Τελευταία ενηµέρωση: 18/12/2012

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ

24 / 1997

(ΦΕΚ Α-29/28-2-1997)

Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη
των αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας.
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ :
Το Π.∆.24/1997 τίθεται ως κατωτέρω µε ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις των : Π.∆.36/1998 ,
Π.∆.31/1999, Π.∆.147/2000 Π.∆.324/2000, Π.∆.104/2000, Π.∆.46/2001, Π.∆ 99/2002, Π.∆.106/2002,
Π.∆.373/2002, Π.∆.132/2002, Π.∆.91/2003, Π.∆ 112/2009, Π.∆.101/2011, Π.∆.133/2012.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1, εδάφια γ', δ', στ' και θ' και παρ. 7 του
ν.1481/1984 "Οργανισµός Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης" (Α'- 152), όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α'- 49).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα" (Α'-137),το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (Α'-154).
3. Την υπ αριθµ. 1107147/1239/0006/4-10-1996 (ΦΕΚ 922/8/7.10.1996) απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών "Ανάθεση αρµοδιοτήτων
Υπουργού Οικονοµικών στους Υφυπουργούς Οικονοµικών".
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισµού για το έτος 1997 ύψους 53 εκατ. δρχ., η οποία µέχρι το
2000 θα αυξηθεί σε 135 εκατ. δρχ. και θα καλύπτεται από τις πιστώσεις των ΚΑΕ
411, 421, 424, 425 και 429 του Ε.Φ. 43110 "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ".
5. Την υπ αριθµ. 62/1997 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ύστερα
από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και ∆ηµόσιας Τάξης και του
Υφυπουργού Οικονοµικών, α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Άρθρο 1
Έννοια και διάκριση Αξιωµατικών
1. Αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας είναι όσοι κατέχουν βαθµό Υπαστυνόµου Β' και
άνω, διακρίνονται δε σε αξιωµατικούς γενικών καθηκόντων και αξιωµατικούς ειδικών
καθηκόντων.
2. Οι αξιωµατικοί ειδικών καθηκόντων διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: (1)
α) Ιερείς.
1

Σχόλια:Οι κατηγορίες των αξιωµατικών ειδικών καθηκόντων καθορίζονται πλέον από τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1 του Π.∆ 373/2002 (Α΄- 320)ήτοι:
• α) Ιερείς.
• β) Υγειονοµικοί, στους οποίους περιλαµβάνονται οι ιατροί, οδοντίατροι, ψυχολόγοι, βοηθοί ακτινολογικών
εργαστηρίων, βοηθοί µικροβιολογικών εργαστηρίων, οδοντοτεχνικοί, φυσιοθεραπευτές και νοσηλευτές.
• γ) Αστυκτηνίατροι.
• δ) Εγκληµατολογικών εργαστηρίων, στους οποίους περιλαµβάνονται οι χηµικοί, βιοχηµικοί, βιολόγοι,
ηλεκτρολόγοι µηχανικοί, φυσικοί ηλεκτρονικοί, µηχανολόγοι µηχανικοί, µεταλλουργοί µηχανικοί, µηχανικοί
ηλεκτρονικοί ή φυσικοί ηλεκτρολόγοι, φυσικοί ειδικότητας Βλητικής, χηµικοί τοξικολόγοι, τεχνολόγοι
τροφίµων, ηλεκτρονικοί πληροφορικής, φωτογράφοι και τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων.
• ε) Πληροφορικής.
• στ) Τεχνικοί, στους οποίους περιλαµβάνονται οι ηλεκτρολόγοι µηχανικοί, µηχανολόγοι µηχανικοί, χηµικοί
µηχανικοί, πολιτικοί µηχανικοί, µηχανικοί – ηλεκτρονικοί ραδιοεπικοινωνιών, ηλεκτρονικοί, ασυρµατιστές,
µηχανολόγοι, κλωστοϋφαντουργοί, πολιτικοί µηχανικοί δοµικών έργων, γραφίστες και ηλεκτρολόγοι.
• ζ) οικονοµικοί.
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β) Υγειονοµικοί, στους οποίους περιλαµβάνονται οι ιατροί, οδοντίατροι, ψυχολόγοι,
βοηθοί
ακτινολογικών
εργαστηρίων,
βοηθοί
µικροβιολογικών
εργαστηρίων,
οδοντοτεχνικοί και φυσιοθεραπευτές.
γ) Αστυκτηνίατρους.
δ) Εγκληµατολογικών εργαστηρίων, στους οποίους περιλαµβάνονται οι χηµικοί,
βιοχηµικοί, βιολόγοι, ηλεκτρολόγοι µηχανικοί, φυσικοί ηλεκτρονικοί, φαρµακοποιοί,
τεχνολόγοι τροφίµων και πτυχιούχοι τµήµατος ιατρικών εργαστηρίων.

Άρθρο 2
Προέλευση αξιωµατικών. (2)
1. Οι µόνιµοι αξιωµατικοί γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας προέρχονται από :
α. Απόφοιτους της Σχολής Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας και
β. Ανθυπαστυνόµους ή Αρχιφύλακες που προάγονται σε αξιωµατικούς, βάσει ειδικών
διατάξεων.
2. Για την προέλευση, τα προσόντα και τον τρόπο πρόσληψης των αξιωµατικών ειδικών
καθηκόντων εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά για τα θέµατα αυτά
διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ- ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
Άρθρο 3
Ιεραρχία.
1. Η ιεραρχία περιλαµβάνει την ιεραρχία των βαθµών και την ιεραρχία των καθηκόντων.
Ιεραρχία των βαθµών είναι η σειρά αυτών, ιεραρχία δε των καθηκόντων η κλίµακα της
∆ιοικήσεως. Ανάλογα µε τη θέση τους στην ιεραρχία των βαθµών, οι αξιωµατικοί έχουν την
ιδιότητα του ανωτέρου ή κατωτέρου, ανάλογα δε µε τη θέση τους στην ιεραρχία των
καθηκόντων έχουν την ιδιότητα του προϊσταµένου ή υφισταµένου.
2. Οι οµοιόβαθµοι αξιωµατικοί, ανάλογα µε την αρχαιότητά τους, έχουν την ιδιότητα του
αρχαιότερου ή νεότερου, εάν δε συνδέονται µε σχέση διοικητικής υπαγωγής ή εξαρτήσεως, η
αρχαιότητα έχει ισχύ διαφοράς βαθµού.
3. Μεταξύ των Σωµάτων Ελληνικής Αστυνοµίας και Πυροσβεστικού το προβάδισµα έχει η
Αστυνοµία.
Άρθρο 4
Βαθµοί αξιωµατικών.
1. Ο βαθµός καθιερώνει την ικανότητα για άσκηση ορισµένων καθηκόντων, παρέχει δε
δικαιώµατα και επιβάλλει υποχρεώσεις.
2. Οι βαθµοί των αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας και η αντιστοιχία αυτών προς τους
βαθµούς των αξιωµατικών του Στρατού Ξηράς και του Πυροσβεστικού Σώµατος έχουν ως
ακολούθως:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Αντ/γος Αστυν. Αρχηγός
Αντιστράτηγος Αστυνοµίας
Υποστράτηγος Αστυνοµίας

Αντ/γος Αρχηγός ΓΕΣ
Αντιστράτηγος
Υποστράτηγος

Αντ/γος Πυρ/κού Αρχηγός
Υπ/γος Πυροσβεστικού

2

Σχετικά :
1. Π.∆ 373/2002 (Α΄- 320) «Προέλευση, προσόντα, πρόσληψη , µετάταξη και εξέλιξη αστυνοµικού προσωπικού
ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας».
2. 6015/2/1-δ από 18-9-1995 απόφαση Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας «Προέλευση , προσόντα, επιλογή και
πρόσληψη του Ιερέα της Ελληνικής Αστυνοµίας»(Β΄-835)
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Ταξίαρχος Αστυνοµίας
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής
Αστυνοµικός Υποδιευθυντής
Αστυνόµος Α'
Αστυνόµος Β'
Υπαστυνόµος Α'
Υπαστυνόµος Β'

Ταξίαρχος
Συνταγµατάρχης
Αντισυνταγµατάρχης
Ταγµατάρχης
Λοχαγός
Υπολοχαγός
Ανθυπολοχαγός

Αρχιπύραρχος
Πύραρχος
Αντιπύραρχος
Επιπυραγός
Πυραγός
Υποπυραγός
Ανθυποπυραγός

3. Στην κλίµακα της ιεραρχίας των βαθµών οι Αντιστράτηγοι, Υποστράτηγοι και Ταξίαρχοι
είναι ανώτατοι, οι Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές, Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές και Αστυνόµοι Α' είναι
ανώτεροι και οι Αστυνόµοι Β', Υπαστυνόµοι Α' και Υπαστυνόµοι Β' είναι κατώτεροι αξιωµατικοί.
4. Ο βαθµός του αξιωµατικού απονέµεται µε προεδρικό διάταγµα, δεν στερείται δε αυτού ο
αξιωµατικός παρά µόνο ένεκα των εξής αιτίων:
α. Στερήσεως των πολιτικών δικαιωµάτων, καταγνωσθείσης µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση.
β. Αποτάξεως, ύστερα από τελεσίδικη απόφαση πειθαρχικού συµβουλίου.
5. Η στέρηση του βαθµού γίνεται µε προεδρικό διάταγµα και είναι οριστική, ο δε στερηθείς του
βαθµού ουδέποτε ανακτά αυτόν, ειµή µόνον σε περίπτωση απονοµής χάριτος.
Άρθρο 5
Αρχαιότητα αξιωµατικών.
1. Η αρχαιότητα των αξιωµατικών, γενικών και ειδικών καθηκόντων, σε κάθε βαθµό
προσδιορίζεται από τη χρονολογία κτήσεως του βαθµού και ως τέτοια λογίζεται η χρονολογία
υπογραφής του σχετικού προεδρικού διατάγµατος, εκτός των αποφοιτώντων από τις οικείες
Σχολές για τους οποίους ως χρονολογία κτήσεως του βαθµού λογίζεται η ηµεροµηνία
ορκωµοσίας τους. Προκειµένου περί αναδροµικώς προαγόµενων, η χρονολογία κτήσεως του
βαθµού καθορίζεται στο σχετικό προεδρικό διάταγµα.
2. Ανεξάρτητα από τη χρονολογία κτήσεως του βαθµού:
α. Οι αξιωµατικοί γενικών καθηκόντων είναι αρχαιότεροι των οµοιόβαθµων τους ειδικών
καθηκόντων.
β. Οι εν ενεργεία αξιωµατικοί είναι αρχαιότεροι των οµοιοβάθµων τους που ανακαλούνται από
την εφεδρεία στην ενεργό υπηρεσία.
3. Σε περίπτωση ταυτοχρόνου πρόσληψης ή προαγωγής οµοιοβάθµων αξιωµατικών ειδικών
καθηκόντων διαφόρων κατηγοριών, η µεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται από τη σειρά
αναγραφής τους στο άρθρο 1 παρ. 2 του παρόντος. Επί ταυτόχρονης πρόσληψης οµοιοβάθµων
αξιωµατικών της αυτής κατηγορίας, η µεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται βάσει της σειράς
αναγραφής των ειδικοτήτων τους στο άρθρο 1 παρ. 2 του παρόντος και προκειµένου περί
αξιωµατικών της αυτής ειδικότητας βάσει της σειράς εγγραφής τους στον πίνακα ικανών για
πρόσληψη.
4. Η αρχαιότητα των Υπαστυνόµων Β' που αποφοιτούν από την Σχολή Αξιωµατικών
καθορίζεται µε βάση το βαθµό αποφοίτησης από τη Σχολή. Με τον ίδιο τρόπο καθορίζεται και η
αρχαιότητα των Υπαστυνόµων Β' που αποφοιτούν από το Τµήµα Επαγγελµατικής
Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων (Τ.Ε.Μ.Α.).
5. Οι Αξιωµατικοί που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωµατικών είναι πάντοτε αρχαιότεροι των
οµοιοβάθµων τους που προέρχονται από το Τ.Ε.Μ.Α., οι οποίοι απέκτησαν το βαθµό τους µέσα
στο ίδιο ηµερολογιακό έτος. Ειδικότερα, οι Αστυνόµοι Β' της Σχολής Αξιωµατικών θεωρούνται
αρχαιότεροι έναντι των ενωρίτερα προαχθέντων οµοιόβαθµων τους εκ του Τ.Ε.Μ.Α., εφόσον
αµφότεροι προήχθησαν στο βαθµό του Υπαστυνόµου Α' µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος.
6. Η κατά τα ανωτέρω καθοριζοµένη αρχαιότητα των αξιωµατικών διατηρείται καθ' όλη τη
διάρκεια της σταδιοδροµίας τους, εκτός αν επέλθουν µεταβολές συνεπεία:
α. Προαγωγής κατ' εκλογή σε χρόνο προγενέστερο των κατ' αρχαιότητα προαγόµενων.
β. Κρίσης τους ως παραµενόντων στον ίδιο βαθµό.
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γ. Κρίσης Αστυνοµικών Υποδιευθυντών που διανύουν τον τελευταίο βαθµό εξελίξεως, ως
διατηρητέων.
δ. Προαγωγής κατ' εξαίρεση σύµφωνα µε το άρθρο 42 παρ. 2 του παρόντος.
ε. Απώλειας αρχαιότητας συνεπεία επιβολής πειθαρχικής ποινής αργίας
µε απόλυση κατά τις διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου.
στ. Μη συµπληρώσεως των τυπικών και ειδικών για προαγωγή προσόντων, που οφείλεται
στους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 16 και 17 του παρόντος.
Άρθρο 6
Αρχαιότητα αξιωµατικών των Σωµάτων.
1. Η αρχαιότητα οµοιόβαθµων αξιωµατικών γενικών και ειδικών καθηκόντων, µεταξύ των
Σωµάτων Ελληνικής Αστυνοµίας και Πυροσβεστικού, σε κάθε βαθµό, καθορίζεται από τη
χρονολογία κτήσεως του κατεχόµενου βαθµού, προκειµένου δε περί αποφοιτώντων από τις
Παραγωγικές Σχολές Αξιωµατικών το ίδιο ηµερολογιακό έτος ή προαγόµενων κατά τις τακτικές
κρίσεις του αυτού έτους, βάσει της σειράς προβαδίσµατος των Σωµάτων.
2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο αρχαιότητα δεν επηρεάζει την κατά τις εθιµοτυπικές
εκδηλώσεις παράσταση ή εκπροσώπηση των Σωµάτων Ελληνικής Αστυνοµίας και
Πυροσβεστικού, η οποία καθορίζεται πάντοτε βάσει της σειράς προβαδίσµατος αυτών.
Άρθρο 7
Επετηρίδες αξιωµατικών.
1. Για τους αξιωµατικούς γενικών και ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας
τηρούνται από τη ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού/Υ.∆.Τ. οι παρακάτω επετηρίδες:
α. Γενικών καθηκόντων :
(1) Αποφοίτων της Σχολής Αξιωµατικών.
(2) Αποφοίτων του Τµήµατος Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων.
(3) Προαγόµενων βάσει ειδικών διατάξεων.
(4) Μονίµου ∆ιαθεσιµότητας µη δικαιουµένων περαιτέρω προαγωγής.
β. Ειδικών καθηκόντων. (3)
(1) Ιερέων
(2) Ιατρών και οδοντιάτρων
(3) Ψυχολόγων
(4) Αστυκτηνιάτρων
(5)Αξιωµατικών Εγκληµατολογικών Εργαστηρίων πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων.
(6) Υγειονοµικών Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.
(7) Αξιωµατικών Εγκληµατολογικών Εργαστηρίων πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.
2. Οι αξιωµατικοί Μονίµου ∆ιαθεσιµότητας που δικαιούνται περαιτέρω προαγωγής και οι
ανακαλούµενοι από τη εφεδρεία αξιωµατικοί εντάσσονται ανάλογα µε την προέλευσή τους σε
µία από τις ανωτέρω επετηρίδες.

