
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 7012/27/4 
Στολή, οπλισμός, ατομικά εφόδια Ειδικών Φρου-

ρών και Ειδικών Φρουρών που συγκροτούν τις 

Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμά-

των (Ο.Π.Π.Ι.). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 2734/1999 «Εκδιδό-

μενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις» (Α’ 161), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
4 του ν. 2622/1998 «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - 
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και 
άλλες διατάξεις» (Α’  138),

β. του άρθρου 18 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής 
ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλο-
ντος και άλλες διατάξεις»,

γ. της παρ. 1 του άρθρου 28 ν. 2800/2000 «Αναδι-
άρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 
σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 41),

δ. της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4249/2014 «Ανα-
διοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβε-
στικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση 

λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 73), καθώς και της παρ. 7 του άρθρου 15 και της παρ. 5 
του άρθρου 30 του ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθη-
καν με το άρθρο 231 του ν. 4281/2014 (Α’ 160),

ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

στ. της υπό στοιχεία Υ70 από 30/10/2020 απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805) και

ζ. της υπ’ αρ. 80 από 18/07/2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

2. Την υπ’ αρ. 8000/1/2022/52/29-06-2022 εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (περ. ε’ της παρ. 5 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, Α’ 143, όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017, 
Α’ 110), από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στολή Ειδικών Φρουρών

1. Οι ειδικοί φρουροί, κατά την εκτέλεση των καθηκό-
ντων τους, φέρουν την κατωτέρω στολή, η σύνθεση και 
η περιγραφή της οποίας έχει ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Χειμερινή Θερινή

i.  Τζόκεϋ χρώματος βαθυκύανου μετά κεντητού εθνό-
σημου επί της μετωπίδας.

ii. Χιτώνιο  τύπου υποδύτη, χρώματος βαθυκύανου.
iii. Περισκελίδα ιδίου χρώματος με το χιτώνιο.
iv.  Πουλόβερ εσωτερικό κλειστού τύπου (ζιβάγκο), 

χρώματος βαθυκύανου.
v.  Μπλούζα τύπου «μακό» με βραχείες χειρίδες χρώ-

ματος βαθυκύανου (φέρεται εσωτερικά ανάλογα με 
τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες).

vi.  Επενδύτης (τζάκετ) χρώματος βαθυκύανου. Φέρεται 
προαιρετικά κατά τη χειμερινή περίοδο.

vii.  Επενδύτης τύπου μπουφάν (μπουφάν τύπου fly) 
από συνθετικό ύφασμα χρώματος βαθυκύανου, με 
προσθαφαιρούμενη επένδυση, ο οποίος φέρεται 
προαιρετικά.

viii.  Πλαστικό αδιάβροχο, χρώματος βαθυκύανου, με 
επίκρανο (κουκούλα), χωρίς εσωτερική επένδυση.

ix. Ζωστήρας δερμάτινος μαύρος πλήρους εξάρτησης.
x. Υποδήματα (άρβυλα), χρώματος μαύρου.
xi.  Ποδεία μακριά μάλλινα και βαμβακερά, χρώματος 

μαύρου.
xii.  Χειρόκτια μαύρα δερμάτινα, με εσωτερική επέν-

δυση. Φέρονται προαιρετικά κατά τη χειμερινή 
περίοδο.

i.  Τζόκεϋ χρώματος βαθυκύανου μετά κεντητού εθνό-
σημου επί της μετωπίδας.

ii.  Χιτώνιο  τύπου υποδύτη, χρώματος βαθυκύανου, με 
αναδιπλωμένες τις χειρίδες.

iii. Περισκελίδα ιδίου χρώματος με το χιτώνιο.

iv.  Μπλούζα τύπου «μακό» με βραχείες χειρίδες χρώ-
ματος βαθυκύανου (φέρεται εσωτερικά ανάλογα με 
τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες).

