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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 29
Τροποποίηση διατάξεων των π.δ. 178/2014
“Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας”
(Α’ 281) και 7/2017 “Αναδιάταξη- αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας” (Α’ 14).
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. 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 την
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (Α’ 49),
β. της παρ. 1 του άρθρου 28 ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης,
σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 41),
γ. της παρ. 7 του άρθρου 15, της παρ. 5 του άρθρου 30
και της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4249/2014 «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» (Α’ 73), όπως
τα άρθρα 15 και 30 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 και
την παρ. 4 του άρθρου 231 του ν. 4281/2014 (Α’ 160),
δ. της υπ’ αρ. 80/18-07-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058) και
ε. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2020/118-θ’/13-11-2020
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Αρ. Φύλλου 74

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και
το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη επί
του κρατικού προϋπολογισμού. Ενδεχόμενη δαπάνη θα
αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα
1047.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης»
και 1047.701.0000000 «Δαπάνες Μεταναστευτικών Ροών
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» και από τις
πιστώσεις που θα εγκρίνονται για τον σκοπό αυτό από
τον Υπουργό Οικονομικών.
4. Την υπ’ αρ. 20/2021 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. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του
π.δ. 178/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Τμήμα Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού
χειρίζεται τα θέματα των ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων, αστυφυλάκων, συνοριακών φυλάκων, συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου και
ειδικών φρουρών, που αφορούν:».
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του
π.δ. 178/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το Τμήμα Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού
χειρίζεται επίσης και τα εξής θέματα που αφορούν το
σύνολο του αστυνομικού προσωπικού, τους συνοριακούς φύλακες, τους συνοριακούς φύλακες ορισμένου
χρόνου και τους ειδικούς φρουρούς:».
3. Η περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του π.δ. 178/2014
αντικαθίσταται ως εξής:
«β. η μελέτη και ο προσδιορισμός, σε μεσοπρόθεσμο
και μακροπρόθεσμο επίπεδο, των εκπαιδευτικών αναγκών των δοκίμων υπαστυνόμων, των δοκίμων αστυφυλάκων, των συνοριακών φυλάκων, των συνοριακών
φυλάκων ορισμένου χρόνου, των ειδικών φρουρών και
των δημοτικών αστυνομικών και η προώθηση εισηγήσεων για την υλοποίηση από την Αστυνομική Ακαδημία,
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στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων που καταρτίζει το Τμήμα Σχεδιασμού
και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων,».
4. Οι περ. α’, β’, γ’, και ε’ της παρ. 4 του άρθρου 19 του
π.δ. 178/2014 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αποδοχών και
Ασφάλισης Ένστολου Προσωπικού είναι οι ακόλουθες:
α. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στις αποδοχές, αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές του ένστολου
προσωπικού.
β. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στις συνταξιοδοτικές υποθέσεις του ένστολου προσωπικού.
γ. Η παρακολούθηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας
του ένστολου προσωπικού.
ε. Η υποβολή εισηγήσεων για τη βελτίωση των πάσης
φύσεως αποδοχών, αποζημιώσεων και αμοιβών του ένστολου προσωπικού.».
5. Η παρ. 9 του άρθρου 40 του π.δ. 178/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών υπάγονται
διοικητικά οι Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας, οι Υποδιευθύνσεις Αστυνομίας, οι Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας και
Διαχείρισης Μετανάστευσης Δομών, καθώς και όλες οι
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας επιπέδου Τμήματος και Σταθμού, που λειτουργούν στην περιοχή της
εδαφικής τους δικαιοδοσίας.».
