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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  7004/3/53−α 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Προστασίας 

του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε 
υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

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

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδι−
κοποιήθηκε 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. Την 7004/3/52 από 21−10−2010 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη Εμμανουήλ ΟΘΩΝΑ» (Β΄− 1682).

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

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

΄Αρθρο 1
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Μεταβιβάζουμε την άσκηση των κατωτέρω αρμοδι−
οτήτων:

A. ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

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

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 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 9.000.000,01 μέχρι 14.673.514,00 
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 6.000.000,01 μέχρι 
9.000.000,00 ευρώ, καθώς και την έκδοση αποφάσεων 
για αναθεώρηση των αποφάσεων αυτών που έχουν εκ−
δοθεί από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας (άρ−
θρο 20 ν. 1481/1984, άρθρο 54 π.δ. 63/2005, άρθρα 20, 21, 
22, 38 και 81 του ν. 2362/1995 όπως τροποποιήθηκαν με 
τον ν. 3871/2010, ν. 2286/1995, ν. 3886/2010, π.δ. 136/1998, 
π.δ. 60/2007, π.δ. 394/1996 και π.δ. 118/2007).

3. 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).

4. Την έκδοση αποφάσεων για τη συγκρότηση μόνιμων 
και έκτακτων επιτροπών προμηθειών και παροχής υπη−
ρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ομάδων 
εργασίας για την αντιμετώπιση θεμάτων κρατικών προ−
μηθειών και σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών 
(άρθρο 6 παρ. 3 ν. 2286/1995, άρθρο 38 π.δ. 394/1996 και 
άρθρο 38 π.δ. 118/2007).

5. Την υπογραφή του προϋπολογισμού του Ιδρύματος 
Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας (ν.δ. 496/1974 σε συν−
δυασμό με διατάξεις ν. 2018/1992).

6. 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, 
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των Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών της 
Ελληνικής Αστυνομίας» (ν.δ. 496/1974 και ν. 2018/1992). 

7. 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).

8. 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).

9. 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).

10. Την υπογραφή των αιτημάτων χρηματοδότησης − 
Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενης Πράξης (Τ.Δ.Π.Π.) για 
την ένταξή τους στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των 
Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και τη συγχρηματοδότη−
σή τους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (άρθρο 7 ν. 3614/2007 όπως τροποποιήθηκε με 
ν. 3840/2010).

11. Την υπογραφή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμ−
βούλιο του Κράτους (άρθρο 6 ν. 3086/2002).

Β. ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
1. Την πρόταση προς τα Υπουργεία Οικονομικών και 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
για συμμετοχή εκπροσώπου του Υπουργείου Προστα−
σίας του Πολίτη στην Επιτροπή Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηρι−
ότητες (άρθρο 7 παρ. 4 και 8 ν. 3691/2008). 

2. 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 σε συνδυασμό με το άρθρο 
41 παρ. 2 του ν. 3459/2006). 

3. 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 
καθηκόντων και τη συντήρηση του υλικού των Αστυ−
νομικών Υπηρεσιών (άρθρο 11 παρ. 2 ν. 1481/1984, όπως 
αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 ν. 1590/1986). 

4. Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, κατάργηση 
και συγχώνευση αστυνομικών Υπηρεσιών κατώτερων 
του Τμήματος (άρθρο 11 παρ. 4 ν. 1481/1984, όπως αντι−
καταστάθηκε με άρθρο 1 ν. 1590/1986).

5. Την έκδοση αποφάσεων ίδρυσης και λειτουρ−
γίας αστυνομικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση 
προσωρινών αναγκών τάξης και ασφάλειας (άρθρο 11 
παρ. 5 ν. 1481/1984, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 
ν. 1590/1986).

6. Την έκδοση αποφάσεων καθορισμού εδαφικής αρ−
μοδιότητας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας 
και κύρωση του πίνακα χωρογραφικής κατανομής (άρ−
θρα 8 παρ. 5 και 11 παρ. 6 ν. 1481/1984, όπως το δεύτερο 
άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 ν. 1590/1986).