3

Σχόλια:* Οι επετηρίδες των αξιωµατικών ειδικών καθηκόντων προβλέπονται πλέον από τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου1 του Π.∆ 373/2002, ήτοι:
Για τους ανωτέρω αξιωµατικούς τηρείται από τη ∆/νση Αστυνοµικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνοµίας αντίστοιχη κατά κατηγορία επετηρίδα ως ακολούθως:
α) Ιερέων.
β) Ιατρών και οδοντιάτρων.
γ) Ψυχολόγων.
δ) Αστυκτηνιάτρων.
ε) Εγκληµατολογικών εργαστηρίων Πτυχιούχων Πανεπιστηµίου.
στ) Πληροφορικής Πτυχιούχων Πανεπιστηµίου.
η) Οικονοµικών.
θ) Εγκληµατολογικών Εργαστηρίων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι
ι) Πληροφορικής Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι
ια) Τεχνικών Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι
ιβ) Υγειονοµικών Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Άρθρο 8
Είδη καταστάσεων.
1. Οι καταστάσεις των αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας είναι:
α. Η ενεργός υπηρεσία.
β. Η υπηρεσία γραφείου.
γ. Η µακρά αναρρωτική άδεια.
δ. Η διαθεσιµότητα.
ε. Η αργία µε πρόσκαιρη παύση.
στ. Η αργία µε απόλυση.
ζ. Η µόνιµη διαθεσιµότητα.
2. Η θέση του αξιωµατικού σε νέα κατάσταση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας
Τάξης. Ειδικά η θέση στην κατάσταση της διαθεσιµότητας των ανωτέρων και κατωτέρων
αξιωµατικών γίνεται µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας.
3. Εάν ο αξιωµατικός τέθηκε σε διαθεσιµότητα για ορισµένο χρόνο, είτε σε αργία µε πρόσκαιρη
παύση ή αργία µε απόλυση, επανέρχεται αυτοδίκαια στην προηγούµενη κατάσταση µόλις λήξει
ο καθορισµένος µε την απόφαση χρόνος, χωρίς άλλη διατύπωση, υποχρεούµενος εάν
επανέρχεται στην ενεργό υπηρεσία ή την υπηρεσία γραφείου να παρουσιαστεί αµέσως στην
Υπηρεσία του.
Άρθρο 9
Ενεργός υπηρεσία.
Ενεργός υπηρεσία είναι η κατάσταση του αξιωµατικού που ανήκει στη δύναµη οποιασδήποτε
Υπηρεσίας του Σώµατος και εκτελεί υπηρεσία, είναι δε ικανός να χρησιµοποιηθεί σε
οποιαδήποτε θέση ή αποστολή που προβλέπεται για την κατηγορία και τον βαθµό του. Ως
ενεργός υπηρεσία λογίζεται και η φοίτηση σε σχολές ή κέντρα εκπαίδευσης, καθώς και η
προσωρινή απουσία σε άδεια προβλεπόµενη από τον οικείο κανονισµό ή για λόγους υγείας,
εξαιρουµένης της µακράς αναρρωτικής άδειας.
Άρθρο 10
Υπηρεσία γραφείου.
1. Η υπηρεσία γραφείου είναι η κατάσταση του αξιωµατικού που κρίθηκε σωµατικά ανίκανος
για την εκτέλεση άλλης υπηρεσίας, πλην της υπηρεσίας γραφείου.
2. Οι αξιωµατικοί µέχρι και του βαθµού του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή, για τους οποίους οι
αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές της Ελληνικής Αστυνοµίας γνωµάτευσαν ότι είναι ανίκανοι για
την ενεργό υπηρεσία, ικανοί όµως για υπηρεσία γραφείου, εφόσον έχουν συµπληρώσει 25 έτη
πραγµατικής υπηρεσίας στο Σώµα, παραπέµπονται, κατόπιν διαταγής του Υπουργού ∆ηµόσιας
Τάξης, στο αρµόδιο συµβούλιο κρίσεων, το οποίο, εκτιµώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες,
αποφαίνεται οριστικά για την παραµονή τους στο Σώµα για εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου ή
την αποστρατεία τους, για λόγους υγείας. Αν δεν έχουν συµπληρώσει 25 έτη πραγµατικής
υπηρεσίας, τίθενται στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, χωρίς να απαιτείται απόφαση του
αρµοδίου συµβουλίου κρίσεων.
3. Αξιωµατικοί κρινόµενοι κατάλληλοι για υπηρεσία γραφείου, για κανένα λόγο δεν δύνανται
να επανέλθουν στην κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας.
4. Οι αξιωµατικοί υπηρεσίας γραφείου δεν καταλαµβάνουν οργανικές θέσεις, παραµένουν όµως
εντεταγµένοι στις επετηρίδες τους, χωρίς να χάνουν την αρχαιότητά τους και τοποθετούνται
κατά τις περί τοποθετήσεως των αξιωµατικών διατάξεις, αναλόγως των προσόντων τους ή των
ειδικών γνώσεων, µη δυνάµενοι ν' ασκήσουν διοίκηση.
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Άρθρο 11
Μακρά αναρρωτική άδεια.
Μακρά αναρρωτική άδεια είναι η κατάσταση των αξιωµατικών που τίθενται προσωρινώς εκτός
υπηρεσίας, ένεκα νοσήµατος ή τραύµατος, ύστερα από γνωµάτευση της αρµόδιας υγειονοµικής
επιτροπής της Ελληνικής Αστυνοµίας, που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού
υγειονοµικής υπηρεσίας του Σώµατος.
Άρθρο 12
∆ιαθεσιµότητα.
∆ιαθεσιµότητα είναι η κατάσταση του αξιωµατικού που τίθεται προσωρινώς εκτός υπηρεσίας,
για τους λόγους που αναφέρονται στο πειθαρχικό δίκαιο του αστυνοµικού προσωπικού.
Άρθρο 13
Αργίες.
Η αργία µε πρόσκαιρη παύση και η αργία µε απόλυση είναι ανώτερες πειθαρχικές ποινές. Στις
καταστάσεις αυτές τίθενται οι αξιωµατικοί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο πειθαρχικό δίκαιο του
αστυνοµικού προσωπικού.
Άρθρο 14
Μόνιµη διαθεσιµότητα.
1. Μόνιµη διαθεσιµότητα είναι η κατάσταση του αξιωµατικού που τίθεται µόνιµα εκτός της
ενεργού υπηρεσίας, επειδή κατέστη ανίκανος για εκτέλεση υπηρεσίας, συνεπεία τραυµάτων ή
παθήσεων από τραύµατα, ένεκα της υπηρεσίας ή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και ένεκα
ταύτης, ύστερα από γνωµάτευση της αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής.
2. Οι τιθέµενοι στην κατάσταση της µόνιµης διαθεσιµότητας, υποχρεούνται σε επανεξέταση, εφ
άπαξ, από την Αναθεωρητική Υγειονοµική Επιτροπή, στην οποία παραπέµπονται εντός διµήνου,
από την παρέλευση τριετίας από τη χρονολογία της προηγούµενης γνωµάτευσης, βάσει της
οποίας τέθηκαν στην κατάσταση αυτή. Εξ' αυτών, οι κρινόµενοι κατά τη νέα εξέταση ανίκανοι
για εκτέλεση υπηρεσίας παραµένουν οριστικά στην κατάσταση της µόνιµης διαθεσιµότητας, οι
δε λοιποί, κρινόµενοι ικανοί για την ενεργό υπηρεσία ή για υπηρεσία γραφείου, τίθενται στην
κατάσταση αυτή, κατά περίπτωση. Οι αρνούµενοι να υποβληθούν στην επανεξέταση
επανέρχονται στην κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας.
3. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο επανεξέταση για τελική κρίση της σωµατικής τους
ικανότητας δεν απαιτείται, για όσους αξιωµατικούς η αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή
γνωµατεύει ότι η πάθησή τους, λόγω της φύσεώς της, είναι οριστική και ανεπίδεκτη θεραπείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'
ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Άρθρο 15
Γενικά τυπικά προσόντα.
1. Γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα είναι ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας στον
κατεχόµενο βαθµό και ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας αξιωµατικού, προ της συµπληρώσεως
των οποίων οι αξιωµατικοί δεν επιτρέπεται να προαχθούν, επιφυλασσοµένων των διατάξεων
του άρθρου 43 του παρόντος, καθώς και των διατάξεων που ρυθµίζουν τις προαγωγές
συνεπεία απονοµής του Αστυνοµικού Αριστείου Ανδραγαθίας ή ανακηρύξεως των αξ/κών ως
Ολυµπιονικών.
2. Ο κατά βαθµόν ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των αξιωµατικών αυτοτελώς ή σε συνδυασµό
µε τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας αυτών ως αξιωµατικών, καθορίζεται ως ακολούθως :
α. Υπαστυνόµος Β' 3 έτη.
β. Υπαστυνόµος Α' 4 έτη.
«γ. Αστυνόµος Β΄ 4 έτη στο βαθµό ή 12 έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού, από την
οποία 3 έτη στο βαθµό.
δ. Αστυνόµος Α΄ 4 έτη στο βαθµό ή 16 έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού, από την οποία
3 έτη στο βαθµό.
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ε. Αστυνοµικός Υποδιευθυντής 4 έτη στο βαθµό ή 20 έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού,
από την οποία 2 έτη στο βαθµό.
στ. Αστυνοµικός ∆ιευθυντής 2 έτη στο βαθµό ή 22 έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού, από
την οποία 1 έτος στο βαθµό.
ζ. Ταξίαρχος 1 έτος στο βαθµό ή 24 έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού, από την οποία 6
µήνες στο βαθµό». (4)
η. Υποστράτηγος ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στο βαθµό.
3. Για τους Υπαστυνόµους Β' ειδικών καθηκόντων, για τους οποίους τα έτη φοιτήσεως στα
Α.Ε.Ι., από τα οποία απόχτησαν το πτυχίο που αποτέλεσε απαραίτητο τυπικό προσόν για την
ένταξή τους στην κατηγορία των ειδικών καθηκόντων, είναι περισσότερα των ετών φοιτήσεως
της Σχολής Αξιωµατικών, ο κατά την παρ. 2 εδάφ. α' του παρόντος άρθρου ελάχιστος χρόνος
παραµονής µειούται κατά τόσα έτη όσα τα επιπλέον έτη φοιτήσεως, µη δυνάµενος όµως να
είναι µικρότερος του ενός (1) έτους. Τα επιπλέον αυτά έτη φοιτήσεως προσµετρούνται και κατά
τον υπολογισµό της συνολικής υπηρεσίας αξιωµατικού.
4. Οι αξιωµατικοί ειδικών καθηκόντων που εισέρχονται στο Σώµα ή µετατάσσονται στην
κατηγορία αυτή µε βαθµό ανώτερο του Υπαστυνόµου Β', καθόσον αφορά τη συµπλήρωση της
συνολικής υπηρεσίας αξιωµατικού για την απόκτηση δικαιώµατος προαγωγής, λογίζεται ότι
έχουν συµπληρώσει τον προβλεπόµενο από το παρόν άρθρο χρόνο υπηρεσίας για τους
κατωτέρους του βαθµού µε τον οποίο εισέρχονται βαθµούς.
5. Οι αξιωµατικοί ειδικών καθηκόντων που προέρχονται από µετάταξη αστυνοµικού
προσωπικού, για την απόκτηση των τυπικών προσόντων της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, θεωρείται ότι έχουν συµπληρώσει το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αξιωµατικού που
συµπλήρωσαν νεότεροι στην επετηρίδα συνάδελφοί τους που προσελήφθησαν ως ιδιώτες,
εφόσον οι τελευταίοι δεν απώλεσαν αρχαιότητα κατ' εφαρµογή των διατάξεων περί
καταστάσεων αξιωµατικών.
6. Αξιωµατικοί προαγόµενοι ή προτασσόµενοι στην επετηρίδα, βάσει ειδικών διατάξεων,
θεωρείται ότι συµπληρώνουν τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα που συµπληρώνει ο
αµέσως, µετά την προαγωγή ή πρόταξή τους στην επετηρίδα, νεότερός τους.
7. Ο χρόνος της αναδροµικής προαγωγής θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας στο βαθµό.

