ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 538/1989
(Φ.Ε.Κ. Α-224/ 6.10.1989)

"Υποχρεώσεις και δικαιώµατα του αστυνοµικού προσωπικού του
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης".(1)
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
( Έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις των : Π.∆. 190/1996, Π.∆. 31/2001 ,Π.∆.184/2009)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 53 του Ν. 1481/1984 «Οργανισµός Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης»
(ΦΕΚ Α' - 152).
β) Του Π.∆. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Τάξης σε
Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης» (ΦΕΚ Α' 51).
2. Την 'υπ' αριθµ. 642/1989 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας,
ύστερα από πρόταση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, αποφασίζουµε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 1.
Όρκος αστυνοµικών.
1. Οι αστυνοµικοί ορκίζονται όταν:
α) Κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνοµία.
β) Αποφοιτούν από τη Σχολή Αξιωµατικών ή τη Σχολή Μετεκπαίδευσης
Ανθυπαστυνόµων, (2) ως Υπαστυνόµοι Β'.
γ) Προάγονται στο βαθµό του Υπαστυνόµου Β', βάσει ειδικών διατάξεων.
2. Οι υπόχρεοι δίδουν επί του Ιερού Ευαγγελίου τον ακόλουθο όρκο:
"Ορκίζοµαι να φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγµα και τους
νόµους του κράτους. Να υπερασπίζω µε πίστη και αφοσίωση µέχρι της τελευταίας
ρανίδας του αίµατος µου τις σηµαίες. Να υπακούω στους ανωτέρους µου και να
εκτελώ πρόθυµα τις διαταγές τους. Να εκπληρώ ευσυνείδητα τα καθήκοντα µου
και να διάγω γενικά ως πιστός και φιλότιµος αστυνοµικός".
3. Ο όρκος είναι η επίσηµη υπόσχεση που δίδει ο ορκιζόµενος ενώπιον των
Εθνικών και θρησκευτικών Συµβόλων, ότι θα τηρεί πιστά όσα περιλαµβάνονται σ'
αυτόν.
4. Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν εκ του όρκου αναλαµβάνονται αυτόµατα,
χωρίς νέα ορκωµοσία, απ' όσους ανακαλούνται στην ενέργεια από την εφεδρεία.
5. Η ορκωµοσία των αποφοιτούντων από τη Σχολή Αξιωµατικών και τη Σχολή
Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων, ως Υπαστυνόµων Β', τελείται πάντοτε προ της
Σηµαίας του Σώµατος ενώπιον θρησκευτικού λειτουργού, σε επίσηµη τελετή,
σύµφωνα µε το πρόγραµµα της Σχολής.
6. Η ορκωµοσία των κατατασσόµενων στο Σώµα γίνεται την ηµέρα της κατάταξης
τους, στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ή ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας, σε Υπηρεσίες των
οποίων οι υποψήφιοι είχαν υποβάλλει τα δικαιολογητικά, ενώπιον θρησκευτικού
λειτουργού και επί παρουσία του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας ή του Αναπληρωτή του
και δύο βαθµοφόρων του Σώµατος.

1

Όπου αναφέρεται «Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης» ή «Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης» σήµερα νοείται το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αντίστοιχα (Π.∆.184/2009
ΦΕΚ Α 213).
2
Η Σχολή Μετ/σης Ανθ/µων λειτουργεί ως Τµήµα Επαγγελµατικής Μετ/σης Ανθ/µων (Τ.Ε.Μ.Α.)της
Σχολής Μετ/σης και Επιµόρφωσης σύµφωνα µε Π.∆. 190/96.
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7. Στις µεµονωµένες περιπτώσεις προαγωγής στο βαθµό του Υπαστυνόµου Β', η
ορκωµοσία γίνεται στις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις ή στις ∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας ή
στις εξοµοιούµενες µ' αυτές Υπηρεσίες ή στη ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού
του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, ανάλογα µε το που υπηρετεί ο προαγόµενος,
ενώπιον. θρησκευτικού λειτουργού και επί παρουσία των αναφεροµένων στην
προηγούµενη παράγραφο βαθµοφόρων.
8. Για την ορκωµοσία συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται στις µεν
περιπτώσεις της παραγράφου 5 από το ∆ιοικητή της Σχολής Αξιωµατικών, τον
ιερέα, και δύο παριστάµενους στην ορκωµοσία Αξιωµατικούς της Σχολής, στις δε
περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 από το ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας, τον ιερέα,
τους παριστάµενους στην ορκωµοσία βαθµοφόρους και τον ορκισθέντα. Αντίγραφο
του πρακτικού υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης.
9. Η πράξη της ορκωµοσίας καταχωρείται στα ατοµικά βιβλιάρια των αστυνοµικών.

