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ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ

352/1995

(ΦΕΚ Α΄-187/31.08-08.09.1995)

Οργανισµός Σχολής Αστυφυλάκων.
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ
Στο Π.∆.352/1995 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιήσεις και ενηµερώσεις των: Π.∆.
68/1997, Π.∆. 212/1998, Π.∆.307/2001, Π.∆. 69/2005, Π.∆.171/2005, Π.∆.189/2005, Π.∆.81/2007,
Π.∆.113/2008, Π.∆.99/2009, Π.∆.80/2011, Ν.4058/2012, Π.∆.108/2012.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρ. 2 παρ. 4 του Νοµ. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και µετεκπαίδευση
στις Σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και στο Τµήµα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής
Ακαδηµίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 122).
2.Τις διατάξεις του άρθρ. 11 παρ. 1 εδάφ. α΄ και στ΄ του Νόµ. 1481/1984 «Οργανισµός
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 1 παρ. 1 του Νόµ.
1590/1986 (Α΄- 49).
3.Τις διατάξεις του Π.∆. 82/1993 «Περιορισµός συναρµοδιότητας κατά την έκδοση των
κανονιστικών διαταγµάτων και αποφάσεων σε θέµατα αρµοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας
της Κυβέρνησης και ∆ηµόσιας Τάξης» (Α΄ -36).
4.Τις διατάξεις του άρθρ. 29Α του Νόµ. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄
137), το οποίο προστέθηκε µε το άρθρ. 27 του Νόµ. 2081/1992 (Α΄- 154).
5.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού, για µεν το έτος 1995 ύψους 28.000.000 δρχ. περίπου, για δε το
έτος 1996 ύψους 275.000.000 δρχ. περίπου και για το έτος 1997 και καθένα από τα επόµενα
έτη ύψους 105.000.000 δρχ. περίπου και ότι οι δαπάνες για µεν το έτος 1995 θα
αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του εκτελούµενου προϋπολογισµού, για δε τα επόµενα έτη
θα προβλέπονται και θα καλύπτονται από τις σχετικές πιστώσεις των αντίστοιχων Κ.Α.Ε. των
κατ’ έτος προϋπολογισµών εξόδων του Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».
6.Την υπ’ αριθ.452/1995 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του
Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, αποφασίζουµε:
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Άρθρο 1.
Αποστολή
«Η Σχολή Αστυφυλάκων είναι Ανωτέρα Σχολή υπερδιετούς κύκλου σπουδών, έχει ως αποστολή
την εκπαίδευση των δοκίµων αστυφυλάκων και αποβλέπει στην άρτια επαγγελµατική κατάρτιση και
την κατάλληλη σωµατική και ψυχική προετοιµασία των εκπαιδευοµένων, ώστε να καταστούν ικανοί
αστυνοµικοί και ανακριτικοί υπάλληλοι» (1)
Άρθρο 2.
Έδρα – Υπαγωγή – ∆ιοίκηση
1. «Η Σχολή Αστυφυλάκων εδρεύει στην Κοµοτηνή του Ν.Ροδόπης, λειτουργεί σε επίπεδο
Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης και υπάγεται στην Αστυνοµική Ακαδηµία. Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων
µπορεί να λειτουργούν και εκτός της έδρας της Σχολής». (2)
1
2

Το µέσα σε «» άρθρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 1 Π.∆. 68/1997 (ΦΕΚ Α΄ 62).
Η εντός «»παρ.1 του άρθρου 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 1 παρ. 2 Π.∆. 69/2005 (ΦΕΚ Α΄ 101).
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2.Τα Παραρτήµατα της Σχολής Αστυφυλάκων µετονοµάζονται σε Τµήµατα ∆οκίµων Αστυφυλάκων.
Τα Τµήµατα του Επιτελείου της Σχολής και τα Τµήµατα ∆οκίµων Αστυφυλάκων είναι ισότιµα µε
Αστυνοµικά Τµήµατα.
3. Οι προϊστάµενοι των Υπηρεσιών των προηγούµενων παραγράφων, όταν δεν ορίζεται
διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος, έχουν τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες
των προϊσταµένων των ισότιµων Υπηρεσιών.
Άρθρο 3.
Συγκρότηση Σχολής
1.Η Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνοµίας συγκροτείται από:
α. Το Επιτελείο.
β. Τα Τµήµατα ∆οκίµων Αστυφυλάκων. (3)
2.Το Επιτελείο διαρθρώνεται εσωτερικά στα εξής Τµήµατα:
α. Σπουδών – ∆ηµοσίων Σχέσεων.
β. Εσωτερικών Λειτουργιών.
γ. ∆ιαχείρισης Χρηµατικού – Υλικού.
3.Τα Τµήµατα ∆οκίµων Αστυφυλάκων συγκροτούνται από:
α. Το Γραφείο Εσωτερικών Λειτουργιών.
β. Το Γραφείο Σπουδών – ∆ηµοσίων Σχέσεων.
γ. Το Γραφείο ∆ιαχείρισης Χρηµατικού – Υλικού.
δ. Τα Εκπαιδευτικά Τµήµατα ∆οκίµων Αστυφυλάκων.
4.Στα Τµήµατα ∆οκίµων Αστυφυλάκων λειτουργούν Περιφερειακά Ιατρεία, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρ. 27-32 του Π.∆. 584/1985 και του άρθρ. 10 του παρόντος διατάγµατος.
5.Στη Σχολή Αστυφυλάκων λειτουργεί και το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τι διατάξεις
των άρθρ. 36-37 του παρόντος διατάγµατος.
6.Η Υπηρεσία Μουσικής υπάγεται στη Σχολή Αστυφυλάκων και διέπεται από τις διατάξεις του Π.∆. 110/1974 (Α΄ 37), µε
(4)
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρ. 33 του Νόµ. 2168/1993 (Α΄ 147).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Άρθρο 4.
∆ιοικητής της Σχολής
Ο ∆ιοικητής της σχολής έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
α. Ασκεί τη διοίκηση της Σχολής και µεριµνά για την άρτια εκπαίδευση των δοκίµων.
β. Είναι υπεύθυνος έναντι της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, για την επίτευξη του ανωτέρω
επιδιωκοµένου σκοπού.
γ. ∆ιαπιστώνει την εκπαιδευτική ικανότητα του διδακτικού προσωπικού και υποβάλλει προτάσεις
για την αντικατάσταση ή απόλυση των υστερούντων.
δ. Τοποθετεί στα Τµήµατα του Επιτελείου της Σχολής το µετατιθέµενο ή τοποθετούµενο σε αυτή
αστυνοµικό ή πολιτικό προσωπικό.
ε. Γνωµοδοτεί κατά τα οριζόµενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 του παρόντος για τη σύνθεση των µελών
του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου.
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1. Τα Τµήµατα ∆οκίµων Αστυφυλάκων είναι τα εξής :
α. Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Γρεβενών (Π.∆.458/90 ΦΕΚ Α-175)
β. Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Καρδίτσας (Π.∆.164/92 ΦΕΚ Α-76)
γ. Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ξάνθης (Π.∆. 321/94 ΦΕΚ Α-167)
δ. Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου (Π.∆.685/85 ΦΕΚ Α-205)
ε. Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Σητείας (Π.∆.398/96 ΦΕΚ Α-267)
στ. Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Κοµοτηνής (Π.∆. 321/94 ΦΕΚ Α-167)
ζ. Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων ∆ιδυµοτείχου (Π.∆. 414/95 ΦΕΚ Α-236/85)
η. Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Νάουσας (Π.∆.149/2000 ΦΕΚ Α-129)
2. Το Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Αµυγδαλέδας καταργήθηκε µε το άρθρο 1 παρ.4β του Π.∆.69/2005 (ΦΕΚ Α101)
3. Τα Τ.∆.Α. Νέας Φιλαδέλφειας και Αµαρουσίου καταργήθηκαν µε το άρθρο 8 του Π.∆.385/1998 (ΦΕΚ Α-258)

Η παρ.6 του άρθρου 2 καταργήθηκε µε το άρθρο 1 παρ.4β του Π.∆.69/2005 (ΦΕΚ Α-101). Η Υπηρεσία Μουσικής
υπάγεται στην Αστυνοµική Ακαδηµία.
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Άρθρο 5
Υποδιοικητής της Σχολής
Ο Υποδιοικητής της Σχολής είναι άµεσος βοηθός του ∆ιοικητή σε θέµατα σχετικά µε τη διοίκηση και
την εκπαίδευση. Ειδικότερα έχει τις κατωτέρω αρµοδιότητες:
α. Επιβλέπει για την εύρυθµη και παραγωγική εκπαίδευση, την ακριβή εφαρµογή του
προγράµµατος εκπαίδευσης και παρακολουθεί τη συµπεριφορά και την επίδοση των
εκπαιδευοµένων.
β. Εισηγείται την έκδοση των αναγκαίων διαταγών σχετικά µε την εκπαίδευση και επιβλέπει για την
εκτέλεσή τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ∆ιοικητή.
γ. Παρίσταται σε όσο το δυνατό περισσότερες παραδόσεις µαθηµάτων, εφαρµογές και ασκήσεις,
για να σχηµατίζει προσωπική αντίληψη σχετικά µε την πρόοδο και απόδοση του διδακτικού
προσωπικού.
δ. Ενεργεί επιθεωρήσεις στις αίθουσες διδασκαλίας, γυµναστήρια, βιβλιοθήκη και λοιπούς χώρους
των κτιριακών εγκαταστάσεων των Τµηµάτων της Σχολής και βεβαιώνεται για την επάρκεια και
κανονική λειτουργία τους.
ε. Ελέγχει την κανονική καταχώρηση της βαθµολογίας των δοκίµων στα βιβλία βαθµολογίας, την
εξαγωγή των αποτελεσµάτων των εξετάσεων και τη σύνταξη των πινάκων επιτυχόντων και
αποτυχόντων.
στ. «∆ιατυπώνει, στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, τη γνώµη του στο ∆ιοικητή της Σχολής
για την απόδοση και ικανότητα του διδακτικού και αστυνοµικού προσωπικού της Σχολής». (5)
ζ. Ελέγχει τα υπηρεσιακά βιβλία της Σχολής, σύµφωνα µε τις διαταγές του ∆ιοικητή.
Άρθρο 6.
Υπασπιστής
1.Υπασπιστής του ∆ιοικητή της Σχολής ορίζεται µε διαταγή αυτού κατώτερος αξιωµατικός και έχει
τις εξής αρµοδιότητες:
α. Βοηθά το ∆ιοικητή και Υποδιοικητή στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και τους τηρεί
ενήµερους για τις γενόµενες προσκλήσεις, τις οφειλόµενες επισκέψεις, παρουσιάσεις και
παραστάσεις αυτών.
β. Φροντίζει όταν είναι αναγκαίο, την επικοινωνία του ∆ιοικητή µε δηµόσιες αρχές και ιδιώτες και
εκτελεί κάθε άλλη υπηρεσία που του ανατίθεται.
γ. Μεριµνά για τη σύνταξη των εµπιστευτικών και ηµερησίων διαταγών του ∆ιοικητή της Σχολής,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του και την κοινοποίησή τους, όπου απαιτείται.
δ. Ρυθµίζει τις ενώπιον του ∆ιοικητή παρουσιάσεις και επισκέψεις, εφόσον δεν έχει διαταχθεί
διαφορετικά.
ε. Τηρεί τα εξής βιβλία:
(1) Ηµερησίων ∆ιαταγών.
(2) Επιθεωρήσεων Σχολής.
στ. Συνεργάζεται µε το Τµήµα Σπουδών - ∆ηµοσίων Σχέσεων σε θέµατα εθιµοτυπίας της Σχολής.
2.Ο Υπασπιστής λόγω των ειδικών καθηκόντων του δεν εναλλάσσεται µε τους συναδέλφους του σε
εσωτερικές και εξωτερικές υπηρεσίες της Σχολής.
3.Τον Υπασπιστή απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει άλλος κατώτερος αξιωµατικός που ορίζεται µε
διαταγή του ∆ιοικητή της Σχολής.
Άρθρο 7.
Τµήµα Σπουδών – ∆ηµοσίων Σχέσεων
1.Το Τµήµα Σπουδών - ∆ηµοσίων Σχέσεων αποστολή έχει την οργάνωση, βελτίωση, συντονισµό
και επίβλεψη της εκπαιδεύσεως των δοκίµων αστυφυλάκων.
2.Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Σπουδών – ∆ηµοσίων Σχέσεων, τελεί υπό την άµεση εποπτεία του
Υποδιοικητή της Σχολής και έχει τις εξής αρµοδιότητες και υποχρεώσεις:
α. Μελετά τις σύγχρονες επιστηµονικές, τεχνικές και λοιπές εξελίξεις, που έχουν σχέση µε θέµατα
εκπαιδεύσεως και υποβάλλει σχετικές προτάσεις.
β. Χειρίζεται θέµατα που σχετίζονται µε τη λειτουργία του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, όπως αυτά
προσδιορίζονται στις οικείες διατάξεις.
γ. Καταρτίζει τα προγράµµατα των εξετάσεων και µεριµνά για την προπαρασκευή, οργάνωση και
κανονική διεξαγωγή αυτών. Συντάσσει το ειδικό ετήσιο πρόγραµµα διαλέξεων γενικής µορφώσεως
για τους δοκίµους αστυφύλακες και µεριµνά για την εξεύρεση κατάλληλων οµιλητών.
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Η περ. στ΄ του άρθρου 5 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 του Π.∆.113/2008 (ΦΕΚ Α-178).
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δ. Παρακολουθεί την πιστή εφαρµογή του προγράµµατος εκπαίδευσης και ενεργεί, σε συνεργασία
µε τους ∆ιοικητές των Τµηµάτων ∆οκίµων Αστυφυλάκων της Σχολής, για την υλοποίηση των
έκτακτων εκπαιδευτικών προγραµµάτων των δοκίµων και την άρτια διεξαγωγή των τακτικών και
πτυχιακών εξετάσεων των δοκίµων.
ε. Ενεργεί για την έγκαιρη υποβολή προτάσεων για το περιεχόµενο της εκπαίδευσης και το
διδακτικό προσωπικό της Σχολής και συντάσσει τον απολογισµό της εκπαίδευσης.
στ. Εισηγείται την προµήθεια των αναγκαίων συγγραµµάτων και βιβλίων καθώς και του
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού.
ζ. Τηρεί βιβλία βαθµολογίας για όλους τους δοκίµους.
η. Προβαίνει στον προσδιορισµό των απαιτουµένων εποπτικών οργάνων εκπαιδεύσεως
(επιστηµονικών και τεχνικών) και προτείνει τον εφοδιασµό και την παραγωγή των αναγκαιούντων
οπτικών και ακουστικών µέσων διδασκαλίας.
θ. Οργανώνει τις διάφορες εκδηλώσεις και τελετές της Σχολής, σύµφωνα µε τις οδηγίες και
εντολές του ∆ιοικητή της Σχολής.
ι. Οργανώνει τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδροµές των δοκίµων αστυφυλάκων.
ια. Μεριµνά για τη φωτογραφική, κινηµατογραφική ή βιντεοσκοπική κάλυψη των κάθε µορφής
εκδηλώσεων της Σχολής και τηρεί σχετικό αρχείο.
ιβ. Χειρίζεται τα θέµατα εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων γενικά.
Άρθρο 8.
Τµήµα Εσωτερικών Λειτουργιών
Το Τµήµα Εσωτερικών Λειτουργιών της Σχολής, χειρίζεται όλα τα θέµατα του αστυνοµικού και
πολιτικού προσωπικού της Σχολής, µεριµνά για την γραµµατειακή εξυπηρέτηση και τηρεί το αρχείο
της Σχολής.
Άρθρο 9.
Τµήµα ∆ιαχείρισης Χρηµατικού – Υλικού
Το Τµήµα ∆ιαχείρισης Χρηµατικού – Υλικού έχει ως αποστολή την προµήθεια του υλικού, το οποίο
είναι αναγκαίο για τη λειτουργία της Σχολής, τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και την
ενέργεια των διαδικασιών καταβολής των αποδοχών στο προσωπικό της Σχολής και των λοιπών
Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, που εξυπηρετεί διαχειριστικά. Επίσης διαχειρίζεται την πάγια
προκαταβολή και µεριµνά για την προµήθεια και διαχείριση χαρτοσήµου, ενσήµων και υπευθύνων
δηλώσεων του Νόµ. 1599/1986.
Άρθρο 10.
Υγειονοµική Υπηρεσία
1. Η υγειονοµική Υπηρεσία έχει και τις εξής αρµοδιότητες πέραν εκείνων που ορίζονται στις
διατάξεις του Π.∆. 584/1985 (Α΄ - 204):
α. Ενεργεί κάθε εξάµηνο ιατρική εξέταση των δοκίµων και υποβάλλει αναφορά στο ∆ιοικητή για το
αποτέλεσµα αυτής. Όµοια εξέταση ενεργεί και έκτακτα, όταν ο ∆ιοικητής διατάξει σχετικά. Σκοπός
της εξέτασης αυτής είναι η συνεχής παρακολούθηση της υγιεινής κατάστασης των δοκίµων.
β. Τηρεί τα ατοµικά δελτία ασθενειών του προσωπικού και των δοκίµων.
2. Ο υγειονοµικός αξιωµατικός έχει και τα εξής καθήκοντα:
α. Συµµετέχει σε εκδροµές των δοκίµων, αν ζητηθεί από το ∆ιοικητή του Τµήµατος.
β. Καλύπτει ιατρικά την εκτέλεση βολών και τις επίσηµες αθλητικές εκδηλώσεις, στις οποίες
συµµετέχουν οι Οµάδες της Σχολής.
γ. Επιβλέπει αν τηρούνται οι όροι υγιεινής και καθαριότητας στο αναρρωτήριο, στο µαγειρείο, στο
εστιατόριο και στους λοιπούς χώρους της Σχολής, ενεργώντας επιθεώρηση σε συχνά χρονικά
διαστήµατα.
δ. Μεριµνά για την υγιεινή κατάσταση του προσωπικού, που απασχολείται στους ανωτέρω χώρους
και υποβάλλει αυτό στις απαιτούµενες, κατά την κρίση του, ιατρικές εξετάσεις.
3. Ο υπηρεσιακός ιατρός µπορεί, για τις ελαφρότερες περιπτώσεις, να γνωµατεύει, ότι οι ασθενείς
δόκιµοι αφήνονται «ελεύθεροι ασκήσεων» αντί «ελεύθεροι υπηρεσίας». Η γνωµάτευση αυτή
απαλλάσσει τους δοκίµους από την εκτέλεση των αθλητικών και στρατιωτικών ασκήσεων, ενώ
τους επιτρέπει την παρακολούθηση των µαθηµάτων.
Άρθρο 11.
Λέσχη
1. Στα Τµήµατα ∆οκίµων Αστυφυλάκων λειτουργούν Λέσχες σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών των δοκίµων στην Λέσχη αναπτύσσονται και λειτουργούν
κουρείο, ραφείο, υποδηµατοποιείο και καθαριστήριο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 12.
Αποστολή-Συγκρότηση Τµηµάτων ∆οκίµων Αστυφυλάκων
1. Αποστολή του Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων είναι η επαγγελµατική κατάρτιση και η
γενικότερη ηθική και αστυνοµική διαπαιδαγώγηση των εκπαιδευοµένων σύµφωνα µε τις διαταγές
και τις κατευθύνσεις της Σχολής Αστυφυλάκων.
2. Το Γραφείο Εσωτερικών Λειτουργιών, Σπουδών ∆ηµοσίων Σχέσεων και ∆ιαχείρισης Χρηµατικού
Υλικού έχουν τις αρµοδιότητες των αντίστοιχων Τµηµάτων του Επιτελείου της Σχολής, όσον αφορά
τη λειτουργία του οικείου Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων. Επιπλέον το Γραφείο Σπουδών
καταρτίζει τα ωρολόγια προγράµµατα και επιβλέπει τη βιβλιοθήκη και το εγκληµατολογικό µουσείο,
το Γραφείο Εσωτερικών Λειτουργιών µεριµνά για την κατάρτιση και εφαρµογή των σχεδίων
ασφάλειας του τµήµατος, φροντίζει για τη διάταξη των τακτικών και έκτακτων υπηρεσιών του
τµήµατος και επιβλέπει την κίνηση των οχηµάτων και το Γραφείο ∆ιαχείρισης Χρηµατικού – Υλικού
διαχειρίζεται τις δαπάνες τροφοδοσίας των εκπαιδευοµένων και τις δαπάνες γενικά του Τµήµατος.
3.Κάθε τάξη (εκπαιδευτικό εξάµηνο) συγκροτεί ιδιαίτερο Εκπαιδευτικό Τµήµα. Ανάλογα µε τον
αριθµό των δοκίµων µπορεί να συγκροτούνται περισσότερα Εκπαιδευτικά Τµήµατα για κάθε τάξη
µε διαταγή του ∆ιοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων. Εκπαιδευτικά Τµήµατα µπορεί να λειτουργούν
και σε άλλο κτιριακό συγκρότηµα και εκτός της έδρας του Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων. (6)
4.Στα Εκπαιδευτικά Τµήµατα ορίζονται ως Γραµµατείς Ανθυπαστυνόµοι ή Αρχιφύλακες, οι οποίοι
έχουν ως αποστολή την γραµµατειακή εξυπηρέτηση και υποβοήθηση του έργου του Γραφείου
Εσωτερικών Λειτουργιών, όσον αφορά τα αντικείµενα του Τµήµατός τους.
5.Στα Τµήµατα ∆οκίµων Αστυφυλάκων δύναται να τοποθετούνται, ύστερα από σύµφωνη γνώµη
του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, αξιωµατικοί µέχρι το βαθµό του Αστυνόµου Α΄, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
ή κάτοχοι ειδικών γνώσεων, στους οποίους ανατίθεται αφενός η µελέτη της βελτίωσης του
εκπαιδευτικού προγράµµατος και του εν γένει εκπαιδευτικού συστήµατος και αφετέρου η
διδασκαλία του αντικειµένου της γνώσης τους.
Άρθρο 13.
∆ιοικητής Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων
Ο ∆ιοικητής του Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Ασκεί τη ∆ιοίκηση του Τµήµατος και µεριµνά για την άρτια εκπαίδευση των ∆οκίµων
συµµορφούµενος προς τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος και τις διαταγές του ∆ιοικητή της
Σχολής.
β. Είναι υπεύθυνος έναντι της Σχολής Αστυφυλάκων για την επίτευξη του ανωτέρω επιδιωκόµενου
σκοπού.
γ. Βεβαιούται για την εκπαιδευτική ικανότητα του διδακτικού προσωπικού και υποβάλλει προτάσεις
για την αντικατάσταση ή απόλυση των υστερούντων.
δ. Είναι υπεύθυνος έναντι της ∆ιοίκησης της Σχολής για την κατάρτιση, τήρηση και εφαρµογή του
σχεδίου ασφάλειας της Σχολής και των λοιπών σχεδίων πολιτικής κινητοποίησης.
ε. Αναθέτει καθήκοντα Υποδιοικητή του Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων, ∆ιοικητών στα
Εκπαιδευτικά Τµήµατα και Προϊσταµένων στα Γραφεία του Τµήµατός του στο µετατιθέµενο ή
τοποθετούµενο σε αυτό αστυνοµικό ή πολιτικό προσωπικό και καθορίζει τις ειδικότερες
αρµοδιότητες αυτών, όπου δεν ρυθµίζονται µε το παρόν.
Άρθρο 14.
Υποδιοικητής Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων
Ο Υποδιοικητής του Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων είναι άµεσος βοηθός του ∆ιοικητή σε θέµατα
σχετικά µε τη διοίκηση και την εκπαίδευση. Ειδικότερα έχει τις κατωτέρω αρµοδιότητες:
α. Επιβλέπει για την κανονική διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας, την τάξη και πειθαρχία και
παρακολουθεί αν εφαρµόζονται οι διατάξεις των σχετικών κανονισµών και οι διαταγές του
∆ιοικητή.