Άρθρο 16
Υπολογισµός χρόνου υπηρεσίας στο βαθµό
1. Για τον υπολογισµό του ελαχίστου χρόνου υπηρεσίας σε κάθε βαθµό, καθώς και του
συνολικού χρόνου υπηρεσίας αξιωµατικού, καθόσον αφορά τη συµπλήρωση των γενικών
τυπικών προσόντων προαγωγής, δεν προσµετρείται ο χρόνος κατά τον οποίον οι αξιωµατικοί
απείχαν από την υπηρεσία, λόγω :
α. Εκτίσεως στερητικής της ελευθερίας ποινής.
β. Προσωρινής κρατήσεως, εφόσον δεν επακολούθησε απαλλακτικό βούλευµα ή αθωωτική
απόφαση.
γ. ∆ιαθεσιµότητας, εφόσον επακολούθησε η επιβολή ανώτερης πειθαρχικής ποινής.
δ. Εκτίσεως ποινής αργίας µε απόλυση ή αργίας µε πρόσκαιρη παύση.
ε. Παράνοµης απουσίας.
στ. Αδείας άνευ αποδοχών.
ζ. Εκπαιδευτικής αδείας πέραν των δύο (2) ετών.
2. Επίσης, δεν προσµετρείται, κατά τον υπολογισµό του ελαχίστου χρόνου υπηρεσίας στο
βαθµό, ο χρόνος αποχής από την υπηρεσία για λόγους υγείας πέραν του έτους για τους
βαθµούς για τους οποίους ο απαιτούµενος ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας αυτοτελώς ή σε
4

Οι περιπτώσεις γ΄ έως ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 24/1997 (Α΄ 29), όπως έχουν τροποποιηθεί µε το
άρθρο 1 του π.δ. 106/2002 (Α΄ 88) και το άρθρο 1 του π.δ. 46/2001 (Α΄ 33) τίθενται ως άνω όπως
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Π.∆. 101/2011 (Α-235)

PoliceNET of Greece – http://www.policenet.gr

7

συνάρτηση προς το συνολικό χρόνο υπηρεσίας ως αξιωµατικού είναι µείζων των δύο (2) ετών
και πέραν του τριµήνου, όταν ο απαιτούµενος ελάχιστος χρόνος είναι µέχρι δύο (2) έτη,
εφόσον οι λόγοι υγείας δεν οφείλονται σε πάθηση ή τραυµατισµό που συνέβη κατά την
υπηρεσία και ένεκα ταύτης.
3. Σε περίπτωση που η αποχή από την υπηρεσία το ίδιο χρονικό διάστηµα οφείλεται σε
περισσότερους του ενός λόγους, το διάστηµα αυτό υπολογίζεται µόνο µία φορά.
Άρθρο 17
Ειδικά τυπικά προσόντα (5)
1. «Για την προαγωγή των Αστυνοµικών Υποδιευθυντών γενικών καθηκόντων απαιτείται, ως
ειδικό τυπικό προσόν, η ευδόκιµη αποφοίτησή τους από το Τµήµα Επαγγελµατικής
Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών. Όσοι εκ των Αστυνόµων Β' κωλύονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 14 παράγραφοι 1, 3, 4 και 20 παράγραφος 1 του Π.∆. 190/1996 (Α' 153), καλούνται να φοιτήσουν στο εν λόγω Τµήµα στην επόµενη µετά την άρση του
κωλύµατος εκπαιδευτική σειρά, ανεξαρτήτως της τυχόν προαγωγής τους στον επόµενο
βαθµό».
2. Καταργήθηκε (6)

Άρθρο 18
Ουσιαστικά προσόντα.
Τα ουσιαστικά προς προαγωγή προσόντα προσδιορίζουν την εν γένει ικανότητα των
αξιωµατικών για την άσκηση των καθηκόντων του βαθµού τους και την περαιτέρω εξέλιξή
τους, συνάγονται δε από τα έγγραφα αξιολόγησης και τα λοιπά έγγραφα που υπάρχουν στους
ατοµικούς φακέλους των κρινόµενων αξιωµατικών.
Άρθρο 19
Κριτήρια αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων.
1. Τα κριτήρια αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων αναφέρονται στην επαγγελµατική
κατάρτιση στη διοικητική ικανότητα, στο ενδιαφέρον και τη δηµιουργικότητα, στην
αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα, στο ήθος και τη διαγωγή, στα ψυχικά και σωµατικά
προσόντα, στις υπηρεσιακές σχέσεις, στις σχέσεις µε τους πολίτες και τις Αρχές και στην
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και των µέσων.
2. Για την αξιολόγηση της επαγγελµατικής κατάρτισης λαµβάνονται υπόψη:
α. Η θεωρητική γνώση του αντικειµένου, όπως αυτή προκύπτει από τίτλους σπουδών,
εκπαιδεύσεις, µετεκπαιδεύσεις, καθώς και η εµπειρία στο αντικείµενο.
β. Οι λοιπές γνώσεις, όπως εγκυκλοπαιδικές, ειδικές γνώσεις, ξένες γλώσσες.
3. Για την αξιολόγηση της διοικητικής ικανότητας λαµβάνονται υπόψη :
α. Η ικανότητα αξιοποίησης των γνώσεων και της εµπειρίας κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων, η µεθοδικότητα, η επινοητικότητα και το πρακτικό πνεύµα.
β. Η ικανότητα προγραµµατισµού, οργάνωσης, συντονισµού και ελέγχου.
γ. Η ικανότητα αξιολόγησης και αποδοτικής αξιοποίησης των υφιστάµενων.
4. Για την αξιολόγηση του ενδιαφέροντος και της δηµιουργικότητας λαµβάνονται υπόψη:
α. Ο ζήλος και το ενδιαφέρον για την υπηρεσία, η ενεργητικότητα και η δραστηριότητα.
β. Οι µελέτες και οι εισηγήσεις για την επίλυση και τη βελτίωση των υπηρεσιακών θεµάτων, η
καινοτόµος σκέψη και η πρωτοτυπία.
5. Για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας λαµβάνονται υπόψη :
α. Η θέση και η επίτευξη στόχων.
5

Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Π.∆. 324/2000 (Α' 265), ισχύει, δε, από
7.12.2000.

6

Η παρ. 2 είχε καταργηθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.∆.104/2000 (ΦΕΚ Α 99/17.3.2000) πριν την
αντικατάσταση του άρθρου µε το Π.∆.324/2000
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β. Η ποιότητα και η ποσότητα της εργασίας.
6. Για την αξιολόγηση του ήθους και της διαγωγής λαµβάνονται υπόψη :
α. Η ευσυνειδησία και η ακεραιότητα του χαρακτήρα.
β. Η πειθαρχικότητα.
7. Για την αξιολόγηση των ψυχικών προσόντων λαµβάνονται υπόψη :
α. Η δύναµη θέλησης και η αντοχή στις πιέσεις.
β. Το θάρρος, η αποφασιστικότητα, η ψυχραιµία και η ανάληψη ευθυνών.
γ. Η αυτοπεποίθηση και η σταθερότητα στις γνώµες και αποφάσεις.
8. Για την αξιολόγηση των σωµατικών προσόντων λαµβάνονται υπόψη :
α. Η γενική κατάσταση της υγείας και η αρτιµέλεια.
β. Η αντοχή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και η µη αποχή απ' αυτή για λόγους υγείας.
9. Για την αξιολόγηση των υπηρεσιακών σχέσεων λαµβάνονται υπόψη :
α. Το πνεύµα συνεργασίας και το αίσθηµα συναδελφικότητας και αλληλεγγύης.
β. Το ενδιαφέρον για τις ανάγκες των υφιστάµενων και η ψυχική επαφή µ' αυτούς.
10. Για την αξιολόγηση των σχέσεων µε τους πολίτες και τις Αρχές λαµβάνονται υπόψη:
α. Το πνεύµα εξυπηρέτησης των πολιτών και η συµπεριφορά προς αυτούς.
β. Το πνεύµα συνεργασίας µε τις Αρχές και τις Υπηρεσίες.
11. Για την αξιολόγηση της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού και των µέσων
λαµβάνονται υπόψη:
α. Η ορθολογική διάθεση προσωπικού και µέσων.
β. Η συντήρηση, η φύλαξη και η κανονική χρήση του υλικού και των µέσων.
12. Κατά την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων λαµβάνονται υπόψη ο βαθµός της
τελικής επίδοσης και η σειρά αποφοίτησης από τις Σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, κάθε
άλλη εκπαίδευση ή µετεκπαίδευση, η κατοχή και άλλων τίτλων ανωτέρων και ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ή φοίτησης σ' αυτά, οι πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις, οι ηθικές
και υλικές αµοιβές, η πολεµική δράση του αξιολογούµενου, επίσηµα στοιχεία που αφορούν
διάφορες υπηρεσιακές λοιπές δραστηριότητες, καθώς και σοβαρά ελαττώµατα και ελλείψεις.
13. Ως σοβαρά ελαττώµατα και ελλείψεις χαρακτηρίζονται:
α. Η έλλειψη πίστεως στην Πατρίδα και το δηµοκρατικό πολίτευµα της χώρας.
β. Η µη ανωτέρα αντίληψη για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωµά τους.
γ. Η χρησιµοποίηση αθέµιτων µέσων για την εξέλιξή τους και η προσφυγή σε πλάγια µέσα για
το σκοπό αυτό.
δ. Η έλλειψη κοινωνικότητας και η ανάρµοστη συµπεριφορά προς τους πολίτες.
ε. Η καθ έξη µέθη, χαρτοπαιξία και δηµιουργία χρεών.
στ. Ο αριβισµός, η αυτοπροβολή, ο εγωκεντρισµός και η κολακεία ή φιλοκατηγορία κατά τις
σχέσεις τους µε προϊσταµένους και υφισταµένους ή προς τρίτους.
14. Τα παραπάνω ελαττώµατα και ελλείψεις πρέπει να προκύπτουν από επίσηµα έγγραφα
στοιχεία, που πρέπει να υφίστανται στον ατοµικό φάκελο του αξιωµατικού και να αναφέρονται
στο χρόνο που καλύπτει η έκθεση αξιολόγησης. Τα ελαττώµατα αυτά δεν βαθµολογούνται
αλλά περιγράφονται στην Έκθεση Αξιολόγησης και, ανάλογα µε τη φύση τους, επηρεάζουν
δυσµενώς την εκτίµηση των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στη διοικητική
ικανότητα, το ήθος και τη διαγωγή, τα ψυχικά προσόντα και τις υπηρεσιακές σχέσεις και
σχέσεις µε ιδιώτες και αρχές κατά περίπτωση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Άρθρο 20
Έγγραφα αξιολόγησης.
1. Τα έγγραφα αξιολόγησης των αξιωµατικών είναι οι εκθέσεις αξιολόγησης και οι ειδικές
εκθέσεις αποστρατείας.
2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης είναι τα έγγραφα, στα οποία εµφαίνονται και βαθµολογούνται
αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων και επισηµαίνονται τυχόν
ελλείψεις ή ελαττώµατα των αξιωµατικών όλων των βαθµών, πλην του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνοµίας.
3. Οι ειδικές εκθέσεις αποστρατείας είναι τα έγγραφα, τα οποία συντάσσονται για ουσιώδη
έλλειψη των ουσιαστικών προσόντων των ανωτάτων αξιωµατικών, των οποίων προτείνεται η
αποστρατεία.
4. Οι εκθέσεις αξιολόγησης και οι ειδικές εκθέσεις αποστρατείας αποτελούν απόρρητα έγγραφα
και δεν επιτρέπεται να λαµβάνουν γνώση, των µεν εκθέσεων αξιολόγησης οι αξιωµατικοί στους
οποίους αφορούν, εξαιρουµένων των οριζοµένων στην παράγραφο 5 του άρθρου 26 του
παρόντος, ή τρίτα πρόσωπα, των δε ειδικών εκθέσεων αποστρατείας τρίτα
πρόσωπα, εκτός αν δικαστική αρχή για διερεύνηση υπόθεσης που εκκρεµεί σ' αυτή, ζητήσει
αντίγραφα αυτών.
5. Ο τύπος των εκθέσεων αξιολόγησης και των ειδικών εκθέσεων αποστρατείας εµφαίνεται στα
συνηµµένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α' και Β' του παρόντος.
6. Τυπικές ελλείψεις ή ελαττώµατα, που διαπιστώνονται στα έγγραφα αξιολόγησης από τη
∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού και δικαιολογούν την ακύρωση της συνταχθείσης και τη
σύνταξη νέας έκθεσης, τίθενται υπόψη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, ο οποίος
ανάλογα µε τη βαρύτητά τους αποφασίζει για τις περαιτέρω ενέργειες. Σε περίπτωση σύνταξης
νέας έκθεσης αυτή ανατίθεται, είτε στον ίδιο το συντάκτη ή γνωµατεύοντα, είτε σε άλλο
αξιωµατικό ανώτερο ή αρχαιότερο του γνωµατεύοντα. Η νέα έκθεση υπόκειται σε γνωµάτευση
από τον άµεσο προϊστάµενο του συντάκτη.
7. Εάν επισηµανθούν από τη ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού στοιχεία, ικανά να
στοιχειοθετήσουν σκόπιµη και µη αντικειµενική ευµενή ή δυσµενή βαθµολογία των
ουσιαστικών προσόντων των αξιολογουµένων αξιωµατικών εκ µέρους των συντακτών ή των
γνωµατευόντων, ιδίως όταν υπάρχει προφανής δυσαρµονία µε βαθµολογία προηγουµένων
ετών, τίθενται αυτά υπόψη του αρµοδίου κατά περίπτωση Συµβουλίου κρίσεων,
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 26 του
παρόντος.
Άρθρο 21
Συντάκτες εκθέσεων αξιολόγησης. (7)
"1. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από αξιωµατικούς ανώτερους ή αρχαιότερους του
αξιολογούµενου που φέρουν βαθµό τουλάχιστον Αστυνόµου Β' και υπόκεινται σε γνωµάτευση.
Κατ' εξαίρεση δεν υπόκεινται σε γνωµάτευση:
α. Οι εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσουν ο Αρχηγός, οι Αντιστράτηγοι Αστυνοµίας, εφόσον
οι αξιολογούµενοι είναι ανώτεροι ή κατώτεροι αξιωµατικοί, οι προϊστάµενοι των Κλάδων του
Αρχηγείου για τους αξιωµατικούς που υπηρετούν σε Υπηρεσίες στις οποίες προΐστανται
πολιτικοί υπάλληλοι, καθώς και ο διευθυντής της Π.Α.Μ. - Π.Σ.Ε.Α./Υ.∆.Τάξης.
β. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπασπιστών των προϊσταµένων των Κλάδων του Αρχηγείου,
των γενικών αστυνοµικών διευθυντών Περιφέρειας και του διευθυντή της Αστυνοµικής
7

Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του π.δ. 147/2000 (ΦΕΚ Α' 128), ισχύει δε από
11.05.2000.
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Ακαδηµίας και οι εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταµένων των Τµηµάτων των Γ.Α.∆.
Περιφέρειας και της Αστυνοµικής Ακαδηµίας.
2. Συντάκτης των εκθέσεων αξιολόγησης είναι ο προϊστάµενος της οργανικής µονάδας,
επιπέδου τουλάχιστον Τµήµατος, στην οποία υπηρετεί ο αξιολογούµενος και γνωµατεύων ο
προϊστάµενος της αµέσως ανώτερης ιεραρχικά µονάδας.
3. Προϊστάµενος οργανικής µονάδας, όσον αφορά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης και
τη γνωµάτευση επ' αυτών, θεωρείται επίσης:
α. Ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας για τον προϊστάµενο του Επιτελείου και το γενικό
επιθεωρητή.
β. Ο υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας, για τον διευθυντή της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικών
Υποθέσεων, τον διευθυντή της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης και τον εκπρόσωπο
τύπου του Αρχηγείου.
γ. Ο γενικός επιθεωρητής, ο προϊστάµενος του Επιτελείου και ο προϊστάµενος του Κλάδου
Οικονοµοτεχνικών Μέσων του Αρχηγείου, για τις Υπηρεσίες που εποπτεύονται απ' αυτούς.
δ. Ο διευθυντής της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου για τον υπασπιστή του Υπουργού,
του Γενικού Γραµµατέα και τους προϊσταµένους των γραφείων του Υπουργείου ∆ηµόσιας
Τάξης.
ε. Ο διευθυντής της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του Αρχηγείου για τους διευθυντές των
Ασφαλιστικών Ταµείων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας.
στ. Οι οικείοι υπασπιστές για τους αξιωµατικούς των γραφείων του Υπουργού και του Γενικού
Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, του αρχηγού, υπαρχηγού, προϊσταµένου του
Επιτελείου, γενικού επιθεωρητή και των προϊσταµένων των Κλάδων του Αρχηγείου.
ζ. Οι προϊστάµενοι των γραφείων του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης για τους αξιωµατικούς των
γραφείων τους.
η. Ο αρχαιότερος υποδιευθυντής των ∆ιευθύνσεων των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων
Αττικής και Θεσσαλονίκης, της ∆ιεύθυνσης Εγκληµατολογικών Ερευνών, καθώς και των
Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων των Νοµών.
θ. Ο αρχαιότερος υποδιευθυντής των Γενικών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων Αττικής και
Θεσσαλονίκης, για τους υπασπιστές και τους προϊσταµένους των Τµηµάτων και
Υποδιευθύνσεων του Επιτελείου τους.
ι. Ο αρχαιότερος αξιωµατικός των Υπηρεσιών επιπέδου Τµήµατος, των οποίων προΐστανται
πολιτικοί υπάλληλοι.
4. Οι διατάξεις που αναφέρονται στην αξιολόγηση του αστυνοµικού προσωπικού της
Αστυνοµικής Ακαδηµίας, της ∆ιεύθυνσης Υγειονοµικού και των υφισταµένων αυτών
Υπηρεσιών, καθώς και των Αστυνοµικών Τµηµάτων που ιδρύθηκαν µε τα προεδρικά
διατάγµατα 97/1995 (Α'- 60), όπως τροποποιήθηκε, 392/1995 (Α'- 217), 260/1995 (Α'-144)
και 334/1995 (Α'-179) εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρµόζονται, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ. 3, εδάφ. γ' του παρόντος άρθρου.
5. Σε περίπτωση κωλύµατος, απουσίας ή µη ύπαρξης συντάκτη, η αρµοδιότητα σύνταξης
έκθεσης αξιολόγησης περιέρχεται στον γνωµατεύοντα, η δε αρµοδιότητα του γνωµατεύοντα
στον άµεσο προϊστάµενο αυτού. Εάν υπάρχει ο συντάκτης και κωλύεται, απουσιάζει ή δεν
υπάρχει ο γνωµατεύων, η αρµοδιότητα αυτού περιέρχεται στον άµεσο προϊστάµενό του και
όταν δεν υπάρχει, ούτε συντάκτης, ούτε γνωµατεύων τότε ορίζονται από τον αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνοµίας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται ο αξιολογούµενος να έχει
συµπληρώσει ορισµένο χρόνο υπό τις διαταγές του συντάκτη.
6. Οι αξιωµατικοί που τελούν σε διαθεσιµότητα, µακρά αναρρωτική άδεια, αργία µε απόλυση,
αργία µε πρόσκαιρη παύση ή έχουν παραπεµφθεί ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου δεν
συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης, για το χρονικό διάστηµα που υπηρέτησαν υπό τις διαταγές
τους υφιστάµενοί τους αξιωµατικοί. Στις περιπτώσεις αυτές ο αρχηγός της Ελληνικής
Αστυνοµίας, εφόσον κρίνεται αναγκαία η αξιολόγηση των αξιωµατικών αυτών, ορίζει ως
συντάκτες και ως γνωµατεύοντες αξιωµατικούς ανώτερους των αξιολογουµένων.
7. Λεπτοµέρειες, καθώς και θέµατα δευτερεύουσας φύσης, που προκύπτουν κατά την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ρυθµίζονται µε διαταγή του αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνοµίας".
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Άρθρο 22
Συντάκτες εκθέσεων αξιολόγησης αποσπασµένων.
1. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των αποσπασµένων σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας
συντάσσονται από τους αξιωµατικούς των Υπηρεσιών αυτών, που είναι αρµόδιοι για τη σύνταξη
εκθέσεων αξιολόγησης των λοιπών αξιωµατικών που υπηρετούν µόνιµα σ αυτές.
2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των αποσπασµένων σε Υπηρεσίες εκτός της Ελληνικής Αστυνοµίας
συντάσσονται από τον ανώτερο ή αρχαιότερο του αξιολογουµένου αξιωµατικό, που υπηρετεί
στις Υπηρεσίες αυτές και υπόκεινται σε γνωµατεύσεις από τους αξιωµατικούς, που είναι
αρµόδιοι προς τούτο για τις εκθέσεις αξιολόγησης των λοιπών αξιωµατικών των Υπηρεσιών στις
οποίες ανήκουν οργανικά. Αν όµως δεν υπάρχει ανώτερος ή αρχαιότερος αξιωµατικός του
αξιολογουµένου, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρµοδίους προς τούτο
αξιωµατικούς των Υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικά. Στην τελευταία περίπτωση οι
συντάκτες ζητούν πληροφορίες για τα ουσιαστικά προσόντα των αξιολογουµένων, από τον
προϊστάµενο της Υπηρεσίας στην οποία είναι αποσπασµένοι. Οι πληροφορίες δίδονται µε ειδικό
έντυπο , ο τύπος του οποίου εµφαίνεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' του παρόντος. Το
έγγραφο παροχής πληροφοριών είναι απόρρητο και επισυνάπτεται στην έκθεση αξιολόγησης.
3. Κατ' εξαίρεση οι εκθέσεις αξιολόγησης των αποσπασµένων αξιωµατικών για εκπαίδευση σε
διάφορες σχολές συντάσσονται από τον αρµόδιο συντάκτη της Υπηρεσίας που ανήκουν
οργανικά και εφόσον οι αξιολογούµενοι απουσιάζουν πέραν του διµήνου υποχρεούται ο
συντάκτης να ζητεί από την οικεία σχολή πληροφορίες για την επίδοσή τους και τα ουσιαστικά
προσόντα κατά το χρόνο της απόσπασης, οι οποίες παρέχονται µε το ειδικό έντυπο της
προηγούµενης παραγράφου που επισυνάπτεται στην έκθεση αξιολόγησης.
Άρθρο 23
Χρόνος αξιολόγησης.
1. Οι αξιωµατικοί όλων των βαθµών, πλην του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας,
αξιολογούνται κάθε χρόνο ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στον κατεχόµενο βαθµό και
την κατάσταση στην οποία τελούν, µε εξαίρεση τους τελούντες στην κατάσταση µόνιµης
διαθεσιµότητας. Το έτος αξιολόγησης αρχίζει την 21η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 20η
Ιανουαρίου του εποµένου έτους. Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσης παραγράφου το
έτος αξιολόγησης αρχίζει την 21η Φεβρουαρίου του προηγούµενου έτους.
"2. Η αξιολόγηση των αξιωµατικών γίνεται µε τις εκθέσεις αξιολόγησης τακτικά µεν το Γ'
δεκαήµερο του µηνός Ιανουαρίου, εκτάκτως δε σε περίπτωση διακοπής της υπηρεσιακής
εξάρτησης που συνδέει τον αξιολογούνται µε τον αξιολογούµενο και εφόσον η διακοπή
διήρκεσε ή θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο (2) µήνες, πλην των περιπτώσεων διακοπής της
υπηρεσιακής εξάρτησης λόγω απόσπασης του αξιωµατικού για εκπαίδευση στις διάφορες
Σχολές. ∆ιακοπή της υπηρεσιακής εξάρτησης θεωρείται και η περίπτωση κατά την οποία στη
θέση του συντάκτη τοποθετηθεί αξιωµατικός ανώτερος ή αρχαιότερος απ' αυτόν, χωρίς αυτός
να µετακινηθεί". (8)
3. Για την τακτική και έκτακτη αξιολόγηση των αξιωµατικών απαιτείται όπως ο αξιολογούµενος
υπηρετεί τουλάχιστον επί δίµηνο υπό τις διαταγές του αξιολογούντος.
4. Για τους γνωµατεύοντες δεν απαιτείται να έχουν συµπληρώσει ορισµένο χρόνο υπό τις
διαταγές τους οι αξιολογούµενοι.
Άρθρο 24
Αναβολή αξιολόγησης.
1. Η αξιολόγηση των αξιωµατικών αναβάλλεται για όσο χρόνο αυτοί:
α. Τελούν σε διαθεσιµότητα.
8