Άρθρο 2.
Κανόνες υπηρεσιακής συµπεριφοράς.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι αστυνοµικοί:
1 . Ενεργούν µε σύνεση, αυτοκυριαρχία, σταθερότητα, αποφασιστικότητα,
αµεροληψία, αντικειµενικότητα και αξιοπρέπεια.
2. Σέβονται και προστατεύουν τα κατοχυρωµένα δικαιώµατα των πολιτών και κάθε
ατόµου που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια.
3. Χρησιµοποιούν τα κατά το δυνατόν ηπιότερα µέσα, αποφεύγοντας κάθε περιττή
τραχύτητα, ενόχληση ή αδικαιολόγητη φθορά ιδιοκτησίας.
4. Συµπεριφέρονται µε λεπτότητα, σεµνότητα και ευγένεια, επιδεικνύοντας πνεύµα
µετριοπάθειας και επιείκειας.
5. Έχουν πάντοτε, ως γνώµονα των ενεργειών τους την εξασφάλιση της δηµόσιας
τάξης και ασφάλειας, την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος και τη
διαφύλαξη. των νόµιµων συµφερόντων των πολιτών.
Άρθρο 3.
Γενικές υποχρεώσεις.
Οι αστυνοµικοί υποχρεούνται:
1. Να εκτελούν πιστά τις διαταγές των ανωτέρων τους, που δίδονται κατά τους
νόµιµους τύπους, ευθυνόµενοι για τη µη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεσή τους.
2. Να τηρούν τους νόµους του Κράτους και µε την εν γένει συµπεριφορά,
εµφάνιση, διαγωγή και διαβίωσή τους, να παρέχουν τους εαυτούς τους υπόδειγµα
καλού πολίτη και αστυνοµικού.
3. Να εφαρµόζουν τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις που ανάγονται στην
αρµοδιότητά τους και να ενεργούν για την πρόληψη και καταστολή των
εγκληµάτων.
4. Να επιδεικνύουν ζήλο και προθυµία για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους
και την εκτέλεση των διαταγών των ανωτέρων τους.
5. Να αναφέρουν αρµοδίως κάθε γεγονός ή περιστατικό αστυνοµικού ενδιαφέροντος, που αντιλαµβάνονται οι ίδιοι ή πληροφορούνται µε οποιοδήποτε τρόπο.
6. Να τηρούν απόλυτη εχεµύθεια για απόρρητα γεγονότα ή πληροφορίες, καθώς
και για γεγονότα ή πληροφορίες που έλαβαν γνώση κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους ή λόγω της ιδιότητάς τους, είτε αυτές αφορούν σε υπηρεσιακά
ζητήµατα, είτε σε ατοµικές υποθέσεις ιδιωτών, εκτός αν διάταξη νόµου επιβάλλει
το αντίθετο.
7. Να συνεργάζονται αρµονικά µε τους συναδέλφους τους, το πολιτικό και
πυροσβεστικό προσωπικό του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, τους δικαστικούς, τους
στρατιωτικούς, τους λιµενικούς και τους υπαλλήλους των δηµοσίων Υπηρεσιών,
οργανισµών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, ν.π.δ.δ. και οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης.
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Άρθρο 4.
Πολιτικές εκδηλώσεις.
Απαγορεύονται απολύτως στους αστυνοµικούς οι
εκδηλώσεις υπέρ πολιτικών κοµµάτων.

οποιασδήποτε

µορφής

Άρθρο 5.
Άσκηση άλλου επαγγέλµατος ή έργου µε αµοιβή. (3)
Απαγορεύεται στους αστυνοµικούς η άσκηση άλλου επαγγέλµατος και η κατ' επάγγελµα άσκηση εµπορίας ή τέχνης. Κατ' εξαίρεση, µετά από άδεια του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνοµίας, ο αστυνοµικός µπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία µε
αµοιβή, εφόσον αυτά συµβιβάζονται µε τα καθήκοντα της θέσης του, δεν
παραβλάπτουν την οµαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του και δεν δίνουν αφορµή για
δυσµενή σχόλια σε βάρος του ιδίου ή της Ελληνικής Αστυνοµίας (4). Απαγορεύεται
ο αστυνοµικός να µετέχει σε οποιαδήποτε εµπορική εταιρία προσωπική,
περιορισµένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλµένος
σύµβουλος ανωνύµου εταιρίας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εµπορικής εταιρίας.
Μετά από άδεια του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, ο αστυνοµικός µπορεί να
µετέχει στη διοίκηση ανωνύµου εταιρίας η γεωργικού συνεταιρισµού.
Άρθρο 6
Ανακοινώσεις στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
1. Ανακοινώσεις στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης γίνονται από τον Υπουργό και το
Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνοµίας, τους Υπαρχηγούς, τους Γενικούς Αστυνοµικούς ∆ιευθυντές, τους
Γενικούς Επιθεωρητές Αστυνοµίας, τους Επιθεωρητές Αστυνοµίας, τους
Αστυνοµικούς ∆ιευθυντές των νοµών, καθώς και από τους εξοµοιουµένους προς
τους τελευταίους ∆ιευθυντές αυτοτελών Υπηρεσιών της Αστυνοµίας, για θέµατα
της αρµοδιότητάς τους. Επίσης, ανακοινώσεις µπορεί να γίνονται και από άλλους
αξιωµατικούς , µετά από έγκριση των παραπάνω προσώπων. (5)
2. Στην έννοια της ανακοίνωσης περιλαµβάνονται, κυρίως, η επίσηµη ανακοίνωση
της αστυνοµικής αρχής, η συνέντευξη, η παροχή πληροφοριών ή στατιστικών
στοιχείων, η γνωστοποίηση συµβάντων, εγκληµάτων, εξαφανίσεων, απωλειών ή
ανευρέσεων αντικειµένων και η απάντηση σε δηµοσιεύµατα του Τύπου.
3. Οι ανακοινώσεις πρέπει να είναι απλές, λακωνικές, χωρίς κρίσεις και σχόλια και
να περιορίζονται στο θιγόµενο ζήτηµα.
4. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας µπορεί µε διαταγή του να καθορίζει
θέµατα, για τα οποία απαγορεύεται στους υφισταµένους του οποιαδήποτε
ανακοίνωση η για την ανακοίνωση των οποίων απαιτείται προηγούµενη έγκριση
του, εφόσον η απαγόρευση αυτή υπαγορεύεται από λόγους δηµοσίου
συµφέροντος.
Επίσης, µε διαταγή του Αρχηγού µπορεί να καθορισθεί ο τρόπος και η
διαδικασία των ανακοινώσεων, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.