v.  Μπλούζα τύπου «πόλο», με περιλαίμιο (γιακά), επω-
μίδες και βραχείες χειρίδες χρώματος βαθυκύα-
νου. Κατόπιν διαταγής του Διευθυντή της οικείας 
Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Αστυνομί-
ας ή ισοτίμου Υπηρεσίας, δύναται να φέρουν αντί 
του χιτωνίου τύπου υποδύτη την μπλούζα τύπου 
«πόλο».

vi.  Πλαστικό αδιάβροχο, χρώματος βαθυκύανου, με 
επίκρανο (κουκούλα), χωρίς εσωτερική επένδυση.

vii.  Ζωστήρας δερμάτινος μαύρος πλήρους εξάρτη-
σης.

viii. Υποδήματα (άρβυλα), χρώματος μαύρου.

ix.  Ποδεία μακριά μάλλινα και βαμβακερά, χρώματος 
μαύρου.

2. Επί των ειδών της ως άνω στολής φέρεται:
α. το Διακριτικό Σώματος Ελληνικής Αστυνομίας, το 

οποίο φέρεται στο μέσο του άνω μέρους της αριστεράς 
χειρίδας του χιτωνίου, των επενδυτών και της μπλούζας 
τύπου «πόλο» σε απόσταση περίπου πέντε (5) εκατοστών 
από το σημείο συρραφής της χειρίδας με τον κύριο κορ-
μό των ως άνω ειδών,

β. ταινίες υφασμάτινης τσόχας ημικυκλικού σχήματος 
με την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» στο εξωτερι-
κό τμήμα της περιμέτρου και «ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ» στο 
εσωτερικό τμήμα αυτής, με γράμματα χρώματος λευκού 
σε βαθυκύανο φόντο, οι οποίες φέρονται στο ύψος του 
σημείου συρραφής των χειρίδων με τον κύριο κορμό του 
χιτωνίου, των επενδυτών και της μπλούζας τύπου «πόλο»,

γ. ταινία υφασμάτινης τσόχας σχήματος ορθογωνίου 
παραλληλόγραμμου, με την ένδειξη «ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ», 
με γράμματα χρώματος λευκού σε βαθυκύανο φόντο, 

η οποία φέρεται επί του αριστερού ημιθωρακίου του 
χιτωνίου και των επενδυτών,

δ. επί της μπλούζας τύπου «πόλο» φέρονται,επιπλέον 
των ως άνω, οι κάτωθι ενδείξεις,

δα. στην πλάτη και στο μέσο αυτής, σε ημικυκλική δι-
άταξη, φέρεται, σε λευκό χρώμα, η ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και κάτω από αυτή σε ευθεία διάταξη η 
ένδειξη «POLICE». Το ύψος των γραμμάτων της ένδει-
ξης«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» είναι τρία (3) εκατοστά και 
της ένδειξης«POLICE» δύο (2) εκατοστά,

δβ. Στο αριστερό ημιθωράκιο και στο ύψος του στή-
θους, φέρεται σε ευθεία διάταξη η ένδειξη «POLICE», 
ύψους ενός (1) εκατοστού,

ε. επί της μπλούζας τύπου «μακό» αποτυπώνονται με 
λευκό χρώμα, οι κάτωθι ενδείξεις:

εα. «ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ», με συμμετρική απόσταση με-
ταξύ των γραμμάτων γραφή, επί του αριστερού ημιθω-
ρακίου και στο ύψος του στήθους,

εβ. «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» - «POLICE» σε δυο σειρές και με την 
ίδια ως άνω γραφή, επί της πλάτης και στο μέσον αυτής. 
Το ύψος των γραμμάτων της ένδειξης «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» 
είναι 3 εκατοστά και της ένδειξης «POLICE» 2 εκατοστά,