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

8. Την έκδοση αποφάσεων για τη ρύθμιση θεμάτων 
διενέργειας των εξετάσεων της παρ. 4 του άρθρου 15 
ν. 1339/1983 και ιδίως των εξεταζομένων μαθημάτων, 
του χρόνου των εξετάσεων και του τρόπου υποβολής 
των προτάσεων συμμετοχής σ’ αυτές (άρθρο 15 παρ. 4 
και 5 του ν. 1339/1983).

9. 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 και άρθρο 44 παρ. 2 του π.δ. 352/1995).

10. 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).

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

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

13. 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). 

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

15. Την έκδοση απόφασης για τον καθορισμό του 
αριθμού των εισαμένων στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας 
(άρθρο 15 παρ. 1 και 2 του π.δ. 380/1996).

16. 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, σε συν−
δυασμό με άρθρο 41 παρ. 10 του ν. 1481/1984).

17. Την έγκριση για πραγματοποίηση εκπαιδευτι−
κής εκδρομής στο εξωτερικό των σπουδαστών της 
Σχολής Εθνικής Ασφάλειας (άρθρο 35 παρ. 2 του 
π.δ. 380/1996).

18. 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 και άρθρο 9 παρ. 8 
του ν. 2734/1999).

19. 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 
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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 αποφάσεων 
για αναθεώρηση των αποφάσεων αυτών που έχουν εκ−
δοθεί από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας (άρ−
θρο 20 ν. 1481/1984, άρθρο 54 π.δ. 63/2005, άρθρα 20, 21, 
22, 38 και 81 του ν. 2362/1995 όπως τροποποιήθηκαν με 
τον ν. 3871/2010, ν. 2286/1995, ν. 3886/2010, π.δ. 136/1998, 
π.δ. 60/2007, π.δ. 394/1996 και π.δ. 118/2007).

20. 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 και άρθρα 33 και 56 του ν. 2362/1955).

21. 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 από 30.000,01 ευρώ και άνω (άρθρο 21 
παρ. 2 ν. 1481/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
1 ν. 1590/1986).

22. Την έκδοση απόφασης καθορισμού των παρεχο−
μένων ατομικών εφοδίων στο αστυνομικό προσωπικό 
(άρθρο 1 ν.δ. 152/1969, άρθρα 90 παρ. 4, 92 και 93 β.δ. 
της 31−12−1957/20−1−1958, όπως το πρώτο άρθρο αντικα−
ταστάθηκε με άρθρο 3 παρ. 1 π.δ. 10/1973 και άρθρα 20 
παρ. 1 εδαφ. ια και ιβ και 62 παρ. 4 ν. 1481/1984, όπως 
το δεύτερο άρθρο τροποποιήθηκε με άρθρο 4 παρ.1 
ν. 1590/1986).

23. Την έκδοση απόφασης ή εντολής μετακίνησης στο 
εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους του προσωπικού 
του Τμήματος Διαχείρισης του Ταμείου Εξωτερικών 
Συνόρων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 3 της 4000/1/45−ια από 
6−10−2008 κοινής υπουργικής απόφασης σε συνδυασμό 
με ν. 2685/1999).

24. Την έκδοση απόφασης για τη συγκρότηση Κρατι−
κής Εποπτικής Επιτροπής Ιπποδρόμου, τον ορισμό βοη−
θητικού προσωπικού της Υπηρεσίας Κρατικού Ελέγχου 
και μελών της Κ.Ε.Ε., καθώς και τον καθορισμό αμοιβής 
των μελών, του Γραμματέα της Εποπτικής Επιτροπής 
και του βοηθητικού προσωπικού του Κρατικού Ελέγχου 
του Ιπποδρόμου (άρθρο 21 της ΣΤ. 12147 από 20−5−1999 
απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού).

25. Την υπογραφή Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενης 
Πράξης (Τ.Δ.Π.Π.) για την ένταξή τους στα Επιχειρησι−
ακά Προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης 
και την συγχρηματοδότησή τους από τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν. 3614/2007 όπως τρο−
ποποιήθηκε με ν. 3840/2010).

Γ. ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
1. Την έκδοση απόφασης για προμήθεια αστυνομικών 

σκύλων (άρθρο 15 παρ. 1 του π.δ. 500/1989).