β. Επιβλέπει για την εύρυθµη και παραγωγική εκπαίδευση, την ακριβή εφαρµογή του
προγράµµατος εκπαίδευσης και παρακολουθεί τη συµπεριφορά και την επίδοση των
εκπαιδευοµένων.
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γ. Εισηγείται την έκδοση των αναγκαίων διαταγών σχετικά µε την εκπαίδευση και επιβλέπει για την
εκτέλεσή τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ∆ιοικητή.
δ. Παρίσταται σε όσο το δυνατό περισσότερες παραδόσεις µαθηµάτων, εφαρµογές και ασκήσεις,
για να σχηµατίζει προσωπική αντίληψη σχετικά µε την πρόοδο και απόδοση του διδακτικού
προσωπικού.
ε. Ενεργεί επιθεωρήσεις στις αίθουσες διδασκαλίας, γυµναστήρια, βιβλιοθήκη και λοιπούς χώρους
των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τµήµατος και διαπιστώνει την επάρκεια και κανονική λειτουργία
του.
στ. Επιβλέπει την κανονική καταχώρηση της βαθµολογίας των δοκίµων στα βιβλία βαθµολογίας,
την εξαγωγή των αποτελεσµάτων των εξετάσεων και τη σύνταξη των πινάκων επιτυχόντων και
αποτυχόντων.
ζ. «∆ιατυπώνει, στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, τη γνώµη του στο ∆ιοικητή του Τµήµατος
για την απόδοση και ικανότητα του διδακτικού και αστυνοµικού προσωπικού». (7)
η. Ελέγχει τα υπηρεσιακά βιβλία του Τµήµατος, σύµφωνα µε τις διαταγές του ∆ιοικητή.
Άρθρο 15.
Αξιωµατικός Αθλητισµού.
1.Υπεύθυνος αθλητισµού για κάθε Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων ορίζεται αξιωµατικός µε διαταγή
του ∆ιοικητή του Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων.
2.Ειδικότερα ο Αξιωµατικός Αθλητισµού, παράλληλα µε τα λοιπά καθήκοντά του, ασκεί και τις
ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Επιβλέπει για τη συγκρότηση των αθλητικών οµάδων και µεριµνά για τον εφοδιασµό τους µε το
αναγκαίο αθλητικό υλικό.
β. Καταρτίζει το πρόγραµµα των προπονήσεων των αθλητών δοκίµων και το πρόγραµµα των
αθλητικών εκδηλώσεων σε συνεργασία µε το Τµήµα Σπουδών ∆ηµοσίων Σχέσεων.
γ. Επιβλέπει για την καλή συντήρηση των γυµναστηρίων, γηπέδων και στίβων αθλητισµού και
εισηγείται µέτρα βελτίωσής τους.
δ. Τηρεί βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται οι επιδόσεις των δοκίµων στον αθλητισµό.
ε. Τηρεί βιβλίο επάθλων και µεταλλίων που κατακτά η Σχολή και µεριµνά για τη φύλαξη αυτών σε
ειδικό χώρο, ο οποίος καθορίζεται από τη Σχολή.
στ. Εισηγείται αρµοδίως το διορισµό γυµναστών, τεχνικών και προπονητών για την κάλυψη των
αναγκών της Σχολής, εφόσον είναι αναγκαίο.
Άρθρο 16.
Αξιωµατικός Οπλοτεχνικής και Σκοποβολής
Ως υπεύθυνος επί της οπλοτεχνικής και της σκοποβολής ορίζεται σε κάθε Τµήµα ∆οκίµων
Αστυφυλάκων αξιωµατικός που έχει ειδικές γνώσεις περί όπλων, ο οποίος, εκτός των άλλων
καθηκόντων του, µεριµνά για την άρτια εκπαίδευση αυτών στη χρήση των όπλων. Ειδικότερα ο
Αξιωµατικός Οπλοτεχνικής και Σκοποβολής έχει και τα παρακάτω καθήκοντα:
α. Συγκροτεί τις σκοπευτικές οµάδες της Σχολής και µεριµνά για την άρτια προπόνηση αυτών.
β. Μεριµνά για την πραγµατοποίηση των εκπαιδευτικών βολών των δοκίµων σύµφωνα µε το
πρόγραµµα εκπαίδευσης.
γ. Μεριµνά για την ασφαλή φύλαξη του χρησιµοποιούµενου οπλισµού και για την καλή συντήρηση
αυτού.
δ. Εισηγείται την προµήθεια του αναγκαίου οπλισµού και τον εκσυγχρονισµό αυτού.
ε. Είναι υπεύθυνος για την κανονική λειτουργία του Σκοπευτηρίου σύµφωνα µε τις διαταγές του
∆ιοικητή του Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων.
Άρθρο 17.
Εκπαιδευτικά Τµήµατα
1.Τα Εκπαιδευτικά Τµήµατα είναι αρµόδια:
α. Για την κανονική εφαρµογή του προγράµµατος εκπαίδευσης των δοκίµων αστυφυλάκων του
οικείου Τµήµατος, σύµφωνα µε τις διαταγές του ∆ιοικητή του Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων και
τις κατευθύνσεις της Σχολής.
β. για την κανονική και εύρυθµη διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας των εκπαιδευτών και των
δοκίµων.
2.Κάθε Εκπαιδευτικό Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων διαρθρώνεται σε ∆ιµοιρίες και κάθε ∆ιµοιρία σε
Οµάδες.
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Άρθρο 18.
∆ιοικητής Εκπαιδευτικού Τµήµατος.
Ο ∆ιοικητής Εκπαιδευτικού Τµήµατος έχει τα εξής καθήκοντα και υποχρεώσεις:
α. Ορίζει τις θέσεις των ∆οκίµων στους θαλάµους, στα διδακτήρια και στο εστιατόριο.
β. Παρευρίσκεται στην καθηµερινή πρωινή σύνταξη του Τµήµατος και λαµβάνει αναφορά από τους
∆ιµοιρίτες κατά την καθοριζόµενη διαδικασία.
γ. Παρίσταται στο γεύµα των δοκίµων επιβλέποντας για την τάξη και ησυχία.
δ. Ενεργεί την καθηµερινή και εβδοµαδιαία επιθεώρηση των δοκίµων, των θαλάµων και των
διδακτηρίων του Τµήµατός του.
ε. Επιµελείται για όλα τα ζητήµατα διοικητικής µέριµνας του Τµήµατός του.
στ. Είναι υπεύθυνος για την επαγγελµατική και κοινωνική αγωγή των δοκίµων, καθώς και για την
εκπαίδευση αυτών στις ασκήσεις πυκνής τάξης και άλλων πρακτικών µαθηµάτων.
ζ. Παρακολουθεί την εκπαίδευση των δοκίµων και αναφέρει στον ∆ιοικητή του Τµήµατος ∆οκίµων
Αστυφυλάκων κάθε αναφυόµενο πρόβληµα κατά την εφαρµογή του προγράµµατος εκπαίδευσης.
η. Επιβλέπει για την πειθαρχία, την τάξη και το κανονικό της στολής των δοκίµων καθώς και την
καθαριότητα και ευπρέπεια των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τµήµατός του.
θ. Καθορίζει τις εσωτερικές υπηρεσίες του Τµήµατός του και επιβλέπει για την εύρυθµη και
κανονική διεξαγωγή αυτών.
ι. Αναθέτει την τήρηση των προβλεποµένων βιβλίων και καταστάσεων του Τµήµατός του στους υπ’
αυτόν ∆ιµοιρίτες και Βοηθούς αυτών και επιβλέπει για τη σωστή ενηµέρωσή τους.
ια. Αποφαίνεται ή εισηγείται για την έγκριση απόρριψη των διαφόρων αιτηµάτων των δοκίµων του
Τµήµατός του.
ιβ. Επιβλέπει για την προετοιµασία των απαραίτητων εργασιών κατά τις τακτικές και έκτακτες
εξετάσεις των δοκίµων του Τµήµατός του.
ιγ. Παρίσταται κατά τις τακτικές και έκτακτες εξετάσεις των δοκίµων και λαµβάνει µέριµνα για τη
σωστή επιτήρηση αυτών.
ιδ. Βαθµολογεί τελευταίος την επαγγελµατική ικανότητα των δοκίµων του Τµήµατός του.
ιε. Τηρεί το βιβλίο βαθµολογίας των δοκίµων του Τµήµατός του.
ιστ. Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται αρµοδίως.
Άρθρο 19.
∆ιµοιρίτης
1.Ο ∆ιµοιρίτης τελεί υπό τις άµεσες διαταγές του ∆ιοικητή του Εκπαιδευτικού Τµήµατος και είναι
υπεύθυνος για τη σωστή διοίκηση της ∆ιµοιρίας που του ανατίθεται.
2.Ειδικότερα ο ∆ιµοιρίτης έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:
α. Μεριµνά για την ηθική και αστυνοµική διαπαιδαγώγηση των δοκίµων.
β. Είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση στις ασκήσεις πυκνής τάξης, την επίβλεψη της σωµατικής
αγωγής και άθλησης των δοκίµων και παρακολουθεί τις λοιπές αθλητικές εκδηλώσεις τους,
σύµφωνα µε το πρόγραµµα και τις διαταγές της Σχολής.
γ. Επιβλέπει για την κανονική συµπεριφορά, εµφάνιση και παράσταση των δοκίµων, τόσο κατά την
παραµονή τους στη Σχολή, όσο και κατά την έξοδό τους
δ. Ασκεί συνεχή επίβλεψη και νουθετεί και καθοδηγεί τους δοκίµους καλλιεργώντας τις αρετές της
ευγενούς άµιλλας, της σύµπνοιας, του ζήλου προς την Υπηρεσία και της απόλυτης αφοσίωσης στο
καθήκον, ώστε οι δόκιµοι να αποκτήσουν βαθµηδόν συνείδηση αστυνοµικού.
ε. Βαθµολογεί, ως πρώτος βαθµολογητής, την επαγγελµατική ικανότητα των ∆οκίµων της
∆ιµοιρίας του.
στ. Εισηγείται ιεραρχικώς τη λήψη των αναγκαίων µέτρων, σε ζητήµατα διοικητικής µέριµνας των
δοκίµων.
ζ. Παρίσταται κατά τη λήψη γεύµατος των δοκίµων στο εστιατόριο.
η. Ενεργεί την καθηµερινή και εβδοµαδιαία επιθεώρηση των δοκίµων και των θαλάµων της
∆ιµοιρίας του.
θ. Ενηµερώνει το βιβλίο βαθµολογίας των δοκίµων του Τµήµατός του σύµφωνα µε τις οδηγίες του
∆ιοικητή του.
ι. Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται αρµοδίως.
Άρθρο 20.
Βοηθός ∆ιµοιρίτη
1.Σε κάθε ∆ιµοιρία δοκίµων αστυφυλάκων ορίζεται µε διαταγή του ∆ιοικητή του Τµήµατος, ύστερα
από πρόταση του οικείου ∆ιοικητή του Εκπαιδευτικού Τµήµατος ανάλογος αριθµός Αρχιφυλάκων ή
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Ανθυπαστυνόµων ως Βοηθοί ∆ιµοιρίτη. Ο Βοηθός ∆ιµοιρίτη τελεί υπό τις άµεσες διαταγές του
∆ιµοιρίτη του και είναι υπεύθυνος για τη σωστή διοίκηση της οµάδας που του ανατίθεται.
2.Ο Βοηθός ∆ιµοιρίτη έχει τα παρακάτω ειδικότερα καθήκοντα για τους δοκίµους της οµάδας του:
α. Παρακολουθεί τη διαγωγή και συµπεριφορά των δοκίµων και αναφέρει στο ∆ιµοιρίτη του τα
παραπτώµατα, παράπονα, ασθένειες και κάθε άλλο αίτηµα ή µεταβολή αυτών.
β. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση της τάξης και πειθαρχίας αυτών σ’ όλους τους χώρους της
Σχολής.
γ. Ευθύνεται για την εµφάνιση και καθαριότητα των δοκίµων και επιθεωρεί καθηµερινά αυτούς,
επιβλέποντας για την ευταξία των δηµοσίων και ιδιωτικών ειδών αυτών.
δ. Συµµετέχει στη διδασκαλία των πρακτικών µαθηµάτων και παρίσταται κατά τη διδασκαλία των
µαθηµάτων Σωµατικής Αγωγής και Αυτοάµυνας.
ε. Μεριµνά για την ασφαλή φύλαξη των ειδών των δοκίµων της Οµάδας του, που εισέρχονται σε
Νοσοκοµεία ή απουσιάζουν για µακρύ χρονικό διάστηµα από τη Σχολή.
στ. Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται αρµοδίως.
3.Τον Βοηθό ∆ιµοιρίτη, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει άλλος Βοηθός ∆ιµοιρίτη του τµήµατός
του.
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Άρθρο 21.
Αξιωµατικός Υπηρεσίας
1.Καθήκοντα Αξιωµατικού Υπηρεσίας σε κάθε τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων εκτελούν εκ
περιτροπής, πέρα από τα κύρια καθήκοντά τους, οι Υπαστυνόµοι Α΄ και Υπαστυνόµοι Β΄ που
υπηρετούν σ’ αυτό. Ο Αξιωµατικός Υπηρεσίας του Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων της έδρας της
Σχολής καλύπτει και το Επιτελείο της Σχολής και στην υπηρεσία αυτή διατίθενται και οι αξιωµατικοί
του Επιτελείου, πλην του Υπασπιστή.
2.Ο Αξιωµατικός Υπηρεσίας µεριµνά για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του
Τµήµατος καθώς και για τη φρούρηση των εγκαταστάσεων αυτού. Επίσης εκτελεί και τα καθήκοντα
του ∆ιµοιρίτη Υπηρεσίας, όταν ελλείπει ή απουσιάζει ο τελευταίος.
3.Ειδικότερα ο Αξιωµατικός Υπηρεσίας:
α. ∆εν αποµακρύνεται του καταστήµατος της Σχολής και διανυκτερεύει σε ιδιαίτερο θάλαµο.
β. Κατά την ανάληψη υπηρεσίας ενηµερώνεται από τον προκάτοχό του για κάθε θέµα που ανάγεται
στ καθήκοντά του, παραλαµβάνει τον αναγκαίο οπλισµό και τον απόρρητο φάκελο Αξιωµατικού
Υπηρεσίας και υπογράφει το τηρούµενο βιβλίο παράδοσης και παραλαβής.
γ. Βεβαιώνεται ότι οι εκτελούντες εσωτερική υπηρεσία αστυνοµικοί, είναι ενήµεροι των
υποχρεώσεών τους και ότι εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους. Προς τούτο ενεργεί
επιθεωρήσεις, ιδίως κατά τις νυκτερινές ώρες.
δ. Όταν απουσιάζουν από το Τµήµα ο ∆ιοικητής ή οι άλλοι ανώτεροί του και διαταχθεί συναγερµός
ή συµβεί άλλο έκτακτο ή απρόοπτο γεγονός, λαµβάνει αµέσως και χωρίς καθυστέρηση κάθε
αναγκαίο, κατά την κρίση του, µέτρο προς αντιµετώπιση της κατάστασης, φροντίζοντας
συγχρόνως να ενηµερώσει µε το ταχύτερο µέσο τον ∆ιοικητή και να ειδοποιήσει τους λοιπούς
αξιωµατικούς και γενικά το εµπλεκόµενο προσωπικό.
ε. Επιβλέπει την κανονική λειτουργία των µαγειρείων και του εστιατορίου, την κανονική εκτέλεση
των καθηκόντων του βοηθητικού προσωπικού, καθώς επίσης και για την αποκατάσταση τυχόν
βλαβών των κτιριακών εγκαταστάσεων, εξακριβώνοντας συγχρόνως και την αιτία της φθοράς.
στ. Επιβλέπει να µην εισέρχονται ξένα πρόσωπα στο κτιριακό συγκρότηµα της Σχολής χωρίς άδεια
και µεριµνά όπως οι επισκέπτες των δοκίµων παραµένουν µόνο κατά την υπό του προγράµµατος
επιτρεποµένη ώρα και στον καθορισµένο χώρο.
ζ. Παραλαµβάνει κατά τις ώρες που δε λειτουργούν τα Γραφεία την αλληλογραφία και προβαίνει
στις δέουσες ενέργειες σύµφωνα µε τις διαταγές του ∆ιοικητή.
η. Επιµελείται για την αφή και σβέση των φώτων ασφαλείας καθώς και για τον περιορισµό της
άσκοπης σπατάλης νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, ενεργώντας γι’ αυτό ελέγχους.
4.Στο Γραφείο του Αξιωµατικού Υπηρεσίας τηρούνται τα κατωτέρω βιβλία:
α. Συµβάντων.
β. Αφιξαναχώρησης προσωπικού.
γ. Πίνακας ονοµαστικός του προσωπικού µε ένδειξη διεύθυνσης κατοικίας και αριθµού τηλεφώνου.
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δ. Οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό βιβλίο ή πίνακα ήθελε διατάξει ο ∆ιοικητής του Τµήµατος για να
υποβοηθείται στο έργο ο Αξιωµατικός Υπηρεσίας.
Αρθρ.22.
Αξιωµατικός Ωνίων
1. Στα καθήκοντα του Αξιωµατικού Ωνίων εναλλάσσονται κατά τις ηµέρες που παρασκευάζεται
συσσίτιο όλοι οι Υπαστυνόµοι, ∆ιµοιρίτες, ή Ανθυπαστυνόµοι Βοηθοί ∆ιµοιριτών.
2. Ειδικότερα ο Αξιωµατικός Ωνίων:
α. Ενηµερώνεται για το πρόγραµµα συσσιτίου της ηµέρας.
β. Μεταβαίνει στην αγορά κατά τις πρωϊνές ώρες, συνοδευόµενος από το Συσσιτάρχη µε το
αυτοκίνητο ωνίων και παρίσταται κατά τη διάρκεια της αγοράς των αναγκαίων για την παρασκευή
του συσσιτίου ειδών.
γ. Καθοδηγεί και επιβλέπει την κανονική ζύγιση και πληρωµή από τον Συσσιτιάρχη των
αγοραζοµένων ειδών και την ακριβή καταχώρηση αυτών στο βιβλίο ωνίων.
δ. Σε περίπτωση µη εξευρέσεως στην αγορά των αναγκαίων για την παρασκευή του συσσιτίου
ειδών, έρχεται σε τηλεφωνική επικοινωνία µε τον ∆ιοικητή του Τµήµατος, προκειµένου να
εξετασθεί η δυνατότητα αλλαγής του συσσιτίου.
ε. Κατά την επιστροφή τους στη Σχολή δίδει τις σχετικές οδηγίες στο Συσσιτιάρχη για την ασφαλή
φύλαξη των ευπαθών ειδών τους ψυκτικούς θαλάµους και την παράδοση στο µάγειρα της Σχολής
των αναγκαίων ποσοτήτων για την παρασκευή του συσσιτίου.
στ. Ελέγχει την ακρίβεια των λογαριασµών και υπογράφει το βιβλίο ωνίων.
ζ. Αναφέρει, µετά το πέρας της υπηρεσίας του, στον Υποδιοικητή του Τµήµατος.
΄Αρθρ.23.
Υπαξιωµατικός Υπηρεσίας
1.Καθήκοντα Υπαξιωµατικού Υπηρεσίας εκτελούν οι Ανθυπαστυνόµοι ή Αρχιφύλακες του
Τµήµατος. Στο Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων της έδρας καθήκοντα Υπαξιωµατικού Υπηρεσίας
εκτελούν και οι Ανθυπαστυνόµοι - Αρχιφύλακες του Επιτελείου της Σχολής.
2.Ο Υπαξιωµατικός Υπηρεσίας βοηθά τον Αξιωµατικό Υπηρεσίας στην εκτέλεση των καθηκόντων
του.
Άρθρο 24.
Συσσιτιάρχης
Καθήκοντα Συσσιτιάρχη ανατίθενται µε διαταγή του ∆ιοικητή του Τµήµατος στους
Ανθυπαστυνόµους και Αρχιφύλακες των Εκπαιδευτικών Τµηµάτων, οι οποίοι εναλλάσσονται σ’
αυτά ανά τετράµηνο ή µε διαταγή του ∆ιοικητή κατά µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα, εάν τούτο
κριθεί ότι συµφέρει τη λειτουργία του συσσιτίου. Ο Συσσιτιάρχης:
α. Συµµετέχει στον προγραµµατισµό του Συσσιτίου µε την υποχρέωση να ενηµερώνει την επιτροπή
για την επάρκεια ή όχι διαφόρων ειδών στην αγορά, τις τιµές αυτών και το πλεόνασµα ή έλλειµµα
που εµφανίζει το συσσίτιο, ώστε τα στοιχεία αυτά να λαµβάνονται υπόψη στην κατάρτιση του
προγράµµατος.
β. Ενηµερώνεται για τη δύναµη των ∆οκίµων που θα συµµετάσχουν στο συσσίτιο της εποµένης
ηµέρας, για το πρόγραµµα συσσιτίου και τις ποσότητες τροφίµων που αναγκαιούν για τη
παρασκευή του.
γ. Παραλαµβάνει το απαιτούµενο για την προµήθεια των τροφίµων και λοιπών ειδών χρηµατικό
ποσό από τη διαχείριση χρηµατικού. Μεταβαίνει στην αγορά µετά των λοιπών οργάνων υπηρεσίας
συσσιτίου και προβαίνει στην αγορά καταλλήλων, από πλευράς ποιότητας και τιµών, ειδών,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις και εντολές του Αξιωµατικού Ωνίων.
δ. Τηρεί το Βιβλίο Ωνίων, κλείνει τούτο καθηµερινά και αφού το θέσει υπόψη του αρµόδιου
Αξιωµατικού για έλεγχο και υπογραφή, το προσκοµίζει στη διαχείριση Χρηµατικού για τα
περαιτέρω.
ε. Φροντίζει όταν επιστρέφει στη Σχολή για την εκφόρτωση των ειδών, την παράδοση αυτών στον
υπεύθυνο του µαγειρείου και βεβαιώνεται για την ασφαλή φύλαξη αυτών.
Άρθρο 25.
Οδηγός Επιφυλακής
1. Καθήκοντα οδηγού επιφυλακής ανατίθενται σε οδηγούς επιβατικών υπηρεσιακών αυτοκινήτων
των Τµηµάτων της Σχολής, όταν σ’ αυτά εκπαιδεύονται δόκιµοι αστυφύλακες.
2. Ο οδηγός επιφυλακής παραµένει σε ετοιµότητα, τελεί υπό τις διαταγές του Αξιωµατικού
Υπηρεσίας, δεν αποµακρύνεται χωρίς την άδεια αυτού και εκτελεί τα δροµολόγια που διατάσσεται.
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Άρθρο 26.
Φρουρά
1.Η φρούρηση της Σχολής µέχρι να ολοκληρωθεί η βασική εκπαίδευση των δοκίµων
αστυφυλάκων, καθώς και κατά τη διάρκεια των διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα, Θέρος)
ανατίθεται σε αστυφύλακες ή αρχιφύλακες που δεν προέρχονται από Παραγωγική Σχολή ή
προαγωγικές εξετάσεις και οι οποίοι υπηρετούν στη Σχολή ή σε συστεγαζόµενες µε τη Σχολή
Υπηρεσίες. Για τον υπόλοιπο χρόνο και µετά το πέρας της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης η
φρούρηση ανατίθεται στους δόκιµους αστυφύλακες.
2.Οι ανωτέρω εκτελούν καθήκοντα σκοπού πύλης και φρουράς των κτιρίων και λοιπών χώρων της
Σχολής, ως και περιπολίες κατά τη διάρκεια της νύκτας, µε την επίβλεψη του Αξιωµατικού και
Υπαξιωµατικού Υπηρεσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 27.
