
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 37 

Τροποποίηση διατάξεων των π.δ/των 178/2014 

«Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» 

(Α΄ 281) και 7/2017 «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, 

σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρε-

σιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 14).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
   1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014 

«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο-
σβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολι-
τικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου 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 των άρθρων 15 παρ. 7 και 
30 παρ. 5 του ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν 
με το άρθρο 231 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περ. α΄, β΄ και 
στ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 ν. 2800/2000 
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τά-
ξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 41).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κω-
δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(Α΄ 98).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την 
υπ’ αριθμ. 8000/1/2019/13-η΄ από 18-3-2019 εισήγηση 
Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη.

6. Την υπ’ αριθμ. 48/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση διατάξεων π.δ.178/2014 (A΄ 281)

1. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 3 του π.δ. 178/2014 (A΄ 281) αντικαθίστανται και 
προστίθεται περίπτωση γ΄, ως εξής:

«α. Τμήμα Αστυνόμευσης και Τουρισμού,
β. Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Πολιτικής 

Προστασίας και
γ. Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.».
2. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του

π.δ. 178/2014 (Α΄ 281) προστίθενται παράγραφοι 5 και 
6, ως εξής:

«5. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αντιμετώπισης Εν-
δοοικογενειακής Βίας ασκούνται στο πλαίσιο του επιτε-
λικού του ρόλου και είναι οι ακόλουθες:

α. η παρακολούθηση υποθέσεων ενδοοικογενειακής 
βίας του ν. 3500/2006 (Α΄ 232), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, σε συνεργασία με τις περιφερειακές υπηρε-
σίες του Σώματος, η μελέτη μέτρων πρόληψης και κα-
ταστολής των εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας, η 
καθοδήγηση, εποπτεία και ο συντονισμός των περιφε-
ρειακών Υπηρεσιών για την εφαρμογή τους, αλλά και 
για την ορθή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς 
και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ως άνω 
μέτρων και η αναπροσαρμογή τους, σε συντρέχουσα 
περίπτωση,

β. ο καθορισμός και η ανάπτυξη δράσεων, σε συνεργα-
σία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, τη Διεύθυν-
ση Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, το Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με άλλους συναρμόδιους 
φορείς, για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμά-
των ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και για την πρόληψη 
δευτερογενούς επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης, 
εκφοβισμού και αντεκδίκησης,

γ. η κατάρτιση και επεξεργασία προτυποποιημένων - 
κωδικοποιημένων σηματικών αναφορών που αφορούν 
σε εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας, για την ορθή 
αντιμετώπισή τους και τον καθορισμό ενιαίου τρόπου 
καταγραφής των ουσιωδών στοιχείων των περιστατικών, 
από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες,

δ. η συλλογή, επεξεργασία και τακτική τήρηση στα-
τιστικών στοιχείων για περιστατικά ενδοοικογενειακής 
βίας και θυμάτων αυτής, καθώς επίσης και στοιχείων 
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που αφορούν στην ποινική εξέλιξη των εν λόγω υπο-
θέσεων, σε συνεργασία με τις περιφερειακές υπηρεσίες 
και τις Εισαγγελικές Αρχές και η σύνταξη, κατά το μήνα 
Ιανουάριο κάθε έτους, έκθεσης αναφορικά με τις υποθέ-
σεις ενδοοικογενειακής βίας, των οποίων επιλήφθηκαν 
κατά το προηγούμενο έτος οι υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας,

ε. η εισήγηση, εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμά-
των ηλεκτρονικής («on-line») ή δια ζώσης εκπαίδευσης 
και διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού, που χειρί-
ζεται υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, μέσω σεμιναρί-
ων, ημερίδων κ.α., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαί-
δευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. ή και 
συναρμόδιους φορείς και Αρχές σε κεντρικό ή περιφερει-
ακό επίπεδο, όπως ιδίως ο Εισαγγελέας Ενδοοικογενεια-
κής Βίας, η Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, το Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Κέντρο Ερευνών 
για Θέματα Ισότητας, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, το 
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, 
τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας και 
το Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, 
οι κατά τόπους Δικηγορικοί Σύλλογοι και Νοσοκομεία, 
Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας Κακο-
ποιημένων Γυναικών,

