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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3686 /2008 
(ΦΕΚ Α΄- 158/1-8-2008) 

 
Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας. 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
(Έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις του :Ν.3938/2011, N.4033/2011, Ν.4058/2012. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

 
Άρθρο 1 

Σύσταση οργανικών θέσεων 
1. Συνιστώνται οργανικές θέσεις αξιωµατικών που προέρχονται από το Τµήµα Επαγγελµατικής 
Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων ως εξής : 
- αστυνοµικοί υποδιευθυντές 10 
- αστυνόµοι α΄ 42 
- αστυνόµοι β΄ 36 
2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41/Α΄) 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«β. Θέσεις αξιωµατικών γενικών καθηκόντων που προέρχονται από το Τµήµα Επαγγελµατικής 
Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων: 
- αστυνοµικοί υποδιευθυντές 10 θέσεις 
- αστυνόµοι α΄ 46 θέσεις 
- αστυνόµοι β΄ 118 θέσεις 
- υπαστυνόµοι α΄ και β΄ 355 θέσεις». 
 

Άρθρο 2 
Εξέλιξη αστυνοµικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων 

1. Οι αξιωµατικοί ειδικών καθηκόντων που προέρχονται από ανθυπαστυνόµους εξελίσσονται 
µέχρι και το βαθµό του αστυνοµικού υποδιευθυντή. 
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 εφαρµόζονται ανάλογα και για το 
αστυνοµικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων που είναι τεχνίτες απόφοιτοι δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. 
 

Άρθρο 3 
Κρίσεις – προαγωγές – αρχαιότητα 

1. Για την αξιολόγηση και τις κρίσεις των υπαρχιφυλάκων εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις 
που ισχύουν για τους αστυφύλακες. 
2. Οι προαγωγές που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 7, 9, 10 παρ. 2 και 11 
ενεργούνται ύστερα από απόφαση του, κατά περίπτωση, αρµόδιου Συµβουλίου Κρίσεων. 
3. Για το αστυνοµικό προσωπικό των άρθρων 7 παρ. 7, 9, 10 και 11 τηρείται αντίστοιχη 
επετηρίδα. Η αρχαιότητα του προσωπικού αυτού σε κάθε βαθµό προσδιορίζεται από τη 
χρονολογία κτήσεως του βαθµού. Ανεξάρτητα από τη χρονολογία κτήσεως του βαθµού, οι 
υπαστυνόµοι β΄ και υπαστυνόµοι α΄ που προάγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παραγράφου 7 του άρθρου 7 είναι νεότεροι από τους οµοιοβάθµους τους αξιωµατικούς που 
προέρχονται από τη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας και από τους οµοιοβάθµους 
τους αξιωµατικούς του ν.δ. 649/1970 (ΦΕΚ 176/Α΄) που προέρχονται από το Τµήµα 
Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων, ενώ οι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και 
αρχιφύλακες που δεν είναι ανακριτικοί υπάλληλοι είναι νεότεροι των οµοιοβάθµων τους 
ανακριτικών υπαλλήλων. 
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Άρθρο 4 
Μεταθέσεις (1) 

Οι αστυνοµικοί που προάγονται κατά τις διατάξεις του παρόντος και κατέχουν οργανική θέση 
αστυφύλακα ή ανθυπαστυνόµου – αρχιφύλακα, µετατίθενται ανεξάρτητα από τον κατεχόµενο 
βαθµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ.100/2003.» 
 

Άρθρο 5 
Αύξηση οργανικών θέσεων ανώτατων και ανώτερων αξιωµατικών 

Οι οργανικές θέσεις αστυνοµικού προσωπικού γενικών καθηκόντων, που προβλέπονται από την 
περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000, όπως ισχύει, αυξάνονται 
κατά έντεκα (11) στο βαθµό του ταξιάρχου αστυνοµίας, σαράντα (40) στο βαθµό του 
αστυνοµικού διευθυντή και εκατόν µία (101) στο βαθµό του αστυνοµικού υποδιευθυντή και 
διαµορφώνονται ως εξής: ταξίαρχοι αστυνοµίας 65, αστυνοµικοί διευθυντές 230, αστυνοµικοί 
υποδιευθυντές 500. 
 