εγ. το Διακριτικό Σήμα Υλικών και Μέσων Σώματος 
Ελληνικής Αστυνομίας επί του δεξιού ημιθωρακίου και 
σε αντιστοιχία με την, επί του αριστερού ημιθωρακίου, 
ένδειξη,
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στ. το διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας το οποίο είναι πλακίδιο από ανοξείδωτο μέταλλο ή άλλο κατάλληλο υλικό 
χρώματος ασημί, στην επιφάνεια του οποίου έχει χαραχθεί, σε μαύρη απόχρωση, ο αριθμός μητρώου και φέρεται 
στη βάση των επωμίδων του χιτωνίου, των επενδυτών και της μπλούζας τύπου «πόλο». Αν τα ως άνω είδη δεν έχουν 
επωμίδες ή όταν επί αυτών φέρεται προστατευτικός εξοπλισμός που δεν καθιστά ορατό το ως άνω πλακίδιο, το 
διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας φέρεται επί της στολής, με τη μορφή προσθαφαιρούμενης διάταξης, στο μέσο 
του άνω μέρους των χειρίδων αυτών και σε απόσταση ενός περίπου (1) εκατοστού κάτω από την ταινία της περ. 2β’.

Άρθρο 2
Στολή Ειδικών Φρουρών
Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.)

1. Οι ειδικοί φρουροί που συγκροτούν τις Ο.Π.Π.Ι., κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, φέρουν την κατωτέρω 
στολή, η σύνθεση και η περιγραφή της οποίας έχει ως εξής:

Χειμερινή Θερινή

i. Τζόκεϋ χρώματος βαθυπράσινου.
ii. Περισκελίδα χρώματος γκρι.
iii.  Μπλούζα τύπου «πόλο» με μακριές χειρίδες χρώματος 

βαθυπράσινου.
iv.  Επενδύτης τύπου μπουφάν (μπουφάν τύπου fly) από συν-

θετικό ύφασμα χρώματος βαθυπράσινου, με προσθα-
φαιρούμενη επένδυση, ο οποίος φέρεται προαιρετικά.

v.  Πλαστικό αδιάβροχο, χρώματος βαθυπράσινου, με επί-
κρανο (κουκούλα), χωρίς εσωτερική επένδυση.

vi. Ζωστήρας δερμάτινος μαύρος πλήρους εξάρτησης.
vii. Υποδήματα (άρβυλα), χρώματος μαύρου.
viii.  Ποδεία μακριά μάλλινα και βαμβακερά, χρώματος 

μαύρου.
ix.  Χειρόκτια μαύρα δερμάτινα, με εσωτερική επένδυση. 

Φέρονται προαιρετικά κατά τη χειμερινή περίοδο.

 Όπως η χειμερινή στολή, με τη διαφορά ότι η 
μπλούζα τύπου «πόλο» φέρεται με βραχείες χει-
ρίδες.

2. Καθιερώνεται, διακριτικό σήμα των Ο.Π.Π.Ι. το οποίο 
αποτελείται από έναν κύκλο, χρώματος πορτοκαλί όπου 
στο κέντρο αυτού απεικονίζεται με πορτοκαλί χρώμα, 
σε γκρι φόντο, ένα κτίριο με κίονες. Η απεικόνιση του 
διακριτικού σήματος των Ο.Π.Π.Ι. ορίζεται ως ακολούθως:

3. Τα είδη της στολής φέρουν ενδείξεις ως ακολούθως:
α. Στη μετωπίδα του τζόκεϋ φέρεται κεντητό το εθνό-

σημο, έγχρωμο και στο πίσω μέρος αυτού το διακριτικό 
σήμα των Ο.Π.Π.Ι.,καθώς και δύο τυπώματα με πολύχρω-
μες γραμμές, ένα δεξιά καιτο δεύτερο αριστερά και σε 
αντικατοπτρισμό του πρώτου.

