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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1016/109/121−ιβ΄ (1)
 Προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης αδειών εισαγω−

γής, μεταφοράς, αγοράς και κατοχής όπλων από ιδι−
ωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 
και οπλοφορίας του προσωπικού αυτών.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1. Του άρθρου 5 παρ. 6 του ν.2518/1997 «Προϋποθέσεις 

λειτουργίας ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 
Ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού 
αυτών και άλλες διατάξεις» (Α΄−164), όπως αντικαταστά−
θηκαν με το άρθρο 5 του ν.3707/2008 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας 
και γραφείων ιδιωτικών ερευνών» (Α΄− 209).

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α΄− 98). 

3. Της υπ’ αριθμ. Υ 357 από 7.1.2009 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και 
σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» 
(Β’−3).

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε :

Άρθρο 1
Εισαγωγή, μεταφορά, αγορά και κατοχή όπλων από  

ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας

1. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφα−
λείας (ΙΕΠΥΑ) δύναται να χορηγείται άδεια εισαγωγής, 
μεταφοράς, αγοράς και κατοχής πυροβόλων όπλων 
(περιστρόφων ή πιστολίων), μετά από άδεια που χορη−
γείται από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Οι ως άνω 
άδειες εκδίδονται στο όνομα του κατόχου της άδειας 
λειτουργίας της ΙΕΠΥΑ. 

2. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται εφόσον συντρέ−
χουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Η ΙΕΠΥΑ κατέχει την προβλεπόμενη άδεια λειτουρ−
γίας.

β. Η ΙΕΠΥΑ έχει συνάψει με τρίτους συμβάσεις για 
την παροχή υπηρεσιών ασφαλούς μεταφοράς με ειδικά 
διασκευασμένα – τεθωρακισμένα οχήματα χρημάτων, 
αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και πολύτιμων αντι−
κειμένων.

γ. Ο αιτών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις 
του άρθρου 18 του ν. 2168/1993, δεν τυγχάνει φυγόποινος 
ή φυγόδικος, δεν παραπέμπεται να δικαστεί για οποι−
οδήποτε έγκλημα του ν. 2168/1993, ή άλλο έγκλημα το 
οποίο εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις των παρ. 
2 και 3 του άρθρου 18 του ιδίου νόμου, για έγκλημα του 
ν. 456/1976 και δεν στερείται των προϋποθέσεων που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄ έως ι΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 2518/1997.

3. Αν την άδεια αιτείται εταιρεία, οι προϋποθέσεις της 
προηγουμένης παραγράφου πρέπει να συντρέχουν για 
καθένα από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 
2 του ν. 2518/1997 πρόσωπα.
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4. Ο αριθμός των όπλων (πιστόλια ή περίστροφα) και 
των φυσιγγίων που επιτρέπεται να κατέχει κάθε ΙΕΠΥΑ, 
για την άσκηση της δραστηριότητας της περίπτ. γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2518/1997, καθορίζεται ως 
ακολούθως :

α. Σε ΙΕΠΥΑ που δραστηριοποιούνται σε όλη την επι−
κράτεια, μέχρι τριάντα (30) όπλα.

β. Σε ΙΕΠΥΑ που εδρεύουν στο νομό Αττικής ή Θεσ−
σαλονίκης και δραστηριοποιούνται εντός των ορίων 
των νομών αυτών, μέχρι είκοσι (20) και δεκατέσσερα 
(14) όπλα, αντιστοίχως.

γ. Σε ΙΕΠΥΑ που εδρεύουν στους λοιπούς νομούς της 
Χώρας και δραστηριοποιούνται εντός των ορίων ενός 
εκάστου εξ αυτών, μέχρι έξι (6) όπλα.

δ. Σε ΙΕΠΥΑ που εδρεύουν σε ένα εκ των νομών της 
Χώρας, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης και δραστη−
ριοποιούνται και σε όμορους νομούς, μέχρι οκτώ (8) 
όπλα.

ε. Μέχρι πενήντα (50) φυσίγγια ανά όπλο.
5. Ο ως άνω αριθμός των πυροβόλων όπλων και ο 

αριθμός των φυσιγγίων καθορίζεται από την αστυνο−
μική αρχή χορήγησης της άδειας, με βάση τον αριθμό 
των καθ’ ημέρα εκτελούμενων χρηματαποστολών, τον 
αριθμό των κατεχομένων ειδικά διασκευασμένων−τεθω−
ρακισμένων οχημάτων για την παροχή των υπηρεσιών 
της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2518/1997 και 
το εύρος των εργασιών αυτής που προκύπτει από τις 
συμβάσεις εργασίας που έχει συνάψει.

6. Τα ανωτέρω όπλα, μετά την εισαγωγή, μεταφορά 
ή αγορά τους και σε κάθε περίπτωση πριν τη διάθεσή 
τους στο προσωπικό ασφαλείας, για τον σκοπό που 
προορίζονται, υποβάλλονται σε βαλλιστική εξέταση με 
μέριμνα της Υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια κατοχής, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται για τα 
όπλα των αστυνομικών.

Άρθρο 2
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών 

εισαγωγής, μεταφοράς και κατοχής όπλων

1. Για τη χορήγηση άδειας εισαγωγής, μεταφοράς, 
αγοράς και κατοχής πυροβόλων όπλων (περιστρόφων 
ή πιστολίων) σε ΙΕΠΥΑ, υποβάλλονται από τον ενδιαφε−
ρόμενο στο Τμήμα Ασφαλείας και όπου δεν υπάρχει στο 
Αστυνομικό Τμήμα όπου έχει την έδρα της η επιχείρηση, 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

(α) Αίτηση του ενδιαφερομένου φυσικού προσώπου 
στην οποία μνημονεύονται τα ακόλουθα στοιχεία: επί−
θετο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία και 
τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός ταυτό−
τητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα 
αρχή τηλέφωνο και FAX.

(β) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας 
της ΙΕΠΥΑ.

(γ) Επικυρωμένα φ/α των συμβάσεων παροχής υπηρε−
σιών, της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2518/1997, 
καθώς και των επιχειρησιακών σχεδίων για την εκπλή−
ρωσή τους.

(δ) Σε περίπτωση εισαγωγής ή μεταφοράς, υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με το άρθρο 19 
του ν. 2168/1993 στην οποία εμπεριέχονται τα πλήρη 
στοιχεία του κατασκευαστή, του εισαγωγέα, το είδος, 

η ονομασία, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
όπλων. Στη δήλωση επισυνάπτονται φωτογραφίες, σχε−
διαγράμματα και οποιοδήποτε τυχόν άλλο στοιχείο για 
το συγκεκριμένο είδος όπλου. Η εν λόγω δήλωση, μέσω 
της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης, υποβάλλεται 
στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. 

(ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφερο−
μένου ότι δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέ−
ρονται στη περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1.

(στ) Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου 
κρατικού νοσοκομείου ή όπου δεν υφίσταται τέτοιο 
κέντρου υγείας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο εν−
διαφερόμενος δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής 
ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, 
του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν θα απέχει πέραν 
του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του. Για την 
έκδοση του πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόμενος προσκο−
μίζει στον ιατρό το βιβλιάριο υγείας του, ο αριθμός του 
οποίου θα αναγράφεται στην βεβαίωση. Σε περίπτωση 
μη προσκόμισης αυτού, θα γίνεται ειδική μνεία στο πι−
στοποιητικό. Το πιστοποιητικό αυτό παραδίδεται από 
τον ιατρό στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέταση εντός 
σφραγισμένου φακέλου. Η αρμόδια για την έκδοση της 
αδείας αστυνομική αρχή, ελέγχει το απαραβίαστο του 
φακέλου και δεν παραλαμβάνει πιστοποιητικό που ο 
φάκελός του παραβιάσθηκε.