Άρθρο 6 
Προαγωγές αστυνόµων α΄ και αστυνοµικών υποδιευθυντών 

1. Αστυνόµοι α΄ και αστυνοµικοί υποδιευθυντές προερχόµενοι από τη Σχολή Αξιωµατικών, οι 
οποίοι κρίνονται ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους, λόγω συµπληρώσεως 
35ετίας ή καταλήψεως από το όριο ηλικίας του βαθµού τους, προάγονται εν όψει 
αυτεπάγγελτης αποστρατείας εκτός οργανικών θέσεων, στους βαθµούς του αστυνοµικού 
υποδιευθυντή και αστυνοµικού διευθυντή οι αστυνόµοι α΄ και στους βαθµούς του αστυνοµικού 
διευθυντή και ταξιάρχου οι αστυνοµικοί υποδιευθυντές, τιθέµενοι εκτός υπηρεσίας και 
αποστρατεύονται, ύστερα από τριάντα (30) ηµέρες, µε το βαθµό στον οποίο προήχθησαν. 
2. Οι αστυνόµοι α΄ που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας 
προάγονται, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις προς 
προαγωγή προϋποθέσεις, στο βαθµό του αστυνοµικού υποδιευθυντή, ανεξάρτητα από την 
ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, µε τη συµπλήρωση 18 ετών πραγµατικής συνολικής 
υπηρεσίας αξιωµατικού. Οι δικαιούµενοι προαγωγής κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της 
παρούσας προάγονται κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους 2009. Στον ίδιο χρόνο προάγονται και 
όσοι αποκτούν τις προϋποθέσεις προαγωγής µέχρι τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων του 
έτους αυτού. 
 

Άρθρο 7 
Βαθµολογική εξέλιξη ανθυπαστυνόµων 

1. Oι ανθυπαστυνόµοι του άρθρου 10 προάγονται στο βαθµό του υπαστυνόµου β΄ µετά την 
αποφοίτησή τους από το Τµήµα Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων (Τ.Ε.Μ.Α.), 
στο οποίο εισάγονται κατόπιν εξετάσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις επόµενες 
παραγράφους. 
2. Η εισαγωγή στο Τ.Ε.Μ.Α. γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου εφόσον έχει 
συµπληρώσει τρία (3) έτη στο βαθµό του, το τριακοστό δεύτερο (32) έτος της ηλικίας του και 
δεν υπερβαίνει το τεσσαρακοστό όγδοο (48) έτος της ηλικίας του, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
του έτους προκήρυξης των εξετάσεων. 
3. Τον Ιανουάριο κάθε έτους µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας καθορίζεται ο 
αριθµός των θέσεων των αξιωµατικών, που θα πληρωθούν µέσα στο επόµενο έτος µε 
προαγωγή αποφοίτων του Τ.Ε.Μ.Α.. Ο αριθµός των θέσεων αυτών δεν µπορεί να είναι 
µικρότερος του 12%, ούτε µεγαλύτερος του 20% του συνόλου των οργανικών θέσεων των 
αξιωµατικών της κατηγορίας αυτής, κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης. 
4. Για τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων, τα εξεταζόµενα µαθήµατα και τα λοιπά συναφή 
θέµατα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του π.δ. 190/1996 (ΦΕΚ 153/Α΄) και του π.δ. 
82/2006 (ΦΕΚ 86/Α΄). Σε περίπτωση ισοβαθµίας στην τελευταία θέση, εισάγονται όσοι 
ισοβαθµούν στη θέση αυτή. 
5. Ανθυπαστυνόµοι που καλούνται προς φοίτηση, κωλυόµενοι κατά το χρόνο εισόδου στη 
Σχολή, για λόγους υγείας ή κύησης ή λοχείας ή άδειας µητρότητας ή άδειας άνευ αποδοχών ή 