∆ιµοιρίτης Υπηρεσίας
1.Κατά τις ώρες που οι δόκιµοι είναι στη Σχολή, διατίθεται εκ περιτροπής ένας ∆ιµοιρίτης, ως
∆ιµοιρίτης Υπηρεσίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση του όλου προγράµµατος και
ειδικότερα:
α. Επιβλέπει για την άµεση έγερση των δοκίµων µε τη σήµανση του πρωινού ή απογευµατινού
εγερτηρίου και για τη σιγή τους µετά τη σήµανση του µεσηµβρινού ή εσπερινού σιωπητηρίου.
β. Επιβλέπει τη διευθέτηση των θαλάµων από τους δοκίµους, σύµφωνα προς τον καθιερωµένο
τρόπο και τις διαταγές της Σχολής, καθώς και την καθαριότητα και αερισµό αυτών από το
προσωπικό καθαριότητας.
γ. Παρίσταται και µεριµνά για την απόλυτη τάξη και ευπρέπεια κατά τη διάρκεια του γεύµατος και
του δείπνου.
δ. Αναγράφει στο οικείο βιβλίο τους δηλούντες ασθένεια δοκίµους και µεριµνά για την ιατρική
εξέταση αυτών.
ε. Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή σοβαρού ατυχήµατος δοκίµου ειδοποιεί τον υγειονοµικό
αξιωµατικό της Σχολής και, σε περίπτωση µη ανευρέσεώς του, µεριµνά για την εισαγωγή του σε
Νοσοκοµείο.
στ. Επιβλέπει ώστε να επικρατεί ησυχία και τάξη στο αναρρωτήριο και οι δόκιµοι, οι οποίοι είναι
ελεύθεροι υπηρεσίας ή ασκήσεων και ασθενείς, να βρίσκονται στους καθοριζοµένους χώρους.
ζ. Συντάσσει τους δοκίµους στον προς τούτο χώρο, µεριµνά για τη διενέργεια προσκλητηρίου και
ενεργεί έπαρση και υποστολή της σηµαίας. Κατά την έπαρση και υποστολή της σηµαίας
αποδίδονται από ένοπλη οµάδα δοκίµων οι κεκανονισµένες τιµές.
η. Επιµελείται για την κανονική είσοδο και έξοδο των δοκίµων στις αίθουσες διδασκαλίας και
εστιατορίου, και παρακολουθεί την εν γένει συµπεριφορά τους σε κάθε χώρο της Σχολής.
θ. Επιθεωρεί τους εξερχόµενους σε έξοδο δοκίµους για το κανονικό της στολής και της εµφανίσεώς
τους.
ι. Μεριµνά για την ασφαλή φύλαξη των ειδών των εισερχοµένων σε Νοσοκοµείο ή των
απουσιαζόντων επί µακρόν δοκίµων.
ια. Μεριµνά για την κοινοποίηση της διάταξης της υπηρεσίας στους δοκίµους.
2.Στο Γραφείο του ∆ιµοιρίτη Υπηρεσίας τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και πίνακες:
α. Βιβλίο ασθενειών.
β. Βιβλίο εξόδων δοκίµων.
γ. Πίνακας ονοµαστικός των δοκίµων κατ’ αλφαβητική σειρά, µε διεύθυνση κατοικίας και αριθµό
τηλεφώνου της οικογενείας τους.
δ. Πίνακας ονοµαστικός του εκπαιδευτικού προσωπικού µε διεύθυνση κατοικίας και αριθµό
τηλεφώνου.
ε. Το γενικό πρόγραµµα εκπαίδευσης των δοκίµων αστυφυλάκων.
στ. Τα ωρολόγια προγράµµατα.
ζ. Οποιοδήποτε άλλο βιβλίο ή πίνακας που ο ∆ιοικητής της Σχολής ήθελε κρίνει σκόπιµο ότι πρέπει
να τηρείται για να υποβοηθείται στο έργο του ο ∆ιµοιρίτης Υπηρεσίας.
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Άρθρο 28.
Βοηθός ∆ιµοιρίτη Υπηρεσίας
1. Καθήκοντα βοηθού ∆ιµοιρίτη υπηρεσίας εκτελούν εκ περιτροπής και εκτός των άλλων
καθηκόντων τους όλοι οι Ανθυπαστυνόµοι και Αρχιφύλακες που υπηρετούν στα Εκπαιδευτικά
Τµήµατα, οριζόµενοι µε διαταγή του οικείου ∆ιοικητή Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων.
Της υπηρεσίας αυτής απαλλάσσονται οι Γραµµατείς των Εκπαιδευτικών Τµηµάτων.
2. Ο Βοηθός ∆ιµοιρίτης Υπηρεσίας βοηθά τον ∆ιµοιρίτη Υπηρεσίας στα καθήκοντά του και εκτελεί
τις διαταγές αυτού.
Άρθρο 29.
Θαλαµάρχης
1. Οι δόκιµοι αστυφύλακες Οµαδάρχες κατανέµονται στους θαλάµους, στους οποίους ασκούν
καθήκοντα Θαλαµάρχη.
2. Σε περίπτωση µη επάρκειας βαθµοφόρων δοκίµων, ώστε να καλυφθούν όλοι οι θάλαµοι,
καθήκοντα Θαλαµάρχη ανατίθενται στον αρχαιότερο δόκιµο.
3. Ο Θαλαµάρχης έχει τα εξής καθήκοντα:
α. επιβλέπει για την τήρηση της τάξης και πειθαρχίας στο θάλαµο.
β. Απαγορεύει στους συναδέλφους του να καπνίζουν µέσα στο θάλαµο ή να παραµένουν µέσα σε
αυτόν χωρίς λόγο.
γ. Επιβλέπει για την καθαριότητα του θαλάµου, την πρόληψη πρόκλησης φθορών καθώς και την
πρόληψη απωλειών των δηµοσίων και ιδιωτικών ειδών των δοκίµων. για τυχόν φθορές ή απώλειες
αναφέρει σχετικά στο ∆ιµοιρίτη Υπηρεσίας.
δ. Είναι υπεύθυνος για το σβήσιµο των φώτων µετά το νυκτερινό σιωπητήριο και την τήρηση
απόλυτης ησυχίας στο θάλαµο κατά την µεσηµβρινή και νυκτερινή κατάκλιση.
ε. Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή απρόοπτου ατυχήµατος δοκίµου ειδοποιεί αµέσως τον
∆ιµοιρίτη Υπηρεσίας.
στ. Μεριµνά για το σβήσιµο των φώτων µετά την αποχώρηση των ∆οκίµων από το θάλαµο.
ζ. Ενδιαφέρεται για την άµεση έγερση των συναδέλφων του κατά το εγερτήριο (πρωινό –
µεσηµβρινό), την τακτοποίηση των κλινών τους και την διευθέτηση των λοιπών ειδών κατά τον
καθιερωµένο, σύµφωνα µε τις διαταγές της Σχολής, τρόπο.
η. Αναφέρει στο ∆ιµοιρίτη Υπηρεσίας και στον ∆ιµοιρίτη του κάθε ∆όκιµο του θαλάµου που δε
συµµορφώνεται στις ανωτέρω υποχρεώσεις.
4. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Θαλαµάρχης, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο δόκιµο του
θαλάµου.
Άρθρο 30.
Επόπτης και Επιµελητής ∆ιδακτηρίου
1. Ο αρχαιότερος δόκιµος κάθε διδακτηρίου είναι Επόπτης αυτού και έχει τις εξής υποχρεώσεις:
α. Ενεργεί προσκλητήριο πριν την έναρξη κάθε µαθήµατος ή ώρας µελέτης, καταγράφει σε ειδικό
έντυπο τους απόντες και αναφέρει στον καθηγητή ή βαθµοφόρο της Σχολής, που εισέρχεται στην
αίθουσα, εγχειρίζοντας και το δελτίο του προσκλητηρίου.
β. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση απόλυτης ησυχίας και τάξης στο διδακτήριο κατά την ώρα της
µελέτης.
γ. Αναφέρει εγκαίρως το ∆ιµοιρίτη Υπηρεσίας τη µη προσέλευση καθηγητή κατά την προβλεπόµενη
ώρα διδασκαλίας.
δ. Τηρεί το βιβλίο διδασκοµένης ύλης.
ε. Μεριµνά για τη διανοµή των διάφορων βιβλίων, εντύπων και άλλων ειδών εκπαίδευσης στους
συναδέλφους του, φροντίζοντας για την υπογραφή των σχετικών καταστάσεων.
στ. εκτελεί κάθε άλλη υπηρεσία που του ανατίθεται µε διαταγή του ∆ιοικητή του Τµήµατος
∆οκίµων Αστυφυλάκων.
Τον Επόπτη του ∆ιδακτηρίου, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει ο αρχαιότερος δόκιµος του
διδακτηρίου.
2. Σε υπηρεσία Επιµελητή ∆ιδακτηρίου ορίζεται ένας δόκιµος, πλην των βαθµοφόρων, ανά 24ωρο
για κάθε διδακτήριο τις εργάσιµες ηµέρες, ο οποίος έχει τα εξής καθήκοντα:
α. Παραλαµβάνει έγκαιρα τα κλειδιά από τον Αξιωµατικό Υπηρεσίας, ανοίγει το διδακτήριο και
επιθεωρεί αυτό προς διαπίστωση της καθαριότητας, τυχόν φθορών, ύπαρξης των εποπτικών µέσων
διδασκαλίας, κιµωλιών, καλάθων αχρήστων, λειτουργίας των µικροφωνικών εγκαταστάσεων,,
ηλεκτροδότησης και θέρµανσης αυτού και αναφέρει σχετικά στο ∆ιµοιρίτη Υπηρεσίας.
β. Μεριµνά για τον αερισµό της αίθουσας µετά από κάθε έξοδο των δοκίµων και το κλείσιµο των
παραθύρων κατά την είσοδό τους.
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γ. Μεριµνά για το σβήσιµο των φώτων και της µικροφωνικής εγκατάστασης κατά τα διαλείµµατα
και για το κλείσιµο και τη στερέωση των παραθύρων, την ασφάλιση της πόρτας και παράδοση των
κλειδιών στον Αξιωµατικό Υπηρεσίας µετά τη λήξη των µαθηµάτων ή της µελέτης.
Άρθρο 31.
Επόπτης Εστιατορίου
1. Σε υπηρεσία Επόπτη Εστιατορίου διατίθεται ένας δόκιµος από κάθε Εκπαιδευτικό Τµήµα, εκτός
των βαθµοφόρων.
2. Ο Επόπτης Εστιατορίου έχει τα εξής καθήκοντα:
α. Ενηµερώνεται από τον Γραµµατέα του Εκπαιδευτικού Τµήµατός του πριν από κάθε γεύµα, για
τους κωλυόµενους δοκίµους και τοποθετεί στις θέσεις τους πάνω στα τραπέζια ενδεικτικές
πινακίδες, για τη µη διανοµή φαγητού. Παράλληλα µεριµνά για τη φύλαξη του φαγητού των
προσωρινά κωλυοµένων συναδέλφων του.
β. Ελέγχει για την καθαριότητα των χώρων του µαγειρείου και των αιθουσών του εστιατορίου
καθώς και των τραπεζιών και των σκευών, αναφέροντας στο ∆ιµοιρίτη Υπηρεσίας κάθε παράλειψη
εκ µέρους του προσωπικού.
γ. Ελέγχει για την τοποθέτηση από τους τραπεζοκόµους πάνω στα τραπέζια, ανάλογα µε το είδος
του
δ. Φροντίζει για τον εξαερισµό των χώρων, στερεώνοντας καλά τις θύρες και τα παράθυρα προς
αποφυγή ζηµιών.
ε. Επιβλέπει τους µαγείρους και τους βοηθούς τους κατά την παρασκευή του φαγητού και
αναφέρει στο Συσσιτιάρχη ή στους βαθµοφόρους υπηρεσίας κάθε παρουσιαζόµενο πρόβληµα.
στ. ∆εν επιτρέπει να εισέρχονται στους χώρους του µαγειρείου και εστιατορίου πρόσωπα
αναρµόδια.
ζ. Μετά το τέλος του φαγητού φροντίζει και επιβλέπει για την καθαριότητα των µαγειρικών και
επιτραπέζιων ειδών καθώς και των δαπέδων όλων των χώρων.
η. Αποφεύγει τις προστριβές και αντιδικίες µε το ιδιωτικό προσωπικό. Για κάθε πρόβληµα που
παρουσιάζεται απευθύνεται στο Συσσιτιάρχη ή στους βαθµοφόρους υπηρεσία και
θ. Κατά την είσοδο αξιωµατικών ή άλλων οργάνων Υπηρεσίας στους χώρους του µαγειρείου και
εστιατορίου, αναφέρει για το φαγητό που παρασκευάζεται και τις εργασίες που εκτελούνται από το
προσωπικό εκείνη τη στιγµή.
Άρθρο 32.
Βοηθός Συσσιτιάρχη
1. Στην Υπηρεσία Βοηθού Συσσιτιάρχη εναλλάσσονται όλοι οι δόκιµοι εκτός των βαθµοφόρων.
2. Ο Βοηθός Συσσιτιάρχη συνδράµει στο έργο του τον Συσσιτιάρχη και έχει δικαίωµα ελέγχου των
τιµών και των τιµολογίων ως και δυνατότητα προτάσεων για πραγµατοποίηση καλύτερων αγορών.
3. Μετά την επάνοδο του από την αγορά παρακολουθεί κανονικά το πρόγραµµα της εκπαίδευσης.
Άρθρο 33.
Σκοποί οικηµάτων Εκπαιδευτικών Τµηµάτων
1.Στις Υπηρεσίες σκοπού εισόδου και θαλάµων των οικηµάτων της Σχολής, εναλλάσσονται ανά
τρίωρο τις εργάσιµες µέρες και ανά εξάωρο κατά τις ηµέρες εξόδου, όλοι οι δόκιµοι αστυφύλακες,
πλην των βαθµοφόρων.
2.Ο σκοπός κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του φέρει κανονικά τη στολή του, το σήµα υπηρεσίας
και ανάλογο οπλισµό και µε την ανάληψη της υπηρεσίας του παρουσιάζεται στον Αξιωµατικό
Υπηρεσίας για επιθεώρηση και ακολούθως µεταβαίνει στη θέση του.
3. Τα ειδικότερα καθήκοντα του σκοπού καθορίζονται µε διαταγή του ∆ιοικητή του Τµήµατος
∆οκίµων Αστυφυλάκων.
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ΤΜΗΜΑ Γ΄
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 34.
Προέλευση, διορισµός, αποζηµίωση διδακτικού προσωπικού. (8)
«1. Για το διορισµό του εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού και την αποζηµίωση που
καταβάλλεται σ΄ αυτό για κάθε ώρα διδασκαλίας, προφορικών ή γραπτών εξετάσεων ή άλλης
απασχόλησης, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41 παράγραφοι 9 και 10 του ν. 1481/1984.
Το διδακτικό προσωπικό διορίζεται µε απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, ύστερα από
πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, κατά την έναρξη κάθε εκπαιδευτικής περιόδου.
∆ιορισµός διδακτικού προσωπικού µπορεί να γίνει και µεταγενέστερα, εφόσον οι ανάγκες της
εκπαίδευσης επιβάλλουν αυτό.
Για το σκοπό αυτό η Σχολή, ένα τρίµηνο πριν από την έναρξη κάθε εκπαιδευτικής περιόδου ή και
εκτάκτως, όταν παρίσταται ανάγκη, ανακοινώνει δια του ηµερήσιου τύπου τις ειδικότητες και τα
προσόντα των καθηγητών που απαιτούνται να καλύψουν τα διδασκόµενα µαθήµατα και καλεί
αυτούς που επιθυµούν να διδάξουν κατά την επόµενη εκπαιδευτική περίοδο, όπως υποβάλλουν
σχετική αίτηση σ’ αυτή. ∆εν απαιτείται ανακοίνωση για τους οµιλητές ολιγόωρων διαλέξεων και
τους καθηγητές έκτακτων βραχυχρόνιων σεµιναρίων. Το διδακτικό προσωπικό που είναι
διορισµένο στη Σχολή, το τελευταίο τρίµηνο κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, δηλώνει αν επιθυµεί να
διδάξει και την επόµενη εκπαιδευτική περίοδο.
Το διδακτικό προσωπικό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 65ο έτος της ηλικίας του κατά την 31η
∆εκεµβρίου του έτους διορισµού του.
Το διδακτικό προσωπικό που δεν προέρχεται από αστυνοµικούς πρέπει να κατέχει τίτλο σπουδών
ελληνικού ή ισότιµου αναγνωρισµένου αλλοδαπού Πανεπιστηµίου, που να ανταποκρίνεται στο
γνωστικό αντικείµενο που καλείται να διδάξει ενώ συνεκτιµάται και η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών και διδακτορικού διπλώµατος ελληνικού ή ισότιµου αλλοδαπού αναγνωρισµένου
Πανεπιστηµίου, η συγγραφή πρωτότυπης εργασίας σχετικής µε το αντικείµενο που ενδιαφέρεται να
διδάξει, η διδακτική ικανότητα και πείρα, καθώς και η εν γένει εµπειρία του στο αντικείµενο.
Επίσης, πρέπει να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, να µην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα, και να έχει το κατάλληλο για δηµόσιο
λειτουργό ήθος.
Για το διορισµό ως διδακτικού προσωπικού εν ενεργεία αστυνοµικού λαµβάνεται υπόψη η κατοχή
πτυχίου Πανεπιστηµίου, η ευδόκιµη αποφοίτησή του από το Τµήµα Επαγγελµατικής
Μετεκπαίδευσης Στελεχών ή τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, η υπηρεσιακή του εµπειρία, καθώς και η
συγγραφή εργασιών σχετικών µε το διδασκόµενο αντικείµενο. Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να
έχει αξιολογηθεί ως «εξαίρετος» κατά τα τελευταία τρία έτη και να έχει κριθεί ευµενώς από τα
αρµόδια Συµβούλια κατά την τελευταία κρίση και να µην έχει τιµωρηθεί για πειθαρχικά
παραπτώµατα. Για το διορισµό ως διδακτικού προσωπικού εν συντάξει αστυνοµικού ή στρατιωτικού
απαιτείται ο ενδιαφερόµενος να έχει αποστρατευθεί ως ευδοκίµως τερµατίσας τη σταδιοδροµία του,
να διαθέτει επαγγελµατική πείρα και µόρφωση στο αντικείµενο που προκύπτει από την υπηρεσία
του στο Σώµα και την επιµόρφωσή του στο αντικείµενο και να διαθέτει διδακτική ικανότητα και
πείρα.
Όλο το ως άνω διδακτικό προσωπικό αξιολογείται στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου από την
επιτροπή του άρθρου 72Α του παρόντος µε βάση τις προτάσεις - διαπιστώσεις του διοικητή της
Σχολής και του διοικητή του οικείου Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων λαµβανοµένων υπόψη, κατά
περίπτωση, και των εντύπων αξιολόγησης διδακτικού προσωπικού που συµπληρώνει το
εκπαιδευόµενο προσωπικό στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου. Ο τύπος και το περιεχόµενο
του εντύπου καθορίζεται µε διαταγή του διοικητή της Σχολής. Η ίδια ως άνω επιτροπή, αφού
προβεί στην αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού και εξετάσει το σύνολο των αιτήσεων
διορισµού, υποβάλλει στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας τις προτάσεις για τη διατήρηση ή
αντικατάστασή του και γενικά το διορισµό του διδακτικού προσωπικού.
2. Η παύση των καθηγητών είναι δυνατή, εάν ανακύψουν σοβαροί λόγοι, των οποίων η ύπαρξη
βεβαιώνεται µε απόφαση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου που υποβάλλεται στον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνοµίας.
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Τέτοιοι λόγοι είναι κυρίως, η στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων, η ασυµβίβαστη προς την
αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής Αστυφυλάκων συµπεριφορά και η αποχή
από την εκτέλεση των καθηκόντων, που δηµιουργεί ανωµαλία ή καθυστέρηση στην εκπαίδευση
των δοκίµων. Για την παύση εκδίδεται απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών ύστερα από γνώµη
του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας».
Άρθρο 35.
Καθήκοντα - Υποχρεώσεις ∆ιδακτικού Προσωπικού
Το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει:
1. Να διδάσκει την ύλη που καθορίζεται από το γενικό και αναλυτικό πρόγραµµα της Σχολής
Αστυφυλάκων.
2. Να χρησιµοποιεί τα οπτικοακουστικά µέσα της Σχολής, εφόσον αυτό συντελεί στην καλύτερη
ανάπτυξη του µαθήµατος.
3. Να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της εκπαίδευσης και να εισηγείται αρµόδια
τη λήψη των αναγκαίων µέτρων.
4. Να εξασφαλίζει τάξη και πειθαρχία στο διδακτήριο, κατά την ώρα της διδασκαλίας και για κάθε
παρεκτροπή να ενηµερώνει το ∆ιοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων.
5. Να ειδοποιεί έγκαιρα τη Σχολή σε περίπτωση κωλύµατος.
6. Να ενηµερώνει το ∆ιοικητή της Σχολής σχετικά µε την πρόοδο των δοκίµων και να εισηγείται
την αντικατάσταση, τροποποίηση και αναθεώρηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, µε σκοπό
την προσαρµογή τούτων προς τις εξελίξεις της επιστήµης.
7. Να συµµετέχει σε γενική συνέλευση του διδακτικού προσωπικού που συνέρχεται τακτικά κάθε
τρίµηνο και έκτακτα όταν συντρέχει ειδικός λόγος. Στη γενική συνέλευση του Τµήµατος ∆οκίµων
Αστυφυλάκων της έδρας της Σχολής παρίστανται τα µέλη του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, ο
∆ιευθυντής της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και ο ∆ιοικητής της Σχολής.
Η ηµεροµηνία και ο χώρος συνεδρίασης ορίζονται κάθε φορά µε διαταγή του ∆ιοικητή της Σχολής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 36.
Συγκρότηση Εκπαιδευτικού Συµβουλίου
1. «Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τον ∆ιοικητή της Σχολής, τον Προϊστάµενο του
Τµήµατος Σπουδών και ∆ηµοσίων Σχέσεων, έναν ∆ιοικητή Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων, έναν
ανώτερο αξιωµατικό της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, τον
Προϊστάµενο του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Μελετών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, δύο ιδιώτες
καθηγητές και τον αρχηγό των δοκίµων του Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων της έδρας της
Σχολής, ως εκπρόσωπο όλων των δοκίµων. Ο ∆ιοικητής της Σχολής εκτελεί καθήκοντα προέδρου
του Συµβουλίου. Γραµµατέας, χωρίς ψήφο, ορίζεται κατώτερος αξιωµατικός». (9)
«2.Τα µέλη του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου ορίζονται µε διαταγή του ∆ιευθυντή της Αστυνοµικής
Ακαδηµίας, µετά από πρόταση του ∆ιοικητή της Σχολής, για το από 1/10 µέχρι 30/9 χρονικό
διάστηµα και αντικαθίστανται µόνο σε περίπτωση µετάθεσης, µακροχρόνιου κωλύµατος ή
απαλλαγής από τα καθήκοντά τους. Με την ίδια διαταγή ορίζονται ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη,
ισόβαθµα ή µε την ίδια ιδιότητα. Ως αναπληρωµατικά µέλη δύναται να ορισθούν και αξιωµατικοί
από άλλη Σχολή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας». (10)
Άρθρο 37.