Άρθρο 7.
Περιβολή στολής.
1. Οι αστυνοµικοί φέρουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους την
προβλεπόµενη από τις ισχύουσες διατάξεις στολή και µε τον καθοριζόµενο από
αυτές τρόπο. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να φέρουν πολιτική περιβολή όσοι
3
4

Το άρθρο 5 Π.∆. 538/89 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε άρθρο 19 παραγ. 1 Π.∆. 31/01 (ΦΕΚ Α 26)

Σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 390/2003 Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ., που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό
∆ηµόσιας Τάξης µε υπ' αριθ. 6013/20/9-δ από 8-12-03 πράξη του δεν απαιτείται η παροχή άδειας εκ
µέρους του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας για την ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ Αστυνοµικού. Στην ίδια
γνωµοδότηση ορίζεται ότι ο χειροτονηθείς και λαβών ένα εκ των βαθµών της Ιεροσύνης δεν ασκεί
επάγγελµα αλλά αναλαµβάνει αποστολή.
5
Οι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνοµίας και Επιθεωρητές Αστυνοµίας αντικαταστάθηκαν από τους Γενικούς
Αστυνοµικούς ∆/ντές Περιφέρειας (Ν. 2800/2000 και Π .∆. 14/2001).
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υπηρετούν:
α) Σε Υπηρεσίες ασφάλειας, κατά την εκτέλεση των ειδικών τους καθηκόντων.
β) Σε οποιαδήποτε Υπηρεσία, µετά από έγκριση των προϊσταµένων τους.
2. Οι αστυνοµικοί που φέρουν πολιτική περιβολή υποχρεούνται κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους να δηλώνουν την ιδιότητά τους και ταυτόχρονα να
επιδεικνύουν το δελτίο της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.
3. Οι αστυνοµικοί µεριµνούν ώστε η εµφάνιση και παράστασή τους να είναι άψογη
και σύµφωνη µε τις διατάξεις της Υπηρεσίας.