6. Η παρ. 4 του άρθρου 60 του π.δ. 178/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι συνοριακοί φύλακες και οι συνοριακοί φύλακες ορισμένου χρόνου που στελεχώνουν Υπηρεσίες
Συνοριακής Φύλαξης, Διαχείρισης Μετανάστευσης και
τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών,
εκτελούν, κατά περίπτωση, τις εργασίες που απαιτούνται
για την εκπλήρωση της αποστολής των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης, ως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 1 του
ν. 2622/1998 (Α’ 138), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
7. Η παρ. 5 του άρθρου 64 του π.δ. 178/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την ολοκληρωμένη, έγκαιρη και αποτελεσματική εξέταση και αντιμετώπιση ζητημάτων κοινής αρμοδιότητας ή ζητημάτων για τα οποία είναι απαραίτητη
η συμμετοχή στελεχών διαφορετικών Διευθύνσεων,
δύναται να συγκροτούνται επιτροπές και ομάδες εργασίας, με τη συμμετοχή στελεχών των Διευθύνσεων
των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος. Η συγκρότηση των επιτροπών και των ομάδων
εργασίας πραγματοποιείται, κατόπιν σχετικής εισήγησης
της επισπεύδουσας Διεύθυνσης του Αρχηγείου, στην
οποία αποτυπώνεται η γνώμη του Διευθυντή των Διευθύνσεων/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας των οποίων
προτείνεται η συνδρομή, με την έκδοση απόφασης συγκρότησης από τον Προϊστάμενο Επιτελείου, εφόσον
η επιτροπή ή η ομάδα συγκροτείται από επιτελείς των
Διευθύνσεων του Αρχηγείου ή από τον Υπαρχηγό του
Σώματος, σε περίπτωση που προτείνεται και απαιτείται
η συμμετοχή και στελεχών των Αυτοτελών Κεντρικών
Υπηρεσιών ή των Διευθύνσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος».
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Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 7/2017 (Α’ 14)
1. Η περ. η’ της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 7/2017
(Α’ 14) αντικαθίσταται ως εξής:
«η. Υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων».
2. Στο άρθρο 2 του π.δ. 7/2017 (Α’ 14) προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε. Τμήμα Προστασίας Μαρτύρων, το οποίο είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και τη λήψη
μέτρων προστασίας των ουσιωδών μαρτύρων και των
προσώπων που κατά τα άρθρα 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα βοηθούν στην αποκάλυψη εγκληματικών
δραστηριοτήτων ή και των οικείων τους, κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2928/2001 (Α’ 141),
καθώς και των προβλεπομένων από διεθνείς και διμερείς συμβάσεις της χώρας. Επίσης, είναι αρμόδιο για τον
σχεδιασμό, την οργάνωση, τον συντονισμό και τη διεξαγωγή των ειδικών ερευνών και ανακριτικών πράξεων
που προβλέπονται από το άρθρο 254 Κ.Π.Δ.».
3. Το άρθρο 9 του π.δ. 7/2017 (Α’ 14) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 9
Υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων
1. Η Υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων
είναι αρμόδια για την οργάνωση, σχεδιασμό και συντονισμό ιδιαίτερα δύσκολων και επικίνδυνων αποστολών
και ειδικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν εντάσσονται
στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Ειδικής Κατασταλτικής
Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.).
2. Η Υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων
διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα Ειδικών Δράσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για
τη συγκρότηση Ομάδων Ειδικών Δράσεων (Ο.Ε.Δ.) με την
ονομασία «Δράση» και την επιχειρησιακή διαχείριση,
εποπτεία και έλεγχο του προσωπικού για την αποτελεσματική εκτέλεση της αποστολής του. Ειδικότερα, οι ως
άνω Ομάδες ενεργούν για την άμεση επέμβαση προς
αντιμετώπιση έκνομων ενεργειών που προκαλούνται,
κατά κύριο λόγο, από οργανωμένες ομάδες ατόμων,
τη στοχευμένη παρέμβαση σε περιοχές με βαρύνουσα
εγκληματικότητα και τη διενέργεια αστυνομικών ελέγχων. Οι εν λόγω Ομάδες στελεχώνονται με αστυνομικό
προσωπικό και ειδικούς φρουρούς και εφοδιάζονται με
τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μέσα για
την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους.
β. Τμήμα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη συγκρότηση των
Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας
(Ο.Π.Κ.Ε.) και την επιχειρησιακή διαχείριση, εποπτεία και
έλεγχο του προσωπικού για την αποτελεσματική εκτέλεση της αποστολής του, ως αυτή προβλέπεται με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 79Α του π.δ. 141/1991
(Α’ 58). Οι εν λόγω Ομάδες στελεχώνονται με αστυνομικό
προσωπικό και ειδικούς φρουρούς και εφοδιάζονται με
τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μέσα για
την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους.
γ. Τμήμα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας
Δυτικής Αττικής, το οποίο εδρεύει στον Δήμο Αχαρνών
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και έχει ταυτόσημες αρμοδιότητες με το Τμήμα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.
δ. 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».
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του π.δ. 7/2017 (Α’ 14)
αντικαθίσταται η περ. ιζ’ και καταργείται η περ. ιη’, ως
εξής:
«ιζ. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής».
5. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του π.δ. 7/2017 (Α’ 14) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται,
αντίστοιχα, ο ομώνυμος Δήμος πλην των περ. ιστ’ και
ιζ’ των οποίων ως έδρες ορίζονται η δημοτική ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής και ο Δήμος Αιγάλεω,
αντίστοιχα».
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 53 του π.δ. 7/2017 (Α’ 14)
αντικαθίστανται οι περ. θ’ και ι’ και προστίθενται περ. ια’
και ιβ’, ως εξής:
«θ. Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλειδών Κω,
ι. Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Κω,
ια. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης Δομής Κω,
ιβ. Τμήμα Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης
Δομής Λέρου».
7. Η παρ. 3 του άρθρου 53 του π.δ. 7/2017 (Α’ 14) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Έδρα των Υπηρεσιών των περ. α’ έως ε’ της παρ. 1
ορίζεται η δημοτική ενότητα Κω, των περ. στ, ζ, η’ και
ιβ’ ο ομώνυμος Δήμος, της περ. θ’ η δημοτική ενότητα
Ηρακλειδών, της περ. ι’ ο χώρος των εγκαταστάσεων
του Αερολιμένα Κω και της περ. ια’, η δημοτική ενότητα
Δικαίου του Δήμου Κω, αντίστοιχα».
8. Η περ. η’ της παρ. 4 του άρθρου 59 του π.δ. 7/2017
(Α’ 14) αντικαθίσταται ως εξής:
«η. Υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων».
9. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 59 του
π.δ. 7/2017 (Α’ 14) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των Υποδιευθύνσεων της προηγούμενης παρ. είναι όμοιες με εκείνες των
αντίστοιχων Υποδιευθύνσεων των άρθρων 2 έως και 11,
με εξαίρεση τις περ. γ’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 9».
10. Στην παρ. 1 του άρθρου 69 του π.δ. 7/2017 (Α’ 14)
αντικαθίστανται οι περ. θ’ και ι’ και προστίθεται περ. ια’
ως εξής:
«θ. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού, ι. Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου,
ια. Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων».
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11. Η παρ. 3 του άρθρου 69 του π.δ. 7/2017 (Α’ 14) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Έδρα των Υπηρεσιών των περ. α’, β’, γ’ και δ’ της
παρ. 1 ορίζεται, ο ομώνυμος Δήμος, των περ. στ’ και η’ η
δημοτική ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης,
των περ. ε’ και ι’ η δημοτική ενότητα Σουφλίου του Δήμου
Σουφλίου, των περ. ζ’ και θ’ η δημοτική ενότητα Τυχερού του Δήμου Σουφλίου και της περ. ια’ ο χώρος των
εγκαταστάσεων του σημείου εισόδου - εξόδου Κήπων».
12. Στην παρ. 1 του άρθρου 92 του π.δ. 7/2017 (Α’ 14)
αντικαθίστανται οι περ. ια’ και ιβ’ και προστίθεται περ. ιγ’
ως εξής:
«ια. Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών
Λέσβου,
ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Μόριας,
ιγ. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης Δομής Λέσβου».
13. Η παρ.3 του άρθρου 92 του π.δ. 7/2017 (Α’ 14) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Έδρα των Υπηρεσιών των περ. α’, β’, γ’, ι’, ια’ και ιγ’
της παρ. 1 ορίζεται η δημοτική ενότητα Μυτιλήνης του
Δήμου Μυτιλήνης, των περ. δ’ και ε’, οι δημοτικές ενότητες Αγίας Παρασκευής και Καλλονής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, των περ. στ’, ζ’ και η’ οι δημοτικές ενότητες
Πλωμαρίου, Γέρας και Αγιάσου του Δήμου Μυτιλήνης,
της περ. ιβ’ η κοινότητα Μόριας της δημοτικής ενότητας
Μυτιλήνης του Δήμου Μυτιλήνης και της περ. θ’ η δημοτική ενότητα Μύρινας του Δήμου Λήμνου».
14. Στην παρ. 1 του άρθρου 93 του π.δ. 7/2017 (Α’ 14)
αντικαθίστανται οι περ. ζ’ και η’ και προστίθεται περ. θ’
ως εξής:
«ζ. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Κηρύκου,
η. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Σάμου,
θ. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης Δομής Σάμου».