στ. η επιμέλεια και ο έλεγχος της περιοδικής επιμόρ-
φωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού και ιδίως αυ-
τού που εκτελεί καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας και 
χειρίζεται υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, σε συνερ-
γασία με τις περιφερειακές υπηρεσίες, δια της σύνταξης 
περιοδικών αναφορών αναφορικά με τον αριθμό, αλλά 
και για το επίπεδο κατάρτισης του προσωπικού,

ζ. ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη δράσεων προς ευχερέ-
στερη καταγγελία περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, 
όπως ιδίως δια της λειτουργίας 24ώρου τηλεφωνικής 
γραμμής καταγγελιών, ανάπτυξης εφαρμογής ηλεκτρο-
νικής καταχώρισης καταγγελιών και παρακολούθηση της 
πορείας των καταγγελιών αυτών,

η. η ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών για την 
ενημέρωση των πολιτών ως προς τον τρόπο αντίδρασης 
και προστασίας τους από εγκλήματα ενδοοικογενειακής 
βίας και διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους σε περίπτω-
ση θυματοποίησης, δια της δημιουργίας, μεταξύ άλλων, 
σχετικού κόμβου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας και 
ενός συνεκτικού δικτύου επικοινωνίας με τους συναρ-
μόδιους φορείς,

θ. η εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνομίας σε εσω-
τερικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε συνέδρια, 
ημερίδες και εκδηλώσεις με αντικείμενο θέματα ενδο-
οικογενειακής βίας.

6. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας 
στελεχώνεται από αστυνομικό προσωπικό και κατά προ-
τίμηση από κατόχους πτυχίων Νομικών, Κοινωνικών ή 
Ανθρωπιστικών Σπουδών. Το εν λόγω Τμήμα μπορεί να 
στελεχώνεται και από πολιτικό προσωπικό, με αντίστοι-
χο πτυχίο, για την άσκηση του διοικητικού του έργου.».

3. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του
π.δ. 178/2014 (Α΄ 281) προστίθεται παράγραφος 5, ως 
εξής:

«5. Στο Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης και Πολιτικής 
Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης λειτουργεί Γραφείο Αντιμε-
τώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, το οποίο στελεχώνεται 
από αστυνομικό προσωπικό και κατά προτίμηση από 
κατόχους πτυχίων Νομικών, Κοινωνικών ή Ανθρωπιστι-
κών Σπουδών ή από πολιτικό προσωπικό, με αντίστοιχο 
πτυχίο, για την άσκηση του διοικητικού του έργου, και 
είναι αρμόδιο για:

α. την παρακολούθηση υποθέσεων ενδοοικογενειακής 
βίας του ν. 3500/2006 (Α΄ 232), όπως έχει τροποποιη-
θεί και ισχύει, σε συνεργασία με τις υφιστάμενες υπη-
ρεσίες της Γ.Α.Δ.Α., την καθοδήγηση, εποπτεία, παροχή 
οδηγιών και το συντονισμό των εν λόγω υπηρεσιών για 
την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και καταστολής 
των εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας και για την 
ορθή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και 
την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ως άνω 
μέτρων και την αναπροσαρμογή τους, σε συντρέχουσα 
περίπτωση, σε συνεργασία με το Τμήμα Αντιμετώπισης 
Ενδοοικογενειακής Βίας, της Διεύθυνσης Γενικής Αστυ-
νόμευσης/Α.Ε.Α.,

β. τη συλλογή, επεξεργασία και τακτική τήρηση στα-
τιστικών στοιχείων για περιστατικά ενδοοικογενειακής 
βίας και θυμάτων αυτής, καθώς επίσης και στοιχείων που 
αφορούν στην ποινική εξέλιξη των εν λόγω υποθέσεων, 
σε συνεργασία με τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. 
και τις Εισαγγελικές Αρχές και την ιεραρχική υποβολή αυ-
τών στο Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, 
της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α.,

γ. την περιοδική εκπαίδευση και επιμόρφωση του προ-
σωπικού και την υποβολή περιοδικών αναφορών κατά 
τις υποδείξεις του Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικο-
γενειακής Βίας, της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης 
/Α.Ε.Α., σε αυτό.».

