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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ  26 

 

         Παραχώρηση αιγίδας από την Ελληνική Αστυνομία. 
 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ  
 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 39 παρ.1 του Ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 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). 

 2.Τις διατάξεις του άρθρου 231 του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 160).  

3.Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών 
Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 281). 

4.Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 75/1987 «Αλληλογραφία και συναφή 
θέματα του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 45). 

5.Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό εξόδων 
της Ελληνικής Αστυνομίας. 
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6.Την ανάγκη καθιέρωσης της διαδικασίας και των προϋποθέσεων παραχώρησης 
αιγίδας από την Ελληνική Αστυνομία, καθώς και της θέσπισης κριτηρίων αξιολόγησης, 
με γνώμονα τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του Σώματος, καθορίζουμε τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

Για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται ως: 

1. «Αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας», η παραχώρηση ηθικής  ή/και υλικής 
υποστήριξης της Ελληνικής Αστυνομίας (στο πλαίσιο της αποστολής της) , σε δράσεις 
που διοργανώνονται και υλοποιούνται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις επιταγές 
της παρούσας. 

2. «Δράση», μια ευρεία σειρά δραστηριοτήτων, πρωτοβουλιών, διοργανώσεων ή 
προγραμμάτων που πραγματοποιούνται από πολίτες, οργανώσεις, συλλόγους, ιδρύματα 
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.  και απευθύνονται σε πολίτες. 

 

Άρθρο 2 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Δράσης 

 

Μία δράση δύναται να τεθεί υπό της αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας εφόσον 
πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 

1. Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της δράσης: Δεδομένου του δημόσιου 
χαρακτήρα της Ελληνικής Αστυνομίας η παραχώρηση αιγίδας δεν πρέπει να αποσκοπεί ή 
να καταλήγει στη δημιουργία οικονομικού κέρδους για τον φορέα που υλοποιεί τη 
δράση. 

2. Συνάφεια της δράσης με τους σκοπούς και την αποστολή της Ελληνικής 
Αστυνομίας: Η υποψήφια προς παραχώρηση αιγίδας δράση πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να 
συνάδει και να υπηρετεί τους σκοπούς και την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας 
(άρθρο 11 του Ν.4249/2014, Α΄73), όπως ενδεικτικά δράση εκπαιδευτική /επιστημονική/ 
ερευνητική /ενημερωτική / φιλανθρωπική / εθελοντική / σχετική με την προαγωγή της  
κοινωνικής ειρήνης, την προστασία ανηλίκων / αρχαιοτήτων / περιβάλλοντος και την 
προστασία ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων. Ειδικότερα, απαιτείται επικουρικά: 

α) για επιστημονικές δράσεις  να διασφαλίζεται η αντικειμενική και επιστημονικά 
τεκμηριωμένη ενημέρωση και  
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β) για φιλανθρωπικές δράσεις, να παρουσιάζουν υψηλή ποιότητα και το 
συγκεντρωθέν στο πλαίσιο αυτής χρηματικό ποσό ή τα συγκεντρωθέντα είδη να 
διασφαλίζεται ότι θα διατεθούν για τον ορισθέντα από τους διοργανωτές σκοπό. 

3. Προστιθέμενη αξία της δράσης για το Σώμα: Στην αίτηση παραχώρησης 
αιγίδας, ο φορέας τεκμηριώνει με σαφήνεια την προστιθέμενη αξία της δράσης για την 
Ελληνική Αστυνομία και το λόγο για τον οποίο εκτιμάται από τους διοργανωτές ότι 
χρήζει της επίσημης αναγνώρισης και υποστήριξής της. Στην αίτηση εξειδικεύονται 
στοιχεία που καταδεικνύουν τον καινοτόμο χαρακτήρα ή/και την υψηλή ποιότητα της 
δράσης. 

 

Άρθρο 3 

Κριτήρια επιλεξιμότητας φορέα 

 

1. Ο αιτών φορέας πρέπει να έχει νομική προσωπικότητα και να διαθέτει επαρκείς 
και κατάλληλες ικανότητες, τεχνογνωσία, εμπειρία και κίνητρα, ώστε να φέρει επιτυχώς 
σε πέρας την προτεινόμενη δράση. Επίσης, πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους 
χρηματοδότησης ή/και να έχει εξασφαλίσει χορηγίες σε είδος, που καθιστούν βιώσιμη τη 
δράση καθ’ όλη τη διάρκειά της. 

2. Κατ’ εξαίρεση προς τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του 
παρόντος, μπορεί να παραχωρηθεί αιγίδα σε δράση που διοργανώνεται από άτυπες 
ομάδες πολιτών, αν η δράση έχει καινοτόμο και πρωτοπόρο χαρακτήρα και αν η ομάδα 
τεκμηριώνει επαρκώς την ικανότητά της να φέρει αποτελεσματικά σε πέρας την 
προτεινόμενη δράση. Προς το σκοπό αυτό συνεκτιμώνται ιδίως η μαζικότητα και το 
κίνητρο των μελών της ομάδας. 

 

Άρθρο 4 

Δικαιολογητικά υποβολής αιτήματος παραχώρησης αιγίδας 

 
1. Ο αιτών φορέας καταθέτει αίτηση παραχώρησης αιγίδας απευθείας στη 

Διεύθυνση Επικοινωνίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, συμπληρώνοντας 
ειδικό έντυπο, σύμφωνα με το παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας. 