15. Η παρ. 3 του άρθρου 93 του π.δ. 7/2017 (Α’ 14) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Έδρα των Υπηρεσιών των περ. α’, β’, γ’, η’ και θ’ της
παρ. 1 ορίζεται η δημοτική ενότητα Βαθέος, της περ. δ’ η
δημοτική ενότητα Πυθαγορείου του Δήμου Ανατολικής
Σάμου, των περ. ε’ και στ’ οι δημοτικές ενότητες, Καρλοβασίων και Μαραθόκαμπου του Δήμου Δυτικής Σάμου
και της περ. ζ’ η δημοτική ενότητα Αγίου Κηρύκου του
Δήμου Ικαρίας».
16. Στην παρ. 1 του άρθρου 94 του π.δ. 7/2017 (Α’ 14)
αντικαθίστανται οι περ. ε’ και στ’ και προστίθεται περ.
ζ’ ως εξής:
«ε. Αστυνομικό Τμήμα Καρδαμύλων,
στ. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Χίου,
ζ. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης Δομής Χίου».
17. Η παρ. 3 του άρθρου 94 του π.δ. 7/2017 (Α’ 14) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Έδρα των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 ορίζεται η δημοτική ενότητα Χίου, του Δήμου Χίου, πλην
των περ. δ’, ε’ και ζ’, των οποίων ως έδρες ορίζονται οι
δημοτικές ενότητες Μαστιχοχωρίων, Καρδαμύλων και
Καμποχώρων, του Δήμου Χίου, αντίστοιχα».
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18. Μετά το άρθρο 95 Α του π.δ. 7/2017 προστίθεται
άρθρο 95 Β ως εξής:
«Άρθρο 95 Β
Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας και Διαχείρισης
Μετανάστευσης Δομών των Διευθύνσεων
Αστυνομίας Νομών
1. Οι Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης Δομών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών, έχουν ως αποστολή τη λήψη όλων των αναγκαίων
μέτρων για την ασφαλή φύλαξη των κλειστών δομών
υποδοχής, της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
ως αυτές προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 4375/2016, την επιτήρηση των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν σε αυτές, την πρόληψη και
καταστολή αξιοποίνων πράξεων και την αντιμετώπιση
προβλημάτων ή καταστάσεων αστυνομικής αρμοδιότητας που αναφύονται λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, οι οποίες διαταράσσουν ή απειλούν
να διαταράξουν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια εντός
της δομής.
2. Οι Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης Δομών, στελεχώνονται από ένστολο και
πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και διαρθρώνονται στα ακόλουθα τμήματα:
α. Τμήμα Διαχείρισης Προσφύγων και Μεταναστών, το
οποίο είναι αρμόδιο για τη διάθεση του προσωπικού σε
τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες εξωτερικής και εσωτερικής φύλαξης και ασφάλειας της δομής και την εκδήλωση
των απαιτούμενων ενεργειών αστυνομικής αρμοδιότητας για τη διαχείριση των εισερχομένων, εξερχομένων
και διαμενόντων προσώπων σε αυτή και ιδίως για:
αα. τον σωματικό έλεγχο των νεοεισερχομένων προσφύγων και μεταναστών και τον έλεγχο των αποσκευών
τους. Για τη διαδικασία σωματικού ελέγχου ή ελέγχου
εισόδου - εξόδου, η οποία ενέχει σωματική επαφή, διατίθεται προσωπικό και των δύο φύλων σε όλες τις βάρδιες και διενεργείται με πλήρη σεβασμό της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας,
αβ. τον έλεγχο των εισερχομένων και εξερχόμενων
από τη δομή, διαμενόντων, επισκεπτών, προσωπικού
υπηρεσιών, οργανισμών και οργανώσεων που έχουν
σχέση με αυτήν,
αγ. την τήρηση βιβλίου επισκεπτών,
αδ. την εσωτερική φρούρηση και επιτήρηση των
προσφύγων και μεταναστών εντός της δομής, ιδίως
των ασφαλών περιοχών για οικογένειες, γυναίκες μόνες, των ασφαλών ζωνών για τα ασυνόδευτα ανήλικα
και για ευάλωτες ομάδες γενικότερα,
αε. την εκτέλεση περιπολιών εσωτερικά της δομής
για την τήρηση της τάξης και την πρόληψη παράνομων
ενεργειών,
αστ. την εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας και του
σχεδίου εκκένωσης της δομής σε συνεργασία με τη Διοίκηση αυτής και λοιπές συναρμόδιες Αρχές.