Άρθρο 8.
Γενικά περί χαιρετισµού.
1. Ο αστυνοµικός, είτε είναι σε υπηρεσία είτε εκτός αυτής, µε στολή ή µε πολιτική
περιβολή, απονέµει χαιρετισµό στους κατά βαθµό ανωτέρους του. Ο κατώτερος
χαιρετά πρώτος και ο ανώτερος ανταποδίδει το χαιρετισµό. Την ίδια υποχρέωση
έχουν µεταξύ τους και οι οµοιόβαθµοι αστυνοµικοί ανεξάρτητα από την αρχαιότητά
τους. Αν µεταξύ οµοιοβάθµων υπάρχει υπηρεσιακή εξάρτηση, ο νεώτερος χαιρετά
πρώτος.
2. Απαλλάσσονται της υποχρέωσης απονοµής χαιρετισµού:
α) Το προσωπικό που είναι µε στολή και εκτελεί υπηρεσία:
(1) Ρυθµιστή τροχαίας κίνησης.
(2) Τάξης σε δηµόσιες συναθροίσεις και συγκεντρώσεις.
(3) Συνοδείας κρατουµένων.
β) Όσοι ευρίσκονται µε πολιτική περιβολή και εκτελούν υπηρεσία που η φύση της
επιβάλλει την απαλλαγή αυτή.
Άρθρο 9.
Τρόπος και περιπτώσεις απονοµής χαιρετισµού.
1. Οι αστυνοµικοί µε στολή απονέµουν ή ανταποδίδουν το χαιρετισµό όπως
οι στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς.
2. Χαιρετισµός, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8,
απονέµεται και:
α) Στη Σηµαία κατά την έπαρση και την υποστολή της.
β) Στη Σηµαία της Ελληνικής Αστυνοµίας και τις Πολεµικές Σηµαίες, όταν είναι
αναπεπταµένες και διέρχονται ή είναι ιστάµενες, σε περίπτωση παράταξης.
γ) Στις θρησκευτικές ποµπές και συγκεκριµένα: στον Άγιο Επιτάφιο, στο Σταυρό,
στα Άχραντα Μυστήρια και στην περιφορά Αγίας Εικόνας ή σε κηδεία
αναγνωρισµένου θρησκεύµατος.
δ) Στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.
ε) Στον Πρωθυπουργό και τα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου.
στ) Στο Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης.
ζ) Στους Μητροπολίτες, όταν φέρουν το αρχιερατικό Εγκόλπιο.
3. Ο χαιρετισµός, απ' αυτούς που φέρουν στολή και πηλήκιο, απονέµεται ως εξής:
α.(1) Όποιος βαδίζει και συναντά τη Σηµαία της Ελληνικής Αστυνοµίας ή την
Πολεµική Σηµαία, στέκεται έγκαιρα, κάνει κλίση προς το µέρος της και όταν η
Σηµαία πλησιάσει σε απόσταση 4 βηµάτων από το ύψος του, στρέφει ζωηρά την
κεφαλή και το βλέµµα σ' αυτή και χαιρετά µέχρι να περάσει 4 βήµατα από το ύψος
του.
Αν η Σηµαία ίσταται, όταν φθάσει στο ύψος της παίρνει µέτωπο προς αυτή και
χαιρετά και στη συνέχεια στρέφεται πάλι στην κατεύθυνση που βάδιζε και
συνεχίζει την κίνηση του.
(2) Κατά την άνοδο στα πολεµικά πλοία, στα οποία η Σηµαία βρίσκεται σε έπαρση,
όταν φθάσει στην κορυφή της σκάλας παίρνει µέτωπο προς τη Σηµαία και χαιρετά.
Το ίδιο κάνει και κατά την κάθοδο του από το πλοίο.
'
(3) Κατά την έπαρση και υποστολή της Σηµαίας παίρνει µέτωπο προς τη Σηµαία
και χαιρετά. Αν η Σηµαία δεν είναι ορατή και ανακρούει το εµβατήριο της, τότε
παίρνει τη στάση της προσοχής.
(4) Χαιρετισµός απονέµεται, σύµφωνα µε τ' ανωτέρω, και στις Σηµαίες ξένων
κρατών.
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β). Όποιος βαδίζει και συναντά θρησκευτική ποµπή, απ' αυτές που αναφέρονται
στην προηγούµενη παράγραφο (εδάφιο γ), χαιρετά όπως ορίζεται στο εδάφιο α (1)
της παρούσης παραγράφου. Ο χαιρετισµός απονέµεται στα θρησκευτικά σύµβολα
της ποµπής.
γ) Όποιος βαδίζει και συναντά τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας απονέµει χαιρετισµό
όπως ορίζεται στο εδάφιο α. Όταν ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας στέκεται τότε
απονέµει το χαιρετισµό 4 βήµατα πριν από το ύψος αυτού και µέχρι 4 βήµατα µετά
από αυτόν, χωρίς να διακόπτει την κίνηση του. Όταν βαδίζει πίσω του δεν τον
προσπερνά.
δ) Όποιος βαδίζει και συναντά πρόσωπο απ' αυτά που αναφέρονται στα εδάφια ε
έως ζ της προηγούµενης παραγράφου, στρέφει την κεφαλή και το βλέµµα σ' αυτό
και χαιρετά από απόσταση ενός βήµατος. Εάν βαδίζει πίσω του και είναι
αναγκασµένος να το προσπεράσει χαιρετά µόλις φθάσει στο ύψος του.
