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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7004/3/60
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης 

και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής 
Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 
213).

3. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως 
τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 
149) και 98/2012 (Α΄ 160).

4. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

5. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουρ−
γίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Μεταβιβάζουμε την άσκηση των κατωτέρω 
αρμοδιοτήτων:

A. ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1. Την υπογραφή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβού−

λιο του Κράτους (άρθρο 6 ν. 3086/2002 Α΄ 324). 
2. Την έκδοση αποφάσεων, για την κύρωση πινάκων 

προακτέων, μη προακτέων, παραμενόντων στον ίδιο 
βαθμό, διατηρητέων, ευδοκίμως τερματισάντων τη στα−
διοδρομία τους και αποστρατευτέων αξιωματικών της 
Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 33 παρ. 3 π.δ. 24/1997 
Α΄ 29).

3. Την έκδοση αποφάσεων συγκρότησης των Συμ−
βουλίων Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και συ−

νόδου αυτών (άρθρα 10 παρ. 2, 34 παρ. 3 και 36 παρ. 1 
π.δ. 24/1997).

4. Την έκδοση απόφασης αναβολής των τακτικών 
κρίσεων των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας 
μέχρι δύο (2) μήνες από την έκδοση της απόφασης και 
παράταση των εργασιών των Συμβουλίων μέχρι ένα (1) 
μήνα, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνι−
κής Αστυνομίας (άρθρο 31 παρ. 2 και 36 παρ. 7 και 8 
π.δ. 24/1997).

5. Την άσκηση προσφυγών στα Δευτεροβάθμια Συμ−
βούλια Κρίσεων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομί−
ας, για ευμενέστερη ή δυσμενέστερη κρίση (άρθρο 53 
π.δ. 24/1997).

6. Την αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας ή της 
αιτήσεως παραιτήσεως των ανωτάτων αξιωματικών της 
Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 51 παρ. 2 π.δ. 24/1997).

7. Την επίδοση στον Αρχηγό και στους λοιπούς Αντι−
στρατήγους του Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας 
και του Αστυνομικού Σταυρού (άρθρο 16 π.δ. 622/1985 
Α΄ 231).

8. Την Απονομή Διαμνημονεύσεων στους αξιωματι−
κούς της Ελληνικής Αστυνομίας (π.δ. 141/1993 Α΄ 58 και 
π.δ. 289/1998 Α΄ 208).

9. Την αναστολή χορήγησης των αδειών ή περιορισμό 
της διάρκειας αυτών ή ανάκληση όσων χορηγήθηκαν 
σε περιπτώσεις όλως εξαιρετικών και εκτάκτων υπη−
ρεσιακών αναγκών, μετά από πρόταση του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 12 παρ. 1 π.δ. 27/1986 
Α΄ 11).

10. Τη θέση ανωτάτων αξιωματικών στην κατάσταση 
της διαθεσιμότητας (άρθρο 15 παρ. 1 εδαφ. α΄ και β΄ 
π.δ. 120/2008 Α΄ 182).

11. Την έκδοση διοικητικών πράξεων επιβολής ποινής 
σε Αντιστρατήγους, ύστερα από τελεσίδικη απόφαση 
των Πειθαρχικών Συμβουλίων (άρθρο 54 παρ. 3 εδαφ. 
β΄ π.δ. 120/2008)

12. Την απόφαση επί πειθαρχικών υποθέσεων (Ε.Δ.Ε.) 
που αφορούν Αντιστρατήγους και Υποστρατήγους ή 
διενεργήθηκαν από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο−
μίας (άρθρο 31 παρ. 1 εδαφ. α΄ και β΄ π.δ. 120/2008).

13. Την εκδίκαση προσφυγών κατά κατωτέρων πει−
θαρχικών ποινών που επέβαλε ή επικύρωσε ο Αρχη−
γός Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 52 παρ. 1 περ. α΄ 
π.δ. 120/2008). 
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14. Την αναστολή εκτέλεσης των ποινών της απότα−
ξης της αργίας με απόλυση και αργίας με πρόσκαιρη 
παύση, που επιβάλλονται σε αξιωματικούς (άρθρο 52 
π.δ. 18/1989 Α΄ 8, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
35 του ν. 2721/1999 Α΄ 112).

15. Την έκδοση απόφασης καταλληλότητας προς συνέ−
χιση παροχής υπηρεσιών, υπαλλήλων με σύμβαση ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου (άρθρο 15 ν. 993/1979 Α΄ 
281 και άρθρο 6 παρ. 5 και 6 του ν. 4024/2011 Α΄ 226).

16. Την έκδοση διαπιστωτικής πράξης μονιμοποίησης 
νεοδιορισθέντων πολιτικών υπαλλήλων (άρθρο 6 παρ. 
5 και 6 ν. 4024/2011 Α΄ 226).

17. Την έκδοση απόφασης μετάταξης σε ανώτερη κα−
τηγορία και από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας 
μόνιμου πολιτικού προσωπικού (άρθρα 69, 70 και 74 του 
ν. 3528/2007 Α΄ 26, σε συνδυασμό με το άρθρο 35 παρ. 
5 του 4024/2011).

18. Την έκδοση απόφασης μετάταξης από ειδικότη−
τα σε ειδικότητα της ίδιας ή ανώτερης εκπαιδευτικής 
βαθμίδας, προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορί−
στου χρόνου (άρθρο 11 ν. 3801/2009 Α΄163, άρθρο 35 
του ν. 4024/2011, άρθρο 12 παρ. 5 ν. 3230/2004 Α΄ 44 και 
άρθρα 69, 70 και 74 ν. 3528/2007).

19. Την έκδοση απόφασης κύρωσης πινάκων προακτέ−
ων μονίμων πολιτικών υπαλλήλων και προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
(άρθρο 9 του ν. 4024/2011).

20. Την έκδοση απόφασης χορήγησης άδειας στο πο−
λιτικό προσωπικό για την άσκηση ιδιωτικού έργου με 
αμοιβή (άρθρο 31 ν. 3528/2007 Α΄26).

21. Την έκδοση απόφασης για απονομή ηθικών αμοιβών 
στο μόνιμο πολιτικό προσωπικό (άρθρα 61,62 και 64 του 
ν. 3528/2007 Α΄26).

22. Την έκδοση απόφασης πρόσληψης πολιτικού προ−
σωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου ή ορισμένου χρόνου (άρθρα 11 και 77 π.δ. 410/1988 
Α΄ 191 και άρθρο 21 του ν. 2190/1994 Α΄ 28).

23. Την υπογραφή συμβάσεων μίσθωσης έργου που 
συνάπτονται μετά την έκδοση της απόφασης του άρ−
θρου 6 του ν. 2527/1997 (άρθρο 6 ν. 2527/1997 Α΄ 206, άρ−
θρο 10 ν. 3812/2009 Α΄ 234 και άρθρο 9 του ν. 4057/2012 
Α΄ 54).

24. Την προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης ιδιωτών 
για τις ανάγκες ασφαλείας των τραπεζών κ.λπ., την από−
φαση συγκρότησης της επιτροπής κατάταξης για τον 
έλεγχο των αιτήσεων, των υπευθύνων δηλώσεων και τη 
σύνταξη και υποβολή πρακτικού και πινάκων κατά κατη−
γορίας υποψηφίων, την απόφαση περί της βασιμότητας 
των αιτήσεων διόρθωσης του πίνακα βαθμολογίας και 
την έκδοση της απόφασης έγκρισης της πρόσληψης 
ιδιωτών (άρθρα 1, 3 και 4 της 7012/13/1−ο΄ Β΄ 454 από
13−4−2006 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης).

25. Την έκδοση απόφασης λύσης της σύμβασης ερ−
γασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, λόγω λήξης του χρόνου 
διαρκείας της ή εξάλειψης των λόγων σύναψής της 
ή καταγγελίας της από τον απασχολούμενο (άρθρο 
72 π.δ. 410/1988 Α΄ 191 σε συνδυασμό με άρθρο 21 του 
ν. 2190/1994 Α΄ 28).

26. Την έκδοση αποφάσεων για τον καθορισμό του 
αριθμού των θέσεων αξιωματικών που θα πληρωθούν 
μέσα στο επόμενο έτος με προαγωγή αποφοίτων του 
Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπα−

στυνόμων, μετά από πρόταση του Αρχηγού Ελληνικής 
Αστυνομίας (άρθρο 15 παρ. 2 ν. 1339/1983 Α΄ 35).

27. Την αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων αποβολής 
δοκίμων από τις αστυνομικές σχολές ( άρθρο 52 παρ. 
1 του π. δ. 18/1989 A΄ 8). 

28. Την υπογραφή του προϋπολογισμού του Ιδρύματος 
Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας (ν.δ. 496/1974 Α΄ 204 
σε συνδυασμό με διατάξεις ν. 2018/1992 Α΄ 33).

29. Την έκδοση απόφασης για τον καθορισμό του 
ύψους της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης στα 
ορφανά τέκνα του άρθρου 9 του νόμου 2622/1998 (άρθρο 
9 παρ. 4 ν. 2622/1998 Α΄ 138).

30. Την υπογραφή του Προϋπολογισμού, Ισολογισμού, 
Απολογισμού του Ιδρύματος Εξοχές της Ελληνικής 
Αστυνομίας και των ειδικών λογαριασμών «Ειδικός Λο−
γαριασμός Αρωγής Προσωπικού της Ελληνικής Αστυ−
νομίας» και «Ειδικός Λογαριασμός Ορφανών Τέκνων 
Αστυνομικού, Πυροσβεστικού και του Μόνιμου και επί 
Συμβάσει Αορίστου Χρόνου Πολιτικού Προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, 
των Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών της 
Ελληνικής Αστυνομίας» (ν.δ. 496/1974 και ν. 2018/1992). 

31. Την έκδοση απόφασης απονομής αναμνηστικών 
μεταλλίων σε ημεδαπούς ή αλλοδαπούς που υπηρέτη−
σαν στις ́ Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας 
κατά το χρονικό διάστημα από 28−10−1940 μέχρι 8−5−1945 
(άρθρο 5 π.δ. 493/1983 Α΄ 186).

32. Την έκδοση αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης 
προσφορών, ενστάσεων − προσφυγών κατά της διακή−
ρυξης του διαγωνισμού ή κατά της συμμετοχής προ−
μηθευτή σ’ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας 
ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης 
των προσφορών, καθώς και κατά των πράξεων ή πα−
ραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη 
συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό 
ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κρίσε−
ως αποτελεσμάτων διαγωνισμού, υπογραφής συμβά−
σεων, έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, 
αποφάσεων μεταφοράς πιστώσεων εντός των μειζόνων 
κατηγοριών του προϋπολογισμού εξόδων της Ελληνι−
κής Αστυνομίας, αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων 
για την πραγματοποίηση δαπανών που δεν έχουν εκ−
καθαριστεί, για ποσά άνω των 9.000.000,01 ευρώ, την 
έκδοση αποφάσεων επί των ενστάσεων – προσφυγών 
κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνι−
σμού (ανοικτού και κλειστού) ή της διενέργειας του 
έως και την κατακυρωτική απόφαση ή κατά της κατα−
κυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και 
πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 8α 
του π.δ. 118/2007, για ποσά άνω των 6.000.000,01ευρώ, 
καθώς και την έκδοση αποφάσεων για αναθεώρηση των 
αποφάσεων αυτών που έχουν εκδοθεί από τον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 20 ν. 1481/1984 Α΄ 152, 
άρθρο 54 π.δ. 63/2005 Α΄ 98, άρθρα 20, 21, 22, 38 και 81 
του ν. 2362/1995 Α΄ 247 όπως τροποποιήθηκαν με το 
ν. 3871/2010 Α΄ 141, ν. 2286/1995 Α΄ 19, ν. 3886/2010 Α΄ 173, 
π.δ. 136/1998 Α΄ 107, π.δ. 60/2007 Α΄ 64, π.δ. 394/1996 Α΄ 
266 και π.δ. 118/2007 Α΄ 150).