β. Τμήμα Επιχειρήσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για την
οργάνωση, κατανομή και διάθεση του προσωπικού σε
τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες για την, εντός των συνταγματικών και νομοθετικών πλαισίων, πραγμάτωση
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της αποστολής της Υπηρεσίας, η οποία εκπληρώνεται
με τους εξής, ιδίως, τρόπους:
βα. τη διενέργεια προγραμματισμένων ή αιφνιδιαστικών ελέγχων και ερευνών επί οχημάτων και προσώπων
εντός της δομής, καθώς και επί αντικειμένων, εγκαταστάσεων και χώρων αυτής,
ββ. τη συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών που δύναται να συμβάλλουν, κατά κύριο λόγο, στην
αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης μεταναστών
και προσφύγων,
βγ. τη διενέργεια ενεδρών, κατοπτεύσεων και περιπολιών προς πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών
εντός της δομής,
βδ. την αναζήτηση, εντοπισμό και σύλληψη δραστών
και διωκομένων προσώπων εντός της δομής και την
κατάσχεση προϊόντων και πειστηρίων εγκλημάτων και
μέσων τέλεσης αυτών,
βε. την επιτήρηση περιοχών, εγκαταστάσεων και χώρων, καθώς και τη φρούρηση υφιστάμενων ευπαθών
στόχων αστυνομικού ενδιαφέροντος εντός της δομής
και
βστ. τη συνεργασία και σύμπραξη, με άλλες αστυνομικές υπηρεσίες, κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση
κοινών αστυνομικών επιχειρήσεων.
γ. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι
αρμόδιο για τον χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση
της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής
λειτουργίας της Υπηρεσίας, την τήρηση του αρχείου
και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως
και ιδίως για:
γα. τον χειρισμό όλων των θεμάτων προσωπικού της
οικείας Υποδιεύθυνσης,
γβ. τη διακίνηση της αλληλογραφίας,
γγ. τη διάθεση του προσωπικού στις τακτικές και έκτακτες εσωτερικές υπηρεσίες και τον έλεγχο της κανονικής
εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών,
γδ. τον έλεγχο της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού,
γε. την τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας
του οικήματος της οικείας Υποδιεύθυνσης και των λοιπών σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης,
γστ. τη μέριμνα για τη φρούρηση, την ασφάλεια, την
καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση του οικήματος της οικείας Υποδιεύθυνσης,
γζ. την οργάνωση και εποπτεία της κίνησης των οχημάτων,
γη. τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και των
λοιπών τηλεπικοινωνιακών μέσων,
γθ. τον χειρισμό θεμάτων μισθοδοσίας του προσωπικού,
γι. τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά και τη μέριμνα για την καλή λειτουργία
και συντήρησή τους,
για. την προμήθεια και διανομή των εφοδίων και των
υλικών στο προσωπικό της οικείας Υποδιεύθυνσης,
γιβ. τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και
γιγ. τη μέριμνα για διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών της οικείας Υπο-
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διεύθυνσης, σε αστυνομικά θέματα που σχετίζονται με
την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την εκτέλεση της
αποστολής του.
3. Στο Τμήμα Διαχείρισης Προσφύγων και Μεταναστών,
λειτουργεί Γραφείο Ταυτοποίησης και Εξακρίβωσης Ιθαγένειας, το οποίο είναι αρμόδιο για την καταγραφή των
προσωπικών στοιχείων των προσφύγων και μεταναστών
και τη λήψη και καταχώριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων όσων έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος και την
εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειάς τους και
ιδίως για:
α. την εξακρίβωση της ταυτότητας των προσφύγων
και μεταναστών και των ανιθαγενών,
β. την εξακρίβωση της ιθαγένειας ή την καταγραφή
της ανιθαγένειας,
γ. την καταγραφή και συμπλήρωση του εντύπου
screening,
δ. τη λήψη και καταχώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων και την αποστολή αυτών στην κεντρική βάση δεδομένων EURODAC, καθώς και για τη λήψη φωτογραφίας,
ε. την παραγωγή της έκθεσης εξακρίβωσης (παραγόμενο της ηλεκτρονικής Εφαρμογής - ΥΠΥ1x4) και διαβίβασης αυτής αρμοδίως,
στ. την καταγραφή των προσφύγων και μεταναστών
και την ψηφιοποίηση και καταχώριση των εγγράφων
έκαστης υπόθεσης στην εφαρμογή «Χαρτογράφηση
κυκλοφορίας Αλλοδαπών» και
ζ. τη συνεργασία με το προσωπικό της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης της δομής και του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Στο Τμήμα Επιχειρήσεων λειτουργούν:
α. Γραφείο Ασφάλειας το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες
της περ. α’ του άρθρου 18 του π.δ. 7/2017 (Α’ 14),
β. Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη
λειτουργία του σταθμού βάσεως (R/T) και την εκπλήρωση της αποστολής του, η οποία συνίσταται:
βα. στη διαβίβαση εντολών και πληροφοριών προς τα
πληρώματα των οχημάτων και τους φέροντες φορητά
R/T πεζούς αστυνομικούς, για τη συνεχή και βέλτιστη
εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους,
ββ. στην άμεση ενημέρωση του προσωπικού για επέμβαση σε συμβάντα αστυνομικής αρμοδιότητας και
βγ. στην παρακολούθηση εφαρμογής του προγράμματος κίνησης των R/T υπηρεσιακών οχημάτων, για την
εκτέλεση των περιπολιών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
5. Για την εκπλήρωση της αποστολής των Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης Δομών
δύναται να συγκροτείται, με διαταγή του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνομίας κατόπιν σχετικής εισήγησης των
Γενικών Επιθεωρητών Αστυνομίας, ο απαιτούμενος, για
λόγους λειτουργικούς και επιχειρησιακούς, αριθμός διμοιριών και ομάδων. Ειδικότερα ζητήματα, που αφορούν
στη σύνθεση, την εκπαίδευση, τον εξοπλισμό, την επιχειρησιακή δράση και την εν γένει λειτουργία των ως άνω
Ομάδων και των Διμοιριών ρυθμίζονται στο πλαίσιο της
διαταγής του Αρχηγού.
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6. Για τα θέματα που αφορούν στις υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας και
Διαχείρισης Μετανάστευσης Δομών και δεν ρυθμίζονται
από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 74, 76 έως 79,
79A, 93 έως 96, 99, 100, 101, 102, 107 έως 123 και 125
του π.δ. 141/1991 (Α’ 58).
7. Οι Διευθυντές των οικείων Αστυνομικών Διευθύνσεων, μπορούν να αναθέτουν στις καθ’ ύλην αρμόδιες
Αστυνομικές Υπηρεσίες την εξιχνίαση εγκλημάτων, που
διαπράχθηκαν από πρόσφυγες και μετανάστες κατά την
είσοδό τους στη χώρα και την παραμονή τους εντός της
δομής και για τα οποία αρχικά επελήφθησαν οι Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης
Δομών, εφόσον, κρίνεται αναγκαίο, για την πληρέστερη
διερεύνηση και ταχύτερη εξιχνίασή τους.
8. Οι λοιπές Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας
υποχρεούνται να διαβιβάζουν αμέσως στις οικείες Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης
Δομών, πληροφορίες που σχετίζονται με την αποστολή
τους. Την ίδια υποχρέωση έχουν και αυτές προς τις άλλες
Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας.
9. Το προσωπικό που τοποθετείται στις Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης Δομών,
δεν διατίθεται σε άλλα, ξένα προς την αποστολή της Υπηρεσίας του καθήκοντα, παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από προηγούμενη διαταγή του οικείου Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή».
19. Το δύο πρώτα εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 97
του π.δ. 7/2017, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Στα Αστυνομικά Τμήματα Αλιβερίου, Σερβίων - Βελβεντού, Γρεβενών, Δεσκάτης, Τεμπών, Ελασσόνας, Καλαμπάκας, Καρδίτσας, Άρτας, Πρέβεζας, Σύμης, Μεγίστης,
Λέρου και Καλυμνίων λειτουργεί Γραφείο Διαχείρισης
Μετανάστευσης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες των
διατάξεων των παρ.1, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 4 του
π.δ. 310/1998, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 2622/1998, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Επίσης, στην εσωτερική διάρθρωση των Αστυνομικών Τμημάτων Ποροΐων και Παλαιοκαστριτών λειτουργεί Γραφείο Συνοριακής Φύλαξης, το οποίο ασκεί, αναλογικά, τις αρμοδιότητες του προηγούμενου εδαφίου».
20. Το άρθρο 103 του π.δ. 7/2017 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης και Διαχείρισης
Μετανάστευσης του παρόντος διατάγματος λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3, 4, 5 του
άρθρου 4 και 6, και των άρθρων 5 έως 9, 13 και 14 του
π.δ. 310/1998, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 2622/1998, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Για την εκπλήρωση της αποστολής των ως άνω Τμημάτων δύναται να συγκροτείται, με διαταγή του Αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνομίας κατόπιν σχετικής εισήγησης
των Γενικών Επιθεωρητών Αστυνομίας, ο απαιτούμενος,
για λόγους λειτουργικούς και επιχειρησιακούς, αριθμός
διμοιριών και ομάδων. Ειδικότερα ζητήματα, που αφορούν στη σύνθεση, την εκπαίδευση, τον εξοπλισμό, την
επιχειρησιακή δράση και την εν γένει λειτουργία των ως
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άνω Ομάδων και Διμοιριών ρυθμίζονται στο πλαίσιο της
διαταγής του Αρχηγού».