ε) Στη διέλευση των συµβόλων και προσώπων που αναφέρονται στα εδάφια β, γ
και δ της παραγράφου 2, ο ιστάµενος παίρνει µέτωπο προς το µέρος της διέλευσής
τους και χαιρετά προ 4 βηµάτων και µέχρι να παρέλθουν κατά 4 βήµατα. Αν
κάθεται εγείρεται και χαιρετά κατά τον ίδιο τρόπο.
στ) Όσοι επιβαίνουν σε οχήµατα χαιρετούν ή ανταποδίδουν το χαιρετισµό
καθήµενοι.
Ειδικά σε περίπτωση συνάντησης µε τα πρόσωπα και σύµβολα των εδαφίων β΄, γ΄
και δ΄ της παραγράφου 2, ενεργούν ως εξής :
(1) Αν το όχηµα είναι υπηρεσιακό και οι συνθήκες κυκλοφορίας το επιτρέπουν,
τότε σταθµεύει στο δεξιό του δρόµου και όσοι επιβαίνουν κατέρχονται και
παίρνουν µέτωπο προς το µέρος της διέλευσης των προσώπων ή των συµβόλων
και απονέµουν χαιρετισµό, όπως καθορίζεται στο εδάφιο α΄ της παρούσης
παραγράφου.
(2) Αν η στάση δεν είναι δυνατή, το όχηµα ελαττώνει την ταχύτητά του και οι
επιβαίνοντες χαιρετούν καθήµενοι.
(3) Αν το µεταφορικό µέσο είναι ιδιωτικό και σταθµεύει, όσοι επιβαίνουν
κατέρχονται και ενεργούν όπως στην περίπτωση (1),διαφορετικά χαιρετούν
καθήµενοι.
ζ) Οι οδηγοί αυτοκινήτων, µοτοσικλετών, µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων δεν
χαιρετούν, ούτε στρέφουν την κεφαλή τους στον ανώτερο
που συναντούν. Στη συνάντησή τους µε πρόσωπα και σύµβολα των εδαφίων β΄,
γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2, ενεργούν ως εξής :
(1) Σταθµεύουν, αν είναι δυνατόν, το όχηµά τους στο δεξιό άκρο του δρόµου,
κατέρχονται και χαιρετούν στεκόµενοι παραπλεύρως του οχήµατος, όπως
καθορίζεται στο εδάφιο α΄ της παρούσης παραγράφου.(2) Αν η στάση δεν είναι
δυνατή συνεχίζουν την κίνησή τους µε ελαττωµένη ταχύτητα και δεν χαιρετούν,
ούτε στρέφουν την κεφαλή τους.
4. Όσοι φέρουν στολή και πηλήκιο και δεν µπορούν να χαιρετίσουν στρέφουν
ζωηρά την κεφαλή στο τιµώµενο πρόσωπο ή σύµβολο.
5. Οι ασκεπείς που φέρουν στολή χαιρετούν µε ελαφρά κλίση της κεφαλής χωρίς
να υποκλίνονται.
6. Όταν ο χαιρετισµός απονέµεται σε ανώτερο που κάθεται, αυτός ανταποδίδει το
χαιρετισµό καθήµενος.
7. Όταν ο κατώτερος είναι καθήµενος, σηκώνεται και απονέµει χαιρετισµό σε
προσερχόµενο ή διερχόµενο ανώτερό του, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που
γευµατίζει σε εστιατόριο ή ευρίσκεται ασκεπής σε δηµόσιο κέντρο. Στις
περιπτώσεις αυτές σηκώνεται ελαφρά και χαιρετά µε κλίση της κεφαλής.
8. Όσοι φέρουν πολιτική περιβολή έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, για απονοµή και
ανταπόδοση χαιρετισµού, µε τους άλλους που φέρουν στολή και δικαιούνται
χαιρετισµού από κάθε κατώτερό τους, αν ο τελευταίος τους γνωρίζει.
9. Στο χαιρετισµό µε χειραψία εφαρµόζονται τα εξής :
α) Ο κατώτερος δεν τείνει πρώτος το χέρι στον ανώτερό του αλλά ανταποκρίνεται
γρήγορα µόλις ο ανώτερος τείνει σ΄ αυτόν το χέρι.
Εάν ο κατώτερος φορά γάντια, αφαιρεί το γάντι από το δεξί χέρι, στην περίπτωση
που ο ανώτερος δεν φορά.
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β) Οι παρατεταγµένοι στη γραµµή και οι επικεφαλής τµηµάτων ενεργούν ως
ανωτέρω, χωρίς να αφαιρούν τα γάντια.
γ) Στο χαιρετισµό µε χειραψία δεν υποκλίνονται, όταν όµως είναι ασκεπείς, µε
στολή ή πολιτικά, κλίνουν ελαφρά την κεφαλή.
Άρθρο 10.
Χαιρετισµός µεταξύ οµάδων.
1. Αν αυτοί που αποτελούν τις οµάδες φέρουν διάφορους βαθµούς, τότε ο
χαιρετισµός απονέµεται στην οµάδα που έχει τον ανώτερο και στη συνέχεια αυτή
ανταποδίδει το χαιρετισµό.
2. Αν οι ανώτεροι και των δύο οµάδων είναι οµοιόβαθµοι, τότε ο χαιρετισµός
απονέµεται από την οµάδα που έχει το νεώτερο και ανταποδίδεται από την άλλη
οµάδα. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστοί, χαιρετούν ταυτόχρονα.
3. Αν οι οµάδες αποτελούνται από οµοιόβαθµους, τότε ο χαιρετισµός απονέµεται
από την οµάδα που έχει τους λιγότερους ή από τους µεµονωµένους και
ανταποδίδεται από την άλλη οµάδα.