Η παρ. 2 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 36/1998 (ΦΕΚ
Α' 40/05.03.1998).
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β. Έχουν παραπεµφθεί ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου.
2. Μετά τη λήξη της διαθεσιµότητας ή την οριστική κρίση της πειθαρχικής υπόθεσης από τα
πειθαρχικά συµβούλια οι ανωτέρω αξιωµατικοί αξιολογούνται αµέσως από τους συντάκτες και
τους γνωµατεύοντες που ήσαν αρµόδιοι κατά το χρόνο που έπρεπε να γίνει η αξιολόγηση. Αν
οι εν λόγω συντάκτες και οι γνωµατεύοντες κωλύονται, απουσιάζουν ή δεν υπάρχουν
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 21 του παρόντος.
Άρθρο 25
Βαθµολογία κριτηρίων αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων.
1. Τα κριτήρια αξιολόγησης των αξιωµατικών βαθµολογούνται µε ακέραιους αριθµούς από 1
µέχρι και 10, ολογράφως και αριθµητικώς. Κατά την εξαγωγή του µέσου όρου κάθε οµάδας
κριτηρίων οι δεκαδικοί αριθµοί µέχρι εκατοστού της µονάδας διατηρούνται.
2. Αν ορισµένα από τα ουσιαστικά προσόντα δεν είναι δυνατόν να βαθµολογηθούν, επειδή ο
αξιολογούµενος δεν εκτελούσε υπηρεσία ή η φύση των υπηρεσιών που εκτελέσθηκαν δεν
επέτρεψε τη δοκιµασία του στους τοµείς που αφορούν τα κριτήρια αυτά, αντί βαθµού τίθεται η
ένδειξη ∆.∆. (δεν δοκιµάστηκε). Τα µη βαθµολογούµενα επί µέρους προσόντα κάθε οµάδας
δεν λαµβάνονται υπόψη κατά την εξαγωγή του µέσου όρου της οµάδας των κριτηρίων.
3. Ο γενικός χαρακτηρισµός βαθµολογείται µε ακέραιους και δεκαδικούς αριθµούς µέχρι
εκατοστού της µονάδας, ως ακολούθως: ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ από 9,50 µέχρι και 10, ΛΙΑΝ ΚΑΛΟΣ από
8 µέχρι και 9,49, ΚΑΛΟΣ από 6,50 µέχρι και 7,99, ΣΧΕ∆ΟΝ ΚΑΛΟΣ από 5 µέχρι και 6,49 και
ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΣ από 1 µέχρι και 4,99.
4. Η κλίµακα βαθµολογίας των επί µέρους ουσιαστικών προς προαγωγή προσόντων του
άρθρου 19 του παρόντος καθορίζεται ως ακολούθως:
α. Εξαίρετος (10).
β. Λίαν Καλός (9 ή 8).
γ. Καλός (7 ή 6).
δ. Σχεδόν Καλός (5 ή 4).
ε. Απαράδεκτος (3 ή 2 ή 1).
Οι βαθµολογίες στα επί µέρους ουσιαστικά προσόντα που δικαιολογούν δυσµενή κρίση στον
κατεχόµενο βαθµό, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του παρόντος, πρέπει να αιτιολογούνται.
Άρθρο 26
Υποχρεώσεις συντακτών και γνωµατευόντων.
1. Οι συντάκτες και οι γνωµατεύοντες κατά την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων δεν
επιτρέπεται να λαµβάνουν γνώση του περιεχοµένου εγγράφων αξιολόγησης που αναφέρονται
σε άλλα χρονικά διαστήµατα.
2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους συντάκτες εις απλούν και υποβάλλονται
αµέσως στους γνωµατεύοντες, οι οποίοι σηµειώνουν στην οικεία στήλη της έκθεσης τη
βαθµολογία τους µόνο σε περίπτωση που διαφωνούν µε την αντίστοιχη βαθµολογία του
συντάκτη, διαφορετικά σηµειώνουν τη λέξη "συµφωνώ" και στη συνέχεια υποβάλλουν αυτές,
εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερών στο αρµόδιο τµήµα της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµικού
Προσωπικού / Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης. Αν η βαθµολογία του γνωµατεύοντος διαφέρει
αυτής του συντάκτη πέραν της µίας (1) µονάδας στα επί µέρους κριτήρια, ο γνωµατεύων
αιτιολογεί τη βαθµολογία του στην οικεία θέση της έκθεσης αξιολόγησης.
3. Η βαθµολογία επί των εκθέσεων αξιολόγησης και η αιτιολόγηση αυτής τίθενται ιδιοχείρως.
Σε περίπτωση διαφωνίας του γνωµατεύοντος µε το συντάκτη λαµβάνεται υπόψη η βαθµολογία
του γνωµατεύοντος.
4. Οι γνωµατεύοντες ελέγχουν αν τηρήθηκαν από τους συντάκτες επακριβώς οι διατάξεις του
παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και αν διαπιστώσουν τυπικά ελαττώµατα ή παραλείψεις επιστρέφουν τις
εκθέσεις αξιολόγησης στους συντάκτες για την διόρθωσή τους. Αν όµως κρίνουν ότι οι
συντάκτες προέβησαν, επηρεασµένοι από προσωπικούς λόγους, σκόπιµα σε µη αντικειµενική
ευµενή ή δυσµενή αξιολόγηση των προσόντων των αξιολογουµένων, σηµειώνουν και
αιτιολογούν τούτο στην οικεία θέση της έκθεσης αξιολόγησης. Η έκθεση αυτή τίθεται υπόψη
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του αρµοδίου για την κρίση του αξιολογουµένου Συµβουλίου, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά
των διατάξεων των παραγράφων 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου.
5. Οι γνωµατεύοντες στις εκθέσεις αξιολόγησης, υποχρεούνται όπως γνωστοποιούν στον
αξιολογούµενο εγγράφως και µε απόδειξη, η οποία επισυνάπτεται στην έκθεση, το γενικό
χαρακτηρισµό της βαθµολογίας του, ως επίσης και τις τυχόν βαθµολογίες επί µέρους
προσόντων που δικαιολογούν δυσµενή κρίση στον κατεχόµενο βαθµό, είτε αυτές τέθηκαν
από τους ίδιους, είτε από τους συντάκτες και εφόσον βεβαίως συµφωνούν προς αυτούς. Στην
τελευταία περίπτωση η έκθεση αξιολόγησης υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού
Προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης µετά την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής της
ενστάσεως, που ορίζεται στην επόµενη παράγραφο.
6. Οι αξιολογούµενοι, εφόσον φέρουν βαθµό µέχρι και Αστυνοµικού ∆ιευθυντή, εντός
ανατρεπτικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από της εποµένης της γνωστοποίησης, δικαιούνται
να υποβάλουν ένσταση κατά της βαθµολογίας που δικαιολογεί δυσµενή κρίση . Η ένσταση
υποβάλλεται στον γνωµατεύοντα, ο οποίος συντάσσει επ' αυτής έκθεση εγχειρίσεως και µαζί
µε την έκθεση αξιολόγησης και γνωστοποίησης υποβάλλει αυτή εντός τριών (3) ηµερών στη
∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, διατυπώνοντας
παράλληλα τις απόψεις του επί των ισχυρισµών του ενισταµένου.
7. Η ανωτέρω ένσταση µετά των σχετικών εγγράφων τίθεται υπόψη του αρµοδίου για την
κρίση του αξιολογουµένου Συµβουλίου, το οποίο αποφαίνεται οριστικά επί της ενστάσεως και
ενηµερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόµενος. Σε περίπτωση που το Συµβούλιο κάνει δεκτή την
ένσταση του αξιολογουµένου, η συνταχθείσα έκθεση αξιολόγησης θεωρείται άκυρη και
διατάσσεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας η σύνταξη νέας από ανώτερο ή
αρχαιότερο του γνωµατεύοντος, η οποία δεν υπόκειται σε γνωµάτευση.
8. Αν το Συµβούλιο από τα τιθέµενα υπόψη του στοιχεία δεν µπορεί να µορφώσει γνώµη επί
της ενστάσεως, αποφασίζει τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας, η οποία διατάσσεται από τον
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας και ενεργείται εντός µηνός από της λήψεως της σχετικής
διαταγής. Το πόρισµα της έρευνας τίθεται υπόψη του Συµβουλίου, το οποίο αποφασίζει πλέον
οριστικά επί της ενστάσεως.
9. Εάν από την ενεργηθείσα έρευνα αποδειχτεί σκόπιµη και µη αντικειµενική, δυσµενής ή
ευµενής βαθµολογία, κινείται η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος των υπαιτίων σύµφωνα µε τις
διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου.
Άρθρο 27
Ειδικές εκθέσεις αποστρατείας.
1. Οι ειδικές εκθέσεις αποστρατείας συντάσσονται σε απλούν και ιδιοχείρως από τους
αρµοδίους για τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από το
χρόνο υπηρεσίας των αξιολογουµένων στον κατεχόµενο βαθµό. Οι γνωµατεύοντες
υποχρεούνται αµέσως να γνωστοποιήσουν το περιεχόµενο αυτών στον αξιολογούµενο,
συντάσσοντας έκθεση γνωστοποίησης, που επισυνάπτεται στην έκθεση αποστρατείας.
2. Οι αξιολογούµενοι δικαιούνται εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τριών (3) ηµερών από της
εποµένης της γνωστοποίησης να υποβάλουν ενστάσεις στον γνωµατεύοντα. Για τα θέµατα
ελέγχου των εν λόγω εκθέσεων και υποβολής αυτών και των τυχόν ενστάσεων εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του προηγουµένου άρθρου.
3. Η έκθεση αποστρατείας µε την τυχόν υποβαλλοµένη ένσταση του αξιολογουµένου και των
λοιπών σχετικών εγγράφων παραπέµπονται αµέσως στο αρµόδιο για την κρίση του
αξιολογουµένου Συµβούλιο, το οποίο:
α. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεως αποφαίνεται οριστικά επ' αυτής και αν την κάνει δεκτή
η συνταχθείσα έκθεση αποστρατείας θεωρείται άκυρη και δεν συντάσσεται νέα.
β. Σε περίπτωση µη υποβολής ενστάσεως ή απόρριψης της υποβληθείσης το Συµβούλιο
αποφασίζει για την αποστρατεία ή µη του αξιολογουµένου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Άρθρο 28
Τρόπος κρίσεων.
1. Οι κρίσεις των αξιωµατικών ενεργούνται βάσει των τηρουµένων στους ατοµικούς τους
φακέλους και λοιπά ατοµικά τους έγγραφα στοιχείων περί των ουσιαστικών τους προσόντων,
της υπηρεσιακής τους απόδοσης, των ελαττωµάτων και αδυναµιών τους, των απονεµηθεισών
σ' αυτούς ηθικών και υλικών αµοιβών και των επιβληθεισών πειθαρχικών ή ποινικών
κυρώσεων.
2. Η κρίση γίνεται µε συνεκτίµηση των κατά την προηγούµενη παράγραφο στοιχείων των
κρινόµενων στη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους, εφόσον αυτά δεν αναφέρονται σε χρόνο
πέραν της δεκαετίας από αυτήν, ως ακολούθως :
α. Οι αξιωµατικοί µέχρι και το βαθµό του Αστυνόµου Β', βάσει των στοιχείων του
κατεχοµένου και των προηγουµένων βαθµών τους, ως αξιωµατικών.
β. Οι Αστυνόµοι Α' και οι Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές, βάσει των στοιχείων του βαθµού τους
και των δύο προηγουµένων βαθµών τους.
γ. Οι Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές και ανώτατοι αξιωµατικοί βάσει των στοιχείων του βαθµού τους
και των προηγουµένων βαθµών µέχρι και του Αστυνόµου Α'.
3. Κατ' εξαίρεση οι ανώτερες πειθαρχικές ποινές και οι καταδίκες ποινικών δικαστηρίων
λαµβάνονται υπόψη και συνεκτιµώνται κατά τις κρίσεις, ανεξάρτητα από το βαθµό που έφερε ο
κρινόµενος κατά το χρόνο επιβολής τους, µόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται δυνατή
κρίση των αξιωµατικών ως ευδοκίµως τερµατισάντων τη σταδιοδροµία τους.
4. Η κρίση σε κάθε βαθµό είναι αυστηρότερη εκείνης του προηγούµενου βαθµού. Σε κάθε
περίπτωση, συνεκτιµάται η αξιολόγηση των προσόντων των κρινόµενων αξιωµατικών σε όλη
τη σταδιοδροµία τους, που αφορούν το ήθος, τη διαγωγή και τα ψυχικά προσόντα τους.
Άρθρο 29
∆ιαβαθµίσεις των κρίσεων.
1. Οι αξιωµατικοί κρίνονται κατά βαθµούς, ως ακολούθως :
α. Οι Υπαστυνόµοι Β' και Υπαστυνόµοι Α', προακτέοι ή παραµένοντες στον ίδιο βαθµό ή
αποστρατευτέοι.
Προακτέοι κρίνονται αυτοί που αξιολογούνται σε όλα τα ουσιαστικά τους προσόντα µε
βαθµό τουλάχιστον έξη (6).
Παραµένοντες στον ίδιο βαθµό αυτοί που αξιολογούνται σε όλα τα ουσιαστικά τους
προσόντα µε βαθµό τουλάχιστον πέντε (5).
Αποστρατευτέοι κρίνονται αυτοί που δεν αξιολογούνται σε όλα τα ουσιαστικά τους
προσόντα µε βαθµό τουλάχιστον πέντε (5).
β. Οι Αστυνόµοι Β', Αστυνόµοι Α' και Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές, προακτέοι κατ' εκλογήν
ή προακτέοι κατ' αρχαιότητα ή παραµένοντες στον ίδιο βαθµό ή αποστρατευτέοι. (9)
"γ. Οι Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές, Ταξίαρχοι και Υποστράτηγοι, διατηρητέοι ή ευδοκίµως
τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους ή αποστρατευτέοι ή προακτέοι ή µη προακτέοι.
∆ιατηρητέοι κρίνονται οι Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές που αξιολογούνται µε βαθµό
τουλάχιστον εννέα (9) σε όλα τα ουσιαστικά προσόντα και οι Ταξίαρχοι και Υποστράτηγοι
που αξιολογούνται µε απόλυτο βαθµό δέκα (10) σε όλα τα ουσιαστικά προσόντα.
Ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους κρίνονται αυτοί που αξιολογούνται µε
βαθµό τουλάχιστον επτά (7) σε όλα τα ουσιαστικά προσόντα.
Αποστρατευτέοι κρίνονται αυτοί που δεν αξιολογούνται µε βαθµό τουλάχιστον επτά (7) σε
όλα τα ουσιαστικά προσόντα.
Προακτέοι κρίνονται αυτοί που αξιολογούνται σε όλα τα ουσιαστικά προσόντα µε τον
απαιτούµενο βαθµό για την κρίση τους ως διατηρητέων και επιπλέον διαθέτουν τα
ακόλουθα προσόντα:
(1) Ευρεία διοικητική και επιτελική πείρα και ικανότητα που εγγυάται ότι θα
ανταποκριθούν απόλυτα στα καθήκοντα οποιασδήποτε διοικητικής ή επιτελικής θέσης, που
9