β. Ο επενδύτης τύπου μπουφάν (μπουφάν τύπου fly) 
φέρει επωμίδες, γιακά και κουκούλα. Σε αμφότερες τις 
πλευρές του στο κάτω πρόσθιο και οπίσθιο μέρος φέρεται 

τυπωμένο σχέδιο με πολύχρωμες γραμμές. Στην αριστε-
ρή χειρίδα και σε απόσταση περίπου πέντε (5) εκατοστών 
από το σημείο συρραφής της χειρίδας με τον κύριο κορμό 
φέρεται το Διακριτικό του Σώματος Ελληνικής Αστυνομί-
ας. Το διακριτικό σήμα των Ο.Π.Π.Ι. φέρεται στη δεξιά χει-
ρίδα και σε απόσταση περίπου πέντε (5) εκατοστών από 
το σημείο συρραφής της χειρίδας με τον κύριο κορμό.

γ. Οι μπλούζες τύπου «πόλο» (χειμερινή και θερινή) φέ-
ρουν επωμίδες και γιακά. Σε αμφότερες τις πλευρές των 
μπλουζών στο κάτω πρόσθιο και οπίσθιο μέρος φέρεται 
τυπωμένο σχέδιο με πολύχρωμες γραμμές. Στην αριστε-
ρή χειρίδα και σε απόσταση 5 εκατοστών από τη ραφή 
του ώμου, φέρεται το διακριτικό Σώματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας και στη δεξιά χειρίδα και σε απόσταση 5 εκα-
τοστών από τη ραφή του ώμου, φέρεται το διακριτικό 
σήμα των Ο.Π.Π.Ι., ως ορίζεται στην παρ. 2.
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δ. το διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας το οποίο είναι 
πλακίδιο από ανοξείδωτο μέταλλο ή άλλο κατάλληλο 
υλικό χρώματος ασημί, στην επιφάνεια του οποίου έχει 
χαραχθεί, σε μαύρη απόχρωση, ο αριθμός μητρώου και 
φέρεται στη βάση των επωμίδων του επενδύτη και των 
μπλουζών. Αν τα ως άνω είδη δεν έχουν επωμίδες ή όταν 
επί αυτών φέρεται προστατευτικός εξοπλισμός που δεν 
καθιστά ορατό το ως άνω πλακίδιο, το διακριτικό δηλωτι-
κό ταυτότητας φέρεται επί της στολής, με τη μορφή προ-
σθαφαιρούμενης διάταξης, στο μέσο του άνω μέρους 
των χειρίδων αυτών και σε απόσταση ενός περίπου (1) 
εκατοστού από τη συρραφή αυτών με τον κυρίως κορμό.

4. Ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής των ως διακριτι-
κών, οι ενδείξεις επ’ αυτών, η ποιότητα του υλικού ή του 
υφάσματος, οι χρωματισμοί και τα λοιπά χαρακτηριστικά 
τους καθορίζονται με επίσημα δείγματα, καθώς και με 
τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 3
Οπλισμός-Λοιπά είδη

1. Οι ειδικοί φρουροί, κατά την εκτέλεση των καθηκό-
ντων τους, φέρουν τα ακόλουθα είδη:

α. Πιστόλι μετά θήκης αναρτήσεως, με πλήρη φυσιγ-
γίων γεμιστήρα ή περίστροφο με ανάλογο αριθμό φυ-
σιγγίων.

β. Αστυνομική ράβδο.
γ. Αλεξίσφαιρο γιλέκο.
δ. Ηλεκτρικό φακό.
ε. Ένα (1) ζεύγος χειροπέδων.
στ. Ασύρματο.
ζ. Αστυνομική σφυρίχτρα.
2. Επιπλέον των ανωτέρω, ανάλογα με το είδος και τη 

μορφή των αποστολών που αναλαμβάνονται, τις ειδικές 
συνθήκες, καθώς και τα στοιχεία, γενικά, που προσδιορί-
ζουν αυτές (τόπο, χρόνο, στόχο κ.λπ.), δύνανται, κατά την 
κρίση των οικείων διοικητών και κατόπιν διαταγής τους, 
να φέρουν υποπολυβόλο με ανάλογο αριθμό γεμιστή-
ρων πλήρη φυσιγγίων, το οποίο παραλαμβάνεται κατά 
το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας, μετά το πέρας της οποίας 
παραδίδεται, τηρουμένου προς τούτο ειδικού βιβλίου 
παράδοσης και παραλαβής από τις οικείες Υπηρεσίες.

