ΝΟΜΟΣ 1481/1984
ΦΕΚ Α΄ 152 / 1984

Οργανισµός Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης. (1)
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(Έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις των: Ν. 1590/1986 ,Π.∆.159/1986, Π.∆.137/1986, Π.∆. 496/1987,
Π.∆.161/1988,Ν. 2018/1992, Ν. 2168/1993 , Ν.2226/1994, Ν.2452/1996, Ν. 2512/1997, Ν.2622/1998,
N.2800/2000, Ν 3103/2003, Ν.3387/2005, Ν.3454/2006, Ν.3500/2006, Ν.3511/2006, Ν.3585/2007 , Π.∆.120/2008,
N.3667/2008 , Ν.3686/2008 ,Ν.3731/2008, Π.∆.184/2009, N.3883/2010, Ν.3904/2010, Ν.3938/2011)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ –∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΦΥΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α ΄ ΚΑΙ Β΄

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΑΡΓΙΑΣ
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν. 3103/03 (ΦΕΚ Α - 23 της 29-1-03): Καθιερώνεται ως
επίσηµη αργία της Ελληνικής Αστυνοµίας και ως ηµέρα αργίας για το προσωπικό της η 20ή
Οκτωβρίου ηµέρα εορτασµού της µνήµης του Αγίου Αρτεµίου, προστάτη της Ελληνικής
Αστυνοµίας.

ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν.3387/2005 (ΦΕΚ Α-224) Η Κυριακή των Αγίων Πάντων
καθιερώνεται ως επίσηµη ηµέρα εκδήλωσης τιµής προς το εν αποστρατεία προσωπικό της
Ελληνικής Αστυνοµίας.
Άρθρο 1
Γενικά Αποστολή Υπουργείου
(Παραλείπεται ως µη ισχύον). (2)
Άρθρο 2
Γενική διάρθρωση
(Παραλείπεται ως µη ισχύον).

(3)

Άρθρο 3
Χαρακτήρας υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας
(Παραλείπεται ως µη ισχύον). (4)
Άρθρο 4
Κλάδος αστυνοµίας τάξης
(Παραλείπεται ως µη ισχύον).

(5)

1

Σχόλια: Σύµφωνα µε το Ν. 2800/00 (ΦΕΚ 41 - Α της 29-2-00) αναδιαρθρώθηκαν οι Υπηρεσίες του Υ.∆. Τάξης και
συστάθηκε το Αρχηγείο Ελλην. Αστυνοµίας. Από την έναρξη ισχύος του Νόµου αυτού, καταργήθηκαν οι διατάξεις των
άρθρων 1 έως και 7,10,13,19,22 έως και 24 και 33 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 - Α). Επίσης καταργήθηκε κάθε
γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του Ν. 2800/00.
2
Σχόλια : Καταργήθηκε µε το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41).
3
4

Σχόλια : Καταργήθηκε µε το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41).
Σχόλια : Καταργήθηκε µε το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41).
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Άρθρο 5
Κλάδος αστυνοµίας ασφάλειας
(Παραλείπεται ως µη ισχύον). (6)
Άρθρο 6
Κλάδος πολιτικής άµυνας
(Παραλείπεται ως µη ισχύον).

(7)

Άρθρο 7
Κλάδος διοικητικής υποστήριξης
(Παραλείπεται ως µη ισχύον). (8)

ΤΜΗΜΑ Γ':
Περιφερειακές υπηρεσίες
Άρθρο 8
Αστυνοµικές διευθύνσεις
1. Σε κάθε νοµό λειτουργεί µια αστυνοµική διεύθυνση, που έχει ως αποστολή να ασκεί µέσα
στα όρια του νοµού το σύνολο των αστυνοµικών αρµοδιοτήτων, δηλαδή τη γενική
αστυνόµευση, την τροχαία, τη δηµόσια ασφάλεια, την κρατική ασφάλεια και την πολιτική
κινητοποίηση. Ειδικά στο νοµό Αιτωλοακαρνανίας µπορεί να λειτουργούν δύο αστυνοµικές
διευθύνσεις.
2. Ο αριθµός και η τοπική αρµοδιότητα όλων των αστυνοµικών υπηρεσιών καθορίζονται από
τον πίνακα χωρογραφικής κατανοµής των υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης.
Άρθρο 9
Κοινοτικοί φύλακες (9)
"1. Οι κοινοτικοί φύλακες ανήκουν στη δύναµη της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών των Νοµαρχιών.
2. Με απόφαση του οικείου Νοµάρχη τους ανατίθενται είτε καθήκοντα που ορίζονται στο Ν.∆.
3030/1954 (ΦΕΚ Α' 244), όπως ισχύει, είτε για εξυπηρέτηση των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης ή άλλων Ν.Π.∆.∆., ή άλλων δηµοσίων υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης (10) καθορίζεται ο τόπος άσκησης των καθηκόντων αυτών
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια".
Άρθρο 10
Νοµαρχιακή αστυνοµική επιτροπή
(Παραλείπεται ως µη ισχύον). (11)

5
6
7
8
9

Σχόλια : Καταργήθηκε µε το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41).
Σχόλια : Καταργήθηκε µε το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41).
Σχόλια : Καταργήθηκε µε το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41).
Σχόλια : Καταργήθηκε µε το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41).

Σχόλια: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1590/1986 (ΦΕΚ Α' 49).
Ήδη µε τον Ν.3585/2007 (ΦΕΚ Α-148/5-7-2007) Περί Προστασίας του Περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και
άλλες διατάξεις» στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης (νυν Προστασίας του Πολίτη) ιδρύθηκε αυτοτελής Υπηρεσία µε
τον τίτλο «Ελληνική Αγροφυλακή» µε τοπική αρµοδιότητα σε όλη την επικράτεια εκτός των χώρων αρµοδιότητας
άλλων υπηρεσιών ή αρχών και µε αρµοδιότητες που καθορίζονται µε τον ίδιο νόµο.
10
Σχόλια: Όπου αναφέρεται «Υπουργείο Εσωτερικών κ΄ ∆ηµόσιας Τάξης» ή «Υπουργός Εσωτερικών και ∆ηµόσιας
Τάξης» σήµερα νοείται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αντίστοιχα
(Π.∆.184/2009 ΦΕΚ Α 213).
11
Σχόλια : Καταργήθηκε µε το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41).
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Άρθρο 11 (12)
Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών
"1. Με προεδρικά διατάγµατα, εκδιδόµενα ύστερα από πρόταση του Υπουργού ∆ηµόσιας
Τάξης µπορεί, κατά τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων:
α) να ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την οργάνωση, τη λειτουργία, την έδρα, τις
αρµοδιότητες και την αντιστοιχία των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Τάξης,
β) να αναδιαρθρώνονται, να συγχωνεύονται ή να καταργούνται υφιστάµενες υπηρεσίες και
να συνιστώνται νέες ,
γ) να αυξάνονται ή να µειώνονται οι οργανικές θέσεις όλων των κατηγοριών προσωπικού τις
πιο πάνω Γενικής Γραµµατείας ή να συνιστώνται νέες κατηγορίες και θέσεις,
δ) να συνιστώνται θέσεις και ενδιάµεσοι βαθµοί στην υφισταµένη βαθµολογική κλίµακα του
αστυνοµικού προσωπικού και να ρυθµίζονται τα θέµατα άσκησης αρµοδιότητας, αντιστοιχίας,
ιεραρχίας, χρόνου υπηρεσίας και µισθού προς τους στρατιωτικούς του στρατού ξηράς,
προσόντων, διαδικασίας επιλογής, τοποθετήσεων, µεταθέσεων, προαγωγών, ορίου ηλικίας για
προαγωγές αξιωµατικών στην ενεργό υπηρεσία και κάθε άλλο συναφές προς τους βαθµούς
αυτούς θέµα,
ε) να καταργούνται θέσεις και ενδιάµεσοι βαθµοί στην υφιστάµενη βαθµολογική κλίµακα του
αστυνοµικού προσωπικού και να ρυθµίζεται κάθε συναφές προς την κατάργηση θέµα,
στ) να ρυθµίζονται θέµατα άσκησης αρµοδιότητας, αντιστοιχίας, ιεραρχίας και µισθού προς
τους στρατιωτικούς του στρατού ξηράς, προσόντων, διαδικασίας επιλογής, τοποθετήσεων,
κρίσεων, προαγωγών, ορίου ηλικίας, αποστρατείας και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την
υπηρεσιακή κατάσταση του αστυνοµικού προσωπικού,
ζ) να ιδρύονται νέες, να καταργούνται ή να αναδιαρθρώνονται υφιστάµενες σχολές
εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης, του προσωπικού, να καθορίζονται τα σχετικά µε τη
λειτουργία τους, τα προσόντα και τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών και των
εκπαιδευοµένων θέµατα, τα θέµατα της κάλυψης των σχετικών δαπανών και αποζηµιώσεων
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια,
η) να µεταβάλλονται τα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα για την πρόσληψη αστυνοµικού
προσωπικού ή την εισαγωγή του σε αστυνοµικές σχολές,
θ) να ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις τοποθετήσεων,
µεταθέσεων, αποσπάσεων, αδειών, αποζηµιώσεων του αστυνοµικού προσωπικού ή να
ρυθµίζονται θέµατα συγκρότησης, σύνθεσης και λειτουργίας των συµβουλίων κρίσεων,
προαγωγών, των πειθαρχικών συµβουλίων και των άλλων συλλογικών διοικητικών οργάνων
κεντρικών και περιφερειακών της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Τάξης.
Για τις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η συµµετοχή ως µελών στα συλλογικά όργανα της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Τάξης και εκπροσώπων άλλων δηµοσίων υπηρεσιών,
δικαστικών και στρατιωτικών αρχών ή δηµοσίων οργανισµών και Ο.Τ.Α. τα σχετικά π.δ/τα
προτείνονται και από το συναρµόδιο υπουργό.
Στις περιπτώσεις που τα προεδρικά διατάγµατα της παρ. 1 ρυθµίζονται θέµατα που
σχετίζονται µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, προτείνονται και από τον Υπουργό Εθνικής
Άµυνας ως συναρµόδιο.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης ρυθµίζονται θέµατα
εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας
Τάξης καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα για την αστυνοµική δύναµη, την άσκηση των
αστυνοµικών καθηκόντων και τη συντήρηση του υλικού των αστυνοµικών υπηρεσιών.
3. Τα π.δ/τα του άρθρου αυτού µπορεί να κωδικοποιούνται µε π.δ/γµα, που εκδίδεται ύστερα
από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης και απαρτίζουν τον εσωτερικό
Κανονισµό της Ελληνικής Αστυνοµίας.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης ιδρύονται, καταργούνται και
12

Σχόλια: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 άρθρου 1 Ν. 1590/1986 (ΦΕΚ Α' 49).
Κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 1 εκδόθηκε το Π∆ 582/1984 (Α' 208). Κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου
εκδόθηκαν τα Π∆ 12/1994 (ΦΕΚ Α' 10), 43/1993 (ΦΕΚ Α' 1414) και 287/1993. Επίσης εκδόθηκε το Π∆ 286/1993.
Σύµφωνα µε το εδ. δ της παρ. 1, εκδόθηκαν τα Π∆ 39/1994, 161/1988 (Α' 74) και 40/1994. ∆υνάµει των εδ. α, β και
στ της παρ. 1, εκδόθηκε το Π∆ 38/1994. Κατ' εξουσιοδότηση των εδ. α', β' και στ' της παρ. 1 εκδόθηκε το Π∆
176/1994 (Α' 113). Κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 1 εκδόθηκαν τα Π∆ 333/94 (Α' 175), 203/1995 (Α' 109) και
204/1995 (Α' 109). Κατ' εξουσιοδότηση των εδαφ. στ, ζ και η της παρ. 1 εκδόθηκε το Π∆ 34/1996 (ΦΕΚ Α' 24). Κατ'
εξουσιοδότηση του εδαφ. ζ της παρ. 1 εκδόθηκε το Π∆ 114/1996 (ΦΕΚ Α' 84). Κατ' εξουσιοδότηση των εδαφ. α και δ
της παρ. 1 εκδόθηκε το Π∆ 276/1996 (ΦΕΚ Α' 196). Κατ' εξουσιοδότηση των εδαφ. α, β και ζ της παρ. 1 εκδόθηκε το
Π∆ 414/1995 (ΦΕΚ Α' 238). Κατ' εξουσιοδότηση των εδαφ. γ, δ, τ και θ της παρ. 1 και της παρ. 7 εκδόθηκε το Π∆
24/1997 (ΦΕΚ Α' 29).
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συγχωνεύονται υπηρεσίες κατώτερες του τµήµατος.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης ιδρύονται, και λειτουργούν
αστυνοµικές υπηρεσίες για την αντιµετώπιση προσωρινών αναγκών τάξης και ασφάλειας,
χωρίς αντίστοιχη αύξηση οργανικών θέσεων αστυνοµικού προσωπικού, και καταργούνται µε
όµοια απόφαση όταν εκλείψουν οι λόγοι ίδρυσής τους. Η προσωρινή λειτουργία των
υπηρεσιών αυτών δεν µπορεί να υπερβεί το 1 έτος από την έναρξη της.
6. Με βάση τη διάρθρωση των αστυνοµικών υπηρεσιών και τις πράξεις που εκδίδονται,
σύµφωνα µε το άρθρο αυτό καταρτίζεται ο πίνακας χωρογραφικής κατανοµής των υπηρεσιών,
ο οποίος κυρώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης και δεν
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Αν µε βάση τις πιο πάνω εξουσιοδοτικές διατάξεις συνιστώνται νέες οργανικές θέσεις ή
ρυθµίζονται θέµατα µισθού και αποζηµιώσεων, το σχετικό π.δ/γµα προτείνεται και από τον
Υπουργό Οικονοµικών".
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ΤΜΗΜΑ ∆':
Ειδικές αρµοδιότητες
Άρθρο 12
Έκδοση προεδρικών διαταγµάτων και αστυνοµικών διατάξεων και αδειών (13)
1. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού ∆ηµόσιας τάξης,
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν:
α. Τον έλεγχο της λειτουργίας δηµόσιων κέντρων, κέντρων παιγνίων, δηµόσιων θεαµάτων και
καταστηµάτων, των οποίων οι άδειες λειτουργίας εκδίδονται από τις αστυνοµικές υπηρεσίες.
"β. Τις προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης αστυνοµικής άδειας για σύσταση, οργάνωση
και λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων, εταιρειών και γραφείων παροχής πληροφοριών
(ντεντέκτιβς) ή υπηρεσιών αστυνοµικής φύσης καθώς και τα προσόντα και τις υποχρεώσεις
του προσωπικού της". (14)
γ. Την προστασία των ηθών και των ανηλίκων.
2. «Για την εργασία µε οποιαδήποτε ιδιότητα στα καταστήµατα των κέντρων διασκεδάσεως,
µπαρ, καφετεριών, αµιγών αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων, καθώς και στα λοιπά
καταστήµατα, στα οποία διενεργούνται τεχνικά παίγνια απαιτείται άδεια της αστυνοµικής
αρχής. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης της αστυνοµικής
άδειας καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Όσοι απασχολούν προσωπικό χωρίς την προαναφερόµενη
άδεια εργασίας, καθώς και οι εργαζόµενοι χωρίς την άδεια αυτή τιµωρούνται σύµφωνα µε την
(15)
παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 3904/2010 (ΦΕΚ 218 Α΄)».
3. Με αστυνοµικές διατάξεις µπορεί να ρυθµίζονται τα ακόλουθα θέµατα:
α. Πρόληψη του εγκλήµατος.
β. Τήρηση της κοινής ησυχίας.
γ. Προστασία των ανηλίκων.
δ. Λήψη µέτρων τουριστικού ενδιαφέροντος.
"ε. Τήρηση τάξης και κυκλοφορίας σε δηµόσιες συναθροίσεις, εκδηλώσεις και γενικά σε
κοινόχρηστους χώρους". (16)
"στ. Ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος νόµου ή
διατάξεων άλλων νόµων µε τους οποίους ανατίθενται στην Ελληνική Αστυνοµία
καθήκοντα και αρµοδιότητες συναφείς µε την αποστολή της, όταν η ρύθµισή τους δεν
προβλέπεται ειδικότερα από τους νόµους αυτούς". (17)
"ζ. Προϋποθέσεις και όροι ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων εκµίσθωσης
µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων". (18)
4. Οι αστυνοµικές διατάξεις εκδίδονται από τους διευθυντές των αστυνοµικών διευθύνσεων
και ισχύουν για όλο το νοµό ή για ορισµένο τµήµα του.
Οι αστυνοµικές διατάξεις εγκρίνονται από τον οικείο νοµάρχη και δηµοσιεύονται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν διαφωνεί ο νοµάρχης, η αστυνοµική διάταξη υποβάλλεται
στον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης, ο οποίος αποφασίζει οριστικά.
5. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας µπορεί να εκδίδει αστυνοµικές διατάξεις για ένα από
τα θέµατα της παρ. 3, που έχουν ισχύ για όλη την επικράτεια ή τµήµα της και εγκρίνονται από
τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης.
6. Οι παραβάτες των αστυνοµικών διατάξεων τιµωρούνται µε κράτηση ή πρόστιµο.
7. Σε όλες τις περιπτώσεις που χρειάζονται αστυνοµικές άδειες, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις, χορηγούνται και αφαιρούνται από τους προϊσταµένους αστυνοµικών υπηρεσιών,
όπως ορίζει ο εσωτερικός κανονισµός.
8. Οι άδειες για την άσκηση υπαίθριων επαγγελµάτων σε σταθερά σηµεία κοινόχρηστων
13

14
15

Σχόλια: Σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Ν.3904/2010 (ΦΕΚ Α-218) : Όλες οι παραβάσεις των διατάξεων των προεδρικών
διαταγµάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 τιµωρούνται µε κράτηση µέχρι πέντε (5) µηνών και πρόστιµο
µέχρι πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Σχόλια: Το εδ. β' της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 άρθρου 1 Ν. 1590/1986 (ΦΕΚ Α' 49).

Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε τη παρ. 4 του άρθρου 5 του
ν. 2452/1996 (ΦΕΚ 283 Α΄) , τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου µε το άρθρο 17 παρ.1 του
Ν.3938/2011 (ΦΕΚ Α-61).
16
Σχόλια: Τα εντός " " εδ. ε' και στ' της παρ. 3 προστέθηκαν µε την παρ. 4 άρθρου 1 Ν. 1590/1986 (ΦΕΚ Α' 49).
17
18

Σχόλια: Τα εντός " " εδ. ε' και στ' της παρ. 3 προστέθηκαν µε την παρ. 4 άρθρου 1 Ν. 1590/1986 (ΦΕΚ Α' 49).
Σχόλια: Το εντός " " εδ. ζ' προστέθηκε µε άρθρο 86 Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ Α' 147), σύµφωνα δε µε το άρθρο 44,
η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει 2 µήνες µετά από τη δηµοσίευσή του στο ΦΕΚ.
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χώρων χορηγούνται από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ύστερα από γνώµη της
αστυνοµικής αρχής, η οποία βεβαιώνει ότι δεν διαταράσσεται η δηµόσια τάξη ή ασφάλεια.
Κατά των πράξεων που χορηγούν την άδεια ή απορρίπτουν το σχετικό αίτηµα επιτρέπεται η
άσκηση προσφυγής στην οικεία νοµαρχιακή αστυνοµική επιτροπή από οποιονδήποτε έχει
έννοµο συµφέρον µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών. Για το νοµό Αττικής η προσφυγή
ασκείται σε επιτροπή που απαρτίζεται από το νοµάρχη Αττικής, το διευθυντή της διεύθυνσης
τάξης της γενικής αστυνοµικής διεύθυνσης Αττικής και τον πρόεδρο της τοπικής ένωσης
δήµων και κοινοτήτων ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους. ∆ιαφορές που προκύπτουν από
την άσκηση των παραπάνω επαγγελµάτων, επιλύονται από την οικεία νοµαρχιακή αστυνοµική
επιτροπή.
9. Όλα τα καταστήµατα και υποκαταστήµατα τραπεζών, οι δηµόσιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου του δηµόσιου τοµέα, που λόγω
της φύσης των δραστηριοτήτων που ασκούν µπορούν να αποτελέσουν στόχο εγκληµατικής
ενέργειας, πρέπει να τηρούν ορισµένους όρους ασφάλειας.
Οι όροι αυτοί καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και τη σχετική άδεια
χορηγεί η οικεία αστυνοµική διεύθυνση.
10. Tο άρθρο 19 Ν. 1339/83 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19.
1. Για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης εγκαταστάσεων χώρων ή τη συνοδεία
χρηµαταποστολών Ν.Π.∆.∆. τραπεζών, ταµιευτηρίων, οργανισµών και επιχειρήσεων
κοινής ωφέλειας, οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, κάθε φύσης επιχειρήσεων,
υπηρεσιών και εγκαταστάσεων, επιτρέπεται η πρόσληψη από αυτές ιδιωτών µετά από
επιλογή, από τον Υπουργό Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης και ύστερα από αίτηση της
ενδιαφερόµενης υπηρεσίας, νοµικού προσώπου, οργανισµού ή επιχείρησης. Απασχόληση
των ιδιωτών αυτών σε έργα άσχετα από εκείνα για τα οποία προσλαµβάνονται
απαγορεύεται.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης , καθορίζονται για τους
ιδιώτες αυτούς:
α. Τα ειδικότερα προσόντα.
β. Ο τρόπος και η διαδικασία της επιλογής.
γ. Η οπλοφορία, κατά τις διατάξεις που ισχύουν.
δ. Η εκπαίδευσή τους στις αστυνοµικές σχολές.
ε. Η στολή που θα πρέπει να φέρουν.
στ. Τα πειθαρχικά αδικήµατα κατά την εργασία ή εκτός αυτής και ο τρόπος βεβαίωσής
τους, καθώς και η πειθαρχική διαδικασία, οι πειθαρχικές ποινές και ο τρόπος επιβολής
τους.
ζ. Τα πειθαρχικά αδικήµατα που δικαιολογούν λύση της σύµβασης εργασίας και
απόλυσης, καθώς και ο τρόπος ανάκλησης πρόσληψης ή απόλυσης για λόγους πειθαρχίας
ή υπηρεσιακής ανεπάρκειας.
η. Κάθε λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
3. Οι αποδοχές και οι δαπάνες για την προµήθεια ειδών στολής και οπλισµού και την
εκπαίδευση του προσωπικού αυτού βαρύνουν τον εργοδότη.
4. Οι συµβατικές εργασιακές σχέσεις εργοδότη και εργαζόµενου και τα εν γένει
δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους ρυθµίζονται από τις διατάξεις της εργατικής
νοµοθεσίας. Οι αποδοχές των προσλαµβανοµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
αυτού, δεν µπορούν να ορίζονται κατώτερες των αποδοχών του πρωτοδιοριζόµενου
αστυφύλακα.
5. Λύση της σύµβασης εργασίας δικαιολογείται:
α. Για πειθαρχικούς λόγους ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια.
β. Λόγω καταγγελίας της σύµβασης ή λήξης του χρόνου διάρκειάς της ή απόλυσης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.
6. Την απόλυση δικαιούται να ζητήσει και η αστυνοµική υπηρεσία που ορίζεται για την
εποπτεία του απασχολουµένου, για τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο α' της
προηγούµενης παραγράφου.
7. Η αποζηµίωση λόγω απόλυσης ή καταγγελίας της σύµβασης εργασίας καταβάλλεται
από τον εργοδότη, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.
Το ∆ηµόσιο δεν υποχρεούται σε αποζηµίωση απολυοµένου ή τρίτου για πράξεις ή
παραλήψεις του κατά την εκτέλεση της εργασίας του. (19)
19

Σχόλια: Η παρ. 10 προστέθηκε µε την παρ. 5 άρθρου 1 Ν. 1590/1986.
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"11. α. Για τις παραβάσεις των όρων ασφαλείας που αναφέρονται στην 3015/32/1α/29-4-85
(Β' 241) (20) Απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης ή κάθε άλλης που θα τροποποιεί ή θα
συµπληρώνει αυτήν ως προς τα ληπτέα µέτρα ασφαλείας των καταστηµάτων που
αναφέρονται στην παρ. 9 του παρόντος νόµου τιµωρούνται µε πρόστιµο από 10-80.000.000
δρχ. που επιβάλλεται σε βάρος της περιουσίας της τράπεζας που ανήκει το κατάστηµα στο
οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση των µέτρων ασφαλείας και µε προσωρινή µέχρις έξι (6)
µηνών αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του παραπάνω καταστήµατος ή µε οριστική αφαίρεση
της ίδιας άδειας σε περίπτωση υποτροπής.
β. Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη απόφαση του γενικού αστυνοµικού
διευθυντή, προκειµένου για τους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, και του αστυνοµικού
διευθυντή του νοµού, στην περιφέρεια των οποίων ευρίσκεται το κατάστηµα.
γ. Κατά της αποφάσεως αυτής επιτρέπεται προσφυγή από το διοικητή της τράπεζας στην
οποία ανήκει το κατάστηµα, του οποίου αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας και από τον
Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας που προΐσταται του Κλάδου Αστυνοµίας Ασφάλειας και
Τάξης. Η παραπάνω προσφυγή κατατίθεται στη ∆ιεύθυνση Γενικής Αστυνόµευσης του
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, επί ποινή απαραδέκτου εντός προθεσµίας 20 ηµερών, αρχοµένης
από της κοινοποιήσεως της προσβαλλοµένης αποφάσεως.
Επί της προσφυγής αποφαίνεται ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης εντός µηνός από της εποµένης
της καταθέσεως. Η άσκηση της προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλοµένης
αποφάσεως.
δ. Οι διοικητές των τραπεζών και οι διευθυντές των τραπεζικών καταστηµάτων, που δεν
τηρούν τους όρους ασφαλείας που έχουν καθοριστεί µε την παραπάνω απόφαση ή µε κάθε
τροποποιητική ή συµπληρωµατική αυτής, τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ.
458 του Ποινικού Κώδικα". (21)
Άρθρο 13
Άσκηση καθηκόντων προανάκρισης και δηµόσιου κατήγορου
(Παραλείπεται ως µη ισχύον). (22)
Άρθρο 14
Ενέργεια επί πταισµατικών παραβάσεων
Προκειµένου για πταισµατικές παραβάσεις που βεβαιώνονται από τους υφισταµένους τους, οι
διευθυντές ή διοικητές υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, µετά από προηγούµενη
ακρόαση του παραβάτη, µπορούν να κάνουν δεκτές τις αντιρρήσεις του και να θέτουν την
υπόθεση στο αρχείο, µε πράξη που συντάσσουν επί του εγγράφου, µε το οποίο έχει βεβαιωθεί
η παράβαση.
Άρθρο 15
Φρούρηση κρατουµένων
1. Η εξωτερική φρούρηση των φυλακών και σωφρονιστικών καταστηµάτων και η εκτέλεση
από την Ελληνική Αστυνοµία των λοιπών αποστολών, που διαλαµβάνονται στο Ν.∆.
1335/1973 (ΦΕΚ Α' 22), έχει προσωρινό χαρακτήρα και διαρκεί έως ότου τα έργα αυτά
αναληφθούν από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης. Τα καθήκοντα της Χωροφυλακής, που
προβλέπονται από το Ν.∆. 1335/1973, αναλαµβάνονται από την Ελληνική Αστυνοµία. Ο
τρόπος ανάληψης των καθηκόντων αυτών και κάθε σχετικό θέµα ρυθµίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης.
2. Σε περίπτωση εκτέλεσης θανατικής ποινής η Ελληνική Αστυνοµία ευθύνεται µόνο για τη
λήψη µέτρων τάξης, και µεταγωγής των κρατουµένων στον τόπο της εκτέλεσης. Αστυνοµικό
προσωπικό σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται ως όργανο εκτέλεσης
θανατικής ποινής. (23)
20

Σχόλια: Η αναγραφόµενη Υ.Α.3015/32/1-α (Β-241) από 29.4.1985 όπως και η τροποποιητική της
υπ΄αριθ.3015/32/27-β από 7.7.1993 Υπουργικές Αποφάσεις καταργήθηκαν από το άρθρο 4 παρ.2 της υπ΄αριθ.
3015/30/3-δ από 4.4.1997 (ΦΕΚ Β-276) η οποία επίσης καταργήθηκε από το άρθρο7 της υπ΄αριθ. 3015/30/6 από
23.3.2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β-536). Ήδη σε ισχύ η υπ΄αριθ. 3015/30/6 από 23.3.2009 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ Β-536) όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθ.3015/30/6-δ από 26.2.2010 Υπουργική Απόφαση.
21
Σχόλια: Η παρ. 11 προστέθηκε µε το άρθρο 59 του Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α' 88).
22
23

Σχόλια: Καταργήθηκε µε το άρθρο 30 του Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41).

