταλλαγής
πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής
του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ L 386/29.12.2006), καθώς και κάθε άλλη αρχή στην
οποία ανατίθεται ο εντοπισμός, η πρόληψη και η διερεύνηση αξιόποινων πράξεων, όπως αυτές οι πράξεις προσδιορίζονται στην περίπτ. ε’ του άρθρου 2 του π.δ. 135/2013.
β. Ως «αρμόδιες αρχές» νοούνται αυτές της περίπτωσης α’, καθώς και οι εισαγγελικές και οι δικαστικές αρχές,
η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 4579/2018.
γ. Ως «διερεύνηση αξιόποινων πράξεων» νοείται το
στάδιο της διαδικασίας κατά το οποίο οι αρμόδιες αρχές
επιβολής του νόμου ή οι δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές,
λαμβάνουν μέτρα για να διαπιστώσουν την τέλεση μιας
ή περισσότερων αξιόποινων πράξεων, τις περιστάσεις
υπό τις οποίες τελέστηκαν αυτές και να εντοπίσουν τους
πιθανούς δράστες.
δ. Ως «συλλογή πληροφοριών» νοείται το στάδιο της
διαδικασίας, το οποίο δεν έχει φθάσει ακόμη στο στάδιο
της διερεύνησης των αξιόποινων πράξεων, εντός του
οποίου οι αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου έχουν την
αρμοδιότητα να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να
αναλύουν πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη ή πράξεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν
αυτή ή αυτές έχουν διαπραχθεί.
ε. Ως «πληροφορίες και στοιχεία» νοούνται:
αα. κάθε είδους πληροφορίες ή δεδομένα που κατέχονται από τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου,
ββ. κάθε είδους πληροφορίες ή δεδομένα που κατέχονται από δημόσιες αρχές ή από ιδιώτες και στις οποίες
έχουν πρόσβαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
οι αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου,
στ. ως «ονομαστικό αρχείο επιβάτη» ή «Passenger
Name Record» (PNR), νοείται ο ταξιδιωτικός φάκελος
κάθε επιβάτη, ο οποίος περιλαμβάνει τις απαραίτητες
για την επεξεργασία και τον έλεγχο των κρατήσεων
πληροφορίες από τους αερομεταφορείς που πραγματοποιούν την κράτηση ή συμμετέχουν στη μεταφορά
για κάθε ταξίδι για το οποίο γίνεται κράτηση από το
ίδιο άτομο ή για λογαριασμό του, ανεξάρτητα από το
αν ο φάκελος περιλαμβάνεται σε συστήματα κράτησης
ή συστήματα ελέγχου αναχωρήσεων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο επιβατών, πριν επιβιβασθούν
στο αεροπλάνο ή ισοδύναμα συστήματα με τις ίδιες
λειτουργίες,
ζ. ως «δεδομένα API» (Αdvance Passenger Information)
νοούνται τα στοιχεία επιβατών που συλλέγονται από
τους αερομεταφορείς και διαβιβάζονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
π.δ. 53/2008 (Α’ 84),
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η. ως «σοβαρά εγκλήματα» νοούνται οι αξιόποινες
πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 4579/2018,
οι οποίες τιμωρούνται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο
ή το δίκαιο κράτους μέλους με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφάλειας
διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών,
θ. ως «τρομοκρατικά εγκλήματα» νοούνται οι αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του
άρθρου 187Α ΠΚ (άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου
2002/475/ΔΕΥ),
ι. ως «αποπροσωποποίηση μέσω κάλυψης των δεδομένων» νοείται η διαδικασία με την οποία τα στοιχεία
των δεδομένων PNR της παρ. 2 του άρθρου 14 του
ν. 4579/2018, που μπορούν να χρησιμεύσουν για την
άμεση ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίον αναφέρονται, καθίστανται μη ορατά στους χρήστες.».
3. Το άρθρο 31 του π.δ. 178/2014 (Α’ 281), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 31
Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
1. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
(ΔΙ.Δ.Η.Ε.) εδρεύει στην Αττική, η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης
Πληροφοριών,
β. Τμήμα Καινοτόμων Δράσεων και Στρατηγικής,
γ. Τμήμα Ασφάλειας Ηλεκτρονικών και Τηλεφωνικών
Επικοινωνιών και Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων,
δ. Τμήμα Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων,
ε. Τμήμα Δίωξης Διαδικτυακών Οικονομικών Εγκλημάτων και
στ. Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διερεύνησης.