21. Μετά το άρθρο 103 του π.δ. 7/2017 προστίθεται
άρθρο 103 Α ως εξής:
«Άρθρο 103 Α
Τμήματα Ασφάλειας και Διαχείρισης
Μετανάστευσης Δομών των Διευθύνσεων
Αστυνομίας Νομών
1. Τα Τμήματα Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης Δομών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών, έχουν
ως αποστολή τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για
την ασφαλή φύλαξη των κλειστών δομών υποδοχής της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ως αυτές προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016,
την επιτήρηση των προσφύγων και μεταναστών που
διαμένουν σε αυτές, την πρόληψη και καταστολή αξιοποίνων πράξεων και την αντιμετώπιση προβλημάτων
ή καταστάσεων αστυνομικής αρμοδιότητας που αναφύονται λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών,
οι οποίες διαταράσσουν ή απειλούν να διαταράξουν τη
δημόσια τάξη και ασφάλεια εντός της δομής.
2. Τα Τμήματα Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης Δομών, στελεχώνονται από ένστολο και πολιτικό
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και διαρθρώνονται στα ακόλουθα γραφεία:
α. Γραφείο Διαχείρισης Προσφύγων και Μεταναστών,
το οποίο είναι αρμόδιο για τη διάθεση του προσωπικού σε τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες εξωτερικής και
εσωτερικής φύλαξης και ασφάλειας της δομής και την
εκδήλωση των απαιτούμενων ενεργειών αστυνομικής
αρμοδιότητας για τη διαχείριση των εισερχομένων,
εξερχομένων και διαμενόντων προσώπων σε αυτή και
ιδίως για:
αα. τον σωματικό έλεγχο των νεοεισερχομένων προσφύγων και μεταναστών και τον έλεγχο των αποσκευών
τους. Για τη διαδικασία σωματικού ελέγχου ή ελέγχου
εισόδου - εξόδου, η οποία ενέχει σωματική επαφή, διατίθεται προσωπικό και των δύο φύλων σε όλες τις βάρδιες και διενεργείται με πλήρη σεβασμό της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας,
αβ. τον έλεγχο των εισερχομένων και εξερχόμενων
από τη δομή, διαμενόντων, επισκεπτών, προσωπικού
υπηρεσιών, οργανισμών και οργανώσεων που έχουν
σχέση με αυτή,
αγ. την τήρηση βιβλίου επισκεπτών,
αδ. την εσωτερική φρούρηση και επιτήρηση των
προσφύγων και μεταναστών εντός της δομής, ιδίως
των ασφαλών περιοχών για οικογένειες, γυναίκες μόνες, των ασφαλών ζωνών για τα ασυνόδευτα ανήλικα
και για ευάλωτες ομάδες γενικότερα,
αε. την εκτέλεση περιπολιών εσωτερικά της δομής
για την τήρηση της τάξης και την πρόληψη παράνομων
ενεργειών,
αστ. την εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας και του
σχεδίου εκκένωσης της δομής σε συνεργασία με τη Διοίκηση αυτής και λοιπές συναρμόδιες Αρχές,
αζ. την ταυτοποίηση και εξακρίβωση της ιθαγένειας
των προσφύγων και μεταναστών, μέσω της καταγραφής
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των προσωπικών τους στοιχείων και της λήψης και καταχώρισης των δακτυλικών αποτυπωμάτων,
αη. την καταγραφή των προσφύγων και μεταναστών
και την ψηφιοποίηση και καταχώριση των εγγράφων
έκαστης υπόθεσης στην εφαρμογή «Χαρτογράφηση
κυκλοφορίας Αλλοδαπών»,
αθ. τη συνεργασία με το προσωπικό της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης της δομής και του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Γραφείο Επιχειρήσεων, το οποίο αρμόδιο για την
οργάνωση, κατανομή και διάθεση του προσωπικού σε
τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της περ. α’ του άρθρου 18 του π.δ. 7/2017
(Α’ 14) εντός της δομής και ιδίως για τη διενέργεια ελέγχων και ερευνών, τη συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών, τη διενέργεια ενεδρών, κατοπτεύσεων
και περιπολιών, την επιτήρηση περιοχών, εγκαταστάσεων και χώρων, την αναζήτηση, εντοπισμό και σύλληψη
δραστών και διωκομένων προσώπων, την κατάσχεση
προϊόντων και πειστηρίων εγκλημάτων και μέσων τέλεσης αυτών.