Συνεδριάσεις - Αρµοδιότητες Εκπαιδευτικού Συµβουλίου
1.Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο συγκαλείται µε διαταγή του προέδρου, βρίσκεται σε απαρτία όταν
είναι παρόντα πέντε τουλάχιστον από τα µέλη του και έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. «Υποβάλλει προτάσεις για την κατάρτιση και την τροποποίηση ή βελτίωση του εκπαιδευτικού
προγράµµατος. Ειδικότερα, καθορίζει το σκοπό, το στόχο , τη διαδικασία, τη βιβλιογραφία και
γενικά τη µεθοδολογία διδασκαλίας κάθε µαθήµατος (Lesson Plan)». (11)
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β. ««Υποβάλλει προτάσεις για τις αδυναµίες εφαρµογής του προγράµµατος εκπαίδευσης, την τυχόν
ανεπάρκεια του διδακτικού προσωπικού, την καταλληλότητα των βιβλίων ή άλλων µέσων που
προτείνονται ως εκπαιδευτικά βοηθήµατα, τη συγγραφή, από προσωπικό της Ελληνικής
Αστυνοµίας ή ιδιώτες, εκπαιδευτικών βιβλίων ή άλλων εκπαιδευτικών βοηθηµάτων, καθώς και την
αναµόρφωση και προσαρµογή των εκπαιδευτικών βιβλίων και βοηθηµάτων στις ανάγκες της
εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση ενός από τα µέλη του».». (12)
γ. Γνωµοδοτεί για οποιοδήποτε ζήτηµα που αφορά τη βελτίωση της εκπαίδευσης.
2.Το εκπαιδευτικό Συµβούλιο µπορεί να ζητάει πληροφορίες για θέµατα της αρµοδιότητάς του και
να καλεί σε ακρόαση καθηγητές και δοκίµους και να συζητά και δέχεται προτάσεις τους σε θέµατα
εκπαίδευσης.
3.Τα µέλη του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις του διδακτικού
προσωπικού της Σχολής.
4.Οι προτάσεις και γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου καταχωρούνται σε πρακτικό, αντίγραφο του
οποίου υποβάλλεται ιεραρχικά στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης.
5. « Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο έχει και πειθαρχική δικαιοδοσία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 59 του παρόντος. Στις περιπτώσεις αυτές το Συµβούλιο συγκροτείται µόνο από τον ∆ιοικητή
της Σχολής, τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Σπουδών και το ∆ιοικητή ενός Τµήµατος ∆οκίµων
Αστυφυλάκων». (13)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 38.
Εκπαιδευόµενο προσωπικό
1.Το εκπαιδευόµενο προσωπικό της Σχολής Αστυφυλάκων αποτελούν οι δόκιµοι αστυφύλακες. (14)
2.Οι εισαγόµενοι για εκπαίδευση δόκιµοι αστυφύλακες παρουσιάζονται στα Τµήµατα ∆οκίµων
Αστυφυλάκων την ηµεροµηνία που καθορίζεται µε διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνοµίας, φέροντας µαζί τους και τα οριζόµενα είδη.
3.Οι δόκιµοι αστυφύλακες διαµένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.
Άρθρο 39.
Κατανοµή των δοκίµων στη Σχολή
1.Η κατανοµή των εισαγοµένων στα Τµήµατα της Σχολής ενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρ. 2 του Νόµ. 2226/1994.
2.Οι δόκιµοι αστυφύλακες κάθε τάξης κατανέµονται στα Εκπαιδευτικά Τµήµατα, που
συγκροτούνται σύµφωνα µε το άρθρ. 12 του παρόντος, και συγκροτούν διµοιρίες των τριών
οµάδων µε διαταγή του ∆ιοικητή της Σχολής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ
Άρθρο 40.
Αρχαιότητα δοκίµων
1. « Η σειρά αρχαιότητας των δοκίµων του Α΄ και Β΄ εξαµήνου στη Σχολή καθορίζεται µε βάση τη
βαθµολογία και τη σειρά επιτυχίας κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας, µεταξύ προερχοµένων από διαφορετικές δέσµες, ακολουθείται η σειρά
των δεσµών, όπως αυτές αναγράφονται στο µηχανογραφικό δελτίο.
2. Η σειρά αρχαιότητας των δοκίµων του Γ΄, ∆΄ και Ε΄ εξαµήνου εξάγεται µε βάση την επίδοση
του Α΄ και Β΄ εξαµήνου». (15)
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3. Η σειρά αποφοιτήσεως των δοκίµων, η οποία αποτελεί και τη µεταξύ τους σειρά αρχαιότητας
στην επετηρίδα, καθορίζεται µε βάση την τελική επίδοση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 48
του παρόντος.
Άρθρο 41.
Ιεραρχία-Βαθµοφόροι δόκιµοι αστυφύλακες
1.Οι βαθµοφόροι δόκιµοι αστυφύλακες, ορίζονται µε διαταγή του ∆ιοικητή της Σχολής κατά σειρά
επιτυχίας και είναι οι ακόλουθοι:
α. Ο Αρχηγός των δοκίµων του Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων
β. ΟΙ Αρχηγοί των δοκίµων των Εκπαιδευτικών Τµηµάτων.
γ. Οι Οµαδάρχες.
2.Ως Αρχηγός κάθε Εκπαιδευτικού Τµήµατος ορίζεται ο αρχαιότερος δόκιµος αυτού. Ο αρχαιότερος
Αρχηγός των Εκπαιδευτικών Τµηµάτων της τελευταίας τάξης είναι και ο Αρχηγός των δοκίµων του
Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων. Λοιποί βαθµοφόροι ορίζονται τόσοι, όσοι απαιτούνται για τη
στελέχωση των Οµάδων των ∆ιµοιριών των Εκπαιδευτικών Τµηµάτων, κατά σειρά επιτυχίας.
3.Τα ειδικότερα καθήκοντα των βαθµοφόρων καθορίζονται µε διαταγή του ∆ιοικητή της Σχολής
Αστυφυλάκων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Άρθρο 42.
Τοµείς-Φύση Εκπαίδευσης
1. Η εκπαίδευση των δοκίµων αστυφυλάκων καλύπτει τους εξής τοµείς:
α. Της επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
β. Της νοµικής επιστήµης.
γ. Της κοινωνικής και ηθικής αγωγής.
δ. Της γενικής εγκυκλοπαιδικής µόρφωσης και διαπαιδαγώγησης.
ε. Της φυσικής αγωγής, αθλητισµού και αυτοπροστασίας.
στ. Του χειρισµού των όπλων και της χρήσης αυτών κατά την εκτέλεση της αποστολής τους.
2. Η εκπαίδευση είναι θεωρητική και πρακτική. Κατά τη θεωρητική διδασκαλία αναλύονται µε
σαφήνεια, όλα τα θέµατα της διδακτέας ύλης κάθε µαθήµατος, µε στόχο να γίνουν κατανοητά από
τους σπουδαστές. Η παρουσίαση των διδασκοµένων θεµάτων όπου επιβάλλεται και είναι δυνατόν
γίνεται µε τη χρήση οπτικοακουστικών µέσων. Η πρακτική διδασκαλία επιτυγχάνεται µε
φροντιστηριακές ασκήσεις, πρακτικές εφαρµογής και οµαδικές ή ατοµικές εργασίες, καθώς και µε
τη συµµετοχή στις δραστηριότητες µαχίµων Υπηρεσιών, όπως καθορίζεται στο επόµενο άρθρο.
3. Η θεωρητική και πρακτική διδασκαλία των δοκίµων αστυφυλάκων πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε πρόγραµµα που εκδίδει η ∆/νση Εκπαίδευσης του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης.
Άρθρο 43.
∆ιάρκεια Εκπαίδευσης (16)
1. Η φοίτηση των δοκίµων αστυφυλάκων στη Σχολή διαρκεί πέντε (5) εξάµηνα. Το Α΄ και το Β΄
εξάµηνο αποτελούν την πρώτη εκπαιδευτική περίοδο, το Γ΄ και το ∆΄ εξάµηνο τη δεύτερη
εκπαιδευτική περίοδο και το Ε΄ εξάµηνο την τρίτη εκπαιδευτική περίοδο.
2. Το Α΄ εκπαιδευτικό εξάµηνο αρχίζει την ηµεροµηνία παρουσιάσεως των δοκίµων στη Σχολή και
λήγει το τελευταίο δεκαήµερο του Ιανουαρίου. Το Β΄ εξάµηνο αρχίζει το τελευταίο δεκαήµερο
Ιανουαρίου και λήγει το τελευταίο δεκαήµερο Μαΐου. Το Γ΄ εξάµηνο αρχίζει το τελευταίο
δεκαήµερο Μαΐου και λήγει το τελευταίο δεκαήµερο Σεπτεµβρίου. Το ∆΄ εξάµηνο αρχίζει το
τελευταίο δεκαήµερο Σεπτεµβρίου και λήγει το τελευταίο δεκαήµερο Φεβρουαρίου. Τέλος, το Ε΄
εκπαιδευτικό εξάµηνο αρχίζει το τελευταίο δεκαήµερο Φεβρουαρίου και λήγει το πρώτο
δεκαπενθήµερο του µηνός Οκτωβρίου.
3. Οι δόκιµοι αστυφύλακες µε την παρουσίασή τους στη Σχολή υποβάλλονται στην προβλεπόµενη
βασική στρατιωτική εκπαίδευση, η οποία πραγµατοποιείται µε µέριµνα της Σχολής στις
εγκαταστάσεις της Σχολής ή στις Σχολές και στα Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων ∆υνάµεων ή σε
άλλους κατάλληλους χώρους. Ακολούθως, παρακολουθούν το τακτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης
του Α΄ εξαµήνου. Οι ίδιοι δόκιµοι, κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαµήνου, παρακολουθούν το τακτικό
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πρόγραµµα θεωρητικής εκπαίδευσης της Σχολής. Στο Γ΄ εξάµηνο και συγκεκριµένα από το
τελευταίο δεκαήµερο Μαΐου µέχρι το πρώτο δεκαήµερο Ιουλίου οι δόκιµοι συνεχίζουν να
παρακολουθούν το πρόγραµµα θεωρητικής εκπαίδευσης, ενώ µετά το πέρας αυτής και µέχρι το
πρώτο δεκαήµερο Σεπτεµβρίου υφίστανται πρακτική εκπαίδευση σε αντικείµενα αστυνοµικού
ενδιαφέροντος σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας. Το ∆΄ εξάµηνο περιλαµβάνει µόνο
πρακτική εκπαίδευση σε αστυνοµικές Υπηρεσίες κατά τα ανωτέρω. Τέλος, το Ε΄ εξάµηνο και κατά
το χρονικό διάστηµα από το τελευταίο δεκαήµερο Φεβρουαρίου έως το τελευταίο δεκαήµερο
Αυγούστου οι δόκιµοι υποβάλλονται στην προαναφερόµενη πρακτική εκπαίδευση. Μετά την
ολοκλήρωση αυτής παρακολουθούν το πρόγραµµα θεωρητικής εκπαίδευσης της Σχολής,
υποβάλλονται σε γραπτές πτυχιακές εξετάσεις και αποφοιτούν από τη Σχολή. Κατά τη διάρκεια της
πρακτικής τους εκπαίδευσης οι δόκιµοι αστυφύλακες, όταν συνοδεύονται από αστυφύλακα ή άλλο
βαθµοφόρο, επιτρέπεται να ασκούν αστυνοµικά καθήκοντα, εκτός αυτών του ανακριτικού
υπαλλήλου.
«Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης οι δόκιµοι υπαστυνόµοι επιτρέπεται να φέρουν
οπλισµό καθώς και τα λοιπά δηµόσια είδη που προβλέπονται για τους αστυνοµικούς, τα οποία
παραλαµβάνουν από τον Αξιωµατικό Υπηρεσίας µε την έναρξη του ωραρίου τους και τα
παραδίδουν µε τη λήξη του». (17)
4. Οι δόκιµοι που φοιτούν στο Ε΄ εξάµηνο σε ποσοστό από πέντε τοις εκατό (5%) έως και δέκα
τοις εκατό (10%) του αριθµού των εκπαιδευοµένων, δύναται κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους
εκπαίδευσης να παρακολουθούν ειδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης στις Σχολές
και στα Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων ∆υνάµεων, που καθορίζονται στην προβλεπόµενη από
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2800/2000 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας
και Εσωτερικών. Η διάρκεια του προγράµµατος εκπαίδευσης και ο αριθµός των εκπαιδευοµένων
καθορίζονται µε το γενικό πρόγραµµα εκπαίδευσης.
Οι δόκιµοι που πρόκειται να παρακολουθήσουν το προαναφερόµενο πρόγραµµα επιλέγονται από τη
Σχολή Αστυφυλάκων, µε βάση τη συνολική βαθµολογία των Α΄ και Β΄ εξαµήνων στα µαθήµατα
Οπλοτεχνικής - Σκοποβολής, Αυτοάµυνας - Αυτοπροστασίας και του µέσου όρου της βαθµολογίας
της επαγγελµατικής ικανότητας των Β΄ και Γ΄ εξαµήνων. Για την επιλογή λαµβάνονται υπόψη η
επιθυµία του δοκίµου και η ικανότητά του από υγειονοµικής πλευράς για τη συµµετοχή στην ως
άνω εκπαίδευση. Προς τούτο οι δόκιµοι, πριν την έναρξη της εκπαίδευσης, υποβάλλονται σε
υγειονοµικές εξετάσεις.
5. Ως χρόνος εκπαίδευσης θεωρείται και ο χρόνος που απαιτείται για την προετοιµασία και
συµµετοχή των αθλητών δοκίµων, µελών Εθνικής Οµάδας, στους αγώνες αυτής, εφόσον δεν
υπερβαίνει, προκειµένου για συµµετοχή σε Ολυµπιακούς ή Παγκόσµιους αγώνες τα δύο πέµπτα
(2/5) και προκειµένου για συµµετοχή σε Πανευρωπαϊκούς, Μεσογειακούς, Βαλκανικούς ή
Πανελλήνιους αγώνες το ένα τρίτο (1/3) των πραγµατικών εργασίµων ηµερών κάθε εξαµήνου,
όπως καθορίζεται στο εξαµηνιαίο πρόγραµµα εκπαίδευσης. Η ανωτέρω συµµετοχή των δοκίµων
αθλητών στην προετοιµασία και τους αγώνες εγκρίνεται από τον ∆ιευθυντή της Αστυνοµικής
Ακαδηµίας, ύστερα από αίτηµα της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού.
6. Για την τοποθέτηση των δοκίµων αστυφυλάκων στις αστυνοµικές Υπηρεσίες, στις οποίες θα
πραγµατοποιηθεί η πρακτική εκπαίδευση, εκδίδεται το πρώτο δεκαπενθήµερο του µηνός
Φεβρουαρίου κάθε έτους διαταγή του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, ύστερα από πρόταση
της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, µε την οποία
ορίζεται ο αριθµός των δοκίµων που πρόκειται να µετακινηθούν για πρακτική εκπαίδευση ανά
αστυνοµική Υπηρεσία. Στη συνέχεια, οι δόκιµοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην οποία
δηλώνουν όλες τις παραπάνω αστυνοµικές Υπηρεσίες κατά σειρά προτίµησης καθώς και την από
µέρους τους διάθεση χώρου διαµονής στην έδρα των Υπηρεσιών αυτών. Η µετακίνηση των
δοκίµων για πρακτική εκπαίδευση ενεργείται κατόπιν διαταγής του Υπαρχηγού της Ελληνικής
Αστυνοµίας µετά από συνεκτίµηση της σειράς προτίµησης των Υπηρεσιών, της από µέρους τους
διάθεσης χώρου διαµονής στην έδρα της Υπηρεσίας εκπαίδευσης και του βαθµού επίδοσης του Α΄
και Β΄ εξαµήνου. Κατ’ εξαίρεση, µετακινούνται για πρακτική εκπαίδευση σε Υπηρεσία της
προτίµησής τους δόκιµοι οι οποίοι: α) είναι έγγαµοι ή έχουν την επιµέλεια ανηλίκου τέκνου, β)
έχουν καταταγεί ως αθλητές σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄121), και στην περιφέρεια της Υπηρεσίας υπάρχει αθλητική υποδοµή του αθλήµατός τους και γ)
έχουν υποβάλει στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας αίτηση
αµοιβαίας µετακίνησης εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της
διαταγής µετακίνησης. Με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας είναι δυνατή η
µετακίνηση των δοκίµων για πρακτική εκπαίδευση σε άλλη αστυνοµική Υπηρεσία, του ιδίου ή
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άλλου αντικειµένου, για τη διεύρυνση του επιπέδου εκπαίδευσης και την απόκτηση πληρέστερης
υπηρεσιακής εµπειρίας».
Άρθρο 44.
∆ιακοπή φοίτησης
1.Η διακοπή της φοίτησης των δοκίµων αστυφυλάκων επέρχεται για τις κατωτέρω αιτίες:
α. «Λόγω υποβολής αίτησης παραίτησης από την εκπαίδευση, η οποία δεν ανακαλείται. Η αίτηση
γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή µε πράξη του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε την οποία ο
δόκιµος διαγράφεται από τη Σχολή». (18)
Ως παραίτηση θεωρείται και η µη παρουσίαση στη Σχολή, όσων επέτυχαν στις εισιτήριες εξετάσεις,
µέσα στην οριζόµενη προθεσµία, εκτός αν η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία, γεγονός το
οποίο είναι υποχρεωµένος να αποδείξει ο ενδιαφερόµενος. Ως ανώτερη βία, για την περίπτωση
αυτή, θεωρείται ιδίως η βαριά ασθένεια ή η έλλειψη συγκοινωνίας, εφόσον η απουσία του για τους
λόγους αυτούς δεν υπερβαίνει τις 15 ηµέρες.
Οι παραιτούµενοι επανέρχονται στην προ της εισόδου τους στη Σχολή κατάσταση.
β. Λόγω σωµατικής ανικανότητας.
2. «Σε περίπτωση κατάστασης πολέµου ή γενικής επιστράτευσης ή σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις
υπηρεσιακών αναγκών που σχετίζονται µε τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια, δύναται µε απόφαση του
Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας να διακόπτεται ή να συντέµνεται η εκπαίδευση, είτε για το σύνολο
των εκπαιδευοµένων, είτε για όσους φοιτούν σε ορισµένο ή ορισµένα εξάµηνα. Κατά τον ίδιο
τρόπο δύναται να αποφασισθεί και η επανάληψη της εκπαίδευσης, στο εξάµηνο που είχε διακοπεί,
ενώ διαρκεί η κατάσταση που επέβαλε τη διακοπή ή και µετά τη λήξη αυτής.
Με τη διακοπή της εκπαίδευσης οι δόκιµοι εντάσσονται στο σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας ως
ακολούθως:
α. Όσοι φοιτούν στο Γ΄ ή επόµενα εξάµηνα οριστικά ως αστυφύλακες.
β. Όσοι φοιτούν στο Β΄ εξάµηνο προσωρινά ως αστυφύλακες, χωρίς να εκτελούν ανακριτικά
καθήκοντα. Αν η διακοπή πραγµατοποιηθεί πριν την περάτωση του Α΄ εξαµήνου, χορηγείται µε
την ίδια απόφαση ειδική άδεια απουσίας µέχρι την επανάληψη της εκπαίδευσης. Το χρονικό
διάστηµα της εν λόγω απουσίας λογίζεται ως εκτός υπηρεσίας χρόνος για όλες τις συνέπειες». (19)
«3. (20) ∆όκιµος αστυφύλακας του οποίου διακόπτεται η φοίτηση ύστερα από γνωµάτευση της
Ανωτάτης Υγειονοµικής Επιτροπής, λόγω σωµατικής ανικανότητας, που προήλθε από νόσο, πάθηση
ή βλάβη που δεν οφείλεται στην Υπηρεσία, µπορεί να µεταταχθεί στην κατάσταση της υπηρεσίας
γραφείου (άρθρο 44 παρ.6 ν. 3731/2008), κρινόµενος µε βάση τον γενικό πίνακα νοσηµάτων,
παθήσεων και βλαβών του π.δ. 133/2002 χωρίς να δικαιούται να επανέλθει για κανένα λόγο στην
ενεργό υπηρεσία και ονοµάζεται αστυφύλακας κατά το χρόνο που θα αποκτήσουν το βαθµό αυτό
οι δόκιµοι της ίδιας εκπαιδευτικής σειράς. Οι αστυφύλακες της παρούσας παραγράφου δεν ασκούν
ανακριτικά καθήκοντα, εντάσσονται τελευταίοι στην αρχαιότητα και εξελίσσονται περαιτέρω
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του ν. 3686/2008. Σε περίπτωση που υπάρχουν
περισσότεροι του ενός δοκίµου στην ίδια εκπαιδευτική σειρά στην κατάσταση αυτή, εφαρµόζεται
αναλογικά το άρθρο 40». (21)
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Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του π.δ. 352/1995τίθενται ως
άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 20 παρ.1 του Π.∆.113/2008 (ΦΕΚ Α-178)

Η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του π.δ. 352/1995 τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 20 παρ.2 του
Π.∆.113/2008 (ΦΕΚ Α-178)
20
Σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 5 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ Α-63): 5. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του
π.δ. 319/1995 (Α΄ 174) και της παραγράφου 3 του άρθρου 44 του π.δ. 352/1995 (Α΄ 187), όπως προστέθηκαν µε το
άρθρο 4 του π.δ. 80/2011 (Α΄ 196) εφαρµόζονται και για όσους κατετάγησαν στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνοµίας
κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2007 - 2008 έως και 2010 - 2011.
21
Στο άρθρο 44 του π.δ. 352/1995 (Α΄ 187), όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 20 του π.δ. 113/2008, προστίθεται
παράγραφος 3 µε το άρθρο 4 παρ.2 του Π.∆.80/2011 (Α-196).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Άρθρο 45.
Μαθήµατα
«1. Στους δόκιµους αστυφύλακες διδάσκονται κατά εξάµηνα σπουδών τα παρακάτω µαθήµατα:
Α΄ και Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήµατα µε βαθµό:
1. Ουσιαστικό Ποινικό ∆ίκαιο.
2. ∆ικονοµικό Ποινικό ∆ίκαιο – Εφαρµογή ποινικών υποθέσεων.
3. Αστυνοµικό ∆ίκαιο.
4. Στοιχεία Συνταγµατικού ∆ικαίου – Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και Στοιχεία ∆ιοικητικού ∆ικαίου.
5. Θέµατα ∆ηµόσιας Ασφάλειας (Γενικό Μέρος – Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι).
6. Θέµατα Γενικής Αστυνόµευσης - Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι.
7. Θέµατα Τροχαίας – Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι.
8. Επιστηµονική Αστυνοµία – Στοιχεία Ιατροδικαστικής.
9. Εγκληµατολογία - Ανακριτική.
10. Οπλοτεχνική – Σκοποβολή.
11. Αυτοάµυνα – Αυτοπροστασία.
12. Πληροφορική.
13. Ξένη Γλώσσα.
Ενισχυτικά Μαθήµατα χωρίς βαθµό:
1. Σωµατική αγωγή – Αθλητισµός.
2. Κοινωνική και επαγγελµατική αγωγή – ∆εοντολογία – ∆ηµόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία.
3. Πρώτες Βοήθειες – Υγιεινή Προσωπικού.
4. Στοιχεία Αστικού ∆ικαίου.
5. Στοιχεία Κοινοτικού ∆ικαίου.
Τα ενισχυτικά µαθήµατα χωρίς βαθµό του Α΄ και Β΄ εξαµήνου δύναται να αναπτύσσονται στους
δοκίµους και υπό µορφή διαλέξεων.
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ενισχυτικά Μαθήµατα χωρίς βαθµό – Πρακτικές Εφαρµογές:
1. Εφαρµογές Αστυνοµικού ∆ικαίου.
2. Εφαρµογή ποινικών υποθέσεων.
3. Θέµατα µέτρων τάξεως, τροχαίας, ασφάλειας σε συγκεντρώσεις – Αστυνοµικές Επιχειρήσεις.
4. Θέµατα Κρατικής Ασφάλειας.
5. Εφαρµογές πληροφορικής – Τεχνολογία αστυνοµικών εφαρµογών.
6. Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.).
7. Ψυχολογικά θέµατα και προσεγγίσεις.
8. Ασκήσεις πυκνής τάξης.