                                                 
1   Το άρθρο 4 του ν. 3686/2008 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 19 παρ.1 του 
Ν.3938/2011 (Φ.Ε.Κ.  Α- 61/31.03.2011) 
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διαθεσιµότητας, εφόσον στην τελευταία περίπτωση δεν επακολούθησε επιβολή ανώτερης 
πειθαρχικής ποινής, καλούνται προς φοίτηση στην επόµενη, µετά την άρση του κωλύµατος, 
εκπαιδευτική περίοδο, εφόσον δεν απώλεσαν τα απαιτούµενα προσόντα. Αν αποφοιτήσουν, 
εντάσσονται, ανάλογα µε το βαθµό επίδοσής τους, στην επετηρίδα µαζί µε τους αποφοιτήσαντες 
συναδέλφους τους κατά την εκπαιδευτική περίοδο κατά την οποία κλήθηκαν για πρώτη φορά 
να φοιτήσουν. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και για τους ανθυπαστυνόµους των οποίων η 
φοίτηση στο Τ.Ε.Μ.Α. διακόπτεται για τους ίδιους ως άνω λόγους. Για τους τελούντες στην 
κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί κώλυµα για πρόταση προς 
φοίτηση ή συµµετοχή στις εξετάσεις, οι καλούµενοι, όµως, προς φοίτηση παραπέµπονται στην 
Υγειονοµική Επιτροπή του άρθρου 55 του π.δ. 584/1985 (ΦΕΚ 205/Α΄), για να αποφανθεί αν η 
υγεία τους επιτρέπει, ακινδύνως, την παρακολούθηση του προγράµµατος. Αν δεν κριθούν 
ικανοί ή αρνηθούν την εξέταση, δεν καλούνται για φοίτηση. 
6. Οι ανθυπαστυνόµοι που προάγονται επ’ ανδραγαθία στο βαθµό του υπαστυνόµου β΄ 
εισάγονται, ύστερα από αίτησή τους, στο Τµήµα Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης 
Ανθυπαστυνόµων, κατά την πρώτη µετά την προαγωγή τους εκπαιδευτική σειρά και 
εξελίσσονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις οι οποίες αφορούν τους αξιωµατικούς του ν.δ. 
649/1970 (ΦΕΚ 176/Α΄). Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται και για τους 
προαγόµενους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 9 του ν.1481/1984 (ΦΕΚ 
152/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α΄). 
7. Οι ανθυπαστυνόµοι της παραγράφου 2 του άρθρου 10, που δεν προάγονται κατ’ εφαρµογή 
των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων, προάγονται µε τη συµπλήρωση είκοσι έξι (26) 
ετών πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, στο βαθµό του υπαστυνόµου β΄, ύστερα 
από αίτησή τους που υποβάλλεται µόνο µία (1) φορά, τον ∆εκέµβριο του προηγούµενου έτους 
αυτού εντός του οποίου συµπληρώνουν τον απαιτούµενο για προαγωγή χρόνο, εφόσον έχουν 
εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων. «Στο βαθµό του Υπαστυνόµου Β΄ προάγονται επίσης µε την 
ίδια ως άνω διαδικασία και οι προαναφερόµενοι Ανθυπαστυνόµοι οι οποίοι συµπληρώνουν 
είκοσι δύο (22) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, εκ των οποίων έντεκα (11) 
στο βαθµό του Ανθυπαστυνόµου, εφόσον είναι αρχαιότεροι των οµοιοβάθµων τους, που 
προάγονται λόγω συµπλήρωσης είκοσι έξι (26) ετών πραγµατικής υπηρεσίας. Οι ανωτέρω 
Υπαστυνόµοι Β΄ εξοµοιώνονται µε Αξιωµατικούς του ν.δ. 649/1970 και µε τη συµπλήρωση 
τριών (3) ετών στο βαθµό τους, προάγονται στο βαθµό του Υπαστυνόµου Α΄, χωρίς να 
δικαιούνται περαιτέρω προαγωγής µε την επιφύλαξη των διατάξεων, των παραγράφων 8 και 
9». (2) 
∆εν προάγονται οι ανθυπαστυνόµοι που έχουν εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων και έχουν τεθεί 
σε διαθεσιµότητα  έχουν παραπεµφθεί ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου ή σε δίκη για 
κακούργηµα και η σχετική πειθαρχική υπόθεση εκκρεµεί. Αυτοί κρίνονται εκτάκτως, µετά την 
άρση του κωλύµατος συνεπεία του οποίου δεν προήχθησαν και, αν εγγραφούν σε πίνακα 
διατηρητέων, προάγονται, αναδροµικά, από τη χρονολογία προαγωγής νεοτέρου τους, 
ανακτώντας την αρχαιότητά τους. 
8. Οι υπαστυνόµοι β΄ και υπαστυνόµοι α΄ της προηγούµενης παραγράφου εκτελούν τα 
καθήκοντα του βαθµού τους, κατέχουν οργανική θέση ανθυπαστυνόµου και µετατίθενται, 
αποσπώνται και µετακινούνται ως ανθυπαστυνόµοι. Όταν καταλαµβάνονται από το όριο ηλικίας 
προάγονται, οι µεν υπαστυνόµοι β΄ στους βαθµούς του υπαστυνόµου α΄ και αστυνόµου β΄, οι 
δε υπαστυνόµοι α΄ στο βαθµό του αστυνόµου β΄, εκτός οργανικών θέσεων, τιθέµενοι εκτός 
υπηρεσίας, τριάντα (30) ηµέρες προ της καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας, εφόσον 
κρίνονται ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους, και αποστρατεύονται 
αυτεπαγγέλτως την 31η ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους, µε το βαθµό στον οποίο προήχθησαν. Για 
τους αξιωµατικούς που προάγονται κατά την παρούσα παράγραφο δεν εφαρµόζονται οι περί 
35ετίας διατάξεις του άρθρου 50 του π.δ. 24/1997 (ΦΕΚ 29/Α΄). 
9. Στους υπαστυνόµους β΄ και υπαστυνόµους α΄, που προάγονται κατά τις διατάξεις της 
παραγράφου 7, απονέµεται εν όψει αποστρατείας, ύστερα από αίτησή τους, ο αµέσως επόµενος 
βαθµός εν αποστρατεία, εφόσον συµπληρώνουν ένα (1) έτος στον κατεχόµενο βαθµό και 
κρίνονται ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους. 