(ζ) Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής 
χρήσης του ενδιαφερομένου, το οποίο αναζητείται υπο−
χρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

(η) Πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής του τόπου κα−
τοικίας του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 
παραπεμφθεί να δικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα 
του ν. 2168/1993 ή άλλο έγκλημα το οποίο εμπίπτει στις 
απαγορευτικές διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 
18 του ιδίου νόμου και για έγκλημα του ν. 456/1976.

Το πιστοποιητικό αυτό αναζητείται υποχρεωτικά αυ−
τεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

(θ) Πιστοποιητικό πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δι−
καστική συμπαράσταση, το οποίο αναζητείται υποχρε−
ωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

(ι) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερο−
μένου.

2. Προκειμένου περί εταιρειών, για τη χορήγηση των 
αδειών της παρ. 1 υποβάλλονται:

(α) Τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις (α) έως (δ) της 
προηγούμενης παραγράφου δικαιολογητικά.

(β) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της 
εταιρείας. 

(γ) Τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις (ε) έως (θ) της 
προηγούμενης παραγράφου δικαιολογητικά για καθένα 
από τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 του 
ν. 2518/1997 πρόσωπα.

Άρθρο 3
Άδειες οπλοφορίας προσωπικού ιδιωτικών 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας

1. Σε υπαλλήλους ΙΕΠΥΑ χορηγείται άδεια οπλοφορί−
ας από την αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου που 
εδρεύει η ΙΕΠΥΑ, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α. Κατέχουν άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας.
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β. Η ΙΕΠΥΑ στην οποία εργάζονται έχει συνάψει 
με τρίτους συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών 
φύλαξης δημοσίων καταστημάτων, τραπεζών, μου−
σείων, οικημάτων που έχουν ανάγκη ειδικής προ−
στασίας, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ή άλλων 
μεγάλης αξίας και σπουδαιότητας εγκαταστάσεων 
ή συμβάσεις για την ασφαλή μεταφορά χρημάτων, 
αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και πολύτιμων 
αντικειμένων.

γ. Έχουν κριθεί κατάλληλοι να οπλοφορούν σύμφωνα 
με την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2518/1997.

δ. Πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης γ΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 1.

2. Για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας οι ενδιαφε−
ρόμενοι υποβάλλουν στο Τμήμα Ασφαλείας και όπου 
δεν υπάρχει στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της 
έδρας της επιχείρησης, τα κατωτέρω δικαιολογητικά :

(α) Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία μνημονεύ−
ονται : Επίθετο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερο−
μηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός 
ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και 
εκδούσα αρχή, τηλέφωνο και FAX.

(β) Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας, εν ισχύ. 
(γ) Βεβαίωση της ΙΕΠΥΑ, από την οποία θα προκύπτει 

ότι ο αιτών ανήκει στο προσωπικό ασφαλείας της και 
θα του ανατεθούν καθήκοντα της περίπτωσης β΄ της 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

(δ) Πιστοποιητικό της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
ν. 2518/1997, από το οποίο θα προκύπτει η ικανότητά 
του για οπλοφορία.

(ε) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄, τα οποία αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα 
από την Υπηρεσία.

(στ) Πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής του τόπου 
κατοικίας του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 
παραπεμφθεί να δικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα 
του ν. 2168/1993 ή άλλο έγκλημα το οποίο εμπίπτει στις 
απαγορευτικές διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 
18 του ιδίου νόμου και για έγκλημα του ν. 456/1976. 

Το πιστοποιητικό αυτό αναζητείται υποχρεωτικά αυ−
τεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

(ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του ενδιαφερο−
μένου ότι δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέ−
ρονται στη περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1.

(η) Βεβαίωση της αρμοδίας αστυνομικής αρχής, από 
την οποία θα προκύπτει ότι τα όπλα για τα οποία θα 
χορηγηθεί η άδεια οπλοφορίας έχουν υποβληθεί σε 
βαλλιστική εξέταση, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 
5 του άρθρου 5 του ν. 2518/1997 .

(θ). Αντίγραφο της αδείας κατοχής όπλων της ΙΕΠΥΑ 
που εργάζεται.

(ι) Πιστοποιητικό πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δι−
καστική συμπαράσταση, το οποίο αναζητείται υποχρε−
ωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

(ια) Δυο (2) φωτογραφίες, πρόσφατες. 
3. Απαγορεύεται η οπλοφορία του προσωπικού των 

ως άνω περιπτώσεων πριν από την ανάληψη εργασίας, 
μετά το πέρας αυτής ως και κατά το χρόνο που ασκεί 
οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, πέραν αυτών.

Άρθρο 4
Αρμόδια όργανα − Χρόνος ισχύος αδειών

1. Οι άδειες εισαγωγής και μεταφοράς όπλων εκδί−
δονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρ−
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι άδειες αγοράς 
και κατοχής όπλων καθώς και οπλοφορίας εκδίδονται 
από τις κατά τόπο αρμόδιες Διευθύνσεις Ασφαλείας ή 
τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Χώρας.

2. Οι άδειες εισαγωγής, μεταφοράς και αγοράς ισχύ−
ουν για έξι (6) μήνες, ενώ οι άδειες κατοχής και οπλο−
φορίας ισχύουν για τρία (3) έτη, από την ημερομηνία 
εκδόσεώς τους.

3. Οι χορηγούμενες άδειες κατοχής και οπλοφορίας 
προσκομίζονται για θεώρηση στην αρχή έκδοσης αυ−
τών το πρώτο πενθήμερο κάθε εξαμήνου. Προς τούτο 
ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην εν λόγω υπηρεσία 
υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρει ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας. 

4. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος για χορήγηση 
αδειών της περίπτωσης α΄ ή της περίπτωσης β΄ της 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ο ενδιαφερόμενος δύνα−
ται να προσφύγει ενώπιον του Προϊσταμένου Κλάδου 
Ασφάλειας και Τάξης ή του Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυ−
νομίας, αντίστοιχα, εντός προθεσμίας 30 ημερών από 
την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης. 

5. Οι άδειες εισαγωγής, μεταφοράς, αγοράς και κατο−
χής όπλων του άρθρου 1 και η άδεια οπλοφορίας του 
άρθρου 3 ανακαλούνται ή αφαιρούνται στις περιπτώσεις 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.2158/1997, 
του ν. 2168/1993 και των κανονιστικών πράξεων που 
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, σύμφωνα με την 
εκεί προβλεπόμενη διαδικασία καθώς και αν εκλείψουν 
οι προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησής τους.

Άρθρο 5
Φύλαξη όπλων – Χρέωση και Αποχρέωση αυτών − 

Κατεχόμενα βιβλία

1. Ο νόμιμος εκπρόσωπος ΙΕΠΥΑ, επ’ ονόματι του οποί−
ου έχει εκδοθεί η άδεια κατοχής πυροβόλων όπλων (πε−
ριστρόφων και πιστολίων), έχει την ευθύνη της φύλαξης 
των όπλων και των φυσιγγίων αυτών και υποχρεούται 
να λαμβάνει κάθε πρόσφορο και αναγκαίο μέτρο για 
τον σκοπό αυτό και ειδικότερα : 

α. Να διαθέτει ειδικό και ανεξάρτητο χώρο φύλαξης−
αποθήκευσης των όπλων και των φυσιγγίων αυτών, 
εντός της έδρας της επιχείρησης, ο οποίος θα είναι 
κατασκευασμένος με τέτοιο υλικό, ώστε να είναι αδύ−
νατη η ρήξη ή η διάτρηση αυτού με συνήθη εργαλεία, 
να διαθέτει θύρα ασφαλείας, ανεξάρτητο σύγχρονο 
σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με το κατά τόπον 
αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και δεν θα έχει παράθυρα 
ή άνοιγμα σε φωταγωγό ή ακάλυπτο χώρο.