Για τις προαγωγές των Αστυν.Α και Αστυν.Υποδ-ντών ισχύει και το άρθρο 6 του Ν.3686/2001 (ΦΕΚ Α-158)
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προβλέπεται για τον ανώτερο βαθµό. Η ως άνω διοικητική και επιτελική πείρα συνάγεται
από την άσκηση διοίκησης και επιτελικών καθηκόντων σε υπηρεσίες του Υπουργείου
∆ηµόσιας Τάξης.
(2) Γενικότερη επαγγελµατική µόρφωση, που συνάγεται από την όλη σταδιοδροµία τους
ως αξιωµατικών και ειδικότερα από την ευδόκιµη αποφοίτησή τους από τις επαγγελµατικές
Σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και την επίδοσή τους σ' αυτές. Η Πανεπιστηµιακή
µόρφωση, η γνώση ξένων γλωσσών και η ευδόκιµη αποφοίτηση από τις επαγγελµατικές
Σχολές των Ενόπλων ∆υνάµεων είναι ενισχυτικά προσόντα. Το πτυχίο ανωτάτου
εκπαιδευτικού ιδρύµατος λαµβάνεται υπόψη, εφόσον αυτό δεν αποτέλεσε προϋπόθεση
ονοµασίας τους σε αξιωµατικούς.
Μη προακτέοι κρίνονται αυτοί που δε διαθέτουν τα απαιτούµενα για προαγωγή προσόντα.
Η κρίση ως προακτέων ή µη προακτέων γίνεται µόνο προκειµένου να πληρωθούν κενές
οργανικές θέσεις στον ανώτερο βαθµό. Προακτέοι κρίνονται, κατά τη σειρά αρχαιότητας
τους, τόσοι αξιωµατικοί, όσες και οι κενές οργανικές θέσεις, µη προακτέοι δε, οι
αξιωµατικοί που είναι αρχαιότεροι του τελευταίου προακτέου". (10)
2. Οι διανύοντες τον τελευταίο βαθµό εξελίξεώς τους αξιωµατικοί κρίνονται διατηρητέοι ή
ευδόκιµα τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους ή αποστρατευτέοι.
∆ιατηρητέοι κρίνονται οι ανώτατοι αξιωµατικοί που αξιολογούνται µε απόλυτο βαθµό δέκα
(10) σε όλα τα ουσιαστικά προσόντα και οι ανώτεροι αξιωµατικοί που αξιολογούνται µε βαθµό
τουλάχιστον επτά (7).
Ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους κρίνονται οι ανώτατοι αξιωµατικοί που
αξιολογούνται µε βαθµό τουλάχιστον οκτώ (8) σε όλα τα ουσιαστικά προσόντα και οι ανώτεροι
αξιωµατικοί που αξιολογούνται µε βαθµό τουλάχιστον έξι (6).
Αποστρατευτέοι κρίνονται οι ανώτατοι αξιωµατικοί που δεν αξιολογούνται µε βαθµό
τουλάχιστον οκτώ (8) σε όλα τα ουσιαστικά προσόντα και οι ανώτεροι αξιωµατικοί που δεν
αξιολογούνται µε βαθµό τουλάχιστον έξι (6).
3. Οι αξιωµατικοί που αποστρατεύονται λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας κρίνονται ευδοκίµως
τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους ή αποστρατευτέοι.
Ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους κρίνονται αυτοί που αξιολογούνται µε βαθµό
τουλάχιστον έξι (6) σε όλα τα ουσιαστικά τους προσόντα.
Αποστρατευτέοι κρίνονται αυτοί που δεν αξιολογούνται µε βαθµό τουλάχιστον έξι (6) σε όλα
τα ουσιαστικά προσόντα. (11)
4. Οι αξιωµατικοί που αποστρατεύονται λόγω σωµατικής ανικανότητας ή ύστερα από υποβολή
αιτήσεως αποστρατείας, καθώς και οι θανόντες αξιωµατικοί κρίνονται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, εφόσον δεν είναι σε πίνακα προακτέων ή
διατηρητέων, ή είναι µεν γραµµένοι σε πίνακα προακτέων ή διατηρητέων, αλλά µετά την
εγγραφή τους τιµωρήθηκαν µε ανώτερη πειθαρχική ποινή ή ενέπεσαν σε µια από τις
περιπτώσεις του άρθρου 32 παρ. 2 του παρόντος.
5. Οι αξιωµατικοί εξ εφεδρείας και µόνιµης διαθεσιµότητας κρίνονται προακτέοι ή µη
προακτέοι.
Προακτέοι κρίνονται όσοι αξιολογούνται σε όλα τα ουσιαστικά τους προσόντα µε βαθµό που
δικαιολογεί για τους οµοιοβάθµους τους, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα κρίση προακτέου ή
προακτέου κατ' εκλογή ή προακτέου κατ' αρχαιότητα.
Μη προακτέοι κρίνονται όσοι δεν αξιολογούνται µε βαθµό που δικαιολογεί για τους
οµοιοβάθµους τους, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, κρίση προακτέου.
6. (Παραλείπεται ως µη ισχύουσα).

10
11
12

(12)

*Η περίπτ. γ της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 π.δ. 104/2000 (ΦΕΚ Α 99/17.3.2000).
*Η περίπτ. γ της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 π.δ. 104/2000 (ΦΕΚ Α 99/17.3.2000).

Η παρ. 3 του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται, βάσει του άρθρου 6 περ. β του π.δ. 36/1998 (ΦΕΚ Α'
40/05.03.1998), για έκτακτες κρίσεις ανώτερων αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας που συµπληρώνουν 35ετία ή
καταλαµβάνονται από το όριο ηλικίας το Γ' δεκαήµερο του µηνός Νοεµβρίου.
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Άρθρο 30
∆υσµενείς κρίσεις.
1. ∆υσµενείς είναι οι ακόλουθες κρίσεις:
α. Αποστρατευτέος.
β. Παραµένων στον ίδιο βαθµό.
γ. Μη προακτέος.
δ. Προακτέος κατ' αρχαιότητα.
ε. Ευδοκίµως τερµατίσας τη σταδιοδροµία, πλην των κρινόµενων σύµφωνα µε τις διατάξεις
των παραγράφων 3 και 4 του προηγουµένου άρθρου.
2. Αποσπάσµατα των πρακτικών συµβουλίων κρίσεων, που αναφέρονται σε δυσµενείς κρίσεις,
κοινοποιούνται στους αξιωµατικούς στους οποίους αφορούν, εντός προθεσµίας 40 ηµερών από
της κυρώσεως των σχετικών πινάκων.
Άρθρο 31
Χρόνος διενέργειας των κρίσεων.
1. Οι αξιωµατικοί κρίνονται τακτικώς το µήνα Μάρτιο κάθε έτους και εκτάκτως, στις
περιπτώσεις, που προβλέπεται ειδικώς από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος.
2. Η τακτική κρίση δύναται να αναβάλλεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού
∆ηµόσιας Τάξης, µετά από πρόταση του Αρχηγού, το πολύ µέχρι δύο (2) µήνες από την έκδοση
της απόφασης.
Άρθρο 32
Κρινόµενοι στις τακτικές κρίσεις.
1. Στις τακτικές κρίσεις κρίνονται :
α. Οι Αντιστράτηγοι, πλην του Αρχηγού, και οι Υποστράτηγοι ανεξάρτητα από το χρόνο
παραµονής τους στο βαθµό.
«β. Οι αξιωµατικοί οι οποίοι µέχρι το τέλος του έτους των κρίσεων συµπληρώνουν τα γενικά
τυπικά προς προαγωγή προσόντα του άρθρου 15 του παρόντος ως ακολούθως:
(1) Οι Ταξίαρχοι, οι Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές και οι αξιωµατικοί των οποίων οι οργανικές θέσεις
είναι ενιαίες µε αυτές του εποµένου βαθµού.
(2) Οι Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές σε αριθµό ίσο µε τις προβλεπόµενες οργανικές θέσεις του
ανώτερου βαθµού και οι Αστυνόµοι Α΄ σε ποσοστό ίσο µε τα 3/5 των προβλεπόµενων
οργανικών θέσεων του ανώτερου βαθµού.
Τα τυχόν κλασµατικά υπόλοιπα κατά τον υπολογισµό του αριθµού των κρινοµένων δεν
λαµβάνονται υπόψη.
(3) Οι Αστυνόµοι Β΄ και οι Υπαστυνόµοι Α΄ σε ποσοστό ίσο µε τα 2/5 και το 1/3 αντιστοίχως
των προβλεπόµενων οργανικών θέσεων του ανώτερου βαθµού. Τα τυχόν κλασµατικά υπόλοιπα
κατά τον υπολογισµό του αριθµού των κρινοµένων δεν λαµβάνονται υπόψη.
(4) Οι Αστυνόµοι Β΄ και οι Υπαστυνόµοι Α΄ που αποφοίτησαν από το Τ.Ε.Μ.Α. (ν.δ.649/1970)
σε ποσοστό διπλάσιο και ίσο αντιστοίχως µε τις προβλεπόµενες οργανικές θέσεις του ανώτερου
βαθµού της ίδιας κατηγορίας αξιωµατικών». (13)
γ. Οι αξιωµατικοί που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 42 παρ.1, 49 και 50 του
παρόντος.
2. Κατ' εξαίρεση οι αξιωµατικοί δεν κρίνονται στις τακτικές κρίσεις, πλην αυτών που
αποστρατεύονται, λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας, εφόσον συντρέχει µια από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α. Τελούν σε διαθεσιµότητα.
β. Έχουν παραπεµφθεί ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου.
γ. Έχουν παραπεµφθεί µε βούλευµα σε δίκη και η σχετική πειθαρχική τους υπόθεση εκκρεµεί.
3. Οι διαλαµβανόµενοι στην προηγούµενη παράγραφο αξιωµατικοί κρίνονται εκτάκτως αµέσως
µετά την άρση του κωλύµατος, συνεπεία του οποίου παρελήφθησαν των κρίσεων. Αν η
13