Σχόλια: Η θανατική ποινή Καταργήθηκε µε το άρθρο 1 παρ.12 εδ.β του Ν. 2207/1994 (ΦΕΚ Α 65) µε τον οποίο
καταργήθηκαν τα άρθρα 50, 86, 106Α , 391, 408 του Π.Κ..
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Άρθρο 16
∆ηµόσιοι υπόλογοι
1. Όσοι από το προσωπικό του Υπουργείου εκτελούν µε οποιοδήποτε τρόπο καθήκοντα
εκκαθαριστή αποδοχών ή δαπανών ή διαχειριστή χρηµάτων ή άλλων αξιών ή υλικού είναι
δηµόσιοι υπόλογοι και λογοδοτούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου για το δηµόσιο
λογιστικό, που διέπουν τους δηµόσιους υπόλογους.
2. Τα ένσηµα, χρήµατα παρασκευής συσσιτίου, τα είδη και υλικά των πρατηρίων και λεσχών
και οι εισπράξεις τους θεωρούνται κατά τη διαχείρισή τους ότι ανήκουν στο ∆ηµόσιο και όσοι
τα διαχειρίζονται είναι δηµόσιοι υπόλογοι.
Άρθρο 17
Στρατονοµικά αποσπάσµατα - Φρούραρχοι
1. Στρατονοµικά αποσπάσµατα είναι δυνατό να συγκροτούνται κατά τη διάρκεια πολέµου από
αστυνοµικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε απόφαση των Υπουργών ∆ηµόσιας
Τάξης και Εθνικής Άµυνας. Με την απόφαση ορίζεται η σύνθεσή τους και η στρατιωτική
µονάδα υπό την οποία υπάγονται.
2. Τα καθήκοντα των στρατονοµικών αποσπασµάτων ανάγονται σε ζητήµατα ασφάλειας,
τάξης και άσκησης προανακριτικών έργων, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στην
απόφαση της προηγούµενης παραγράφου.
3. Οι αξιωµατικοί των στρατονοµικών αποσπασµάτων, που εκτελούν στρατονοµική υπηρεσία,
έχουν τη δικαστική εξουσία που προβλέπουν για την περίπτωση αυτή οι οικείες διατάξεις του
Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
4. Σε πόλεις όπου δεν εδρεύει µόνιµα στρατιωτική µονάδα µπορεί να ανατίθενται καθήκοντα
φρουράρχου σε αξιωµατικό της Ελληνικής Αστυνοµίας µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εθνικής Άµυνας και ∆ηµόσιας Τάξης.
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ΤΜΗΜΑ Ε':
Σχέση µε τις δικαστικές και άλλες αρχές

(24)

Άρθρο 18
1. Το προσωπικό του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης έχει υποχρέωση να εκτελεί τις δικαστικές
αποφάσεις και να συµµορφώνεται στις σχετικές εντολές των αρµόδιων δικαστών. Οι σχέσεις
του προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης µε τις δικαστικές αρχές, όταν ασκεί
καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου και δηµόσιου κατήγορου, ρυθµίζονται από τον οργανισµό
δικαστηρίων και τον κώδικα ποινικής δικονοµίας.
2. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης εκτελούν µόνο τα έργα που σχετίζονται µε
την αποστολή του, όπως την καθορίζει ο νόµος και ο εσωτερικός κανονισµός.
3. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης δεν επιδίδουν δικόγραφα αστικών
υποθέσεων. Τα έγγραφα ποινικής διαδικασίας που αφορούν αστυνοµικό ή πυροσβεστικό
προσωπικό επιδίδονται µε διαταγή του διευθυντή της αστυνοµικής διεύθυνσης ή αντίστοιχης
24

Σχόλια: Για τη σχέση δικαστικών και αστυνοµικών αρχών δες και το άρθρο 9 του Ν. 1756/88 (ΦΕΚ 35 - Α' της
26/2/88), «Κώδικας οργανισµού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», το οποίο έχει ως εξής:
Άρθρο 9
Σχέση δικαστικών και αστυνοµικών αρχών.
1. Τα όργανα που ασκούν γενικά ή ειδικά αστυνοµικά καθήκοντα υποχρεούνται:
α) να εκτελούν αµέσως και απροφασίστως τις παραγγελίες των δικαστικών αρχών και να παρέχουν τη βοήθειά τους
σ' αυτές.
β) να διευκολύνουν τους δικηγόρους στην άσκηση του λειτουργήµατός τους.
2. Υποχρέωση συνδροµής έχουν και τα όργανα των ενόπλων δυνάµεων.
3. Η υπαίτια παράβαση των υποχρεώσεων του εδαφίου α' της παραγράφου 1 συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα και
τιµωρείται κατά το πειθαρχικό δίκαιο του σώµατος στο οποίο ανήκει το όργανο.
4. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών του τόπου της υπηρεσίας του αστυνοµικού οργάνου ενεργεί στις περιπτώσεις της
προηγούµενης παραγράφου τις αναγκαίες ανακριτικές πράξεις για τη βεβαίωση του αδικήµατος και ασκεί την
πειθαρχική δίωξη.
5. Πειθαρχική δικαιοδοσία ασκούν τα συµβούλια του πληµµελειοδικείου και του εφετείου σε πρώτο και δεύτερο
βαθµό αντίστοιχα. 6. Ο εισαγγελέας του συµβουλίου που εξέδωσε την απόφαση επιµελείται την εκτέλεσή της.
7. Τυχόν κενά της εφαρµοστέας πειθαρχικής νοµοθεσίας συµπληρώνονται από την αντίστοιχη νοµοθεσία των
δικαστικών
υπαλλήλων».
Σε ότι αφορά τις αρµοδιότητες της Εισαγγελίας, αναφέρονται στο άρθρο 25 Ν.1756/88 (ΦΕΚ 35-Α), το οποίο έχει
ως εξής:
Άρθρο 25
Αρµοδιότητες
1. Στην αρµοδιότητα του εισαγγελέα υπάγεται:
α. η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης
β. η άσκηση της ποινικής δίωξης
γ. η διεύθυνση της προανάκρισης
δ. η εποπτεία και ο έλεγχος των αστυνοµικών αρχών αναφορικά µε την πρόληψη και τη δίωξη των εγκληµάτων,
ε. η υποβολή προτάσεων στα δικαστικά συµβούλια και τα δικαστήρια,
ζ. η εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων και η παροχή συνδροµής για την εκτέλεση εκτελεστών τίτλων,
η. η εποπτεία και ο έλεγχος των σωφρονιστικών καταστηµάτων
θ. ο έλεγχος των δηµόσιων κατηγόρων, των συµβολαιογράφων, των φυλάκων µεταγραφών, υποθηκών, νηολογίων,
κτηµατολογίων, υποθηκολογίων πλοίων και αεροσκαφών των ληξιάρχων και των υπαλλήλων, επιµελητών και άµισθων
δικαστικών επιµελητών.
ι. ότι άλλο ο νόµος ορίζει.
2. Οι εισαγγελείς γνωµοδοτούν σε νοµικά ζητήµατα, που δεν έχουν εισαχθεί στα δικαστήρια, όταν τους υποβάλλουν
ερωτήµατα που αντιµετωπίζουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους:
α. όσοι αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο παράγραφος 5β,
β. οι υπηρεσίες του δηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου σχετικά µε την ερµηνεία και εφαρµογή
του ποινικού νόµου.
Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου γνωµοδοτεί και σε νοµικά ζητήµατα γενικότερου ενδιαφέροντος.
3. Οι εισαγγελείς βεβαιώνουν την ιδιότητα και το γνήσιο της υπογραφής των εισαγγελικών λειτουργών και
υπαλλήλων της εισαγγελίας τους. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών βεβαιώνει επίσης την ιδιότητα και το γνήσιο της
υπογραφής των προσώπων που αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο παράγραφος 5β.
4. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών:
α) έχει δικαίωµα να συνιστά σε όσους φιλονικούν να αποφύγουν την τέλεση αξιόποινων πράξεων και να επιδιώξουν
την ειρηνική λύση της διαφοράς τους,
β) δικαιούται να παραγγέλλει στις υπηρεσίες του δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου, των
οργανισµών κοινής ωφέλειας και όλων γενικά των επιχειρήσεων του δηµόσιου τοµέα, να παραδώσουν έγγραφα ή να
χορηγήσουν αντίγραφά τους, όταν το ζητήσουν νοµικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωµα ή έννοµο συµφέρον,
εκτός αν πρόκειται για έγγραφα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 261 του Κ.Π.∆.
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υπηρεσίας στη δύναµη της οποίας ανήκει ο κλητευόµενος.
4. Οι σχέσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµόσιας τάξης µε τις υπηρεσίες του Λιµενικού
Σώµατος ρυθµίζονται από το Ν.∆. 444/1970 (ΦΕΚ Α' 39).
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ηµόσιας Τάξης και Εµπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η
διαδικασία άσκησης καθ' ύλην αρµοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνοµίας µέσα στα όρια της
τοπικής αρµοδιότητας του Λιµενικού Σώµατος.
6. Οι δηµόσιες υπηρεσίες, οι οργανισµοί και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα ν.π.δ.δ. και οι
οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης παρέχουν στις υπηρεσίες του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης
κάθε πληροφορία για ζητήµατα δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας.
"7. Η Ελληνική Αστυνοµία εκτελεί µόνο τα έργα που προβλέπονται από διατάξεις νόµων,
προεδρικών δ/των ή υπουργικών αποφάσεων τα σχέδια των οποίων έχουν προσυπογραφεί
από τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης". (25)
"8. Οι δυνάµεις της Ελληνικής Αστυνοµίας µετέχουν ενεργά στην εξασφάλιση της Εθνικής
Άµυνας, σε συνεργασία µε τις Ένοπλες ∆υνάµεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 10 του Ν. 660/1977 (ΦΕΚ Α' 218)". (26)
9. Σε περίπτωση που η χώρα ή τµήµα της κηρύσσεται σε κατάσταση πολιορκίας, όπως ορίζει
το Σύνταγµα, οι κατά τόπους αστυνοµικές υπηρεσίες υπάγονται στους στρατιωτικούς
διοικητές σύµφωνα µε το νόµο για την κατάσταση πολιορκίας.
Άρθρο 19
Οικονοµική διαχείριση
(Παραλείπεται ως µη ισχύον). (27)
Άρθρο 20
Κατηγορίες δαπανών
1. Στον προϋπολογισµό του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης εγγράφονται κάθε χρόνο πιστώσεις
για την αντιµετώπιση των αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του.
Ο Προϋπολογισµός καλύπτει δαπάνες για:
α. αγορά, µίσθωση, επισκευή και συντήρηση οπλισµού, µεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών και
ηλεκτρονικών µέσων, µηχανών, οργάνων, εργαλείων, ανταλλακτικών, εφοδίων και υλικών
και προµήθεια και συντήρηση αστυνοµικών σκύλων.
β. συντήρηση και επισκευή των οικηµάτων του ∆ηµοσίου, στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες
του Υπουργείου και καταβολή µισθωµάτων για τα οικήµατα που δεν ανήκουν στο ∆ηµόσιο
γ. λειτουργία των σχολών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και των παραρτηµάτων τους για
την εκπαίδευση ή µετεκπαίδευση ή επιµόρφωση του προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµόσιας
Τάξης. Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται και η προµήθεια εποπτικών µέσων διδασκαλίας
και συγγραµµάτων ή άλλων εκπαιδευτικών βοηθηµάτων, η προµήθεια ιµατισµού, λινοστολής
και ειδών καθαριότητας των δόκιµων αστυφυλάκων, δόκιµων πυροσβεστών και κοινοτικών
φυλάκων και η αποζηµίωση των εκπαιδευοµένων, των µετεκπαιδευοµένων, των διδασκόντων
και αυτών που µετέχουν σε εξεταστικές επιτροπές γραπτών ή προφορικών δοκιµασιών ή
εξετάσεων .
δ. εκπαίδευση ή επιµόρφωση του προσωπικού στην αλλοδαπή ή στην ηµεδαπή, εκτός των
σχολών του Υπουργείου και των παραρτηµάτων τους. Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται
και οι δαπάνες εκπαίδευσης των µαθητών της στρατιωτικής σχολής σωµάτων, που
προορίζονται για την Ελληνική Αστυνοµία
25

Σχόλια: Η παρ. 7 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.
2168/1993 (ΦΕΚ Α' 147), επίσης µε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίστηκε ότι: "έργα που ανατέθηκαν στην Ελληνική
Αστυνοµία έστω και προσωρινά µε διατάξεις νόµων, π.δ/των ή υπουργικών αποφάσεων, τα σχέδια των οποίων δεν
έχουν προσυπογραφεί από τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης δεν εκτελούνται εφόσον δεν διατηρηθούν σε ισχύ µε κοινές
αποφάσεις του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, οι οποίες εκδίδονται, εφάπαξ,
εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) έτους, από της δηµοσιεύσεως του παρόντος νόµου. Η ανωτέρω προθεσµία
δύναται να παραταθεί µέχρι 3 µήνες, εφάπαξ, µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης". Σύµφωνα δε µε το άρθρο
44 του ιδίου Ν. 2168/1993, η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει 2 µήνες µετά από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
26
Σχόλια Η εντός " " παρ. 8 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 2018/1992
(ΦΕΚ Α' 33).Σχετικό και το Π.∆.126/92 (ΦΕΚ Α-63) «Κανονισµός Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευµάτων».
27
Σχόλια Καταργήθηκε µε το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41).
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ε. αποδοχές του προσωπικού γενικά .
στ. πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών στην αλλοδαπή ή εκτέλεση υπηρεσίας στην
αλλοδαπή.
ζ. τελετές, δεξιώσεις, συµµετοχή σε εκθέσεις και συνέδρια στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή,
αθλοθέτηση επάθλων ή βραβείων και πραγµατοποίηση εκδηλώσεων που αφορούν τις
δηµόσιες σχέσεις του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και των υπηρεσιών του.
η. προµήθεια χάρτου για την εκτύπωση βιβλίων ή εντύπων κάθε µορφής, κανονισµών,
κωδικοποιήσεων της νοµοθεσίας, εγκυκλίων διαταγών, της έκθεσης πεπραγµένων και του
περιοδικού του Υπουργείου .
θ. λειτουργία των κάθε µορφής συνεργείων και του τυπογραφείου του Υπουργείου ∆ηµόσιας
Τάξης και των υπηρεσιών του.
ι. προµήθεια συγγραµµάτων και βιβλίων για τις βιβλιοθήκες του Υπουργείου και των
Υπηρεσιών του .
ια. προµήθεια ειδών εξάρτυσης, αδιάβροχων αστυνοµικών ράβδων και άλλων υλικών που
είναι απαραίτητα στα αστυνοµικά όργανα για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους
ιβ. προµήθεια υφάσµατος στολών, ραφή υφασµάτων και προµήθεια λοιπών ειδών ιµατισµού,
κλινοστρωµνής και υπόδησης .
ιγ. προµήθεια πολιτικών ενδυµασιών, όπως και ειδών και µέσων προστασίας ή µεταµφίεσης,
για τον εφοδιασµό του προσωπικού που υπηρετεί σε ειδικές υπηρεσίες
ιδ. θέρµανση και προµήθεια ειδών καθαριότητος και γραφικής ύλης.
Για την αντιµετώπιση των αναγκών αυτών είναι δυνατό να παρέχεται µηνιαίο κατ' αποκοπή
βοήθηµα στις υπηρεσίες του Υπουργείου από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί για το σκοπό
αυτόν, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης.
ιε. φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση υλικού .
ιστ. οδοιπορικά έξοδα και άλλες συναφείς αποζηµιώσεις
ιη. αµοιβές που προκηρύσσονται για τη σύλληψη ή αποκάλυψη δραστών αξιόποινων
πράξεων.
ιθ. υγειονοµική (νοσοκοµειακή και εξωνοσοκοµειακή) περίθαλψη του προσωπικού.
κ. έξοδα κηδείας προσωπικού.
"κα. Υποτροφίες για εκπαίδευση ή µετεκπαίδευση αλλοδαπών αξιωµατούχων στην ηµεδαπή ή
σε χώρες - µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας". (28)
"κβ. Αµοιβές που καταβάλλονται σε αστυνοµικούς, στρατιωτικούς, δηµοσίους υπαλλήλους ή
ιδιώτες για τη συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων, εγχειριδίων και βοηθηµάτων για τις ανάγκες
εκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης". (29)
«κγ. Ανέγερση µνηµείων πεσόντων Ελληνικής Αστυνοµίας κατά την εκτέλεση του καθήκοντος
και συντήρηση των µνηµείων αυτών». (30)
2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης είναι δυνατό να εγγράφονται
στον προϋπολογισµό του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης δαπάνες πέρα από εκείνες που
διαλαµβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη λειτουργία
των υπηρεσιών του.
3. Στον προϋπολογισµό δηµόσιων επενδύσεων προβλέπονται οι πιστώσεις για την ανέγερση
κτιρίων και τον εξοπλισµό υπηρεσιών του Υπουργείου.
4. Το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης µπορεί µε δαπάνες του ∆ηµοσίου να εγκαταστήσει δικό του
δίκτυο ασύρµατης ή ενσύρµατης επικοινωνίας σε όλη τη χώρα ή τµήµα της, ύστερα από
προηγούµενη έγκριση του Υπουργείου Συγκοινωνιών.
"5α. Στον προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης εγγράφονται πιστώσεις για
έξοδα κίνησης προσωπικού οι οποίες κατανέµονται και µεταφέρονται στους προϋπολογισµούς
των οργανισµών αστικών συγκοινωνιών και των ΚΤΕΛ αστικών και υπεραστικών
συγκοινωνιών, για την ελεύθερη κυκλοφορία του αστυνοµικού και πυροσβεστικού
προσωπικού και των αρχιφυλάκων και αγροφυλάκων Αγροφυλακής µε τα αστικά και
υπεραστικά λεωφορεία, κατά τις µετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, εντός της
περιοχής της υπηρεσίας τους, για τις οποίες δεν δικαιολογείται από τις ισχύουσες διατάξεις το
αντίτιµο εισιτηρίων σε βάρος του ∆ηµοσίου.
28
29
30

Σχόλια: Η εντός " " περίπτ. κα' της παρ. 1 προστέθηκε µε το άρθρο 4 Ν. 2018/1992 (ΦΕΚ Α' 33).
Σχόλια Η περίπτ. κβ της παρ. 1 προστέθηκε µε το άρθρο 12 Ν. 2622/1998 (ΦΕΚ Α' 138).
Σχόλια Η περίπτ. κγ της παρ. 1 προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ.12 Ν. 3103/2003 (ΦΕΚ Α' 23).
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β. Το ύψος των παραπάνω πιστώσεων και η κατανοµή τους στους επιµέρους φορείς
συγκοινωνιών και οι λοιπές λεπτοµέρειες εφαρµογής της παραπάνω διάταξης καθορίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και ∆ηµόσιας
Τάξης". (31)
"6. Στον προϋπολογισµό του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης εγγράφονται πιστώσεις για την
κάλυψη των εξόδων του αστυνοµικού και πυροσβεστικού προσωπικού στα οποία υποβάλλεται
προς υπεράσπισή του ενώπιον των δικαστηρίων για ενέργειές του κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του.
Στον ίδιο προϋπολογισµό εγγράφονται πιστώσεις για την κάλυψη ων εξόδων του προσωπικού
της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού προσωπικού ή των οικογενειών τους , στα
οποία υποβάλλονται όταν παρίστανται ενώπιον δικαστηρίων, ως πολιτικώς ενάγοντες, από
έγκληµα που διαπράχθηκε σε βάρος του, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξαιτίας
αυτών.
«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και για το προσωπικό της Ελληνικής
Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού προσωπικού ή των οικογενειών τους, στα υποβάλλονται
όταν παρίστανται ενώπιον των ∆ικαστηρίων, ως πολιτικώς ενάγοντες, από έγκληµα που
( )
διαπράχθηκε σε βάρος του, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξαιτίας αυτών». 32
Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παραπάνω εξόδων, καθώς και η δικαιολόγησή τους σε βάρος
του ∆ηµοσίου καθορίζονται µε Π.∆/γµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού ∆ηµόσιας
( )
Τάξης". 33
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Σύµφωνα µε την παρ. 4 άρθρου 12 Ν. 3103/03 (ΦΕΚ Α - 23 της 29-1-03):
Το ∆ηµόσιο καλύπτει κάθε απώλεια, λόγω ανωτέρας βίας, χρηµατικών ποσών που έχουν δοθεί σε εξουσιοδοτηµένα
όργανα της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος και του Λιµενικού Σώµατος για
υποθέσεις εµπιστευτικού χαρακτήρα που χειρίζονται, ιδίως εκβιάσεων, οµηριών, εµπορίας ναρκωτικών,
λαθρεµπορίας και αρχαιοκαπηλίας. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία δικαιολόγησης των ποσών αυτών, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
- Σύµφωνα µε το άρθρο 64 του N.3883/2010(ΦΕΚ Α-167): Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν.
1481/1984 (ΦΕΚ 152/Α΄), η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 16 του ν.2018/1992 (ΦΕΚ 33/Α΄) και
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν.3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α΄), καθώς και οι διατάξεις του π.
δ. 15/2007 (ΦΕΚ 11/Α΄) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου αυτής, εφαρµόζονται ανάλογα και για
τους κάθε είδους και κατηγορίας στρατιωτικούς ή πολιτικούς υπαλλήλους των Ε∆ ή µελών των οικογενειών τους
για την υπεράσπιση ή την παράστασή τους ως πολιτικώς εναγόντων ενώπιον δικαστικών αρχών σε υποθέσεις που
πηγάζουν από την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Άρθρο 21

Λέσχες – πρατήρια (34)
1. Όπου οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, µπορεί µε απόφαση του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνοµίας να ιδρύονται λέσχες για το προσωπικό σε οικήµατα που µισθώνονται
από το ∆ηµόσιο για το σκοπό αυτόν ή σε οικήµατα στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του
Υπουργείου. Η οργάνωση και η λειτουργία των λεσχών και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια
ρυθµίζονται µε την απόφαση ίδρυσης τους. Οι δαπάνες προµήθειας των ειδών εξοπλισµού των
λεσχών βαρύνουν το δηµόσιο.
"2. Οι λέσχες χρησιµοποιούνται για την κάλυψη υλικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών
αναγκών του προσωπικού και απαλλάσσονται από φόρους και κάθε είδους τέλη. Τα τυχόν
προκύπτοντα οικονοµικά πλεονάσµατα διατίθενται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
∆ηµόσιας Τάξης". (35)
31
32
33

Σχόλια Η εντός " " παρ. 5 προστέθηκε µε το άρθρο 10 Ν. 2018/1992.
Σχόλια :Το εντός «» εδάφιο της παρ. 6 προστέθηκε µε το άρθρο 55 παρ.1 Ν.3585/2007.