2. α. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής
Υποστήριξης και Διαχείρισης Πληροφοριών είναι οι ακόλουθες:
αα. ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού, η διαχείριση
του χρηματικού και υλικού, η γραμματειακή, διοικητική
και τεχνική υποστήριξη και γενικά η εξυπηρέτηση των
λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας,
ββ. η συλλογή, μελέτη, ανάλυση, αξιολόγηση, τυχόν
συσχέτιση και επεξεργασία πληροφοριών, στοιχείων και
δεδομένων σχετικών με την αποστολή της Υπηρεσίας
και την προώθηση των επεξεργασμένων στοιχείων στα
αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης για επιχειρησιακή
αξιοποίηση, κατά λόγο αρμοδιότητας,
γγ. η μέριμνα για τη διαρκή εξειδικευμένη εκπαίδευση
και μετεκπαίδευση του προσωπικού της Διεύθυνσης σε
θέματα καταπολέμησης του ηλεκτρονικού εγκλήματος,
μέσω της κατάρτισης και υλοποίησης εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, σύμφωνα με τις σχετικές ανάγκες των
επιχειρησιακών Τμημάτων και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων
του Αρχηγείου, καθώς και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες
ή φορείς της Χώρας και άλλων χωρών μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου,
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δδ. η διερεύνηση υποθέσεων συμμετοχής σε αυτοκτονία και περιπτώσεων εκδήλωσης πρόθεσης αυτοκτονίας
ή εξαφάνισης μέσω διαδικτύου,
εε. η παροχή συνδρομής στις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες για την αποτροπή αυτοκτονιών που αναγγέλλονται μέσω διαδικτύου.
β. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Τμήμα
Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Πληροφοριών,
συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του
άρθρου 22 του ν. 4249/2014, στην οποία αποστέλλει
πληροφορίες που συλλέγουν τα Τμήματα της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της επιχειρησιακής τους αποστολής, με
σκοπό την συσχέτιση και αξιοποίησή τους. Η Διεύθυνση
Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών παρέχει επεξεργασμένο πληροφοριακό υλικό καθώς και την αναγκαία τεχνολογική υποστήριξη σε κάθε περίπτωση που
απαιτείται ειδικός προς τούτο τεχνολογικός εξοπλισμός
και εξειδικευμένο για τη χρήση του προσωπικό.
γ. Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης
Πληροφοριών λειτουργεί:
αα. Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο εξασφαλίζει το
συντονισμό και την επικοινωνία του προσωπικού της
Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής του δράσης. Στο κέντρο επιχειρήσεων λειτουργούν, σε 24ωρη
βάση, τηλεφωνικό κέντρο με ειδική γραμμή καταγγελιών, καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) για την
επικοινωνία των πολιτών με την Υπηρεσία και
ββ. σημείο επαφής του Δικτύου 24/7 της Σύμβασης
του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο (Σύμβαση της Βουδαπέστης) και της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών (άρθρο έκτο του ν. 4411/2016).
3. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Καινοτόμων Δράσεων και Στρατηγικής είναι οι ακόλουθες:
α. η κατάρτιση προγραμμάτων ενημέρωσης πολιτών
και φορέων επί θεμάτων διαδικτύου και ηλεκτρονικών
εγκλημάτων μέσω της υλοποίησης διαφόρων δράσεων,
όπως συνέδρια, ημερίδες και τηλεδιασκέψεις, καθώς και
η οργάνωση άλλων καινοτόμων δράσεων στο τομέα καταπολέμησης του ηλεκτρονικού εγκλήματος,
β. η χάραξη θεμάτων στρατηγικού σχεδιασμού αναφορικά με το κυβερνοέγκλημα,
γ. η προβολή και δημοσιοποίηση του κοινωνικού
έργου της Υπηρεσίας μέσω της δημιουργίας και διαχείρισης προφίλ σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
(twitter, facebook κ.λπ.) προς το σκοπό, αποκλειστικά της
επικοινωνίας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των
πολιτών σε θέματα ηλεκτρονικών απειλών και κινδύνων,
δ. η παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα ηλεκτρονικού εγκλήματος, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε
διεθνές επίπεδο, η εκπόνηση σχετικής ετήσιας μελέτης
με συναγωγή συμπερασμάτων για την εγκληματικότητα
επί των αδικημάτων αυτών στη Χώρα και η υποβολή
συγκεκριμένων αιτιολογημένων προτάσεων για την αντιμετώπισή τους και
ε. η καταγραφή δράσεων και στατιστικών στοιχείων
αναφορικά με το ηλεκτρονικό έγκλημα και η τήρηση
αυτών.