β. Να φυλάσσει τα όπλα και τα φυσίγγια αυτών, ξε−
χωριστά σε χρηματοκιβώτια εντοιχισμένα ή σταθερά 
στερεωμένα στον τοίχο ή το δάπεδο του χώρου φύ−
λαξης, ο οποίος περιμετρικά να είναι κατασκευασμέ−
νος από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους τουλάχιστον 
20 εκατοστών.

γ. Να διαθέτει φύλακα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
24ωρου. 
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δ. Να διασφαλίζει την αποτροπή πρόσβασης ατόμων 
που δεν είναι εξουσιοδοτημένα για τη χρέωση αποχρέ−
ωση και χρήση των όπλων, στο χώρο αυτό. 

ε. Να τηρεί ειδικό βιβλίο χρέωσης και αποχρέωσης 
των όπλων και των φυσιγγίων αυτών, το οποίο σε−
λιδομετρείται και θεωρείται από την κατά τόπο αρ−
μόδια αστυνομική αρχή και στο οποίο καταχωρείται 
το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του παραδίδοντος 
και παραλαμβάνοντος, ο ακριβής χρόνος παραλαβής 
και παράδοσης του όπλου και των φυσιγγίων αυτών, ο 
αριθμός και ο τύπος του όπλου, ο αριθμός και το είδος 
των φυσιγγίων, ως και το γεγονός ότι ενημερώθηκε 
εγγράφως η αρμόδια αστυνομική αρχή, σύμφωνα με τη 
παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2518/1997 . 

2. Η υπηρεσία που παραλαμβάνει τα δικαιολογητι−
κά για την έκδοση αδείας κατοχής πυροβόλων όπλων, 
ορίζει τριμελή επιτροπή βαθμοφόρων της, με πρόεδρο 
αξιωματικό, προς επιθεώρηση της συγκεκριμένης ΙΕ−
ΠΥΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι 
προβλεπόμενοι στην παρ. 1 όροι ασφαλείας. Αν οι όροι 
δεν πληρούνται, η ίδια Υπηρεσία υποδεικνύει εγγράφως 
στην ΙΕΠΥΑ τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, εντός ορι−
σμένης προθεσμίας, μετά τη λήξη της οποίας, ενεργεί−
ται νέα επιθεώρηση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
στις ως άνω υποδείξεις, απορρίπτεται το αίτημα. Για 
την επιθεώρηση συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία 
επισυνάπτεται στα λοιπά δικαιολογητικά και υποβάλ−
λεται στη συνέχεια ιεραρχικά στην αρμόδια για την 
έκδοση της αιτουμένης αδείας υπηρεσία.

Άρθρο 6
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, 22 Ιουλίου 2009

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 3021/19/63−δ΄ (2)
    Δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκ−

δοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών μονί−
μων κατοίκων Κύπρου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του 

ν.δ. 127/1969 «Περί της αποδεικτικής ισχύος των αστυ−
νομικών ταυτοτήτων» (Α΄−29), όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 41 παράγραφο 6β του ν. 3731/2008 (Α΄−263).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄−98)

3. Την υπ’ αριθμ. Υ 357 από 7.1.2009 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και 
σύσταση θέσης αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» 
(Β΄−3).

4. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89 από 13.1.2009 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄−40).

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 2.000,00 ευρώ περίπου για το 
τρέχον οικονομικό έτος και 2.000,00 ευρώ περίπου για 
το έτος 2010 και για καθένα από τα επόμενα πέντε (5) 
οικονομικά έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Φ. 
07−210 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» Κ.Α.Ε. 1111), αποφασί−
ζουμε :

Άρθρο 1
Έκδοση ταυτότητας – Αρχή Έκδοσης

1. Στους Έλληνες πολίτες που κατοικούν μόνιμα στην 
Κύπρο χορηγείται, κατόπιν αίτησής τους, δελτίο αστυ−
νομικής ταυτότητας το οποίο εκδίδεται από το 4ο Τμή−
μα Ταυτοτήτων και Αρχείων της Διεύθυνσης Κρατικής 
Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Αρχή 
Έκδοσης). 

2. Ως προς τον τύπο του δελτίου ταυτότητας, το χρό−
νο ισχύος, την ακύρωση και αντικατάσταση αυτού και 
τα λοιπά θέματα που δε ρυθμίζονται με την παρού−
σα απόφαση, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν 
για τα δελτία ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών που 
κατοικούν ή διαμένουν στην Ελλάδα (άρθρ. 1 παρ. 4 
ν.δ. 127/1969 όπως προστέθηκε με το άρθρο 41 παρ. 6α 
του ν.3731/2008).

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά.

1. Για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας του άρθρου 
1 υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερό−
μενο στο Γενικό Προξενείο Λευκωσίας τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:

α. Αίτηση ο τύπος της οποίας είναι αυτός που χρη−
σιμοποιείται για την έκδοση των δελτίων ταυτότητας 
των Ελλήνων πολιτών που κατοικούν στην Ελλάδα 
(καρτέλα). Η αίτηση διατίθεται και συμπληρώνεται 
από το Προξενείο με βάση τα στοιχεία ταυτότητας 
του ενδιαφερόμενου όπως αυτά προκύπτουν από το 
παρακάτω πιστοποιητικό. Το επώνυμο, το όνομα και 
το όνομα του πατέρα αναγράφονται και με λατινι−
κούς χαρακτήρες με μεταγραφή σύμφωνα με το πρό−
τυπο ΕΛΟΤ 743 που καθορίζεται από την ΔΙΕΜ φ.06.5/
Α 12167 από 28.9.1983 απόφαση του Υπουργού Προεδρί−
ας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄−579 ). Τα ως άνω στοιχεία 
αναγράφονται κατά παρέκκλιση του προτύπου αυτού 
μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου, όπως αυτά είναι 
εγγεγραμμένα σε προηγούμενο ταξιδιωτικό ή άλλο 
έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής το οποίο ο 
αιτών υποχρεούται να επιδείξει. Το Προξενείο τηρεί 
φωτοαντίγραφο του εγγράφου αυτού μαζί με τα λοιπά 
δικαιολογητικά.

β. Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στο 
δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών 
όπου αναγράφονται τα εξής στοιχεία ταυτότητας: Επώ−
νυμο, όνομα, όνομα πατέρα, επώνυμο πατέρα, όνομα 
μητέρας, επώνυμο μητέρας, ημερομηνία γέννησης (ημέ−
ρα, μήνας, έτος), τόπος γέννησης, δήμος ή κοινότητα 
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δημοτολογίου, αριθμός οικογενειακής μερίδας και ιθα−
γένεια. Το πιστοποιητικό αυτό αναζητεί αυτεπαγγέλ−
τως το Προξενείο, εφόσον ο αιτών δεν το υποβάλλει 
αυτοπροσώπως. 

γ. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατης 
έκδοσης, διαυγείς, επί λευκού και πορώδους χάρτου, 
τύπου ματ, διαστάσεων 0,036x0,036 του μέτρου και 
πάχους έως 0,0001 του μέτρου, οι οποίες να απεικονί−
ζουν τη μορφή του αιτούντος κατά μέτωπο μέχρι του 
στήθους και ασκεπή.