Η περ. (β) της παρ.1 του άρθρου 32 , τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρου 1 του Π.∆ 112/2009 (Α΄-146)
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παράλειψη αφορά περισσότερες της µιας τακτικές κρίσεις, η κρίση ενεργείται για κάθε έτος
χωριστά. Αν κριθούν προακτέοι, προάγονται αναδροµικά από τη χρονολογία προαγωγής
νεοτέρου τους, ανακτώντας την αρχαιότητά τους. Αν η κρίση για κάποιο έτος συνεπάγεται
αποστρατεία, δεν κρίνονται για τα επόµενα έτη που τυχόν παρελήφθησαν των κρίσεων.
4. Το τρίτο 10ήµερο του µηνός Ιανουαρίου κάθε έτους καταρτίζεται πίνακας των αξιωµατικών
που κρίνονται στις τακτικές κρίσεις, σύµφωνα µε την παρ. 1 του παρόντος, µε µέριµνα της
∆ιεύθυνσης Αστυνοµικού Προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, ο οποίος κοινοποιείται
στις Υπηρεσίες προς ενηµέρωση των κρινόµενων αξιωµατικών µε διαταγή του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνοµίας.
5. Ο Αρχηγός κρίνεται οποτεδήποτε µόνο για αποστρατεία, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού
∆ηµόσιας Τάξης, η οποία υποβάλλεται στο Κ.Υ.Σ.Ε.Α.
Άρθρο 33
Σύνταξη - κύρωση - εκτέλεση πινάκων.
1. Τα συµβούλια κρίσεων, βάσει των πρακτικών συνεδριάσεως αυτών συντάσσουν, για τους
κρινόµενους αξιωµατικούς, κατά βαθµό και χωριστά για κάθε κατηγορία τους ακόλουθους
πίνακες:
α. Για τους Υποστρατήγους, Ταξιάρχους και Αστυνοµικούς ∆ιευθυντές.
(1) Προακτέων.
(2) Μη προακτέων.
(3) ∆ιατηρητέων.
(4) Ευδοκίµως τερµατισάντων τη σταδιοδροµία τους.
(5) Αποστρατευτέων.
β. Για τους Αστυνοµικούς Υποδιευθυντές, Αστυνόµους Α' και Αστυνόµους Β'.
(1) Προακτέων κατ' εκλογήν.
(2) Προακτέων κατ' αρχαιότητα.
(3) Παραµενόντων στον ίδιο βαθµό.
(4) Αποστρατευτέων.
γ. Για τους Υπαστυνόµους Α' και Υπαστυνόµους Β':
(1) Προακτέων.
(2) Παραµενόντων στον ίδιο βαθµό.
(3) Αποστρατευτέων.
δ. Για τους διανύοντες τον τελευταίο βαθµό εξελίξεως αξιωµατικούς:
(1) ∆ιατηρητέων.
(2) Ευδοκίµως τερµατισάντων τη σταδιοδροµία τους.
(3) Αποστρατευτέων.
ε. Για τους συµπληρούντες 35ετή πραγµατική υπηρεσία ή το όριο ηλικίας, καθώς και για τους
αποστρατευόµενους λόγω σωµατικής ανικανότητας ή ύστερα από υποβολή αιτήσεως
αποστρατείας και τους θανόντες:
(1) Ευδοκίµως τερµατισάντων τη σταδιοδροµία τους.
(2) Αποστρατευτέων.
στ. Για τους εξ εφεδρείας και µόνιµης διαθεσιµότητας αξ/κούς:
(1) Προακτέων.
(2) Μη προακτέων.
2. Οι βάσει των αποφάσεων των συµβουλίων συντασσόµενοι πίνακες υποβάλλονται στον
Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης εντός 5νθηµέρου από της καταρτίσεώς τους, ο οποίος δικαιούται να
ασκήσει την κατά το άρθρο 53 του παρόντος προσφυγή.
3. Οι πίνακες κυρώνονται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης εντός 10 ηµερών,
αφότου περιέλθουν σ' αυτόν. Σε περίπτωση ασκήσεως υπ' αυτού προσφυγής, οι πίνακες
κυρώνονται κατά το υπόλοιπο µέρος αυτών.
4. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει από της κυρώσεώς τους και διαρκεί µέχρι την έναρξη των
τακτικών κρίσεων του εποµένου έτους. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συνταχθούν νέοι πίνακες
εξακολουθούν ισχύοντες οι υφιστάµενοι.
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5. Ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης σε εκτέλεση των πινάκων προκαλεί εντός τριάντα (30) ηµερών
από της κυρώσεως αυτών την έκδοση των αναγκαίων προεδρικών διαταγµάτων προαγωγής και
αποστρατείας των αξιωµατικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ
Άρθρο 34
Συγκρότηση - Σύνθεση συµβουλίων.
1. Για τις κρίσεις των αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας συγκροτούνται τα ακόλουθα
συµβούλια :
α. Το συµβούλιο κρίσης Αντιστράτηγων Αστυνοµίας.
β. Το Ανώτατο συµβούλιο.
γ. Το Ανώτερο συµβούλιο και
δ. Το Κατώτερο συµβούλιο.
2. Τα συµβούλια κρίσεων συντίθενται ως ακολούθως :
α. Συµβούλιο κρίσης Αντιστράτηγων Αστυνοµίας.
Αποτελείται από τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνοµίας ως πρόεδρο και δύο Αντιστράτηγους του
Στρατού Ξηράς, ως µέλη.
β. Ανώτατο συµβούλιο.
Αποτελείται από τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνοµίας, ως πρόεδρο και δύο Αντιστράτηγους
Αστυνοµίας, ως µέλη.
"γ. Ανώτερο Συµβούλιο.
Αποτελείται από ένα Αντιστράτηγο Αστυνοµίας ως Πρόεδρο και τέσσερες (4) Υποστρατήγους
Αστυνοµίας γενικών καθηκόντων, ως µέλη. Όταν το Συµβούλιο κρίνει υγειονοµικούς
αξιωµατικούς ο νεότερος Υποστράτηγος Αστυνοµίας αντικαθίσταται από τον διευθυντή της
∆ιεύθυνσης Υγειονοµικού/ Υ.∆.Τ.". (14)
δ. Κατώτερο συµβούλιο.
Αποτελείται από έναν (1) Υποστράτηγο Αστυνοµίας, ως πρόεδρο, και από τέσσερις (4)
Ταξιάρχους Αστυνοµίας, ως µέλη. Όταν το συµβούλιο κρίνει Υγειονοµικούς αξιωµατικούς, ο
νεότερος Ταξίαρχος αντικαθίσταται από οµοιόβαθµο Υγειονοµικό.
3. Τα συµβούλια κρίσεων συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης µέσα στο
β' 10ήµερο του µηνός Ιανουαρίου κάθε έτους. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και
ανώτερος αξιωµατικός ως Γραµµατέας των συµβουλίων µε τον αναπληρωτή του, καθώς και
αναπληρωµατικά µέλη των συµβουλίων ισάριθµα προς τα τακτικά, πλην του Αρχηγού ο οποίος
δεν αναπληρώνεται. Όταν δεν υπάρχουν Αντιστράτηγοι Αστυνοµίας ή Υποστράτηγοι
Αστυνοµίας, για τη συγκρότηση των συµβουλίων κρίσεων, ορίζονται, στη θέση των
Αντιστράτηγων οµοιόβαθµοι του Στρατού Ξηράς και στη θέση των Υποστρατήγων, Ταξίαρχοι
Αστυνοµίας. Τα προερχόµενα από το Στρατό Ξηράς τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη
προτείνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας.
4. Εξαίρεση των µελών των συµβουλίων δεν είναι επιτρεπτή, ούτε δύναται να θεωρηθούν
συντρέχοντα στα µέλη αυτών κωλύµατα για τη συµµετοχή τους στα Συµβούλια.
Άρθρο 35
Αρµοδιότητες των συµβουλίων.
"1. Το Συµβούλιο Κρίσης Αντιστράτηγων είναι αρµόδιο για τις κρίσεις των Αντιστρατήγων και
τις επανακρίσεις των Υποστρατήγων, των Ταξιάρχων Αστυνοµίας και των Αστυνοµικών
∆ιευθυντών." (15)
14

Η εντός "" περίπτ. γ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου
3 του π.δ. 147/2000 (ΦΕΚ Α' 128), ισχύει δε από11.5.2000
15
Η εντός "" παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, τίθεται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του
π.δ. 147/2000 (ΦΕΚ Α' 128), ισχύει δε από 11.05.2000.
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"2. Το Ανώτατο Συµβούλιο είναι αρµόδιο για τις κρίσεις των Υποστρατήγων Αστυνοµίας, των
Ταξιάρχων Αστυνοµίας και των Αστυνοµικών ∆ιευθυντών και τις επανακρίσεις των
Αστυνοµικών Υποδιευθυντών και των Αστυνόµων Α'." (16)
"3. Το Ανώτερο Συµβούλιο είναι αρµόδιο για τις κρίσεις των Αστυνοµικών Υποδιευθυντών και
των Αστυνόµων Α' και τις επανακρίσεις των κατωτέρων αξιωµατικών." (17)
4. Το Κατώτερο συµβούλιο είναι αρµόδιο για τις κρίσεις των κατωτέρων αξιωµατικών.
5. Εκτός από τις βαθµολογικές κρίσεις των αξιωµατικών τα ανωτέρω συµβούλια έχουν
αρµοδιότητα να αποφαίνονται :
α. Για τις µισθολογικές προαγωγές των αξιωµατικών.
β. Για την απονοµή του Αστυνοµικού Αριστείου Ανδραγαθίας. Σε περίπτωση πράξης
ανδραγαθίας, στην οποία έλαβαν µέρος αστυνοµικοί διαφόρων βαθµών, η υπόθεση
παραπέµπεται για όλους στο συµβούλιο που είναι αρµόδιο να κρίνει τον έχοντα τον ανώτερο
βαθµό.
γ. Για τις ενστάσεις των αξιωµατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του
παρόντος.
δ. Για παραµονή στο Σώµα προς εκτέλεση υπηρεσίας γραφείου σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 10 παρ. 2του παρόντος.
ε. Για απονοµή τιµητικών διακρίσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52 του παρόντος.
στ. Για έξοδο από το Σώµα πριν λήξει ο χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας σύµφωνα µε το
άρθρο 51 παρ. 3 του παρόντος.
6. Τα ανωτέρω συµβούλια που είναι αρµόδια για τις κρίσεις των αξιωµατικών από το βαθµό
του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή και άνω, λειτουργούν, για τους αξιωµατικούς των βαθµών αυτών
και ως πειθαρχικά συµβούλια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του προηγουµένου άρθρου του παρόντος.
Άρθρο 36
Εργασίες των Συµβουλίων.
1. Τα Συµβούλια κρίσεων επιλαµβάνονται των υποθέσεων αρµοδιότητάς τους, για µεν τη
διενέργεια των τακτικών κρίσεων αυτεπαγγέλτως, για δε τις λοιπές περιπτώσεις, ύστερα από
απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και συνέρχονται ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου τους, η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης. Ειδικά, οι προσκλήσεις
των προέδρων του Ανωτέρου και Κατωτέρου Συµβουλίου κοινοποιούνται και στον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνοµίας.
2. Πριν από τη σύγκληση κάθε Συµβουλίου Κρίσεων, µε µέριµνα του Γραµµατέα ή αναπληρωτή
του, κοινοποιείται στον Πρόεδρο και τα µέλη αυτού ονοµαστική κατάσταση των αξιωµατικών
που πρόκειται να κριθούν, µε περίληψη των στοιχείων που περιέχονται στους ατοµικούς τους
φακέλους.
3. Τα συµβούλια κρίσεων ευρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα µέλη τους. Σε
περίπτωση κωλύµατος τακτικού µέλους καλείται να συµµετάσχει στο συµβούλιο το αντίστοιχο
αναπληρωµατικό µέλος αυτού. Το νεότερο µέλος του συµβουλίου εκτελεί χρέη εισηγητή και
θέτει υπόψη του Συµβουλίου τα λεπτοµερή στοιχεία που περιέχονται για κάθε αξιωµατικό.
Προς τούτο βοηθείται από τον Γραµµατέα (ή αναπληρωτή) του Συµβουλίου, ο οποίος δεν
επιτρέπεται να εκφέρει προσωπική άποψη ή ευµενή ή δυσµενή κρίση για κάθε κρινόµενο
αξιωµατικό.
4. Τα συµβούλια µελετούν τα υφιστάµενα στους ατοµικούς φακέλους και λοιπά ατοµικά
έγγραφα των αξιωµατικών στοιχεία και αξιολογούν κάθε αξιωµατικό, σύµφωνα και µε τα
16

Η εντός "" παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, τίθεται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του
π.δ. 147/2000 (ΦΕΚ Α' 128), ισχύει δε από 11.05.2000.
17
Η εντός "" παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, τίθεται όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του
π.δ. 147/2000 (ΦΕΚ Α' 128), ισχύει δε από 11.05.2000.
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οριζόµενα στο άρθρο 28 του παρόντος, αποφασίζουν δε τελικά µε βάση και την προσωπική
αντίληψη των µελών τους, εφόσον αυτή βασίζεται σε επίσηµα στοιχεία, µε φανερή ψηφοφορία.
Οι αποφάσεις τους λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. Εάν κατά την ψηφοφορία σχηµατισθούν
περισσότερες από δύο γνώµες, το έχον την µεµονωµένη γνώµη µέλος οφείλει να προσχωρήσει
σε µία από τις άλλες γνώµες.
5. Εάν το συµβούλιο από τα στοιχεία που του ετέθησαν υπόψη , δεν δύναται να µορφώσει
γνώµη για το λόγο ότι λείπουν ουσιώδη στοιχεία, αναβάλλει την κρίση για νέα αυτού σύνοδο
µέχρι συγκεντρώσεως των ελλειπόντων στοιχείων. Κατά την νέα σύνοδο, η οποία δεν
επιτρέπεται να απέχει της προηγούµενης πέραν του τριµήνου, το συµβούλιο υποχρεούται να
αποφασίσει, έστω και χωρίς τα στοιχεία αυτά, εάν δε ο αξιωµατικός κριθεί προακτέος και
συντρέχει περίπτωση προαγωγής, προάγεται αναδροµικά ως υπεράριθµος.
6. Για κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά στα οποία καταχωρούνται οι λαµβανόµενες
αποφάσεις. Η δυσµενής κρίση αιτιολογείται µε την παράθεση των δυσµενών στοιχείων στα
οποία στηρίχθηκε. Τα συµβούλια εγγράφουν τους κρινόµενους αξιωµατικούς σε έναν από τους
αναφεροµένους στο άρθρο 33 του παρόντος πίνακες. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα µέλη
του συµβουλίου και τον γραµµατέα αυτού.
7. Οι τακτικές κρίσεις αρχίζουν µέσα στο πρώτο 10ήµερο του µηνός Μαρτίου από το βαθµό του
Αντιστράτηγου και ακολουθούν διαδοχικά στους λοιπούς βαθµούς προς τη βάση της Ιεραρχίας,
από τα αρµόδια συµβούλια, ανασυγκροτούµενα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, αφού
δηµοσιευθούν κάθε φορά τα εκδιδόµενα σε εκτέλεση των πινάκων των συµβουλίων προεδρικά
διατάγµατα για τους αξιωµατικούς του ανωτέρου βαθµού, µε εξαίρεση τις κρίσεις των
αξιωµατικών από το βαθµό του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή και κάτω, για τις οποίες δεν είναι
απαραίτητο να τηρηθεί η διαδικασία της δηµοσίευσης των εκδιδοµένων σε εκτέλεση των
πινάκων των συµβουλίων προεδρικών διαταγµάτων.
8. Οι εργασίες των συµβουλίων περατώνονται µέσα στο µήνα Μάρτιο, παράταση δε αυτών
µέχρι ένα µήνα είναι δυνατή, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, µε αιτιολογηµένη απόφαση του
Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και ύστερα από πρόταση του Αρχηγού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΗ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Άρθρο 37
Οργανικές θέσεις.