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4. Το Τμήμα Ασφάλειας Ηλεκτρονικών και Τηλεφωνικών Επικοινωνιών και Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 7001/2/1261-κα’ από 28-08-2009
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης
(Β’ 1879). Επίσης, το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για:
α. 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,
β. την παροχή συνδρομής σε άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες που διερευνούν τις υποθέσεις αυτές, κατά την
ισχύουσα νομοθεσία και
γ. την παροχή αναγκαίας τεχνικής συνδρομής στα άλλα
Τμήματα της Υπηρεσίας, τη διενέργεια ψηφιακής και διαδικτυακής έρευνας με τη χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και την ψηφιακή και διαδικτυακή ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, αρχείων και άλλων μέσων
και ευρημάτων σε περιπτώσεις διερεύνησης σοβαρών
υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
5. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων είναι οι ακόλουθες:
α. η εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων που διαπράττονται κατά των ανηλίκων με τη χρήση του διαδικτύου
και των άλλων μέσων ηλεκτρονικής ή ψηφιακής επικοινωνίας και αποθήκευσης,
β. η διερεύνηση υποθέσεων διαδικτυακής ή ηλεκτρονικής παρενόχλησης (cyber bullying) σε ανήλικους,
γ. η παροχή συνδρομής στις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες που διερευνούν υποθέσεις σχετικές με τις περιπτώσεις α’ και β’, για τις οποίες απαιτείται εξειδικευμένη
τεχνική ή ψηφιακή έρευνα.
6. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Δίωξης Διαδικτυακών Οικονομικών Εγκλημάτων είναι οι ακόλουθες:
α. η καταπολέμηση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και τις άλλες αρμόδιες
εθνικές, ευρωπαϊκές και αλλοδαπές υπηρεσίες και
αρχές, οικονομικών εγκλημάτων και ιδίως εγκλημάτων που τελέστηκαν σε διαδικτυακό περιβάλλον με
τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και νέων τεχνολογιών,
σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του δημοσίου
και της εθνικής οικονομίας γενικότερα ή εμφανίζουν τα
χαρακτηριστικά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος και η διερεύνηση τους απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία,
β. η διερεύνηση οικονομικών κυβερνοεγκλημάτων,
εφόσον απαιτείται εξειδικευμένη τεχνική ή ψηφιακή
έρευνα,
γ. η παροχή συνδρομής σε κρατικές Υπηρεσίες για
τη διερεύνηση υποθέσεων που εμπλέκονται εικονικά/
ψηφιακά νομίσματα,
δ. η παροχή συνδρομής στις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες που διερευνούν υποθέσεις σχετικές με τις περιπτώσεις α’ και β’, για τις οποίες απαιτείται εξειδικευμένη
τεχνική ή ψηφιακή έρευνα.
7. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ειδικών Υποθέσεων
και Ψηφιακής Διερεύνησης είναι οι ακόλουθες:
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α. ο χειρισμός υποθέσεων σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος καθώς και συμβατικών εγκλημάτων
που τελούνται μέσω του διαδικτύου, η διερεύνηση των
οποίων δύναται να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μόνο
μέσω εξειδικευμένης τεχνικής ή ψηφιακής έρευνας και
καθίσταται καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο δυσχερής έως
αδύνατη,
β. η συνεχής έρευνα του διαδικτύου και των άλλων
μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ψηφιακής αποθήκευσης, για την ανακάλυψη, εξιχνίαση και δίωξη των
εγκληματικών πράξεων αρμοδιότητας του που διαπράττονται σ’ αυτά ή μέσω αυτών σε ολόκληρη τη χώρα,
γ. η παροχή συνδρομής στις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες, που διερευνούν υποθέσεις σχετικές με τις περιπτώσεις α’ και β’, για τις οποίες απαιτείται εξειδικευμένη
τεχνική ή ψηφιακή έρευνα.