4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 39 του π.δ. 178/2014 
(Α΄ 281) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

«Στο Τμήμα αυτό λειτουργεί Γραφείο Αντιμετώπισης 
Ενδοοικογενειακής Βίας, το οποίο στελεχώνεται από 
αστυνομικό προσωπικό και κατά προτίμηση από κατό-
χους πτυχίων Νομικών, Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών 
Σπουδών ή από πολιτικό προσωπικό, με αντίστοιχο πτυ-
χίο, για την άσκηση του διοικητικού του έργου, και είναι 
αρμόδιο για:

α. την παρακολούθηση υποθέσεων ενδοοικογενειακής 
βίας του ν. 3500/2006 (Α΄ 232), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, σε συνεργασία με τις υφιστάμενες υπηρεσίες 
της οικείας ΓΕ.Π.Α.Δ., την καθοδήγηση, εποπτεία, παροχή 
οδηγιών και το συντονισμό των εν λόγω υπηρεσιών για 
την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και καταστολής 
των εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας και για την 
ορθή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και 
την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ως άνω 
μέτρων και την αναπροσαρμογή τους, σε συντρέχουσα 
περίπτωση, σε συνεργασία με το Τμήμα Αντιμετώπισης 
Ενδοοικογενειακής Βίας, της Διεύθυνσης Γενικής Αστυ-
νόμευσης/Α.Ε.Α.,

β. τη συλλογή, επεξεργασία και τακτική τήρηση στα-
τιστικών στοιχείων για περιστατικά ενδοοικογενειακής 
βίας και θυμάτων αυτής, καθώς επίσης και στοιχείων 
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που αφορούν στην ποινική εξέλιξη των εν λόγω υπο-
θέσεων, σε συνεργασία με τις υφιστάμενες υπηρεσίες 
της οικείας ΓΕ.Π.Α.Δ. και τις Εισαγγελικές Αρχές και την 
ιεραρχική υποβολή αυτών στο Τμήμα Αντιμετώπισης 
Ενδοοικογενειακής Βίας, της Διεύθυνσης Γενικής Αστυ-
νόμευσης/Α.Ε.Α.,

γ. την περιοδική εκπαίδευση και επιμόρφωση του προ-
σωπικού και την υποβολή περιοδικών αναφορών κατά 
τις υποδείξεις του Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικο-
γενειακής Βίας, της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης /
Α.Ε.Α., σε αυτό.».

5. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 40 του π.δ. 178/2014 (Α΄ 281) αντικαθίστανται και 
προστίθεται περίπτωση δ΄, ως εξής:

«β. Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης,
γ. Γραφείο Ασφάλειας και Αλλοδαπών,
δ. Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας».
6. Οι παράγραφοι 6, 7 και 8 του άρθρου 40 του

π.δ. 178/2014 (Α΄ 281) αντικαθίστανται και προστίθεται 
παράγραφος 9, ως εξής:

«6. Το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, 
το οποίο στελεχώνεται από αστυνομικό προσωπικό και 
κατά προτίμηση από κατόχους πτυχίων Νομικών, Κοι-
νωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, είναι αρμόδιο για:

α. την παρακολούθηση υποθέσεων ενδοοικογενειακής 
βίας του ν. 3500/2006 (Α΄ 232), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, σε συνεργασία με τις υφιστάμενες υπηρεσίες 
της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, καθώς και την καθο-
δήγηση, εποπτεία, παροχή οδηγιών για τον αποτελεσμα-
τικό χειρισμό των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας 
και το συντονισμό και έλεγχο των εν λόγω υπηρεσιών 
για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και καταστο-
λής των εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας και για την 
ορθή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας,

β. το χειρισμό, σε συνεργασία με την αρμόδια υφιστά-
μενη υπηρεσία της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, πε-
ριστατικών ενδοοικογενειακής βίας,