γ. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι
αρμόδιο για τον χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση
της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής
λειτουργίας της Υπηρεσίας, την τήρηση του αρχείου και
τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως.
3. Στο Γραφείο Επιχειρήσεων λειτουργεί σταθμός
βάσεως (R/T) για την εκπλήρωση της αποστολής του,
μέσω της διαβίβασης εντολών και πληροφοριών προς
τα πληρώματα των οχημάτων και τους φέροντες φορητά
R/T πεζούς αστυνομικούς, για τη συνεχή και βέλτιστη
εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους και την άμεση ενημέρωση του προσωπικού για επέμβαση σε συμβάντα
αστυνομικής αρμοδιότητας.
4. Για την εκπλήρωση της αποστολής των ως άνω Τμημάτων δύναται να συγκροτείται, με διαταγή του Αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνομίας κατόπιν σχετικής εισήγησης
των Γενικών Επιθεωρητών Αστυνομίας, ο απαιτούμενος,
για λόγους λειτουργικούς και επιχειρησιακούς, αριθμός
διμοιριών και ομάδων. Ειδικότερα ζητήματα, που αφορούν στη σύνθεση, την εκπαίδευση, τον εξοπλισμό, την
επιχειρησιακή δράση και την εν γένει λειτουργία των ως
άνω Ομάδων και των Διμοιριών ρυθμίζονται στο πλαίσιο
της διαταγής του Αρχηγού.
5. Για τα θέματα που αφορούν στις υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού των Τμημάτων Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης Δομών και δεν ρυθμίζονται
από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 74, 76 έως 79,
79A 93 έως 96, 99, 100, 101, 102, 107 έως 123 και 125
του π.δ. 141/1991 (Α’ 58).
6. Οι Διευθυντές των οικείων Αστυνομικών Διευθύνσεων, μπορούν να αναθέτουν στις καθ’ ύλην αρμόδιες
Αστυνομικές Υπηρεσίες την εξιχνίαση εγκλημάτων, που
διαπράχθηκαν από πρόσφυγες και μετανάστες κατά την
είσοδό τους στη χώρα και την παραμονή τους εντός της
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δομής και για τα οποία αρχικά επελήφθησαν τα Τμήματα
Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης Δομών, εφόσον, κρίνεται αναγκαίο, για την πληρέστερη διερεύνηση
και ταχύτερη εξιχνίασή τους.
7. Οι λοιπές Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας
υποχρεούνται να διαβιβάζουν αμέσως στα οικεία Τμήματα Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης Δομών,
πληροφορίες που σχετίζονται με την αποστολή τους. Την
ίδια υποχρέωση έχουν και αυτά προς τις άλλες Υπηρεσίες
της Διεύθυνσης Αστυνομίας.
8. Το προσωπικό που τοποθετείται στα Τμήματα Ασφάλειας και Διαχείρισης Μετανάστευσης Δομών, δεν διατίθεται σε άλλα, ξένα προς την αποστολή της Υπηρεσίας
του καθήκοντα, παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις
και ύστερα από προηγούμενη διαταγή του οικείου Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή».
Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι αρμοδιότητες του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που διατίθεντο στα κλιμάκια ταυτοποίησης και εξακρίβωσης
ιθαγένειας και εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας των
περ. β’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4375/2016
(Α’ 51), ως αυτές προβλέπονται στις παρ. 2α’ και 5α’ του
άρθρου 3 της υπ’ αρ. 1/7433 κοινής υπουργικής απόφασης «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης» (Β’ 2219), ασκούνται πλέον από
προσωπικό των Υπηρεσιών Ασφάλειας και Διαχείρισης
Μετανάστευσης Δομών των Διευθύνσεων Αστυνομίας
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Νομών, όπου αυτές λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
1. Η περ. ιη’ του άρθρου 22 και το άρθρο 24Β’ του
π.δ. 7/2017 (Α’ 14).
2. Η υπό στοιχεία 7001/2/1495-α’ από 17-9-2020 απόφαση Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β’ 4053).
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*01000741105210008*