                                                 
2   Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008 (Α΄ 158) τίθεται ως άνω όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 25 παρ. 3 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ Α-63) 
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10. Οι ανθυπαστυνόµοι που δεν προάγονται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 7 
προάγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9. Οι ανθυπαστυνόµοι της 
παραγράφου 6 που προάγονται στο βαθµό του υπαστυνόµου β΄ και δεν εισάγονται ή δεν 
αποφοιτούν ευδόκιµα από το Τ.Ε.Μ.Α., όταν καταλαµβάνονται από το όριο ηλικίας προάγονται 
στους βαθµούς του υπαστυνόµου α΄ και αστυνόµου β΄, εκτός οργανικών θέσεων, και 
αποστρατεύονται,  σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8. 
 
 
 
 

Άρθρο 8 
Εξέλιξη αποφοίτων Τµήµατος Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων 

(Τ.Ε.Μ.Α.) 
1. Οι υπαστυνόµοι β΄ απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α. εξελίσσονται µέχρι και το βαθµό του αστυνοµικού 
υποδιευθυντή. 
2. Οι αξιωµατικοί απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α. προάγονται, εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, 
λόγω συµπληρώσεως 35ετίας ή καταλήψεως από το όριο ηλικίας, εκτός οργανικών θέσεων, 
µέχρι το βαθµό ο µισθός του οποίου τους απονεµήθηκε, όχι όµως πέραν του βαθµού του 
αστυνοµικού διευθυντή οι αστυνόµοι α΄ και οι αστυνοµικοί υποδιευθυντές, και πέραν του 
βαθµού του αστυνοµικού υποδιευθυντή οι υπαστυνόµοι β΄, υπαστυνόµοι α΄ και αστυνόµοι β΄, 
και ύστερα από τριάντα (30) ηµέρες αποστρατεύονται µε το βαθµό στον οποίο προήχθησαν, 
εφόσον κρίνονται ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους. Οι κατά τα ανωτέρω 
προαγόµενοι αστυνόµοι α΄ και αστυνοµικοί υποδιευθυντές στο βαθµό του αστυνοµικού 
διευθυντή λαµβάνουν πλήρη το βασικό µισθό ταξιάρχου, έναν (1) µήνα πριν την αποστρατεία 
τους. 
 