8. Για την εκπλήρωση της αποστολής της η ΔΙ.Δ.Η.Ε.
συνεργάζεται με άλλες καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιες
κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας και ιδίως με τη Διεύθυνση Πληροφορικής, τη
Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, τη
Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και τις Διευθύνσεις
Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται και με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες,
Αρχές και Φορείς της χώρας, καθώς και με αντίστοιχες
Υπηρεσίες, Οργανισμούς και Φορείς ευρωπαϊκών και
άλλων χωρών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και
τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις.
9. Η ΔΙ.ΔΙ.Η.Ε. χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση της
αποστολής της τα απαραίτητα σύγχρονα υλικοτεχνικά
μέσα και εξοπλισμό και το προσωπικό της εκπαιδεύεται
και μετεκπαιδεύεται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
στη χρήση αυτών, καθώς και σε όλα τα συναφή και αναγκαία για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής του αντικείμενα.
10. Κατά την επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριακού υλικού και δεδομένων που πραγματοποιούνται
στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της ΔΙ.ΔΙ.Η.Ε.
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2472/1997 και του
ν. 4624/2019, όπως ισχύουν κάθε φορά, σε σχέση με την
προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
11. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος
(Υ.Δ.Η.Ε.Β.Ε.), η οποία υπάγεται διοικητικά στη ΔΙ.Δ.Η.Ε.,
έχει ταυτόσημη με αυτήν αποστολή και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται στην περιοχή του Τομέα Βορείου
Ελλάδος. Η διάρθρωση της Υ.Δ.Η.Ε.Β.Ε. σε Τμήματα και οι
αρμοδιότητες των Τμημάτων της είναι όμοιες με εκείνες
της ΔΙ.Δ.Η.Ε. και των αντίστοιχων Τμημάτων αυτής».
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 37 του π.δ. 178/2014
(Α’ 281) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στο Επιτελείο της Γ.Α.Δ.Α. λειτουργούν επίσης:
α. Υποδιεύθυνση Διοικητικών Εξετάσεων, η οποία
διενεργεί τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 26 και 27
του π.δ. 120/2008 (Α’ 182) Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις (Ε.Δ.Ε.), που αφορούν το αστυνομικό προσωπικό
από το βαθμό του Αστυφύλακα μέχρι και του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, ύστερα από διαταγή του Γενικού
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Αστυνομικού Διευθυντή, που εκδίδεται κατόπιν εντολής προϊσταμένου του ή αιτήματος της Διεύθυνσης η
οποία διέταξε την Ε.Δ.Ε. ή αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με
τα ισχύοντα.
β. Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.), επιπέδου Υποδιεύθυνσης, το οποίο λειτουργεί σε 24-ωρη
βάση, εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής και έχει ως αποστολή το συντονισμό και την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των
Κέντρων Επιχειρήσεων των Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Α., για
τη βέλτιστη διαχείριση και καθοδήγηση των αστυνομικών δυνάμεων που λαμβάνουν μέτρα ή επιχειρούν στην
περιοχή ευθύνης της Γ.Α.Δ.Α. στο πλαίσιο εκπλήρωσης
της αποστολής της, με την ανάληψη του κεντρικού επιχειρησιακού συντονισμού των Κέντρων αυτών σε περιπτώσεις πολύ σοβαρών και κρίσιμων περιστατικών
ή συμβάντων, καθώς και σε περιπτώσεις στις οποίες
απαιτείται συνδυασμένη δράση ή διάταξη δυνάμεων
και μέσων κατά την εκδήλωση γενικευμένων κρίσεων
εσωτερικής ασφάλειας. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι
ως άνω λόγοι δύναται να συντονίζει και να διαλειτουργεί
και με λοιπά Κέντρα Επιχειρήσεων και R/T Κέντρα, Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες επιχειρούν
εντός της εδαφικής αρμοδιότητας της Γ.Α.ΔΑ. και δεν
υπάγονται στη διαρθρωτική της δομή.