Σχόλια
Η εντός " " παρ. 6 προστέθηκε µε το άρθρο 16 Ν. 2018/1992 και µαζί µε το Π∆ 281/1993, το οποίο
εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 6, εφαρµόζονται αναλόγως και για το στρατιωτικό προσωπικό του Λιµενικού
Σώµατος. Αντικαταστάθηκε εκ νέου και τίθεται ως άνω από το άρθρο 12 του Ν.3103/2003
34
Σχόλια : Για την ίδρυση , οργάνωση , τη λειτουργία και τον έλεγχο των Λεσχών-Πρατηρίων της Ελληνικής
Αστυνοµίας είχε εκδοθεί αρχικά η υπ΄αριθ.8000/8/2ζ από 29.12.1987 (ΦΕΚ Β46) Απόφαση του Αρχηγού
Ελληνικής Αστυνοµίας, της οποίας η παρ. 1 του άρθρου 39 τροποποιήθηκε µε την 8026/22664/3γ από 22.5.1991
(ΦΕΚ Β449) Απόφαση. Σήµερα από την αρχική Απόφαση ισχύουν µόνο τα άρθρα που αναφέρονται στην ίδρυση –
υπαγωγή , στις υπηρεσίες στις οποίες λειτουργούν οι λέσχες και τα Πρατήρια Λεσχών δηλ. τα άρθρα 48 και 49
αντίστοιχα, καθότι εκδόθηκε και ισχύει η 8026/2/92 από 21.7.92 από 21.7.1993 (ΦΕΚ Β-575) Απόφαση του
Αρχηγού µε την οποία καταργήθηκαν και τα άρθρα 2-47 της αρχικής απόφασης.
35
Σχόλια Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 (ΦΕΚ Α' 49).
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3. Στις λέσχες είναι δυνατό να λειτουργεί και πρατήριο ειδών - τροφίµων πού είναι
απαραίτητα για τις ανάγκες του προσωπικού.

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 22
Κατηγορίες και κατανοµή προσωπικού
(Παραλείπεται ως µη ισχύον). (36)
Άρθρο 23
Οργανικές θέσεις αστυνοµικού προσωπικού
(Παραλείπεται ως µη ισχύον). (37)
Άρθρο 24
Ιεραρχική κλίµακα
(Παραλείπεται ως µη ισχύον). (38)
Άρθρο 25
Όριο ηλικίας κατά βαθµούς
1. Το όριο ηλικίας µέχρι το οποίο το αστυνοµικό προσωπικό επιτρέπεται
να υπηρετεί είναι κατά βαθµούς το εξής:
αντιστράτηγος - Αρχηγός
62ο έτος
αντιστράτηγος
61ο έτος
υποστράτηγος
60ο έτος
60ο έτος
ταξίαρχος (39)
αστυνοµικός διευθυντής
58ο έτος
αστυνοµικός υποδιευθυντής
58ο έτος
αστυνόµος α'
57ο έτος
αστυνόµος β' και κατώτεροι του µέχρι
και του αστυφύλακα
55ο έτος
2. (40) …………………………………………………………………………………………
3. Προσωρινά και για όσο χρόνο θα εξακολουθούν να υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνοµία
όσοι ενταχθούν σε αυτή από τη Χωροφυλακή και την Αστυνοµία Πόλεων, το όριο ηλικίας για
τους βαθµούς από αστυνόµο β' και κάτω καθορίζεται ως εξής:
αστυνόµος β'
55ο έτος
54ο έτος (54ο έτος)
υπαστυνόµος (α΄και β΄)(41)
ανθυπαστυνόµος
52ο έτος
αρχιφύλακας
51ο έτος
αστυφύλακας
51ο έτος
Με τη δήλωση ένταξης στην Ελληνική Αστυνοµία οι χωροφύλακες, αστυφύλακες,
υπενωµοτάρχες,
υπαρχιφύλακες,
ενωµοτάρχες,
αρχιφύλακες,
ανθυπασπιστές
και
ανθυπαστυνόµοι µπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους στη ρύθµιση της παρ. 1 αυτού του
άρθρου. (42) "Η υπαγωγή τους ή όχι αποφασίζεται ύστερα από κρίση του συµβουλίου του

36
37
38
39

Σχόλια: Καταργήθηκε µε το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41).
Σχόλια: Καταργήθηκε µε το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41).
Σχόλια: Καταργήθηκε µε το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41).

Σχόλια: Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.3 του Π.∆.159/1986 οι Ταξίαρχοι γενικών καθηκόντων επιτρέπεται να
υπηρετούν µέχρι το 60ο έτος της ηλικίας τους και οι ειδικών καθηκόντων υγειονοµικού µέχρι το 61ο έτος.
40
Σχόλια: Αναφερόταν στο όριο ηλικίας των κοινοτικών φυλάκων και καταργήθηκε µε την επανασύσταση της
Αγροφυλακής.
41
Σχόλια: Οι βαθµοί του Υπαστυνόµου α΄και β΄ που συστήθηκαν µε το Π.∆.159/1986 ορίστηκε ως όριο ηλικίας το 55ο
έτος. Πριν την σύσταση των βαθµών-αρχική ρύθµιση του 1481/1984 ήταν το 54ο έτος.
42
Σχόλια: Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ 241/99 (Α' 200/29.9.99), όσοι από τους υπηρετούντες
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άρθρου 46 που συνεκτιµά και τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 48". (43)
4. Το όριο ηλικίας του αστυνοµικού προσωπικού των ειδικών καθηκόντων είναι κατά βαθµούς
αυξηµένο κατά δύο έτη από το όριο που ορίζεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού. Όριο
ηλικίας του υποστρατήγου υγειονοµικού ορίζεται το 61ο έτος. Οι διατάξεις της παραγράφου
αυτής παύουν να ισχύουν, όταν εξέλθουν από την Ελληνική Αστυνοµία όσοι ενταχθούν
σ'αυτή από τη Χωροφυλακή και την Αστυνοµία Πόλεων.
5. Το όριο ηλικίας των παρ. 1-4 του άρθρου αυτού ισχύει για όλο το αστυνοµικό προσωπικό,
ανεξάρτητα από την ειδικότερη υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία διατελεί.
6. Όπου απαιτείται προσδιορισµός της ηλικίας του προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµόσιας
Τάξης ή των υποψηφίων για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνοµία, ο προσδιορισµός γίνεται µε
βάση τη χρονολογία γέννησης.
Ειδικά για την έξοδο από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ως χρονολογία γέννησης
λαµβάνεται η 31η ∆εκεµβρίου του έτους γέννησης.
Άρθρο 26
Πολιτικό προσωπικό και κοινοτικοί φύλακες
1. (44) Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης διακρίνεται σε
µόνιµο προσωπικό και προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
2. (45) Οι θέσεις του µόνιµου πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης
διαρθρώνονται κατά κλάδους και βαθµούς ως εξής:
Κλάδος ΑΤ1 ∆ιοικητικού:
µε βαθµό
3ο-2ο
45
µε βαθµό
5ο-4ο
105
µε βαθµό
8ο-6ο
270
Κλάδος ΑΤ2 Ιατρικού:
µε βαθµό
6ο-2ο
4
Κλάδος ΑΤ3 Τεχνικού:
µε βαθµό
3ο-2ο
1
µε βαθµό
6ο-4ο
3
Κλάδος ΑΡ1 ∆ιοικητικού:
µε βαθµό
3ο-2ο
2
µε βαθµό
5ο-4ο
6
µε βαθµό
9ο-6ο
18
Κλάδος ΑΡ2 Τεχνικού:
µε βαθµό
3ο-2ο
1
µε βαθµό
5ο-4ο
2
5
µε βαθµό
9ο-6ο
Κλάδος ΜΕ1 ∆ιοικητικού:
µε βαθµό
5ο-4ο
310
µε βαθµό
10ο-6ο
1.241
Κλάδος ΜΕ2 Νοσηλευτικού:
µε βαθµό
5ο-4ο
1
Ανθυπαστυνόµους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες έχουν ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνοµία και µε τη δήλωση
ένταξής τους δεν ζήτησαν την υπαγωγή τους στο προβλεπόµενο από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, όριο
ηλικίας δύνανται, εφόσον το επιθυµούν, να ζητήσουν εγγράφως µε αίτησή τους που δεν ανακαλείται, την υπαγωγή
τους στο ανωτέρω όριο ηλικίας το αργότερο µέχρι το τέλος του µηνός Μαΐου του έτους που συµπληρώνουν το
προβλεπόµενο γι' αυτούς όριο ηλικίας.
Με νοµοθετικές ρυθµίσεις Π.∆.377/2002 ΦΕΚ Α-323) δόθηκε το δικαίωµα σε αυτούς που δεν είχαν ζητήσει την
υπαγωγή τους στο ανώτατο όριο ηλικίας να ζητήσουν εγγράφως την υπαγωγή τους.
43

Σχόλια Το τελευταίο εντός " " εδ. της παρ. 3 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του
άρθρου 2 Π.Ν.Π. 24/24 Απρ. 1985 (ΦΕΚ Α' 71).
44
Σχόλια: Οι παρ. 1,2, εν µέρει 3 ουσιαστικά καταργήθηκαν µε τα άρθρα 21 και 33 του Ν 2800/2000
Βλέπε άρθρο 11 Ν. 2399/1996 (ΦΕΚ Α' 90), µε το οποίο χορηγείται, από 01.01.1996, µηνιαία ειδική αποζηµίωση
ως κίνητρο παραγωγικότητας: 1. Στο τακτικό πολιτικό προσωπικό του Υπ. ∆ηµόσιας Τάξης που προβλέπεται από
την παρ. 2 του παρόντος άρθρου και 2. Στο πολιτικό προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου του ιδίου Υπουργείου, που αµείβεται µε βάση το Ν. 1505/1984 (ΦΕΚ Α' 194). Βλέπε και άρθρο 27 του ν.
2800/2000 (ΦΕΚ Α 41/29.2.2000) σχετικά µε τη σύσταση Οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού στο
Πυροσβεστικό Σώµα και την κατάργηση αντιστοίχων θέσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου. Επίσης µε το άρθρο 21 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41/29.2.2000) καταργήθηκαν οι θέσεις του παρόντος
άρθρου για το σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας και αντί αυτών συνεστήθησαν νέες θέσεις.
45
Σχόλια: Βλέπε προηγούµενο σχόλιο.
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µε βαθµό
10ο-6ο
2
Κλάδος ΜΕ3 Χειριστών Μηχανών Η/Υ:
µε βαθµό
5ο-4ο
6
µε βαθµό
9ο-6ο
26
Κλάδος ΜΕ4 Εµφανιστών Ακτινολογικών Μηχανηµάτων:
µε βαθµό
10ο-4ο
2
Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων:
µε βαθµό
12ο-7ο
18
3. Οι θέσεις του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διακρίνονται ως εξής:
α. 8 θέσεις ειδικών συµβούλων και επιστηµονικών συνεργατών, σύµφωνα µε το Ν.
1320/1983 (ΦΕΚ Α' 6).
β. 10 θέσεις ειδικών συνεργατών του κλάδου ασφαλείας µε σύµβαση αορίστου χρόνου
σύµφωνα µε το Ν.Π.∆. 3/1973 (ΦΕΚ Α' 294).
γ. 4 θέσεις επιστηµόνων, που κατέχουν. τουλάχιστον πτυχίο ανώτατης σχολής, ειδικών στην
εσωτερική δοµή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή στα λειτουργικά προγράµµατα ηλεκτρονικών
υπολογιστών ή στα δίκτυα επικοινωνιών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή στην επιχειρησιακή
έρευνα µε σύµβαση ενός έτους που µπορεί να ανανεώνεται.
δ. Θέσεις βοηθητικού προσωπικού.
δα. 32 θέσεις ηµεροµίσθιων εργατών µε σύµβαση αορίστου χρόνου.
δβ. 100 θέσεις ηµεροµίσθιων εργατοτεχνιτών µε σύµβαση αορίστου χρόνου.
δγ. 207 θέσεις ηµεροµίσθιων τεχνιτών µε σύµβαση αορίστου χρόνου.
δδ. 50 θέσεις οδηγών αυτοκινήτων µε σύµβαση ορισµένου ή αορίστου χρόνου.
ε. 1043 Θέσεις ωροµίσθιων καθαριστριών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης είναι δυνατό να
αυξοµειώνονται οι θέσεις καθαριστριών και να καθορίζεται ο χρόνος απασχόλησής τους. Οι
καθαρίστριες προσλαµβάνονται µε απόφαση του προϊσταµένου της οικείας υπηρεσίας. Σε
περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας που διαρκεί τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες επιτρέπεται να
προσλαµβάνονται αναπληρώτριες τους χωρίς καµία αποτύπωση. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται
οι διατάξεις που διέπουν τις καθαρίστριες των λοιπών δηµόσιων υπηρεσιών.
4. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και
∆ηµόσιας Τάξης, µπορούν να συνιστώνται θέσεις µαγείρων και βοηθών µαγείρων,
τραπεζοκόµων και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου ή
αορίστου χρόνου, για να καλύπτουν τις ανάγκες λειτουργίας των µαγειρείων και εστιατορίων
των σχολών του Υπουργείου και των παραρτηµάτων τους, καθώς και τις ανάγκες λειτουργίας
των υπηρεσιών που έχουν λέσχες ή παρασκευάζουν συσσίτιο.
Με τα ίδια διατάγµατα είναι δυνατό να ιδρύονται και θέσεις κουρέων µε σύµβαση εργασίας
ορισµένου ή αορίστου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών των λεσχών, των σχολών και
των παραρτηµάτων τους. (46)
5. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης,
µπορεί να συνιστώνται νέοι κλάδοι µόνιµου πολιτικού προσωπικού, να συγχωνεύονται ή να
κατανέµονται οι υπάρχουσες, να αναδιαρθρώνονται οι θέσεις του προσωπικού αυτού κατά
κλάδους και βαθµούς και να καθορίζονται τα ειδικά τυπικό προσόντα που απαιτούνται για
διορισµό στους εισαγωγικούς βαθµούς κάθε κλάδου. Με όµοια διατάγµατα κατανέµονται κατά
ειδικότητα οι θέσεις του πολιτικού προσωπικού µε σχέση ιδιωτικού δικαίου και καθορίζονται
τα ειδικά τυπικά προσόντα που απαιτούνται για διορισµό στις θέσεις αυτές. (47)
6. (48) ………..
7. (49) ………..
8. Οι εντάξεις, µετατάξεις, αποσπάσεις και απολύσεις του µόνιµου πολιτικού προσωπικού
γίνονται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης µετά από κρίση του οικείου υπηρεσιακού
συµβουλίου.
9. Οι κενές θέσεις του τακτικού πολιτικού προσωπικού πληρούνται µε απόφαση του Υπουργού
∆ηµόσιας Τάξης, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας. Με
την απόφαση αυτή καθορίζονται οι θέσεις που πρέπει να πληρωθούν, η διαδικασία επιλογής,
46
47

Βλέπε το Π.∆. 245/1988 (ΦΕΚ Α-105)

Βλέπε το Π.∆. 219/1988 «Προσόντα πολιτικού προσωπικού/Υ.∆.Τ. µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Για τα
προσόντα διορισµού ή ειδικότητες του µόνιµου ή αορίστου χρόνου πολιτικού προσωπικού βλέπε το Π.∆.50/2001
(ΦΕΚ Α-39) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.347/2003 (ΦΕΚ Α-315).
48
Καταργήθηκε µε Ν 2800/2000.
49

Καταργήθηκε µε το Ν.1586/86.
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τα προσόντα των υποψηφίων, η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια. (50)
10. Ο κανονισµός προσωπικού µπορεί να ορίζει για το πολιτικό προσωπικό, λόγω της
αποστολής που υπηρετεί, υποχρεώσεις και περιορισµούς δικαιωµάτων πέραν εκείνων που
προβλέπει ο υπαλληλικός κώδικας. Οι διατάξεις περί δηµοσίων υπαλλήλων διέπουν το
πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου σ' όλα τα θέµατα, εκτός από εκείνα που ρυθµίζονται
διαφορετικά στον παρόντα νόµο ή στις πράξεις που εκδίδονται για την εφαρµογή του.
11. Όταν κενώνονται θέσεις υπαλλήλων κλάδου ΜΕ, (τώρα ∆Ε) είναι δυνατό να
προσλαµβάνονται στις θέσεις αυτές πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε
µεταφορά ισάριθµων θέσεων κλάδου ΜΕ στον κλάδο ΑΤ (τώρα ΠΕ).
12. Καταργήθηκε . Αναφερόταν στις οργανικές θέσεις κοινοτικών φυλάκων.

50

Σχετικά µε την πλήρωση θέσεων του τακτικού προσωπικού του Υ∆Τ είναι ο Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης όπως τροποποιήθηκε µε Ν.3260/1994 και
ισχύει.
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ΤΜΗΜΑ Β':
Προέλευση αστυνοµικού προσωπικού
Άρθρο 27
Προέλευση αστυφυλάκων και αρχιφυλάκων
1. Ως δόκιµοι αστυφύλακες γενικών και ειδικών καθηκόντων κατατάσσονται άνδρες και
γυναίκες έλληνες πολίτες ή οµογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κύπρο, την Τουρκία, ηλικίας
18 -26 (51) ετών, απόφοιτοι λυκείου ή εξατάξιου γυµνασίου ή άλλης
αναγνωρισµένης σχολής. (52)
2. Οι αστυφύλακες µετά την ευδόκιµη αποφοίτησή τους από τη σχολή υπηρετούν για δύο
χρόνια σε περιφερειακές υπηρεσίες (53). Κατά τη διάρκεια της φοίτησης ο δόκιµος
αστυφύλακας απολύεται οποτεδήποτε µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας,
αν χάσει κάποιο από τα προς κατάταξη προσόντα ή για πειθαρχικούς λόγους. Οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία απόλυσης καθορίζονται µε τον κανονισµό προσωπικού (54). Μετά τη
συµπλήρωση δύο ετών δοκιµαστικής υπηρεσίας, στην οποίας δεν περιλαµβάνεται ο χρόνος
φοίτησής τους στη σχολή, οι αστυφύλακες υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις πάνω σε
πρακτικά θέµατα (55) . Στη συνέχεια το αρµόδιο συµβούλιο κρίνει για την παραµονή τους στην
Ελληνική Αστυνοµία µε το βαθµό του αστυφύλακα ή την απόλυσή τους. Η κρίση του
συµβουλίου βασίζεται στις προτάσεις των προϊσταµένων του δοκίµου, στην επίδοσή του στη
σχολή και στα αποτελέσµατα των εξετάσεων. Ο τρόπος διενέργειας των εξετάσεων, η
εξεταστέα ύλη, η βαθµολογία, η διαδικασία των κρίσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια
ρυθµίζονται µε τον κανονισµό προσωπικού (56). Για όσους ενταχθούν στην Ελληνική
Αστυνοµία από τη Χωροφυλακή και την Αστυνοµία Πόλεων εφαρµόζονται οι διατάξεις που
ίσχυαν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του νόµου αυτού.
3. Οι άνδρες και γυναίκες αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων προέρχονται από
……………………………………………………….(57).
Ο αριθµός των κενών θέσεων για τις οποίες ενεργούνται οι εξετάσεις καθορίζεται µε απόφαση
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 41 παρ. 8 του
νόµου αυτού.
4. Οι αστυφύλακες του τµήµατος µουσικής προέρχονται από ιδιώτες που έχουν εκπληρώσει
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόµιµα και έχουν τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα, που ορίζονται στον κανονισµό προσωπικού. Οι αρχιφύλακες του
τµήµατος µουσικής προέρχονται από αστυφύλακες του τµήµατος µουσικής ύστερα από
προαγωγικές εξετάσεις.
Τα προσόντα των υποψηφίων και οι λεπτοµέρειες διεξαγωγής των εξετάσεων ρυθµίζονται µε
τον κανονισµό προσωπικού. (58)
5. Ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνοµία, για όσους κατατάσσονται σε αυτή πριν
εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης
στρατιωτικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση απόλυσης ή αποβολής από την Ελληνική Αστυνοµία
εκείνων που δεν έχουν συµπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής υποχρέωσης πριν από την
51
52

53
54
55
56
57
58

Σύµφωνα µε το άρθρο µόνο του Π.∆. 257/90 (ΦΕΚ 105 - Α' της 8/8/90) για τα έτη 1990 και 1991 το όριο ηλικίας
αυξήθηκε από το 26o στο 28o έτος.
Το β' εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 27 όριζε ότι «Από τους κατατασσόµενους µέχρι χίλιοι κάθε χρόνο µπορεί να
είναι αστράτευτοι και οι υπόλοιποι να εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί
νόµιµα. Ο παραπάνω αριθµός µπορεί να αυξάνεται µε απόφαση του Κ.Υ.Σ.Ε.Α. «Η διάταξη αυτή κατέστη
ανενεργή µετά τη νέα ρύθµιση που εισήγαγε το άρθρο 1 (περιπτ. 7) του Π.∆. 496/1987 (ΦΕΚ 229-Α' της
29/12/87), σύµφωνα µε το οποίο µεταξύ των προσόντων για την κατάταξη στην Αστυνοµία είναι και η
εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόµιµη απαλλαγή από αυτές. Όµως και η διάταξη αυτή κατέστη
ανενεργής, λόγω εισαγωγής ιδιωτών στις Αστυν. Σχολές (Αξ/κών Αστυφυλάκων), µε το σύστηµα των Γενικών
Εξετάσεων, ανεξάρτητα από την εκπλήρωση ή µη των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου.7 του Π.∆100/93 οι νεοξερχόµενοι Αστυφ/κες τοποθετούνται πλέον και
εκτελούν υπηρεσία σε όλες τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας.
∆ες άρθρα 12 επόµ. του Π.∆. 496/1987 (ΦΕΚ 229 - Α' της 29-12-87).
Αφορά τους εισαχθέντες µε το παλαιό σύστηµα (Π .∆. 496/1987)
∆ες άρθρα 12 και επόµ. του Π.∆. 496/1987 (ΦΕΚ 229 - Α' της 29/12/1987)
∆ες παρ.2 άρθρου 7 Ν.2226/94 (Α-122)
Αφορούσε την προέλευση αστυφυλάκων και αρχιφυλάκων του τµήµατος µουσικής ,έπαυσε να ισχύει µετά την
κατάργηση των οργανικών θέσεων του προσωπικού της µουσικής και της ένταξης στο προσωπικό γενικών
καθηκόντων.
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παρέλευση οκταετούς πραγµατικής υπηρεσίας, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο
στις ένοπλες δυνάµεις.
«6. Οι οµογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνοµία αποκτούν αυτοδικαίως την
ελληνική ιθαγένεια από την εισαγωγή τους στις Αστυνοµικές Σχολές ή από την κατάταξή
τους.» (59)

Άρθρο 28
Προέλευση ανθυπαστυνόµων
1. (60) Οι άνδρες και γυναίκες ανθυπαστυνόµοι γενικών καθηκόντων προέρχονται από
αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων, ύστερα από προαγωγικές εξετάσεις. ∆ικαίωµα συµµετοχής
στις προαγωγικές εξετάσεις για το βαθµό του ανθυπαστυνόµου έχουν οι αρχιφύλακες που
συµπληρώνουν, µέχρι τη χρονολογία προκήρυξης των εξετάσεων, 5 χρόνια ευδόκιµης
πραγµατικής υπηρεσίας στο βαθµό αρχιφύλακα.
2. Για τους ενωµοτάρχες και αρχιφύλακες παραγωγικών σχολών που θα ενταχθούν στην
Ελληνική Αστυνοµία ως αρχιφύλακες εφαρµόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την
έναρξη ισχύος αυτού του νόµου. Τα ίδια εφαρµόζονται και για τους χωροφύλακες και
αστυφύλακες που θα ενταχθούν στην Ελληνική Αστυνοµία και θα εξελιχθούν στο βαθµό του
αρχιφύλακα µε προαγωγικές εξετάσεις.
3. (61) Οι ανθυπαστυνόµοι του τµήµατος µουσικής προέρχονται από αρχιφύλακες του τµήµατος
µουσικής, ύστερα από προαγωγικές εξετάσεις.
4. (62) Τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, η διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων
και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια ρυθµίζονται από τον κανονισµό προσωπικού.
Άρθρο 29
Βαθµολογική εξέλιξη ανθυπαστυνόµων
1. Για τους ανθυπασπιστές και ανθυπαστυνόµους που θα ενταχθούν στην Ελληνική Αστυνοµία
ως ανθυπαστυνόµοι εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.∆. 649/1970, όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 15 του Ν. 1339/1983 (ΦΕΚ Α' 35), µε τις ακόλουθες
διαφοροποιήσεις:
α. Όσοι αποφοιτούν ευδόκιµα από τη σχολή µετεκπαίδευσης ανθυπαστυνόµων προάγονται
(63)
µετά συµπλήρωση τριών ετών από την έξοδό τους από τη σχολή στο βαθµό του
υπαστυνόµου (64). Μετά την προαγωγή τους αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 671/1977
(ΦΕΚ Α' 236), (65) όπως τροποποιήθηκε ή συµπληρώθηκε µεταγενέστερα.
β. Οι ίδιες διατάξεις εφαρµόζονται και για τους ενωµοτάρχες, αρχιφύλακες, χωροφύλακες και
αστυφύλακες που θα ενταχθούν στην Ελληνική Αστυνοµία και θα εξελιχθούν στο βαθµό του
ανθυπαστυνόµου.
2. Οι ανθυπαστυνόµοι του άρθρου αυτού, που δεν εισέρχονται στη σχολή µετεκπαίδευσης ή
δεν αποφοιτούν ευδόκιµα από αυτή, εξελίσσονται µόνο µισθολογικά. (66)
59