γ. τη διοργάνωση δράσεων περιοδικής επιμόρφωσης 
και εκπαίδευσης του προσωπικού των υπηρεσιών της 
οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας και ιδίως αυτού που 
εκτελεί καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας και χειρίζε-
ται υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και την ιεραρχική 
υποβολή περιοδικών αναφορών αναφορικά με τις εν 
λόγω δράσεις, κατά τις υποδείξεις του Τμήματος Αντιμε-
τώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, της Διεύθυνσης Γενικής 
Αστυνόμευσης /Α.Ε.Α.,

δ. τη συλλογή, επεξεργασία και τακτική τήρηση στα-
τιστικών στοιχείων για περιστατικά ενδοοικογενειακής 
βίας και θυμάτων αυτής, καθώς επίσης και στοιχείων που 
αφορούν στην ποινική εξέλιξη των εν λόγω υποθέσεων, 
σε συνεργασία με τις υφιστάμενες υπηρεσίες της οικείας 
Διεύθυνσης Αστυνομίας και τις Εισαγγελικές Αρχές και 
την ιεραρχική υποβολή αυτών στην οικεία ΓΕ.Π.Α.Δ.,

ε. την ανάπτυξη συνεργασίας με συναρμόδιες κρατικές 
υπηρεσίες και φορείς, με Οργανισμούς Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, καθώς και με άλλους τοπικούς κοινωνικούς 
φορείς και οργανώσεις, στο πλαίσιο της αποτελεσματικό-
τερης διαχείρισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας,

στ. την ανάληψη πρωτοβουλιών ή την παροχή συν-
δρομής σε πρωτοβουλίες άλλων αρχών, υπηρεσιών και 
φορέων που έχουν σκοπό την πρόληψη και την αντιμε-
τώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

7. Στο Επιτελείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Νομού 
λειτουργούν επίσης:

α. Το Γραφείο Διαβατηρίων το οποίο ασκεί τις αρμο-
διότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ/τος 126/2005 (Α΄181).

β. Το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.), το 
οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά-
φου 28 εδάφιο β΄ του άρθρου 30 του παρόντος και ασκεί 
τις αρμοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 6 παράγρα-
φος 1 περιπτώσεις α΄ έως ε΄ και ζ΄ και 7 παράγραφος 1, 
περιπτώσεις α΄ έως δ΄ του π.δ/τος 342/1977.

γ. Το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισμού Πλη-
ροφορικής, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της 7001/2/1253-α΄ από 23-9-2002 απόφασης του 
Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.

8. Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Εκπαί-
δευσης των Επιτελείων των Διευθύνσεων Αστυνομίας 
Νομών, λειτουργεί μερική διαχείριση η οποία χειρίζεται 
τα θέματα χρηματικού και υλικού της οικείας Διεύθυνσης 
Αστυνομίας.

9. Στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών υπάγονται δι-
οικητικά οι Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας, καθώς και όλες 
οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας επιπέδου Τμή-
ματος και Σταθμού, που λειτουργούν στην περιοχή της 
εδαφικής τους δικαιοδοσίας.».

Άρθρο 2

Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 7/2017 (Α΄ 14)

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του π.δ. 7/2017 
(Α΄ 14) αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 4, 
ως εξής:

«3. Στο Τμήμα Γενικής Αστυνόμευσης λειτουργεί Γρα-
φείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, το οποίο 
στελεχώνεται από αστυνομικό προσωπικό και κατά προ-
τίμηση από κατόχους πτυχίων Νομικών, Κοινωνικών ή 
Ανθρωπιστικών Σπουδών και είναι αρμόδιο για:

α. την παρακολούθηση υποθέσεων ενδοοικογενειακής 
βίας του ν. 3500/2006 (Α΄ 232), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, σε συνεργασία με τις υφιστάμενες υπηρεσίες 
της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, καθώς και την καθο-
δήγηση, εποπτεία, παροχή οδηγιών για τον αποτελεσμα-
τικό χειρισμό των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας 
και το συντονισμό και έλεγχο των εν λόγω υπηρεσιών για 
την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και καταστολής 
των εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και για 
την ορθή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας,