33. Την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για μη 
νόμιμες δαπάνες, απώλειες υλικού ή αξιών για ποσά από 
29.347,01 ευρώ και άνω (άρθρο 52 β.δ. της 15−5−1959 και 
άρθρα 33 και 56 του ν. 2362/1995 Α΄ 247).
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34. Την έκδοση αποφάσεων για τη συγκρότηση μόνι−
μων και έκτακτων επιτροπών προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ομά−
δων εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων 
κρατικών προμηθειών και σύναψης δημοσίων συμβά−
σεων υπηρεσιών (άρθρο 6 παρ. 3 ν. 2286/1995 Α΄ 19 και 
άρθρο 38 π.δ. 118/2007 Α΄150).

35. Τον ορισμό εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας 
Δημόσιας Τάξης στη Διαρκή Επιτροπή του άρθρου 18 
του ν. 2503/1997 στο Υπουργείο Υγείας (άρθρο 9 παρ. 
1 π.δ. 233/2003 Α΄ 204).

36. Τη λήψη απόφασης για επαναπατρισμό φυγάδων 
κατοχικής περιόδου και λοιπών κατηγοριών ομογενών, 
ο επαναπατρισμός των οποίων δεν προβλέπεται από 
διάταξη νόμου (ν.δ. 4234/1962 Α΄ 116, καθώς και 106841/
29−12−1982 και 28594/4−5−1988 κοινές αποφάσεις των 
Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης).

37. Tην έκδοση απόφασης για ίδρυση ή συμμετοχή του 
Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) σε εταιρείες 
και επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, κα−
θώς και σε κοινοπραξίες, διεθνείς ενώσεις και ενώσεις 
που εξυπηρετούν συναφείς σκοπούς (άρθρο 1 παρ. 3 
ν. 3387/2005 Α΄ 224).

38. Την έκδοση απόφασης για τον καθορισμό του 
τρόπου, της διαδικασίας και κάθε αναγκαίας λεπτομέ−
ρειας για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 1 του 
ν. 3387/2005 (άρθρο 1 παρ. 3 ν. 3387/2005).

39. Την άσκηση εποπτείας του Κέντρου Μελετών 
Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) (άρθρο 2 ν. 3387/2005).

40. Την ανάθεση ερευνητικών προγραμμάτων, μελετών 
και γνωμοδοτήσεων στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας 
(ΚΕ.ΜΕ.Α.) (άρθρο 3 παρ. 4 ν. 3387/2005).

41. Την έκδοση αποφάσεων για την πρόσληψη Διευθυ−
ντή και Αναπληρωτή Διευθυντή του Κέντρου Μελετών 
Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) με συμβάσεις εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 7 παρ. 1 και 4 
ν. 3387/2005).

42. Την έκδοση απόφασης για τον ορισμό και το χρόνο 
απασχόλησης δύο (2) επιστημόνων στο Επιστημονικό 
Συμβούλιο του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), 
ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (άρ−
θρο 8 παρ. 1 ν. 3387/2005).

43. Την έκδοση απόφασης για την πρόσληψη στο Κέ−
ντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) μέχρι δέκα (10) 
επιστημόνων ειδικοτήτων συναφών προς τους σκο−
πούς του Ιδρύματος, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (άρθρο 9 παρ. 3 περ. α΄ του 
ν. 3387/2005).

44. Την έκδοση απόφασης, μετά από γνώμη του Αρ−
χηγού του οικείου Σώματος ή Υπηρεσίας, για απόσπαση 
στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) εν ενεργεία 
προσωπικού Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τά−
ξης και Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 9 παρ. 3 περ. 
β΄ ν. 3387/2005).

45. Την έκδοση απόφασης για την απόσπαση στο 
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) εξειδικευμένων 
ερευνητών, ειδικών επιστημόνων, τεχνικών από ιδρύμα−
τα, οργανισμούς ή φορείς του Δημοσίου (άρθρο 9 παρ. 
3 περ. γ΄ του ν. 3387/2005).

46. Η υποβολή αιτήματος στη Διεύθυνση Επιθεώρησης 
Δημοσίων Διαχειρίσεων Νομικών Προσώπων και Δ.Ε.Κ.Ο. 
του Υπουργείου Οικονομικών, για έκτακτο διαχειριστι−

κό έλεγχο στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) 
(άρθρο 10, παρ. 4 ν. 3387/2005).

47. Η έκδοση απόφασης για τον καθορισμό του απο−
διδόμενου ποσοστού, τη διαδικασία και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια για την απόδοση στον Κρατικό Προϋπο−
λογισμό, ως δημόσιο έσοδο, μέρους του θετικού απο−
τελέσματος της οικονομικής διαχείρισης κάθε χρήσης 
του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) (άρθρο 10 
παρ. 5 ν. 3387/2005).

48. Την έκδοση απόφασης για θέματα που αφορούν 
στις συμβάσεις προμηθειών, παροχής έργου και υπη−
ρεσιών του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) 
(άρθρο 10 παρ. 6 ν. 3387/2005).

49. Την έκδοση απόφασης για τον ορισμό ειδικής επι−
τροπής για την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων 
του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) σε περί−
πτωση διάλυσής του (άρθρο 10 παρ. 8 ν. 3387/2005).

50. Την έκδοση απόφασης για την έγκριση του Εσω−
τερικού Κανονισμού του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας 
(ΚΕ.ΜΕ.Α.) (άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3387/2005).

51. Την έκδοση απόφασης για τη ρύθμιση του τρό−
που συνεργασίας του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.
ΜΕ.Α.) με άλλους ερευνητικούς φορείς στο πλαίσιο της 
αποστολής του (άρθρο 11 παρ. 2 ν. 3387/2005).

52. Την έκδοση αποφάσεων για τον καθορισμό των 
αποδοχών του Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή 
του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), της απο−
ζημίωσης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των Μελών 
και του Γραμματέα του Δ.Σ., των δύο (2) επιστημόνων 
του Επιστημονικού Συμβουλίου, καθώς και των αμοιβών 
του προσωπικού του άρθρου 9 παρ. 3 περ. α΄ (άρθρο 11 
απρ. 3 ν. 3387/2005).

53. Την έκδοση απόφασης διορισμού του Προέδρου, 
του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) 
(άρθρο 5 παρ. 1 ν. 3387/2005).

54. Την πρόταση διορισμού του Προέδρου του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας 
(Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) και του αναπληρωτή του (άρθρο 98 παρ. 
1 περιπτ. α΄ ν. 3655/2008 Α΄ 58).

55. Την υπόδειξη αξιωματικών ή πολιτικών υπαλλήλων 
της Ελληνικής Αστυνομίας ως Προϊσταμένων Διευθύνσε−
ων, Τμημάτων ή Αυτοτελών Γραφείων, κατά περίπτωση, 
του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απα−
σχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) 
(άρθρο 101 παρ. 5 ν. 3655/2008).

56. Την έκδοση απόφασης για τη χρήση χώρων και 
εγκαταστάσεων ως χώρων κράτησης υπηκόων τρίτων 
χωρών (άρθρο 14 παρ. 3 ν. 3907/2011 Α΄ 7, όπως η πα−
ράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 25 του ν. 
3922/2011 Α΄ 35).

57. Την άσκηση αρμοδιοτήτων «προϊσταμένης αρχής» 
ή «εποπτεύουσας αρχής» για έργα αρμοδιότητος Ελ−
ληνικής Αστυνομίας ( άρθρα 1 και 2 π.δ. 191/1995 Α΄ 101 
και ν. 3669/2008 Α΄ 116). 

Β. ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
1. Την έκδοση αποφάσεων για τη ρύθμιση θεμάτων 

εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών 
της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και κάθε ειδικότερου 
θέματος για την αστυνομική δύναμη, την άσκηση των 
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καθηκόντων και τη συντήρηση του υλικού των Αστυνομι−
κών Υπηρεσιών (άρθρο 11 παρ. 2 ν. 1481/1984 Α΄ 152, όπως 
αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 ν. 1590/1986 Α΄ 49). 

2. Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, κατάργηση 
και συγχώνευση αστυνομικών Υπηρεσιών κατώτερων 
του Τμήματος (άρθρο 11 παρ. 4 ν. 1481/1984 Α΄152, όπως 
αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 ν. 1590/1986 Α΄49).

3. Την έκδοση αποφάσεων ίδρυσης και λειτουργίας 
αστυνομικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση προσω−
ρινών αναγκών τάξης και ασφάλειας (άρθρο 11 παρ. 5 
ν. 1481/1984 Α΄152, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 
ν. 1590/1986 Α΄49).

4. Την έκδοση αποφάσεων καθορισμού εδαφικής αρ−
μοδιότητας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομί−
ας και κύρωση του πίνακα χωρογραφικής κατανομής 
(άρθρα 8 παρ. 5 και 11 παρ. 6 ν. 1481/1984 Α΄152, όπως 
το δεύτερο άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
ν. 1590/1986 Α΄49).

5. Την έκδοση απόφασης καθορισμού του τύπου 
στολής του αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 34 παρ. 
1 ν. 1481/1984 Α΄152).

6. Την κύρωση του πρακτικού έγκρισης στολών του 
προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων παρο−
χής υπηρεσιών ασφαλείας (άρθρο 9 παρ. 1 α.ν. 1342/1938 
Α΄ 290). 

7. Την έκδοση αποφάσεων για τη διακοπή ή σύντμηση 
της εκπαίδευσης των δοκίμων Υπαστυνόμων και των 
δοκίμων Αστυφυλάκων σε περίπτωση κατάστασης πο−
λέμου ή γενικής επιστράτευσης (άρθρο 25 παρ. 2 του 
π.δ. 319/95 Α΄ 174 και άρθρο 44 παρ. 2 του π.δ. 352/1995 
Α΄ 187).

8. Την έκδοση απόφασης για τον καθορισμό της διάρ−
κειας μετεκπαίδευσης στην αλλοδαπή των αποφοίτων 
της Γ΄ βαθμίδας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών της 
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (άρθρο 39 
παρ. 3 του π.δ. 190/1996 Α΄ 153).

9. Την έγκριση για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής 
εκδρομής στο εξωτερικό των σπουδαστών του Τμήμα−
τος Ξένων Γλωσσών της Σχολής Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης (άρθρο 60 παρ. 1 του π.δ. 190/1996 Α΄153 
σε συνδυασμό με άρθρο 29 ιδίου διατάγματος, όπως 
αντικαταστάθηκε με άρθρο 5 π.δ/τος 170/2006 Α΄ 182).