3. Οι ειδικοί φρουροί που συγκροτούν τις Ο.Π.Π.Ι. δεν 
φέρουν πυροβόλο όπλο κατά την εκτέλεση των καθη-
κόντων τους εντός των χώρων έδρας των Α.Ε.Ι., σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του 
ν. 4777/2021.

4. Όλα τα προαναφερόμενα είδη αποτελούν υλικό των 
Υπηρεσιών και χρεώνονται στα απολογιστικά βιβλία υλι-
κού. Οι ειδικοί φρουροί που αποχωρούν από την Υπηρε-
σία για οποιαδήποτε αιτία υποχρεούνται να παραδίδουν 
τα είδη του παρόντος άρθρου που χρεώθηκαν σ’ αυτή. 
Σε περίπτωση υπαιτίου ή αναιτίου φθοράς, καταστρο-
φής ή απώλειας των ως άνω ειδών εφαρμόζονται, κατά 
περίπτωση, οι ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4
Εφόδια ιματισμού και υπόδησης

1. Στους ειδικούς φρουρούς χορηγούνται τα ακόλου-
θα είδη τα οποία αποτελούν υλικό των Υπηρεσιών και 
χρεώνονται στα απολογιστικά βιβλία υλικού:

α. Τρεις (3) ραμμένες στολές, χρώματος βαθυκύανου 
(τζόκεϋ, χιτώνιο, περισκελίδα), ανά δυόμισι (2,5) έτη.

β. Τρία (3) πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, χρώματος βαθυ-
κύανου, ανά δυόμισι (2,5) έτη.

γ. Τέσσερις (4) φανέλες, χρώματος βαθυκύανου, ανά 
δυόμισι (2,5)έτη.

δ. Τέσσερις (4) μπλούζες τύπου «πόλο» με κοντές χειρί-
δες χρώματος βαθυκύανου, ανά δυόμισι (2,5) έτη.

ε. Δύο (2) επενδύτες (τζάκετ), χρώματος βαθυκύανου, 
ανά πέντε (5) έτη.

στ. Δύο (2) επενδύτες (μπουφάν τύπου fly), ανά πέντε 
(5) έτη.

ζ. Ένα (1) πλαστικό αδιάβροχο, χρώματος βαθυκύανου, 
με επίκρανο (κουκούλα), χωρίς εσωτερική επένδυση, 
ανά πέντε (5) έτη.

η. Ένας (1) ζωστήρας δερμάτινος μαύρος πλήρους 
εξάρτησης, ανά πέντε (5) έτη.

θ. Δύο (2) ζεύγη άρβυλα, ανά έτος.
ι. Έξι (6) ζεύγη μακριών ποδείων, χρώματος μαύρου 

(Τρία (3) μάλλινα και 3 βαμβακερά), ανά έτος.
ια. Ένα (1) ζεύγος χειρόκτια μαύρα δερμάτινα, ανά 

πέντε (5) έτη.
2. Στους ειδικούς φρουρούς που συγκροτούν τις 

Ο.Π.Π.Ι. χορηγούνται τα ακόλουθα είδη τα οποία αποτε-
λούν υλικό των Υπηρεσιών και χρεώνονται στα απολο-
γιστικά βιβλία υλικού:

α. Δύο (2) τζόκεϋ χρώματος βαθυπράσινου, ανά δυό-
μισι (2,5) έτη.

β. Τρεις (3) περισκελίδες, χρώματος γκρι, ανά δυόμισι 
(2,5) έτη.

γ. Τέσσερις (4) μπλούζες τύπου «πόλο» με μακριές χει-
ρίδες χρώματος βαθυπράσινου, ανά δυόμισι (2,5) έτη.

δ. Τέσσερις (4) μπλούζες τύπου «πόλο» με κοντές χει-
ρίδες χρώματος βαθυπράσινου, ανά δυόμισι (2,5) έτη.