Άρθρο 11.
Χαιρετισµός από ενόπλους.
Ο χαιρετισµός από τους ένοπλους αστυνοµικούς απονέµεται όπως καθορίζεται από
τους οικείους Κανονισµούς του Στρατού Ξηράς.

Άρθρο 12.
Χαιρετισµός κατά την είσοδο σε κλειστό χώρο.
1. Ο προσερχόµενος σε ανώτερο του που ευρίσκεται µέσα σε αίθουσα, γραφείο ή
άλλο κλειστό χώρο, αφαιρεί, αν φορά, τα γάντια και το πηλήκιο του ή το κράνος
και τα κρατά ως εξής:
α) Το πηλήκιο το θέτει κάτω από την αριστερή µασχάλη µε το εθνόσηµο προς τα
εµπρός και το εσωτερικό αυτού προς το σώµα. Με το αριστερό χέρι, που είναι
τεταµένο κατακόρυφα προς τα κάτω και εφαπτόµενο στο αριστερό πλευρό του
σώµατος, υποβαστάζει το πηλήκιο και κρατά τα γάντια διπλωµένα στην αριστερή
παλάµη µε τα δάκτυλα τους στραµµένα εµπρός.
β) Το κράνος το κρατά µε την αριστερή παλάµη, στο σηµείο προσαρµογής του
υποσιάγωνου, µε τα τέσσερα δάκτυλα στην εσωτερική επιφάνεια του, τον
αντίχειρα στην εξωτερική και το εσωτερικό του κράνους προς τα δεξιά. Τα γάντια
τα κρατά διπλωµένα στην αριστερή παλάµη, όπως ορίζεται ανωτέρω. Το αριστερό
χέρι είναι τεταµένο και εφαπτόµενο στο αριστερό πλευρό του σώµατος κατά το
δυνατόν.
γ) Αν φέρει πολιτική περιβολή µε καπέλο, κρατά αυτό µε το αριστερό χέρι από το
γύρο, µε το εσωτερικό του καπέλου προς τα δεξιά και το µπροστινό µέρος
στραµµένο εµπρός. Τα γάντια τα κρατά διπλωµένα µέσα στην αριστερή παλάµη µε
τα δάκτυλα προς τα εµπρός. Το αριστερό χέρι είναι τεταµένο και εφαπτόµενο στο
αριστερό πλευρό του σώµατος.
2. Για την είσοδο στο γραφείο ο αστυνοµικός κτυπά την πόρτα και µόλις πάρει την
άδεια εισόδου εισέρχεται και χαιρετά µε ελαφρά κλίση της κεφαλής.
Όταν φεύγει χαιρετά µε τον ίδιο τρόπο και καλύπτεται µετά την έξοδο του από το
γραφείο.
3. Ο εισερχόµενος σε κλειστό χώρο όπου ευρίσκεται κατώτερός του, που δεν είναι
στις διαταγές του, χτυπά πρώτα την πόρτα.
Άρθρο 13.
Χαιρετισµός σε τελετές.
1. Ο αστυνοµικός που παρακολουθεί τη θεία λειτουργία, δοξολογία, επιµνηµόσυνη
δέηση ή άλλη θρησκευτική τελετή µέσα σε ιερό ναό, κρατά το πηλήκιο και τα
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γάντια, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 1 του προηγούµενου άρθρου και
παίρνει τη στάση της προσοχής στις εξής στιγµές:
α) Στην ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου.
β) Στη Μεγάλη Είσοδο, δηλαδή όταν βγαίνει ο ιερέας κρατώντας τα Άγια των
Αγίων.
γ) Στην εκφώνηση του Συµβόλου της Πίστεως («Πιστεύω») και της Κυριακής
Προσευχής («Πάτερ ηµών»).
δ) Στην Προσφορά, δηλαδή όταν ο ιερέας λέγει «Τα Σα εκ των Σων».
2. Στις τελετές στην ύπαιθρο, ως προς το θρησκευτικό µέρος, εφαρµόζεται η
προηγούµενη παράγραφος και ως προς το υπόλοιπο µέρος ενεργεί ως εξής:
α) Φορά το πηλήκιο του και χαιρετά κατά την έπαρση και υποστολή της Σηµαίας,
στην προσέλευση και αποχώρηση της Σηµαίας της Ελληνικής Αστυνοµίας και των
Πολεµικών
Σηµαιών
και
στην
ανάκρουση
του
Εθνικού
Ύµνου.
β) Παίρνει τη στάση της προσοχής στην προσέλευση και αποχώρηση του Ιερού
Ευαγγελίου, στην ανάκρουση της προσευχής από τη µουσική, στην τήρηση σιγής
ενός λεπτού, στο προσκλητήριο των νεκρών, στο χρόνο κατάθεσης στεφάνων και
στο χρόνο που απαγγέλλεται ο αστυνοµικός όρκος.
Άρθρο 14.
Προσαγορεύσεις.
1. Γενικά:
α) Κατώτερος που απευθύνεται σε ανώτερο του µέχρι το βαθµό του Ταξιάρχου,
τον προσαγορεύει µε τη λέξη «Κύριε»και το βαθµό ή τον τίτλο της θέσης του.
β) Ανώτερος που απευθύνεται σε κατώτερο του, τον προσαγορεύει µε τη λέξη
«Κύριε» και το βαθµό ή το επώνυµο του.
γ) Αστυνοµικός που απευθύνεται σε οµοιόβαθµό του, τον προσαγορεύει µε τη
λέξη «Κύριε» και το επώνυµο του ή µε τη φράση "Κύριε συνάδελφε".
2. Ειδικές περιπτώσεις:
α) Ο Υπουργός προσαγορεύεται µε τη φράση «Κύριε Υπουργέ».
β) Ο Γενικός Γραµµατέας προσαγορεύεται µε τη φράση «Κύριε Γενικέ».
γ) Ο Αρχηγός προσαγορεύεται µε τη φράση «Κύριε Αρχηγέ».
δ) Οι Αντιστράτηγοι προσαγορεύονται µε τη λέξη «Στρατηγέ» ή τη φράση «Κύριε
Υπαρχηγέ» .
ε) Οι Υποστράτηγοι προσαγορεύονται µε τη λέξη «Στρατηγέ» ή µε τη λέξη
«Κύριε» και το βαθµό ή τον τίτλο της θέσης τους.
στ) Οι δόκιµοι των Σχολών της Ελληνικής Αστυνοµίας προσαγορεύονται µε τη
φράση «Κύριε ∆όκιµε».
ζ) Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου προσαγορεύεται µε τη λέξη «Κύριε»
και τον τίτλο της θέσης του ή το επώνυµο του.
η) Η σύζυγος αστυνοµικού προσαγορεύεται µε τη λέξη «Κυρία» και το επώνυµό
της.
∆εν επιτρέπεται σε καµιά περίπτωση να προσαγορεύεται µε τη λέξη «Κυρία» και
τον τίτλο της θέσης ή το βαθµό του συζύγου της.
3. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, όταν το πρόσωπο που προσαγορεύεται είναι
γυναίκα, αντί της λέξης «Κύριε» χρησιµοποιείται η λέξη «Κυρία».
4. Ο αστυνοµικός, στον οποίο απευθύνεται ο λόγος από ανώτερο του, λαµβάνει
ευπρεπώς τη στάση της προσοχής.
Άρθρο 15.
∆ιαµονή του αστυνοµικού προσωπικού.
1. Οι αστυνοµικοί που δεν διαµένουν στα οικήµατα των Υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνοµίας υποχρεούνται να διαµένουν ως ακολούθως:
α) Οι υπηρετούντες σε Υπηρεσίες που εδρεύουν στο νοµό Αττικής, εντός του
νοµού αυτού.
β) Οι υπηρετούντες σε Υπηρεσίες των άλλων νοµών της χώρας, στις έδρες των
Υπηρεσιών τους ή σε απόσταση µέχρι 15 χιλιόµετρα απ' αυτές, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2.
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γ) Εκτός από τους παραπάνω (α και β) περιορισµούς, δεν επιτρέπεται οι
υπηρετούντες σε νησί να διαµένουν εκτός του νησιού και αντίστροφα. Ο
περιορισµός αυτός δεν ισχύει εάν το νησί που υπηρετεί ο αστυνοµικός συνδέεται
µε γέφυρα µε τον τόπο διαµονής του και αντίστροφα. Επίσης δεν ισχύει για τη
Σαλαµίνα όταν τόπος διαµονής του αστυνοµικού ή της έδρας της Υπηρεσίας του
είναι το ηπειρωτικό τµήµα του νοµού Αττικής.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σοβαροί ατοµικοί ή οικογενειακοί λόγοι,
αδυναµία εξεύρεσης στέγης, ύπαρξη ιδιόκτητης οικίας κ.λ.π., οι αστυνοµικοί
δύνανται να διαµένουν και σε απόσταση πέραν των 15 χιλιοµέτρων από την έδρα
της Υπηρεσίας, ύστερα από έγγραφη έγκριση του άµεσα προϊσταµένου της
Υπηρεσίας, επιπέδου Αστυνοµικού Τµήµατος και άνω. Η έγκριση αυτή χορηγείται
εφόσον υπάρχει δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µε την Υπηρεσία και ευχέρεια
ταχείας προσέλευσης σ' αυτή σε οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου.
3. Οι αστυνοµικοί υποχρεούνται να δηλώνουν στην Υπηρεσία τους και στο
Αστυνοµικό Τµήµα ή Αστυνοµικό Σταθµό της περιοχής της κατοικίας τους, την
ακριβή διεύθυνση διαµονής και το τηλέφωνο τους, ως και τυχόν αλλαγή αυτών για
ανεύρεσή τους σε περίπτωση ανάγκης. Επίσης υποχρεούνται να έχουν στην
εξώθυρα και την είσοδο της οικίας τους το ονοµατεπώνυµό τους.