10. Την έκδοση απόφασης για εκπαίδευση ή μετεκπαί−
δευση αστυνομικού προσωπικού στο εξωτερικό (άρθρο 
63 παρ. 5 του π.δ. 190/1996 Α΄153).

11. Την έκδοση απόφασης για την επιλογή αστυνομι−
κού προσωπικού για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση στο 
εξωτερικό (άρθρο 64 παρ. 3 σε συνδυασμό με άρθρο 
63 παρ. 5 του π.δ. 190/1996 Α΄153). 

12. Την έγκριση για χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών 
στο αστυνομικό προσωπικό για το εξωτερικό (άρθρο 
66 παρ. 2 του π.δ. 190/1996 Α΄153).

13. Την έκδοση απόφασης για τον καθορισμό του αριθ−
μού των εισαγομένων στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας 
(άρθρο 15 παρ. 1 και 2 του π.δ. 380/1996 Α΄ 251).

14. Την έκδοση απόφασης για τον διορισμό και την 
παύση του διδακτικού προσωπικού της Σχολής Εθνικής 
Ασφάλειας (άρθρο 19 παρ. 1 και 4 π.δ. 380/1996 Α΄251, σε 
συνδυασμό με άρθρο 41 παρ. 10 του ν. 1481/1984 Α΄152).

15. Την έγκριση για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής 
εκδρομής στο εξωτερικό των σπουδαστών της Σχολής 

Εθνικής Ασφάλειας (άρθρο 35 παρ. 2 του π.δ. 380/1996 
Α΄251).

16. Την έκδοση απόφασης για τον περιορισμό της 
διάρκειας μετεκπαίδευσης των Ανθυπαστυνόμων και 
τον καθορισμό διαφορετικού χρόνου έναρξης της με−
τεκπαίδευσης (άρθρο 22 παρ. 2 π.δ. 190/1996 Α΄ 153)

17. Την έκδοση αποφάσεων καθορισμού του τόπου, του 
χρόνου και του είδους της βασικής εκπαίδευσης των 
Συνοριακών Φυλάκων και των Ειδικών Φρουρών (άρθρο 
4 παρ. 1 του ν. 2622/1998 Α΄138 και άρθρο 9 παρ. 8 του 
ν. 2734/1999 Α΄ 161).

18. Την έκδοση αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης 
προσφορών, ενστάσεων − προσφυγών κατά της διακή−
ρυξης του διαγωνισμού ή κατά της συμμετοχής προ−
μηθευτή σ’ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας 
ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης 
των προσφορών, καθώς και κατά των πράξεων ή πα−
ραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη 
συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό 
ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κρίσε−
ως αποτελεσμάτων διαγωνισμού, υπογραφής συμβά−
σεων, έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, 
αποφάσεων μεταφοράς πιστώσεων εντός των μειζόνων 
κατηγοριών του προϋπολογισμού εξόδων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων για 
την πραγματοποίηση δαπανών που δεν έχουν εκκαθα−
ριστεί, για ποσά από 6.000.000,01 μέχρι 9.000.000,00 
ευρώ, την έκδοση αποφάσεων επί των ενστάσεων – 
προσφυγών κατά της νομιμότητας της διενέργειας του 
διαγωνισμού (ανοικτού και κλειστού) ή της διενέργειας 
του έως και την κατακυρωτική απόφαση ή κατά της 
κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα 
και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 
8α του π.δ. 118/2007 για ποσά από 3.000.000,01 μέχρι 
6.000.000,00 ευρώ, καθώς και την έκδοση αποφάσε−
ων για αναθεώρηση των αποφάσεων αυτών που έχουν 
εκδοθεί από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
(άρθρο 20 ν. 1481/1984 Α΄ 152, άρθρο 54 π.δ. 63/2005 Α΄98, 
άρθρα 20, 21, 22, 38 και 81 του ν. 2362/1995 Α΄247 όπως 
τροποποιήθηκαν με τον ν. 3871/2010 Α΄ 141, ν. 2286/1995 
Α΄ 19, ν. 3886/2010 Α΄ 173, π.δ. 136/1998 Α΄107, π.δ. 60/2007 
Α΄ 64, π.δ. 394/1996 Α΄266 και π.δ. 118/2007 Α΄150).

19. Την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για μη 
νόμιμες δαπάνες, απώλειες υλικού ή αξιών για ποσά 
από 20.543,01 μέχρι 29.347,00 ευρώ (άρθρο 52 β.δ. της 
15−5−1959 Α΄151 και άρθρα 33 και 56 του ν. 2362/1995 
Α΄247).

20. Την έκδοση αποφάσεων για τη διάθεση τυχόν προ−
κυπτόντων οικονομικών πλεονασμάτων των Λεσχών της 
Ελληνικής Αστυνομίας προς ενίσχυση της λειτουργίας 
των παιδικών κατασκηνώσεων και την ικανοποίηση πο−
λιτιστικών και εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού, 
καθώς και την έγκριση δαπανών ή ενισχύσεων σε βάρος 
των εσόδων των Λεσχών της Ελληνικής Αστυνομίας, 
για ποσά από 30.000,01 ευρώ και άνω (άρθρο 21 παρ. 2 
ν. 1481/1984 Α΄152, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
1 ν. 1590/1986 Α΄ 49).

21. Την έκδοση απόφασης καθορισμού των παρεχο−
μένων ατομικών εφοδίων στο αστυνομικό προσωπικό 
(άρθρο 1 ν.δ. 152/1969 Α΄ 56, άρθρα 90 παρ. 4, 92 και 93 
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β.δ. της 31−12−1957/20−1−1958 Α΄11, όπως το πρώτο άρ−
θρο αντικαταστάθηκε με άρθρο 3 παρ. 1 π.δ. 10/1973 Α΄ 
129 και άρθρα 20 παρ. 1 εδαφ. ια΄ και ιβ΄ και 62 παρ. 4 
ν. 1481/1984 Α΄152, όπως το δεύτερο άρθρο τροποποιή−
θηκε με άρθρο 4 παρ.1 ν. 1590/1986 Α΄49).

22. Την έκδοση απόφασης για τη συγκρότηση Κρατι−
κής Εποπτικής Επιτροπής Ιπποδρόμου, τον ορισμό βοη−
θητικού προσωπικού της Υπηρεσίας Κρατικού Ελέγχου 
και μελών της Κρατικής Εποπτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.), 
καθώς και τον καθορισμό αμοιβής των μελών, του Γραμ−
ματέα της Εποπτικής Επιτροπής και του βοηθητικού 
προσωπικού του Κρατικού Ελέγχου του Ιπποδρόμου 
(άρθρο 22 της 21703 από 2−8−2011 απόφασης του Υπουρ−
γού Πολιτισμού και Τουρισμού Β΄1726).

23. Την αποστολή στο εξωτερικό αστυνομικών για τη 
συνοδεία ασφαλείας επισήμων προσώπων (άρθρο 13 
παρ. 1 ν. 1256/1982 Α΄65, όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 
21 ν. 1288/1982 Α΄120 και 20 ν. 1400/1983 Α΄156, καθώς και 
314/1982 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου).

24. Την έκδοση αποφάσεων για αποσπάσεις προσωπι−
κού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας σε Υπηρεσίες 
του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό, σε Υπηρεσίες 
Διεθνών Οργανισμών στο εξωτερικό και σε ειδικές απο−
στολές του Υπουργείου Εξωτερικών (άρθρο 50 παρ. 4 
ν. 1481/1984 Α΄152, άρθρο 19 π.δ. 100/2003 Α΄94, άρθρο 1 
της 1027/4/3 από 24−7−2002 κοινής απόφασης Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Δημόσιας 
Τάξης Β΄967).

25. Την έκδοση απόφασης ανάκλησης αξιωματικών 
στην ενεργό υπηρεσία από την Εφεδρεία, για την αντι−
μετώπιση επειγουσών ή ειδικών υπηρεσιακών αναγκών 
και την έκδοση απόφασης απόλυσης αυτών (άρθρο 57 
παρ. 1 και 3, περιπτ. γ΄ π.δ. 24/1997 Α΄24 και άρθρο 51 
ν. 1481/1984 Α΄152).

26. Την αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας ή της 
αιτήσεως παραιτήσεως των ανώτερων και κατώτερων 
αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 51 παρ. 
2 π.δ. 24/1997 Α΄24).

27. Την εκτίμηση του περιεχομένου των Ε.Δ.Ε., που 
ενεργούνται για τη βεβαίωση πράξεων ανδραγαθίας και 
την έκδοση διαταγών για τη συμπλήρωσή τους ή την 
παραπομπή των υποθέσεων στο αρμόδιο Πρωτοβάθμιο 
Συμβούλιο Κρίσης, που αφορούν Ανωτάτους Αξιωματι−
κούς (άρθρο 1 παρ. 4 π.δ. 144/1991 Α΄59).

28. Την πρόταση για συμμετοχή στελεχών του Αρχη−
γείου της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αρχή Καταπολέ−
μησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 
Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρο−
μοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής 
Κατάστασης (άρθρα 7 παρ. 6 και 7Α του ν.3691/2008, 
Α΄166 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 παρ. 1 και 
2 του ν. 3932/2011, Α΄ 49). 

29. Τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους 
ως εκπροσώπου της Ελληνικής Αστυνομίας στο Συντο−
νιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.), με διετή 
θητεία (άρθρο 1 π.δ. 139/1989 Α΄66 σε συνδυασμό με το 
άρθρο 41 παρ. 2 του ν. 3459/2006 Α΄103).

30. Την έκδοση αποφάσεων μετάβασης προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας στο εξωτερικό, στο πλαί−
σιο συμμετοχής σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
συνδιασκέψεων και διμερών – πολυμερών συμφωνιών 

αστυνομικής συνεργασίας (άρθρα 1 παρ. 1 και 3 παρ. 1 
ν. 2685/1999 Α΄ 35).

Γ. ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
1. Την έκδοση απόφασης για τη διακοπή της εκπαί−

δευσης ή μετεκπαίδευσης των εκπαιδευομένων στην 
Αστυνομική Ακαδημία ή τη σύντμηση της διάρκειας 
εκπαίδευσης, όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμ−
φέροντος (άρθρο 41 παρ. 7 του ν. 1481/1984 Α΄152, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 25 παρ. 2 του π.δ. 319/1995 Α΄174 
και άρθρο 44 παρ. 2 του π.δ. 352/1995 Α΄187).

2. Την έκδοση αποφάσεων για τη διάθεση τυχόν προ−
κυπτόντων πλεονασμάτων των Λεσχών προς ενίσχυση 
της λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων και την 
ικανοποίηση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών αναγκών 
του προσωπικού, καθώς και την έγκριση δαπανών ή 
ενισχύσεων σε βάρος των εσόδων των Λεσχών της 
Ελληνικής Αστυνομίας για ποσά από 15.000,01 μέχρι 
30.000,00 ευρώ (άρθρο 21 παρ. 2 ν. 1481/1984 Α΄152, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 ν. 1590/1986 Α΄49). 