δ. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού 
εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος 
και το RHESUS, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την 
αναγραφή των στοιχείων αυτών.

ε. Υπεύθυνη δήλωση (ν.1599/1986) όπου ο αιτών δη−
λώνει τον τόπο κατοικίας του στην Κύπρο καθώς και 
αν είναι ήδη κάτοχος δελτίου ταυτότητας ελληνικών 
αρχών.

στ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του 
δήμου ή της κοινότητας στο δημοτολόγιο του οποίου 
είναι εγγεγραμμένος ο αιτών, με βεβαίωση της ταυτο−
προσωπίας του από τον αρμόδιο υπάλληλο του Προξε−
νείου, ο οποίος επικολλά και σχετική φωτογραφία επ’ 
αυτού. Το πιστοποιητικό αυτό αναζητεί αυτεπαγγέλτως 
το Προξενείο, εφόσον ο αιτών δεν το υποβάλλει αυτο−
προσώπως. 

ζ. Αντίγραφο του εγγράφου που αποδεικνύει τη νόμιμη 
παραμονή του στην Κύπρο (άδεια διαμονής, διαβατήριο, 
κυπριακή ταυτότητα), το οποίο αντίγραφο επικυρώνει ο 
αρμόδιος υπάλληλος του Προξενείου, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

η. Αποδεικτικό καταβολής τελών ύψους 5 Ευρώ ως 
έξοδα αποστολής.

 θ. Αποδεικτικό καταβολής τελών για τις περιπτώσεις 
αντικατάστασης λόγω φθοράς ή απώλειας του δελτίου, 
όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά. 

2. Τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος βεβαιώνο−
νται από ένα μάρτυρα. Προκειμένου περί ανηλίκου, η 
βεβαίωση της ταυτότητάς του γίνεται από έναν γονέα 
αυτού ή από εκείνον που έχει την επιμέλεια ή την επι−
τροπεία του. Για την ανωτέρω βεβαίωση της ταυτότη−
τας συμπληρώνονται οι σχετικές ενδείξεις στη δεύτερη 
όψη της αίτησης.

3. Κατ’ εξαίρεση, οι Έλληνες πολίτες που διαμένουν 
στην Κύπρο μπορούν, όταν βρίσκονται στην Ελλάδα, να 
υποβάλλουν τα δικαιολογητικά και στις υπηρεσίες που 
προβλέπονται από το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 
από 28.10.2005 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης 
(Β΄−1446).

Άρθρο 3
Διαδικασία.

1. Ο αρμόδιος μόνιμος υπάλληλος του Προξενείου :
α. Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά για 

την έκδοση του δελτίου ταυτότητας, παρουσία του αι−
τούντος, ως προς την ακρίβεια των στοιχείων και την 
ταυτοπροσωπία, ενημερώνοντας αυτόν για την εγγρα−
φή των στοιχείων του και με λατινικούς χαρακτήρες 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 2.

β. Συμπληρώνει τα στοιχεία του αιτούντος και του 
μάρτυρα στην αίτηση και μεριμνά για την υπογραφή 
της από αυτούς.

γ. Μεριμνά για την υπογραφή από τον αιτούντα του 
δελτίου ταυτότητας, χωρίς να συμπληρώνονται τα στοι−
χεία αυτού.

δ. Διαβιβάζει τα δικαιολογητικά μαζί με το δελτίο 
ταυτότητας με διπλωματικό σάκο, μέσω της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, στην Αρχή  Έκ−
δοσης η οποία και μεριμνά για την παραλαβή τους.

2. Η Αρχή  Έκδοσης, μετά την παραλαβή και τον έλεγ−
χο των δικαιολογητικών, εκδίδει, εφόσον συντρέχουν 
οι νόμιμες προϋποθέσεις, το δελτίο ταυτότητας και το 
διαβιβάζει, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, στο Προ−
ξενείο όπου υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά. Το δελτίο 
ταυτότητας παραλαμβάνεται από τον ενδιαφερόμενο 
αυτοπροσώπως και συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό, 
το οποίο και αποστέλλεται στην Αρχή  Έκδοσης, προ−
κειμένου να τηρηθεί μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά.

3. Τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται εντός του απο−
λύτως αναγκαίου χρόνου εφόσον έχουν υποβληθεί όλα 
τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και έχει ολοκληρωθεί 
ο απαιτούμενος έλεγχος αυτών. 

4. Η Αρχή  Έκδοσης μεριμνά για την καταχώρηση 
στο κεντρικό αρχείο ταυτοτήτων του αριθμού δελτίου 
ταυτότητας και των στοιχείων του κατόχου του και 
τηρεί στο αρχείο της την αίτηση και τα λοιπά δικαιο−
λογητικά. 

Άρθρο 4
Διαχείριση εντύπων δελτίων ταυτότητας

1. Το Προξενείο στο οποίο χρεώνονται τα δελτία ταυ−
τότητας και οι αιτήσεις, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για 
την ασφαλή φύλαξη αυτών, ορίζοντας υπεύθυνο μόνιμο 
υπάλληλο για την παραλαβή τους και κατάλληλο χώρο 
που ασφαλίζεται με μέριμνα και ευθύνη του ορισθέντος 
υπαλλήλου. 

2. Τα έντυπα δελτίου ταυτότητας και αιτήσεων απο−
τελούν υλικό του Ελληνικού Δημοσίου, ο δε υπάλληλος 
που τα παραλαμβάνει και τα διαχειρίζεται καθίσταται 
Δημόσιος Υπόλογος για τη χρήση τους σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού.

3. Για κάθε απώλεια ή φθορά σε έντυπο δελτίου ταυ−
τότητας υποβάλλεται λεπτομερής αναφορά στη Δ.Κ.Α/
Α.Ε.Α. και ενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) 
από το Προξενείο αν η απώλεια ή φθορά έλαβε χώρα 
σε αυτό ή από την Δ.Κ.Α./Α.Ε.Α., αν η απώλεια ή φθορά 
έλαβε χώρα στην αρχή έκδοσης. Ως προς τη διενέργεια 
της Ε.Δ.Ε., τον πειθαρχικό έλεγχο, τις τυχόν κυρώσεις σε 
βάρος του υπαιτίου και τον καταλογισμό των εντύπων 
εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις.

4. Τα έντυπα δελτίων ταυτότητας που υπέστησαν 
φθορά στο Προξενείο υποβάλλονται στην Αρχή Έκδο−
σης για καταστροφή. Τα έντυπα αυτά καταστρέφονται 
μετά το πέρας της Ε.Δ.Ε. και τον καταλογισμό της αξίας 
τους από τριμελή επιτροπή βαθμοφόρων εκ των οποί−
ων ο ένας τουλάχιστον είναι αξιωματικός. Η επιτροπή 
συντάσσει πρακτικό εις τριπλούν, από τα οποία ένα 
παραμένει στο αρχείο της αρχής έκδοσης, ένα υπο−
βάλλεται στην οικεία Διαχείριση Υλικού και ένα στην 
Αρχή Έκδοσης.
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5. Τα έντυπα των δελτίων ταυτότητας που από την 
εκτύπωσή τους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για πε−
ραιτέρω χρήση υποβάλλονται με σχετική αναφορά στην 
Αρχή Έκδοσης. 

Άρθρο 5
Καταστροφή δελτίων ταυτότητας.