Κατά το Ε΄ εκπαιδευτικό εξάµηνο, οι δόκιµοι, µετά την ολοκλήρωση της πρακτικής εκπαίδευσης,
παρακολουθούν πρόγραµµα επαναληπτικής διδασκαλίας στα µαθήµατα που εξετάζονται στις
πτυχιακές εξετάσεις». (22)
2. Στους δοκίµους δύναται να αναπτύσσονται, υπό µορφή διαλέξεων, θέµατα γενικού ή ειδικού
ενδιαφέροντος, που διευρύνουν την εγκυκλοπαιδική τους µόρφωση, όπως θέµατα εθνικού,
θρησκευτικού, επιστηµονικού, κοινωνικού, καλλιτεχνικού και πολιτιστικού περιεχοµένου,
κοινωνιολογίας, δηµόσιας οικονοµίας, ιστορίας της Αστυνοµίας στην Ελλάδα, στρατιωτικής
δικαιοσύνης, σωφρονιστικής, αγωγής του ελληνικού λόγου, τοπογραφίας – σχεδιογραφίας, καθώς
και άλλα επίκαιρα θέµατα ενώ πραγµατοποιούνται και αθλητικές δραστηριότητες.
3.
Με το γενικό πρόγραµµα εκπαίδευσης, το οποίο καταρτίζεται από το ∆ιευθυντή της
Αστυνοµικής Ακαδηµίας, καθορίζονται η διδακτέα ύλη κάθε µαθήµατος και ο χρόνος διδασκαλίας
για κάθε εξάµηνο, οι εκπαιδευτικές βολές, πρακτικές εφαρµογές, ασκήσεις, διαλέξεις,
εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδροµές. Τα ωρολόγια προγράµµατα καταρτίζονται από τα οικεία
Τµήµατα ∆οκίµων Αστυφυλάκων και εγκρίνονται από το ∆ιοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων.
4. Για την αποτελεσµατικότερη διδασκαλία της ξένης γλώσσας οι δόκιµοι δύναται να εντάσσονται
σε ξεχωριστή κατά επίπεδο γνώσεων οµάδα, σύµφωνα µε την προτίµησή τους και µε βάση
υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλουν κατά την είσοδό τους στη Σχολή. Για την ένταξη σε οµάδες
22

Η παράγραφος 1 του άρθρου 45 του π.δ.352/1995, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 του π.δ.
68/1997 (Α΄- 62), 3 του π.δ. 212/1998 (Α΄- 170), 4 του π.δ. 170/2006 (Α΄- 182), 3 του π.δ. 171/2005 (Α΄- 222)και
2 του π.δ. 81/2007 (Α΄- 96), τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του Π.∆.113/2008 (ΦΕΚ Α-178)
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επιπέδου γνώσης της ξένης γλώσσας λαµβάνονται υπόψη η προτίµηση του δοκίµου, οι τυχόν
κατεχόµενοι τίτλοι σπουδών της ξένης γλώσσας και η εκτίµηση του καθηγητή για το επίπεδο των
γνώσεών του. Αλλαγή της οµάδας κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή δεν επιτρέπεται. Κατ'
εξαίρεση, αλλαγή σε οµάδα διαφόρου επιπέδου γνώσεων δύναται να προτείνει µέχρι το τέλος του
πρώτου εξαµήνου µόνο ο καθηγητής, εκτιµώντας τις δυνατότητες του δοκίµου σε σχέση µε αυτές
των άλλων δοκίµων της ιδίας οµάδας. Επί της προτάσεως αυτής αποφασίζει οριστικά ο ∆ιοικητής
της Σχολής Αστυφυλάκων». (23)
Άρθρο 45 Α (24)
1.
Για την αποτελεσµατικότερη διδασκαλία του µαθήµατος της Πληροφορικής οι δόκιµοι
εντάσσονται σε ξεχωριστή κατά επίπεδο γνώσεων οµάδα (αρχαρίων- προχωρηµένων). Για την
ένταξη σε οµάδες επιπέδου γνώσης πληροφορικής λαµβάνεται υπόψη η προτίµηση που δοκίµου,
οι τυχόν κατεχόµενοι τίτλοι γνώσεων και τέλος η εκτίµηση και κρίση του καθηγητή. Αλλαγή σε
οµάδα διαφόρου επιπέδου γνώσεων δύναται να προτείνει µέχρι τέλους του πρώτου εξαµήνου µόνο
ο καθηγητής, εκτιµώντας τις δυνατότητες των άλλων δοκίµων της ιδίας οµάδας. Επί της
προτάσεως αυτής αποφασίζει οριστικά ο ∆ιοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων.
2. Σε περίπτωση που κατά την κρίση του ∆ιοικητή της Σχολής δεν συγκεντρώνεται αναγκαίος
αριθµός για τη συγκρότηση οµάδων όλοι οι δόκιµοι παρακολουθούν το επίπεδο που συγκεντρώνει
τις περισσότερες προτιµήσεις.
Άρθρο 46. (25)
Εξετάσεις - ∆ιάκριση - ∆ιαδικασία
1. Οι δόκιµοι υποβάλλονται στα βαθµολογούµενα µαθήµατα, στις ακόλουθες εξετάσεις:
α. Έκτακτες (προφορικές ή γραπτές, ατοµική ή οµαδική εργασία).
β. Τακτικές γραπτές στο τέλος του Β΄ εξαµήνου.
γ. Πτυχιακές, στο τέλος του Ε΄ εξαµήνου, στη διδαχθείσα ύλη όλων των εξαµήνων στα
εξής µαθήµατα:
(1) Ουσιαστικό Ποινικό ∆ίκαιο.
(2) ∆ικονοµικό Ποινικό ∆ίκαιο - Εφαρµογή ποινικών υποθέσεων.
(3) Αστυνοµικό ∆ίκαιο.
(4) Θέµατα ∆ηµόσιας Ασφάλειας (Γενικό Μέρος - Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι).
(5) Θέµατα Γενικής Αστυνόµευσης - Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι.
(6) Στοιχεία Συνταγµατικού ∆ικαίου - Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και Στοιχεία ∆ιοικητικού
∆ικαίου.
Ειδικά για το µάθηµα της Οπλοτεχνικής - Σκοποβολής οι δόκιµοι υποβάλλονται στις
εξετάσεις που προβλέπονται στην παρ. 12.
2. Οι έκτακτες εξετάσεις ενεργούνται µία τουλάχιστον φορά κατά το Α΄ και Β΄ εκπαιδευτικό
εξάµηνο, σε ώρα διδασκαλίας του µαθήµατος και στη διδαχθείσα κατά την αµέσως προηγούµενη
διδασκαλία του µαθήµατος ύλη, που περιλαµβάνεται στα βοηθήµατα που χορηγήθησαν στους
δοκίµους. ∆ύναται ο καθηγητής να περιλάβει ύλη περισσοτέρων διδασκαλιών. Στην περίπτωση
όµως αυτή ορίζει συγκεκριµένο χρόνο εξέτασης και ενηµερώνει τη Σχολή και τους δοκίµους για το
χρόνο εξέτασης και την εξεταστέα ύλη.
Το χρόνο και τη µορφή της εξέτασης (έκτακτη γραπτή ή προφορική εξέταση ή ανάθεση ατοµικής ή
οµαδικής εργασίας) καθώς και τον τρόπο βαθµολογίας καθορίζει ο καθηγητής.
Στην περίπτωση έκτακτης γραπτής εξέτασης ο καθηγητής ενηµερώνει τη Σχολή, πριν την είσοδό
του στην αίθουσα διδασκαλίας, για να διατεθούν οι απαιτούµενες κόλλες διαγωνισµού και
επιτηρητές των δοκίµων.
Η προφορική βαθµολογία παραδίδεται στη Σχολή και ανακοινώνεται στους δοκίµους τουλάχιστον
10 εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη των τακτικών γραπτών εξετάσεων.
3. ∆όκιµος που κωλύεται κατά το χρόνο διεξαγωγής έκτακτων εξετάσεων (γραπτών ή
προφορικών) του µαθήµατος, εξετάζεται ανάλογα, προφορικά ή γραπτά σε διδαχθείσα ύλη και
χρόνο που καθορίζονται από τον καθηγητή µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής της τακτικής
εξέτασης του µαθήµατος, στο οποίο δεν βαθµολογήθηκε.
23
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Οι παράγραφοι 2,3,4 του άρθρου 45 του π.δ.352/1995, τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε τελευταία µε το
Π.∆.81/2007 (Α΄- 96).
Το άρθρο 45 Α τίθενται ως άνω όπως προστέθηκε µε το άρθρο 4 του Π.∆.171/2005 (ΦΕΚ Α-222)
Το άρθρο 46 του π.δ. 352/1995, όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 4 του π.δ. 212/1998 (Α΄- 170), 1 του π.δ.
307/2001 (Α΄- 208), 5 του π.δ. 171/2005 (Α΄- 222) και 7 του π.δ. 189/2005 (Α΄- 231), τίθενται ως άνω όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 του Π.∆.113/2008 (ΦΕΚ Α-178)
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4. Οι τακτικές γραπτές εξετάσεις διενεργούνται στο τέλος του Β΄ εξαµήνου, ενώ οι πτυχιακές
εξετάσεις διενεργούνται µετά το πέρας της θεωρητικής εκπαίδευσης του Ε΄ εξαµήνου. Ο ακριβής
χρόνος διενέργειας των εξετάσεων προσδιορίζεται µε το γενικό αναλυτικό πρόγραµµα. Κατά τη
διάρκεια των εξετάσεων διακόπτεται η διδασκαλία των µαθηµάτων και ο χρόνος διατίθεται για
µελέτη.
Στις τακτικές εξετάσεις του Β΄ εξαµήνου περιλαµβάνεται η ύλη που διδάχθηκε κατά τη διάρκεια
των Α΄ και Β΄ εξαµήνων. Ο αριθµός των ηµερών των εξετάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τον
αριθµό των εξεταζοµένων µαθηµάτων.
5. Τα θέµατα διαγωνισµού των τακτικών γραπτών και πτυχιακών εξετάσεων, που διενεργούνται
ταυτόχρονα σε όλα τα Τµήµατα ∆οκίµων Αστυφυλάκων, καταρτίζει τριµελής Επιτροπή Εξετάσεων,
που ορίζεται, για κάθε µάθηµα χωριστά, µε διαταγή του ∆ιοικητή της Σχολής, και αποτελείται από
ένα καθηγητή του οικείου µαθήµατος, και δύο αξιωµατικούς από το διδακτικό, εκπαιδευτικό και
διοικητικό προσωπικό της Σχολής, κατά προτίµηση πτυχιούχους Πανεπιστηµίων ή κατόχους
ειδικών γνώσεων σχετικών µε το εξεταζόµενο γνωστικό αντικείµενο. Ο ανώτερος ή αρχαιότερος
αξιωµατικός εκτελεί χρέη Προέδρου της Επιτροπής. Με την ίδια διαταγή ορίζονται αντίστοιχα
αναπληρωµατικά µέλη.
Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει την ευθύνη κατάρτισης των θεµάτων και της διεκπεραίωσης της
διαδικασίας των εξετάσεων.
Η Επιτροπή καταρτίζει πέντε (5) έως δέκα (10) θέµατα από την κοινή διδαχθείσα ύλη του
µαθήµατος. Προς τούτο, όλα τα Τµήµατα ∆οκίµων Αστυφυλάκων (Τ.∆.Α.), πέντε (5) ηµέρες πριν
την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, αναφέρουν τη διδαχθείσα ύλη στο Τµήµα Σπουδών και
∆ηµοσίων Σχέσεων της Σχολής Αστυφυλάκων, το οποίο συνθέτει και ανακοινώνει την κοινή
διδαχθείσα και εξεταστέα ύλη στην αρµόδια Επιτροπή Εξέτασης και στους δοκίµους.
Η τελική διαµόρφωση των θεµάτων µε δύο ή περισσότερες ερωτήσεις συνδυαζόµενες κατά το
δυνατόν µε πρακτικά ζητήµατα, η ανακοίνωση του βαθµού αξιολόγησης της κάθε απάντησης,
καθώς και η παροχή οδηγιών ορθής απάντησης αποτελεί έργο της αρµόδιας Επιτροπής Εξέτασης.
Κάθε θέµα διαγωνισµού υπογράφεται και από τα τρία (3) µέλη της Επιτροπής, αριθµείται και
εσωκλείεται σε φάκελο του ίδιου χρώµατος, σχήµατος και µεγέθους, χωρίς την οποιαδήποτε
εξωτερική ένδειξη, εκτός της αρίθµησης.
Από το σύνολο των θεµάτων, από έναν των διαγωνιζοµένων σε κάποια από τις αίθουσες εξέτασης
γίνεται κλήρωση ενός θέµατος, στο οποίο διαγωνίζονται οι δόκιµοι. Οι δόκιµοι απαντούν σε όλα τα
ερωτήµατα του θέµατος.
Ειδικά για τα µαθήµατα της ξένης γλώσσας και της πληροφορικής, εφόσον συγκροτούνται οµάδες,
κατά τάξη, ανάλογα µε το επίπεδο γνώσης, συντάσσονται από τους οικείους καθηγητές ενιαία
θέµατα, µε βάση τις δυνατότητες του µέσου σπουδαστή της οµάδας µε τις λιγότερες γνώσεις. Στο
µάθηµα της ξένης γλώσσας, τα θέµατα περιλαµβάνουν γραµµατικές παρατηρήσεις, έκθεση,
ερωτήσεις επιλογής σωστών απαντήσεων και τεστ κατανόησης της γλώσσας. Η υπαγόρευση του
θέµατος γίνεται από έναν καθηγητή της ξένης γλώσσας ή διανέµεται σε φωτοαντίγραφο. Στο
µάθηµα της πληροφορικής, η υπαγόρευση του θέµατος και η βαθµολογία των γραπτών γίνεται από
ένα καθηγητή της πληροφορικής, ο οποίος ορίζεται µε κλήρωση.
Για την όλη διαδικασία συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
∆ιευκρινίσεις παρέχονται από την Εξεταστική Επιτροπή ή κατόπιν έγκρισής της από τους
διδάσκοντες και εφόσον ανακύψει ανάγκη, µόνο επί ερωτηµάτων κατανόησης των θεµάτων και για
30΄ µετά την εκφώνησή τους. Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα δεν επιτρέπεται αποχώρηση από
την αίθουσα των εξεταζόµενων.
6. Η χρονική διάρκεια του διαγωνισµού στις τακτικές γραπτές και πτυχιακές εξετάσεις είναι δίωρη
και αρχίζει από την ώρα λήξης της υπαγόρευσης του θέµατος. Το θέµα υπαγορεύεται, στους
δοκίµους από τον καθηγητή ή από τον επιτηρητή ή διανέµεται σε φωτοαντίγραφο.
Με τη συµπλήρωση του χρόνου διαγωνισµού τα γραπτά παραλαµβάνονται από τον επιτηρητή σε
όποια κατάσταση βρίσκονται. Οι κόλλες του διαγωνισµού κατά τις τακτικές γραπτές και πτυχιακές
εξετάσεις φέρουν τη σφραγίδα και µονογραφή του ∆ιοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων και
αδιαφανές επικάλυµµα για την κάλυψη των στοιχείων ταυτότητας των διαγωνιζοµένων.
Από κάθε εξεταζόµενο ∆όκιµο αναγράφεται στο δεξιό ηµιπλαίσιο, κάτω της σφραγίδας, η
ηµεροµηνία και το µάθηµα εξέτασης χωρίς ένδειξη του Τ.∆.Α., όπου ανήκει ο δόκιµος. Η ένδειξη
του Τ.∆.Α. θα αναγράφεται µαζί µε τα λοιπά στοιχεία του διαγωνιζόµενου στο χώρο που θα
καλύπτεται από το αδιαφανές επικάλυµµα.
Τα γραπτά διορθώνονται από βαθµολογητή καθηγητή του οικείου µαθήµατος, που ανήκει στο
διδακτικό προσωπικό ενός εκ των Τ.∆.Α. και ορίζεται µε διαταγή του ∆ιοικητή της Σχολής
Αστυφυλάκων. ∆υνατόν να ορίζονται περισσότεροι του ενός βαθµολογητές - καθηγητές για κάθε
µάθηµα στο ίδιο ή περισσότερα Τ.∆.Α. Με την ίδια διαταγή ορίζεται αντίστοιχα αναπληρωτής
βαθµολογητής.
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Κατ’ εξαίρεση, στα µαθήµατα «Στοιχεία Συνταγµατικού ∆ικαίου - Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και
Στοιχεία ∆ιοικητικού ∆ικαίου», «Επιστηµονική Αστυνοµία - Στοιχεία Ιατροδικαστικής»,
«Εγκληµατολογία – Ανακριτική» και «Αυτοάµυνα – Αυτοπροστασία» ορίζονται δύο βαθµολογητές,
ο καθένας εκ των οποίων βαθµολογεί το επιµέρους γνωστικό του αντικείµενο, ακολουθώντας την
προβλεπόµενη κλίµακα βαθµολογίας. Μεταξύ των δύο βαθµολογητών εξάγεται Μέσος Όρος.
∆υνατόν να ορίζεται ένας βαθµολογητής, εφόσον είναι καθηγητής και των δύο αντικειµένων.
Στο µάθηµα «Στοιχεία Συνταγµατικού ∆ικαίου – Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και Στοιχεία ∆ιοικητικού
∆ικαίου» των πτυχιακών εξετάσεων το κάθε θέµα περιλαµβάνει ερωτήσεις ίσης βαρύτητας –
αξιολόγησης από τα δύο επιµέρους γνωστικά αντικείµενα (Στοιχεία Συνταγµατικού ∆ικαίου –
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και Στοιχεία ∆ιοικητικού ∆ικαίου). Για τη βαθµολόγηση ορίζεται ένας
βαθµολογητής που καλύπτει το επιστηµονικό – γνωστικό πεδίο ή δύο βαθµολογητές ένας για κάθε
επιµέρους γνωστικό αντικείµενο. Στην τελευταία περίπτωση ο καθένας βαθµολογεί µε την
προβλεπόµενη κλίµακα και εξάγεται Μέσος Όρος.
Με τη λήξη της γραπτής εξέτασης του µαθήµατος κάθε Τ.∆.Α. συσκευάζει τα γραπτά και τα
αποστέλλει για τη βαθµολόγησή τους, µε τον ταχύτερο και ασφαλέστερο τρόπο στο Τ.∆.Α. όπου
εδρεύει ο βαθµολογητής καθηγητής, συντάσσοντας προς τούτο σχετικό πρωτόκολλο. Ο
λεπτοµέρειες της όλης διαδικασίας, αποστολής ή συνοδείας παράδοσης – παραλαβής, καθορίζονται
µε διαταγή του ∆ιοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων. Μετά την παραλαβή όλων των προς
βαθµολόγηση γραπτών, µε ευθύνη του ∆ιοικητή, του προϊσταµένου Γραφείου Σπουδών του
αρµόδιου Τ.∆.Α. και του ορισθέντος βαθµολογητή, τα γραπτά αναµειγνύονται και αριθµούνται µε
αύξοντα αριθµό. Στη συνέχεια παραλαµβάνονται µε σχετική απόδειξη από τον βαθµολογητή, ο
οποίος και τα βαθµολογεί σε καθορισµένο χώρο του Τ.∆.Α. όπου και φυλάσσονται.
Η βαθµολογία γίνεται σε ακέραιους αριθµούς από µηδέν µέχρι είκοσι (0 - 20) που ορίζεται ως
κλίµακα βαθµολογίας. Όπου εξάγεται Μέσος Όρος, ο τελικός βαθµός που προκύπτει καταχωρείται
µέχρι χιλιοστού της µονάδας. Βάση επιτυχίας θεωρείται ο βαθµός δέκα (10).
7. Με διαταγή του ∆ιοικητή του Τ.∆.Α, όπου έχει ορισθεί να πραγµατοποιηθεί βαθµολόγηση
κάποιου µαθήµατος, ορίζεται αντίστοιχη 3µελής Επιτροπή Αποκάλυψης για ένα ή περισσότερα
µαθήµατα. Η Επιτροπή Αποκάλυψης παραλαµβάνει βαθµολογηµένα τα γραπτά από τον
βαθµολογητή – καθηγητή συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο. Έργο της είναι η καταχώρηση του
βαθµού της γραπτής επίδοσης σε γενικές ονοµαστικές καταστάσεις που περιέχουν ήδη σε
ξεχωριστή στήλη τον αντίστοιχο βαθµό προφορικής εξέτασης.
Ακολούθως και όπου απαιτείται, εφαρµόζεται η διαδικασία εξοµάλυνσης του βαθµού προφορικής
εξέτασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του παρόντος διατάγµατος και η Επιτροπή
Αποκάλυψης καταχωρεί τον τελικό βαθµό της προφορικής εξέτασης σε ξεχωριστή στήλη.
Οι καταστάσεις βαθµολογίας υπογεγραµµένες από την επιτροπή Αποκάλυψης κάθε µαθήµατος,
παραδίδονται σε ένα αντίτυπο στο Τ.∆.Α. όπου εδρεύει, µε µέριµνα του οποίου επικυρώνονται και
στη συνέχεια διαβιβάζονται σε όλα τα Τ.∆.Α., προς ανακοίνωση στους δοκίµους.
Ακολούθως, υποβάλλονται στο Τµήµα Σπουδών και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Σχολής Αστυφυλάκων
για την περαιτέρω επεξεργασία των βαθµολογιών και την έκδοση των αποτελεσµάτων.
8. Η συµµετοχή των δοκίµων στις έκτακτες ή τακτικές και πτυχιακές εξετάσεις είναι υποχρεωτική.
Η άρνηση συµµετοχής στην εξέταση έστω και ενός µαθήµατος έχει ως συνέπεια το µηδενισµό του
δοκίµου στο µάθηµα αυτό και αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωµα και λόγο αποβολής από τη
Σχολή.
9. ∆όκιµος που καταλαµβάνεται να συνεννοείται µε άλλο διαγωνιζόµενο, να συµβουλεύεται
κείµενα ή σηµειώσεις σχετικές µε το εξεταζόµενο µάθηµα ή να µετέρχεται οποιοδήποτε άλλο
τρόπο, προκειµένου να αντιγράψει, αποβάλλεται από την αίθουσα διαγωνισµού από τον αξιωµατικό
επιτηρητή και το γραπτό του µηδενίζεται από τον καθηγητή. Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται
σχετική πράξη επάνω στο γραπτό, η οποία υπογράφεται από τον αξιωµατικό που διεπίστωσε το
γεγονός. Ο καθηγητής µπορεί επίσης να µειώνει σηµαντικά τη βαθµολογία του γραπτού ή και να
µηδενίζει αυτό, αν φέρει χαρακτηριστικά σηµεία, µε τα οποία υποδηλώνεται η ταυτότητα του
δοκίµου. Η εφαρµογή της διάταξης αυτής υπόκειται στην κρίση του καθηγητή, ύστερα από
εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών.
Τις ίδιες συνέπειες έχει και ο διαγωνιζόµενος που παρέχει στοιχεία σε άλλον για αντιγραφή.
10. Τα σχετικά µε την επιτήρηση των δοκίµων θέµατα ή τυχόν άλλες λεπτοµέρειες σχετικές µε τις
εξετάσεις ρυθµίζονται µε διαταγή του διοικητή της Σχολής.
11. Κατά τις γραπτές γενικά εξετάσεις, η χρήση κωδίκων νοµικών κειµένων επιτρέπεται µόνο
ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Εξετάσεων ή του οικείου καθηγητή, κατά περίπτωση.