Άρθρο 16.
∆ήλωση οικογενειακής κατάστασης.
Οι αστυνοµικοί υποχρεούνται να δηλώνουν στην υπηρεσία τους κάθε
µεταβολή της οικογενειακής τους κατάστασης, όπως γάµο, γέννηση παιδιών, λύση
γάµου κ.λ.π. υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά µέσα σε δύο µήνες από την
ηµεροµηνία που επήλθε η µεταβολή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Άρθρο 17.
∆ιαµονή αστυνοµικού προσωπικού στα οικήµατα των Υπηρεσιών.
1. Οι άγαµοι αστυνοµικοί δικαιούνται να διαµένουν, αδαπάνως, στα οικήµατα των
Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους
περιορισµούς των εποµένων παραγράφων. Το ίδιο δικαίωµα έχουν και οι έγγαµοι
που η οικογένειά τους δεν διαµένει στην έδρα της Υπηρεσίας τους (άρθρο 34 παρ.
2 του Ν. 1481/1984).
2. Οι αστυφύλακες και αρχιφύλακες διαµένουν στα οικήµατα των Υπηρεσιών που
υπηρετούν.
Οι αξιωµατικοί και οι ανθυπαστυνόµοι διαµένουν στα οικήµατα των
Υπηρεσιών που υπηρετούν, διοικούν, διευθύνουν, συντονίζουν, εποπτεύουν ή
επιθεωρούν.
3. Με έγκριση των ∆ιοικητών ή ∆ιευθυντών των Υπηρεσιών και εφόσον υπάρχει
επάρκεια χώρου, επιτρέπεται να διαµένουν στα οικήµατα των Υπηρεσιών αυτών:
α) Αστυνοµικοί άλλων Υπηρεσιών.
β) Αστυνοµικοί διερχόµενοι, για περιορισµένο χρόνο.
4. Οι διαµένοντες στα οικήµατα των Υπηρεσιών υποχρεούνται:
α) Να διατηρούν ευταξία και καθαριότητα.
β) Να µην προκαλούν φθορές, να µην ενεργούν µετατροπές, ούτε να αναρτούν
εικόνες, φωτογραφίες ή άλλα αντικείµενα.
γ) Να µη διατηρούν κατοικίδια ζώα ή πτηνά.
δ) Να µην προκαλούν θορύβους ή οποιαδήποτε άλλη ενόχληση στους
συνοικούντες ή τους εργαζοµένους στο οίκηµα συναδέλφους τους.
Άρθρο 18.
Είσοδος σε δηµόσια θεάµατα.
Οι αστυνοµικοί δικαιούνται να εισέρχονται στα δηµόσια θεάµατα, σύµφωνα µε τα
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οριζόµενα στον Εσωτερικό Κανονισµό και τις ισχύουσες κάθε φορά συναφείς
διατάξεις.
Άρθρο 19.
∆ιακίνηση µε συγκοινωνιακά µέσα. (6)
Οι αστυνοµικοί διακινούνται δωρεάν ή µε έκπτωση µε αστικά λεωφορεία,
λεωφορεία ΗΛΣΑΠ (τρόλεϊ) και ηλεκτρικούς σιδηροδρόµους (ΗΣΑΠ) , υπεραστικά
λεωφορεία, ακτοπλοϊκά επιβατηγά πλοία και τα αεροπλάνα της Ολυµπιακής
Αεροπορίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 20.
Συµµετοχή σε Σωµατεία - Ενώσεις προσώπων και διαλέξεις στο κοινό. (7)
1. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας µπορεί ελεύθερα να µετέχει σε
αναγνωρισµένα Σωµατεία ή Ενώσεις προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
που έχουν σκοπό φιλανθρωπικό, αθλητικό, εκπαιδευτικό, µορφωτικό, εκ
πολιτιστικό ή φυσιολατρικό, καθώς και σε συνδικαλιστικές ενώσεις που
προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2265/1994 (Α' 209). Σε κάθε άλλη
περίπτωση, απαιτείται άδεια του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας.
2.Οι διαλέξεις για υπηρεσιακά θέµατα από αστυνοµικούς στο κοινό και σχολεία
όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση του διευθυντή
της οικείας Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης ή εξοµοιούµενης Υπηρεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21.
Ρύθµιση λεπτοµερειών.
Λεπτοµέρειες και θέµατα δευτερεύουσας φύσης, που προκύπτουν κατά την
εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος, ρυθµίζονται µε διαταγή του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνοµίας.