1. Δελτία ταυτότητας τα οποία δεν παραλαμβάνονται από 
τους δικαιούχους, μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την 
έκδοσή τους, επιστρέφονται από το Προξενείο στην Αρχή 
Έκδοσης, προκειμένου να ακυρωθούν και καταστραφούν.

2. Το Προξενείο παραλαμβάνει τα δελτία ταυτότητας 
που αντικαθίστανται για οποιαδήποτε αιτία καθώς και 
εκείνα των θανόντων ατόμων και τα διαβιβάζει αμέσως 
στην Αρχή Έκδοσης για την καταστροφή τους. 

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Ιουλίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                     ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
                      ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

F
Αριθμ. 5401/74−4α΄ (3)

    Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών Προσφύγων 
(άρθρο 3 του π.δ. 81/2009).

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

  ́Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 81/2009 (Α΄− 99) 

όπως αυτές τροποποίησαν τις διατάξεις του άρθρου 10 
του π.δ. 90/2008 (Α΄− 138) «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/
ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά 
με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με 
τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το 
καθεστώς του πρόσφυγα (L 326/13.12.2005)».

2. Το υπ’ αριθμ. 5401/1−126590 από 6.7.2009 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., προς τους υπόχρε−
ους φορείς για τον ορισμό εκπροσώπων τους στις Γνω−
μοδοτικές Επιτροπές Προσφύγων.

3. Το υπ’ αριθμ. 1963 από 9.7.2009 έγγραφο της Υπηρε−
σίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «περί ορισμού Εκ−
προσώπων στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προσφύγων».

4. Το από 16.7.2009 έγγραφο της Περιφερειακής Αντι−
προσωπείας της ΄Υπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για 
τους πρόσφυγες για Ιταλία, Αλβανία, Κύπρο, Ελλάδα, 
Μάλτα, Πορτογαλία, Σαν Μαρίνο και Αγία ́ Εδρα, σύμφω−
να με το οποίο, επί του παρόντος, η ΄Υπατη Αρμοστεία 
δεν προτίθεται να ορίσει εκπρόσωπο προς συμμετοχή 
στις άνω Επιτροπές.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1

Συγκροτούνται στην Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας 
δύο (2) Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προσφύγων, με γνω−
μοδοτική αρμοδιότητα επί υποβληθέντων αιτημάτων 
χορήγησης πολιτικού ασύλου ως ακολούθως :

1η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
α) Από τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή (236887) ΜΑΛ−

ΛΕΛΙΔΗ Αντώνιο του Νικολάου, της Α.Δ. Καβάλας, ως 
Πρόεδρο.

και ως μέλη από τους :
β) Υπαστυνόμο Β΄ (262137) ΜΥΤΙΚΟΠΟΥΛΟ Χρήστο του 

Ανδρέα του Τ.Α. Καβάλας.
γ) ΡΟΥΣΟΓΛΟΥ Βασίλειο του Στυλιανού (Α.Δ.Τ. ΑΕ−

395871) του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Αλλο−
δαπών και Μετανάστευσης Ν. Καβάλας.

2η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
α) Από τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή (236371) ΚΟ−

ΣΚΕΡΙΔΗ Αβραάμ του Ισαάκ, του Α.Τ. Καβάλας, ως Πρό−
εδρο.

και ως μέλη από τους :
β) Ανθυπαστυνόμο (245698) ΚΑΡΥΔΑΚΗ Αθανάσιο του 

Γεωργίου του Τ.Α. Καβάλας.
γ) ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ Μαρίκα του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΖ –

380979) του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Αλλο−
δαπών και Μετανάστευσης Ν. Καβάλας.

Καθήκοντα Γραμματέα των παραπάνω Επιτροπών ανα−
τίθενται στον Ανθυπαστυνόμο (256841) ΝΕΟΧΩΡΙΤΗ Νε−
κτάριο του Χαραλάμπους της Α.Δ. Καβάλας, με αναπλη−
ρωτές τους : α) Ανθυπαστυνόμο (256954) ΠΙΤΣΙΚΟΓΛΟΥ 
Κυριάκο του Ιωάννη και β) Υπαρχιφύλακα (261172) ΨΗΤΟ−
ΠΟΥΛΟ Κυριάκο του Σταύρου, της ίδιας Υπηρεσίας.

΄Αρθρο 2

1. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν ύστερα από πρό−
σκληση των Προέδρων τους, σε τόπο και χρόνο που 
ορίζεται σε αυτήν, ακόμα και σε καθημερινή βάση, 
ανάλογα με τον όγκο των υποβληθέντων αιτημάτων 
που τους έχουν παραπεμφθεί, με αρμοδιότητες, κα−
θήκοντα και υποχρεώσεις, όπως αυτά σαφώς περι−
γράφονται στις διατάξεις του π.δ. 90/2008 (Α΄− 138) 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες 
τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθε−
στώς του πρόσφυγα (L 326/13.12.2005)» όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες διατάξεις του 
π.δ. 81/2009 (Α΄− 99).

2. Η θητεία των Προέδρων, των Μελών, των Γραμματέ−
ων και των αναπληρωτών τους, των ως άνω Επιτροπών 
είναι διετής και αρχίζει από τη δημοσίευση της παρού−
σης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καβάλα, 21 Ιουλίου 2009

Ο Διευθυντής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ
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Αριθμ. 5401/1−133−ε΄ (4)
    Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών Προσφύγων 

(άρθρο 3 του π.δ. 81/2009). 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  ́Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 81/2009 (Α΄− 99) 

όπως αυτές τροποποίησαν τις διατάξεις του άρθρου 10 
του π.δ. 90/2008 (Α΄− 138) «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/
ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά 
με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με 
τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το 
καθεστώς του πρόσφυγα (L 326/13.12.2005)».

2. Το υπ’ αριθμ. 5401/1−126590 από 6.7.2009 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., προς τους υπόχρε−
ους φορείς για τον ορισμό εκπροσώπων τους στις Γνω−
μοδοτικές Επιτροπές Προσφύγων.

3. Το υπ’ αριθμ. 14342 από 13.7.2009 έγγραφο της Υπη−
ρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου «περί ορισμού Εκπροσώπων στις Γνω−
μοδοτικές Επιτροπές Προσφύγων».

4. Το από 16.7.2009 έγγραφο της Περιφερειακής Αντι−
προσωπείας της ΄Υπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για 
τους πρόσφυγες για Ιταλία, Αλβανία, Κύπρο, Ελλάδα, 
Μάλτα, Πορτογαλία, Σαν Μαρίνο και Αγία ́ Εδρα, σύμφω−
να με το οποίο, επί του παρόντος, η ΄Υπατη Αρμοστεία 
δεν προτίθεται να ορίσει εκπρόσωπο προς συμμετοχή 
στις άνω Επιτροπές.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1

Συγκροτείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Προσφύγων, με γνωμοδοτική 
αρμοδιότητα επί υποβληθέντων αιτημάτων χορήγησης 
πολιτικού ασύλου ως ακολούθως :

α) Από τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή (232007) ΚΑΠΟΥ−
ΤΣΗ Κλέαρχο του Κων/νου, του Τμήματος Ασφαλείας 
Ερμούπολης, ως Πρόεδρο.

και ως μέλη από τους :
β) Υπαστυνόμο Β΄ (265966) ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ Αλέξανδρο 

του Νικολάου, του Τμήματος Ασφαλείας Ερμούπολης.
γ) ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ Ιωάννη του Νικολάου με Α.Δ.Τ. Φ−

094688 της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ανατίθενται 
στον Αρχιφύλακα (264834) ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΑΝΟ Φίλιππο 
του Ιωάννη, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κυκλάδων, 
με αναπληρωτή τον Αρχιφύλακα (262567) ΤΣΙΡΙΜΩΚΟ 
Ιωάννη του Ανδρέα, της ίδιας Υπηρεσίας.