Άρθρο 9 
Εξέλιξη αστυφυλάκων ανακριτικών υπαλλήλων του ν. 2226/1994 

1. Οι αστυφύλακες ανακριτικοί υπάλληλοι του ν. 2226/ 1994 (ΦΕΚ 122/Α΄) προάγονται στο 
βαθµό του υπαρχιφύλακα, αρχιφύλακα και ανθυπαστυνόµου µε τη συµπλήρωση 10, 15 και 25 
ετών πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, αντίστοιχα. 
2. Οι ανθυπαστυνόµοι της προηγούµενης παραγράφου, που καταλαµβάνονται από το όριο 
ηλικίας, που ισχύει κάθε φορά, προάγονται, εν όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, στους 
βαθµούς του υπαστυνόµου β΄ και υπαστυνόµου α΄ εκτός οργανικών θέσεων, τιθέµενοι εκτός 
υπηρεσίας, και ύστερα από τριάντα (30) ηµέρες αποστρατεύονται µε το βαθµό στον οποίο 
προήχθησαν, εξοµοιούµενοι µε αξιωµατικούς του ν.δ. 649/1970. Οι διατάξεις της παρούσας 
παραγράφου εφαρµόζονται και για ανθυπαστυνόµους προερχόµενους από αρχιφύλακες µη 
ανακριτικούς υπαλλήλους που προήχθησαν επ’ ανδραγαθία ή µε βάση άλλες ειδικές διατάξεις. 
3. Οι υπαρχιφύλακες, αρχιφύλακες και ανθυπαστυνόµοι της παραγράφου 1 καταλαµβάνουν 
οργανική θέση αστυφύλακα και µετατίθενται, αποσπώνται και µετακινούνται ως αστυφύλακες. 
Οι υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες εκτελούν καθήκοντα αστυφύλακα και οι ανθυπαστυνόµοι 
καθήκοντα του βαθµού τους. 
 

Άρθρο 10 
Προαγωγικές εξετάσεις αστυφυλάκων – υπαρχιφυλάκων – αρχιφυλάκων 

1. Οι αστυφύλακες, οι υπαρχιφύλακες και οι αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση 
αστυφύλακα δύνανται να προάγονται στο βαθµό του αρχιφύλακα, κατά τα οριζόµενα στο π.δ. 
82/2006, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι αρχιφύλακες της παρούσας παραγράφου καταλαµβάνουν 
οργανικές θέσεις και ασκούν καθήκοντα του βαθµού τους. 
2. Οι αρχιφύλακες της προηγούµενης παραγράφου προάγονται στο βαθµό του ανθυπαστυνόµου 
µε τη συµπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθµό τους. Κατ’ εξαίρεση οι αρχιφύλακες πτυχιούχοι 
Πανεπιστηµίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) προάγονται στο βαθµό του 
ανθυπαστυνόµου εφόσον συµπληρώνουν τουλάχιστον δύο (2) και τρία (3) έτη στο βαθµό, 
αντίστοιχα, και ο τίτλος σπουδών τους δεν λήφθηκε υπόψη για την προαγωγή τους χωρίς 
εξετάσεις στο βαθµό του αρχιφύλακα. 
 

Άρθρο 11 
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Εξέλιξη αστυφυλάκων µη ανακριτικών υπαλλήλων 
1. Οι αστυφύλακες που δεν ασκούν καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου προάγονται στο βαθµό 
του υπαρχιφύλακα και του αρχιφύλακα µε τη συµπλήρωση δώδεκα (12) και δεκαέξι (16) ετών 
πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, αντιστοίχως. 
2. Οι αρχιφύλακες της προηγούµενης παραγράφου που συµπληρώνουν τριάντα τρία (33) έτη 
πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους και αποστρατεύονται µε αίτησή τους ή 
καταλαµβάνονται από το όριο ηλικίας, όπως ισχύει κάθε φορά, προάγονται στους βαθµούς του 
ανθυπαστυνόµου και υπαστυνόµου β΄, εκτός οργανικών θέσεων, τιθέµενοι εκτός υπηρεσίας, 
και ύστερα από τριάντα (30) ηµέρες αποστρατεύονται µε το βαθµό στον οποίο προήχθησαν, 
εξοµοιούµενοι µε αξιωµατικούς του ν.δ. 649/1970. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου 
εφαρµόζονται και για τους αρχιφύλακες που έχουν προαχθεί στο βαθµό αυτόν επ’ ανδραγαθία. 
3. Οι υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες της παραγράφου 1 καταλαµβάνουν οργανική θέση 
αστυφύλακα, εκτελούν καθήκοντα του βαθµού αυτού και µετατίθενται, αποσπώνται και 
µετακινούνται ως αστυφύλακες. 
 