Το Σ.Ε.Κ. διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
αα. Τμήμα Συντονισμού, το οποίο είναι αρμόδιο για:
i. το συντονισμό και την καθοδήγηση των δυνάμεων,
που λαμβάνουν αστυνομικά μέτρα ή επιχειρούν στην
περιοχή ευθύνης της Γ.Α.Δ.Α. και τη διαβίβαση εντολών
του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής προς τους
αποδέκτες αυτών,
ii. τη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας των
Κέντρων Επιχειρήσεων των Υπηρεσιών Γ.Α.Δ.Α. και την
ανάληψη του κεντρικού επιχειρησιακού συντονισμού,
σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της
περ. β’ της παρ. 3 του παρόντος,
iii. την αξιολόγηση των περιστατικών αστυνομικού
ενδιαφέροντος και την προετοιμασία αντιμετώπισης
εκείνων που τείνουν ή ενδέχεται να εξελιχθούν σε πολύ
σοβαρά και κρίσιμα, σύμφωνα με τα οικεία επιχειρησιακά σχέδια και τις ισχύουσες διαταγές και οδηγίες,
iv. την άμεση και διαρκή ενημέρωση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής και των λοιπών αρμοδίων
οργάνων, φορέων και υπηρεσιών σε κάθε περίπτωση
εκτάκτου και πολύ σοβαρού ή κρίσιμου περιστατικού ή
συμβάντος, σύμφωνα με τα οικεία επιχειρησιακά σχέδια
και τις ισχύουσες διαταγές και οδηγίες,
ν. την εξασφάλιση της επικοινωνίας και διαλειτουργικότητας με τα Κέντρα Επιχειρήσεων άλλων Υπηρεσιών
(Αστυνομικών ή μη), Αρχών και Φορέων και
vi. τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε άλλης αρμοδιότητας ανατίθεται νομίμως σε αυτό, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του.
ββ. Τμήμα Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για την
εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της
εσωτερικής λειτουργίας του Σ.Ε.Κ., τη διακίνηση αλληλογραφίας, την τήρηση αρχείου, τη διαχείριση θεμάτων
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διοικητικής φύσεως, τη μέριμνα για τον απαιτούμενο
υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τη διευθέτηση κάθε άλλου
θέματος, που αφορά την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Σ.Ε.Κ., σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα του
Επιτελείου της Γ.Α.Δ.Α., σε κάθε περίπτωση που απαιτείται. Στο Τμήμα Υποστήριξης λειτουργεί Κέντρο Πληροφοριών/Σ.Ε.Κ., σε επίπεδο γραφείου, αρμόδιο για την
υποδοχή και διαχείριση πληροφοριών αστυνομικού ενδιαφέροντος, για την υποστήριξη της αποστολής του
Σ.Ε.Κ., ιδίως σε περιπτώσεις πολύ σοβαρών και κρίσιμων
περιστατικών ή συμβάντων, καθώς και σε περιπτώσεις
εκδήλωσης γενικευμένων κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας στην περιοχή ευθύνης της Γενικής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.). Το Κέντρο Πληροφοριών/Σ.Ε.Κ. διασυνδέεται και διαλειτουργεί ως προς το
ειδικό αντικείμενο της αποστολής του με τη Διεύθυνση
Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών. Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας του Σ.Ε.Κ. ρυθμίζονται με Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας, διαβαθμισμένου χαρακτήρα,
που εκδίδεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, με μέριμνα του Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και ο οποίος δε δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του π.δ. 178/2014
(Α’ 281) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες του Επιτελείου
της Γ.Α.Δ.Θ. είναι αντίστοιχες με εκείνες του Επιτελείου
της Γ.Α.Δ.Α., του άρθρου 37 του παρόντος, με εξαίρεση
την περ. β’ της παρ. 3 και με την επιφύλαξη της επόμενης
παραγράφου».
Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 7/2017
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9
του π.δ. 7/2017 (Α’ 14) αντικαθίσταται, ως εξής:
«2. Η Υποδιεύθυνση Επιχειρήσεων και Προστασίας
Μαρτύρων διαρθρώνεται ως ακολούθως:».
2. Μετά την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του π.δ. 7/2017 (Α’ 14), προστίθεται περίπτωση
γ’, ως εξής:
«γ. Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Κ.Ε.Α.), επιπέδου Τμήματος, με αποστολή την παρακολούθηση,
καθοδήγηση και συντονισμό των διατιθέμενων δυνάμεων, για τη διαχείριση περιστατικών και συμβάντων δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, στο πλαίσιο
εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Σε περιπτώσεις πολύ σοβαρών και κρίσιμων περιστατικών ή συμβάντων, καθώς και όταν
απαιτείται συνδυασμένη δράση ή διάταξη δυνάμεων
και μέσων κατά την εκδήλωση γενικευμένων κρίσεων
εσωτερικής ασφάλειας στην περιοχή ευθύνης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), τον
κεντρικό επιχειρησιακό συντονισμό του ως άνω Κέντρου, αναλαμβάνει το Συντονιστικό Επιχειρησιακό
Κέντρο/Γ.Α.Δ.Α.».