60
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65
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Η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του Ν.1481/1984 τίθεται ως άνω όπως προστέθηκε µε το άρθρο 8 παρ.1 του
Ν.3938/2011. Με την παράγραφο 2 του ιδίου νόµου ορίζεται ότι : Οι οµογενείς που υπηρετούν στην Ελληνική
Αστυνοµία αποκτούν αυτοδικαίως την ελληνική ιθαγένεια από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Οι παράγραφοι 1 και 4 καταργήθηκαν µε το άρθρο 16 του Ν.3686/2008 (ΦΕΚ Α-58).
Αφορούσε την προέλευση αστυφυλάκων και αρχιφυλάκων του τµήµατος µουσικής ,έπαυσε να ισχύει µετά την
κατάργηση των οργανικών θέσεων του προσωπικού της µουσικής και της ένταξης στο προσωπικό γενικών
καθηκόντων.
Οι παράγραφοι 1 και 4 καταργήθηκαν µε το άρθρο 16 του Ν.3686/2008 (ΦΕΚ Α-58).
Η περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 29 όριζε ότι οι απόφοιτοι της Σχολής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων
«προάγονται µετά τη συµπλήρωση τριών ετών από την έξοδό τους από τη σχολή στο βαθµό του υπαστυνόµου».
Η ρύθµιση όµως αυτή καταργήθηκε και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Π.∆. 159/1986 «Οι
ανθυπαστυνόµοι όταν αποφοιτούν ευδόκιµα από την οικεία σχολή µετεκπαίδευσης προάγονται αµέσως στο βαθµό
του υπαστυνόµου β' και ύστερα από την προαγωγή τους αυτή διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν για όσους
εξελίσσονται σε αξιωµατικούς χωρίς προηγούµενη φοίτηση στο τµήµα υπαστυνόµων της σχολής αξιωµατικών ως
δόκιµοι υπαστυνόµοι».
Νοείται ο βαθµός του Υπαστυνόµου Β' (µετά τη ρύθµιση που εισήγαγε το Π.∆. 159/86, θεσπίζοντάς τους βαθµούς
Υπαστ. Β' και Α' στη θέση του βαθµού του Υπαστυνόµου.
Με τα Π.∆.24/1997 και 100/2003 ρυθµίζονται τα θέµατα προαγωγών και αποστρατείας κ.λ.π. καθώς και
τοποθετήσεων, µεταθέσεων αντίστοιχα του εν λόγω προσωπικού.
Ήδη σε ισχύ ο Ν.3686/2008 (ΦΕΚ Α-58) στο άρθρο 7 ορίζεται η βαθµολογική εξέλιξη των Ανθυπαστυνόµων από
ΤΕΜΑ και όσων δεν θελήσουν να φοιτήσουν σε αυτή. Για αυτούς εκτός ΤΕΜΑ ισχύει η παρ. 10 του άρθρου 7 του
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Άρθρο 30
Προέλευση αξιωµατικών γενικών καθηκόντων (67)
Υπαστυνόµοι γενικών καθηκόντων είναι οι άνδρες και οι γυναίκες που αποφοιτούν από το
Τµήµα Υπαστυνόµων της Σχολής Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Στο τµήµα αυτό εισάγονται ύστερα από εξετάσεις: (68)
1. Ανθυπαστυνόµοι και αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων ηλικίας µέχρι 35 (69) ετών κατά το
χρόνο διενέργειας των εξετάσεων, που έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου
γυµνασίου ή άλλης αναγνωρισµένης ισότιµης σχολής. (70)
2. Αστυφύλακες ηλικίας µέχρι 35 ετών κατά το χρόνο διενέργειας των εξετάσεων, που είναι
πτυχιούχοι οποιουδήποτε ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος, και ιδιώτες ηλικίας µέχρι 28
ετών κατά το χρόνο διενέργειας των εξετάσεων, που έχουν πτυχίο νοµικών ή πολιτικών ή
οικονοµικών επιστηµών ή κοινωνιολογίας ελληνικού ή ισότιµου αλλοδαπού ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύµατος.
Άρθρο 31
Προέλευση αξιωµατικών ειδικών καθηκόντων (71)
"1. Οι υγειονοµικοί αξιωµατικοί (ιατροί και οδοντίατροι) προέρχονται:
α. Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων. Στη σχολή αυτή εισάγονται, ειδικά για
τον σκοπό αυτόν και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, µαθητές, ο αριθµός των οποίων
καθορίζεται κάθε φορά µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, ∆ηµόσιας Τάξης
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Τα έξοδα εκπαίδευσης, στρατωνισµού και συντήρησης των µαθητών αυτών βαρύνουν τον
προϋπολογισµό του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης. Οι ανωτέρω υποχρεούνται να υπηρετήσουν
ως υγειονοµικοί αξιωµατικοί στην Ελληνική Αστυνοµία, τουλάχιστον επί 15 έτη οι οδοντίατροι
και 18 έτη οι ιατροί των άλλων ειδικοτήτων. Σε περίπτωση αποχωρήσεως πριν από την λήξη
του υποχρεωτικού χρόνου παραµονής έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.
683/1977.
Οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις νόµων, διαταγµάτων και κανονισµών που αφορούν τους
µαθητές τις Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων, εφαρµόζονται και για αυτούς.
β. Από ιδιώτες ιατρούς, ηλικίας µέχρι 40 ετών, που προσλαµβάνονται ύστερα από επιλογή, µε
το βαθµό του αστυνόµου Β', εφόσον πρόκειται να καλυφθούν ανάγκες της υγειονοµικής
υπηρεσίας σε ιατρούς ορισµένων ειδικοτήτων. Για τον υπολογισµό του ορίου ηλικίας ως
ηµεροµηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους από την γέννηση
του υποψηφίου. Τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια
ρυθµίζονται µε τον κανονισµό προσωπικού.
Οι διατάξεις του Ν. 671/1977 (ΦΕΚ ΜΑ' 236), όπως εκάστοτε ισχύουν, εφαρµόζονται και για
το προσωπικό της παρούσας παραγράφου".
2. Η προέλευση του ιερέα υπαστυνόµου, τα ουσιαστικά και τυπικά του προσόντα και ο τρόπος
επιλογής του καθορίζονται µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας.
3. Οι υπαστυνόµοι του τµήµατος µουσικής προέρχεται από ανθυπαστυνόµους, ύστερα από
προαγωγικές εξετάσεις για κάλυψη υφιστάµενων κενών οργανικών θέσεων. Τα λοιπά
προσόντα των υποψηφίων και η διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων, το αντικείµενο των
εξετάσεων, η βαθµολογία και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε τον κανονισµό
Ν.3686/2008 σύµφωνα µε την οποία : 7.Οι ανθυπαστυνόµοι της παραγράφου 2 του άρθρου 10, που δεν προάγονται κατ’
εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων (ΤΕΜΑ), προάγονται µε τη συµπλήρωση είκοσι έξι (26) ετών
πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, στο βαθµό του υπαστυνόµου β΄, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται µόνο
µία (1) φορά, τον ∆εκέµβριο του προηγούµενου έτους αυτού εντός του οποίου συµπληρώνουν τον απαιτούµενο για προαγωγή
χρόνο, εφόσον έχουν εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων. Οι ανωτέρω υπαστυνόµοι β΄ εξοµοιώνονται µε αξιωµατικούς του ν.δ.
649/1970 και, µε τη συµπλήρωση τριών (3) ετών στο βαθµό τους, προάγονται στο βαθµό του υπαστυνόµου α΄.
67
68
69
70
71

Για την προέλευση των Αξ/κών γενικών καθηκόντων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 Π.∆.24/1997.
Σύµφωνα µε τον Ν.2226/1994 σε συνδυασµό µε το Π.∆.4/1995 η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Αξιωµατικών
της Ελληνικής Αστυνοµίας γίνεται πλέον µε το σύστηµα των Πανελληνίων Εξετάσεων.
Το όριο ηλικίας των 35 ετών έχει µειωθεί στο 30 και εισάγονται στη Σχολή Αξ/κών σύµφωνα µε τη διαδικασία των
εξετάσεων του εθνικού απολυτηρίου (Π.∆. 4/1995) .
Τα προσόντα των αστυνοµικών που εισάγονται στη Σ.Α.Ε.Α. µε το σύστηµα των Πανελληνίων εξετάσεων
καθορίζονται από το Π.∆.4/1995 .
Για την προέλευση των Αξ/κών ειδικών καθηκόντων ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆.373/2002
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προσωπικού.
4. Όσοι από τους αστυφύλακες, αρχιφύλακες ή ανθυπαστυνόµους αποκτούν το πτυχίο, που
ορίζεται ως τυπικό προσόν για την κατάληψη θέσης υπαστυνόµου µιας κατηγορίας
προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας, προάγονται στο βαθµό του
υπαστυνόµου µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού ∆ηµόσιας
Τάξης και εντάσσονται στο προσωπικό της συγκεκριµένης κατηγορίας. Αν δεν υπάρχει κενή
οργανική θέση, διατηρούνται ως υπεράριθµοι µέχρι να καταλάβουν οργανική θέση. Το ίδιο
εφαρµόζεται και στους αξιωµατικούς, οι οποίοι όµως εντάσσονται µε το βαθµό που φέρουν. Οι
αξιωµατικοί αυτοί εντάσσονται κατά σειρά αρχαιότητας, ύστερα από τους υπάρχοντες
οµοιοβάθµους τους της ίδιας κατηγορίας κατά την ηµεροµηνία ένταξής τους.
5. Για την προέλευση των αστυκτηνιάτρων εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις που ίσχυαν για
τους αστυκτηνιάτρους της Αστυνοµίας Πόλεων.
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ΤΜΗΜΑ Γ':
∆ιοίκηση υπηρεσιών
Άρθρο 32
∆ιοίκηση
1. Ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης (72) προΐστανται όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου και
κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση τους. Ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση
της Ελληνικής Αστυνοµίας και είναι άµεσα υπεύθυνος απέναντι στον Υπουργό για την άσκηση
των καθηκόντων του. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος ασκεί τη διοίκηση του
Πυροσβεστικού Σώµατος και είναι άµεσα υπεύθυνος απέναντι στον Υπουργό για την άσκηση
των καθηκόντων του.
"2. Ο Αρχηγός, οι προϊστάµενοι των κλάδων και οι διευθυντές των γενικών αστυνοµικών
διευθύνσεων, των αστυνοµικών διευθύνσεων και τον διευθύνσεων των υπηρεσιών µπορεί να
µεταβιβάζουν, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης, σε
υφισταµένους τους το δικαίωµα υπογραφής µε "εντολή" τους για θέµατα της αρµοδιότητάς
τους, εκτός από αυτά που τους µεταβίβασε µε απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών
και ∆ηµόσιας Τάξης ή οι προϊστάµενοί τους". (73)
3. Πειθαρχική δικαιοδοσία πάνω στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και του
Πυροσβεστικού Σώµατος έχει µόνο ο Υπουργός, ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου
∆ηµόσιας Τάξης και οι αρµόδιοι βαθµοφόροι της Ελληνικής Αστυνοµίας και του
Πυροσβεστικού Σώµατος, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις οικείες διατάξεις αυτού του νόµου
και του κεφαλαίου περί πειθαρχίας του κανονισµού προσωπικού.

Άρθρο 33
Βαθµοί διοικούντων
(Παραλείπεται ως µη ισχύον). (74)

72

Σχόλια: Όπου αναφέρεται «Υπουργείο Εσωτερικών κ΄ ∆ηµόσιας Τάξης» ή «Υπουργός Εσωτερικών και ∆ηµόσιας
Τάξης» σήµερα νοείται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αντίστοιχα
(Π.∆.184/2009 ΦΕΚ Α 213).
73
Σχόλια: Η παρ. 2 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν.
1590/1986 (ΦΕΚ Α' 49).
74
Σχόλια: Καταργήθηκε µε το άρθρο 30 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41).
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ΤΜΗΜΑ ∆':
Καθήκοντα-δικαιώµατα προσωπικού
Άρθρο 34
Ειδικές υποχρεώσεις προσωπικού
1. Το αστυνοµικό προσωπικό και οι κοινοτικοί φύλακες φέρουν στολή, που ο τύπος της
καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης.
2. Η διαµονή του αστυνοµικού προσωπικού στα οικήµατα των υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνοµίας είναι προαιρετική. Οι προϋποθέσεις διαµονής καθορίζονται από τον κανονισµό
προσωπικού.
3. (75)
Άρθρο 35
Υποχρεωτική υπηρεσία
1. Οι αποφοιτούντες από τις σχολές του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης υποχρεούνται να
υπηρετήσουν στην Ελληνική Αστυνοµία επί ορισµένο χρονικό διάστηµα, χωρίς δικαίωµα
παραίτησης, ως εξής:
α. Οι αστυφύλακες οκτώ έτη από την κατάταξή τους, περιλαµβανοµένου του χρόνου
εκπαίδευσης και του χρόνου δοκιµασίας.
β. Οι υπαστυνόµοι δέκα έτη από τότε που αποφοιτούν από τη σχολή αξιωµατικών.
2. Με τον κανονισµό προσωπικού είναι δυνατό να προβλέπεται χρονικό διάστηµα
υποχρεωτικής υπηρεσίας για όσους από το αστυνοµικό προσωπικό:
α. Μετεκπαιδεύονται στις σχολές Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης.
β. Εκπαιδεύονται ή µετεκπαιδεύονται στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό εκτός των σχολών του
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης.
γ. Εισέρχονται στα σώµατα της Ελληνικής Αστυνοµίας ως αξιωµατικοί ειδικών υπηρεσιών.
3. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας δικαιούται να ζητήσει την έξοδό του από την
υπηρεσία και πριν λήξει ο χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας, εάν η παραµονή του στην
υπηρεσία αποβαίνει ιδιαίτερα επαχθής για την επαγγελµατική του σταδιοδροµία σε άλλους
τοµείς ή παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, εφόσον έχει διανύσει
τα 2/3 του χρόνου υποχρεωτικής υπηρεσίας. Για τη συνδροµή ή όχι των λόγων αυτών
αποφαίνεται οριστικά το κατά περίπτωση αρµόδιο συµβούλιο των άρθρων 45 και 47.
Άρθρο 36
Αποδοχές προσωπικού
1. Οι αποδοχές του αστυνοµικού προσωπικού καθορίζονται από το νόµο για το µισθολόγιο
των στρατιωτικών.
Η µισθολογική αντιστοιχία του αστυνοµικού προσωπικού προς τους στρατιωτικούς του
στρατού ξηράς έχει ως εξής:
Αστυνοµικό Προσωπικό
αντιστράτηγος - Αρχηγός
αντιστράτηγος αστυνοµίας
υποστράτηγος αστυνοµίας
Ταξίαρχος αστυνοµίας
αστυνοµικός διευθυντής
αστυνοµικός υποδιευθυντής
αστυνόµος α'
αστυνόµος β'
υπαστυνόµος α΄(76)
υπαστυνόµος β΄
ανθυπαστυνόµος
αρχιφύλακας
υπαρχιφύλακας (77)
αστυφύλακας
75
76
77

Προσωπικό Στρατού Ξηράς
αντιστράτηγος - Αρχηγός ΓΕΣ
αντιστράτηγος
υποστράτηγος
Ταξίαρχος
συνταγµατάρχης
αντισυνταγµατάρχης
ταγµατάρχης
λοχαγός
υπολοχαγός
ανθυπολοχαγός
ανθυπασπιστής
αρχιλοχίας
επιλοχίας
λοχίας

Σχόλια:

Καταργήθηκε µε την παρ. 5 άρθρου 5 Ν. 2452/1996, ΦΕΚ Α' 283).

Σχόλια:

Ο βαθµός του υπαρχιφύλακα προστέθηκε µε το άρθρο 12 του Ν.3686/2008

Σχόλια:

Οι βαθµοί των Υπαστυνόµου α΄και β΄ προστέθηκαν µε το άρθρο 1 και 2 του Π.∆.159/1986
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2. Οι αποδοχές του αστυνοµικού προσωπικού υπόκεινται και στις παραπάνω κρατήσεις και
µειώσεις:
α. Λόγω παράνοµης απουσίας από την υπηρεσία, 100% των αποδοχών που αντιστοιχούν στο
χρόνο απουσίας.
β. Λόγω προφυλάκισης, 50% του συνόλου των αποδοχών του χρόνου προφυλάκισης. Το
ποσό αυτό επιστρέφεται σε περίπτωση αθώωσης ή απαλλαγής ή µη παραποµπής στο
ακροατήριο.
γ. Λόγω καταδίκης, 50% του συνόλου των αποδοχών του χρονικού διαστήµατος έκτισης της
ποινής.
δ. Λόγω λήψης κανονικής άδειας πέραν της δικαιούµενης, 50% του συνόλου των αποδοχών
του ανάλογου χρόνου.
ε. Λόγω επιβολής ποινής προστίµου για πειθαρχικό παράπτωµα.
στ. Λόγω ποινής αργίας µε πρόσκαιρη παύση, 20% του συνόλου των αποδοχών του
ανάλογου χρόνου.
ζ. Λόγω ποινής αργίας µε απόλυση, 25% του συνόλου των αποδοχών του ανάλογου χρόνου.
η. Υπέρ των λεσχών του προσωπικού του σώµατος, σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε απόφαση
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας.
θ. Λόγω διαθεσιµότητας, εκτός εκείνης για λόγους υγείας, 10% του συνόλου των αποδοχών
του ανάλογου χρόνου.
3. Τα ποσά των παραπάνω κρατήσεων περιέρχονται στον οικείο φορέα ασφάλισης.
4. Οι αποδοχές των δόκιµων αστυφυλάκων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ορίζονται
από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος αυτού του νόµου και δεν υπόκεινται
σε καµία κράτηση.
5. Οι δόκιµοι υπαστυνόµοι, που προέρχονται από πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους λαµβάνουν τις αποδοχές
ανθυπαστυνόµου.
6. Οι εκπαιδευόµενοι και µετεκπαιδευόµενοι στην αστυνοµική ακαδηµία, µε εξαίρεση τους
δοκίµους, λαµβάνουν εκπαιδευτική αποζηµίωση. Το ύψος της αποζηµίωσης αυτής καθορίζεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης.
7. Οι αποδοχές του προσωπικού του εδαφίου γ' της παρ. 3 του άρθρου 26 καθορίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης.
Άρθρο 37
Οδοιπορικά έξοδα - επίδοµα ειδικών συνθηκών
1. Το αστυνοµικό προσωπικό δικαιούται οδοιπορικά έξοδα και τις συναφείς αποζηµιώσεις,
όταν µετατίθεται ή εκτελεί υπηρεσία εκτός έδρας, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Ν.
617/1977 (ΦΕΚ 166) για το προσωπικό της Χωροφυλακής µε αντίστοιχο βαθµό.
2. Οι δόκιµοι αξιωµατικοί και οι δόκιµοι αστυφύλακες για τα οδοιπορικά έξοδα και τις
αποζηµιώσεις λογίζονται ότι φέρουν το βαθµό για τον οποίο εκπαιδεύονται.
3. Κυρώνεται και ισχύει από τότε που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η
108918/315/25.9.80 (ΦΕΚ 1018/1980 τ. Β' ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
∆ηµόσιας Τάξης. (78)
Το καθοριζόµενο µε την απόφαση αυτή χρηµατικό ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης.
Άρθρο 38
Υγειονοµική περίθαλψη
1. Η ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη του προσωπικού της ελληνικής αστυνοµίας γίνεται
από τους υγειονοµικούς αξιωµατικούς της. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της
περίθαλψης αυτής και κάθε σχετική λεπτοµέρεια ορίζονται στον κανονισµό προσωπικού. (79)
2. Όπου δεν υπάρχουν υγειονοµικοί αξιωµατικοί, η ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη
γίνεται από τους υγειονοµικούς αξιωµατικούς των ενόπλων δυνάµεων και όπου δεν
78

Σχόλια: Σήµερα σε ισχύ η Υ.Α. 2/72000/0022/2001(ΦΕΚ Β-1702/10-12-2001) Οδοιπορικά και λοιπά έξοδα,
εκπαιδευτική αποζηµίωση των Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών, όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 2/42870/
0022/2006 (ΦΕΚ Β 1357/14.09.2006)
79

Σχόλια: ∆ες το Π.∆. 584/1985.
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υπάρχουν, από ιατρούς δηµόσιους υπάλληλους ή ιδιώτες σύµφωνα µε όσα ισχύουν για τους
δηµόσιους υπάλληλους.
3. Για τη νοσοκοµειακή και φαρµακευτική περίθαλψη του αστυνοµικού προσωπικού που είναι
στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί και των µελών των οικογενειών τους εφαρµόζεται ό,τι
ισχύει για τους πολιτικούς δηµόσιους υπάλληλους. Το αστυνοµικό προσωπικό νοσηλεύεται
κατά προτίµηση στα στρατιωτικά νοσοκοµεία.
4. Η εξέταση της σωµατικής ικανότητας του προσωπικού γίνεται από τις υγειονοµικές
επιτροπές της Ελληνικής Αστυνοµίας. Όπου δεν λειτουργούν υγειονοµικές επιτροπές µε
υγειονοµικούς αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας, η εξέταση αυτή γίνεται από
υγειονοµικές επιτροπές του στρατού ξηράς.
5. Το αστυνοµικό προσωπικό, που εξέρχεται από την υπηρεσία λόγω σοβαρών τραυµατικών ή
άλλων παθήσεων χωρίς να συνταξιοδοτείται, νοσηλεύεται για µια διετία σε δηµόσιο
νοσοκοµείο µε δαπάνες του δηµοσίου. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιµες κλίνες σε νοσοκοµεία,
καταβάλλεται για ίσο χρόνο επίδοµα νοσηλείας σε βάρος του δηµοσίου, το ύψος του οποίου
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και ∆ηµόσιας Τάξης.
6. Για τη νοσοκοµειακή και εξωνοσοκοµειακή περίθαλψη των κοινοτικών φυλάκων
εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κατά την ψήφιση αυτού του νόµου για το προσωπικό
της αγροφυλακής. Με απόφαση των Υπουργών ∆ηµόσιας Τάξης και Υγείας και Πρόνοιας
µπορεί να καθορίζονται διαφορετικά τα θέµατα νοσοκοµειακής και εξωνοσοκοµειακής
περίθαλψης των κοινοτικών φυλάκων. (80)
7. Όταν ύστερα από γνωµάτευση της αρµόδιας υγειονοµικής υπηρεσίας της Ελληνικής
Αστυνοµίας επιβάλλεται η θεραπεία στην αλλοδαπή αστυνοµικού που είναι στην ενέργεια ή σε
σύνταξη, η έγκριση θεραπείας ενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ηµόσιας Τάξης
και Υγείας και Πρόνοιας.
8. Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος χορήγησης αναρρωτικών αδειών νοσηλείας κατ' οίκον και
αδειών ελεύθερου υπηρεσίας δια λόγους ασθενείας , όπως και οι υποχρεώσεις του
προσωπικού που βρίσκεται στις καταστάσεις αυτές, ρυθµίζονται µε τον κανονισµό
προσωπικού. (81)
Άρθρο 39
Υλικές και ηθικές αµοιβές
1. Στο προσωπικό του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης είναι δυνατή η χορήγηση ηθικής ή υλικής
αµοιβής για εξαίρετη δραστηριότητα ή προσπάθεια.
2. Οι ηθικές αµοιβές καθορίζονται και απονέµονται σύµφωνα µε τον κανονισµό προσωπικού.
(82)

3. Την υλική αµοιβή απονέµει µε απόφασή του ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης.
Το ύψος της υλικής αµοιβής δεν υπερβαίνει τους δύο µηνιαίους µισθούς.
Για σοβαρά τραύµατα ή βλάβες ή ιδιαίτερα εξαιρετική δραστηριότητα ή πράξη µπορεί να
απονεµηθεί υλική αµοιβή µέχρι πέντε µηνιαίους µισθούς.
4. Με απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης µπορεί να χορηγηθεί αποζηµίωση στο
αστυνοµικό προσωπικό και στους κοινοτικούς φύλακες για ελαφρά τραύµατα ή βλάβες ή
φθορές ή απώλειες ενδυµάτων ή αντικειµένων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
5. Οι υλικές αµοιβές και αποζηµιώσεις καταβάλλονται σε βάρος του προϋπολογισµού εξόδων
του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, στον οποίο εγγράφεται ειδική πίστωση.
6. Αστυνοµικοί που εξέρχονται από την υπηρεσία µετά τη συµπλήρωση 12ετούς υπηρεσίας και
δεν συνταξιοδοτούνται, δικαιούνται να λάβουν αποζηµίωση, από το δηµόσιο, ίση µε εκείνη
που λαµβάνουν οι στρατιωτικοί που εξέρχονται µε τον αντίστοιχο βαθµό. Το τελευταίο έτος
λογίζεται πλήρες, αν είχαν συµπληρωθεί 6 τουλάχιστον µήνες από αυτό. Την αποζηµίωση
αυτή δεν δικαιούνται όσοι στερούνται του δικαιώµατος σύνταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του συνταξιοδοτικού κώδικα, καθώς και όσοι εξέρχονται ύστερα από ποινική καταδίκη, ή
απόταξη εξαιτίας καταδίκης. Η αποζηµίωση αυτή σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου
καταβάλλεται στην οικογένειά του. Ο χρόνος συνολικής υπηρεσίας υπολογίζεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις που ρυθµίζουν τον υπολογισµό του χρόνου υπηρεσίας για προαγωγή.
80