Άρθρο 12 
Σύσταση βαθµού υπαρχιφύλακα 

1. Στην κλίµακα της ιεραρχίας των βαθµών του αστυνοµικού προσωπικού, συνιστάται βαθµός 
υπαρχιφύλακα µεταξύ των βαθµών του αστυφύλακα και του αρχιφύλακα. 
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 2800/2000, µετά τη λέξη «αρχιφύλακας» και πριν 
τη λέξη «αστυφύλακας», προστίθεται η λέξη «υπαρχιφύλακας». 
3. Για την εφαρµογή του άρθρου 36 παρ. 1 του ν.1481/1984 ο βαθµός του υπαρχιφύλακα 
αντιστοιχεί στο βαθµό του επιλοχία στην κλίµακα της ιεραρχίας του Στρατού Ξηράς. 
 

Άρθρο 13 
Ένταξη ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων στο αστυνοµικό προσωπικό 

1. Οι ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες που συµπληρώνουν τριετή πραγµατική υπηρεσία, 
από την ηµεροµηνία µονιµοποίησής τους, εντάσσονται, ύστερα από έγγραφη δήλωσή τους, στο 
αστυνοµικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, µε το βαθµό του αστυφύλακα και έχουν τα 
δικαιώµατα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του βαθµού αυτού, πλην εκείνων που 
αναφέρονται στην άσκηση προανακριτικών καθηκόντων. Η δήλωση ένταξης υποβάλλεται από 
τον ενδιαφερόµενο στην Υπηρεσία που υπηρετεί εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα (30) 
ηµερών από τη συµπλήρωση της τριετούς πραγµατικής υπηρεσίας και αποστέλλεται στη 
∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας. Οι εντασσόµενοι 
ως αστυφύλακες καταλαµβάνουν οργανικές θέσεις αστυφυλάκων και τίθενται κατά το έτος 
ένταξης στο τέλος της επετηρίδας του βαθµού αυτού. Η µεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται µε 
βάση την ηµεροµηνία και τη σειρά αποφοίτησής τους από το οικείο κέντρο εκπαίδευσης. Η 
ένταξη γίνεται µε διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας. 
Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας καταργούνται οι οργανικές θέσεις των 
εντασσόµενων ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων και συνιστώνται ισάριθµες 
οργανικές θέσεις αστυφυλάκων. Οι θέσεις αυτές προστίθενται στις προβλεπόµενες από το 
άρθρο 19 παρ. 2 περίπτωση γ΄ του ν. 2800/2000, όπως ισχύει. Οι υφιστάµενες κενές 
οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων, καθώς και οι οργανικές θέσεις 
των ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που δεν εντάσσονται καταργούνται. Όσοι 
δηλώσουν ότι δεν επιθυµούν την ένταξη ή δεν υποβάλουν δήλωση ένταξης λογίζεται ότι έχουν 
υποβάλει αίτηση απόλυσης και απολύονται. 
2. Οι εντασσόµενοι υποβάλλονται υποχρεωτικά σε συµπληρωµατική εκπαίδευση. Το πρόγραµµα 
της εκπαίδευσης, το ειδικότερο περιεχόµενό της, η διάρκεια και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Οι εκπαιδευόµενοι δεν 
δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα και εκτός έδρας αποζηµίωση, εφόσον η εκπαίδευσή τους αυτή 
πραγµατοποιείται εντός του νοµού, όπου υπηρετούν. 
3. «Οι διατάξεις που διέπουν το αστυνοµικό προσωπικό, όπως ισχύουν κάθε φορά 
εφαρµόζονται και για τους εντασσόµενους, κατά τα ανωτέρω, ως αστυφύλακες. 