β. το χειρισμό, σε συνεργασία με την αρμόδια υφιστά-
μενη Υπηρεσία της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, πε-
ριστατικών ενδοοικογενειακής βίας,

γ. τη διοργάνωση δράσεων περιοδικής επιμόρφωσης 
και εκπαίδευσης του προσωπικού των υπηρεσιών της 
οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας και ιδίως αυτού που 
εκτελεί καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας και χειρίζε-
ται υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και την ιεραρχική 
υποβολή περιοδικών αναφορών αναφορικά με τις εν 
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λόγω δράσεις, κατά τις υποδείξεις του Τμήματος Αντιμε-
τώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, της Διεύθυνσης Γενικής 
Αστυνόμευσης /Α.Ε.Α.,

δ. τη συλλογή, επεξεργασία και τακτική τήρηση στα-
τιστικών στοιχείων για περιστατικά ενδοοικογενειακής 
βίας και θυμάτων αυτής, καθώς επίσης και στοιχείων που 
αφορούν στην ποινική εξέλιξη των εν λόγω υποθέσεων, 
σε συνεργασία με τις υφιστάμενες υπηρεσίες της οικείας 
Διεύθυνσης Αστυνομίας και τις Εισαγγελικές Αρχές και 
την ιεραρχική υποβολή αυτών στην Γ.Α.Δ.Α.,

ε. την ανάπτυξη συνεργασίας με συναρμόδιες κρατικές 
υπηρεσίες και φορείς, με Οργανισμούς Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, καθώς και με άλλους τοπικούς κοινωνικούς 
φορείς και οργανώσεις, στο πλαίσιο της αποτελεσματικό-
τερης διαχείρισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας,

στ. την ανάληψη πρωτοβουλιών ή την παροχή συν-
δρομής σε πρωτοβουλίες άλλων αρχών, υπηρεσιών και 
φορέων που έχουν σκοπό την πρόληψη και την αντιμε-
τώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

4. Κατά τη λήψη μέτρων τάξης ή την εκδήλωση αστυ-
νομικών ενεργειών στην περιοχή δικαιοδοσίας των Δι-
ευθύνσεων Αστυνομίας, που απαιτούν σύμπραξη και 
από κοινού ενέργειες των δυνάμεων αυτών με δυνάμεις 
άλλων Διευθύνσεων της Γ.Α.Δ.Α., η διοίκηση του συνό-
λου των δυνάμεων που συμπράττουν ανατίθεται στον 
ανώτερο ή τον αρχαιότερο αξιωματικό των δυνάμεων 
αυτών. Σε περίπτωση που ο αξιωματικός αυτός δεν είναι 
ο επικεφαλής των δυνάμεων της τοπικής Διεύθυνσης 
Αστυνομίας υποχρεούται να συμβουλεύεται τον επικε-
φαλής των τοπικών δυνάμεων.».

2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 25 του π.δ. 7/2017 (Α΄ 14) αντι-
καθίσταται, ως εξής:

«Επιπλέον, χειρίζεται τις υποθέσεις των εγκλημάτων 
κατά της ζωής των άρθρων 301, 302 και 304 Α Π.Κ., 
σωματικών βλαβών των άρθρων 308, 308Α, 309, 310, 
311, 313 και 314, κατά της προσωπικής ελευθερίας των 
άρθρων 325, 328, 330, 331, 332, 333 και 334 Π.Κ. και 
ενδοοικογενειακής βίας του ν. 3500/2006 (Α΄ 232), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».

3. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 97 του π.δ. 7/2017 (Α΄ 14) αντι-
καθίσταται, ως εξής:

«Επιπλέον, χειρίζεται τις υποθέσεις των εγκλημάτων 
κατά της ζωής των άρθρων 301, 302 και 304 Α Π.Κ., 
σωματικών βλαβών των άρθρων 308, 308Α, 309, 310, 
311, 313 και 314, κατά της προσωπικής ελευθερίας των 
άρθρων 325, 328, 330, 331, 332, 333 και 334 Π.Κ. και 
ενδοοικογενειακής βίας του ν. 3500/2006 (Α΄ 232), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη 
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

  Αθήνα, 16 Απριλίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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