2. Την έκδοση απόφασης για τη διακοπή της εκπαί−
δευσης ή μετεκπαίδευσης των εκπαιδευομένων στην 
Αστυνομική Ακαδημία ή τη σύντμηση της διάρκειας εκ−
παίδευσης, όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέρο−
ντος (άρθρο 41 παρ. 7 του ν. 1481/84, σε συνδυασμό με 
το άρθρο 25 παρ. 2 του π.δ. 319/1995 και άρθρο 44 παρ. 
2 του π.δ. 352/1995).

3. 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, όπως αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 1 ν. 1590/1986). 

4. 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 Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 20 ν. 1481/1984, άρθρο 54 
π.δ. 63/2005, άρθρα 20, 21, 22, 38 και 81 του ν. 2362/1995 
όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 3871/2010, ν. 2286/1995, 
ν. 3886/2010, π.δ. 136/1998, π.δ. 60/2007, π.δ. 394/1996 και 
π.δ. 118/2007).

5. Την έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για μη νό−
μιμες δαπάνες, απώλειες υλικού ή αξιών για ποσά από 
14.674,01 μέχρι 20.543,00 ευρώ (άρθρο 52 β.δ. της 15−5−1959 
και άρθρα 33 και 56 του ν. 2362/1955).

6. Τον διορισμό Διαχειριστή Χρηματικού και Επόπτη 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Χρηματικού της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 32 
ν.δ. 3365/1955 και άρθρο 47 του ν. 2362/1995).

7. 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, σε συνδυασμό με το άρθρο 27 παρ. 1 
του ν. 2676/1999 και άρθρα 94, 99 και 101 ν. 3655/2008).
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Δ. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

1. 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).

2. Την έκδοση απόφασης καθορισμού των δικαιολογητι−
κών, της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας, για την 
έκδοση και ανανέωση αδειών εργασίας του προσωπικού 
των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλεί−
ας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) και Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών (Γ.Ι.Ε.) (άρθρο 
2 παρ. 4 ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε με ν. 3707/2008 και τις 1016/109/149−α από 8−9−2009 και 
1016/109/149−δ από 20−4−2010 υπουργικές αποφάσεις).

3. 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).

4. 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).

5. 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).

6. Την έκδοση απόφασης για τον διορισμό και την 
παύση του διδακτικού προσωπικού της Σχολής Αστυ−
φυλάκων (άρθρο 34 του π.δ. 352/1995, όπως αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο 14 του π.δ. 113/2008, σε συνδυασμό 
με το άρθρο 41 παρ. 10 του ν. 1481/1984).

7. 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).

8. 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, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 
3 του π.δ. 113/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 41 παρ. 
10 του ν. 1481/1984).

9. Την έκδοση αποφάσεων αποδοχής ή απόρριψης προ−
σφορών, ενστάσεων − προσφυγών κατά της διακήρυξης 
του διαγωνισμού ή κατά της συμμετοχής προμηθευτή 
σ’ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς 
τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προ−
σφορών, καθώς και κατά των πράξεων ή παραλείψεων 
της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συμμετοχή 
οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό ή τη διενέρ−
γεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής 
και αποσφράγισης των προσφορών, κρίσεως αποτελε−
σμάτων διαγωνισμού, υπογραφής συμβάσεων, έκδοση 
Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, αποφάσεων 
μεταφοράς πιστώσεων εντός των μειζόνων κατηγοριών 
του προϋπολογισμού εξόδων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων για την πραγματο−

ποίηση 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 κλειστού) ή της διενέργειας του έως και την κατακυ−
ρωτική απόφαση ή κατά της κατακυρωτικής απόφασης, 
όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολο−
γητικών 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 
Οικονομοτεχνικών και Πληροφορικής του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 20 ν. 1481/1984, άρθρο 54 
π.δ. 63/2005, άρθρα 20, 21, 22, 38 και 81 του ν. 2362/1995 
όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 3871/2010, ν. 2286/1995, 
ν. 3886/2010, π.δ. 136/1998, π.δ. 60/2007, π.δ. 394/1996 και 
π.δ. 118/2007).

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

11. 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, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
1 ν. 1590/1986). 