6

Σχετική είναι και η ρύθµιση που εισήγαγε το άρθρο 10 του Ν.2018/92 (ΦΕΚ 33 - Α της 27-2-92), µε
το οποίο προστέθηκε παράγραφος 5 στο άρθρο 20 του Ν. 1481/84 (δες τη διάταξη αυτόθι). σύµφωνα
µε την οποία είναι ελεύθερη η κυκλοφορία «του αστυνοµικού και πυροσβεστικού προσωπικού και των
αρχιφυλάκων και αγροφυλάκων Αγροφυλακής µε τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία. κατά τις
µετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, εντός της περιοχής της υπηρεσίας τους».
7
Το άρθρο 20 Π.∆. 538/89 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε άρθρο 19 παρ. 2 Π.∆. 31/01 (ΦΕΚ Α-26).
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Άρθρο 22.
Καταργούµενες διατάξεις.
Κάθε διάταξη που αντίκειται σης διατάξεις του παρόντος καταργείται.

Άρθρο 23.
Έναρξη ισχύος.
Η ισχύς τους παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος διατάγµατος.
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 1989
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΗΜ. ΤΑΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παραγ. 2 του άρθρου 8 Ν. 3213 (ΦΕΚ 309-Α της 31-12-2003)
ρυθµίζονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, σχετικά µε τις
δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, ως ακολούθως:
α. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του αστυνοµικού προσωπικού του Υπουργείου
∆ηµόσιας Τάξης, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών, των συζύγων και
των τέκνων τους, υποβάλλονται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής
Αστυνοµίας, από την οποία και ελέγχονται.
β. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και ∆ηµόσιας Τάξης,
καθορίζονται οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, η διαδικασία, ο
τύπος και ο τρόπος υποβολής των σχετικών δηλώσεων, η διαδικασία ελέγχου και κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
γ. Με απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης καθορίζεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης των ανωτέρω.
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