12. Στο τέλος του Β΄ εξαµήνου σπουδών, οι δόκιµοι υποβάλλονται σε γραπτή και πρακτική
εξέταση στην Οπλοτεχνική – Σκοποβολή από τον καθηγητή του µαθήµατος. Κάθε εξέταση
βαθµολογείται ξεχωριστά µε ακέραιους αριθµούς από 0 – 20. Η πρακτική εξέταση περιλαµβάνει
ιδίως τη λύση, αρµολόγηση και λειτουργία των όπλων καθώς και εξάσκηση στη σκοποβολή και τον
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τρόπο χειρισµού των όπλων. Στην πρακτική εξέταση δύναται να γίνεται χρήση και ειδικού
εξοπλισµού (προσοµοιωτή). Ο µέσος όρος των βαθµών στη γραπτή και πρακτική εξέταση αποτελεί
το βαθµό επίδοσης στο µάθηµα της Οπλοτεχνικής – Σκοποβολής. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι
λαµβάνουν ως βαθµό τη βάση 10 και άνω, ενώ οι λοιποί θεωρούνται αποτυχόντες. Οι αποτυχόντες
µπορούν να ζητήσουν την επανεξέτασή τους, µε προσφυγή που υποβάλλεται µέσα σε 3 ηµέρες
από την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων. Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής καθώς και
η άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις συνέπειες της αποτυχίας µέχρι την έκδοση απόφασης επί
της προσφυγής. Η επανεξέταση διενεργείται από ειδική επιτροπή στην οποία µετέχουν ο ∆ιοικητής
του οικείου Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων, ως πρόεδρος, ένας αξιωµατικός καθηγητής του
µαθήµατος και ένας αξιωµατικός – ψυχολόγος. Σε περίπτωση που κατά την επανεξέταση ο δόκιµος
κριθεί και πάλι ως αποτυχών αποβάλλεται από τη Σχολή, σύµφωνα µε το άρθρο 58 παρ. 1 περίπτ.
η΄».
Άρθρο 47. (26)
Κωλύµατα µελών Εξεταστικής Επιτροπής και δοκίµων κατά τις εξετάσεις.
1. Εάν ανακύψει εκτάκτως αντικειµενική αδυναµία προσέλευσης κάποιου από τα τακτικά µέλη της
Εξεταστικής Επιτροπής και αντίστοιχα αδυναµία αντικατάστασής του µε τα αναπληρωµατικά µέλη
και δεν υφίσταται ευχέρεια άµεσου ορισµού άλλων µελών της Εξεταστικής Επιτροπής, αναβάλλεται
η εξέταση του µαθήµατος για άλλη µέρα µέσα στην περίοδο των εξετάσεων ή το συντοµότερο
δυνατό αµέσως µετά το πέρας αυτής.
2. Οι δόκιµοι που κωλύονται να προσέλθουν στις τακτικές γραπτές και πτυχιακές εξετάσεις
εξετάζονται µετά την άρση του κωλύµατος σε εύλογο χρόνο. Τις εξετάσεις διενεργεί κατά το
δυνατόν η ίδια Εξεταστική Επιτροπή και χρησιµοποιεί τα µη κληρωθέντα θέµατα που φυλάσσονται
στο αρχείο, µε την ίδια διαδικασία των παραγράφων 5, 6, 7 του άρθρου 46 του παρόντος. Εάν τα
εναποµείναντα προς κλήρωση θέµατα είναι λιγότερα από τρία, καταρτίζονται νέα από την
Εξεταστική Επιτροπή ρος συµπλήρωση του αριθµού που προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου
46. Τη διόρθωση των γραπτών
των κωλυοµένων, πραγµατοποιούν κατά το δυνατόν οι αντίστοιχοι κατά µάθηµα διορισµένοι
βαθµολογητές καθηγητές των τακτικών εξετάσεων».
Άρθρο 48. (27)
Προσδιορισµός επίδοσης δοκίµων
1. Ο βαθµός της εξαµηνιαίας επίδοσης των δοκίµων και η τελική επίδοση (σειρά εξόδου από τη
Σχολή) προσδιορίζονται ως εξής:
α. Βαθµός επίδοσης Α΄ και Β΄ εξαµήνου.
Για τον υπολογισµό του βαθµού επίδοσης του Α΄ και Β΄ εξαµήνου προστίθενται οι βαθµοί όλων
των µαθηµάτων, όπως διαµορφώνονται βάσει του µέσου όρου της βαθµολογίας της τακτικής
γραπτής εξέτασης και της τελικής προφορικής βαθµολογίας κάθε µαθήµατος, κατόπιν και της
εφαρµογής της διαδικασίας εξοµάλυνσης, η οποία περιγράφεται κατωτέρω και η βαθµολογία της
επαγγελµατικής ικανότητας. Το άθροισµα διαιρείται µε τον αριθµό των µαθηµάτων, στον οποίο
προσµετράται η επαγγελµατική ικανότητα. Το πηλίκον, το οποίο προσδιορίζεται µέχρι χιλιοστού
µονάδος, αποτελεί το µέσο όρο της επίδοσης του Α΄ και Β΄ εξαµήνου κάθε δοκίµου.
Για τη διαδικασία εξοµάλυνσης καθιερώνεται συντελεστής τέσσερα (4) που προσδιορίζει την
µέγιστη επιτρεπτή διαφορά της προφορικής από την γραπτή βαθµολογία κάθε µαθήµατος. Με βάση
το βαθµό της τακτικής γραπτής εξέτασης, εφόσον ο αντίστοιχος βαθµός της προφορικής εξέτασης
κάθε µαθήµατος υπερβαίνει πλέον των τεσσάρων (4) µονάδων το βαθµό της τακτικής γραπτής
εξέτασης, τότε µειώνεται στο επίπεδο του βαθµού της γραπτής εξέτασης µε την προσθήκη των
τεσσάρων (4) επιπλέον µονάδων της εξοµάλυνσης. Στην περίπτωση που η διαφορά των βαθµών
προφορικής και γραπτής εξέτασης κάθε µαθήµατος είναι µικρότερη ή ίση των τεσσάρων (4)
µονάδων, ο αρχικός βαθµός προφορικής εξέτασης παραµένει αµετάβλητος.
Ο συντελεστής εξοµάλυνσης τέσσερα (4) λαµβάνεται υπόψη και στην περίπτωση που ο βαθµός της
γραπτής εξέτασης του εκπαιδευοµένου κατά µάθηµα υπερβαίνει τον προφορικό βαθµό κατά
τέσσερις (4) µονάδες.
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Το άρθρο 47 του π.δ. 352/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του π.δ. 307/2001 (Α΄- 208), τίθενται ως άνω
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23 του Π.∆.113/2008 (ΦΕΚ Α-178)
Το άρθρο 48 του π.δ. 352/1995, όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 3 του π.δ. 307/2001 (Α΄- 208) και 8 του π.δ.
189/2005 (Α΄- 231), τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 24 του Π.∆.113/2008 (ΦΕΚ Α-178)
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Σ΄ αυτή την περίπτωση, στον προφορικό βαθµό προστίθενται τόσες µονάδες όσες απαιτούνται για
τη διατήρηση της απόστασης των τεσσάρων (4) µονάδων της εξοµάλυνσης από το βαθµό της
γραπτής εξέτασης.
Σε διαφορετική περίπτωση, όπου δηλαδή η βαθµολογία της γραπτής εξέτασης είναι µικρότερη ή
ίση από τέσσερις (4) µονάδες από αυτήν της προφορικής, η αρχική προφορική βαθµολογία δεν
µεταβάλλεται.
β. Βαθµός επίδοσης Γ΄, ∆΄ και Ε΄ εξαµήνου.
Ο βαθµός επίδοσης των δοκίµων του Γ΄, ∆΄ και Ε΄ εξαµήνου προκύπτει από τη διαίρεση του
αθροίσµατος των βαθµολογιών των µαθηµάτων των πτυχιακών εξετάσεων και του µέσου όρου της
βαθµολογίας της επαγγελµατικής ικανότητας των αντίστοιχων εξαµήνων µε τον αριθµό των
µαθηµάτων που προσαυξάνεται κατά ένα, λόγω της προσθήκης της επαγγελµατικής
ικανότητας.
γ. Τελική επίδοση.
Ο τελικός βαθµός επίδοσης κάθε δοκίµου κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του στη Σχολή, µε τον
οποίο καθορίζεται και η σειρά εξόδου του απ΄ αυτή, προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσµατος
των βαθµών των επιδόσεων των Α΄, Β΄, και Γ΄, ∆΄, Ε΄ εξαµήνων µε τον αριθµό δύο. Ο τελικός
χαρακτηρισµός επίδοσης κλιµακώνεται ως εξής: άριστα 18,001-20, πολύ καλά 15,001-18, καλά
12,001-15, µέτρια 10-12 και απαράδεκτα 0-0,999.
2. Αν προκύψει ισοβαθµία µέχρι χιλιοστού µονάδας σε δύο ή περισσότερους δοκίµους, αρχαιότερος
θεωρείται εκείνος που έχει µεγαλύτερο βαθµό εξαµηνιαίας βαθµολογίας στο πρώτο, δεύτερο κ.λπ.
µάθηµα του Α΄ και Β΄ εξαµήνου κατά τη σειρά αναγραφής τους στο άρθρο 45 του παρόντος ή
µεγαλύτερο βαθµό στο πρώτο, δεύτερο κ.λπ. µάθηµα των πτυχιακών εξετάσεων, κατά τη σειρά
αναγραφής τους στην παρ. 1 του άρθρου 46, σε περίπτωση δε ισοβαθµίας σε όλα τα µαθήµατα ο
αρχαιότερος αναδεικνύεται µε κλήρωση, για την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
Αν προκύψει ισοβαθµία κατά την εξαγωγή της τελικής επίδοσης, αρχαιότερος θεωρείται ο δόκιµος
που έχει µεγαλύτερο βαθµό εξαµηνιαίας επίδοσης κατά σειρά στο Γ΄, ∆΄, Ε΄ και Α΄ και Β΄ εξάµηνο
σπουδών και σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας, ο δόκιµος που έχει µεγαλύτερο µέσο όρο εξαµηνιαίας
βαθµολογίας στα µαθήµατα του Α΄ και Β΄ εξαµήνου σπουδών κατά τη σειρά που αναγράφονται
στο άρθρο 45 του παρόντος.
Αν υπάρξει και νέα ισοβαθµία, ο αρχαιότερος αναδεικνύεται µε κλήρωση, για την οποία
συντάσσεται σχετικό πρακτικό».
Άρθρο 49. (28)
Βαθµολογία επαγγελµατικής ικανότητας
1. Στο τέλος του Β΄, Γ΄, ∆΄ και Ε΄ εξαµήνου σπουδών κάθε δόκιµος βαθµολογείται για την
επαγγελµατική του ικανότητα µε βαθµό από µηδέν µέχρι είκοσι (0-20).
Τη βαθµολογία της επαγγελµατικής ικανότητας κάθε δοκίµου αποτελεί ο µέσος όρος των επιµέρους
βαθµών των δύο βαθµολογητών, µέχρι χιλιοστού µονάδας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της
παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
2. Για τη βαθµολόγηση της επαγγελµατικής ικανότητας αξιολογούνται ξεχωριστά τα ακόλουθα:
α. Τα αστυνοµικά προσόντα.
β. Η διαγωγή.
3. Ο µέσος όρος των δύο ως άνω βαθµολογιών αποτελεί τη βαθµολογία της επαγγελµατικής
ικανότητας.
4. Για την αξιολόγηση των αστυνοµικών προσόντων λαµβάνονται υπόψη τα εξής:
α. Τα ψυχικά προσόντα, ήτοι: θάρρος, αποφασιστικότητα, πρωτοβουλία, αυτοκυριαρχία.
β. Τα διανοητικά προσόντα, ήτοι: επίδοση κατά την εκπαίδευση, νοηµοσύνη, κρίση, επαγγελµατική
και εγκυκλοπαιδική µόρφωση.
γ. Τα σωµατικά προσόντα και ιδίως η υγεία, η αντοχή, η εµφάνιση, η παράσταση, η επίδοση στη
βασική στρατιωτική εκπαίδευση (κύρια και περιοδική), η επίδοση στο µάθηµα της Σωµατικής
Αγωγής – Αθλητισµού και η συµµετοχή σε ειδικά προγράµµατα εκπαίδευσης στις Σχολές και στα
Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων ∆υνάµεων και στην οδήγηση δικύκλων.
δ. Τα διοικητικά προσόντα, ήτοι: ικανότητα προσαρµογής στις πραγµατικές συνθήκες του
αστυνοµικού έργου, ζήλος και ενδιαφέρον για την υπηρεσία, εργατικότητα, πνεύµα συνεργασίας
και αίσθηµα συναδελφικότητας και αλληλεγγύης, πνεύµα εξυπηρέτησης των πολιτών και
συµπεριφορά προς αυτούς, ικανότητα εφαρµογής των θεωρητικών γνώσεων στην αστυνοµική
πρακτική.
Τα διοικητικά προσόντα αξιολογούνται µόνο κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης.
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5. Για την αξιολόγηση της διαγωγής λαµβάνεται υπόψη η πειθαρχικότητα, ευσυνειδησία και η
ακεραιότητα του χαρακτήρα. Ειδικότερα ο βαθµός είκοσι (20) της διαγωγής µειώνεται σε
περίπτωση επιβολής ποινής ως ακολούθως:
α. Κατά τα 4/20 της µονάδας για κάθε ποινή παρατήρησης.
β. Κατά τα 6/20 της µονάδας για κάθε ποινή επίπληξης ή στέρησης εξόδου.
γ. Κατά τα 10/20 της µονάδας για κάθε ποινή προστίµου µέχρι το 1/10 του µηνιαίου βασικού
µισθού (ΜΒΜ).
δ. Κατά τα 14/20 της µονάδας για κάθε ποινή προστίµου µεγαλύτερη από το 1/10 του ΜΒΜ και
µέχρι τα 2/10 ΜΒΜ.
ε. Κατά τα 18/20 της µονάδας για κάθε ποινή προστίµου µεγαλύτερη από τα 2/10 του ΜΒΜ και
µέχρι τα 3/10 του ΜΒΜ.
στ. Κατά µία µονάδα για κάθε ποινή προστίµου µεγαλύτερη από τα 3/10 του ΜΒΜ και µέχρι τα
5/10 του ΜΒΜ.
ζ. Κατά δύο µονάδες για κάθε ποινή προστίµου µεγαλύτερη από τα 5/10 του ΜΒΜ και µέχρι τα
7/10 του ΜΒΜ.
η. Κατά τρεις µονάδες για κάθε ποινή προστίµου µεγαλύτερη από τα 7/10 του ΜΒΜ.
6. Ο βαθµός της επαγγελµατικής ικανότητας των δοκίµων Αστυφυλάκων κάθε εξαµήνου
προσδιορίζεται ως εξής:
α. Για το δεύτερο εξάµηνο ο βαθµός προκύπτει από το µέσο όρο των βαθµολογιών στη διαγωγή και
τα επιµέρους αστυνοµικά προσόντα που αξιολογήθηκαν κατά το χρόνο εκπαίδευσης στη Σχολή.
β. Για το τρίτο και πέµπτο εξάµηνο ο βαθµός προκύπτει από το µέσο όρο της βαθµολογίας της
διαγωγής και των αστυνοµικών προσόντων που αξιολογήθηκαν τόσο κατά το χρόνο εκπαίδευσης
στη Σχολή, όσο και κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσής τους.
γ. Για το τέταρτο εξάµηνο ο βαθµός προκύπτει από το µέσο όρο της βαθµολογίας της διαγωγής και
των επιµέρους αστυνοµικών προσόντων που αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής
εκπαίδευσης.
Τη βαθµολογία της επαγγελµατικής ικανότητας των δοκίµων αστυφυλάκων κατά τη διάρκεια της
πρακτικής εκπαίδευσης αποτελεί ο µέσος όρος των επιµέρους βαθµολογιών των υποδιοικητών των
Υπηρεσιών επιπέδου τουλάχιστον Τµήµατος, στην οποία εκπαιδεύεται για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον ενός µηνός και των βαθµολογιών του διοικητή της Υπηρεσίας αυτής. Σε
περίπτωση που ο δόκιµος βαθµολογηθεί από τους υποδιοικητές και διοικητές περισσοτέρων της
µιας Υπηρεσίας εξάγεται ο µέσος όρος αυτών.
7. Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τα χρησιµοποιούµενα έντυπα, τον τρόπο σύνταξης και τη
συγκέντρωση των στοιχείων για την αξιολόγηση αυτών, καθορίζονται µε διαταγή του ∆ιοικητή της
Σχολής Αστυφυλάκων.
8. Οι βαθµολογούντες οποιοδήποτε από τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4 του παρόντος,
προσόντα µε βαθµό µικρότερο του δέκα (10) υποχρεούνται να δικαιολογούν µε πληρότητα τη
βαθµολογία τους αυτή».
Άρθρο 50. (29)
Αποτελέσµατα εκπαίδευσης
1. Επιτυχών θεωρείται:
α. ∆όκιµος που συγκεντρώνει τη βάση βαθµολογίας δέκα (10) σε κάθε ένα από τα εξεταζόµενα
µαθήµατα του Α΄ και Β΄ εξαµήνου ή των πτυχιακών εξετάσεων.
β. ∆όκιµος που δε συγκεντρώνει µεν σε δύο µαθήµατα τη βάση βαθµολογίας δέκα (10) σε επίπεδο
Α΄ και Β΄ εξαµήνου ή πτυχιακών εξετάσεων, συγκεντρώνει όµως ως µέσο όρο στο σύνολο των
µαθηµάτων βαθµολογία ίση τουλάχιστον µε τη βάση δέκα (10).
2. Αποτυχών θεωρείται:
α. ∆όκιµος που δε συγκεντρώνει τη βάση βαθµολογίας δέκα (10) σε τέσσερα ή περισσότερα
µαθήµατα σε επίπεδο Α΄ και Β΄ εξαµήνου ή πτυχιακών εξετάσεων, ανεξάρτητα εάν ο µέσος όρος
του συνόλου των µαθηµάτων είναι πάνω από τη βάση.
β. ∆όκιµος που δε συγκεντρώνει τη βάση βαθµολογίας δέκα (10) σε τρία µαθήµατα σε επίπεδο Α΄
και Β΄ εξαµήνου ή πτυχιακών εξετάσεων και ο µέσος όρος του συνόλου των µαθηµάτων είναι
κάτω από τη βάση.
3. Επανεξεταστέος θεωρείται:
α. ∆όκιµος που δε συγκεντρώνει τη βάση βαθµολογίας δέκα (10) σε δύο µαθήµατα σε επίπεδο Α΄
και Β΄ εξαµήνου
ή πτυχιακών εξετάσεων και ο µέσος όρος του συνόλου των µαθηµάτων είναι κάτω από τη βάση.
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β. ∆όκιµος που δε συγκεντρώνει τη βάση βαθµολογίας δέκα (10) σε τρία µαθήµατα σε επίπεδο Α΄
και Β΄ εξαµήνου ή πτυχιακών εξετάσεων και ο µέσος όρος του συνόλου των µαθηµάτων είναι
πάνω από τη βάση.
4. Η επανεξέταση όλων των δοκίµων γίνεται αµέσως µετά την έκδοση και την επικύρωση των
αποτελεσµάτων των τακτικών ή των πτυχιακών εξετάσεων.
Κατά την επανεξέταση κάθε µαθήµατος η Εξεταστική Επιτροπή ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 46 και 47 του παρόντος διατάγµατος, µε τη διαφοροποίηση ότι ο βαθµολογητής
καθηγητής ορίζεται σε άλλο Τ.∆.Α. απ΄ αυτό που πραγµατοποιήθηκε η τακτική εξέταση στην οποία
ο δόκιµος απέτυχε, εξαιρουµένου του Τ.∆.Α. που ανήκει ο υπό επανεξέταση δόκιµος, εκτός εάν
όλα τα Τ.∆.Α. έχουν επανεξεταστέους δοκίµους. Η νέα Εξεταστική Επιτροπή προβαίνει στην εκ
νέου κατάρτιση πέντε (5) έως δέκα (10) θεµάτων και ακολουθείται όλη η υπόλοιπη διαδικασία
αποστολής θεµάτων - διόρθωσης
γραπτών και αποκάλυψης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του
παρόντος.
5. Η επανεξέταση συνεπάγεται τη διαγραφή της πρώτης τακτικής γραπτής βαθµολογίας και τη
διατήρηση του προφορικού βαθµού στο επανεξεταζόµενο µάθηµα.
Εάν µετά την επανεξέταση δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου,
τότε ο δόκιµος θεωρείται αποτυχών και απορρίπτεται.
6. ∆όκιµος που απορρίπτεται κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 5 του παρόντος άρθρου
σε επίπεδο Α΄ και Β΄ εξαµήνου επαναλαµβάνει τη φοίτηση των Α΄ και Β΄ εξαµήνων. Η επανάληψη
εξαµήνου για τους προαναφερόµενους λόγους, επιτρέπεται µία µόνο φορά κατά τη διάρκεια της
εκπαίδευσής του.
Στην περίπτωση που για δεύτερη φορά είναι αποτυχών σε επίπεδο Α΄ και Β΄ εξαµήνου, τότε µετά
την επικύρωση των αποτελεσµάτων, διακόπτεται η φοίτησή του και αποπέµπεται της Σχολής,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 52 του παρόντος.
Εάν η απόρριψη είναι σε επίπεδο πτυχιακών εξετάσεων, ο ∆όκιµος µετά την επικύρωση των
αποτελεσµάτων αποπέµπεται της Σχολής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 52 του παρόντος.
7. Ο δόκιµος της προηγούµενης παραγράφου για το χρονικό διάστηµα, που µεσολαβεί µέχρι την
επανάληψη της φοίτησης, τίθεται στη διάθεση της Υπηρεσίας µε διαταγή του Προϊσταµένου
Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας.
8. ∆όκιµος που δεν παρακολουθεί την εκπαίδευση για λόγους υγείας, συνέχεια ή διακεκοµµένα,
στο ίδιο εξάµηνο για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός πέµπτου (1/5) των πραγµατικών
εργασίµων ηµερών του εξαµήνου, όπως καθορίζονται στο εξαµηνιαίο πρόγραµµα εκπαίδευσης,
θεωρείται αποτυχών. Αν φοιτά στο Ε΄ εξάµηνο δεν αποφοιτά από τη Σχολή. Στις περιπτώσεις
αυτές επαναλαµβάνει την εκπαίδευση στο αντίστοιχο εξάµηνο της επόµενης εκπαιδευτικής
περιόδου. Ειδικά, αν πρόκειται για γυναίκα και η απουσία της οφείλεται σε λήψη άδειας
µητρότητας το κατά τα ανωτέρω χρονικό διάστηµα δύναται να φθάσει µέχρι το ένα δεύτερο (1/2)
των πραγµατικών εργάσιµων ηµερών.
Ο περιορισµός της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, ως προς τη συνολική διάρκεια φοίτησης
στη Σχολή, δεν ισχύει στις περιπτώσεις επανάληψης της εκπαίδευσης για τους λόγους που
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.
«Κατ’ εξαίρεση, δόκιµος ο οποίος συµπληρώνει το ανώτατο χρονικό όριο απουσιών του πρώτου
εδαφίου, λόγω τραυµατισµού του που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας και
ένεκα ταύτης, µετά την ευδόκιµη αποφοίτηση του από τη Σχολή, εντάσσεται στην επετηρίδα της
εκπαιδευτικής του σειράς και η σειρά αρχαιότητας του καθορίζεται µε βάση το βαθµό αποφοίτησης
του από τη Σχολή. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται έστω και αν οι ηµέρες απουσίας
καλύπτουν µέρος του χρονικού διαστήµατος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8». (30)
9. ∆όκιµοι που δεν προάγονται µετά την αποφοίτησή τους από το Β΄ εξάµηνο σπουδών για
οποιοδήποτε λόγο, τάσσονται, στη σειρά αρχαιότητας, τελευταίοι στην τάξη, µεταξύ τους δε
διατηρούν την αρχαιότητα την οποία είχαν στο πρώτο και δεύτερο εξάµηνο.