3. Την έκδοση αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης 
προσφορών, ενστάσεων − προσφυγών κατά της διακή−
ρυξης του διαγωνισμού ή κατά της συμμετοχής προ−
μηθευτή σ’ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας 
ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης 
των προσφορών, καθώς και κατά των πράξεων ή πα−
ραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη 
συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό 
ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κρίσε−
ως αποτελεσμάτων διαγωνισμού, υπογραφής συμβά−
σεων, έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, 
αποφάσεων μεταφοράς πιστώσεων εντός των μειζόνων 
κατηγοριών του προϋπολογισμού εξόδων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων για 
την πραγματοποίηση δαπανών που δεν έχουν εκκαθα−
ριστεί, για ποσά από 3.000.000,01 μέχρι 6.000.000,00 
ευρώ, την έκδοση αποφάσεων επί των ενστάσεων – 
προσφυγών κατά της νομιμότητας της διενέργειας του 
διαγωνισμού (ανοικτού και κλειστού) ή της διενέργειας 
του έως και την κατακυρωτική απόφαση ή κατά της 
κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα 
και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 
8α του π.δ. 118/2007, για ποσά από 1.500.000,01 μέχρι 
3.000.000,00 ευρώ, καθώς και την έκδοση αποφάσεων 
για αναθεώρηση των αποφάσεων αυτών που έχουν εκ−
δοθεί από τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγεί−
ου Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 20 ν. 1481/1984 Α΄152, 
άρθρο 54 π.δ. 63/2005 Α΄ 98, άρθρα 20, 21, 22, 38 και 81 
του ν. 2362/1995 Α΄ 247 όπως τροποποιήθηκαν με τον 
ν. 3871/2010 Α΄ 141, ν. 2286/1995 Α΄ 19, ν. 3886/2010 Α΄ 
173, π.δ. 136/1998 Α΄ 107, π.δ. 60/2007 Α΄ 64, π.δ. 394/1996 
Α΄266 και π.δ. 118/2007 Α΄150).

4. Την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για μη 
νόμιμες δαπάνες, απώλειες υλικού ή αξιών για ποσά 
από 14.674,01 μέχρι 20.543,00 ευρώ (άρθρο 52 β.δ. της 
15−5−1959 Α΄ 151 και άρθρα 33 και 56 του ν. 2362/1995 
Α΄ 247).

5. Τον διορισμό Διαχειριστή Χρηματικού και Επόπτη 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Χρηματικού της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 32 
ν.δ. 3365/1955 Α΄ 257 και άρθρο 47 του ν. 2362/1995 Α΄ 
247).
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6. Την έκδοση αποφάσεων για έγκριση ή τροποποίηση 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου 
Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων 
στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) που καθορίζουν 
τα έξοδα διοίκησης και διαχείρισης του ενσήμου (άρθρο 
38, παρ. 4 ν. 1884/1990 Α΄ 81, σε συνδυασμό με το άρθρο 
27 παρ. 1 του ν. 2676/1999 Α΄ 1 και άρθρα 94, 99 και 101 
του ν. 3655/2008 Α΄58).

7. Την έκδοση απόφασης για προμήθεια αστυνομικών 
σκύλων (άρθρο 15 παρ. 1 του π.δ. 500/1989 Α΄ 214).

8. Την αναστολή εκτέλεσης των ποινών της απότα−
ξης, της αργίας με απόλυση, της αργίας με πρόσκαιρη 
παύση και του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας 
που επιβάλλεται σε ανθυπαστυνόμους, αρχιφύλακες και 
αστυφύλακες (άρθρο 52 π.δ.18/1989 Α΄8).

9. Την έκδοση απόφασης καθορισμού του τύπου των 
δελτίων ταυτότητας των Συνοριακών Φυλάκων (άρθρο 
4 παρ. 6 ν. 2622/1998 Α΄ 138).

10. Την έκδοση απόφασης καθορισμού του τύπου των 
δελτίων ταυτότητας των Ειδικών Φρουρών (άρθρο 9 
παρ. 10 ν. 2734/1999 Α΄161, σε συνδυασμό με άρθρο 4 
παρ. 6 ν. 2622/1998 Α΄ 138).

Δ. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ 
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

1. Την έκδοση απόφασης συγκρότησης Ομάδας Διοί−
κησης Έργου με αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική 
και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και 
πράξεων στο Διαδίκτυο, σε ό,τι αφορά την Ελληνική 
Αστυνομία (άρθρο 6 παρ. 1 ν. 3861/2010 Α΄ 112).

2. Την έκδοση απόφασης για τη βεβαίωση ως δημο−
σίου εσόδου της αποζημίωσης που υποχρεούνται να 
καταβάλουν στο δημόσιο οι δόκιμοι υπαστυνόμοι και 
οι δόκιμοι αστυφύλακες, όταν αποβάλουν την ιδιότητά 
τους αυτή για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από λόγους 
υγείας (άρθρο 44 παρ. 5 του ν. 3731/2008 Α΄ 263).

3. Την έκδοση απόφασης για τον διορισμό και την 
παύση του διδακτικού προσωπικού της Σχολής Αστυ−
φυλάκων (άρθρο 34 του π.δ. 352/1995 Α΄187, όπως αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 14 του π.δ. 113/2008 Α΄ 178, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 41 παρ. 10 του ν. 1481/1984 
Α΄ 152).

4. Την έκδοση απόφασης για την εκπαίδευση ημε−
δαπών ή αλλοδαπών αρχών και Υπηρεσιών από τους 
εκπαιδευτές αστυνομικών σκύλων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας (άρθρο 1 παρ. 3 του π.δ. 500/1989 Α΄ 214).

5. Την έκδοση απόφασης για τον διορισμό και την 
παύση του διδακτικού προσωπικού της Σχολής Αξιω−
ματικών Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 21 παρ. 1 και 2 
του π.δ. 319/1995 Α΄ 174, όπως αντικαταστάθηκαν με το 
άρθρο 3 του π.δ. 113/2008 Α΄ 178, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 41 παρ. 10 του ν. 1481/1984 Α΄152).

6. Την έκδοση αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης 
προσφορών, ενστάσεων − προσφυγών κατά της διακή−
ρυξης του διαγωνισμού ή κατά της συμμετοχής προ−
μηθευτή σ’ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας 
ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης 
των προσφορών, καθώς και κατά των πράξεων ή πα−
ραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη 
συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό 
ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικα−
σία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, 

κρίσεως αποτελεσμάτων διαγωνισμού, υπογραφής 
συμβάσεων, έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προ−
πληρωμής, αποφάσεων μεταφοράς πιστώσεων εντός 
των μειζόνων κατηγοριών του προϋπολογισμού εξό−
δων της Ελληνικής Αστυνομίας, αποφάσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων για την πραγματοποίηση δαπανών που 
δεν έχουν εκκαθαριστεί, για ποσά από 1.500.000,01 
μέχρι 3.000.000,00 ευρώ, την έκδοση αποφάσεων επί 
των ενστάσεων – προσφυγών κατά της νομιμότητας 
της διενέργειας του διαγωνισμού (ανοικτού και κλει−
στού) ή της διενέργειας του έως και την κατακυρωτική 
απόφαση ή κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον 
αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογη−
τικών των άρθρων 6 και 8α του π.δ. 118/2007, για ποσά 
από 300.000,01 μέχρι 1.500.000,00 ευρώ, καθώς και την 
έκδοση αποφάσεων για αναθεώρηση των αποφάσεων 
αυτών που έχουν εκδοθεί από τον Προϊστάμενο Κλάδου 
Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 20 ν. 1481/1984 Α΄152, 
άρθρο 54 π.δ. 63/2005 Α΄98, άρθρα 20, 21, 22, 38 και 81 
του ν. 2362/1995 Α΄ 247, όπως τροποποιήθηκαν με τον 
ν. 3871/2010 Α΄ 141, ν. 2286/1995 Α΄ 19, ν. 3886/2010 Α΄ 173, 
π.δ. 136/1998 Α΄107, π.δ. 60/2007 Α΄ 64, π.δ. 394/1996 Α΄ 
266 και π.δ. 118/2007 Α΄ 150).

7. Την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για μη νό−
μιμες δαπάνες, απώλειες υλικού ή αξιών για ποσά μέχρι 
14.674,00 (άρθρο 52 β.δ. της 15−5−1959 Α΄ 151 και άρθρα 
33 και 56 του ν. 2362/1955 Α΄ 247).

8. Την έκδοση αποφάσεων για τη διάθεση προκυ−
πτόντων οικονομικών πλεονασμάτων των Λεσχών της 
Ελληνικής Αστυνομίας προς ενίσχυση της λειτουργίας 
των παιδικών κατασκηνώσεων και την ικανοποίηση πο−
λιτιστικών και εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού 
καθώς και την έγκριση δαπανών ή ενισχύσεων σε βάρος 
των εσόδων των Λεσχών της Ελληνικής Αστυνομίας 
για ποσά από 9.000,01 μέχρι 15.000,00 ευρώ (άρθρο 21 
παρ. 2 ν. 1481/1984 Α΄ 152, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 1 ν. 1590/1986 Α΄ 49).

9. Την αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων πρωτοβαθμί−
ων ή δευτεροβαθμίων συμβουλίων κρίσης ανθυπαστυνό−
μων, αρχιφυλάκων, αστυφυλάκων, συνοριακών φυλάκων 
και ειδικών φρουρών (άρθρο 52 π.δ. 18/1989 Α΄ 8, όπως 
αντικαταστάθηκε με άρθρο 35 ν. 2721/1999 Α΄ 112, σε 
συνδυασμό με διατάξεις άρθρου 6 ν. 2622/1998 Α΄ 138 
και άρθρου 9 παρ. 10 ν. 2734/1999 Α΄ 161).

10. Την εκτίμηση του περιεχομένου των Ε.Δ.Ε. που 
ενεργούνται για τη βεβαίωση πράξεων ανδραγαθίας 
και την έκδοση διαταγών για τη συμπλήρωσή τους ή 
την παραπομπή των υποθέσεων στο αρμόδιο πρωτο−
βάθμιο συμβούλιο κρίσεως που αφορούν αστυνομικό 
προσωπικό, πλην ανωτάτων αξιωματικών (άρθρο 1 παρ. 
4 π.δ. 144/1991 Α΄ 59). 

11. Την έκδοση αποφάσεων απονομής υλικών αμοι−
βών στο αστυνομικό προσωπικό, πλην αντιστρατήγων 
και στο πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στην Ελ−
ληνική Αστυνομία, καθώς και αποφάσεων χορήγησης 
αποζημιώσεως στο αστυνομικό προσωπικό για ελαφρά 
τραύματα ή βλάβες ή φθορές ή απώλειες ενδυμάτων ή 
αντικειμένων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους 
(άρθρο 39 παρ. 3 και 4 ν. 1481/1984 Α΄152).

12. Την έκδοση αποφάσεων για χορήγηση άδειας χω−
ρίς αποδοχές σε ανώτατους αξιωματικούς που είναι 
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σύζυγοι μονίμων αξιωματικών και υπαξιωματικών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, που υπη−
ρετούν στο εξωτερικό (άρθρο 10 π.δ. 27/86 Α΄ 11, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 π.δ. 12/94 Α΄ 10).