  Όπου στις κείµενες διατάξεις προβλέπεται προαγωγή µε βάση το χρόνο πραγµατικής 
υπηρεσίας από την κατάταξη, ο χρόνος αυτός για τους εντασσόµενους υπολογίζεται από τη 
χρονολογία κατάταξής τους, ως ειδικών φρουρών ή συνοριακών φυλάκων, στο οικείο κέντρο 
εκπαίδευσης. Κατά τις µεταθέσεις, για τον υπολογισµό των αντικειµενικών κριτηρίων (µόρια) 
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του άρθρου 3 του π.δ.100/2003, ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται από την 
ηµεροµηνία µονιµοποίησής τους. Οι αστυφύλακες που προέρχονται από ειδικούς φρουρούς 
έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του 
π.δ.100/2003, εφόσον, εντός του έτους έκδοσης της προκήρυξης των θέσεων, συµπληρώνουν 
τουλάχιστον έντεκα (11) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους. Για τους 
αστυφύλακες που προέρχονται από συνοριακούς φύλακες, ο ελάχιστος χρόνος για υποβολή 
αίτησης µετάθεσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία ένταξής τους.». (3) 
4. Οι εντασσόµενοι στο αστυνοµικό προσωπικό, κατά τα ανωτέρω, λαµβάνουν από την 
ηµεροµηνία της ένταξής τους πλήρεις αποδοχές και µισθολογικές προαγωγές αστυφύλακα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2838/2000 (ΦΕΚ 179/Α΄), όπως ισχύουν. Για τις µισθολογικές 
προαγωγές προσµετράται και ο χρόνος υπηρεσίας, ως ειδικού φρουρού ή συνοριακού φύλακα, 
καθώς και ο χρόνος που διανύθηκε στις ένοπλες δυνάµεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 2838/2000. 
5. Οι οργανικές θέσεις αστυφυλάκων που συνιστώνται µε την πράξη ένταξης κατανέµονται, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 2800/2000, στις Υπηρεσίες όπου 
ήταν κατανεµηµένες οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών και συνοριακών 
φυλάκων που καταργούνται. Οι εντασσόµενοι κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, ως 
αστυφύλακες, τοποθετούνται στις Υπηρεσίες που υπηρετούσαν µέχρι την έναρξη ισχύος του 
νόµου αυτού. Οι αστυφύλακες που προέρχονται από συνοριακούς φύλακες υπηρετούν 
υποχρεωτικά για πέντε (5) έτη στις ανωτέρω Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και ∆ίωξης 
Λαθροµετανάστευσης. Κατά το χρονικό διάστηµα που υπηρετούν στις εν λόγω Υπηρεσίες δεν 
εφαρµόζονται σε αυτούς οι διατάξεις περί εντοπιότητας των αστυνοµικών. Οι αστυφύλακες 
αυτοί, στο διάστηµα του υποχρεωτικού χρόνου παραµονής, µπορούν να µετατεθούν µόνον 
όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκτακτης µετάθεσης που προβλέπονται από τον κανονισµό 
µεταθέσεων του αστυνοµικού προσωπικού. 
«∆εν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισµούς οι αστυφύλακες που προέρχονται από 
συνοριακούς φύλακες όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνυπηρέτησης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ.100/2003, ανεξαρτήτως αν υπάρχει κενή οργανική θέση στην 
Υπηρεσία µετάθεσης.» (4) 
6. Οι ειδικοί φρουροί ή συνοριακοί φύλακες, που τελούν σε κατάσταση µονίµου διαθεσιµότητας, 
µετά την ένταξή τους ως αστυφύλακες, εξελίσσονται περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις που 
ισχύουν για το αστυνοµικό προσωπικό της κατηγορίας αυτής. 
«7. Το χρονικό όριο των πέντε (5) ετών, που ορίζεται στις παραγράφους 3 και 5, δεν ισχύει για 
το αστυνοµικό προσωπικό που προέρχεται από συνοριακούς φύλακες και µετατίθεται, 
αποσπάται ή µετακινείται ύστερα από αίτησή του σε Υπηρεσίες των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων 
Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Λέσβου, Σάµου, Χίου, Α΄ ∆ωδεκανήσου και Β΄ ∆ωδεκανήσου. 
Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη µπορεί να ορίζονται και άλλες Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις όπου επιτρέπεται η απόσπαση, 
µετακίνηση ή µετάθεση του εν λόγω προσωπικού.» (5) 
 
 

Άρθρο 14 
Ρύθµιση θεµάτων κατάταξης και µεταθέσεων αστυνοµικού προσωπικού 

1. Οι Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας είναι παραγωγικές σχολές. 
Ως παραγωγικές σχολές θεωρούνται και οι Σχολές Χωροφυλάκων, Ενωµοταρχών και 
Ανθυποµοιράρχων του πρώην Σώµατος της Χωροφυλακής, καθώς και οι αντίστοιχες του πρώην 
Σώµατος της Αστυνοµίας Πόλεων. 
2.α. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 
(ΦΕΚ 122/Α΄) αντικαθίστανται µε εδάφιο, ως εξής: 