Σχόλια :Έπαυσε να ισχύει αφού ήδη µε τον Ν.3585/2007 (ΦΕΚ Α-148/5-7-2007) Περί Προστασίας του
Περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις» στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης (νυν Προστασίας του Πολίτη)
ιδρύθηκε αυτοτελής Υπηρεσία µε τον τίτλο «Ελληνική Αγροφυλακή» µε τοπική αρµοδιότητα σε όλη την επικράτεια
εκτός των χώρων αρµοδιότητας άλλων υπηρεσιών ή αρχών και µε αρµοδιότητες που καθορίζονται µε τον ίδιο νόµο.
81
Σχόλια: ∆ες το Π.∆. 584/1985.
82

Σχόλια: ∆ες το Π.∆. 622/1985 (ΦΕΚ Α-231)
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"7. Ο Υπουργός Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης µπορεί µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να προκηρύσσει χρηµατικές αµοιβές για παροχή στοιχείων
και πληροφοριών σε οποιονδήποτε τις παρέχει, που θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση σοβαρών
εγκληµάτων και την αποκάλυψη και σύλληψη των δραστών των εγκληµάτων αυτών". (83)
Άρθρο 40
∆ωσιδικία αστυνοµικού προσωπικού (84)
1. Για την εκδίκαση ποινικών αδικηµάτων που διαπράττονται από το αστυνοµικό προσωπικό
αρµόδια είναι τα κοινά ποινικά δικαστήρια σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα ποινικής
δικονοµίας.
2. Οι αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας έχουν την ειδική δωσιδικία που προβλέπεται από
τις διατάξεις των άρθρων 111 και 112 του κώδικα ποινικής δικονοµίας.
"3. Οι ποινικές και δικονοµικές διατάξεις των άρθρων 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 154 και 163 του Β.∆. της 31.12.1957/ 20.1.1958 (ΦΕΚ 11) διατηρούνται σε ισχύ για το
αστυνοµικό προσωπικό, µε την επιφύλαξη άλλων ποινικών διατάξεων µε τις οποίες
τιµωρούνται βαρύτερα τα αδικήµατα αυτά". (85)

83
84

Σχόλια: Η παρ. 7 του παρόντος άρθρου προστέθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 (ΦΕΚ Α' 49)

Σχόλια: Με την υπ΄αριθ. 302/92 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ο αστυνοµικός δεν
δύναται να υποβάλει µήνυση εναντίον συναδέλφου του, χωρίς άδεια του Αρχηγού. Αυτή η γνωµοδότηση δεν
εφαρµόζεται πλέον µετά την έκδοση της υπ΄αριθ. 1312/97 απόφασης του ΣΤ΄Ποινικού Τµήµατος του
∆ικαστηρίου του Αρείου Πάγου, σύµφωνα µε την οποία η έγκληση που υποβάλλεται από αστυνοµικό σε βάρος
συναδέλφου του, χωρίς προηγούµενη έγκριση του Αρχηγού, για την υποβολή της δεν στερείται κύρους και έχει
πλήρη νοµική ισχύ.
85
Σχόλια: Η παρ. 3 του παρόντος άρθρου προστέθηκε µε την παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 (ΦΕΚ Α' 49)
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ΤΜΗΜΑ Ε':
Εκπαίδευση προσωπικού

(86)

Άρθρο 41
Αστυνοµική ακαδηµία
1. Για την αποτελεσµατική εκτέλεση της αποστολής του το προσωπικό του Υπουργείου
∆ηµόσιας Τάξης εκπαιδεύεται, µετεκπαιδεύεται και επιµορφώνεται στην αστυνοµική ακαδηµία,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον κανονισµό εκπαίδευσης.
2. Η αστυνοµική ακαδηµία αποτελεί υπηρεσία της διεύθυνσης εκπαίδευσης του κλάδου
διοικητικής υποστήριξης του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και αποτελείται από τις ακόλουθες
σχολές: (87)
α. Σχολή αστυφυλάκων, για την εκπαίδευση, µετεκπαίδευση και επιµόρφωση των
αστυφυλάκων. Σε ειδικά τµήµατα της σχολής αυτής µετεκπαιδεύονται και επιµορφώνονται οι
αρχιφύλακες και οι ανθυπαστυνόµοι.
β. Σχολή αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας που απαρτίζεται από το τµήµα υπαστυνόµων
για την εκπαίδευση και επιµόρφωση των υπαστυνόµων και το τµήµα µετεκπαίδευσης
αξιωµατικών, για τη µετεκπαίδευση και επιµόρφωση των αξιωµατικών όλων των βαθµών.
γ. Σχολή ξένων γλωσσών, για τη διαρκή εκπαίδευση, επιµόρφωση και εξάσκηση του
προσωπικού του Υπουργείου στις ξένες γλώσσες.
δ. Σχολή εκπαιδευτών Ελληνικής Αστυνοµίας, για την ειδική εκπαίδευση και επιµόρφωση των
αξιωµατικών, υπαξιωµατικών και ιδιωτών που εργάζονται ως διδακτικό προσωπικό ή
εκπαιδευτές στην αστυνοµική ακαδηµία.
«Η παραγωγική Σχολή Αστυφυλάκων και το Τµήµα Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης
Ανθυπαστυνόµων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης της Ελληνικής Αστυνοµίας
ανήκουν στην ανώτερη βαθµίδα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.» (88)
3. Με τον κανονισµό εκπαίδευσης προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης µπορεί να
ορίζεται η λειτουργία και άλλων σχολών ή τµηµάτων ή παραρτηµάτων των σχολών, µέσα στα
πλαίσια της αστυνοµικής ακαδηµίας.
4. Η σχολή αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας είναι ισότιµη µε τις σχολές των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της χώρας.
(
5. Η φοίτηση των δόκιµων αστυφυλάκων διαρκεί ένα εκπαιδευτικό έτος. 89)
6. Η φοίτηση των δόκιµων αξιωµατικών διαρκεί τρία χρόνια και χωρίζεται σε τρία
(
εκπαιδευτικά έτη διάρκειας µέχρι δέκα µήνες το καθένα. 90) Ειδικά για την κατηγορία των
δόκιµων αξιωµατικών, που είναι πτυχιούχοι, ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος, η διάρκεια
(
της εκπαίδευσης ορίζεται σε δεκατρείς (13) µήνες τουλάχιστον. 91)
7. Με απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης µπορεί να διακόπτεται η εκπαίδευση και η
86

Σχόλια: Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ.3 του Ν.3181/2003 ορίζεται :
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και ∆ηµόσιας Τάξης, που εκδίδεται
κάθε τριετία, καθορίζονται για κάθε έτος συγκεκριµένες θέσεις σε Τµήµατα Πολυτεχνικών, Οικονοµικών,
Πληροφορικής ή Επιστήµης Υπολογιστών, Στατιστικής, Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Νοµικής,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας, Σχολών των Πανεπιστηµίων για κατάταξη εν ενεργεία
αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας, αποφοίτων της Σχολής Αξιωµατικών. Για τη διαδικασία και τις
προϋποθέσεις των κατατάξεων αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1865/1989 (ΦΕΚ210 Α').
87
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.14/1981 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει η Αστυνοµική Ακαδηµία αποτελεί
αυτοτελή κεντρική υπηρεσία στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας που εποπτεύεται από τον Προϊστάµενο του
Επιτελείου. Περαιτέρω ορίζεται: . Η Αστυνοµική Ακαδηµία συγκροτείται από το Επιτελείο και τις εξής Υπηρεσίες:
α. Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνοµίας.
β. Σχολή Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας.
γ. Σχολή Μετεκπαίδευσης - Επιµόρφωσης Ελληνικής Αστυνοµίας.
δ. Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.
ε. Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού.
στ. Υπηρεσία Θρησκευτικού.
Στην Αστυνοµική Ακαδηµία υπάγεται και η Υπηρεσία Μουσικής (Π.∆.69/2005)
88
Σχόλια : Στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 1481/1984 (Α΄152) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως άνω µε το
άρθρο 25 παρ. 4 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ Α-63).
89
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.2226/1994 η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων διαρκεί 5 εξάµηνα.
90
91

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.2226/1994 η φοίτηση στη Σχολή Αξιωµατικών διαρκεί οκτώ (8) εξάµηνα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 51 παρ. 3 του Π.∆. 496/1987 (ΦΕΚ Α-229) «3.Οι καλούµενοι για φοίτηση
Αστυφύλακες και ιδιώτες πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων συνεκπαιδεύονται µετά των
δοκίµων Υπαστυνόµων του Βου και Γου έτους της Σχολής Αξιωµατικών.»
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µετεκπαίδευση στην αστυνοµική ακαδηµία ή να συντέµνεται η διάρκειά της, όταν κατά την
κρίση του συντρέχουν λόγοι δηµόσιου συµφέροντος.
8. Ο αριθµός των δοκίµων, που εισάγονται κάθε φορά για εκπαίδευση στην οικεία σχολή της
αστυνοµικής ακαδηµίας, καθορίζεται µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε
βάση τα κενά που υπάρχουν στους αντίστοιχους βαθµούς κατά τη χρονολογία της
αποφοίτησής τους. Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά πριν από την προκήρυξη του
διαγωνισµού ή την κατάταξη. Αύξηση του αριθµού των εισακτέων δεν επιτρέπεται µετά την
έκδοση των αποτελεσµάτων. Ο αριθµός των γυναικών που εισάγονται ως δόκιµοι
υπαστυνόµοι δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των εισακτέων. Κατά τον
καθορισµό του αριθµού που αντιστοιχεί στο ποσοστό αυτό τα κλασµατικά υπόλοιπα δεν
λαµβάνονται υπόψη.
9. Οι εργαζόµενοι ως καθηγητές ή εκπαιδευτές στην αστυνοµική ακαδηµία ανήκουν σε µια
από τις εξής κατηγορίες:
α. Αστυνοµικό προσωπικό και πυροσβεστικό προσωπικό του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, που
(
ορίζεται µε απόφαση του προϊσταµένου του κλάδου διοικητικής υποστήριξης. 92)
β. ∆ηµόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, υπάλληλοι ν.π.δ.δ. και ο.τ.α. και στρατιωτικοί, που
υπηρετούν στην αστυνοµική ακαδηµία µε απόσπαση ή ανάθεση καθηκόντων.
γ. ∆ιδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων της χώρας, µε ανάθεση καθηκόντων.
δ. Ηµεδαποί ή αλλοδαποί ιδιώτες επιστήµονες, τεχνικοί, ειδικοί και καθηγητές ξένων
γλωσσών, που προσλαµβάνονται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή µε
µίσθωση έργου.
10. Ο διορισµός του διδακτικού προσωπικού της αστυνοµικής ακαδηµίας γίνεται µε απόφαση
του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης. Η αποζηµίωση, που καταβάλλεται στο διδακτικό προσωπικό
για κάθε ώρα διδασκαλίας, προφορικών ή γραπτών εξετάσεων ή άλλης απασχόλησης,
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης.
11. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης,
ρυθµίζονται µέσα στα πλαίσια του άρθρου αυτού η οργάνωση, η λειτουργία της αστυνοµικής
ακαδηµίας, η διδακτέα ύλη, τα θέµατα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, οι
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των δοκίµων, οι εξετάσεις και οι λοιποί τρόποι ελέγχου της
επίδοσης, η φοίτηση και η αποφοίτηση από τις σχολές και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
12. Τα προεδρικά διατάγµατα της προηγούµενης παραγράφου κωδικοποιούνται µε προεδρικό
διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και απαρτίζουν
τον κανονισµό εκπαίδευσης του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης.
Άρθρο 42
Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών (93)
«1. (94)Από το ακαδηµαϊκό έτος 2008 − 2009 και εφεξής,από τον αριθµό των δοκίµων που
εισάγονται στην οικεία Σχολή, ποσοστό µέχρι 10% συνολικά καλύπτεται από τις παρακάτω
κατηγορίες υποψηφίων, µε βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισµό:
α. πολύτεκνοι και τέκνα τους,
β. τέκνα αναπήρων και θυµάτων πολέµου, καθώς και τέκνα αναπήρων ή θυµάτων εν ενεργεία
ή εν συντάξει αστυνοµικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου,
γ. τέκνα αναγνωρισµένων σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία ως αγωνιστών της
εθνικής αντίστασης,
δ. τέκνα ή εν χηρεία σύζυγοι αστυνοµικού προσωπικού που έχασε τη ζωή του κατά την
εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας,
ε. ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό
τουλάχιστον 67% συνεπεία τροµοκρατικής πράξης. Για το ποσοστό ανικανότητας αποφαίνεται
92

Ο όρος «Κλάδος ∆ιοικητικής Υποστήριξης» έχει αντικατασταθεί από τον όρο «Κλάδος ∆ιοικητικού»
Ν.2800/2002
93
Σχόλια: Σύµφωνα µε το εδ. β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2226/1994 (Α' 122), οι διατάξεις του παρόντος
άρθρου εξακολουθούν να ισχύουν για την κατάταξη ειδικών κατηγοριών προσώπων στις Σχολές της Αστυνοµικής
Ακαδηµίας. Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2743/99 (Α' 211/13.10.99), από 1.1.1999, για την
εισαγωγή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών στις παραγωγικές Σχολές Αξιωµατικών, Υπαξιωµατικών και
Λιµενοφυλάκων του Λιµενικού Σώµατος, εφαρµόζεται ανάλογα το παρόν άρθρο όπου δε στο άρθρο αυτό
αναφέρεται αστυνοµικό προσωπικό εννοείται το προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος.
94
Το άρθρο 42 του ν.1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 παρ. 2 του ν. 3454/2006
(ΦΕΚ 75 Α΄), 25 παρ. 3 του ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258 Α΄) και 55 παρ. 5 του ν. 3585/2007 (ΦΕΚ 148 Α΄),
αντικαθίσταται ως άνω µε το άρθρο 11 παρ. 1 του N.3667/2008 (ΦΕΚ Α-114).
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η Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονοµική Επιτροπή.»
2. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2008 − 2009 και εφεξής, από τον αριθµό των δοκίµων που
εισάγονται στην οικεία Σχολή, ποσοστό µέχρι 4% συνολικά καλύπτεται από γονείς τριών
τέκνων και τέκνα τους µε βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισµό.
3. Κατά τον καθορισµό του αριθµού που αντιστοιχεί στο ποσοστό των προηγούµενων
παραγράφων δεν λαµβάνονται υπόψη τα κλασµατικά υπόλοιπα. Εάν το ποσοστό δεν
καλυφθεί, ο αριθµός που υπολείπεται συµπληρώνεται από υποψηφίους επιλαχόντες της
γενικής κατηγορίας.
4. Η χρήση του δικαιώµατος για εισαγωγή στις σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, από
αυτούς που υπάγονται σε µία από τις κατηγορίες των παραγράφων 1 και 2, γίνεται για µία
µόνο από τις σχολές αυτές. Αν κάποιος εισαχθεί µε το δικαίωµα αυτό σε µία σχολή, δεν
δικαιούται να κάνει χρήση του ίδιου δικαιώµατος σε άλλη σχολή.»
Άρθρο 43
Ειδικές εκπαιδεύσεις
1. Το αστυνοµικό προσωπικό είναι δυνατό να εκπαιδεύεται ή µετεκπαιδεύεται και εκτός της
αστυνοµικής ακαδηµίας, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, µε έξοδα του ίδιου ή του
∆ηµοσίου. Στην τελευταία περίπτωση καταβάλλεται η αποζηµίωση που προβλέπεται και για
τους λοιπούς δηµόσιους υπάλληλους.
2. Ειδικά στο αστυνοµικό προσωπικό που κατέχει πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος,
εφόσον έχει πενταετή τουλάχιστον πραγµατική υπηρεσία και δεν έχει υπερβεί το 40ο έτος της
ηλικίας του, µπορεί να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια µέχρι τρία χρόνια για την ηµεδαπή ή την
αλλοδαπή.
3. Τα προσόντα, η διαδικασία επιλογής, η διάρκεια της ειδικής εκπαίδευσης ή µετεκπαίδευσης
ή της εκπαιδευτικής άδειας, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού αυτού και όλα
τα σχετικά θέµατα ρυθµίζονται από τον κανονισµό προσωπικού.
4. Στο αστυνοµικό προσωπικό µπορεί να χορηγείται υπηρεσιακή άδεια εκγυµναστή οδηγών
αυτοκινήτων, η οποία ισχύει αποκλειστικά για την εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών
υπηρεσιακών οχηµάτων. Οι άδειες αυτές παύουν να ισχύουν, όταν οι κάτοχοί τους εξέλθουν
από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο. Οι αρµόδιοι για τη χορήγηση της άδειας. οι
προϋποθέσεις, η διαδικασία χορήγησης και κάθε σχετική λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε απόφαση
του προϊσταµένου του κλάδου διοικητικής υποστήριξης. (95)
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Σχετική η υπ΄αριθ.2503/17/2-στ/12-10-1987 (ΦΕΚ Β /4.11.1987) Απόφαση Προϊσταµένου Κ.∆.Υ./Α.Ε.Α. που
αναφέρεται στις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης υπηρεσιακών αδειών εκγυµναστών υποψηφίων
οδηγών οχηµάτων Ελληνικής Αστυνοµίας, η οποία τροποποιήθηκε µε τη υπ΄αριθ.2504/6/5-α από 21-2-1996
όµοια Απόφαση του Προϊσταµένου Κ.∆.Υ/ΑΕΑ.
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ΤΜΗΜΑ ΣΤ':
Μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης
Άρθρο 44
Επιλογή Αρχηγού και αντιστρατήγων
1. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας επιλέγεται µεταξύ των αντιστρατήγων και
υποστρατήγων της γενικών καθηκόντων ανεξάρτητα από το χρόνο παραµονής τους στο
βαθµό. Όταν κενωθεί η θέση του Αρχηγού, ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης αποστέλλει στο
Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικής Άµυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) πίνακα των
αντιστρατήγων και υποστρατήγων µε τους ατοµικούς φακέλους τους. Το ΚΥ.Σ.Ε.Α, επιλέγει
τον Αρχηγό µε απόλυτη διακριτική ευχέρεια χωρίς να τον συγκρίνει µε τυχόν
παραλειπόµενους και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Αν επιλεγεί υποστράτηγος, προάγεται στο
βαθµό του αντιστράτηγου.
Οι αρχαιότεροι αυτού που επιλέγεται ως Αρχηγός αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα. Ο
Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης µπορεί να υποβάλει οποτεδήποτε στο ΚΥ.Σ.Ε.Α. πρόταση
αποστρατείας του Αρχηγού.
2. Οι αντιστράτηγοι, ανεξάρτητα από το χρόνο παραµονής τους στο βαθµό, κρίνονται κατά τις
τακτικές κρίσεις από συµβούλιο το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας
Τάξης και αποτελείται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας και δύο αντιστρατήγους του
στρατού ξηράς, που ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας. Κατά τις κρίσεις αυτές οι
αντιστράτηγοι κρίνονται ως διατηρητέοι ή αποστρατευτέοι. Όσοι κρίνονται αποστρατευτέοι
δεν έχουν δικαίωµα προσφυγής για επανάκριση.
3. Οι αντιστράτηγοι της Ελληνικής αστυνοµίας επιλέγονται µεταξύ των υποστράτηγων
γενικών καθηκόντων ανεξάρτητα από το χρόνο παραµονής τους στο βαθµό.
Όσοι υποστράτηγοι παραλείπονται από τις προαγωγές αποστρατεύονται ως ευδοκίµως
τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους.
Άρθρο 45
Τακτικές και έκτακτες κρίσεις αξιωµατικών
1. Για τις τακτικές και έκτακτες κρίσεις των αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας
συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης τα ακόλουθα συµβούλια:
α. Ανώτατο συµβούλιο κρίσεων: Αποτελείται από τον Αρχηγό ως πρόεδρο, 2 αντιστρατήγους
και 2 υποστρατήγους γενικών καθηκόντων ως µέλη. Εάν δεν υπάρχουν αντιστράτηγοι της
Ελληνικής Αστυνοµίας, στο συµβούλιο µετέχουν αντιστράτηγοι του στρατού ξηράς, που
ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας. Το συµβούλιο αυτό κρίνει σε πρώτο βαθµό τους
υποστρατήγους και σε δεύτερο βαθµό τους αξιωµατικούς από το βαθµό του αστυνόµου α'
µέχρι και του αστυνοµικού διευθυντή. Όταν κρίνονται υποστράτηγοι, το συµβούλιο
συνεδριάζει χωρίς τη συµµετοχή υποστρατήγων, µε τριµελή σύνθεση. Αρµόδιο για την
επανάκριση των υποστρατήγων, που παραλείπονται κατά τις προαγωγές, ορίζεται το
συµβούλιο της παρ. 2 του προηγούµενου άρθρου.
β. Ανώτατο συµβούλιο κρίσεων: Αποτελείται από έναν αντιστράτηγο ως πρόεδρο και 4
υποστρατήγους γενικών καθηκόντων ως µέλη. Το συµβούλιο αυτό κρίνει σε πρώτο βαθµό
τακτικά ή έκτακτα τους αξιωµατικούς από το βαθµό του αστυνόµου α' µέχρι και του
αστυνοµικού διευθυντή και σε δεύτερο βαθµό τους αστυνόµους β' και υπαστυνόµους.
Συντάσσει επίσης και τους πίνακες των αξιωµατικών που κρίνονται ή παραλείπονται από τις
τακτικές κρίσεις.
γ. Κατώτερο συµβούλιο κρίσεων: Αποτελείται από 5 υποστρατήγους γενικών καθηκόντων µε
πρόεδρο τον αρχαιότερο. Το συµβούλιο αυτό κρίνει σε πρώτο βαθµό τους αστυνόµους β' και
υπαστυνόµους.
2. Για τα λοιπά θέµατα κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωµατικών της
Ελληνικής Αστυνοµίας εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 671/1977, όπως τροποποιήθηκαν
µεταγενέστερα, που ισχύουν για το προσωπικό της Χωροφυλακής των αντίστοιχων βαθµών,
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µε τις εξής
διαφοροποιήσεις:
α. Ο Αρχηγός, οι αντιστράτηγοι και οι υποστράτηγοι δεν κρίνονται λόγω συµπλήρωσης
35ετούς πραγµατικής υπηρεσίας.
β. Οι υποστράτηγοι γενικών καθηκόντων αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα κατά τις τακτικές
κρίσεις σε ποσοστό ίσο προς το 1/5 τουλάχιστον των οργανικών τους θέσεων.
"γ. ……………………………………………….
δ. Τακτικές ή έκτακτες εκθέσεις ικανότητας συντάσσονται και για τους αντιστρατήγους από
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας. Χρονολογία σύνταξης των τακτικών εκθέσεων όλων
των αξιωµατικών ορίζεται η 20ή Μαρτίου.
3. Τροποποιείται η παρ. 1 άρ. 20 Ν. 671/1977 ως εξής:
« 1. Οι αξιωµατικοί κρίνονται τακτικά και έκτακτα. Η τακτική κρίση ενεργείται το µήνα
Απρίλιο κάθε έτους και δεν µπορεί να παραταθεί πέραν του τέλους του µηνός Μαΐου του
ίδιου έτους. Η έκτακτη κρίση ενεργείται, όταν συντρέχει µία από τις περιπτώσεις που
ορίζονται στα άρθρα 9 παράγραφοι 2 και 3, 11 παράγραφος 2, 19 παράγραφος 3, 25
παράγραφος 3, 27 παράγραφος 8, 33, 34 και 39 αυτού του νόµου».
4. Aντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 671/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση ταυτόχρονης προαγωγής οι κατ' εκλογής και κατ' αρχαιότητα προαγόµενοι
διατηρούν µεταξύ του την σειρά αρχαιότητας την οποίαν είχαν προ της προαγωγής τους».
5. Στους αξιωµατικούς των βαθµών αστυνοµικού διευθυντή, αστυνοµικού υποδιευθυντή,
αστυνόµου α', αστυνόµου β' και υπαστυνόµου για τον υπολογισµό της πραγµατικής
υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 671/1977, δεν προσµετράται η
υπηρεσία που παρασχέθηκε προς εκπλήρωση στρατιωτικής υποχρέωσης κληρωτού ή
εφέδρου. Η υπηρεσία
αυτή αναγνωρίζεται µόνο ως συντάξιµη. Η διάταξη αυτή ισχύει για το αστυνοµικό προσωπικό
της Χωροφυλακής και Αστυνοµίας Πόλεων που θα ενταθεί ή θα εξελιχθεί, ύστερα από την
ένταξή του, στους βαθµούς αυτούς.
Άρθρο 46
Τρόπος κρίσης αξιωµατικών (96)
"Κατά τις κρίσεις για προαγωγές οι αξιωµατικοί κρίνονται ως εξής:
1. Προακτέοι κατ' εκλογήν οι αξιωµατικοί των βαθµών Aστυνόµου B' και Aστυνόµου A' οι
οποίοι δεν διανύουν τον τελευταίο βαθµό εξέλιξης, έχουν αποφοιτήσει ευδόκιµα από τις
Σχολές µετεκπαίδευσης, εκτός αν δεν φοίτησαν σ' αυτές χωρίς δική τους υπαιτιότητα εξ
υπηρεσιακών λόγων και κατά την κρίση του Συµβουλίου συγκεντρώνουν σε µεγάλο βαθµό τα
προσόντα που απαιτούνται ώστε να ανταποκρίνονται απόλυτα στην άσκηση των καθηκόντων
του ανώτερου βαθµού.
2. Προακτέοι κατ'αρχαιότητα οι αξιωµατικοί των βαθµών Υπαστυνόµου Β' - Υπαστυνόµου
Α', Αστυνόµου Β' και Αστυνόµου Α', οι οποίοι δεν διανύουν τον τελευταίο βαθµό εξέλιξης και
κατά την κρίση του Συµβουλίου συγκεντρώνουν σε τουλάχιστον επαρκή βαθµό τα προσόντα
που απαιτούνται, ώστε να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην άσκηση των καθηκόντων του
ανώτερου βαθµού.
3. Παραµένοντες στον ίδιο βαθµό οι αξιωµατικοί των βαθµών Υπαστυνόµου Β',
Υπαστυνόµου Α', Αστυνόµου Β', Αστυνόµου Α' και Αστυνοµικού Υποδιευθυντή, οι οποίοι δεν
διανύουν τον τελευταίο βαθµό εξέλιξης, δεν έχουν φοιτήσει µε δική τους υπαιτιότητα ή δεν
έχουν αποφοιτήσει ευδόκιµα από τις Σχολές µετεκπαίδευσης και κατά την κρίση του
Συµβουλίου συγκεντρώνουν σε επαρκή βαθµό τα προσόντα για την άσκηση των καθηκόντων
του βαθµού που κατέχουν, αλλά δεν θεωρούνται ικανοί για άσκηση καθηκόντων ανώτερου
βαθµού.
4. Αποστρατευµένοι οι αξιωµατικοί όλων των βαθµών οι οποίοι:
α. Κατά την κρίση του Συµβουλίου δεν συγκεντρώνουν λόγω ουσιωδών ελλείψεων τα
προσόντα σε επαρκή βαθµό, ώστε να θεωρούνται κατάλληλοι για την άσκηση των
καθηκόντων του βαθµού τους ή
β. Συµπληρώνουν 35ετή πραγµατική και συντάξιµη υπηρεσία ή το όριο ηλικίας, αλλά κατά
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Το άρθρο 46 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το Π.∆.154/1990 (ΦΕΚ Α-57). Στη συνέχεια µε το άρθρο µόνο
του Π.∆. 66/1991 (ΦΕΚ Α-30) προστέθηκε η παρ. 11 η οποία όµως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του
Π.∆.64/1992 (ΦΕΚ Α-32). Τέλος το άρθρο µόνο του Π.∆.43/1993 (ΦΕΚ Α-14) αντικαταστάθηκαν και οι παρ.9 και
10 του άρθρου αυτού.
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την κρίση του Συµβουλίου δεν συγκεντρώνουν σε επαρκή βαθµό τα προσόντα για προαγωγή
τους στην ενέργεια στον επόµενο βαθµό ή
γ. Κρίνονται παραµένοντες για τρίτη φορά στον ίδιο βαθµό οι Αξιωµατικοί των βαθµών
Υπαστυνόµου Β', Υπαστυνόµου Α' και Αστυνόµου Β',δεύτερη φορά στον ίδιο βαθµό οι
Αξιωµατικοί των Βαθµών Αστυνόµου Α' και Αστυνοµικού Υποδιευθυντή ή τρίτη φορά σε όλη
τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους από τις οποίες µια φορά στον κατεχόµενο βαθµό.
5. ∆ιατηρητέοι:
α. Οι αξιωµατικοί των βαθµών Αστυνοµικού Υποδιευθυντή, Αστυνοµικού ∆ιευθυντή,
Ταξιάρχου, Υποστρατήγου και Αντιστρατήγου, οι οποίοι κατά την κρίση του Συµβουλίου
συγκεντρώνουν από τουλάχιστον επαρκή µέχρι απόλυτο βαθµό τα προσόντα που απαιτούνται
για την άσκηση των καθηκόντων του βαθµού που κατέχουν. Από τους αξιωµατικούς αυτούς,
ανάλογα µε τις κενές οργανικές θέσεις που προκύπτουν κάθε φορά στον ανώτερο βαθµό,
επιλέγονται για προαγωγή εκείνοι που θεωρούνται ότι συγκεντρώνουν σε απόλυτο βαθµό τα
προσόντα για την άσκηση των καθηκόντων του βαθµού στον οποίο προάγονται.
β. Οι Αξιωµατικοί που διανύουν τον τελευταίο βαθµό εξέλιξης και οι οποίοι κατά την κρίση του
Συµβουλίου συγκεντρώνουν σε επαρκή βαθµό τα προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση
των καθηκόντων του βαθµού τους.
6. Ευδόκιµα τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους:
α. Οι αξιωµατικοί που συµπληρώνουν 35ετή πραγµατική και συντάξιµη υπηρεσία, σύµφωνα
µε τις διατάξεις που ισχύουν κατά βαθµό ή το όριο ηλικίας και που κατά την κρίση του
συµβουλίου συγκεντρώνουν προσόντα σε βαθµό τουλάχιστον επαρκή.
β. Οι Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές, Ταξίαρχοι, Υποστράτηγοι και Αντιστράτηγοι που κρίθηκαν
διατηρητέοι, αλλά παραλείπονται λόγω προαγωγής νεωτέρου τους σε ανώτερο βαθµό. Για
τους Αστυνοµικούς Υποδιευθυντές εφαρµόζεται η παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 1339/1983.
γ. Οι Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές, Ταξίαρχοι, Υποστράτηγοι και Αντιστράτηγοι που κατά την κρίση
του Συµβουλίου θεωρούνται ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απέδωσαν όσα
µπορούσαν να αποδώσουν και η παραµονή τους στην υπηρεσία δεν κρίνεται αναγκαία ή δεν
προάγει το υπηρεσιακό συµφέρον.
δ. Οι Ταξίαρχοι και Υποστράτηγοι που αποστρατεύονται σύµφωνα µε το εδάφιο β' της παρ. 2
του άρθρου 45.
7. Οι Αξιωµατικοί που κρίνονται ως ευδόκιµα τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους, πλην των
Υποστρατήγων που αποστρατεύονται µε τον ίδιο βαθµό, προάγονται στην ενέργεια εκτός
οργανικών θέσεων στον επόµενο βαθµό ή προκειµένου περί αξιωµατικών της παρ. 1 του
άρθρου 48 του παρόντος, στο βαθµό του οποίου ο µισθός απονεµήθηκε σ' αυτούς, εφόσον
έχουν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου και ύστερα από τριάντα ηµέρες
αποστρατεύονται µε το βαθµό στον οποίο προήχθησαν.
8. Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές που δεν συµπληρώνουν 30ετή πραγµατική υπηρεσία στο Σώµα,
εάν κρίνονται διατηρητέοι, αποστρατεύονται ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία
τους, εάν κατά την επιλογή τους για προαγωγή παραλειφθούν σε δύο τακτικές κρίσεις.
Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται µόνο για όσους ενταχθούν στην Ελληνική Αστυνοµία από τη
Χωροφυλακή και την Αστυνοµία Πόλεων.
"9. (97) Οι αξιωµατικοί που συµπληρώνουν το όριο ηλικίας την 31η ∆εκεµβρίου του έτους των
κρίσεων, κρίνονται:
α. Οι µε βαθµό Ταξίαρχου και άνω στις τακτικές κρίσεις ευδόκιµα τερµατίσαντες τη
σταδιοδροµία τους ή αποστρατευτέοι σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
β. Οι µε βαθµό αστυνοµικού διευθυντή και κάτω, εφόσον υπάγονται στις διατάξεις του
άρθρου 21 παρ. 1 και 2 εδ. α', β' και γ' του Ν. 671/1977, στις τακτικές κρίσεις µε τις γενικές
διατάξεις που ισχύουν για τους λοιπούς οµοιοβάθµους συναδέλφους τους και, αν συντρέχει
περίπτωση προαγωγής τους, προάγονται.
γ. Έκτακτα το γ' δεκαήµερο του µηνός Νοεµβρίου του έτους καταλήψεώς τους από το όριο
ηλικίας όλοι οι αξιωµατικοί µέχρι το βαθµό του αστυνοµικού διευθυντή, ως ευδόκιµα
τερµατίσαντες την σταδιοδροµία τους ή αποστρατευτέοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.
10. Οι αξιωµατικοί µέχρι το βαθµό του αστυνοµικού διευθυντή, οι οποίοι συµπληρώνουν
35ετή πραγµατική υπηρεσία µέχρι τη χρονολογία των τακτικών κρίσεων του εποµένου έτους,
κρίνονται:
α. Στις τακτικές κρίσεις, εφόσον υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 και 2, εδ. α',
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Οι παρ. 9 και 10 του παρόντος άρθρου, που είχαν αντικατασταθεί µε το άρθρο µόνο του Π∆ 154/1990 (ΦΕΚ Α'
57), τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν και πάλι µε το άρθρο µόνο του Π∆ 43/1993 (ΦΕΚ Α' 14).
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β' και γ' του Ν. 671/1977, µε τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους λοιπούς
οµοιοβάθµους συναδέλφους τους και, αν συντρέχει περίπτωση προαγωγής, προάγονται.
β. Έκτακτα τη χρονολογία που συµπληρώνουν 35ετή πραγµατική υπηρεσία, ως ευδόκιµα
τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους ή αποστρατευτέοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.
Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1234/1982 καταργούνται".
(98)
"11. Για τον υπολογισµό της 35ετούς πραγµατικής υπηρεσίας των αξιωµατικών µέχρι τον
βαθµό του Αστυνοµικού Υποδιευθυντή εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8
του Ν. 1234/1982 (ΦΕΚ Α' 23)".