13. Την έγκριση χορήγησης αδείας στο προσωπικό της 
Ελληνικής Αστυνομίας, σε προεκλογική περίοδο λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 106 π.δ. 26/2012 Α΄ 57).

14. Την έκδοση αποφάσεων ή εντολών μετακίνησης 
των μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Ελληνικής 
Αστυνομίας που υπηρετούν σε Κεντρικές Υπηρεσίες 
για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας (άρθρο 3 παρ. 1 
ν. 2685/1999 Α΄ 35).

15. Την έκδοση απόφασης καθορισμού των δικαιολογη−
τικών, της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για 
την έκδοση και ανανέωση αδειών λειτουργίας Ιδιωτικών 
Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) 
και Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών (Γ.Ι.Ε.) (άρθρο 2 παρ. 
4 ν. 2518/1997 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με ν. 3707/2008 και τις 1016/109/121−ι από 5−8−2009 και 
1016/109/121−ιδ από 20−4−2010 υπουργικές αποφάσεις).

16. Την έκδοση απόφασης καθορισμού των δικαιο−
λογητικών, της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέ−
ρειας για την έκδοση και ανανέωση αδειών εργασίας 
του προσωπικού των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής 
Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) και Γραφείων Ιδιωτι−
κών Ερευνών (Γ.Ι.Ε.) (άρθρο 2 παρ. 4 ν.2518/1997 όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με ν. 3707/2008 και 
τις 1016/109/149−α από 8−9−2009 και 1016/109/149−δ υπουρ−
γικές αποφάσεις).

17. Την έκδοση απόφασης για χορήγηση υλικής αμοι−
βής σε ιδιώτες για την ενεργή συμμετοχή τους στην 
καταδίωξη ή τη σύλληψη δραστών εγκλημάτων (άρθρο 
6 ν. 2334/1995 Α΄184). 

Ε. ΣΤΟYΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Την εξέταση αιτημάτων ή αναφορών ή αιτιάσεων 

φυσικών ή νομικών προσώπων που απευθύνονται στο 
Υπουργείο και αφορούν ενέργειες ή παραλείψεις των 
Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων δικαιοδοσίας τους 
και τις απαντήσεις σ’ αυτές (άρθρο 41 π.δ. 63/2005 Α΄ 
98 σε συνδυασμό με άρθρο 23 παρ. 4 ν. 2800/2000 Α΄ 41 
και άρθρο 37 π.δ. 14/2001 Α΄ 12, όπως αντικαταστάθηκε 
με άρθρο 1 παρ. 3 π.δ. 205/2004 Α΄ 178).

ΣΤ. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

1. Τον ορισμό ανώτερων αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας για συμμετοχή, ως τακτικών και αναπληρω−
ματικών μελών, στην επιτροπή ναρκωτικών του Υπουρ−
γείου Υγείας (άρθρο 5 ν. 3459/2006 Α΄103).

2. Την έκδοση απόφασης, με την οποία καθορίζονται 
τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των σχετι−
κών αιτήσεων σύνδεσης με τις αστυνομικές Υπηρεσί−
ες συστημάτων συναγερμού και η συνέχιση αυτής, τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αρμόδια αρχή χορήγη−
σης της έγκρισης, το αρμόδιο όργανο εξέτασης της 
προσφυγής, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, οι 
αστυνομικές Υπηρεσίες υποδοχής τέτοιων συνδέσεων, 
οι υποχρεώσεις των συνδεομένων, καθώς και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια (άρθρο 13 παρ. 2 ν. 2622/1998 Α΄ 
138 και 8518/9/1− ιβ΄ από 14−4−1999 απόφαση Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης Β΄417).

Ζ. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΚΛΑΔΟΥ ΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

1. Τη χορήγηση άδειας τέλεσης αγώνων αυτοκινήτων, 
τρίτροχων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλά−
των, για αγώνες που διεξάγονται σε περιφέρειες πε−
ρισσοτέρων της μίας Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις 
(άρθρο 49 παρ. 2 εδαφ. γ΄ ν. 2696/1999 Α΄ 57).

2. Τον ορισμό αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομί−
ας ως μελών των πειθαρχικών συμβουλίων επιβατη−
γών δημοσίας χρήσεως αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) (άρθρο 21 
π.δ. 243/1987 Α΄ 104).

Η. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
1. Την έκδοση αποφάσεων καθορισμού του τύπου 

των σφραγίδων των αστυνομικών Υπηρεσιών (άρθρο 
7 ν. 48/1975 Α΄ 108).

2. Την έκδοση αποφάσεων για τη συμπλήρωση των 
κενών θέσεων που είναι πιθανόν και προκύπτουν μετά 
την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές της Ελληνικής 
Αστυνομίας, με βάση τους σχετικούς πίνακες επιλαχό−
ντων που αποστέλλονται από το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (άρθρο 
1 παρ. 7 ν. 2226/1994 Α΄ 122 σε συνδυασμό με π.δ. 4/1995 
Α΄ 1).

3. Την έκδοση απόφασης επί προτάσεων καταλλη−
λότητας Ανθυπαστυνόμων που συντάσσονται για την 
εισαγωγή τους στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαί−
δευσης Ανθυπαστυνόμων, σε περίπτωση διαφωνίας 
των καθ’ ιεραρχία προϊσταμένων (άρθρο 7 παρ. 1 του 
ν.δ. 649/1970 Α΄ 176).

4. Την έκδοση απόφασης για την πλήρωση θέσεων 
που θα κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο, μέσα στον 
πρώτο μήνα από την ημερομηνία κατάταξης (άρθρο 14 
παρ. 3 του π.δ. 4/1995 Α΄ 1).

5. Την έκδοση αποφάσεων για την κατανομή των ει−
σαγομένων στα Τμήματα της Σχολής Αστυφυλάκων 
(άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2226/1994 Α΄ 122).

6. Την έκδοση απόφασης με την οποία τίθενται στην 
κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας οι αξιωματικοί της 
Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 8 παρ. 1, εδαφ. ζ΄ και παρ. 
2 π.δ. 24/1997 Α΄29 και ν.δ. 330/1947 Α΄84).

7. Την έκδοση αποφάσεων για μετάταξη αξιωματικών 
από την ενεργό υπηρεσία στην κατάσταση υπηρεσίας 
γραφείου (άρθρο 8 παρ. 1 εδάφ. β΄ και παρ. 2 π.δ. 24/1997 
Α΄ 29).

8. Την έκδοση αποφάσεων προαγωγής ανθυπαστυνό−
μων στον επόμενο βαθμό ενόψει αυτεπάγγελτης απο−
στρατείας τους λόγω σωματικής ανικανότητας ή λόγω 
καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας και αποστρατείας 
αυτών (άρθρο μόνο παρ. γ΄ π.δ. 726/1980 Α΄ 182, σε συν−
δυασμό με άρθρο 4 ν. 772/1978 Α΄ 57 και άρθρα 13 και 
45 ν.δ. 343/1969 Α΄ 238).

9. Την έκδοση αποφάσεων για κύρωση των πινάκων 
ανθυπαστυνόμων που κρίνονται κατά τις τακτικές και 
έκτακτες κρίσεις (άρθρο 16. παρ. 1 ν.δ. 649/1970 Α΄176).

10. Την έκδοση αποφάσεων για αποδοχή παραίτησης 
ανθυπαστυνόμων ή για θέση σε αποστρατεία αυτών 
(άρθρα 13, 19 και 45 ν.δ. 343/1969 Α΄238, σε συνδυασμό 
με π.δ. 726/1980 Α΄182).

11. Την έκδοση απόφασης απόλυσης λόγω ορίου ηλι−
κίας, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
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(άρθρο 43 του ν. 993/1979 Α΄281 και άρθρο 1 παρ. 9 του 
ν. 4038/2012 Α΄ 14).

12. Την έκδοση αποφάσεων τοποθετήσεων, μεταθέ−
σεων, αποσπάσεων, πλην εκείνων από Υπουργείο σε 
Υπουργείο, του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου (άρθρα 26 και 27 του ν.993/1979 Α΄ 281, άρ−
θρο 23 του ν.1735/1987 Α΄ 195, άρθρο 68 του ν. 3528/2007 
Α΄ 26 και άρθρο 35 παρ.5 του ν. 4024/2011 Α΄ 226).

13. Την έκδοση αποφάσεων τοποθετήσεων, μετακι−
νήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, πλην εκείνων από 
Υπουργείο σε Υπουργείο, του μόνιμου πολιτικού προ−
σωπικού (άρθρα 65,66,67 και 68 του ν. 3528/2007 Α΄26 σε 
συνδυασμό με το 35 παρ.5 του ν. 4024/2011Α΄ 226).

14. Την έκδοση απόφασης λύσης της σύμβασης ερ−
γασίας λόγω θανάτου του απασχολούμενου με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 40 του ν. 993/1979 
Α΄ 281 και άρθρο 1 παρ. 9 του ν. 4038/2012 Α΄ 14).

15. Την έκδοση απόφασης καταγγελίας της σύμβασης 
εργασίας από το απασχολούμενο προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 48 του ν.993/1979 
Α΄ 281, άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3801/2009 Α΄ 163 και το 
άρθρο 1 παρ. 9 του ν. 4038/2012 Α΄ 14).

16. Την έκδοση διαταγής για διενέργεια Ε.Δ.Ε. προς 
διαπίστωση προϋποθέσεων για την πρόσληψη ιδιωτών, 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 2713/99 Α΄ 89 (άρθρο 
5 παρ. 3 του ν. 2452/1996 Α΄ 283, σε συνδυασμό με άρθρο 
16 παρ. 1 του ν. 1558/1985 Α΄ 137).

17. Την έκδοση αποφάσεων με τις οποίες τίθενται στην 
κατάσταση μακράς αναρρωτικής άδειας οι αξιωματικοί 
της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 8 του π.δ. 24/1997 
Α΄29). 

18. Τη χορήγηση στο πολιτικό προσωπικό αδειών υπη−
ρεσιακής εκπαίδευσης και ανάκληση αυτών, καθώς και 
αδειών για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους 
ή για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις και κάθε 
είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα (άρθρα 
58 και 59 ν. 3528/2007 Α΄ 26).

19. Tην έκδοση αποφάσεων αποδοχής αίτησης παραί−
τησης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης λόγω σωματικής 
ή πνευματικής ανικανότητας ύστερα από απόφαση του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθώς και λύσης της υπαλ−
ληλικής σχέσης λόγω θανάτου και λόγω συμπλήρωσης 
ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας του μόνιμου πο−
λιτικού προσωπικού (άρθρα 147,148 παρ. 5, 153 και 156 
του ν. 3528/2007 Α΄ 26).

20. Την έκδοση απόφασης προαγωγής – αποστρατεί−
ας αστυνομικού προσωπικού της παραγράφου 7 του 
άρθρου 7 του ν. 3686/2008 Α΄ 158 (άρθρο 7 π.δ. 112/2009 
Α΄ 146 και άρθρο 15 ν. 3686/2008 Α΄ 158).