΄Αρθρο 2

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση 
του Προέδρου της, σε τόπο και χρόνο που ορίζεται 
σε αυτήν, ακόμα και σε καθημερινή βάση, ανάλογα με 
τον όγκο των υποβληθέντων αιτημάτων που της έχουν 
παραπεμφθεί, με αρμοδιότητες, καθήκοντα και υποχρε−
ώσεις, όπως αυτά σαφώς περιγράφονται στις διατάξεις 

του π.δ. 90/2008 (Α΄− 138) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/
ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά 
με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με 
τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το 
καθεστώς του πρόσφυγα (L 326/13.12.2005)» όπως αυ−
τές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες διατάξεις του 
π.δ. 81/2009 (Α΄− 99).

2. Η θητεία του Προέδρου, των Μελών, του Γραμματέα 
και του αναπληρωτού του, της ως άνω Επιτροπής είναι 
διετής και αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ερμούπολη, 21 Ιουλίου 2009

Ο Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΤΑΙΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 5401/1/82−ζ΄ (5)

    Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών Προσφύγων 
(άρθρο 3 του π.δ. 81/2009).

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 81/2009 (Α΄− 99) 

όπως αυτές τροποποίησαν τις διατάξεις του άρθρου 10 
του π.δ. 90/2008 (Α΄− 138) «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/
ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά 
με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με 
τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το 
καθεστώς του πρόσφυγα (L 326/13.12.2005)».

2. Το υπ’ αριθμ. 5401/1−126590 από 6.7.2009 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., προς τους υπόχρε−
ους φορείς για τον ορισμό εκπροσώπων τους στις Γνω−
μοδοτικές Επιτροπές Προσφύγων.

3. Το υπ’ αριθμ. 17401 από 13.7.2009 έγγραφο της Υπη−
ρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας «περί ορισμού Εκπροσώπων στις Γνωμοδο−
τικές Επιτροπές Προσφύγων».

4. Το από 16.7.2009 έγγραφο της Περιφερειακής Αντι−
προσωπείας της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους 
πρόσφυγες για Ιταλία, Αλβανία, Κύπρο, Ελλάδα, Μάλτα, 
Πορτογαλία, Σαν Μαρίνο και Αγία Έδρα, σύμφωνα με 
το οποίο, επί του παρόντος, η Ύπατη Αρμοστεία δεν 
προτίθεται να ορίσει εκπρόσωπο προς συμμετοχή στις 
άνω Επιτροπές.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Συγκροτείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Προσφύγων, με γνωμοδοτική 
αρμοδιότητα επί υποβληθέντων αιτημάτων χορήγησης 
πολιτικού ασύλου ως ακολούθως:

α) Από τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή (230251) ΚΑΚΚΕ 
Βασίλειο του Αποστόλου, της Α.Δ. Μαγνησίας/Επιτελείο, 
ως Πρόεδρο.
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και ως μέλη από τους :
β) Αστυνόμο Β’ (254620) ΚΟΥΛΟΥΡΗ Αθανάσιο του 

Ρήγα, της Α.Δ. Μαγνησίας/Επιτελείο
γ) ΒΟΤΣΗ Δημήτριο του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. 

Μ 813591 της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ανατίθενται 
στην Αρχιφύλακα (257655) ΔΕΔΕ Χρυσούλα του Πανα−
γιώτη, της Α.Δ. Μαγνησίας/Επιτελείο, με αναπληρωτή 
την Υπαρχιφύλακα (260130) ΜΗΤΣΟΥ Γεωργία του Απο−
στόλου, της ίδιας Υπηρεσίας.

Άρθρο 2

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση 
του Προέδρου της, σε τόπο και χρόνο που ορίζεται 
σε αυτήν, ακόμα και σε καθημερινή βάση, ανάλογα με 
τον όγκο των υποβληθέντων αιτημάτων που της έχουν 
παραπεμφθεί, με αρμοδιότητες, καθήκοντα και υποχρε−
ώσεις, όπως αυτά σαφώς περιγράφονται στις διατάξεις 
του π.δ. 90/2008 (Α΄− 138) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/
ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά 
με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με 
τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το 
καθεστώς του πρόσφυγα (L 326/13.12.2005)» όπως αυ−
τές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες διατάξεις του 
π.δ. 81/2009 (Α’−99).

2. Η θητεία του Προέδρου, των Μελών, της Γραμματέα 
και της αναπληρωτού αυτής, της ως άνω Επιτροπής εί−
ναι διετής και αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 20 Ιουλίου 2009

Ο Διευθυντής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΟΣ
F

Αριθμ. 5401/1/152−ε΄ (6)
    Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών Προσφύγων 

(άρθρο 3 του π.δ. 81/2009).

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 

 ́Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 81/2009 (Α΄− 99) 

όπως αυτές τροποποίησαν τις διατάξεις του άρθρου 10 
του π.δ. 90/2008 (Α΄− 138) «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/
ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά 
με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με 
τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το 
καθεστώς του πρόσφυγα (L 326/13.12.2005)».

2. Το υπ’ αριθμ. 5401/1−126590 από 6.7.2009 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., προς τους υπόχρε−
ους φορείς για τον ορισμό εκπροσώπων τους στις Γνω−
μοδοτικές Επιτροπές Προσφύγων.

3. Το υπ’ αριθμ. 1963 από 9.7.2009 έγγραφο της Υπηρε−
σίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «περί ορισμού Εκ−
προσώπων στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προσφύγων».

4. Το από 16.7.2009 έγγραφο της Περιφερειακής Αντι−
προσωπείας της ΄Υπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για 
τους πρόσφυγες για Ιταλία, Αλβανία, Κύπρο, Ελλάδα, 
Μάλτα, Πορτογαλία, Σαν Μαρίνο και Αγία ́ Εδρα, σύμφω−
να με το οποίο, επί του παρόντος, η ΄Υπατη Αρμοστεία 
δεν προτίθεται να ορίσει εκπρόσωπο προς συμμετοχή 
στις άνω Επιτροπές.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1

Συγκροτούνται στην Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης 
δύο (2) Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προσφύγων, με γνω−
μοδοτική αρμοδιότητα επί υποβληθέντων αιτημάτων 
χορήγησης πολιτικού ασύλου ως ακολούθως :

1η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
α) Από τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή (228588) ΖΟΥ−

ΜΠΙΑΔΗ Γεώργιο του Ιορδάνη, Β΄ Υποδιευθυντή της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης, ως Πρόεδρο.

και ως μέλη από τους :
β) Υπαστυνόμο Α΄ (258460) ΠΑΥΛΙΔΗ Νικόλαο του Δη−

μητρίου, του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης,
γ) ΛΥΤΡΟΣΥΓΚΟΥΝΗ Εμμανουήλ του Βασιλείου, με 

Α.Δ.Τ. ΑΕ− 395715, Προϊστάμενο του Τμήματος Αστικής 
Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. 
Ξάνθης.

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ανατίθενται 
στην Υπαστυνόμο Β΄ (265964) ΠΑΠΠΑ Βικτωρία του Λά−
μπρου, του Επιτελείου της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Ξάνθης, με αναπληρωτή τον Υπαρχιφύλακα (256093) 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Δημήτριο του Κων/νου, της ίδιας Υπη−
ρεσίας.

2η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
α) Από τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή (233440) ΚΑ−

ΪΠΑΚΗ Γεώργιο του Αθανασίου, Γ΄ Υποδιευθυντή της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης, ως Πρόεδρο.