Άρθρο 47
Συµβούλια κρίσης αστυφυλάκων, αρχιφυλάκων και ανθυπαστυνόµων
1. Το πρωτοβάθµιο συµβούλιο κρίσης για την παραµονή των αστυφυλάκων στο σώµα
συγκροτείται µε απόφαση του Αρχηγού από έναν αστυνοµικό διευθυντή ως πρόεδρο και δύο
αστυνοµικούς υποδιευθυντές ως µέλη.
Πρωτοβάθµιο συµβούλιο είναι δυνατό να συγκροτηθεί και στη Θεσσαλονίκη.
2. (99)……………………………………………………………..
3. Τα συµβούλια των παρ. 1 και 2 είναι αρµόδια να κρίνουν για τις βαθµολογικές ή
µισθολογικές προαγωγές αστυφυλάκων, αρχιφυλάκων και ανθυπασπιστών.

Άρθρο 48
Ειδικές περιπτώσεις προαγωγών

_________________________
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με το άρθρο 8 παρ, 2 του Ν. 2512/97 (ΦΕΚ 138 Α' της 27-6-97) συµπληρώνονται οι ισχύουσες διατάξεις
περί µισθολογικών προαγωγών και προσαυξήσεων των εν ενεργεία Αστυνοµικών και αντιστοίχων του Πυροσβεστικού
και Λιµενικού Σώµατος, ως εξής:
α. Αστυφύλακες. Υπαξιωµατικοί µη Παραγωγικής Σχολής της Ελληνικής Αστυνοµίας και οι αντίστοιχοι του
Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος, προάγονται µισθολογικά στους βαθµούς του Αρχιφύλακα, Ανθυπαστυνόµου,
Υπαστυνόµου Β', Υπαστυνόµου Α', Αστυνόµου Β', Αστυνόµου Α', µε τη συµπλήρωση εννέα (9), δεκαπέντε (15), είκοσι
(20), είκοσι τρία (23), είκοσι επτά (27) και τριάντα (30) ετών συνολικής πραγµατικής υπηρεσίας, αντίστοιχα.
Όσοι από αυτούς συµπληρώνουν δεκαοκτώ (18) έτη συνολικής πραγµατικής υπηρεσίας, λαµβάνουν το µισό (1/2) της
διαφοράς του βασικού µισθού του Ανθυπαστυνόµου και Υπαστυνόµου Β'.
β. Αρχιφύλακες προερχόµενοι από την Παραγωγική Σχολή Υπαξιωµατικών, Αρχιφύλακες Ειδικών Υπηρεσιών (µε
εξαίρεση του προαχθέντες ή προαγόµενους κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 772/1978) και Αρχιφύλακες που
έχουν προαχθεί ή προάγονται έπ’ ανδραγαθία, καθώς και οι αντίστοιχοι αυτών του Πυροσβεστικού και Λιµενικού
Σώµατος, προάγονται µισθολογικά στους βαθµούς του Αστυνόµου Β' και του Αστυνόµου Α' και αντιστοίχων, µε τη
συµπλήρωση είκοσι πέντε (25) και είκοσι οκτώ (28) ετών συνολικής πραγµατικής υπηρεσίας, αντίστοιχα.
γ. Ανθυπαστυνόµοι και αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος, προερχόµενοι από τις παραγωγικές
σχολές Υπαξιωµατικών ή προαγόµενοι στο βαθµό αυτόν έπ’ ανδραγαθία, προάγονται µισθολογικά στο βαθµό του
Αστυνοµικού Υποδιευθυντή και αντιστοίχων, όταν συµπληρώσουν είκοσι εννέα (29) έτη συνολικής πραγµατικής
υπηρεσίας στο Σώµα, ή αποστρατεύονται λόγω ορίου ηλικίας,
δ, Αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας και αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος µε βαθµό
Αστυνόµου Β' και Αστυνόµου Α', που λαµβάνουν αποδοχές Αστυνοµικού Υποδιευθυντή, όταν συµπληρώσουν είκοσι
ένα (21) έτη συνολικής πραγµατικής υπηρεσίας Αξιωµατικού ή τριάντα τρία (33) έτη συνολικής πραγµατικής υπηρεσίας
στο Σώµα και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, προάγονται µισθολογικά στο βαθµό του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή ένα
µήνα πριν την αποστρατεία τους, µε την προϋπόθεση ότι κρίνονται ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους.
Αστυνόµοι Β' και Αστυνόµοι Α και αντίστοιχοι του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος, που λαµβάνουν αποδοχές
Αστυνοµικού Υποδιευθυντή και αντιστοίχων όταν αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, λόγω ορίου ηλικίας, προάγονται
µισθολογικά στο βαθµό του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή και αντιστοίχων ένα µήνα πριν την αποστρατεία τους, εφόσον
κρίνονται ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους.
ε. Οι µισθολογικές προαγωγές που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη ως
προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα εν γένει για το Μ.Τ.Σ. και το Μ.Τ.Ν.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών, ∆ηµόσιας Τάξης και Εµπορικής Ναυτιλίας,
καθορίζονται ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την ενεργοποίηση των
προαναφερόµενων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων.
Για την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου ως πραγµατική υπηρεσία νοείται η υπηρεσία που
98

Η παρ. 11 του παρόντος άρθρου, που προστέθηκε µε το άρθρο µόνο του Π∆ 66/1991 (ΦΕΚ Α' 30), τίθεται όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Π∆ 64/1992 (ΦΕΚ Α' 32).
99
Η παρ.2 του άρθρου 47 περιελάµβανε την αρχική ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία το ∆ευτεροβάθµιο Συµβούλιο
Κρίσεων για την παραµονή των αστυφυλάκων στο Σώµα συγκροτούνται µε απόφαση του Αρχηγού από τρείς
Υποστρατήγους ο αρχαιότερος των οποίων ασκούσε καθήκοντα προέδρου. Η ρύθµιση αυτή καταργήθηκε µε το
άρθρο 6 του Π.∆. 209/1989 (ΦΕΚ Α-97) σύµφωνα µε την οποία το ανωτέρω Συµβούλιο συγκροτείται απόένα
Ταξίαρχο και δύο Αστυν.∆ιεύθυντές.
PoliceNET of Greece- http://www.policenet.gr

32

διανύθηκε στην Ελληνική Αστυνοµία, στα Σώµατα της Χωροφυλακής, Αστυνοµίας Πόλεων, το Πυροσβεστικό και το
Λιµενικό, από την ηµεροµηνία της κατάταξης και προκειµένου περί των περιπτώσεων α' και β' και η προϋπηρεσία στις
Ένοπλες ∆υνάµεις.
______________________

1. Οι αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας, που προέρχονται από ανθυπαστυνόµους,
εφόσον συµπληρώνουν το συνολικό χρόνο αξιωµατικού των υπό παρ. 1β και 1γ του άρθρου
1 του Ν. 988/1979, στον οποίο υπολογίζεται και ο χρόνος ανθυπαστυνόµου, υπαξιωµατικού
και αστυφύλακα, πέρα από τα 13 χρόνια, παίρνουν οικονοµική προαγωγή ή αστυνόµου Α' ή
αστυνοµικού υποδιευθυντή αντίστοιχα.
2. Οι ανθυπαστυνόµοι, που εξοµοιώνονται βάσει του άρθρου 2 του Ν. 988/1979 µε αστυνόµο
β' εφόσον συµπληρώνουν παραµονή 16 ετών στο βαθµό του ανθυπαστυνόµου ή συνολική
πραγµατική υπηρεσία αστυφύλακα, υπαξιωµατικού και ανθυπαστυνόµου 28 ετών, παίρνουν
οικονοµική προαγωγή αστυνόµου α'.
3. Ο χρόνος που αναγνωρίζεται µε τις παρ. 1 και 2, για τη λήψη οικονοµικής προαγωγής, δεν
δηµιουργεί δικαίωµα αναδροµικής προαγωγής σε κανένα βαθµό ούτε δικαίωµα λήψης
αποδοχών αναδροµικά, αλλά υπολογίζεται µόνο ως συνολικός χρόνος για τις οικονοµικές
προαγωγές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 988/1979 και του Ν. 1135/1981.
4. Για τους αξιωµατικούς της παρ. 1 δεν έχει εφαρµογή η παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.
988/1979, εκτός από αυτούς που συµπληρώνουν 35ετία ή το όριο ηλικίας του βαθµού τους.
Για τους αστυνόµους β' ειδικά που αποστρατεύονται µε αίτηση τους και παίρνουν οικονοµική
προαγωγή αστυνόµου α' ή αστυνοµικού υποδιευθυντή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 1, η παρ. 2, του άρθρου 1 του Ν. 988/1979 εφαρµόζεται για προαγωγή µόνο στο βαθµό
του αστυνόµου α'.
5. Όσοι εµπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 1-4 δεν είναι δυνατό από την εφαρµογή τους να
παίρνουν συνολικές αποδοχές λιγότερες από αυτές που έπαιρναν. Τυχόν διαφορά που θα
προκύπτει θα χορηγείται σαν προσωρινό επίδοµα, που θα καλύπτεται από βαθµολογική ή
µισθολογική προαγωγή.
6. Αστυφύλακες που συµπληρώνουν 18 χρόνια υπηρεσίας από την κατάταξή τους, στην οποία
προσµετράται και η προϋπηρεσία τους στη Χωροφυλακή και στην Αστυνοµία Πόλεων,
προάγονται ύστερα από κρίση στο βαθµό του αρχιφύλακα. Όσοι προάγονται σύµφωνα µε τη
διάταξη αυτή δεν επιτρέπεται να ασκούν καθήκοντα ανακριτικών υπαλλήλων, κατέχουν
οργανική θέση αστυφύλακα, εκτελούν τα προηγούµενα καθήκοντα τους και δεν εξελίσσονται
βαθµολογικά, εκτός αν επιτύχουν σε προαγωγικές ή εισαγωγικές εξετάσεις.
7. Για τη µισθολογική προαγωγή και τις λοιπές οικονοµικές παροχές, την αποστρατεία και
απόλυση των αστυφυλάκων, αρχιφυλάκων και ανθυπαστυνόµων εφαρµόζονται οι διατάξεις
που είχαν ισχύ για το προσωπικό της Χωροφυλακής µε αντίστοιχοι βαθµό, µε τις εξής
διαφοροποιήσεις:
α. Οι ανθυπαστυνόµοι προάγονται µισθολογικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 988/1979
(ΦΕΚ Α' 258).
β. Οι αρχιφύλακες προάγονται µισθολογικά στο βαθµό του υπαστυνόµου, όταν
συµπληρώνουν 26 χρόνια πραγµατικής υπηρεσίας και στο βαθµό του αστυνόµου β', όταν
συµπληρώνουν 28 χρόνια πραγµατικής υπηρεσίας.
γ. Όπου στο Ν. 1135/1981 (ΦΕΚ Α' 60) αναφέρονται µισθολογικές προαγωγές στους βαθµούς
υπενωµατάρχη και ανθυποµοιράρχου, για τις προαγωγές αυτές λαµβάνονται στο εξής υπόψη
αντιστοίχως οι βαθµοί του επιλοχία και ανθυπολοχαγού του στρατού ξηράς.
δ. Όπου στο Ν. 1135/1981 η µισθολογική προαγωγή των αρχιφυλάκων συναρτάται προς τον
ελάχιστο χρόνο παραµονής τους στο βαθµό για προαγωγή, ο χρόνος αυτός ορίζεται σε 6 έτη.
8. Οι µισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις, που προβλέπονται από διατάξεις νόµου
χορηγούνται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου που είναι αρµόδιο για τη
βαθµολογική προαγωγή του δικαιούχου. Κατά την εκτίµηση των προϋποθέσεων για τη
χορήγηση των µισθολογικών προαγωγών και προσαυξήσεων λαµβάνονται υπόψη, µεταξύ
άλλων, η κατάσταση της υγείας καθώς και η συχνή απουσία από την υπηρεσία για λόγους
ασθενείας, που επηρεάζουν την υπηρεσιακή απόδοση του προσωπικού.
Κατά της απορριπτικής απόφασης δεν επιτρέπεται προσφυγή, η υπόθεση όµως εξετάζεται και
πάλι ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, όταν συµπληρώνεται εξάµηνο από τη
χρονολογία της τελευταίας απορριπτικής απόφασης.
∆εν απαιτείται απόφαση συµβουλίου για µισθολογική προαγωγή εκείνων που έχουν εγγραφεί
σε πίνακα προακτέων ή διατηρητέων.
9. Αστυφύλακες, Αρχιφύλακες, Ανθυπαστυνόµοι και υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώµατος
αντίστοιχων βαθµών, που κατέλαβαν ή θα καταλάβουν µία από τις θέσεις µεταξύ της πρώτης
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µέχρι και τις ογδόης σε ατοµικό άθληµα κατά τη διεξαγωγή Ολυµπιακών Αγώνων και
υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνοµία ή στο Πυροσβεστικό Σώµα µε τους προαναφερόµενους
βαθµούς, προάγονται, µετά από κρίση του αρµόδιου Συµβουλίου, στο βαθµό του
Υπαστυνόµου Β' ή του Ανθυποπυραγού, αντίστοιχα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών
οργανικών θέσεων. Οι προαγόµενοι εντάσσονται στην επετηρίδα των αξιωµατικών που
προβλέπεται από το Ν.∆.649/1970 (ΦΕΚ 156 ΑΙ) και εξελίσσονται έκτοτε σύµφωνα µε τις
διατάξεις που ρυθµίζουν κάθε φορά την ιεραρχία και τις προαγωγές τους. Από τους
αξιωµατικούς αυτούς ασκούν ανακριτικά καθήκοντα µόνο όσοι είχαν την ιδιότητα του
ανακριτικού υπαλλήλου πριν την προαγωγή τους.
Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται αναλόγως και για τους αστυνοµικούς
και πυροσβεστικούς υπαλλήλους των προαναφερόµενων βαθµών που κατέλαβαν ή θα
καταλάβουν µια από τις θέσεις µεταξύ της πρώτης µέχρι και της έκτης σε οµαδικό άθληµα
κατά τη διεξαγωγή Ολυµπιακών Αγώνων ή πρώτη θέση έως και τρίτη σε ατοµικό ή οµαδικό
άθληµα, σε παγκόσµιο πρωτάθληµα και υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνοµία ή στο
Πυροσβεστικό Σώµα µε τους προαναφερόµενους βαθµούς.
Μόνιµοι αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας ή του Πυροσβεστικού Σώµατος, µέχρι του
βαθµού του Υπαστυνόµου ΑΙ ή Υποπυραγού, αντιστοίχως, που αναδείχθηκαν ή θα
αναδειχθούν Ολυµπιονίκες σε µία από τις πρώτες τρεις θέσεις σε ατοµικό ή οµαδικό άθληµα
κατά τη διεξαγωγή Ολυµπιακών Αγώνων, προάγονται στον αµέσως ανώτερο βαθµό, µετά από
κρίση του αρµόδιου Συµβουλίου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων και τη συνδροµή
τυπικών προσόντων.
Οι προαγωγές όσων επιτυγχάνουν κάποια από τις προαναφερόµενες διακρίσεις ανατρέχουν
στην ηµεροµηνία επίτευξης της διάκρισης». (100)
«Οι διατάξεις των τριών πρώτων και του έκτου εδαφίου εφαρµόζονται και για τους
αστυνοµικούς και πυροσβεστικούς υπαλλήλους των προβλεπόµενων βαθµών, που ως µέλη
της Εθνικής Οµάδας ποδοσφαίρου κατέλαβαν το έτος 2004 ή εφεξής καταλαµβάνουν την
πρώτη θέση στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου.» (101)
10. Το αστυνοµικό τεχνικό προσωπικό, που θα ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνοµία από τη
Χωροφυλακή, εφόσον διατίθεται σε υπηρεσίες της διεύθυνσης τεχνικών του κλάδου
διοικητικής υποστήριξης για τις αποδοχές και τη βαθµολογική του εξέλιξη διέπεται από τις
διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη εφαρµογής αυτού του νόµου. Οι οργανικές τους
θέσεις διατηρούνται µέχρι να εξέλθουν από την υπηρεσία και καθεµία από αυτές που
κενώνεται προστίθεται στις θέσεις του αστυνοµικού προσωπικού των γενικών καθηκόντων.