21. Την άσκηση έφεσης στο Σ.τ.Ε., κατά των αποφάσε−
ων του Διοικητικού Εφετείου που αφορούν προσλήψεις, 
κρίσεις, προαγωγές και αποστρατείες του αστυνομικού 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 5Α του 
ν. 702/1977 Α΄ 268, όπως προστέθηκε με άρθρο 3 του 
ν. 2944/2001 Α΄ 222, σε συνδυασμό με άρθρο 58 του 
π.δ. 18/1989 Α΄8).

22. Την απονομή Διαμνημονεύσεων σε Ανθυπαστυνό−
μους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες (π.δ. 141/1993 Α΄ 58 
και π.δ. 289/1998 Α΄ 208).

23. Την παραπομπή στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβού−
λιο των υποθέσεων που αφορούν την εν γένει υπηρεσια−
κή κατάσταση του πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής 

Αστυνομίας (άρθρα 157 και 159 παρ. 3 ν. 3528/2007 Α΄ 26, 
άρθρα 158 και 159 του ν. 3839/2010 Α΄ 51 και το άρθρο 
146Β του ν. 4057/2012 Α΄ 54 ).

24. Την έκδοση αποφάσεων προαγωγών του μόνιμου 
πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς 
και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου (άρθρο 8 ν. 4024/2011 Α΄226).

25. Την έκδοση απόφασης απόλυσης προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για σπουδαίο λόγο, 
υπηρεσιακή ανεπάρκεια ή λόγω σωματικής ή πνευματι−
κής ανικανότητας, κατόπιν γνωμοδότησης Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου (άρθρα 44, 45 και 47 ν. 993/1979 και άρθρο 
1 παρ. 9 του ν.4024/2011 Α΄ 226).

26. Τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο προσωπικό 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
(άρθρο 25 π.δ. 410/1988 Α΄ 191).

Θ. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΚΛΑΔΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.

1. Την έκδοση αποφάσεων συγκρότησης επιτροπής 
προσδιορισμού της τρέχουσας τιμής των υλικών του 
δημοσίου που διαπιστώνεται έλλειψη για τον καταλο−
γισμό τους σε χρήμα (άρθρο 56 παρ. 8 του ν. 2362/1995 
Α΄247).

2. Την έκδοση αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης 
προσφορών, ενστάσεων − προσφυγών κατά της διακή−
ρυξης του διαγωνισμού ή κατά της συμμετοχής προ−
μηθευτή σ’ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας 
ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης 
των προσφορών, καθώς και κατά των πράξεων ή πα−
ραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη 
συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό 
ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικα−
σία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, 
κρίσεως αποτελεσμάτων διαγωνισμού, υπογραφής 
συμβάσεων, έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προ−
πληρωμής, αποφάσεων μεταφοράς πιστώσεων εντός 
των μειζόνων κατηγοριών του προϋπολογισμού εξό−
δων της Ελληνικής Αστυνομίας, αποφάσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων για την πραγματοποίηση δαπανών που 
δεν έχουν εκκαθαριστεί, για ποσά από 300.000,01 μέ−
χρι 1.500.000,00 ευρώ, την έκδοση αποφάσεων επί των 
ενστάσεων – προσφυγών κατά της νομιμότητας της 
διενέργειας του διαγωνισμού (ανοικτού και κλειστού) 
ή της διενέργειας του έως και την κατακυρωτική από−
φαση ή κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφο−
ρά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών 
των άρθρων 6 και 8α του π.δ. 118/2007, για ποσά μέχρι 
300.000,00 ευρώ, καθώς και την έκδοση αποφάσεων για 
αναθεώρηση των πάσης αποφάσεων, που προβλέπονται 
από τον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) και 
εκδίδονται από τον Διευθυντή Οικονομικών του Αρ−
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, τους Διευθυντές 
Διευθύνσεων Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων, τους 
Αστυνομικούς Διευθυντές Νομών και τους Διευθυντές 
των Υπηρεσιών που εξομοιούνται προς αυτές (άρθρο 
20 του ν. 1481/1984 Α΄ 152, άρθρο 54 του π.δ. 63/2005 
Α΄98, άρθρα 20, 21, 22, 38 και 81 του ν. 2362/1995 Α΄ 247 
όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 3871/2010 Α΄ 141, τον 
ν. 2286/1995 Α΄ 19, τον ν. 3886/2010 Α΄ 173, το π.δ. 136/1998 
Α΄107, το π.δ. 60/2007 Α΄ 64, το π.δ. 394/1996 Α΄266 και 
το π.δ. 118/2007 Α΄ 150).
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3. Την έκδοση αποφάσεων για τη διάθεση τυχόν προ−
κυπτόντων οικονομικών πλεονασμάτων των Λεσχών της 
Ελληνικής Αστυνομίας προς ενίσχυση της λειτουργίας 
των παιδικών κατασκηνώσεων και την ικανοποίηση πο−
λιτιστικών και εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού 
καθώς και την έγκριση δαπανών ή ενισχύσεων σε βάρος 
των εσόδων των Λεσχών της Ελληνικής Αστυνομίας για 
ποσά από 3.000,01 έως 9.000,00 ευρώ (άρθρο 21 παρ. 2 
ν. 1481/1984 Α΄ 152, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
1 ν. 1590/1986 Α΄ 49). 

4. Τις εγκρίσεις εγκατάστασης τηλεφωνικών συνδέ−
σεων (ΔΙΟΔ/Φ.60/1/Α 4061/20−3−1984 κοινή υπουργική 
απόφαση Β΄ 155).

5. Τις αποφάσεις καθορισμού των Υπηρεσιών που δι−
καιούνται να πραγματοποιούν κρατικές υπεραστικές 
τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μέσω Ο.Τ.Ε. (ΔΙΟΔ/Φ.60/1/Α 
4061/20−3−1984 κοινή υπουργική απόφαση Β΄ 155).

6. Τις εγκρίσεις εγκατάστασης ευθειών συνδέσεων, 
εξωκείμενων γραμμών, τερματικών κέντρων, κυκλωμά−
των κ.λ.π. (ΔΙΟΔ/Φ.60/1/Α 4061/20−3−84 κοινή υπουργική 
απόφαση Β΄ 155).

7. Τις εγκρίσεις κυκλοφορίας οχημάτων προερχο−
μένων από δωρεές στην Ελληνική Αστυνομία (Α.Π. 
6400/2060/25−5−1984 Β΄ 387 απόφαση Υπουργού Προ−
εδρίας της Κυβέρνησης).

Ι. ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Τη γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας εξαγωγής 
ή επανεξαγωγής κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων και 
των φυσιγγίων αυτών, καθώς και των κορμών− βάσεων 
και των ουσιωδών συστατικών μερών τους (άρθρο 3 
παρ. 4 ν. 2168/1993 Α΄147 ως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 3 του ν.3944/2011, Α΄ 67).

2. Τη γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας εξαγωγής 
ή επανεξαγωγής φωτοβολίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνι−
κών αθυρμάτων και συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων 
(άρθρο 5α παρ. 5 ν. 456/1976 Α΄ 277, το οποίο προστέ−
θηκε με το άρθρο 30 ν. 2168/1993 Α΄147).

3. Τη γνωμοδότηση για την επανεισαγωγή των ειδών 
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2168/1993 Α΄ 147 
τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα ή δεν παρελήφθησαν 
από αλλοδαπό οίκο για οποιοδήποτε λόγο (άρθρο 3 
παρ. 3 του ν. 2168/1993 Α΄ 147, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4028/2011 Α΄ 242).

4. Τη γνωμοδότηση για την εξαγωγή ή επανεξαγωγή 
για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, κάθε είδους πυροβόλων 
όπλων, εκρηκτικών υλών και πυρομαχικών ημεδαπής ή 
αλλοδαπής προέλευσης για την εισαγωγή, κατασκευή 
και εμπορία των οποίων προβλέπεται άδεια των αστυ−
νομικών αρχών (άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 2168/1993 Α΄ 147, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του 
ν. 4028/2011 Α΄ 242).

5. Τη χορήγηση αδειών κατασκευής, μετασκευής, συ−
ναρμολόγησης, επεξεργασίας ή επισκευής των ειδών 
που επιτρέπεται να εισαχθούν από το εξωτερικό με 
άδεια του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη κατ’ άρθρο 2 του ν.2168/1993 Α΄147 ως ισχύει, 
εισαγωγής ή μεταφοράς των ειδών αυτών από το εξω−
τερικό και εμπορίας των εν λόγω ειδών, εκτός εκείνων 
που με την υπ’ αριθμ. 3009/2/23α από 31−8−1994 απόφα−
ση έχει ορισθεί να χορηγούνται από τις περιφερειακές 

Υπηρεσίες (άρθρο 5 παρ. 1, άρθρο 2 παρ. 2 και 10 και 
άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 2168/1993 Α΄ 147).

ΙΑ. ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. Την έκδοση απόφασης σε περίπτωση αμφισβήτησης 
ως προς την ιδιότητα του αλλοδαπού ως ομογενούς, 
αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερο−
μένου (άρθρο 17 παράγραφος 2 του ν. 1975/1991 Α΄ 184, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν. 3320/2005 
Α΄ 48).

2. Την έκδοση διαταγής για άμεση αναχώρηση αλλο−
δαπού, σε περίπτωση αμφισβήτησης ή αμφιβολίας της 
ιδιότητας του ομογενούς, χάριν του δημοσίου συμφέ−
ροντος (άρθρο 17 παρ. 3 του ν.1975/1991 Α΄184).

3. Την έκδοση απόφασης για θεώρηση, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, εισόδου αλλοδαπού κατά την άφιξή του 
σε σημείο εισόδου, από τις Υπηρεσίες ελέγχου διαβα−
τηρίων (άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 3386/2005 Α΄ 212).

4. Την έκδοση απόφασης με την οποία επιτρέπεται 
είσοδος αλλοδαπού παρά την ύπαρξη απαγορευτικού 
λόγου, εφόσον τούτο επιβάλλεται για σπουδαίους λό−
γους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή διευ−
κόλυνσης κίνησης ελληνικού πλοίου, η οποία δεν μπορεί 
να εξυπηρετηθεί με άλλο τρόπο (άρθρο 8 παρ. 2 του 
ν. 3386/2005 Α΄ 212).

5. Την έκδοση απόφασης με την οποία επιτρέπεται, για 
εξαιρετικούς λόγους, η είσοδος και έξοδος εκτός των 
ελεγχομένων μεθοριακών διαβάσεων και καθορίζεται ο 
τρόπος διενέργειας του ελέγχου (άρθρο 4 παρ. 2 του 
ν. 3386/2005 Α΄212).

6. Την έκδοση απόφασης καθορισμού των στοιχείων 
των δελτίων αφίξεων ή καταστάσεων επιβατών αλλο−
δαπών (άρθρο 88 παρ. 5 του ν. 3386/2005 Α΄212).

7. Τον ορισμό υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας 
ως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των Υπηρεσιών στα 
Διοικητικά Δικαστήρια κατά την εκδίκαση σε πρώτο 
βαθμό ακυρωτικών διαφορών που γεννώνται κατά την 
εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών εν γένει 
καθώς και την αρμοδιότητα της παρ. 9 του άρθρου 7 
του ν. 4018/2011 (άρθρο 7 του ν. 4018/2011 Α΄ 245).