και ως μέλη από τους :
β) Ανθυπαστυνόμο (235149) ΓΙΑΜΟΥΡΤΑΤΖΗ Δημήτριο 

του Νικολάου, του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης.
γ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αννούλα του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. 

ΑΖ 901273, της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευ−
σης της Περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης.

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ανατίθενται 
στην Υπαστυνόμο Β΄ (265964) ΠΑΠΠΑ Βικτωρία του Λά−
μπρου, του Επιτελείου της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Ξάνθης, με αναπληρωτή τον Υπαρχιφύλακα (256093) 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Δημήτριο του Κων/νου, της ίδιας Υπη−
ρεσίας.

΄Αρθρο 2

1. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν ύστερα από πρόσκληση 
των Προέδρων τους, σε τόπο και χρόνο που ορίζεται 
σε αυτήν, ακόμα και σε καθημερινή βάση, ανάλογα με 
τον όγκο των υποβληθέντων αιτημάτων που τους έχουν 
παραπεμφθεί, με αρμοδιότητες, καθήκοντα και υποχρε−
ώσεις, όπως αυτά σαφώς περιγράφονται στις διατάξεις 
του π.δ. 90/2008 (Α΄− 138) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/
ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά 



με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με 
τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το 
καθεστώς του πρόσφυγα (L 326/13.12.2005)» όπως αυ−
τές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες διατάξεις του 
π.δ. 81/2009 (Α΄− 99).

2. Η θητεία των Προέδρων, των Μελών, των Γραμματέ−
ων και των αναπληρωτών τους, των ως άνω Επιτροπών 
είναι διετής και αρχίζει από τη δημοσίευση της παρού−
σης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ξάνθη, 21 Ιουλίου 2009

Ο Διευθυντής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ

F
Αριθμ. 5401/1/53−ε΄ (7)
     Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών Προσφύγων 

(άρθρο 3 του π.δ. 81/2009)

   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

  ́Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 81/2009 (Α΄− 99) 

όπως αυτές τροποποίησαν τις διατάξεις του άρθρου 10 
του π.δ. 90/2008 (Α΄− 138) «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/
ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά 
με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με 
τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το 
καθεστώς του πρόσφυγα (L 326/13.12.2005)».

2. Το υπ’ αριθμ. 5401/1−126590 από 6.7.2009 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., προς τους υπόχρε−
ους φορείς για τον ορισμό εκπροσώπων τους στις Γνω−
μοδοτικές Επιτροπές Προσφύγων.

3. Το υπ’ αριθμ. 1963 από 9.7.2009 έγγραφο της Υπη−
ρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρει−
ας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «περί ορισμού 
Εκπροσώπων στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προσφύ−
γων».

4. Το από 16.7.2009 έγγραφο της Περιφερειακής Αντι−
προσωπείας της ΄Υπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για 
τους πρόσφυγες για Ιταλία, Αλβανία, Κύπρο, Ελλάδα, 
Μάλτα, Πορτογαλία, Σαν Μαρίνο και Αγία ́ Εδρα, σύμφω−
να με το οποίο, επί του παρόντος, η ΄Υπατη Αρμοστεία 
δεν προτίθεται να ορίσει εκπρόσωπο προς συμμετοχή 
στις άνω Επιτροπές.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1

Συγκροτούνται στην Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης 
δύο (2) Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προσφύγων, με γνω−
μοδοτική αρμοδιότητα επί υποβληθέντων αιτημάτων 
χορήγησης πολιτικού ασύλου ως ακολούθως :

1η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
α) Από τον Αστυνομικό Διευθυντή (233355) ΠΟΛΥΖΩΪ−

ΔΗ Γεώργιο του Δημητρίου, Α΄ Υποδιευθυντή της Αστυ−
νομικής Διεύθυνσης Ροδόπης, ως Πρόεδρο.

και ως μέλη από τους :
β) Υπαστυνόμο Α΄ (258990) ΝΤΙΑΚΑΛΗ Βασίλειο του 

Αθανασίου, του Τμήματος Ασφαλείας Κομοτηνής,
γ) ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Χρυσάνθη του Βασιλείου κάτοχο 

του υπ’ αριθμ. ΑΕ−127435 Δ.Α.Τ., του Τμήματος Αστι−
κής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
Ν. Ροδόπης.

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ανατίθενται 
στον Ανθυπαστυνόμο (254987) ΔΡΟΣΟ Χαράλαμπο του 
Γρηγορίου, του Επιτελείου της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Ροδόπης, με αναπληρωτή τον Αρχιφύλακα (256593) ΚΑ−
ΦΑΛΗ Γεώργιο του Χρήστου, της ίδιας Υπηρεσίας.

2η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
α) Από την Αστυνομική Υποδιευθύντρια (228974) ΠΕ−

ΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Αθηνά του Ιωάννη, Β΄ Υποδιευθύντρια της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ροδόπης, ως Πρόεδρο.

και ως μέλη από τους :
β) Υπαστυνόμο Α΄ (264443) ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Νικόλαο του 

Δημητρίου, του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.
γ) ΖΙΑΚΑ Μαρία του Χρήστου κάτοχο του υπ’ αριθμ. 

ΑΕ−389064 Δ.Α.Τ., του Τμήματος Αστικής Κατάστασης 
και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Ροδόπης.

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ανατίθενται στην 
Ανθυπαστυνόμο (259633) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ελένη του Δημητρί−
ου, του Επιτελείου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ροδόπης, 
με αναπληρωτή τον Αρχιφύλακα (260505) ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ 
Θεόδωρο του Αποστόλου, της ίδιας Υπηρεσίας.

΄Αρθρο 2

1. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν ύστερα από πρόσκληση 
των Προέδρων τους, σε τόπο και χρόνο που ορίζεται 
σε αυτήν, ακόμα και σε καθημερινή βάση, ανάλογα με 
τον όγκο των υποβληθέντων αιτημάτων που τους έχουν 
παραπεμφθεί, με αρμοδιότητες, καθήκοντα και υποχρε−
ώσεις, όπως αυτά σαφώς περιγράφονται στις διατάξεις 
του π.δ. 90/2008 (Α΄− 138) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ 
του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες 
τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του 
πρόσφυγα (L 326/13.12.2005)» όπως αυτές τροποποιήθηκαν 
με τις αντίστοιχες διατάξεις του π.δ. 81/2009 (Α΄− 99).

2. Η θητεία των Προέδρων, των Μελών, των Γραμματέ−
ων και των αναπληρωτών τους, των ως άνω Επιτροπών 
είναι διετής και αρχίζει από τη δημοσίευση της παρού−
σης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Κομοτηνή, 21 Ιουλίου 2009 

Ο Διευθυντής
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΚΜΟΤΟΣ

F
Αριθμ. 5401/2/404(κοπα)η΄ (8)

    Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών Προσφύγων 
(άρθρο 3 του π.δ. 81/2009).

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

  ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 81/2009 (Α΄− 99) 

όπως αυτές τροποποίησαν τις διατάξεις του άρθρου 
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19308 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

10 του π.δ. 90/2008 (Α΄− 138) «Προσαρμογή της ελ−
ληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγί−
ας 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 
2005, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για 
τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορη−
γούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα
(L 326/13.12.2005)».

2. Το υπ’ αριθμ. 5401/1−126590 από 6.7.2009 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., προς τους υπόχρε−
ους φορείς για τον ορισμό εκπροσώπων τους στις Γνω−
μοδοτικές Επιτροπές Προσφύγων.