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 σε 
συνδυασμό με άρθρο 23 παρ. 4 ν. 2800/2000 και άρθρο 
37 π.δ. 14/2001, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 παρ. 
3 π.δ. 205/2004).

ΣΤ. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

1. Την έκδοση απόφασης για αλλαγή του τόπου της 
ποινής του εκτοπισμού και τη χορήγηση αδειών σε 
εκτοπισμένα άτομα, επικίνδυνα στη δημόσια ασφάλεια 
(άρθρο 8 παρ. 1 και 3 ν.δ. 207/1941).

2. Τον ορισμό ανώτερων αξιωματικών της Ελληνι−
κής Αστυνομίας για συμμετοχή, ως τακτικών και ανα−
πληρωματικών μελών, στην επιτροπή ναρκωτικών του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 
5 ν. 3459/2006).

3. Την έκδοση απόφασης, με την οποία καθορίζονται 
τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των σχετικών 
αιτήσεων σύνδεσης με τις αστυνομικές Υπηρεσίες συστη−
μάτων συναγερμού και η συνέχιση αυτής, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, η αρμόδια αρχή χορήγησης της έγκρισης, 
το αρμόδιο όργανο εξέτασης της προσφυγής, σε περί−
πτωση απόρριψης του αιτήματος, οι αστυνομικές Υπηρε−
σίες υποδοχής τέτοιων συνδέσεων, οι υποχρεώσεις των 
συνδεομένων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια 
(άρθρο 13 παρ. 2 ν. 2622/1998 και 8518/9/1− ιβ΄από 14−4−1999 
απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης).
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4. 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).

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

Ζ. 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).

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, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (άρθρο 1 παρ. 7 
ν. 2226/1994 σε συνδυασμό με π.δ. 4/1994).

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).

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. 4/1994).

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

Η. ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙ−
ΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.

1. Την έκδοση αποφάσεων συγκρότησης επιτροπής 
προσδιορισμού της τρέχουσας τιμής των υλικών του δη−
μοσίου που διαπιστώνεται έλλειψη για τον καταλογισμό 
τους σε χρήμα (άρθρο 56 παρ. 8 του ν. 2362/1995).

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 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 εκκα−
θαριστεί, για ποσά από 300.000,01 μέχρι 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 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 μέχρι 300.000,00 ευρώ, 
καθώς και την έκδοση αποφάσεων για αναθεώρηση 
των πάσης αποφάσεων, που προβλέπονται από τον κα−
νονισμό Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) και εκδίδονται 
από τον Διευθυντή Οικονομικών του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, τους Διευθυντές Διευθύνσεων 
Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων, τους Αστυνομικούς 
Διευθυντές Νομών και τους Διευθυντές των Υπηρεσιών 
που εξομοιούνται προς αυτές (άρθρο 20 ν. 1481/1984, 
άρθρο 54 π.δ. 63/2005, άρθρα 20, 21, 22, 38 και 81 του 
ν. 2362/1995 όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 3871/2010, 
ν. 2286/1995, ν. 3886/2010, π.δ. 136/1998, π.δ. 60/2007, 
π.δ. 394/1996 και π.δ. 118/2007).

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, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
1 ν. 1590/1986). 

4. Τον ορισμό υπολόγων διαχειριστών για την πληρω−
μή των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε−
ων από τις πιστώσεις αυτού (άρθρο 7 του ν. 2362/1995, 
σε συνδυασμό με άρθρα 32 και 39 του ν.δ. 3365/1955).

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

6. 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).

7. 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).

8. Τις εγκρίσεις εγκατάστασης τηλετύπων (TELEX) 
στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας 
(ΔΙΟΔ/Φ.60/1/Α 4061/20−3−1984 κοινή υπουργική απόφα−
ση).

9. Τις εγκρίσεις κυκλοφορίας οχημάτων προερχο−
μένων από δωρεές στην Ελληνική Αστυνομία (Α.Π. 
6400/2060/25−5−1984 απόφαση Υπουργού Προεδρίας 
της Κυβέρνησης).

Θ. ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟ−
ΡΙΚΗΣ.