ΙΒ. ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1. Την παραπομπή στην Α.Υ.Ε. Αξιωματικών που τελούν 

σε μακρά αναρρωτική άδεια και έχουν εγγραφεί σε 
πίνακες που συνεπάγονται αυτεπάγγελτη αποστρατεία, 
για τελική κρίση της υγιεινής σωματικής τους ικανότη−
τας (άρθρο 48 παρ. 2 του π.δ. 24/1997 Α΄ 29).

2. Την έκδοση αποφάσεων για χορήγηση άδειας χωρίς 
αποδοχές στο αστυνομικό προσωπικό, πλην ανώτατων 
αξιωματικών, που είναι σύζυγοι μονίμων αξιωματικών και 
υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας, που υπηρετούν στο εξωτερικό (άρθρο 10 του 
π.δ. 27/1986 Α΄11, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 
του π.δ. 12/1994 Α΄ 10).

3. Την έκδοση αποφάσεων για θέση ανθυπαστυνόμων 
σε κατάσταση μακράς αναρρωτικής άδειας (άρθρο 2 
του ν.δ. 343/1969 Α΄238, άρθρο 60 του π.δ. 584/1985 Α΄204 
και π.δ. 726/1980 Α΄182).

4. Την έκδοση αποφάσεων για την απονομή ειδικο−
τήτων στους αξιωματικούς και ανθυπαστυνόμους που 
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υπηρετούν σε Υπηρεσίες Εγκληματολογικών Ερευνών 
(άρθρο 111 του π.δ. 342/1977 Α΄ 109).

ΙΓ. ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1. Την υπογραφή συμβάσεων για προσλήψεις πολιτικού 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου ή ορισμένου χρόνου στις Κεντρικές Υπηρεσίες 
της Ελληνικής Αστυνομίας, με εξαίρεση την Αστυνομική 
Ακαδημία και τις υφιστάμενες αυτής Υπηρεσίες (άρθρα 
11 και 77 του π.δ. 410/1988 Α΄191).

2. Την έκδοση αποφάσεων χορήγησης μισθολογικών 
κλιμακίων στο μόνιμο και με σύμβαση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου πολιτικό 
προσωπικό (άρθρα 12, 28 και 29 του ν. 4024/2011 Α΄ 266 
σε συνδυασμό με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.31.14/882/οικ. 
21500).

3. Την έκδοση πράξεων για θέση πολιτικού υπαλλή−
λου σε διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας ή επαναφοράς 
του στην Υπηρεσία, καθώς και για αυτεπάγγελτη ή με 
αίτηση του υπαλλήλου θέση σε διαθεσιμότητα, κατόπιν 
αποφάσεως του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (άρθρα 99 και 
100 του ν. 3528/2007 Α΄ 26).

ΙΔ. ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Την έκδοση αποφάσεων επιλογής προμηθευτών, απο−

δοχής ή απόρριψης τεχνικών προσφορών, αποδοχής ή 
απόρριψης ενστάσεων, κρίσεως αποτελεσμάτων και την 
υπογραφή συμβάσεων επί διαγωνισμών που αφορούν 
έργα – υποέργα, η προϋπολογισθείσα αξία των οποίων 
δικαιολογεί απ’ ευθείας ανάθεση ή διαγωνισμό με συ−
νοπτική διαδικασία (πρόχειρο), εφόσον έχει εγκριθεί η 
χρηματοδότησή τους μέσω Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) και έχει εκδοθεί σχετική Συλλογι−
κή Απόφαση Έργου (Σ.Α.Ε.), προς κάλυψη αναγκών του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και των διαχειριστικά 
εξυπηρετούμενων Υπηρεσιών (ν.2362/1995 Α΄ 247, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3871/2010 Α΄ 141, σε συνδυασμό 
με το ν. 3614/2007 Α΄ 267, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν. 3840/2010 Α΄ 53, π.δ.118/2007 Α΄150).

ΙΕ. ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
1. Την κατανομή – ανακατανομή ποσού πάγιας προκα−

ταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας σε περισσότερες 
από μιας διαχειρίσεων (άρθρο 46 παρ. 3 του ν. 2362/1995 
Α΄247).

2. Την προσωρινή ενίσχυση της πάγιας προκαταβολής 
των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και 
την αύξηση αυτής (άρθρο 46 παρ. 3 του ν. 2362/1995 
Α΄247).

3. Την υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο Οικο−
νομικών μεταφοράς πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατη−
γοριών δαπανών εντός του Π/Υ εξόδων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, μεταφοράς των υπό κατανομή πιστώσεων 
Π/Υ εξόδων της Ελληνικής Αστυνομίας, αυξομείωσης πι−
στώσεων ειδικού χαρακτήρα του προϋπολογισμού εξό−
δων της Ελληνικής Αστυνομίας, αύξησης εν ανεπαρκεία 
πιστώσεων του Π/Υ εξόδων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
χορήγησης από το αποθεματικό πιστώσεων που ήθελαν 
κριθεί σε ανεπάρκεια ή αντιμετώπισης εκτάκτων και 

επειγουσών δαπανών της Ελληνικής Αστυνομίας, μετα−
φοράς πιστώσεων από τον Π/Υ εξόδων της Ελληνικής 
Αστυνομίας σε άλλο φορέα Κεντρικής Διοίκησης και για 
οποιαδήποτε μεταφορά πίστωσης μεταξύ μειζόνων κα−
τηγοριών δαπανών αυτής που υπερβαίνει ποσοστό 10% 
της αρχικής πίστωσης της κατηγορίας προέλευσης, για 
μεταφορές από άλλες κατηγορίες δαπανών σε δαπάνες 
μισθοδοσίας καθώς και για μεταφορές από κεφαλαιου−
χικές δαπάνες σε άλλες κατηγορίες δαπανών ύστερα 
και από την σχετική έγκριση της Βουλής κατά τη διαδι−
κασία του συμπληρωματικού προϋπολογισμού. (άρθρα 
15, 16, 17 και 18 του ν. 2362/1995 Α΄ 247 όπως τροποποιή−
θηκαν με τον ν. 3871/2010 Α΄ 141 και 2/6158/0020/19−1−2011 
Β΄ 258 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών).

4. Το διορισμό οριστικών εκκαθαριστών και αναπλη−
ρωτών αυτών για πληρωμές των δαπανών μισθωμένων 
ακινήτων και των αποδοχών υπαλλήλων Κεντρικών 
Υπηρεσιών που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοι−
κήσεως Πρωτευούσης (υπ’ αριθμ. 194902/2−11−1969 Β΄ 777 
απόφαση Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 102131/4187 από 8−9/1−10−1977 Β΄ 964 
όμοια).

5. Τις πράξεις αποδοχής δωρεών αυτοκινήτων (ΔΙΟΔ/
Φ.60/1/Α− 4061 από 20−3−1984 κοινή υπουργική απόφαση 
Β΄155).

6. Την έκδοση αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης 
προσφορών, ενστάσεων − προσφυγών κατά της διακή−
ρυξης του διαγωνισμού ή κατά της συμμετοχής προ−
μηθευτή σ’ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας 
ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης 
των προσφορών, καθώς και κατά των πράξεων ή πα−
ραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη 
συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό 
ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κρίσε−
ως αποτελεσμάτων διαγωνισμού, υπογραφής συμβά−
σεων, έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, 
αποφάσεων μεταφοράς πιστώσεων εντός των μειζόνων 
κατηγοριών του προϋπολογισμού εξόδων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων για 
την πραγματοποίηση δαπανών που δεν έχουν εκκαθα−
ριστεί, για ποσά μέχρι 300.000,00 ευρώ, καθώς και για 
την έκδοση αποφάσεων επιλογής προμηθευτών (άρθρο 
20 του ν. 1481/1984 Α΄152, άρθρο 54 του π.δ. 63/2005 
Α΄98, άρθρα 20, 21, 22, 38 και 81 του ν. 2362/1995 Α΄ 247, 
όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 3871/2010 Α΄ 141, τον 
ν. 2286/1995 Α΄19, τον ν. 3886/2010 Α΄ 173, το π.δ. 136/1998 
Α΄ 107, το π.δ. 60/2007 Α΄64, το π.δ. 394/1996 Α΄ 266 και 
το π.δ. 118/2007 Α΄150).

7. Την έκδοση των πάσης φύσεως αποφάσεων των 
διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, που 
προβλέπονται από τον Κανονισμό Προμηθειών Δημο−
σίου ή άλλες διατάξεις και δεν έχει μεταβιβαστεί η 
αρμοδιότητα αυτής σε άλλο όργανο, εκτός των απο−
φάσεων αποδοχής ή απόρριψης προσφορών, ενστά−
σεων κρίσεως αποτελεσμάτων διαγωνισμού και της 
υπογραφής συμβάσεων, για ποσά άνω των 300.000,00 
ευρώ, καθώς και η έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών 
αδειών κ.λ.π. διαδικαστικών εγγράφων απαραίτητων 
για την υλοποίηση των προμηθειών (ν. 2286/1995 Α΄19, 
π.δ. 394/1996 Α΄266 και π.δ. 118/2007 Α΄150).

8. Την εγγραφή σε γενικά βιβλία υλικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας των όπλων και φυσιγγίων που περιέρχονται 
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στην κυριότητα της Ελληνικής Αστυνομίας (ν. 2168/1993 
Α΄147).

9. Την υπογραφή των εντολών – αιτήσεων καταλο−
γισμού προς το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό της αξίας 
φθαρέντων και απωλεσθέντων υλικών ή αξιών της Ελ−
ληνικής Αστυνομίας (άρθρο 52 β.δ. της 15−5−1959 Α΄151, 
άρθρο 46 του π.δ. 774/1980 Α΄ 189 και άρθρο 33 του 
ν. 2362/1995 Α΄247).

10. Την υποβολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο του φακέλου 
με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που αφορούν 
συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών 
και δημοσίων έργων, των οποίων η προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου 
(1.000.000,00) Ευρώ, προς έλεγχο νομιμότητας αυτών 
(άρθρο 19 παρ. 7 του π.δ. 774/1980 Α΄ 189, όπως προστέ−
θηκε με πρώτη περίοδο του άρθρου 15 του ν. 2145/1993 
Α΄ 88 και ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την 
παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2741/1999 Α΄ 199, την τροπο−
ποίησή της από το άρθρο 2 του ν. 3060/2002 Α΄ 242, το 
άρθρο 9 του ν. 3090/2002 Α΄ 329 και το άρθρο 12 παρ. 
27 του ν. 3310/2005 Α΄ 30).

11. Την έκδοση αποφάσεων για τη διάθεση τυχόν προ−
κυπτόντων οικονομικών πλεονασμάτων των Λεσχών της 
Ελληνικής Αστυνομίας προς ενίσχυση της λειτουργίας 
των παιδικών κατασκηνώσεων και την ικανοποίηση πο−
λιτιστικών και εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού, 
καθώς και την έγκριση δαπανών ή ενισχύσεων σε βά−
ρος των εσόδων των Λεσχών της Ελληνικής Αστυνο−
μίας για ποσά μέχρι 3.000,00 ευρώ (άρθρο 21 παρ. 2 ν. 
1481/1984 Α΄ 152, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 1590/1986 Α΄49).