Άρθρο 49
Τοποθετήσεις – Μεταθέσεις
"1. (102) Οι τοποθετήσεις και µεταθέσεις των προϊσταµένων των κλάδων ενεργούνται µε
απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνοµίας .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………(άρθρο 13 Π.∆ 100/2003).
2. Για τις τοποθετήσεις του λοιπού αστυνοµικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας
εφαρµόζονται οι διατάξεις. των Ν. 671/1977 και Ν.∆. 974/1971 (ΦΕΚ Α' 189), όπως
τροποποιήθηκαν µεταγενέστερα, που διέπουν το θέµα αυτό για το προσωπικό της
Χωροφυλακής του αντίστοιχου βαθµού, µε τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:
α. Τις µεταθέσεις των αστυφυλάκων, αρχιφυλάκων και ανθυπαστυνόµων εκτός του
νοµού ενεργεί συµβούλιο, που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας
Τάξης. Το συµβούλιο αυτό αποτελείται από δύο υποστράτηγους και το διευθυντή προσωπικού.
Ο αρχαιότερος ασκεί καθήκοντα προέδρου …………………………………… (103)
β. Οι µεταθέσεις των αξιωµατικών εκτός νοµού ή εντός του νοµού ενεργούνται από
συµβούλιο, που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, µε πρόεδρο τον
100
101

Η παραγ. 9 του άρθρου 48 Ν. 1481/84 τίθεται όπως αντικ. µε παρ. 2 άρθρου 8 Ν. 3103/03 (ΦΕΚ Α - 23 /2003).

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 48 προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.3387/2005
(ΦΕΚ Α-224).
102
Οι τοποθετήσεις και µεταθέσεις του αστυνοµικού προσωπικού πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Π.∆. 100/03. και οι ανώτατοι Αξ-κοί µετατίθενται µε απόφαση του Ανωτάτου Συµβουλίου Μεταθέσεων/Α.Ε.Α.
Όπου προϊστάµενος κλάδου διοικητικής υποστήριξης, νοείται ο προϊστάµενος κλάδου διοικητικού.
103
Η παρ. 2 α' του άρθρο 49 αναφερόταν σης µεταθέσεις των κοινοτικών φυλακών.
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Αρχηγό και µέλη τους προϊσταµένους των κλάδων.
Οι µεταθέσεις των αξιωµατικών κοινοποιούνται µε διαταγή του Αρχηγού και των
λοιπών µε διαταγή του προϊσταµένους του κλάδου διοικητικής υποστήριξης. (104)
PoliceNET of Greece- http://www.policenet.gr

Άρθρο 50
Αποσπάσεις - µετακινήσεις
1. Απόσπαση οποιουδήποτε αξιωµατικού, υπαξιωµατικού και αστυφύλακα της Ελληνικής
Αστυνοµίας σε υπηρεσία εκτός αυτής, όταν προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις,
ενεργείται µόνο µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, εκτός από τις περιπτώσεις των
αποσπάσεων για τις οποίες συγκεκριµένη διάταξη προβλέπει σύµπραξη και άλλων Υπουργών.
(105)

2. Αποσπάσεις σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας επιτρέπονται να ενεργούνται για τους
ακόλουθους λόγους: (106)
α. αναπλήρωση κωλυόµενου βαθµοφόρου, που διοικεί αυτοτελή υπηρεσία.
β. ενίσχυση υπηρεσίας για αντιµετώπιση εποχιακών αναγκών.
γ. εκτέλεση των έργων που διαλαµβάνονται στο Ν.∆. 1335/1973. (107)
δ. συγκρότηση ειδικής οµάδας δίωξης εγκληµάτων τοπικού ενδιαφέροντος (µεταβολικό
απόσπασµα).
ε. εκπαίδευση του αποσπώµενου.
Οι αποσπάσεις αυτές γίνονται µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας.
αποσπάσεις υπαξιωµατικών και αστυφυλάκων στην περιφέρεια του ίδιου νοµού ενεργούνται
µε απόφαση του αστυνοµικού διευθυντή του νοµού.
3 Οι παραπάνω αποσπάσεις διαρκούν…………………… (108).
4. Με απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης µπορεί να αποσπάται προσωπικό του
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης σε υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό ή σε
(
υπηρεσίες διεθνών οργανισµών στο εξωτερικό, στους οποίους µετέχει και η Ελλάδα. 109)
Προσωπικό του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, ύστερα από απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας
Τάξης, µπορεί να συµµετέχει σε ειδικές αποστολές στο εξωτερικό αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εξωτερικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 419/1976 (ΦΕΚ Α' 221).
Τα ειδικότερα καθήκοντα, η διοικητική υπαγωγή, οι αποδοχές, το ωράριο εργασίας, η
διάρκεια απόσπασης στο εξωτερικό, οι σχέσεις µε τους λοιπούς έλληνες υπάλληλους και όλα
τα θέµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή της διάταξης αυτής ρυθµίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης.
104

Οι τοποθετήσεις και µεταθέσεις του αστυνοµικού προσωπικού πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Π.∆. 100/03. και οι ανώτατοι Αξ-κοί µετατίθενται µε απόφαση του Ανωτάτου Συµβουλίου Μεταθέσεων/Α.Ε.Α.
Όπου προϊστάµενος κλάδου διοικητικής υποστήριξης, νοείται ο προϊστάµενος κλάδου διοικητικού.
105
Τα σχετικά θέµατα ρυθµίζονται από το άρθρο 19 παρ.7 του Π.∆. 100/03.
106
107

Οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπονται οι αποσπάσεις ρυθµίζονται από το άρθρο 19

του Π.∆. 100/03.

Η περίπτωση εξακολουθεί να ισχύει, καθόσον η προθεσµία, αναφορικά µε τη δύναµη των βαθµοφόρων της
Ελληνικής Αστυνοµίας που διατίθεται για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστηµάτων
Κράτησης του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ύστερα από διαδοχικές Υπουργικές Αποφάσεις παρατάθηκε έως την
12.9.2006 και η διάρκειά του ορίζεται από το άρθρο 51 παρ.1 Ν.∆.1335/1973 (Α-22). Οι προθεσµίες του άρθρου
51 παρ.2 προέβλεπαν την υποβοήθηση του έργου τους από την ελληνική Αστυνοµία µέχρι την 30.6.2001. Οι
διαδοχικές παρατάσεις των προθεσµιών ως κατωτέρω : Η άνω προθεσµία παρατάθηκε µέχρι 31.12.2001
σύµφωνα µε το άρθρ. 14 Ν.2943/01 (ΦΕΚ Α΄203). Αυτή η προθεσµία παρατάθηκε µέχρι 31.12.2002 µε την παρ.
11 άρθρ. 14 Ν.3038/2-7.8.2002 (ΦΕΚ Α΄180). Αυτή η προθεσµία παρατάθηκε µέχρι την 30.6.2003, µε την παρ.
1 της αριθ. 196445/9-16.12.2002 (ΦΕΚ Β΄1573) απόφασης Υπ. ∆ικαιοσ. και ∆ηµόσιας Τάξης. Αυτή η προθεσµία
παρατάθηκε µέχρι την 31.12.2003, µε την παρ.4 άρθρ. 60 Νοµ. 3160/24-30.6.2003 (ΦΕΚ Α΄165) . Με την αριθ.
170260/2003 (ΦΕΚ Β΄1826), απόφαση Υπ. ∆ικαιοσ. και ∆ηµόσιας Τάξης, η άνω προθεσµία παρατάθηκε µέχρι
την 30.12.2004. Αυτή η προθεσµία παρατάθηκε µέχρι 31.12.2004 µε την παρ. 1 άρθρ. 18 Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ
Α΄102). Αυτή η προθεσµία παρατάθηκε µέχρι 12.9.2005 µε την παρ. 1 άρθρ. 3 Ν. 3388/2005 (ΦΕΚ Α΄225).Mε
την αριθ. 99583 οικ./24-27.10.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1490) απόφ Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών-∆ικαιοσύνης και
∆ηµόσιας Τάξης ,η άνω προθεσµία παρατάθηκε µέχρι 12/9/2006. Με το άρθρ.25 Νόµ.3500/24-24.10.2006 (ΦΕΚ
Α΄ 232), η προθεσµία παρατάθηκε έως ότου προαχθούν οι εξωτερικοί φρουροί στο βαθµό του Υπαρχιφύλακα και
µέχρι την 12.9.2007. Σύµφωνα επίσης µε το άρθρο 48 παρ.13 του Π.∆.161/1988 (ΦΕΚ Α-74) «Οι γενικοί
αστυνοµικοί διευθυντές και οι αστυνοµικοί διευθυντές των νοµών µπορούν, µε διαταγή τους, να αποσπούν
Ανθυπαστυνόµους, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες σε Υπηρεσίες εξωτερικής φρούρησης Φυλακών και
Σωφρονιστικών Καταστηµάτων.»
108
Τα σχετικά θέµατα ρυθµίζονται από το άρθρο 19 του Π.∆. 100/03.
109

Για τις αποσπάσεις στο εξωτερικό ,ήδη σε ισχύ η υπ΄αριθ. 1027/4/26-ιδ από 16-6-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση
Υπουργών προστασίας του Πολίτη , Υπ.εξωτερικών και Υπ.Οικονοµικών (ΦΕΚ Β-845)
PoliceNET of Greece- http://www.policenet.gr

35

5. Για την αντιµετώπιση έκτακτων, επειγουσών και σοβαρών αναγκών τάξης και ασφάλειας
επιτρέπεται µε διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας ή, προκειµένου για
µετακίνηση µέσα στα όρια του νοµού, µε διαταγή του αστυνοµικού διευθυντή του νοµού που
γνωστοποιείται στη διεύθυνση προσωπικού του κλάδου διοικητικής υποστήριξης, η προσωρινή
µετακίνηση του αστυνοµικού προσωπικού, η οποία σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να
υπερβαίνει τους τρεις µήνες.
6. Όσοι υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνοµία είναι δυνατό να ανακαλούνται προσωρινά σε µία
από τις προϊστάµενες υπηρεσίες τους, όταν ενεργείται σε βάρος τους ανάκριση για σοβαρό
ποινικό αδίκηµα ή πειθαρχικό παράπτωµα και για όσο χρόνο διαρκεί η ανάκριση.

Άρθρο 51
Ανάκληση από την εφεδρεία
1. Όσοι από το αστυνοµικό προσωπικό ανεξάρτητα από το βαθµό τους είναι γραµµένοι στα
στελέχη της εφεδρείας µπορεί να ανακαλούνται στην ενέργεια σε καιρό ειρήνης. γενικής ή
µερικής επιστράτευσης ή πολέµου, µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, ύστερα από
πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας για την αντιµετώπιση επειγουσών ή
προκειµένου για αξιωµατικούς και ειδικών υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δεν µπορούν να
αντιµετωπισθούν από το εν ενεργεία αστυνοµικό προσωπικό. Οι ανακαλούµενοι από την
εφεδρεία δεν καταλαµβάνουν οργανικές θέσεις.
2. Όσοι από τους ανακαλούµενους είχαν κατά την αποστρατεία τους προαχθεί στον ανώτερο
βαθµό καλούνται µε τον βαθµό αυτόν, αν κατά το χρόνο της ανάκλησης έχει προαχθεί
νεώτερός τους. ∆ιαφορετικά καλούνται µε το βαθµό που έφεραν όταν ήταν στην ενέργεια.
3. Οι ανακαλούµενοι από την εφεδρεία στην ενέργεια αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας
προάγονται κατά δύο βαθµούς οι κατώτεροι, κατά ένα βαθµό οι ανώτεροι όχι όµως πέραν του
Αστυνοµικού ∆/ντή και κατά ένα βαθµό οι Ταξίαρχοι και οι Υποστράτηγοι, εφόσον κρίνονται
προακτέοι από το αρµόδιο συµβούλιο.
Οι ανωτέρω αξιωµατικοί προάγονται αν µετά την ανάκλησή τους έχουν συµπληρώσει το
χρόνο παραµονής στο βαθµό που προβλέπεται για τους µόνιµους εν ενεργεία οµοιόβαθµούς
τους και έχει προαχθεί µόνιµος οµοιόβαθµός τους, ο οποίος κατά το χρόνο αποστρατείας τους
ήταν νεότερός τους. Οι κρινόµενοι ως µη προακτέοι δικαιούνται προσφυγής στο
δευτεροβάθµιο συµβούλιο, σύµφωνα µε όσα ισχύουν για τους µόνιµους οµοιοβάθµους τους.
4. Με απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης ρυθµίζονται τα θέµατα εγγραφής στα στελέχη
(βιβλία) της εφεδρείας και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, που αφορά την εφαρµογή των παρ. 1 και
2 του άρθρου αυτού.
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ΤΜΗΜΑ Ζ':
Πειθαρχικό δίκαιο
Άρθρο 52
Πειθαρχικές ποινές (110)
1. Στο αστυνοµικό προσωπικό και τους κοινοτικούς φύλακες επιβάλλονται οι ακόλουθες
πειθαρχικές ποινές, οι οποίες καταχωρούνται στα ατοµικά τους έγγραφα:
α. …………………..,
β. επίπληξη,
γ. …………………….
δ. ………………………,
ε, …………………….,
στ. απόταξη
2. Η παρατήρηση, η επίπληξη και το πρόστιµο είναι κατώτερες πειθαρχικές ποινές. Οι αργίες
και η απόταξη είναι ανώτερες πειθαρχικές ποινές.
3. Τα παραπτώµατα, τα αρµόδια όργανα κι η σχετική διαδικασία για την επιβολή των
κατώτερων ποινών καθορίζονται µε τον κανονισµό προσωπικού.
Τα χρηµατικά ποσά των ποινών προστίµου περιέρχονται στο ταµείο ασφάλισης στο οποίο
ανήκει ο τιµωρούµενος.
4. Για τα παραπτώµατα που επισύρουν ανώτερες πειθαρχικές ποινές και τη διαδικασία
βεβαίωσής και εκδίκασής τους εφαρµόζονται οι διατάξεις των Ν.∆. 343/1969 (ΦΕΚ Α' 238) και
935/1971 (ΦΕΚ Α' 149), όπως τροποποιήθηκαν µεταγενέστερα, που αφορούν το προσωπικό
της Χωροφυλακής µε αντίστοιχο βαθµό, µε τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:
α. Ένορκη διοικητική εξέταση για τη βεβαίωση του παραπτώµατος είναι δυνατό να διατάσσουν
ο Υπουργός και ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, ο Αρχηγός και οι
προϊστάµενοι των κλάδων της Ελληνικής Αστυνοµίας, ο αστυνοµικός διευθυντής του νοµού
και ο διευθυντής προϊστάµενος διεύθυνσης για οποιονδήποτε από τους υφισταµένους τους.
β. Τα ανακριτικά (πειθαρχικά) πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια συµβούλια συνιστώνται για
ένα έτος και λειτουργούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Τα συµβούλια συγκροτούνται από αξιωµατικούς µε απόφαση του Υπουργού, αν παραπέµπεται
αξιωµατικός και του Αρχηγού για τους λοιπούς. Αν ο παραπεµπόµενος είναι αξιωµατικός, τα
µέλη του συµβουλίου πρέπει να είναι ανώτεροί του, διαφορετικά γίνεται ανασυγκρότηση. Αν
πρόκειται για παραποµπή Αντιστρατήγου, το συµβούλιο είναι τριµελές και συγκροτείται µε
απόφαση του Υπουργού από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας και δυο αντιστρατήγους
των ενόπλων δυνάµεων, που ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας. Στην περίπτωση
αυτή δεν επιτρέπεται δευτεροβάθµια κρίση
5. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα, που επισύρουν κατώτερη πειθαρχική ποινή, παραγράφονται
µετά ένα έτος από τότε που διαπράχθηκαν. Αυτά που επισύρουν ανώτερη πειθαρχική ποινή
παραγράφονται µετά πέντε έτη, από τότε που διαπράχθηκαν. Ο χρόνος ανάκρισης και
εκδίκασης του παραπτώµατος διακόπτει την παραγραφή το πολύ για 6 µήνες.
6. Κατά τα λοιπά ως προς την υπηρεσιακή κατάσταση του αστυνοµικού προσωπικού
εφαρµόζονται τα οριζόµενα στα Ν.∆. 343/1969 και 935/1971, όπως τροποποιήθηκαν
µεταγενέστερα.
7. Όσοι από το αστυνοµικό προσωπικό αποφυλακίζονται προσωρινά ή µε εγγύηση τίθενται
στην κατάσταση της αυτεπάγγελτης διαθεσιµότητας µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνοµίας.
8. Το συµβούλιο του εδαφίου γ της παρ. 7 του άρθρου 26 είναι και ανακριτικό συµβούλιο για
τα πειθαρχικά παραπτώµατα των κοινοτικών φυλάκων …………………………….

110

Ήδη σε ισχύ οι διατάξεις του Π.∆.120/2008 ΦΕΚ Α-182/2.9.2008 µε το οποίο καταργήθηκε το προισχύων
Π.∆.22/1996 όπως είχε τροποποιηθεί µε το Π.∆.31/2001 και Π.∆. 2/2004.
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Άρθρο 53
Κανονισµός προσωπικού Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης
1. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης,
καθορίζονται, µέσα στα πλαίσια αυτού του νόµου, τα ειδικότερα θέµατα που αναφέρονται
στην προέλευση και το προσόντα του προσωπικού του Υπουργείου, την εξέλιξή του, τον
έλεγχο και τη βαθµολογία της απόδοσής του, τις µεταβολές της υπηρεσιακής του κατάστασης
και τη διαδικασία των κρίσεων, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά του, το πειθαρχικό δίκαιο
και την αποχώρησή του από την υπηρεσία. Όταν µε τα διατάγµατα αυτά ρυθµίζονται θέµατα
που έχουν µισθολογικές ή ασφαλιστικές συνέπειες, συναρµόδιοι για την πρόταση έκδοσης
τους είναι και οι Υπουργοί Οικονοµικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
2. Τα προεδρικά διατάγµατα της προηγούµενης παραγράφου κωδικοποιούνται µε προεδρικό
διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και απαρτίζουν τον
κανονισµό προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
Άρθρο 53
Κατάργηση Σωµάτων και Υπηρεσιών
1. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται τα σώµατα Χωροφυλακής και
Αστυνοµίας Πόλεων καθώς και η διεύθυνση Αγροφυλακής µε τις υπηρεσίες τους σε όλη τη
χώρα και µε ταυτόχρονη κατάργηση των οργανικών θέσεων του προσωπικού τους.
Καταργούνται επίσης το συντονιστικό επιτελείο του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, η Υπηρεσία
Εθνικής Ασφάλειας (ΥΠ.Ε.Α.), η ∆ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Υπηρεσιών (∆.Ε.Υ.) και η
Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.).
2. Οι αρµοδιότητες της υπηρεσίας Π.Σ.Ε.Α, περιέρχονται στον κλάδο πολιτικής άµυνας της
Ελληνικής Αστυνοµίας. Οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας και της ∆ιεύθυνσης
Εγκληµατολογικών Υπηρεσιών περιέρχονται στον κλάδο ασφάλειας της Ελληνικής
Αστυνοµίας.
3. Τα καταργούµενα σώµατα και υπηρεσίες του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης εξακολουθούν να
λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόµου
αυτού, µέχρι την ανάληψη των αρµοδιοτήτων τους από τις υπηρεσίες που προβλέπει ο νόµος
αυτός. Οι νέες υπηρεσίες συνιστώνται και αρχίζουν να λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 11. Το προσωπικό των σωµάτων και των υπηρεσιών που καταργούνται, µέχρι να
ενταχθεί στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του και να
διέπεται από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Το
προσωπικό εξακολουθεί να φέρει τη στολή που έφερε πριν από την ένταξη στην Ελληνική
Αστυνοµία, µέχρις ότου εφοδιασθεί µε νέα στολή.
4. Τα ακίνητα, τα µέσα, ο οπλισµός και το κάθε µορφής υλικό που κατέχονται από τα σώµατα
και τις υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου αυτού περιέρχονται στην κυριότητα της Ελληνικής
Αστυνοµίας.
5. Οι επιµέρους προϋπολογισµοί των καταργούµενων σωµάτων και υπηρεσιών και του
Πυροσβεστικού Σώµατος, που βρίσκονται σε εκτέλεση, ενοποιούνται σε ενιαίο
προϋπολογισµό, ο οποίος εκτελείται ως προϋπολογισµός του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης. Οι
λεπτοµέρειες εφαρµογής αυτής της παραγράφου ρυθµίζονται µε απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης.
6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης,
κωδικοποιούνται και ενσωµατώνονται σε ενιαίο κείµενο µε τίτλο "Οργανισµός Υπουργείου
∆ηµόσιας Τάξης" οι διατάξεις του νόµου αυτού, οι διατάξεις των Ν. 671/1977, Ν. 986/1979,
Ν.∆. 974/1971, Ν.∆. 935/1971, Ν. 617/1977, Ν. 1135/1981, Ν. 1145/1981, Ν. 1234/1982
(ΦΕΚ Α 23) και Ν. 1339/1983, όπως τροποποιήθηκαν µεταγενέστερα, καθώς και όλες οι
διατάξεις νόµων που ισχύουν για τη Χωροφυλακή και την Αστυνοµία Πόλεων µέχρι την
έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου και δεν καταργούνται µε το νόµο αυτόν. Όπου από τις
διατάξεις αυτές προκύπτει διαφορετική ρύθµιση για τα ίδια θέµατα, ισχύουν οι ευµενέστερες
διατάξεις για το προσωπικό και τους πολίτες, οι οποίες και περιλαµβάνονται στην
κωδικοποίηση. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται η αλλαγή της σειρά των άρθρων, η
παράλειψη διατάξεων που δεν εναρµονίζονται στις ρυθµίσεις αυτού του νόµου, καθώς και η
προσαρµογή της ορολογίας στα πλαίσια αυτού του νόµου.
Άρθρο 55
Ένταξη προσωπικού
1. Το αστυνοµικό και πολιτικό προσωπικό των καταργούµενων µε το νόµο αυτόν σωµάτων
Χωροφυλακής και Αστυνοµίας Πόλεων και της Αγροφυλακής εντάσσεται σε θέσεις του
αντίστοιχου βαθµού του προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, εφόσον, µέσα σε
ανατρεπτική προθεσµία 20 ηµερών από την έναρξη ισχύος αυτού του νόµου δηλώσει
εγγράφως στην υπηρεσία στην οποία ανήκει οργανικά ή υπηρετεί ότι επιθυµεί την Ένταξη
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του. Όσοι δηλώσουν ότι δεν επιθυµούν την Ένταξη τους, µε την επιφύλαξη της παρ. 7 και για
όσους περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία λογίζεται ότι έχουν υποβάλει αίτηση εξόδου
από την υπηρεσία από την οποία εξέρχονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από
την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. Οι κατέχοντες το βαθµό του συνταγµατάρχη ή
αστυνοµικού διευθυντή α και άνω πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση εντός πέντε
ηµερών από την έναρξη ισχύος αυτού του νόµου. Η ένταξη του κάθε κατηγορίας προσωπικού
της Χωροφυλακής, της Αστυνοµίας Πόλεων και της Αγροφυλακής στο προσωπικό του
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, η
οποία ρυθµίζει και κάθε σχετική µε το θέµα αυτό λεπτοµέρεια.
2. Κατά την πρώτη εφαρµογή αυτού του νόµου, διατηρούνται δύο αρχηγοί για χρονικό
διάστηµα, που δεν µπορεί να υπερβεί τους έξι µήνες, οι οποίοι καταλαµβάνουν τις δύο από τις
οργανικές θέσεις αντιστρατήγων. Τα καθήκοντα που ασκεί καθένας από τους αρχηγούς
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης.
Μετά την υποβολή της δήλωσης ότι επιθυµούν να ενταχθούν στο προσωπικό του Υπουργείου
∆ηµόσιας Τάξης:
α. Τις λοιπές τρεις θέσεις αντιστρατήγων καταλαµβάνουν µε επιλογή αξιωµατικοί που έφεραν
πριν από την Ένταξη τους βαθµό υποστρατήγου - υπαρχηγού ή ταξίαρχου - γενικού
αστυνοµικού διευθυντή ύστερα από προαγωγή τους µε επιλογή. Από τις θέσεις αυτές οι 15
καταλαµβάνονται από αξιωµατικούς που προέρχονται από τη Χωροφυλακή και οι 6 από
αξιωµατικούς που προέρχονται από την Αστυνοµία Πόλεων.
β. Τις θέσεις των 21 υποστρατήγων καταλαµβάνουν µε επιλογή αξιωµατικοί που έφεραν πριν
από την ένταξή τους βαθµό υποστρατήγου - υπαρχηγού ή ταξιάρχου γενικού αστυνοµικού
διευθυντή ή συνταγµατάρχη - αστυνοµικού διευθυντή α ύστερα από προαγωγή τους µε
επιλογή. Από τις θέσεις αυτές οι 15 καταλαµβάνονται από αξιωµατικούς που προέρχονται από
τη Χωροφυλακή και οι 6 από αξιωµατικούς που προέρχονται από την Αστυνοµία Πόλεων.
γ. Τις θέσεις των 125 αστυνοµικών διευθυντών καταλαµβάνουν αξιωµατικοί που έφεραν πριν
από την ένταξή τους το βαθµό συνταγµατάρχη - αστυνοµικού διευθυντή α ή το βαθµό
αντισυνταγµατάρχη - αστυνοµικού διευθυντή β ύστερα από προαγωγή τους µε επιλογή. Από
τις θέσεις αυτές οι 91 καταλαµβάνονται από αξιωµατικούς που προέρχονται από τη
Χωροφυλακή και οι 34 από αξιωµατικούς που προέρχονται από την Αστυνοµία
Πόλεων.
δ. Τις θέσεις των αστυνοµικών υποδιευθυντών και κατωτέρων καταλαµβάνουν, χωρίς
προηγούµενη κρίση κατά αντίστοιχους βαθµούς αντισυνταγµατάρχες - αστυνοµικοί
διευθυντές β' και κατώτεροι αυτών,
ε. Οι ανθυποµοίραρχοι και υπαστυνόµοι β προάγονται αυτοδίκαια, χωρίς κρίση, στον επόµενο
βαθµό και εντάσσονται ως υπαστυνόµοι.
στ. Οι υπενωµοτάρχες και υπαρχιφύλακες προάγονται αυτοδίκαια, χωρίς κρίση, στον επόµενο
βαθµό και εντάσσονται ως αρχιφύλακες.
ζ. Οι αγροφύλακες ………………………………..
η. Οι υγειονοµικοί αξιωµατικοί εντάσσονται σε θέσεις υγειονοµικών αξιωµατικών.
θ. Το προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών, που καταργούνται µε το νόµο αυτόν, εντάσσεται σε
θέσεις αντίστοιχου βαθµού του προσωπικού των γενικών υπηρεσιών.
3. Το µόνιµο πολιτικό προσωπικό της Χωροφυλακής, της Αστυνοµίας Πόλεων, του
Πυροσβεστικού και της Αγροφυλακής εντάσσεται σε θέσεις µόνιµου πολιτικού προσωπικού
αντίστοιχου κλάδου και βαθµού του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης.
Το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νοµού στο Υπουργείο
∆ηµόσιας Τάξης, τα Σώµατα Ασφαλείας και την Αγροφυλακή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρόνου, εκτός των µαγείρων, βοηθών µαγείρων,
τραπεζοκόµων και κουρέων, εντάσσεται και µονιµοποιείται σε θέσεις µόνιµου πολιτικού
προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, σε κλάδο και βαθµό ανάλογο µε τα τυπικά
προσόντα και τα χρόνια υπηρεσίας που διαθέτει. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1476 (ΦΕΚ
Α' 136) έχουν ανάλογη εφαρµογή και για το παραπάνω προσωπικό.
Κατ'εξαίρεση οι υπηρετούντες σε θέσεις ειδικών συµβούλων, ειδικών συνεργατών της
Υ.Π.Ε.Α., βοηθητικού προσωπικού και καθαριστριών εντάσσονται αντίστοιχα σε θέσεις των
εδαφίων α, β, γ και ε της παρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος και εξακολουθούν να διέπονται
από τις διατάξεις, που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Αν κατά την ένταξη του προσωπικού των Σωµάτων Χωροφυλακής, Αστυνοµίας Πόλεων και
του πολιτικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Αγροφυλακής στο προσωπικό
του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης προκύψουν υπεράριθµοι σε κάποιο βαθµό, καταλαµβάνουν
προσωρινές θέσεις.
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Το προσωπικό αυτό καταλαµβάνει τις πρώτες οργανικές θέσεις του κλάδου και του βαθµού
του που θα κενωθούν και οι προσωρινές τους θέσεις καταργούνται.
5. Το προσωπικό που εντάσσεται στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης εξακολουθεί να διέπεται από
το συνταξιοδοτικό δίκαιο που ίσχυε κατά το χρόνο της ένταξης του.
6. Κατά την πρώτη εφαρµογή αυτού του νόµου, για τις προαγωγές που θα γίνουν για την
κατάληψη των θέσεων των εδαφίων α, β και γ της παρ. 2 δεν απαιτείται χρόνος παραµονής
στον κατεχόµενο βαθµό.
7. Οι υπάλληλοι ΑΤ της Αγροφυλακής, που δεν θα ζητήσουν την Ένταξη τους στο Υπουργείο
∆ηµόσιας Τάξης σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του νόµου, µπορούν να ζητήσουν µέσα στην
ανατρεπτική προθεσµία των είκοσι (20) ηµερών της παρ. 1 τη µετάταξή τους στα Υπουργεία
Εσωτερικών και Γεωργίας. Η µετάταξη είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση και ενεργείται
µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών σε υπάρχουσες κενές θέσεις ή σε προσωρινές
θέσεις αντίστοιχου κλάδου και προσόντων, που συνιστώνται µε την απόφαση αυτή.