10. ∆όκιµος που συµπληρώνει το ανώτατο χρονικό όριο απουσιών της παρ. 8 του παρόντος
άρθρου παρακολουθεί το υπόλοιπο πρόγραµµα εκπαίδευσης του εξαµήνου αυτού, χωρίς να
υποβάλλεται σε εξετάσεις, και στη συνέχεια τίθεται στη διάθεση της Υπηρεσίας µε διαταγή του
Προϊσταµένου Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, µέχρι την έναρξη του αντίστοιχου
εξαµήνου της επόµενης εκπαιδευτικής περιόδου.
11. Οι παρ. 1 έως και 6 τελούν υπό την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παρ. 12 του άρθρου
46 ως προς τους επιτυχόντες, αποτυχόντες και επανεξεταστέους δοκίµους».
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Άρθρο 51.
Παρακολούθηση εκπαίδευσης - Συνέπειες
1.Η παρακολούθηση της εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική για τους δοκίµους, εφόσον δεν συντρέχει
νόµιµα κώλυµα. Η συστηµατική µη παρακολούθηση της εκπαίδευσης ή η αδικαιολόγητη απουσία
δοκίµου από την εκπαίδευση πλέον των πέντε (5) ηµερών, αποτελεί λόγο οριστικής αποβολής του
από τη Σχολή, ενώ η αδικαιολόγητη απουσία επί χρόνο µέχρι πέντε (5) ηµερών αποτελεί σοβαρό
πειθαρχικό παράπτωµα.
2.Η άρνηση συµµετοχής στην εξέταση έστω και ενός µαθήµατος στις τακτικές ή έκτακτες εξετάσεις
των εξαµήνων συνεπάγεται την επανάληψη της φοίτησης στο ίδιο εξάµηνο, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ. 10 του Άρθρο 50 του παρόντος.
Άρθρο 52. (31)
Πίνακες αποτελεσµάτων - Ονοµασία
1. Η Σχολή Αστυφυλάκων µετά το πέρας των τακτικών εξετάσεων του Β΄ εξαµήνου και των
πτυχιακών εξετάσεων καταρτίζει σε δύο αντίτυπα πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων, κατά
σειρά επιτυχίας, τους οποίους υποβάλλει στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης για κύρωση από τον
Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας.
2. Μετά την κύρωση των πινάκων του Α΄ και Β΄ εξαµήνου και των πτυχιακών εξετάσεων
ενεργούνται τα ακόλουθα:
α. Για τους επιτυχόντες δοκίµους του Α΄ και Β΄ εξαµήνου σπουδών, η ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης/
Α.Ε.Α. εκδίδει διαταγή προαγωγής τους στο επόµενο εξάµηνο σπουδών.
β. Για τους αποτυχόντες δοκίµους του Α΄ και Β΄ εξαµήνου η ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α.,
εκδίδει διαταγή επανάληψης των µαθηµάτων στο Α΄ και Β΄ εξάµηνο σπουδών, ενώ για τους
αποτυχόντες στις πτυχιακές εξετάσεις, προκαλεί απόφαση του Υπαρχηγού της Ελληνικής
Αστυνοµίας, µε την οποία αποπέµπονται από τη Σχολή, βάσει των επικυρωµένων πινάκων
αποτελεσµάτων και χωρίς άλλη διαδικασία.
γ. Για τους επιτυχόντες του Ε΄ εξαµήνου κινείται η διαδικασία απόφασης ονοµασίας αυτών σε
Αστυφύλακες, περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».
Άρθρο 53.
Απονοµή πτυχίων
1.Την ηµέρα της ονοµασίας των δοκίµων σε Αστυφύλακες, τους απονέµονται σε επίσηµη τελετή,
πτυχία.
2.Το πτυχίο περιέχει τον τίτλο της Σχολής, το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του αποφοιτούντος
Αστυφύλακα, τον γενικό χαρακτηρισµό επίδοσης, το χρόνο φοίτησης του στη Σχολή, τον αριθµό
και ηµεροµηνία της απόφασης του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας για την ονοµασία του σε
Αστυφύλακα, την ηµεροµηνία εκδόσεως του πτυχίου, την υπογραφή του ∆ιοικητή και τη σφραγίδα
της Σχολής.
3.Με διαταγή του ∆ιοικητή της Σχολής καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της τελετής απονοµής των
πτυχίων και εξόδου των νέων Αστυφυλάκων.
Άρθρο 54.
Ενστάσεις
1.Ένσταση κατά του κύρους εξέτασης µαθήµατος, δικαιούται να υποβάλει κάθε διαγωνιζόµενος στη
Σχολή, κατά τη διάρκεια εξέτασης του µαθήµατος και µέχρι παράδοσης του γραπτού του, εφόσον η
ένσταση αναφέρεται σε παράβαση διατάξεων που διέπουν τη διενέργεια εξετάσεων.
2.Η ένσταση µαζί µε τη σχετική έκθεση της εξεταστικής επιτροπής ή του καθηγητή και το
αντίγραφο του πρακτικού της εξέτασης του µαθήµατος υποβάλλεται αµέσως από τη Σχολή στον
αρµόδιο Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας, ο οποίος αποφαίνεται επ’ αυτής µέσα σε πέντε (5)
ηµέρες.
3.Αν η ένσταση γίνει δεκτή, επαναλαµβάνεται η εξέταση του µαθήµατος και επισύρονται οι
προβλεπόµενες από τις οικείες διατάξεις πειθαρχικές κυρώσεις.
Άρθρο 55.
Αναθεωρήσεις
1.Υποβολή αιτήσεων αναθεώρησης των γραπτών αποκλείεται.
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2.Επίσης απορρίπτονται αιτήσεις για ανακοίνωση του περιεχοµένου των γραπτών µε τις διορθώσεις
που έγιναν σ’ αυτά από τον καθηγητή.
Άρθρο 56. (32)
Φύλαξη - Καταστροφή γραπτών
«Τα γραπτά µετά τη βαθµολόγηση, αποκάλυψη και καταχώρηση της βαθµολογίας φυλάσσονται
από τα Τ.∆.Α. που ανήκει ο διορθωτής καθηγητής και η καταστροφή αυτών γίνεται, ένα έτος µετά
την αποφοίτηση των δοκίµων, από τριµελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε διαταγή του
∆ιοικητού του Τ.∆.Α. και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Σε περίπτωση δικαστικής αµφισβήτησης, τα
γραπτά διατηρούνται, µέχρις ότου εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση».
ΤΜΗΜΑ ∆΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ - Α∆ΕΙΕΣ - ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ - ΤΑΞΗ
Άρθρο 57.
Πειθαρχικές ποινές
Εκτός από τις ποινές που προβλέπονται από τον οικείο κανονισµό, στους δοκίµους αστυφύλακες
επιβάλλεται και η ποινή της αποβολής από τη Σχολή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρ. 58 και
59 του παρόντος. Επιπλέον, για τα παραπτώµατα που προβλέπεται η ποινή της επίπληξης ή του
προστίµου, δύναται αντί αυτής να επιβάλλεται ως ποινή το διοικητικό µέτρο της στέρησης µιας έως
τριών εξόδων, κάθε µια των οποίων αρχίζει την ώρα εξόδου και λήγει την αντίστοιχη ώρα της
εποµένης ηµέρας.
Άρθρο 58.
Λόγοι αποβολής από τη Σχολή - Συνέπειες
1.Οι λόγοι που επισύρουν την ποινή της αποβολής των δοκίµων αστυφυλάκων από τη Σχολή
Αστυφυλάκων είναι οι ακόλουθοι:
α. Κατάθεση πλαστών δικαιολογητικών για τη συµµετοχή στον εισιτήριο διαγωνισµό της Σχολής.
β. Άρνηση παρακολούθησης της εκπαίδευσης ή αδικαιολόγητη απουσία από την εκπαίδευση πέρα
από πέντε (5) ηµέρες συνέχεια ή διακεκοµµένα.
γ. Άρνηση συµµετοχής στις εξετάσεις (προφορικές ή έκτακτες γραπτές ασκήσεις ή τακτικές
γραπτές) ή αδικαιολόγητη απουσία απ’ αυτές έστω και σε ένα µάθηµα.
δ. Απόρριψη για δεύτερη φορά στο διάστηµα φοίτησής του στη Σχολή.
ε. Καταδίκη για έγκληµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση ζ΄ του άρθρ. 2 του Π.∆. 4/1995
(Α΄ 1). Η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε, η παραγραφή της καταδικαστικής
απόφασης, η αποκατάσταση, η αµνηστεία, η χάρη δεν αίρουν την αποβολή από τη Σχολή.
στ. αµετάκλητη καταδίκη του δοκίµου σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών για οποιοδήποτε εκ
δόλου τελούµενο έγκληµα.
ζ. Βαθµολογία κάτω του δέκα (10) στην επαγγελµατική ικανότητα. (33)
η. Αποτυχία στο µάθηµα της Οπλοτεχνικής – Σκοποβολής, σύµφωνα ε την παραγρ. 12 του άρθρου
(34)
46.
2.Επίσης οι δόκιµοι αστυφύλακες αποβάλλονται από τη Σχολή για τα εξής παραπτώµατα:
α. Για βαριά παραπτώµατα περί την υπηρεσία και την πειθαρχία, που διέπραξαν κατά τη διάρκεια
της φοίτησής τους στη Σχολή και επισύρουν ανώτερη πειθαρχική ποινή.
β. Για ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα και αξιοπρέπεια του δοκίµου αστυφύλακα συµπεριφορά.
γ. για συρροή πειθαρχικών παραπτωµάτων, για τα οποία επιβλήθηκαν πειθαρχικές ποινές και που
αποδεικνύουν το αδιόρθωτο της διαγωγής του κατά την κρίση του εκπαιδευτικού συµβουλίου.
3.Οι αποβαλλόµενοι από τη Σχολή δόκιµοι δεν επιτρέπεται να εισαχθούν πάλι σ’ αυτή. Ο δόκιµος
που αποβλήθηκε από τη Σχολή επανέρχεται στον ιδιωτικό βίο, χωρίς να έχει δικαίωµα συµµετοχής
εκ νέου σε εισιτήριες εξετάσεις.
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Άρθρο 59.
∆ιαδικασία αποβολής από τη Σχολή.
1. Η ποινή της αποβολής από τη Σχολή επιβάλλεται από τον αρµόδιο Υπαρχηγό της Ελληνικής
Αστυνοµίας, µετά από γνωµοδότηση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, η οποία στηρίζεται σε ένορκη
διοικητική εξέταση. Το συµβούλιο συγκαλείται µε διαταγή του αρµόδιου Υπαρχηγού, ύστερα από
πρόταση του ∆ιοικητή της Σχολής.
2. Αν κάποιο µέλος του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου υπάγεται στις εξαιρέσεις που προβλέπονται από
τις διατάξεις που ισχύουν για την εξαίρεση µελών ανακριτικού Συµβουλίου, αντικαθίσταται µε
διαταγή του διευθυντή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας από άλλον οµοιόβαθµό του.
3. Το εκπαιδευτικό συµβούλιο συνέρχεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται για τα ανακριτικά συµβούλια
και εκδίδει αιτιολογηµένη γνωµοδότηση, την οποία ο ∆ιοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων
υποβάλλει µε το φάκελο της υπόθεσης στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου ∆ηµόσιας
Τάξης για την έκδοση της απόφασης του αρµόδιου Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας.
4. Κατά της απόφασης του Υπαρχηγού περί αποβολής επιτρέπεται προσφυγή του ενδιαφεροµένου,
η οποία ασκείται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 10 ηµερών στον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνοµίας, ο οποίος αποφασίζει οριστικά.
5. ∆εν απαιτείται διοικητική εξέταση για την αποβολή από τη Σχολή στις περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄,
ζ, και η΄ της παρ. 1 του άρθρ. 58 του παρόντος. (35)
6. Η αποβολή από τη Σχολή πραγµατοποιείται, αφού η απόφαση καταστεί τελεσίδικη, µε την
παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας για άσκηση της προσφυγής στον Αρχηγό ή µε την έκδοση
της απόφασης αυτού.
Άρθρο 60.
Συµπεριφορά των δοκίµων εντός και εκτός Σχολής
1.Οι δόκιµοι αστυφύλακες έχουν την υποχρέωση να σέβονται τους ανωτέρους τους και να
απονέµουν προς αυτούς τον οφειλόµενο χαιρετισµό. τον ίδιο χαιρετισµό απονέµουν και στους
ιδιώτες καθηγητές της Σχολής.
2.Στο χώρο της Σχολής, εφόσον οι δόκιµοι είναι ασκεπείς, ο χαιρετισµός απονέµεται µε τη στροφή
του µετώπου προς τα πρόσωπα της προηγούµενης παραγράφου και τη λήψη της στάσης της
προσοχής µε τρόπο ζωηρό και κόσµιο.
3.Οι δόκιµοι αστυφύλακες, παρουσιαζόµενοι σε ανωτέρους τους, έχουν υποχρέωση να λαµβάνουν
κατά τρόπο ζωηρό και κόσµιο τη στάση προσοχής και στη συνέχεια, αφού αναφέρουν την ιδιότητά
τους και το ονοµατεπώνυµό τους, εκθέτουν το αίτηµά τους.
4.Στους δοκίµους αστυφύλακες δεν επιτρέπεται:
α. Να κάθονται κατά τα διαλείµµατα στα προαύλια, στους χορτοτάπητες ή σε οποιοδήποτε άλλο
χώρο της Σχολής, εκτός από αυτούς που έχουν διαµορφωθεί για το σκοπό αυτό.
β. Να αναγιγνώσκουν στα διδακτήρια, τους θαλάµους, το εστιατόριο καθώς και τους άλλους
χώρους άσκησης και εκπαίδευσης βιβλία, εφηµερίδες, περιοδικά ή άλλα έντυπα, τα οποία δεν
σχετίζονται προς τα διδασκόµενα µαθήµατα.
γ. Να διατηρούν στα διδακτήρια, θαλάµους ή άλλους χώρους, είδη ή αντικείµενα, εκτός αυτών που
καθορίζονται από τις κανονιστικές διατάξεις και τις διαταγές της Υπηρεσίας.
δ. Να εισάγουν, κατέχουν και λειτουργούν για ψυχαγωγία, σε οποιοδήποτε χώρο της Σχολής
ραδιόφωνα µαγνητόφωνα ή άλλα παρεµφερή είδη.
ε. Να χρησιµοποιούν κινητό τηλέφωνο στα διδακτήρια, στους θαλάµους, στο εστιατόριο καθώς και
στους άλλους χώρους άσκησης και εκπαίδευσης.
στ. Να θορυβούν µε οποιονδήποτε τρόπο στους διαδρόµους ή στο προαύλιο, προς αποφυγή
διαταράξεως της ησυχίας και εργασίας των απασχολουµένων στα γραφεία, αλλά και της
διδασκαλίας.
ζ. Να καπνίζουν µέσα στα διδακτήρια, στην αίθουσα ψυχαγωγίας, στο κουρείο, στους θαλάµους,
στο πρατήριο τροφίµων, στους διαδρόµους των γραφείων, στα γραφεία και στους λοιπούς
κλειστούς χώρους.
Άρθρο 61.
Υποχρεώσεις κατά τη διδασκαλία των µαθηµάτων - Ευταξία στο διδακτήριο
Οι δόκιµοι αστυφύλακες υποχρεούνται ιδίως:
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α. Να εισέρχονται τα διδακτήρια αµέσως µε το κτύπηµα του κουδουνιού µε απόλυτη τάξη και
ησυχία, έτσι ώστε κατά την προβλεπόµενη από το πρόγραµµα ώρα, η τάξη να είναι έτοιµη για τη
διδασκαλία.
β. Να προσέρχονται στο χώρο συντάξεως κατά την έναρξη της εκπαιδευτικής ώρας των πρακτικών
µαθηµάτων µε την κατάλληλη περιβολή ή εξάρτηση.
γ. Μέχρι της αφίξεως του διδάσκοντος καθηγητή να τηρούν ησυχία, µη επιτρεποµένων των
φωνασκιών και των θορυβωδών συζητήσεων.
δ. Κατά την είσοδο και έξοδο καθηγητών ή βαθµοφόρων να εγείρονται µε το παράγγελµα του
Επόπτη του ∆ιδακτηρίου και να παραµένουν όρθιοι µέχρι πέρατος της αναφοράς του, οπότε
κάθονται αθόρυβα χωρίς άλλο παράγγελµα.
ε. Κατά την ώρα της διδασκαλίας να είναι προσεκτικοί και σιωπηλοί, να τηρούν κόσµια και ευπρεπή
στάση, να µη θορυβούν και να µη διακόπτουν τον καθηγητή χωρίς την έγκρισή του. Τυχόν απορίες
επί του µαθήµατος και όχι για άσχετα προς αυτό θέµατα επιλύονται από τον καθηγητή στο τέλος
της παράδοσης, εκτός αν από αυτόν ήθελε καθοριστεί διαφορετικά. Οι ερωτήσεις γίνονται µε τον
απαιτούµενο σεβασµό και µέσα στα πλαίσια της πειθαρχίας, της ευπρέπειας, της σοβαρότητας και
της ευγένειας.
στ. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προσέλθει ο οικείος καθηγητής για µάθηµα, να παραµένουν
στην αίθουσα µέχρι λήξεως του ωραρίου για µελέτη.
ζ. Να µη εξέρχονται από το διδακτήριο κατά τη διάρκεια του µαθήµατος ή της µελέτης, χωρίς άδεια
στην µεν πρώτη περίπτωση του καθηγητή, στη δε δεύτερη του Επόπτη ∆ιδακτηρίου.
η. Να µην ασχολούνται κατά τη διδασκαλία µε οποιοδήποτε άλλο άσχετο θέµα.
θ. Κατά τις ώρες µελέτης οι δόκιµοι αστυφύλακες οφείλουν να µελετούν τα µαθήµατά τους.
Άρθρο 62.
Ευταξία στο εστιατόριο
1.Οι δόκιµοι εισέρχονται στο εστιατόριο για λήψη γεύµατος ή δείπνου, συντεταγµένοι, κατά σειρά
αρχαιότητας τάξεων και παραµένουν όρθιοι στις θέσεις που έχει καθορισθεί µε απόλυτη ησυχία.
Αφού ολοκληρωθεί η είσοδος όλων, ο επικεφαλής δίδει το παράγγελµα για προσευχή και έναρξη
του γεύµατος ή του δείπνου.
2.Ο αρχαιότερος δόκιµος κάθε τράπεζας ονοµάζεται Τραπεζάρχης και έχει την επίβλεψη και
φροντίδα αυτής ευθυνόµενος έναντι του ∆ιµοιρίτη Υπηρεσίας για την τήρηση της τάξεως.
3.Απαγορεύεται η είσοδος και παραµονή των δοκίµων στο µαγειρείο, διανεµητήριο και εστιατόριο,
πλην των εκτελούντων ειδικά καθήκοντα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 63.
Υποχρεώσεις στους θαλάµους - Θαλαµάρχης και Επιµελητής Θαλάµου
1.Οι θέσεις των δοκίµων στους θαλάµους (κοιτώνες) καθορίζονται από τον ∆ιοικητή του οικείου
Εκπαιδευτικού Τµήµατος.
2.Τα είδη ιµατισµού και καθαριότητας τακτοποιούνται οµοιόµορφα και καλαίσθητα στους
θαλάµους, σύµφωνα µε τις προφορικές οδηγίες και διαταγές τους ∆ιοικητή του οικείου
Εκπαιδευτικού Τµήµατος.
3.Οι δόκιµοι έχουν τις εξής υποχρεώσεις:
α. Μετά το µεσηµβρινό και νυκτερινό σιωπητήριο δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στους
διαδρόµους, λουτήρες, λέσχη και λοιπούς χώρους της Σχολής και να διαταράσσουν µε
οποιονδήποτε τρόπο την ησυχία των λοιπών συναδέλφων τους.
β. ∆εν εισέρχονται, ούτε παραµένουν στους θαλάµους κατά τις ώρες διδασκαλίας και µελέτης.
4.Καθήκοντα Θαλαµάρχη εκτελεί ο αρχαιότερος δόκιµος του θαλάµου, ο οποίος έχει τι εξής
υποχρεώσεις:
α. Αναφέρει στο ∆ιµοιρίτη Υπηρεσίας τις παρατηρηθείσες ελλείψεις ή τις προκληθείσες φθορές του
θαλάµου καθώς και τους υπαιτίους αυτών.
β. Επιβλέπει την έγκαιρη έγερση των δοκίµων, το άνοιγµα των παραθύρων και τον αερισµό του
θαλάµου.
γ. ∆εν επιτρέπει το τίναγµα των ειδών κλινοστρωµνής στους θαλάµους.
δ. Ενεργεί προσκλητήριο των δοκίµων πριν την κατάκλιση και αναφέρει τους απόντες στον Αρχηγό
του Εκπαιδευτικού Τµήµατος.
ε. Μετά το νυκτερινό προσκλητήριο µεριµνά για το σβήσιµο των φώτων.
στ. Κατά τη διάρκεια της νύκτας, σε περίπτωση σοβαρού συµβάντος ή ατυχήµατος δοκίµου,
ειδοποιεί τον Αξιωµατικό Υπηρεσίας.
5. Σε υπηρεσία Επιµελητή Θαλάµου, ορίζεται εκ περιτροπής ανά 24ωρο ένας δόκιµος, πλην του
Αρχηγού του εκπαιδευτικού Τµήµατος και του Θαλαµάρχη, ο οποίος µεριµνά για την παραλαβή και
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παράδοση των κλειδιών στον Αξιωµατικό Υπηρεσίας, τον αερισµό του θαλάµου και το σβήσιµο των
φώτων.
Άρθρο 64.
Καθηµερινές και εβδοµαδιαίες Επιθεωρήσεις
1.Οι δόκιµοι αστυφύλακες έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α. Εγείρονται µε το πρωινό εγερτήριο και ασχολούνται µε την τακτοποίηση των ατοµικών τους
ειδών στο θάλαµο και την ατοµική τους καθαριότητα.
β. Μεταβαίνουν για την πρωινή άσκηση και στη συνέχεια στο εστιατόριο για την λήψη πρωινού.
γ. Μετά τη λήψη του πρωινού ασχολούνται µε την καθαριότητα του ατοµικού τους οπλισµού και
την προετοιµασία τους για την πρωινή επιθεώρηση, σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
δ. Κατά το απογευµατινό εγερτήριο επιµελούνται της ατοµικής τους καθαριότητας και της
διευθέτησης των κλινών τους.
2.Μιαφορά την εβδοµάδα ενεργείται γενική επιθεώρηση, κατά την οποία οι δόκιµοι επιδίδονται
στην καθαριότητα και διευθέτηση των δηµοσίων και ατοµικών τους ειδών καθώς και των
κοινόχρηστων χώρων. Η καθαριότητα των ειδών κλινοστρωµνής, του οπλισµού και των λοιπών
ειδών πραγµατοποιείται στους καθορισµένους χώρους της Σχολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
Α∆ΕΙΕΣ - ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Άρθρο 65. (36)
Άδειες ∆οκίµων - Ελεύθερη έξοδος
1. Στους δοκίµους χορηγούνται οι εξής άδειες:
α. Άδεια εορτών Χριστουγέννων, από τη λήξη των πρωινών µαθηµάτων της 22ης ∆εκεµβρίου µέχρι
και την 6η Ιανουαρίου. Στους δόκιµους αστυφύλακες του ∆΄ εξαµήνου η εν λόγω άδεια είναι
διάρκειας δέκα (10) ηµερών και χορηγείται κατά το χρονικό διάστηµα από 15 ∆εκεµβρίου έως 15
Ιανουαρίου, µε τους όρους και τις διατυπώσεις της περίπτωσης (2) του εδαφίου γ΄ του παρόντος
άρθρου.