3. Η υποπερίπτωση ζζ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του π.δ. 7/2017 (Α’ 14), αντικαθίσταται ως εξής:
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«ζζ. τον σχεδιασμό των επιχειρήσεων, τον συντονισμό
και την καθοδήγηση των δυνάμεων που επιχειρούν για
την εκτέλεση των σχεδίων, σε συνεργασία με το Κέντρο
Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής
και το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) της
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), στις
περιπτώσεις που απαιτείται,».
4. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 27
του π.δ. 7/2017 (Α’ 14), αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Στον Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και
Ελέγχου Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.), ο οποίος λειτουργεί
σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης και ασκεί τις προβλεπόμενες
στην υπό στοιχεία 1016/114/208-ε’ από 22.2.2007 κοινή
υπουργική απόφαση (Β’ 274) αρμοδιότητες. Σε περιπτώσεις πολύ σοβαρών και κρίσιμων περιστατικών ή συμβάντων, καθώς και όταν απαιτείται συνδυασμένη δράση ή
διάταξη δυνάμεων και μέσων κατά την εκδήλωση γενικευμένων κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας στην περιοχή
ευθύνης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής
(Γ. Α.Δ. Α.), τον κεντρικό επιχειρησιακό συντονισμό του
Θ.Ε.Π.Ε.Κ., αναλαμβάνει το Συντονιστικό Επιχειρησιακό
Κέντρο/Γ.Α.Δ.Α».
5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 28 του π.δ. 7/2017
(Α’ 14) αντικαθίσταται, ως εξής:
«6. Η Υ.ΜΕ.Τ. διαρθρώνεται εσωτερικά σε έξι (6) Τμήματα Μέτρων Τάξης (Τ.ΜΕ.Τ.), τα οποία διαρθρώνονται
σε Διμοιρίες. Επιπλέον, στην εσωτερική της διάρθρωση
λειτουργεί, σε επίπεδο Γραφείου, Κέντρο Επιχειρήσεων,
με αποστολή την παρακολούθηση, καθοδήγηση και
συντονισμό του τρόπου δράσης των Διμοιριών της. Σε
περιπτώσεις πολύ σοβαρών και κρίσιμων περιστατικών
ή συμβάντων, καθώς και όταν απαιτείται συνδυασμένη
δράση ή διάταξη δυνάμεων και μέσων κατά την εκδήλωση γενικευμένων κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας στην
περιοχή ευθύνης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), τον κεντρικό επιχειρησιακό συντονισμό του ως άνω Κέντρου, αναλαμβάνει το Συντονιστικό
Επιχειρησιακό Κέντρο/Γ.Α.Δ.Α».
6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 28 του π.δ. 7/2017
(Α’ 14) αντικαθίσταται, ως εξής:
«9. Η Υ.Α.Τ. διαρθρώνεται εσωτερικά σε τέσσερα (4)
Τμήματα Αποκατάστασης Τάξης (Τ.Α.Τ.), τα οποία διαρθρώνονται σε Διμοιρίες. Επιπλέον, στην εσωτερική της
διάρθρωση λειτουργεί, σε επίπεδο Γραφείου, Κέντρο
Επιχειρήσεων, με αποστολή την παρακολούθηση, καθοδήγηση και συντονισμό του τρόπου δράσης των Διμοιριών της. Σε περιπτώσεις πολύ σοβαρών και κρίσιμων
περιστατικών ή συμβάντων, καθώς και όταν απαιτείται
συνδυασμένη δράση ή διάταξη δυνάμεων και μέσων
κατά την εκδήλωση γενικευμένων κρίσεων εσωτερικής
ασφάλειας στην περιοχή ευθύνης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), τον κεντρικό επιχειρησιακό συντονισμό του ως άνω Κέντρου, αναλαμβάνει το
Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο/Γ.Α.Δ.Α».
7. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 29
του π.δ. 7/2017 (Α’ 14), αντικαθίσταται, ως εξής:
«α. την παρακολούθηση, καθοδήγηση και συντονισμό των περιπολικών αυτοκινήτων και δικύκλων στο
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πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Διεύθυνσης
Άμεσης Δράσης Αττικής, καθώς και όλων των πεζών και
εποχούμενων δυνάμεων που λαμβάνουν μέτρα τάξης και
επιχειρούν στην περιοχή ευθύνης της Γ.Α.Δ.Α., σε κάθε
περίπτωση υπό τον έλεγχο, τις εντολές και κατευθύνσεις του έχοντος την ευθύνη επικεφαλής των μέτρων και
δράσεων και των Διευθυντών των αρμοδίων Υπηρεσιών,
πλην αυτών στις οποίες λειτουργούν Κέντρα Επιχειρήσεων. Επίσης, είναι αρμόδια για την ταχεία ενημέρωση των
ιεραρχικά προϊστάμενων και λοιπών αρμόδιων υπηρεσιών για την εκδήλωση περαιτέρω ενεργειών σύμφωνα τα
οικεία σχέδια και τις ειδικότερες διαταγές και οδηγίες. Σε
περιπτώσεις πολύ σοβαρών και κρίσιμων περιστατικών
ή συμβάντων, καθώς και όταν απαιτείται συνδυασμένη
δράση ή διάταξη δυνάμεων και μέσων κατά την εκδήλωση γενικευμένων κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας στην
περιοχή ευθύνης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), τον κεντρικό επιχειρησιακό συντονισμό του ως άνω Κέντρου, αναλαμβάνει το Συντονιστικό
Επιχειρησιακό Κέντρο/Γ.Α.Δ.Α. και».
8. Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 30
του π.δ. 7/2017 (Α’ 14), αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. την παρακολούθηση, καθοδήγηση και συντονισμό, μέσω του Κέντρου Επιχειρήσεων, που λειτουργεί
σε 24ωρη βάση, της επιχειρησιακής δράσης των πεζών
και εποχούμενων δυνάμεων, που δραστηριοποιούνται
εντός της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης, εξασφαλίζοντας τηλεφωνική και ασύρματη επικοινωνία με το
Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) και τα Κέντρα Επιχειρήσεων Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Α. καθώς και με
οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία απαιτηθεί, αξιοποιώντας
κατάλληλα τα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των χώρων του Αερολιμένα. Σε περιπτώσεις πολύ
σοβαρών και κρίσιμων περιστατικών ή συμβάντων, καθώς και όταν απαιτείται συνδυασμένη δράση ή διάταξη
δυνάμεων και μέσων κατά την εκδήλωση γενικευμένων
κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας στην περιοχή ευθύνης
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.),
τον κεντρικό επιχειρησιακό συντονισμό του ως άνω
Κέντρου, αναλαμβάνει το Συντονιστικό Επιχειρησιακό
Κέντρο/Γ.Α.Δ.Α».
9. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 52
του π.δ. 7/2017 (Α’ 14),
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. οι Αστυνομικοί Σταθμοί Ηρωικής Νήσου Κάσου και
Ολύμπου, οι οποίοι εδρεύουν στον ομώνυμο δήμο και
στη δημοτική ενότητα Ολύμπου του δήμου Καρπάθου,
αντίστοιχα και υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό
Τμήμα Καρπάθου και».
10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
59 του π.δ. 7/2017 (Α’ 14), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των Υποδιευθύνσεων της προηγούμενης παραγράφου είναι όμοιες με
εκείνες των αντίστοιχων Υποδιευθύνσεων των άρθρων
2 έως και 11, με εξαίρεση την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 9».
11. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 94
του π.δ. 7/2017 (Α’ 14), αντικαθίσταται ως εξής:

9622

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

«β. οι Αστυνομικοί Σταθμοί Οινουσσών και Ηρωικής
Νήσου Ψαρών, οι οποίοι εδρεύουν στους ομώνυμους
δήμους, αντίστοιχα και υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Χίου».
Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις
Όπου στις κείμενες διατάξεις αναγράφεται ο όρος «Κέντρο Επιχειρήσεων της Γ.Α.Δ.Α.» νοείται το «Συντονιστικό
Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.)/Γ.Α.Δ.Α.».
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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