1. Την κατανομή – ανακατανομή ποσού πάγιας προκα−
ταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας σε περισσότερες 
από μιας διαχειρίσεων (άρθρο 46 παρ. 3 ν. 2362/1995).

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

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−
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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 όπως τροποποιήθηκαν με 
τον ν. 3871/2010 και 2/6158/0020/19−1−2011 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών).

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

5. Τις πράξεις αποδοχής δωρεών αυτοκινήτων (ΔΙΟΔ/
Φ.60/1/Α− 4061 από 20−3−1984 κοινή υπουργική απόφα−
ση).

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 ν. 1481/1984, άρθρο 54 π.δ. 63/2005, άρθρα 20, 21, 22, 
38 και 81 του ν. 2362/1995 όπως τροποποιήθηκαν με 
τον ν. 3871/2010, ν. 2286/1995, ν. 3886/2010, π.δ. 136/1998, 
π.δ. 60/2007, π.δ. 394/1996 και π.δ. 118/2007).

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 μεταβιβασθεί η 
αρμοδιότητα αυτής σε άλλο όργανο, εκτός των αποφά−
σεων αποδοχής ή απόρριψης προσφορών, ενστάσεων 
κρίσεως αποτελεσμάτων διαγωνισμού και της υπογρα−
φής 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. 2168/1993, π.δ. 394/1996 
και π.δ. 118/2007).

8. Την εγγραφή σε γενικά βιβλία υλικού της Ελληνι−
κής Αστυνομίας των όπλων και φυσιγγίων που περι−
έρχονται στην κυριότητα της Ελληνικής Αστυνομίας 
(ν. 2168/1993).

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, άρθρο 
46 π.δ. 774/1980 και άρθρο 33 ν. 2362/1995).

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 όπως προστέθηκε με 
πρώτη περίοδο του άρθρου 15 του ν. 2145/1993 και ισχύει 
μετά την αντικατάστασή της από την παρ. 1 του άρθρου 
8 του ν. 2741/1999 και την τροποποίησή της από το άρ−
θρο 2 του ν. 3060/2002, το άρθρο 9 του ν. 3090/2002 
και άρθρο 12 παρ. 27 του ν. 3310/2005).

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 βάρος 
των εσόδων των Λεσχών της Ελληνικής Αστυνομίας για 
ποσά μέχρι 3.000,00 ευρώ (άρθρο 21 παρ. 2 ν. 1481/1984, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 ν. 1590/1986).

12. Την ανάληψη δαπανών σταθερών, διαρκούς ή πε−
ριοδικού χαρακτήρα (άρθρο 9 π.δ. 113/2010).

13. Την υποβολή αιτημάτων στο Υπουργείο Περιφερει−
ακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη χρημα−
τοδότηση έργων που συμπεριλαμβάνονται στις Σ.Α.Ε. 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ως και την 
κατανομή της χρηματοδότησης στα επιμέρους έργα 
(Χ.Δ. 9035/30−7−1973 απόφαση).

14. Την έκδοση αποφάσεων επιλογής προμηθευτών, 
αποδοχής ή απόρριψης τεχνικών προσφορών − ενστά−
σεων κατά της διακήρυξης διαγωνισμού που αφορά 
συγχρηματοδοτούμενα από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτι−
κά Ταμεία έργα και κατά της νομιμότητας διενέργείας 
του, κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και 
κατά της κατακυρωτικής πράξης των αποτελεσμάτων 
αυτού−κρίσεως αποτελεσμάτων διαγωνισμού, υπογραφή 
συμβάσεων έργων−υποέργων, για τα οποία έχει προη−
γηθεί η έγκριση χρηματοδότησης μέσω του Προγράμ−
ματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) κατόπιν σχετικής 
έκδοσης Συλλογικής Απόφασης Έργου (Σ.Α.Ε.), για τα 
ποσά του άρθρου 83 ν. 2362/1995, όπως αυτά αναπρο−
σαρμόζονται και ισχύουν κάθε φορά με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, για τα οποία δικαιολογείται 
απ΄ευθείας ανάθεση και διαγωνισμός με συνοπτική δι−
αδικασία (πρόχειρος) (ν. 2362/1992 όπως τροποποιήθηκε 
με 3871/2010, σε συνδ. με ν. 3614/2007 όπως τροποποι−
ήθηκε με ν. 3840/2010).

I. ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑ−
ΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Τις εγκρίσεις αντικατάστασης των κινητήρων αυτοκι−
νήτων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΔΙΟΔ/
Φ.60/1/Α.4061/20−3−1984 κοινή υπουργική απόφαση).
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ΙΑ. ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
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΄ ν. 2696/1999).

ΙΒ. ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Γ.Α.Δ., ΔΙ−
ΕΥΘΥΝΤΕΣ 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 πληρώνεται σε βάρος της 
παγίας προκαταβολής και δεν έχουν εκκαθαρισθεί από 
την αρμόδια Υπηρεσία για τα ποσά του άρθρου 83 
ν. 2362/1995, όπως αυτά αναπροσαρμόζονται και ισχύουν 
κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
για τα οποία δικαιολογείται απ’ ευθείας ανάθεση και 
διαγωνισμός με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος), τη 
διενέργεια τακτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών 
καθαριότητας μέχρι και την υπογραφή της σχετικής 
συμβάσεως, για ποσά μέχρι 200.000,00 ευρώ, καθώς και 
τη διενέργεια τακτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσι−
ών καθαριότητας μέχρι και το στάδιο του ελέγχου των 
δικαιολογητικών και αξιολόγησης των τεχνικών προσφο−
ρών με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού για ποσά άνω 
των 200.000,01 ευρώ (ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε 
με τον ν. 3871/2010, π.δ. 118/2007, υπ’ αριθμ. 2/45564/0026 
από 31−7−2001 απόφαση Υπουργού Οικονομικών και υπ’ 
αριθμ. 14873/395 από 4−4−2006 Εγκύκλιος 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 ν.δ. 3365/1955).

ΙΓ. ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1. Την έκδοση αποφάσεων επιλογής προμηθευτών, 
αποδοχής ή απόρριψης τεχνικών προσφορών − ενστά−
σεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού 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 πληρώνεται σε βάρος της 
παγίας προκαταβολής 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 Οικονομίας 
και Οικονομικών, για τα οποία δικαιολογείται απ’ ευ−
θείας ανάθεση και διαγωνισμός με συνοπτική διαδικα−
σία (πρόχειρος) (ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε με 
τον ν. 3871/2010, π.δ. 394/1996, π.δ. 118/2007, υπ’ αριθμ. 
2/45564/0026 από 31−7−2001 απόφαση Υπουργού Οικο−
νομικών). 

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 ν.δ. 3365/1955).

ΙΔ. ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙ−
ΟΙΚΗΤΕΣ 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 πληρώνεται σε βάρος της παγίας προ−
καταβολής και δεν έχουν εκκαθαρισθεί από την αρμόδια 
Υπηρεσία και για τα ποσά του άρθρου 83 ν. 2362/1995, 
όπως αυτά αναπροσαρμόζονται και ισχύουν κάθε φορά 
με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για τα οποία 
δικαιολογείται απευθείας ανάθεση και διαγωνισμός με 
συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) (π.δ. 118/2007 και υπ’ 
αριθμ. 2/45564/0026 από 31−7−2001 απόφαση Υπουργού 
Οικονομικών, άρθρα 20 και 83 του ν. 2362/1995), τη διε−
νέργεια τακτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών κα−
θαριότητας μέχρι και την υπογραφή της σχετικής συμ−
βάσεως, για ποσά μέχρι 200.000.00 ευρώ, καθώς και τη 
διενέργεια τακτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών 
καθαριότητας μέχρι και το στάδιο του ελέγχου των δι−
καιολογητικών και αξιολόγησης των τεχνικών προσφο−
ρών με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού για ποσά άνω 
των 200.000,01 ευρώ (ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε 
με τον ν. 3871/2010, π.δ. 118/2007, υπ’ αριθμ. 2/45564/0026 
από 31−7−2001 απόφαση Υπουργού Οικονομικών και υπ’ 
αριθμ. 14873/395 από 4−4−2006 Εγκύκλιος Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών). 

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, 25 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ  
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Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα..

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό 
Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι−
στρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών 
και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί−
ζεται πριν την έκπτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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