12. Την ανάληψη δαπανών σταθερών, διαρκούς ή περι−
οδικού χαρακτήρα (άρθρο 9 του π.δ 113/2010 Α΄ 194).

ΙΣΤ. ΣΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
Τις εγκρίσεις αντικατάστασης των κινητήρων αυ−

τοκινήτων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας 
(ΔΙΟΔ/Φ.60/1/Α.4061/20−3−1984 κοινή υπουργική απόφαση 
Β΄155).

ΙΖ. ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
1. Τη χορήγηση άδειας τέλεσης αγώνων αυτοκινήτων, 

τρίτροχων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλά−
των, για αγώνες που διεξάγονται εντός των ορίων της 
ίδιας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. (άρθρο 49 παρ. 
2 εδαφ. γ΄ του ν. 2696/1999 Α΄57).

2. Την έκδοση αποφάσεων ή εντολών μετακίνησης 
των μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Ελληνικής 
Αστυνομίας που υπηρετούν σε Υπηρεσίες δικαιοδοσίας 
τους, για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας (άρθρο 3 
παρ. 1 του ν. 2685/1999 Α΄35).

ΙΗ. ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Γ.Α.Δ., 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α.Δ. ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Την έκδοση αποφάσεων επιλογής προμηθευτών, 

αποδοχής ή απόρριψης τεχνικών προσφορών − ενστά−
σεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και κατά 
της νομιμότητας διενέργειάς του, κατά της συμμετοχής 
προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά της κατακυρωτικής πρά−
ξης των αποτελεσμάτων αυτού−κρίσεως αποτελεσμά−

των διαγωνισμού, υπογραφή συμβάσεων και έγκριση 
δαπανών (για τις οποίες έχει προηγηθεί η έγκριση της 
αντίστοιχης πίστωσης) που πληρώνονται σε βάρος των 
πιστώσεων του Π/Υ εξόδων μας και δεν έχουν εκκαθα−
ρισθεί από την αρμόδια Υπηρεσία για ποσά του άρθρου 
83 του ν. 2362/1995, όπως αυτά αναπροσαρμόζονται 
και ισχύουν κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, για τα οποία δικαιολογείται απ’ ευθεί−
ας ανάθεση και διαγωνισμός με συνοπτική διαδικασία 
(πρόχειρος), τη διενέργεια τακτικού διαγωνισμού παρο−
χής υπηρεσιών καθαριότητας μέχρι και την υπογραφή 
της σχετικής συμβάσεως, για ποσά μέχρι 250.000,00 
ευρώ, καθώς και τη διενέργεια τακτικού διαγωνισμού 
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας μέχρι και το στάδιο 
του ελέγχου των δικαιολογητικών και αξιολόγησης των 
τεχνικών προσφορών με τη σύνταξη σχετικού πρακτι−
κού για ποσά άνω των 250.000,01 ευρώ (ν. 2362/1995 
Α΄247, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3871/2010 Α΄141, 
το π.δ. 118/2007 Α΄150, την υπ’ αριθμ. 2/45564/0026 από 
31−7−2001 Β΄ 1066 απόφαση Υπουργού Οικονομικών και 
την υπ’ αριθμ. 14873/395 από 4−4−2006 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών). 

2. Το διορισμό και προσωρινή αναπλήρωση των υπόλο−
γων διαχειριστών αξιωματικών και εποπτών οικονομικών 
Υπηρεσιών, ως και τις εγκρίσεις απουσίας σε άδεια 
διαχειριστών πέραν των επτά (7) ημερών, εφόσον δεν 
απαιτείται γι’ αυτό έκδοση προεδρικού διατάγματος ή 
απόφασης (άρθρα 32 και 38 του ν.δ. 3365/1955 Α΄257).

3. Τη διατύπωση αιτήματος προς τις αρμόδιες Εισαγ−
γελικές Αρχές για τη διάθεση στις Αστυνομικές Αρχές 
αναγκαίας ποσότητας κατασχόμενων από αυτές όπλων 
και λοιπών αντικειμένων, που κρίνονται απαραίτητα για 
τις ανάγκες τους ή τον εμπλουτισμό συλλογών (άρθρο 
16 παρ. 3 του ν. 2168/1993 Α΄147).

ΙΘ. ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. Την έκδοση απόφασης εξέτασης προσφυγής αλλο−

δαπού κατά απόφασης απέλασής του (άρθρο 77 του 
ν. 3386/2005 Α΄212).

2. Την έκδοση απόφασης αναστολής απέλασης αλ−
λοδαπού, για λόγους ανωτέρας βίας (άρθρο 78 του 
ν. 3386/2005 Α΄ 212).

Κ. ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α.Δ. ΝΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. Την έκδοση απόφασης για χορήγηση Ειδικού Δελτί−

ου Ταυτότητος Ομογενούς και χορήγηση αυτού (άρθρο 
1 παρ. 11 και 13 του ν. 2790/2000 Α΄24).

2. Τον ορισμό υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας 
ως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των Υπηρεσιών στα 
Διοικητικά Δικαστήρια κατά την εκδίκαση σε πρώτο 
βαθμό ακυρωτικών διαφορών που γεννώνται κατά την 
εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών εν γένει 
καθώς και την αρμοδιότητα της παρ. 9 του άρθρου 7 
του ν. 4018/2011 (άρθρο 7 του ν. 4018/2011 Α΄ 245).

ΚΑ. ΣΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Την έκδοση αποφάσεων επιλογής προμηθευτών, 
αποδοχής ή απόρριψης τεχνικών προσφορών − ενστάσε−
ων κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού κατά της νομι−
μότητας διενέργειάς του, κατά της συμμετοχής προμη−
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θευτή σ’ αυτόν και κατά της κατακυρωτικής πράξης των 
αποτελεσμάτων αυτού− κρίσεως αποτελεσμάτων διαγω−
νισμού, υπογραφή συμβάσεων και έγκριση δαπανών (για 
τις οποίες έχει προηγηθεί η έγκριση της αντίστοιχης 
πίστωσης) που πληρώνονται σε βάρος των πιστώσεων 
του Π/Υ εξόδων μας και δεν έχουν εκκαθαρισθεί από 
την αρμόδια Υπηρεσία και για ποσά του άρθρου 83 του 
ν. 2362/1995, όπως αυτά αναπροσαρμόζονται και ισχύουν 
κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για 
τα οποία δικαιολογείται απ’ ευθείας ανάθεση και διαγω−
νισμός με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) (ν. 2362/1995 
Α΄247, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3871/2010 Α΄141, το 
π.δ. 118/2007 Α΄150 και την υπ’ αριθμ. 2/45564/0026 από 
31−7−2001 απόφαση Υπουργού Οικονομικών Β΄1066). 

2. Το διορισμό και προσωρινή αναπλήρωση των υπόλο−
γων διαχειριστών αξιωματικών και εποπτών οικονομικών 
Υπηρεσιών, ως και τις εγκρίσεις απουσίας σε άδεια 
διαχειριστών πέραν των επτά (7) ημερών, εφόσον δεν 
απαιτείται για αυτό έκδοση προεδρικού διατάγματος ή 
απόφασης (άρθρα 32 και 38 του ν.δ. 3365/1955 Α΄ 257).

ΚΒ. ΣΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Την έκδοση αποφάσεων επιλογής προμηθευτών, απο−
δοχής ή απόρριψης τεχνικών προσφορών − ενστάσεων 
κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού κατά της νομι−
μότητας διενέργειάς του, κατά της συμμετοχής προμη−
θευτή σ’ αυτόν και κατά της κατακυρωτικής πράξης των 
αποτελεσμάτων αυτού− κρίσεως αποτελεσμάτων δια−
γωνισμού, υπογραφή συμβάσεων και έγκριση δαπανών 
(για τις οποίες έχει προηγηθεί η έγκριση αντίστοιχης 
πίστωσης) που πληρώνονται σε βάρος των πιστώσεων 
του Π/Υ εξόδων μας και δεν έχουν εκκαθαρισθεί από 
την αρμόδια Υπηρεσία και για τα ποσά του άρθρου 83 
ν. 2362/1995, όπως αυτά αναπροσαρμόζονται και ισχύ−
ουν κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομι−
κών, για τα οποία δικαιολογείται απευθείας ανάθεση 
και διαγωνισμός με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) 
(π.δ. 118/2007 Α΄150, την υπ’ αριθμ. 2/45564/0026 από
31−7−2001 απόφαση Υπουργού Οικονομικών Β΄ 1066, άρ−
θρα 20 και 83 του ν. 2362/1995 Α΄247), τη διενέργεια τα−
κτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 
μέχρι και την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως, για 
ποσά μέχρι 250.000.00 ευρώ, καθώς και τη διενέργεια 
τακτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριό−
τητας μέχρι και το στάδιο του ελέγχου των δικαιο−
λογητικών και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών 
με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού για ποσά άνω των 
250.000,01 ευρώ (ν. 2362/1995 Α΄247, όπως τροποποιήθη−
κε με τον ν. 3871/2010 Α΄ 141, το π.δ. 118/2007 Α΄150, την 
υπ’ αριθμ. 2/45564/0026 από 31−7−2001 απόφαση Υπουρ−
γού Οικονομικών Β΄1066 και την υπ’ αριθμ. 14873/395 
από 4−4−2006 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών).

ΚΓ. ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ,
ΣΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ, 

ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Την υπογραφή συμβάσεων για προσλήψεις πολιτικού 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου ή ορισμένου χρόνου, στην Αστυνομική Ακαδη−
μία, στις Αστυνομικές Σχολές και τα Τμήματα Δοκίμων 
Αστυφυλάκων, καθώς και στις Διευθύνσεις Αστυνομίας, 
τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών, τις ισότιμες με 
αυτές Υπηρεσίες και τις υφιστάμενες αυτών Υπηρεσίες, 
αντιστοίχως (άρθρα 11 και 77 του π.δ. 410/1988 Α΄191).

ΚΔ. ΣΤΟΝ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ / 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Τον καθορισμό προθεσμίας εγκατάλειψης της χώρας 

από αλλοδαπό που βρίσκεται στο ελληνικό έδαφος, 
αφότου εγγραφεί στον κατάλογο ανεπιθύμητων (άρθρο 
82 παρ. 2 του ν. 3386/2005 Α΄212).

ΚΕ. ΣΤΟΝ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ / 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

1. Τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων (Τ.D.V.) σε 
ανιθαγενείς ή πρόσφυγες (άρθρο 28 του ν.δ. 3989/1959 
Α΄201 και ν. 139/1975 Α΄176).

2. Την έκδοση απόφασης εξαίρεσης, για σοβαρούς 
λόγους δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας, διαμο−
νής στο κέντρο προσφύγων Λαυρίου συγκεκριμένου 
αλλοδαπού που έχει αιτηθεί άσυλο (άρθρο 8 παρ. 2 του 
π.δ. 266/1999 Α΄217).

ΚΣΤ. ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής πολιτών 

κρατών μελών της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ. και Ελβετίας, σύμφωνα με 
το κοινοτικό δίκαιο (π.δ. 106/2007 Α΄ 135).

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2012
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