2. Η αίτηση για την παραχώρηση αιγίδας κατατίθεται τουλάχιστον 20 μέρες πριν 
από την ημερομηνία πραγματοποίησης της σχετικής δράσης. 
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3. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται, κατά περίπτωση και σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, αντίγραφο της συστατικής πράξης, του καταστατικού ή του 
οργανισμού του αιτούντος φορέα, από τα οποία να προκύπτει ο σκοπός που αυτός 
επιδιώκει. Επίσης συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1989 
του νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος φορέα, στην οποία αναγράφεται ο τρόπος 
χρηματοδότησης της δράσης καθώς και η ύπαρξη χορηγών (ή υποψηφίων χορηγών).  Σε 
περίπτωση υποβολής αιτήματος ένωσης πολιτών, το αίτημα θα υποβάλλεται από 
εγγράφως εξουσιοδοτημένο άτομο και θα συνοδεύεται μόνο από την υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 του Ν. 1599/1989. 

 
Άρθρο 5 

Όροι παραχώρησης αιγίδας-Υποχρεώσεις φορέα για τη δράση του οποίου 
παραχωρείται η αιγίδα 

 

1. Η απόφαση παραχώρησης αιγίδας από την Ελληνική Αστυνομία, συνεπάγεται 
τις εξής υποχρεώσεις για τον αιτούντα φορέα , τις οποίες αυτός προαποδέχεται 
εγγράφως, με την υποβολή της αίτησής του: 

α. Ο αιτών φορέας ορίζει και γνωστοποιεί, με την αίτησή του, συγκεκριμένο 
πρόσωπο επικοινωνίας για κάθε απαραίτητη συνεννόηση με την Ελληνική Αστυνομία. 

β. Η φράση «Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας» μαζί με το λογότυπο 
της Ελληνικής Αστυνομίας, προβάλλεται με ευθύνη του διοργανωτή φορέα, και με τους 
περιορισμούς του άρθρου 11 του Ν.2622/1998 κάτω από τον τίτλο της εκδήλωσης, σε 
σαφές και διακριτό της δράσης ειδικό πλαίσιο, σε όλα τα έντυπα (όπως αφίσες, 
προγράμματα, προσκλήσεις), σε διαφημίσεις κάθε είδους που προορίζονται για 
ραδιοφωνική, τηλεοπτική ή με οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό ή αναλογικό μέσο ή φορέα 
ήχου και εικόνας μετάδοση και αναπαραγωγή ( π.χ. ιστοσελίδες, κάθε μορφής Μ.Μ.Ε.) 
και γενικότερα σε κάθε μέσο προβολής που θα χρησιμοποιήσει ο αιτών φορέας για τη 
δημοσιοποίηση και ανάδειξη της δράσης. Το λογότυπο της Ελληνικής Αστυνομίας 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον αιτούντα φορέα αποκλειστικά από τη Διεύθυνση 
Επικοινωνίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, άνευ του οποίου  ο φορέας δε 
δύναται να κάνει χρήση της παραχωρηθείσας αιγίδας. 

2. Προς διαπίστωση συμμόρφωσης με την υποχρέωση της προηγούμενης 
παραγράφου, ο αιτών φορέας αποστέλλει στη Διεύθυνση Επικοινωνίας του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία χειρίζεται την αίτησή του, μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) με δείγμα του συνολικού τρόπου προβολής της δράσης, προτού 
παραχθεί το σχετικό υλικό τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την αναπαραγωγή, με σκοπό τη 
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διατύπωση τυχόν ενστάσεων και επιφυλάξεων επ’ αυτού και την αμοιβαία διευθέτησή 
τους. 

3. Ο αιτών φορέας, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο από το Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας,  διαθέτει ειδικό χώρο όπως σταντ ή περίπτερο, στο χώρο 
υλοποίησης της δράσης, όπου παρέχεται ενημερωτικό υλικό της Ελληνικής Αστυνομίας, 
το οποίο ο αιτών φορέας προμηθεύεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιου χώρου, ο αιτών φορέας 
διανέμει το εν λόγω υλικό στους συμμετέχοντες στη δράση, μαζί με προωθητικό υλικό 
που αφορά τη δράση. 

 

Άρθρο 6 

Διαδικασία εξέτασης αίτησης παραχώρησης αιγίδας 

 

1. Περί της αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος παραχώρησης αιγίδας, 
αποφασίζει     ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν σχετικής εισήγησης, της 
Διεύθυνσης Επικοινωνίας και τη διατύπωση γνώμης από τα όργανα της φυσικής 
ιεραρχίας του Σώματος, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία.  

2. Με την έγκριση του αιτήματος παραχώρησης αιγίδας η Διεύθυνση 
Επικοινωνίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ορίζεται ως σύνδεσμος 
επικοινωνίας και εποπτείας της σχετικής δράσης και παρακολουθεί αν ο αιτών φορέας 
τηρεί τους όρους και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η παραχώρησή της και 
ενημερώνει αρμοδίως και χωρίς καθυστέρηση για την εξέλιξη της υπό χορήγηση αιγίδας 
δράσης, καθώς και για την επικαιροποίηση των πληροφοριών που συναρτώνται με 
αυτήν. 

3. Η Ελληνική Αστυνομία, διατηρεί το δικαίωμα άρσης της αιγίδας, με νεότερη 
απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την οριζόμενη στην παρ.1 
διαδικασία, εφόσον κρίνει ότι δεν τηρούνται οι προαναφερθέντες όροι παραχώρησής της 
ή ανακύπτουν εκ των υστέρων παρατυπίες σε σχέση με το αρχικό αίτημα.  
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Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς της παρούσας Κανονιστικής Διαταγής αρχίζει από την υπογραφή της. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. 

 
 

                                                                     Αθήνα,      12   Απριλίου   2017 

 
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ                                                                                                     
 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 

 
 
 

  