ε. Ένας (1) επενδύτης (μπουφάν τύπου fly) χρώματος 
βαθυπράσινου, ανά πέντε (5) έτη.

στ. Ένα (1) πλαστικό αδιάβροχο, χρώματος βαθυπρά-
σινου, με επίκρανο (κουκούλα), χωρίς εσωτερική επέν-
δυση, ανά πέντε (5) έτη.

ζ. Ένας (1) ζωστήρας δερμάτινος μαύρος πλήρους 
εξάρτησης, ανά πέντε (5) έτη.

η. Δύο (2) ζεύγη άρβυλα, ανά έτος.
θ. Έξι (6) ζεύγη μακριών ποδείων, χρώματος μαύρου 

(Τρία (3) μάλλινα και 3 βαμβακερά), ανά έτος.
ι. Ένα (1) ζεύγος χειρόκτια μαύρα δερμάτινα, ανά πέντε 

(5) έτη.
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3. Η διάρκεια χρήσης των εφοδίων της προηγούμενης 
παραγράφου είναι αντίστοιχη του χρόνου χορήγησης 
αυτών. Η διάρκεια αυτή θεωρείται ενδεικτική και δε δε-
σμεύει την Υπηρεσία. Η αντικατάσταση των εφοδίων 
αυτών γίνεται και προ της λήξης της διάρκειας χρήσης 
τους, σε περίπτωση φυσιολογικής φθοράς που βεβαιώ-
νεται από τριμελή επιτροπή της οικείας Υπηρεσίας, της 
οποίας πρόεδρος είναι πάντοτε αξιωματικός. Προκει-
μένου περί υπαιτίου φθοράς, καταστροφής ή απώλειας 
ο ανεφοδιασμός γίνεται αφού καταβληθεί η αξία του 
είδους από τον υπαίτιο.

4. Οι ειδικοί φρουροί που, για οποιονδήποτε λόγο 
απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους ή αποχωρήσουν 
από το Σώμα, πλην θανάτου, υποχρεούνται να επιστρέ-
ψουν στην Υπηρεσία τα εφόδια των παρ. 1 και 2 του 
παρόντος άρθρου που χρεώθηκαν, άλλως εφαρμόζονται 
αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις περί καταλογισμού 
δημοσίων ειδών. Όλα τα εφόδια που επιστρέφονται 
επιθεωρούνται από τριμελή επιτροπή με πρόεδρο αξι-
ωματικό, που ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή της 
οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, η οποία με πρακτικό της 
αποφαίνεται περί της καταλληλότητας αυτών για άμεση 
χρήση. Σε περίπτωση που η χρήση τους είναι ανέφικτη 
εκποιούνται ή καταστρέφονται, ως άχρηστο υλικό, σύμ-
φωνα με ισχύουσες διατάξεις.

5. Τα έξοδα καθαρισμού, επισκευής ή επιδιόρθωσης 
των επιστρεφόμενων ειδών, που πρόκειται να χορηγη-
θούν και χρησιμοποιηθούν εκ νέου από άλλους ειδικούς 
φρουρούς, βαρύνουν το δημόσιο.

6. Ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής των επιμέρους 
ειδών στολής και εξάρτησης, η ποιοτική σύνθεση των 
υφασμάτων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, 

καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες 
καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης 
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

7. Για την εκπαίδευση των ειδικών φρουρών χορηγεί-
ται σ’ αυτούς η υπ’ αρ. 8β στολή ασκήσεων-εκστρατείας 
των δοκίμων αστυφυλάκων, η οποία παραδίδεται με το 
πέρας αυτής.

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 
υπ’ αρ. 7012/27/1 από 21-9-1999 απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης «Στολή, οπλισμός, 
ατομικά εφόδια Ειδικών Φρουρών», ως τροποποιήθηκε 
και ισχύει (Β’ 1873).

Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   
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*02048571409220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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