                                                 
3   Η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3686/2008 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 19 παρ.2 
του Ν.3938/2011 (Φ.Ε.Κ.  Α- 61/31.03.2011) 
4   Το εντός «» εδάφιο της  παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3686/2008 τίθεται ως άνω όπως προστέθηκε µε το 
άρθρο 19 παρ.3 του Ν.3938/2011 (Φ.Ε.Κ.  Α- 61/31.03.2011) 
5   Στο άρθρο 13 του ν. 3686/2008 (Α΄ 158) προστίθεται παράγραφος 7 ως ανωτέρω µε το άρθρο 28 παρ.12 
του Ν.4033/2011 
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«Από τον αριθµό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Αξιωµατικών, ποσοστό 40% 
προέρχεται υποχρεωτικά από Ανθυπαστυνόµους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και 
Αστυφύλακες, οι οποίοι εισάγονται στο Γ΄ εξάµηνο.» 
β. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ εφαρµόζονται από το επόµενο, από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόµου, εκπαιδευτικό έτος. 
3.α. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2713/1999 (ΦΕΚ 89/Α΄)  αντικαθίσταται ως εξής: 
«6. Οι αστυνοµικοί της ως άνω Υπηρεσίας µετά τη λήξη της θητείας τους µετατίθενται στην 
Υπηρεσία από την οποία προέρχονται ακόµη και αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση ή σε 
οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία της ίδιας περιοχής µετάθεσης.» 
β. Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ εφαρµόζονται για το αστυνοµικό προσωπικό που µετατίθεται 
στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 
 
 
 

Άρθρο 15 
Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις 

1. Για τις προαγωγές του αστυνοµικού προσωπικού στους βαθµούς του υπαστυνόµου β΄ και 
άνω, που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, 9 και του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 10 του άρθρου 7, καθώς και των άρθρων 9 και 11, και ενεργούνται από τα 
αρµόδια Συµβούλια Κρίσεων εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 
2. Οι ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόµου, έχουν πραγµατική υπηρεσία πέραν των τριών (3) ετών από τη µονιµοποίησή τους, 
υποβάλλουν τη δήλωση ένταξης της παρ. 1 του άρθρου 13 εντός ανατρεπτικής προθεσµίας 
τριάντα (30) ηµερών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. 
3. Οι ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες στους οποίους απονεµήθηκε αστυνοµικό αριστείο 
ανδραγαθίας για πράξη που τέλεσαν πριν την ένταξή τους, εντάσσονται στο αστυνοµικό 
προσωπικό γενικών καθηκόντων µε το βαθµό του υπαρχιφύλακα και λογίζεται ότι έχουν 
συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο υπηρεσίας για τη συµµετοχή τους στις προαγωγικές 
εξετάσεις του π.δ. 82/2006. 
4. Οι ανθυπαστυνόµοι, αρχιφύλακες και αστυφύλακες για τους οποίους, κατά τη δηµοσίευση 
του παρόντος νόµου έχει παρέλθει η προθεσµία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 1 
του π.δ. 241/1999 (ΦΕΚ 200/Α΄) για τη δήλωση υπαγωγής στο όριο ηλικίας του 55ου έτους, 
µπορεί να ζητήσουν την υπαγωγή τους στο όριο ηλικίας αυτό µε έγγραφη δήλωσή τους, που 
υποβάλλεται στην υπηρεσία που υπηρετούν, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) 
ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει 
από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
5. Η πλήρωση των οργανικών θέσεων που προβλέπονται από το άρθρο 5 θα γίνει κατά τις 
τακτικές κρίσεις των αξιωµατικών του έτους 2009. 
6. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου που αφορούν προαγωγές προσωπικού δεν ισχύουν 
αναδροµικά, δεν θεµελιώνουν δικαίωµα λήψης αναδροµικών αποδοχών και δεν δηµιουργούν 
δικαίωµα αναδροµικών κρίσεων και προαγωγών, σε καµία περίπτωση. 
7. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και της παραγράφου 2 του άρθρου 8 ισχύουν 
από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Άρθρο 16 
Καταργούµενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται: 
α. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 28 του ν. 1481/ 1984(ΦΕΚ 152/Α΄). 
β. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.1339/1983 (ΦΕΚ 35/Α΄). 
 

Άρθρο 17 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από 1.1.2009, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις. 
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την 
εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. 
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