3. Το υπ’ αριθμ. 2009/7571 από 16.7.2009 έγγραφο της 
Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας «περί ορισμού Εκπροσώ−
πων στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές Προσφύγων».

4. Το από 16.7.2009 έγγραφο της Περιφερειακής Αντι−
προσωπείας της ΄Υπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για 
τους πρόσφυγες για Ιταλία, Αλβανία, Κύπρο, Ελλάδα, 
Μάλτα, Πορτογαλία, Σαν Μαρίνο και Αγία ́ Εδρα, σύμφω−
να με το οποίο, επί του παρόντος, η ΄Υπατη Αρμοστεία 
δεν προτίθεται να ορίσει εκπρόσωπο προς συμμετοχή 
στις άνω Επιτροπές.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1

Συγκροτείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Χαλκιδικής 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Προσφύγων, με γνωμοδοτική 
αρμοδιότητα επί υποβληθέντων αιτημάτων χορήγησης 
πολιτικού ασύλου ως ακολούθως :

α) Από τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή (233389) ΤΑΣΙΟ−
ΠΟΥΛΟ Γεώργιο του Κων/νου, του Τμήματος Ασφαλείας 
Πολυγύρου, ως Πρόεδρο.

και ως μέλη από τους :
β) Υπαστυνόμο Α΄ (258009) ΚΥΡΙΑΖΑΚΗ Χρήστο του 

Αθανασίου, του Τμήματος Ασφαλείας Πολυγύρου.
γ) ΛΟΥΚΑΚΗ Αικατερίνη του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΕ 

369314 της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ανατίθενται 
στον Αρχιφύλακα (260879) ΤΖΙΤΖΙΝΟ Χρήστο του Αργυ−
ρίου, του Τμήματος Ασφαλείας Πολυγύρου, με αναπλη−
ρωτή τον Υπαρχιφύλακα (255233) ΚΟΣΜΑ Κων/νο του 
Γεωργίου, της Α.Δ. Χαλκιδικής (Γραφείο Αλλοδαπών).

΄Αρθρο 2

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση 
του Προέδρου της, σε τόπο και χρόνο που ορίζεται 
σε αυτήν, ακόμα και σε καθημερινή βάση, ανάλογα με 
τον όγκο των υποβληθέντων αιτημάτων που της έχουν 
παραπεμφθεί, με αρμοδιότητες, καθήκοντα και υποχρε−
ώσεις, όπως αυτά σαφώς περιγράφονται στις διατάξεις 
του π.δ. 90/2008 (Α΄− 138) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/85/
ΕΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά 
με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με 
τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το 
καθεστώς του πρόσφυγα (L 326/13.12.2005)» όπως αυ−
τές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες διατάξεις του 
π.δ. 81/2009 (Α΄− 99).

2. Η θητεία του Προέδρου, των Μελών, του Γραμματέα 
και του αναπληρωτού του, της ως άνω Επιτροπής είναι 
διετής και αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πολύγυρος, 21 Ιουλίου 2009 
Ο Διευθυντής

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΣ
F

Αριθμ. 5547 (9)
    Επέκταση της υπάρχουσας άδειας ίδρυσης Κέντρου 

Αποθεραπείας και Αποκατάστασης της «ANIMUS Κέ−
ντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Α.Ε.».

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/1994 τ.Α΄) «Ίδρυση νομαρ−

χιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για 
την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε. 

β. Του άρθρου 10 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125/1992 τ.Α΄) 
«Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών 
και ορθοτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατά−
στασης και άλλες διατάξεις».

γ. Του ν. 2345/1995 (Φ.Ε.Κ. 213/1995 τ.Α΄) «Οργανωμένες 
υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής 
πρόνοιας και άλλες διατάξεις».

δ. Του π.δ. 395/1993 (ΦΕΚ 166/1993 τ.Α΄) « Όροι, προϋ−
ποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και 
μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστα−
σης από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου».

2. Την υπ’ αριθμ. Π4α/4633/29.9.1993 (ΦΕΚ 789/6.10.1993 
τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων «Προδιαγραφές λειτουργίας Κέ−
ντρων Αποθεραπείας − Αποκατάστασης για την παροχή 
ιατρικών και λοιπών φροντίδων, καθώς και για την δι−
ημέρευση των ατόμων που περιγράφονται στο άρθρο 
10 παρ. 1 του ν. 2072/1992».

3. Την υπ’ αριθμ Π3/Φ.ΘΕΣΜ/Γ.Π.οικ.69144/30.6.2005 
(Φ.Ε.Κ.973/13.7.2005 τ.Β΄) απόφαση του Υφυπουργού 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προδιαγραφές 
λειτουργίας Κέντρων Αποθεραπείας − Αποκατάστασης 
Κλειστής Νοσηλείας (άρθρο 10 του ν. 2072/1992)». 

4. Την υπ’ αριθμ. 33/26.3.2009 (Φ.Ε.Κ. 809/4.5.2009 
τ. Β΄) απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λάρισας 
«Οργανισμός εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας».

5. Τις υπ’ αριθμ. 4260/6.8.2007 και 2098/30.4.2008 απο−
φάσεις μας, με τις οποίες χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας αντίστοιχα, Κ.Α.Α. κλειστής νοσηλείας, 
στην εταιρεία «ANIMUS Κέντρο Αποθεραπείας και Απο−
κατάστασης Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ANIMUS Α.Ε».

6. Την υπ’ αριθμ. 1987/1.3.1999 απόφαση του Νομάρ−
χη Λάρισας «Περί συγκροτήσεως τριμελούς επιτροπής 
γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λει−
τουργίας Κέντρων Αποθεραπείας − Αποκατάστασης 
Νομού Λάρισας.», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 
7531/27.11.2003 και 3059/15.7.2005 όμοιες αποφάσεις. 
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7. Την από 5381/15.7.2009 αίτηση της εταιρείας «ANIMUS 
Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Α.Ε.» με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, για επέκταση της άδειας 
ίδρυσης του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστα−
σης κλειστής νοσηλείας.

8. Το από 20.7.2009 Πρακτικό της παραπάνω τριμελούς 
επιτροπής γνωμοδότησης για χορήγηση επέκτασης 
άδειας ίδρυσης Κ.Α.Α., αποφασίζουμε:

1. Επεκτείνουμε την άδεια ίδρυσης, του Κέντρου Απο−
θεραπείας και Αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας, η 
οποία χορηγήθηκε στην «ANIMUS Κέντρο Αποθεραπείας 
και Αποκατάστασης Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ANIMUS 
Α.Ε», το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες υγείας και νοσηλεί−
ας σε ασθενείς εσωτερικούς (οι οποίοι διανυκτερεύουν 
στις εγκαταστάσεις του) και εξωτερικούς, που έχουν 

ανάγκη φυσικής αποκατάστασης και πάσχουν από πα−
θήσεις του μυϊκού νευρικού, κυκλοφοριακού, ερειστικού 
αναπνευστικού συστήματος, κατά μία μονάδα.

2. Η νέα μονάδα θα ανεγερθεί στο οικόπεδο στο οποίο 
ήδη λειτουργεί το Κ.Α.Α. με διακριτικό τίτλο «ANIMUS 
Α.Ε» δυναμικότητας σαράντα (40) κλινών.

3. Η επέκταση της άδειας καθίσταται αυτοδίκαια 
άκυρη αν μέσα σε μία πενταετία δεν γίνει έναρξη λει−
τουργίας της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 23 Ιουλίου 2009

Ο Νομάρχης
ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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.ΜΗ. − − 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.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται 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 καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02015102307090012*
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