Άρθρο 56
Καθορισµός αρχαιότητας
1 . Η αρχαιότητα για τους αξιωµατικούς καθορίζεται µε βάση το ηµερολογιακό έτος
προαγωγής τους στο βαθµό που έφεραν πριν από την Ένταξη τους.
2. Μεταξύ οµοιοβάθµων αξιωµατικών, που προήχθησαν το ίδιο ηµερολογιακό έτος, η
αρχαιότητα υπολογίζεται µε βάση τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο. Νέα σειρά ίσον Ν επί,
ανοίγει παρένθεση, κλάσµα Χ δια Ψ, κλείνει η παρένθεση, στην Κ δύναµη.
Νέα σειρά =Ν. (Χ/Ψ)Κ
Όπου Ν η σειρά που είχε ο αξιωµατικός στο σώµα από το οποίο προέρχεται µεταξύ των
οµοιοβάθµων του που προήχθησαν στο βαθµό που κατέχουν κατά το ίδιο ηµερολογιακό έτος,
Χ το σύνολο των αξιωµατικών Χωροφυλακής, που προήχθησαν στο βαθµό που κατέχουν το
ίδιο ηµερολογιακό έτος, Ψ το σύνολο των αξιωµατικών της Αστυνοµίας Πόλεων, που
προήχθησαν στο βαθµό που κατέχουν κατά το ίδιο ηµερολογιακό έτος και Κ ίσο µε το µηδέν
(0), όταν πρόκειται για αξιωµατικούς Χωροφυλακής και ίσο µε το ένα (1), όταν πρόκειται για
αξιωµατικούς της Αστυνοµίας Πόλεων.
Μεταξύ δύο αξιωµατικών αρχαιότερος λογίζεται εκείνος που η νέα σειρά του έχει µικρότερη
τιµή. Σε περίπτωση ίσων τιµών νέας σειράς, αρχαιότερος λογίζεται ο αξιωµατικός της
Χωροφυλακής. Ειδικότερα για τους βαθµούς αστυνοµικού διευθυντή και άνω αρχαιότερος
λογίζεται εκείνος που προήχθη στον βαθµό που έφερε πριν από την ένταξη ένα τρίµηνο
τουλάχιστον ενωρίτερα.
3. Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόµου η σειρά αρχαιότητας των εξερχόµενων από το
τµήµα υπαστυνόµων της σχολής αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας καθορίζεται µε βάση τη
σειρά εξόδου από τη σχολή, ανεξάρτητα από το σώµα προέλευσής τους.
4. Οι προαγωγές για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, µετά την ένταξη και τη διαµόρφωση
της σειράς αρχαιότητας σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, ενεργούνται κατά τις διατάξεις του Ν.
671/1977, όπως ισχύουν για τη Χωροφυλακή, ανεξάρτητα από το σώµα προέλευσης των
αξιωµατικών.
5. Η αρχαιότητα των αξιωµατικών του Ν.∆ 649/1970, των ανθυπαστυνόµων, των
αρχιφυλάκων και των αστυφυλάκων καθορίζεται βάσει της παρ. 1 και 2 του παρόντος
άρθρου.
6. Η αρχαιότητα του πολιτικού προσωπικού που θα ενταχθεί στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης
θα καθοριστεί µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας
της Κυβέρνησης και ∆ηµόσιας Τάξης.
Άρθρο 57
Αντιστοιχία ένταξης
1. Για την Ένταξη του προσωπικού της Χωροφυλακής και της Αστυνοµίας Πόλεων στο
αστυνοµικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο,
λαµβάνεται υπόψη η εξής βαθµολογική αντιστοιχία:
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Χωροφυλακή:
αντιστράτηγος
υποστράτηγος
συνταγµατάρχης
αντισυνταγµατάρχης
ταγµατάρχης
µοίραρχος
υποµοίραρχος
ανθυπασπιστής
ενωµοτάρχης
χωροφύλακας

Αστυνοµία Πόλεων:
Αρχηγός
υπαρχηγός
αστυνοµικός διευθυντής α'
αστυνοµικός διευθυντής β'
αστυνόµος α'
αστυνόµος β'
υπαστυνόµος α'
ανθυπαστυνόµος
αρχιφύλακας
αστυφύλακας

Ελληνική Αστυνοµία:
αντιστράτηγος αστυνοµίας
υποστράτηγος αστυνοµίας (111)
αστυνοµικός διευθυντής
αστυνοµικός διευθυντής
αστυνόµος α'
αστυνόµος β'
υπαστυνόµος (112)
ανθυπαστυνόµος
αρχιφύλακας
αστυφύλακας

2. Όπου στην ισχύουσα νοµοθεσία αναφέρονται βαθµοί ή βαθµοφόροι της Χωροφυλακής και
της Αστυνοµίας Πόλεων, η αναφορά νοείται ότι γίνεται στους αντίστοιχους βαθµούς ή
βαθµοφόρους της Ελληνικής Αστυνοµίας µε βάση την αντιστοιχία, που καθορίζεται στο νόµο
αυτόν. Όπου αναφέρονται οι βαθµοί υπενωµοτάρχη, ανθυποµοίραρχου, ταξίαρχου και οι
αντίστοιχοί τους νοούνται αντίστοιχα οι βαθµοί αρχιφύλακα, υπαστυνόµου και υποστρατήγου
της Ελληνικής Αστυνοµίας, Τα ειδικότερα θέµατα της αντιστοιχίας προσωπικού και υπηρεσιών
ρυθµίζονται µε τον κανονισµό προσωπικού.
Άρθρο 58
Επιλογή ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας
1. Αν οι αρχηγοί Χωροφυλακής και Αστυνοµίας Πόλεων δεν δηλώσουν ένταξη στην Ελληνική
Αστυνοµία ή εξέλθουν από την υπηρεσία, για οποιοδήποτε λόγο, κατά τη διάρκεια της
µεταβατικής περιόδου της παρ. 2 του άρθρου 55, η πλήρωση της κενής ή των κενών θέσεων
γίνεται, όπως ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 44. Εάν το ΚΥ.Σ.Ε.Α. κρίνει αναγκαία τη διατήρηση
δύο αρχηγών, η µία θέση καταλαµβάνεται από αξιωµατικό προερχόµενο από τη Χωροφυλακή
και η άλλη από αξιωµατικό προερχόµενο από την Αστυνοµία Πόλεων και η αρχαιότητα του
επιλεγοµένου έχει συνέπειες µόνο για τους αξιωµατικούς που προέρχονται από το ίδιο σώµα.
2. Μετά την επιλογή των αρχηγών, για την επιλογή των αξιωµατικών που θα καταλάβουν τις
θέσεις των αντιστρατήγων και υποστρατήγων ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α. Ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης µε απόφασή του συγκροτεί τριµελές συµβούλιο µε µέλη δύο
αντιστρατήγους του Στρατού Ξηράς, που ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας και τον
Αρχηγό που προέρχεται από τη Χωροφυλακή ή τον Αρχηγό που προέρχεται από την
Αστυνοµία Πόλεων, ανάλογα µε την προέλευση των επιλεγόµενων αξιωµατικών. Καθήκοντα
Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος.
β. Το συµβούλιο κρίνει εκτάκτως όλους τους υποστρατήγους Χωροφυλακής και τους
υπαρχηγούς της Αστυνοµίας Πόλεων, τους ταξιάρχους Χωροφυλακής και τους γενικούς
αστυνοµικούς διευθυντές, ανεξάρτητα από το χρόνο προαγωγής τους στο βαθµό και επιλέγει
αυτούς που κρίνονται κατάλληλοι για την πλήρωση των θέσεων αντιστρατήγων και
υποστρατήγων.
γ. Οι υποστράτηγοι Χωροφυλακής και οι υπαρχηγοί Αστυνοµίας Πόλεων, που δεν επιλέγονται
για το βαθµό του αντιστρατήγου ή παραλείπονται λόγω προαγωγής νεωτέρου τους,
αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως και θεωρούνται ότι τερµάτισαν τη σταδιοδροµία τους
ευδόκιµα.
δ. Οι ταξίαρχοι και οι γενικοί αστυνοµικοί διευθυντές, εάν επιλεγούν για το βαθµό του
υποστρατήγου, προάγονται αµέσως στο βαθµό αυτόν. Εάν επιλεγούν για το βαθµό του
αντιστρατήγου, προάγονται αµέσως στο βαθµό του υποστρατήγου, καθίστανται αρχαιότεροι
των λοιπών οµοιοβάθµων τους και µετά ένα µήνα από την προαγωγή τους αυτή προάγονται
χωρίς άλλη κρίση στο βαθµό του αντιστρατήγου.
3. Εάν κατά τις κρίσεις της προηγούµενης παραγράφου δεν πληρωθούν όλες οι θέσεις των
υποστρατήγων, µπορεί να γίνεται κρίση των συνταγµαταρχών και αστυνοµικών διευθυντών
111

Μετά το βαθµό του Υποστρατήγου ακολουθεί ο βαθµός του Ταξίαρχου (άρθρρο 1 Π.∆.159/1986 ΦΕΚ Α-61). Ο
βαθµός αυτός είναι ο αντίστοιχος των καταργηθέντων βαθµών του Ταξίαρχου τέως Χωροφυλακής και Γενικού
Αστυνοµικού ∆ιευθυντή της τέως Αστυνοµίας Πόλεων.
112
Μετά το βαθµό του Αστυνόµου Β΄ ακολουθούν οι βαθµοί Υπαστυνόµου Α΄ και Υπαστυνόµου Β΄οι οποίοι είναι
αντίστοιχοι των καταργηθέντων βαθµών Υποµοίραρχου και Ανθυποµοίραρχου της τέως Χωροφυλακής και
Υπαστυνόµου Α΄και Υπαστυνόµου Β΄της τέως Αστυνοµίας Πόλεων.
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α, κατά την οποία κρίνονται από το συµβούλιο αυτού του άρθρου ανεξάρτητα από το χρόνο
παραµονής τους στο βαθµό.
4. Όσοι από τους ταξιάρχους και τους γενικούς αστυνοµικούς διευθυντές δεν επιλεγούν για
προαγωγή προάγονται εκτός οργανικών θέσεων στο βαθµό του υποστρατήγου και µετά ένα
µήνα αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, θεωρούµενοι ότι τερµάτισαν ευδόκιµο τη σταδιοδροµία
τους. Με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 46 του παρόντος, οι συνταγµατάρχες και
αστυνοµικοί διευθυντές α, αν παραλειφθούν λόγω προαγωγής νεωτέρου τους στο βαθµό του
υποστρατήγου προάγονται στο βαθµό αυτόν και µετά ένα µήνα αποστρατεύονται
αυτεπάγγελτα. Όσοι από τους συνταγµατάρχες και τους αστυνοµικούς διευθυντές α δεν
παραλείπονται κατά τις προαγωγές για το βαθµό του υποστρατήγου καταλαµβάνουν
αυτοδίκαια κενές οργανικές θέσεις του βαθµού αστυνοµικού διευθυντή.
5. Η επιλογή των αντισυνταγµαταρχών και αστυνοµικών διευθυντών β' για τις θέσεις
αστυνοµικού διευθυντή, που θα παραµείνουν κενές µετά την ένταξη των συνταγµαταρχών αστυνοµικών διευθυντών α, γίνεται από συµβούλιο που αποτελείται από έναν αντιστράτηγο
ως πρόεδρο και δύο υποστρατήγους ως µέλη, προερχόµενους από τη Χωροφυλακή ή την
Αστυνοµία Πόλεων, ανάλογα µε την προέλευση των επιλεγόµενων αξιωµατικών.
Άρθρο 59
Ειδικές περιπτώσεις µεταθέσεων
1. Για µια πενταετία από την έναρξη ισχύος αυτού του νόµου, όσοι ενταχθούν στην Ελληνική
Αστυνοµία από την Αστυνοµία Πόλεων µε το βαθµό του αστυφύλακα µέχρι και το βαθµό του
αστυνόµου α δεν µετατίθενται σε υπηρεσίες εκτός των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών
και Κέρκυρας, εκτός αν το ζητήσουν µε αίτηση τους ή τιµωρηθούν για πειθαρχικούς λόγους.
Κατ΄ εξαίρεση, για µεταθέσεις του παραπάνω αστυνοµικού προσωπικού εντός νοµού Αττικής
ο περιορισµός ισχύει για δύο έτη από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού.
2. Τις µεταθέσεις της προηγούµενης παραγράφου ενεργούν τα συµβούλια που προβλέπει το
άρθρο 49 του νόµου αυτού. Τη µετάθεση ύστερα από επιβολή πειθαρχικής ποινής αποφασίζει
συµβούλιο, που απαρτίζεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας ως Πρόεδρο και µέλη
τον προϊστάµενο του οικείου κλάδου και το διευθυντή της διεύθυνσης προσωπικού του
κλάδου διοικητικής υποστήριξης. Κατά το χρονικό διάστηµα που θα υπάρχουν δύο αρχηγοί,
στο παραπάνω συµβούλιο µετέχουν και οι δύο.
3. Για ένα χρόνο από την έναρξη εφαρµογής αυτού του νόµου, οι τοποθετήσεις και
µεταθέσεις των υποστρατήγων ενεργούνται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης,
ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού ή των Αρχηγών της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Άρθρο 60
Ασφάλιση προσωπικού (113)
1. Το αστυνοµικό προσωπικό που θα ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνοµία εξακολουθεί να
ασφαλίζεται στους φορείς ασφάλισης, στους οποίους ασφαλιζόταν πριν από την Ένταξη του.
Στους ίδιους φορείς ασφαλίζεται και το αστυνοµικό προσωπικό που εισέρχεται στην Ελληνική
Αστυνοµία µετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου.
2. Η κατανοµή στα υπάρχοντα ταµεία των κοινωνικών πόρων, που προβλέπονται από την
ισχύουσα νοµοθεσία και η ασφάλιση του προσωπικού που εισέρχεται στην Ελληνική
Αστυνοµία µετά την έναρξη της ισχύος αυτού του νόµου σε υπάρχοντες φορείς ασφάλισης
του προσωπικού των σωµάτων και υπηρεσιών, που καταργούνται µε το νόµο αυτόν,
ρυθµίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εθνικής
Άµυνας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ∆ηµόσιας Τάξης.
Άρθρο 61
∆ιαχείριση εκκρεµών υποθέσεων
1. Εκκρεµείς υποθέσεις κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος αυτού του νόµου, που αφορούν
την υπηρεσιακή κατάσταση του εν ενεργεία προσωπικού Χωροφυλακής, Αστυνοµίας Πόλεων
και Αγροφυλακής, εξακολουθούν να διέπονται µέχρι την οριστικοποίησή τους από το δίκαιο
που ίσχυε πριν από το χρόνο έναρξης ισχύος του νόµου αυτού, εφόσον εκείνος τον οποίο
αφορά η εκκρεµότητα δεν εντάσσεται στην Ελληνική Αστυνοµία.
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Για την ασφάλιση του αστυνοµικού και πολιτικού προσωπικού του Υ.∆.Τ. δες σχετικά: α) Π.∆. 220/1986 (ΦΕΚ
86 - Α:' της 8/7/86) «Ασφάλιση Αστυνοµικού Προσωπικού Υ.∆.Τ.», β) Π.∆. 293/1987 (ΦΕΚ 146 - Α' της
20/8/87) «Ασφάλισης Πολιτικού Προσωπικού Υ.∆.Τ.» και γ) Π.∆. 458/1987 (ΦΕΚ 223 - Α' της17/12/87)
«Ασφάλιση αστυνοµικού και πολιτικού προσωπικού Υ.∆.Τ.».
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2. Εκκρεµείς υποθέσεις κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του νόµου αυτού, που αφορούν την
υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού Χωροφυλακής, Αστυνοµίας Πόλεων και
Αγροφυλακής, που έχει εξέλθει από την υπηρεσία, εξακολουθούν να διέπονται από το δίκαιο
που διέπει τα καταργούµενα σώµατα και υπηρεσίες.
3. Οι υποθέσεις των παρ. 1 και 2 αυτού του άρθρου κρίνονται κατά βαθµό και περίπτωση από
τα συµβούλια που προβλέπονται από αυτόν το νόµο.
4. Για τις εκκρεµείς υποθέσεις που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού που
εντάσσεται στην Ελληνική Αστυνοµία, εφαρµόζονται τόσο για τα ουσιαστικά όσο και τα
διαδικαστικά θέµατα οι διατάξεις αυτού του νόµου.
"5. Υποθέσεις που αφορούν εγκλήµατα, τα οποία τελέστηκαν από προσωπικό της
Χωροφυλακής πριν να ισχύσει ο παρών νόµος, εφόσον δεν εκδικάσθηκαν από τα
στρατοδικεία, διαβιβάζονται στα διαβιβάζονται στα τακτικά δικαστήρια, ανεξάρτητα αν το
προσωπικό αυτό εντάχθηκε ή δεν εντάχθηκε στην Ελληνική Αστυνοµία". (114)
Άρθρο 62
Καταργούµενες και διατηρούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται τα άρθρα 11 και 18 παρ. 4 του
Ν. 671/1977.
2. Επίσης καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυτού του
νόµου.
3. Θέµατα που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώµα και το προσωπικό του, τα οποία δεν
ρυθµίζονται από αυτόν το νόµο, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν
από την έναρξη ισχύος αυτού του νόµου.
4. Μέχρι να εκδοθούν τα διατάγµατα, οι κανονισµοί, οι αστυνοµικές διατάξεις και οι
αποφάσεις που προβλέπονται από το νόµο αυτόν εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι
ισχύουσες σχετικές διατάξεις που ρυθµίζουν τα συναφή θέµατα. " Μέχρι να εκδοθούν οι
κανονισµοί που προβλέπονται µε το Ν. 1481/1984, ο Υπουργός Εσωτερικών και ∆ηµόσιας
Τάξης (115) µπορεί µε απόφασή του να καθορίζει ποιος από τους αντίστοιχους κανονισµούς της
πρώην Χωροφυλακής ή Αστυνοµίας Πόλεων θα εφαρµόζεται". (116)
"5. «5.α. Η χρήση αστυνοµικών σκύλων επιτρέπεται για τον εντοπισµό ναρκωτικών ουσιών,
την ανακάλυψη εκρηκτικών υλών, την αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόµων, τη φύλαξη
προσώπων και πραγµάτων, τη φύλαξη και συνοδεία κρατουµένων προς αποτροπή απόδρασης,
καθώς και τη λήψη µέτρων τάξης σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Επίσης επιτρέπεται η χρήση
αστυνοµικών σκύλων κατά τις πεζές περιπολίες από ένστολους αστυνοµικούς σε δηµόσιους
χώρους για την καταδίωξη και σύλληψη ατόµων που τελούν επ' αυτοφώρω κακουργήµατα ή
πληµµελήµατα και ιδίως αυτών που προβαίνουν σε πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγµάτων.
Απαγορεύεται η χρήση αστυνοµικών σκύλων για τη διάλυση συναθροίσεων και
συγκεντρώσεων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται οι υπηρεσίες που
επιτρέπεται να κάνουν χρήση αστυνοµικών σκύλων, τα θέµατα εκπαίδευσης και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.
β. Το Πυροσβεστικό Σώµα επιτρέπεται να χρησιµοποιεί ειδικά εκπαιδευµένους σκύλους για
τον εντοπισµό παγιδευµένων και αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόµων. Οι διατάξεις του ν.
1024/1980 (ΦΕΚ 47 Α), που αφορούν τους αστυνοµικούς σκύλους, εφαρµόζονται ανάλογα και
για τους σκύλους του Πυροσβεστικού Σώµατος.»". (117)
Άρθρο 63
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλοµεν να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το κείµενον του παρόντος
και να εκτελεσθεί ως νόµος του Κράτους.
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Η παρ. 5 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 Ν. 1590/1986 (ΦΕΚ Α' 49)
Τώρα Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Η παρ. 4 του παρόντος άρθρου συµπληρώθηκε µε το εντός " " εδ. µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.
1590/1986 (ΦΕΚ Α' 49).
117
Η εντός " " παρ. 5 του παρόντος άρθρου , αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 2018/1992 (ΦΕΚ Α' 33) και
τίθεται εκ νέου όπως αντικαταστάθηκε και πάλι µε την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ Α-263).
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Αθήνα 1 Οκτωβρίου 1984
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
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