β. Άδεια εορτών Πάσχα, από τη λήξη των πρωινών µαθηµάτων της Μ. Τετάρτης µέχρι και την
Τρίτη µετά το Πάσχα. Στους δοκίµους του Ε΄ εξαµήνου η εν λόγω άδεια είναι διάρκειας δέκα (10)
ηµερών και χορηγείται κατά το χρονικό διάστηµα που αρχίζει µία εβδοµάδα πριν από την Μεγάλη
Εβδοµάδα και διαρκεί έως και την εβδοµάδα µετά την Κυριακή του Θωµά, µε τους όρους και τις
διατυπώσεις της περίπτωσης (2) του εδαφίου γ΄ του παρόντος άρθρου.
γ. Άδεια θερινών διακοπών:
(1) Είκοσι (20) ηµέρες στους δόκιµους αστυφύλακες του Γ΄ εξαµήνου µε έναρξη εντός του µηνός
Σεπτεµβρίου.
(2) ∆έκα (10) ηµέρες στους δόκιµους αστυφύλακες του Ε΄ εξαµήνου κατά τη διάρκεια της
πρακτικής εκπαίδευσης, εκ περιτροπής, ανάλογα µε τις προτιµήσεις των δοκίµων, σε συνδυασµό
και µε τις υπηρεσιακές ανάγκες της Υπηρεσίας που πραγµατοποιούν την εκπαίδευση. Η άδεια αυτή
χορηγείται από τους διοικητές των Υπηρεσιών, ύστερα από έγκριση των διευθυντών των
Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων ή ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας.
δ. Βραχεία άδεια µέχρι 7 ηµέρες κατ’ έτος, συνολικά ή τµηµατικά, σε περιπτώσεις σοβαρής
ανάγκης.
ε. Ολιγόωρη άδεια απουσίας από την εκπαίδευση µέχρι 3 ώρες ηµερησίως, η οποία δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις 9 ώρες µηνιαίως, για την αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης.
στ. Τιµητική άδεια µέχρι 5 ηµέρες, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του παρόντος.
ζ. Άδεια είκοσι (20) ηµερών µετά το πέρας των πτυχιακών εξετάσεων. Η άδεια αυτή µπορεί να
χορηγείται και µετά την ονοµασία των δοκίµων ως αστυφυλάκων.
2. Για τις αναρρωτικές άδειες, τις υποχρεώσεις κατά τη διάνυση της αδείας και την παράταση των
διανυοµένων αδειών εφαρµόζονται οι γενικές διατάξεις που διέπουν τα θέµατα αυτά για το
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας.
3. Ο ∆ιοικητής της Σχολής δύναται να ανακαλεί από την άδεια τον απαιτούµενο αριθµό δοκίµων ή
και όλους τους δοκίµους για εκπλήρωση υποχρεώσεων της Σχολής στις διάφορες εορταστικές
εκδηλώσεις.
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4. Μέρος ή ολόκληρη η άδεια των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου δύναται να χορηγηθεί για το εξωτερικό.
5. Η χορήγηση των αδειών εγκρίνεται από το διοικητή του Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων, πλην
της δεύτερης περιόδου των εδαφίων α΄ και β΄ και της περιπτώσεως (2) του εδαφίου γ΄ της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
6. Η ελεύθερη έξοδος εκ της Σχολής των δοκίµων αστυφυλάκων καθορίζεται µε διαταγή του
∆ιευθυντή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας.
7. Οι δόκιµοι αστυφύλακες απαγορεύεται να αποµακρύνονται από το νοµό της έδρας του Τµήµατος
∆οκίµων Αστυφυλάκων χωρίς άδεια του οικείου ∆ιοικητή.
8. ∆ιανυκτέρευση και ολιγόωρη άδεια απουσίας για την αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης,
χορηγείται από το ∆ιοικητή του Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων και το ∆ιοικητή του οικείου
Εκπαιδευτικού Τµήµατος αντίστοιχα».
Άρθρο 66.
Ηθικές αµοιβές
1.Εκτός από τις ηθικές αµοιβές που προβλέπουν οι σχετικές µε το θέµα αυτό διατάξεις που ισχύουν
για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας στους δοκίµους αστυφύλακες που επιτυγχάνουν
υψηλούς βαθµούς επίδοσης στην εκπαίδευση ή επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιµέλεια και ζήλο στους
άλλους τοµείς της σχολικής τους δραστηριότητας, δύναται να απονέµονται από το ∆ιοικητή της
Σχολής Αστυφυλάκων οι εξής τιµητικές διακρίσεις:
α. ∆ιαµνηµόνευση.
β. Απονοµή διπλώµατος.
γ. Απονοµή εµβλήµατος.
δ. Τιµητική άδεια µέχρι 5 ηµέρες.
2.Ο τρόπος απονοµής των διακρίσεων αυτών καθορίζεται µε διαταγή του ∆ιοικητή της Σχολής.
ΤΜΗΜΑ Ε΄
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι∆΄
ΥΛΙΚΟ
Άρθρο 67.
Ατοµικά είδη και εφόδια δοκίµων
1.Οι δόκιµοι µε την είσοδό τους στη Σχολή εφοδιάζονται µε τα προβλεπόµενα από τις κείµενες
διατάξεις, ατοµικά είδη και εφόδια, τα οποία βαρύνουν το ∆ηµόσιο.
2.Με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθορίζονται τα είδη που πρέπει να φέρουν
µε δαπάνη τους οι δόκιµοι, επιπλέον των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο.
3.Με διαταγή του ∆ιοικητή της Σχολής καθορίζονται τα είδη που µπορεί να χρεώνονται οι δόκιµοι.
Άρθρο 68.
Εκπαιδευτικά βοηθήµατα – Γραφική ύλη
1.Οι δόκιµοι Αστυφύλακες εφοδιάζονται µε τα απαραίτητα εκπαιδευτικά βοηθήµατα, έντυπα και
γραφική ύλη που απαιτούνται για την εκπαίδευσή τους, µε δαπάνη του δηµοσίου.
2.Οι καθηγητές εφοδιάζονται µε την απαραίτητη γραφική ύλη για τη διδασκαλία του µαθήµατός
τους και µε αντίτυπο εκπαιδευτικού βοηθήµατος του µαθήµατος που διδάσκουν.
Άρθρο 69.
Στολή δοκίµων
1.Οι δόκιµοι Αστυφύλακες φέρουν ιδιαίτερο τύπο στολής όπως καθορίζεται από τον οικείο
κανονισµό.
2.Οι βαθµοφόροι δόκιµοι φέρουν τα διακριτικά σηµεία του βαθµού τους, όπως αυτά καθορίζονται
από τον οικείο κανονισµό.
Άρθρο 70.
Συσσίτιο
1.Το συσσίτιο για τους δοκίµους αστυφύλακες παρασκευάζεται στη Σχολή.
2.Η διαχείριση του συσσιτίου και η λειτουργία του µαγειρείου και εστιατορίου διέπονται από τις
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζεται µε διαταγή του ∆ιοικητή
του οικείου Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων.
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ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 71.
Βαθµοί ∆ιοικούντων
1.∆ιοικητής της Σχολής είναι Αστυνοµικός ∆ιευθυντής.
2.Υποδιοικητής της Σχολής είναι Αστυνοµικός Υποδιευθυντής.
3.Οι ∆ιοικητές των Τµηµάτων ∆οκίµων Αστυφυλάκων είναι Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές ή
Αστυνόµοι Α΄ και οι Υποδιοικητές αυτών Αστυνόµοι Α΄ ή Αστυνόµοι Β΄.
4.Οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων του Επιτελείου της Σχολής είναι Αστυνόµοι Α΄ ή Αστυνόµοι Β΄.
5.Οι Προϊστάµενοι των Γραφείων Εσωτερικών Λειτουργιών, Σπουδών – ∆ηµοσίων Σχέσεων και
∆ιαχείρισης Χρηµατικού - Υλικού των Τµηµάτων ∆οκίµων Αστυφυλάκων είναι κατώτεροι
αξιωµατικοί.
6.Οι ∆ιοικητές των Εκπαιδευτικών Τµηµάτων φέρουν το βαθµό του Αστυνόµου Α΄ ή του
Αστυνόµου Β΄.
7.Οι ∆ιµοιρίτες φέρουν το βαθµό του Υπαστυνόµου Α΄ ή Υπαστυνόµου Β΄.
8.Σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος οι διοικούντες αναπληρώνονται από τον κατά βαθµό
ανώτερο ή αρχαιότερο υφιστάµενό τους.
Άρθρο 72.
Αξιολόγηση προσωπικού
1. Οι εκθέσεις ικανότητας του ∆ιοικητή της Σχολής συντάσσονται από το ∆ιευθυντή της
Αστυνοµικής Ακαδηµίας και γνωµατεύει ο αρµόδιος Υπαρχηγός Προϊστάµενος του Κλάδου
∆ιοικητικής Υποστήριξης.
2. Οι εκθέσεις ικανότητας του Υποδιοικητή της Σχολής συντάσσονται από το ∆ιοικητή της Σχολής
και γνωµατεύει ο ∆ιευθυντής Αστυνοµικής Ακαδηµίας.
3. Οι εκθέσεις ικανότητας των ∆ιοικητών των Τµηµάτων ∆οκίµων Αστυφυλάκων, των
Προϊσταµένων των Τµηµάτων του Επιτελείου της Σχολής και του Υπασπιστή της Σχολής
συντάσσονται από τον Υποδιοικητή της Σχολής και γνωµατεύει ο ∆ιοικητής της Σχολής.
4. Οι εκθέσεις ικανότητας του Υποδιοικητή του Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων, των αξιωµατικών
του άρθρ. 12 παρ. 5 του παρόντος και του Προϊσταµένου της Υγειονοµικής Υπηρεσίας
συντάσσονται από το ∆ιοικητή του οικείου Τµήµατος και γνωµατεύει ο Υποδιοικητής της Σχολής.
Σε περίπτωση που ο Προϊστάµενος της Υγειονοµικής Υπηρεσίας είναι κατά βαθµό ανώτερος από τον
∆ιοικητή του οικείου Τµήµατος η έκθεση συντάσσεται από τον Υποδιοικητή της Σχολής και
γνωµατεύει ο ∆ιοικητής αυτής.
5. Οι εκθέσεις ικανότητας των Προϊσταµένων των Γραφείων των Τµηµάτων ∆οκίµων Αστυφυλάκων
και των ∆ιοικητών των Εκπαιδευτικών Τµηµάτων συντάσσονται από τον Υποδιοικητή του οικείου
Τµήµατος και γνωµατεύει ο ∆ιοικητής αυτού.
6. Οι εκθέσεις ικανότητας των λοιπών αξιωµατικών και του λοιπού αστυνοµικού και πολιτικού
προσωπικού συντάσσονται από τους Προϊσταµένους του οικείου Τµήµατος του Επιτελείου της
Σχολής ή των οικείων Γραφείων των Τµηµάτων ∆οκίµων Αστυφυλάκων ή το ∆ιοικητή του οικείου
Εκπαιδευτικού Τµήµατος και γνωµατεύει ο Υποδιοικητής της Σχολής ή ο Υποδιοικητής του οικείου
Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων, κατά περίπτωση.
Άρθρο 72 Α. (37)
Πιστοποίηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτών
1. Οι διοικητές εκπαιδευτικών τµηµάτων, οι διµοιρίτες και βοηθοί αυτών υποχρεωτικά πρέπει να
έχουν αντίστοιχα αποφοιτήσει ευδόκιµα από τα σχολεία κατάρτισης εκπαιδευτών αστυνοµικών
σχολών που προβλέπονται από τα άρθρα 40 και 41 του π.δ. 190/1996 και να έχουν πιστοποιηθεί
από την επιτροπή της επόµενης παραγράφου.
2. Συνιστάται επιτροπή πιστοποίησης εκπαιδευτών η οποία αποτελείται από το ∆ιευθυντή της
Αστυνοµικής Ακαδηµίας ως πρόεδρο, καθώς και τον διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων και τον
διοικητή ενός Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων, ως µέλη. Έργο της επιτροπής είναι η πιστοποίηση
της καταλληλότητας ως εκπαιδευτών των διοικητών των εκπαιδευτικών τµηµάτων δοκίµων
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αστυφυλάκων, των διµοιριτών και των βοηθών αυτών, που πρόκειται να υπηρετήσουν στη Σχολή
Αστυφυλάκων. Για την παροχή της πιστοποίησης λαµβάνεται υπόψη η γενική κατάσταση της
υγείας και η αντοχή των υποψηφίων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, η αποχή απ΄ αυτή για
λόγους υγείας, η τυχόν αξιολόγησή του µε γενικό χαρακτηρισµό εξαίρετο και µε επί µέρους
βαθµολογίες που δεν είναι δυσµενείς για τον κατεχόµενο βαθµό κατά τα τρία το πολύ τελευταία
έτη, ο ζήλος και το ενδιαφέρον για το εκπαιδευτικό έργο, η πειθαρχικότητα και γενικά η
επαγγελµατική κατάρτιση και εγκυκλοπαιδική µόρφωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του
ατοµικού τους φακέλου. Η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό και υποβάλλει τις προτάσεις της
δια της Αστυνοµικής Ακαδηµίας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας, προκειµένου να
αποφασίσει για την µετάθεσή τους το αρµόδιο κατά περίπτωση συµβούλιο µεταθέσεων. Οι
µετατιθέµενοι στη Σχολή Αστυφυλάκων για άσκηση καθηκόντων διοικητών εκπαιδευτικών
τµηµάτων δοκίµων αστυφυλάκων, διµοιριτών ή βοηθών αυτών µετεκπαιδεύονται για εξειδίκευση
στα αντίστοιχα σχολεία κατάρτισης εκπαιδευτών αστυνοµικών σχολών κατά τα προβλεπόµενα στην
προηγούµενη παράγραφο. Όσοι δεν αποφοιτούν από το σχολείο ευδόκιµα µετατίθενται
υποχρεωτικά σύµφωνα µε τον κανονισµό µεταθέσεων.
3. Το δεύτερο δεκαήµερο του µηνός Μαΐου κάθε έτους η επιτροπή αξιολογεί τους διοικητές
εκπαιδευτικών τµηµάτων και τους διµοιρίτες και υποβάλλει πρόταση δια της Αστυνοµικής
Ακαδηµίας προς τη ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού /Α.Ε.Α. για την τυχόν µετακίνησή τους. Η
ως άνω αξιολόγηση και πρόταση της επιτροπής για τους αξιωµατικούς και υπαξιωµατικούς αυτούς
µπορεί να γίνεται και εκτάκτως όταν κρίνεται αναγκαία η άµεση µετακίνησή τους για υπηρεσιακούς
λόγους».
Άρθρο 73.
Βιβλιοθήκη – Εγκληµατολογικό Μουσείο
1. Στα Τµήµατα ∆οκίµων Αστυφυλάκων λειτουργεί βιβλιοθήκη για την εξυπηρέτηση των
εκπαιδευοµένων και του διδακτικού προσωπικού.
2. Στα Τµήµατα ∆οκίµων Αστυφυλάκων λειτουργεί επίσης Εγκληµατολογικό Μουσείο, όπου
φυλάσσονται όργανα και λοιπά αντικείµενα εγκληµατολογικού ενδιαφέροντος κατάλληλα για την
εκπαίδευση των δοκίµων.
Τµήµα 74.
Εκκλησιασµός δοκίµων
1.Κατά τις Κυριακές που τελείται θεία Λειτουργία καθώς επίσης και κατά τις Ιερές Ακολουθίες των
Χαιρετισµών και της Μ. Εβδοµάδας, την εορτή του Προστάτη του Σώµατος και άλλες εορτές,
ορίζεται από το ∆ιοικητή του Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων αντιπροσωπεία δοκίµων για
εκκλησιασµό στο Ιερό Ναό της Σχολής, εφόσον υπάρχει, ή σε άλλους Ιερούς Ναούς εκτός Σχολής
κατά προτίµηση τους πλησιέστερους.
2.Κατά τον εκκλησιασµό οι δόκιµοι φέρουν την επίσηµη στολή εξόδου.
Άρθρο 75.
Είσοδος επισκεπτών
1.Η είσοδος στα Τµήµατα ∆οκίµων Αστυφυλάκων της Σχολής επισκεπτών των δοκίµων και γενικώς
προσώπων ξένων προς την υπηρεσία ρυθµίζεται µε διαταγή του ∆ιοικητή του οικείου Τµήµατος.
2.Σε έκτακτες περιπτώσεις επιτρέπεται, κατά την κρίση του Αξιωµατικού Υπηρεσίας, να
επισκέπτονται τους δοκίµους συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα.
Άρθρο 76.
Εκπαιδευτικές εκδροµές – Επισκέψεις
1. Με το γενικό πρόγραµµα εκπαιδεύσεως και προς το σκοπό της ευρύτερης µόρφωσης των
δοκίµων αστυφυλάκων σε θέµατα επιστηµονικού πολιτιστικού, ιστορικού ή γενικότερου
αστυνοµικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος δύναται να προβλέπεται η πραγµατοποίηση
εκπαιδευτικών εκδροµών και επισκέψεων.
2. Οι εκπαιδευτικές εκδροµές εκτός της έδρας της Σχολής εγκρίνονται από τον αρµόδιο Υπαρχηγό
της Ελληνικής Αστυνοµίας, ενώ οι εκδροµές στην αλλοδαπή εγκρίνονται από τον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνοµίας.
3. Η συµµετοχή των δοκίµων στις επισκέψεις και εκδροµές της Σχολής είναι υποχρεωτική και η
δαπάνη βαρύνει το δηµόσιο.
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Άρθρο 77.
Ψυχαγωγία
Για την ψυχαγωγία των δοκίµων και την ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων αυτών τα Τµήµατα
∆οκίµων Αστυφυλάκων:
α. Οργανώνουν χορευτικές συγκεντρώσεις, χοροεσπερίδες, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες,
αθλητικούς αγώνες και διαλέξεις εντός ή εκτός αυτών, στις οποίες δύναται να ζητηθεί και η
συµµετοχή της µουσικής του Σώµατος.
β. Μεριµνούν για την παρακολούθηση από τους δοκίµους θεατρικών παραστάσεων,
κινηµατογραφικών έργων, επιστηµονικών διαλέξεων, καλλιτεχνικών και ιστορικών εκθέσεων.
Άρθρο 78.
∆ελτία ταυτότητας
1. Οι δόκιµοι µε την είσοδό τους στη Σχολή εφοδιάζονται µε δελτίο ταυτότητας δοκίµου.
2. Με την έξοδό τους µε µέριµνα της Σχολής εφοδιάζονται µε νέα δελτία του βαθµού τους και
παραδίδουν αυτά του δοκίµου.
3. Τα παραδιδόµενα δελτία ταυτότητας καταστρέφονται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 79.
Απασχόληση δοκίµων εκτός Σχολής
1. Οι δόκιµοι αστυφύλακες συµµετέχουν ως συγκροτηµένα τµήµατα µε την καθορισµένη στολή, σε
παρελάσεις και αγήµατα αποδόσεως τιµών και παρίστανται ως αντιπροσωπεία σε τελετές, διαλέξεις
και εορτές.
3. Οι δόκιµοι τίθενται σε επιφυλακή ή διατίθενται σε µέτρα τάξεως σε εξαιρετικές περιπτώσεις
κατόπιν διαταγής του Αρχηγού του Σώµατος.
Άρθρο 80.
Σηµαία
1.Η Σχολή και τα Τµήµατα ∆οκίµων Αστυφυλάκων εφοδιάζονται µε την κεκανονισµένη Εθνική
Σηµαία, η οποία την ηµέρα είναι
ανηρτηµένη επί ιστού σε εµφανές µέρος του κτιριακού
συγκροτήµατος.
2.Κατά την έπαρση και υποστολή της Σηµαίας απονέµονται οι κεκανονισµένες τιµές.
Άρθρο 81.
Έµβληµα Σχολής
1.Το έµβληµα της Σχολής Αστυφυλάκων αποτελείται από το έµβληµα του Σώµατος (σηµαία,
ζυγαριά και κλάδος ελαίας) τοποθετηµένο µέσα σε πλαίσιο. Στη βάση αυτού αναγράφεται µε
κεφαλαία ο τίτλος της Σχολής και στην κορυφή η φράση: «ΟΥΚ ΕΩΜΕΝ ΑΡΧΕΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΑΛΛΑ
ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ».
2.Οι δόκιµοι φέρουν στη στολή τους, αντί του εµβλήµατος του Σώµατος, το έµβληµα της Σχολής.
Άρθρο 82.
Ρύθµιση λεπτοµερειών
Λεπτοµέρειες και θέµατα δευτερεύουσας σηµασίας, που προκύπτουν κατά την εφαρµογή του
παρόντος διατάγµατος, ρυθµίζονται µε διαταγές του ∆ιοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων.
Άρθρο 83.
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 1995
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Με το άρθρο 31 του Π.∆. 113/2008 (ΦΕΚ Α-178) τίθενται µεταβατικές διατάξεις ως ακολούθως:
Άρθρο 31
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται:
α. Σε όσους εισάγονται στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας µετά την
έναρξη ισχύος του.
β. Στους δόκιµους αστυφύλακες που έχουν εισαχθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και
υποχρεούνται να επαναλάβουν την εκπαίδευση του Α΄ και Β΄ εξαµήνου.
Στην περίπτωση αυτή, η επανάληψη της εκπαίδευσης γίνεται πάντοτε από το Α΄ εξάµηνο,
ανεξάρτητα σε ποιο εξάµηνο απέτυχαν.
γ. Στους δόκιµους υπαστυνόµους που έχουν εισαχθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και
υποχρεούνται να επαναλάβουν την εκπαίδευση του Α΄ έτους.
2. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2008 – 2009, το δεύτερο εκπαιδευτικό έτος της Σχολής Αστυφυλάκων
αρχίζει την 22η Σεπτεµβρίου και λήγει το πρώτο δεκαήµερο Μαρτίου. Το Α΄ εξάµηνο εκπαίδευσης
του έτους αυτού αρχίζει την 22η Σεπτεµβρίου και λήγει την 7η ∆εκεµβρίου, το δε Β΄ αρχίζει την
8η ∆εκεµβρίου και λήγει το πρώτο δεκαήµερο Μαρτίου. Το τρίτο εκπαιδευτικό έτος του ιδίου
ακαδηµαϊκού έτους περιλαµβάνει το τελευταίο εξάµηνο εκπαίδευσης που αρχίζει το πρώτο
δεκαήµερο Μαρτίου και λήγει το τελευταίο δεκαήµερο του Οκτωβρίου. Κατά το χρονικό διάστηµα
από το πρώτο δεκαήµερο Μαρτίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου οι τριτοετείς δόκιµοι αστυφύλακες
υποβάλλονται σε πρακτική εκπαίδευση, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του π.δ.
352/1995.
3. Τα ακαδηµαϊκά έτη 2008 – 2009 και 2009 – 2010, οι δόκιµοι υπαστυνόµοι των Β΄ και Γ΄
τάξεων κατά το χρονικό διάστηµα από 20 Ιουνίου έως την 30η Σεπτεµβρίου, µε εξαίρεση την
20ήµερη άδεια θερινών διακοπών, υφίστανται πρακτική εκπαίδευση σε αντικείµενα αστυνοµικού
ενδιαφέροντος σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας.
4. Οι διοικητές εκπαιδευτικών τµηµάτων, οι διµοιρίτες και οι βοηθοί αυτών που κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος υπηρετούν στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωµατικών, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισµού Μεταθέσεων αστυνοµικού προσωπικού, µετατίθενται
υποχρεωτικά από τις ως άνω Σχολές µετά την παρέλευση διετίας από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, εκτός αν εντός του διαστήµατος αυτού έχουν αντίστοιχα αποφοιτήσει ευδόκιµα από τα
σχολεία κατάρτισης εκπαιδευτών αστυνοµικών σχολών των άρθρων 40 και 41 του π.δ. 190/1996
και έχουν πιστοποιηθεί, αντίστοιχα, από την επιτροπή του άρθρου 19Α του π.δ. 319/1995 και του
άρθρου 72Α του π.δ. 352/1995.
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