(18)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Άρθρο 38
Βαθµολογική εξέλιξη αξιωµατικών
1. Οι αξιωµατικοί γενικών καθηκόντων που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωµατικών δύνανται
να εξελιχθούν µέχρι και το βαθµό του Αντιστράτηγου, εκτός όσων τελούν σε κατάσταση
υπηρεσίας γραφείου, οι οποίοι δύνανται να εξελιχθούν µέχρι και το βαθµό του Αστυνοµικού
∆ιευθυντή , µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του παρόντος.
Ειδικά, όσοι δεν αποφοίτησαν ευδόκιµα από το Τµήµα Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης
Επιτελών-Στελεχών, εξελίσσονται µέχρι και το βαθµό του Αστυνοµικού Υποδιευθυντή.
18

1.Οι οργανικές θέσεις οι προβλεπόµενες από το άρθρο 37 οργανικές θέσεις των αξιωµατικών
γενικών και ειδικών
καθηκόντων, µε τις διατάξεις των άρθρων : 1Π.∆ 305/1999, 19
Ν.2800/2000, 4 Ν.2838/2000, 3 Π.∆. 20/2002, 1 Π.∆ 261/2002, 1 Π.∆ 339/202, 1 Π.∆
52/2003, 7 Ν.3169/2003, 6 Π.∆.236/2003, 1 Π.∆.269/2003, 2 Π.∆. 205/2004, 3 Π.∆.1/2005,
, 9 Π.∆.30/2005, 10 Π.∆.107/2005, 4 Π.∆.126/2005 , 1 Π.∆.123/2006 , 40 Π.∆.48/2006, 2
Π.∆.107/2007, 36 Π.∆.116/2007, 1 Ν.3686/2008 έχουν διαµορφωθεί ως εξής:
1.Οργανικές θέσεις αξιωµατικών γενικών καθηκόντων που προέρχονται από τη Σχολή
Αξιωµατικών:
Αντιστράτηγοι
5
Υποστράτηγοι
20
Ταξίαρχοι
65
Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές
230
Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές
500
Αστυνόµοι Α'
726
Αστυνόµοι Β'
915
Υπαστυνόµοι Α' και Υπαστυνόµοι Β' 1853
2.Οργανικές θέσεις των αξιωµατικών που προέρχονται από το Τµήµα Επαγγελµατικής
Μετεκπαίδεσης Ανθυπαστυνόµων : Αστυν. Υποδ-ντές: 46,
Αστυν.Α΄:46, Αστν.Β΄:118,
Υπαστυνόµοι Α΄και Β΄:355
3. Οργανικές θέσεις αστυνοµικού προσωππικού Ειδικών καθηκόντων κατά κατηγορία :
α. Ιερείς : 1 µε βαθµό Υπαστυν.Α µέχρι και Ταξίαρχου.
β. Υγειονοµικοί:
(1) Ιατροί – Οδοντίατροι : Υποστράτηγοι :1, Ταξίαρχοι:1, Αστυν.∆-ντές έως και Υπαστνόµοι
Β΄:91
(2) Ψυχολόγοι: Ταξίαρχοι 1, Αστυν.∆-ντές έως και Υπαστνόµοι Β΄:61
(3) Βοηθοί Ακτινολογικών ή Μικροβιολογικών Εργαστηρίων, Οδοντοτεχνικοί και
Φσιοθεραπευτές : Αστυν.Α έως και Υπαστυν.Β΄4, ,Ανθυπαστυνόµοι έως και Αρχιφύλακες : 4.
(4) Νοσηλευτές : Αστυν.Α΄ έως και Αρχιφύλακες :10
γ. Αστυκτηνίατροι :Ταξίαρχοι:1, Αστυν.∆-ντές έως και Υπαστυνόµοι Β΄:31
δ. Οικονοµικοί: Ταξίαρχοι:1, Αστυν.∆-ντές έως και Υπαστυνόµοι Β΄:31
ε. Πληροφορικής:
(1) Πτυχιούχοι Πανεπιστηµίου, Ταξίαρχοι 1, Αστυν.∆-ντές έως και Υπαστυνόµοι Α΄:15
(2) Πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων: Αστν.Α έως και Αρχιφύλακες :18
στ. Τεχνικοί :
(1) Πτυχιούχοι Πανεπιστηµίου, Ταξίαρχοι 1, Αστυν.∆-ντές έως και Υπαστυνόµοι Α΄:15
(2) Πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων: Αστν.Α έως και Αρχιφύλακες :23
(3) Απόφοιτοι ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης: Ανθυπαστυνόµοι έως και Αστυφύλακες :69
ζ. Εγκληµατολογικών Εργαστηρίων:
(1) Πτυχιούχοι Πανεπιστηµίου, Ταξίαρχοι 1, Αστυν.∆-ντές έως και Υπαστυνόµοι Α΄:42
(2) Πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων: Αστν.Α΄ έως και Αρχιφύλακες :26
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2. «Οι αξιωµατικοί που προέρχονται από το Τ.Ε.Μ.Α., καθώς και οι αξιωµατικοί ειδικών
καθηκόντων που προέρχονται από ανθυπαστυνόµους δύνανται να εξελιχθούν µέχρι και το
βαθµό του Αστυνοµικού Υποδιευθυντή (άρθρα 2 παρ. 1 και 8 παρ. 1 ν. 3686/2008). (19)
3. α. Με την επιφύλαξη της προηγούµενης παραγράφου, από τους αξιωµατικούς ειδικών
καθηκόντων δύνανται να εξελιχθούν µέχρι και το βαθµό του Υποστρατήγου οι ιατροί, οι
νοµικοί, οι οικονοµικοί, οι τεχνικοί, οι αξιωµατικοί διοικητικής επιστήµης, εγκληµατολογικών
εργαστηρίων και πληροφορικής, ενώ οι λοιποί µέχρι και το βαθµό του Ταξιάρχου.
β. Αξιωµατικοί ειδικών καθηκόντων, εξαιρουµένων των υγειονοµικών και ιερέων, οι οποίοι δεν
αποφοίτησαν ευδόκιµα από το Τµήµα Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών
(Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.) εξελίσσονται µέχρι και το βαθµό του Αστυνοµικού Υποδιευθυντή». (20)
4. Οι αξιωµατικοί της µόνιµης διαθεσιµότητας δύνανται να εξελιχθούν µέχρις αποκτήσεως
τεσσάρων (4) ακόµη βαθµών οι Υπαστυνόµοι Β', τριών (3) οι Υπαστυνόµοι Α', Αστυνόµοι Β' και
Αστυνόµοι Α', δύο (2) οι Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές και ενός (1) οι Αστυνοµικοί ∆/ντές, πέραν
του βαθµού που έφεραν κατά το χρόνο της θέσεώς τους στην κατάσταση αυτή, εφόσον οι
βαθµοί αυτοί προβλέπονται στην κατηγορία των αξιωµατικών στην οποία ανήκουν.
Άρθρο 39
Επιλογή Αρχηγού.
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας επιλέγεται µεταξύ των Αντιστράτηγων και
Υποστρατήγων Αστυνοµίας γενικών καθηκόντων, ανεξάρτητα από το χρόνο παραµονής τους
στο βαθµό. Όταν κενωθεί η θέση του Αρχηγού, ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης αποστέλλει στο
Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικής Άµυνας (ΚΥ.Σ. Ε.Α. ) πίνακα των
Αντιστράτηγων και Υποστρατήγων µε τους ατοµικούς φακέλους τους. Το ΚΥ.Σ.Ε.Α. επιλέγει τον
Αρχηγό µε απόλυτη διακριτική ευχέρεια χωρίς να τον συγκρίνει µε τυχόν παραλειπόµενους και
συντάσσει σχετικό πρακτικό. Αν επιλεγεί Υποστράτηγος, προάγεται στο βαθµό του
Αντιστράτηγου. Οι αρχαιότεροι αυτού που επιλέγεται ως Αρχηγός αποστρατεύονται
αυτεπάγγελτα, ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους.
Άρθρο 40
Προϋποθέσεις προαγωγής.
1. Οι προαγωγές στους διαφόρους βαθµούς ενεργούνται σε εκτέλεση των σχετικών πινάκων
µετά τη συµπλήρωση των τυπικών προσόντων προαγωγής και µόνο για πλήρωση κενών
οργανικών θέσεων, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 42 και 43 του
παρόντος. Στις περιπτώσεις που οι οργανικές θέσεις του βαθµού τους είναι ενιαίες µε του
εποµένου βαθµού, οι προαγωγές ενεργούνται µετά τη συµπλήρωση των τυπικών προσόντων
προαγωγής.
2. Σε περίπτωση που δηµιουργούνται κενές θέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων, οι
προαγωγές ενεργούνται εντός 30 ηµερών από της δηµιουργίας των κενών θέσεων.
3. Αξιωµατικοί, εγγραφόµενοι σε πίνακα προακτέων, εάν προ της προαγωγής τους υπαχθούν
σε µία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του παρόντος ή τιµωρηθούν µε
ανώτερη πειθαρχική ποινή, δεν προάγονται, αλλά παραπέµπονται στο αρµόδιο συµβούλιο για
νέα κρίση.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν δύναται να πληρωθούν µε προαγωγή κενές θέσεις
κάποιου βαθµού, γιατί οι υπηρετούντες στον αµέσως κατώτερο βαθµό δεν δύνανται να

19

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 38 του π.δ. 24/1997 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 2 του
Π.∆.133/2012 (ΦΕΚ Α-241/12.12.2012)
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Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 38 του π.δ. 24/1997 αντικαταστάθηκαν ως άνω µε το άρθρο 2 του
Π.∆.133/2012 (ΦΕΚ Α-241/12.12.2012)
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προαχθούν, οι ως άνω θέσεις θεωρούνται προσωρινώς και για την περίπτωση αυτή κενές του
υποδεεστέρου βαθµού.
5. Αξιωµατικοί συµπληρούντες
παρόντος δεν προάγονται αν
συµπληρώσει αυτά, εκτός αν η
που διαλαµβάνονται στα άρθρα

τα γενικά προς προαγωγή τυπικά προσόντα του άρθρου 15 του
αρχαιότεροί τους που κατέχουν οργανική θέση δεν έχουν
υπό των αρχαιοτέρων µη συµπλήρωση οφείλεται στους λόγους
16 και 17 του παρόντος.

6. Αξιωµατικοί που προέρχονται από το Τ.Ε.Μ.Α. δεν προάγονται στον ανώτερο βαθµό, αν δεν
έγινε έναρξη προαγωγής στο βαθµό αυτό των οµοιοβάθµων τους που προέρχονται από τη
Σχολή Αξιωµατικών, οι οποίοι απόκτησαν το βαθµό τους εντός του αυτού ηµερολογιακού
έτους.
«7. Οι αξιωµατικοί ειδικών καθηκόντων από το βαθµό του Υπαστυνόµου Α΄ και άνω, δεν
προάγονται στον ανώτερο βαθµό αν δεν έγινε έναρξη προαγωγής στο βαθµό αυτό των
οµοιοβάθµών τους που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωµατικών και απέκτησαν το βαθµό τους
εντός του αυτού ηµερολογιακού έτους». (21)
Άρθρο 41
Τρόπος προαγωγής.
1. Οι αξιωµατικοί, για τους οποίους προβλέπεται κρίση προακτέου κατ'
εκλογή και κατ' αρχαιότητα, προάγονται ως ακολούθως :
α. Οι Αστυνόµοι Β' µε αναλογία προαγωγής 6/10 κατ' εκλογήν και 4/10 κατ' αρχαιότητα.
β. Οι Αστυνόµοι Α' µε αναλογία προαγωγής 7/10 κατ' εκλογήν και 3/10 κατ' αρχαιότητα.
γ. Οι Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές µε αναλογία προαγωγής 8/10 κατ' εκλογήν και 2/10 κατ'
αρχαιότητα.
2. Σε καµιά περίπτωση αξιωµατικός εγγεγραµµένος στους πίνακες προακτέων κατ' εκλογήν,
δύναται κατά τις προαγωγές να υποληφθεί νεοτέρου του, εγγεγραµµένου στους πίνακες
προακτέων κατ' αρχαιότητα. Προκειµένης καλύψεως των θέσεων, που αναλογούν σε κάθε
πίνακα, ο αριθµός των κενών θέσεων, για την πλήρωση των οποίων ενεργούνται οι
προαγωγές, περιλαµβάνει όλες τις κατά την κύρωση των πινάκων και τις κατά την διάρκεια της
ισχύος αυτών υφιστάµενες και δηµιουργούµενες κενές θέσεις. Εάν κατά την κατανοµή των
κενών θέσεων από τον πολλαπλασιασµό προκύπτει κλάσµα, η θέση δίνεται στους αξιωµατικούς
του πίνακα εκείνου του οποίου το κλάσµα είναι µεγαλύτερο, επί ίσου δε κλασµατικού
υπολοίπου στους κατ' εκλογήν προακτέους. Όταν οι εγγεγραµµένοι σε ένα πίνακα είναι
λιγότεροι του αναλογούντος σ' αυτόν αριθµού, συµπληρώνεται ο αριθµός από τον άλλο
πίνακα.
3. Σε περίπτωση ταυτόχρονης προαγωγής, οι κατ' εκλογήν και κατ' αρχαιότητα προαγόµενοι
διατηρούν µεταξύ τους την σειρά αρχαιότητας που είχαν προ της προαγωγής τους.
Άρθρο 42
Προαγωγές ανεξαρτήτως υπάρξεως κενών οργανικών θέσεων.
1.- Συντρεχουσών των λοιπών προϋποθέσεων προαγωγής κατά τις διατάξεις του παρόντος οι
Υπαστυνόµοι Α΄, Αστυνόµοι Β΄, Αστυνόµοι Α΄ και Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές, προάγονται
στον ανώτερο βαθµό, ανεξαρτήτως υπάρξεως κενών οργανικών θέσεων, εάν έχουν
συµπληρώσει οκτώ (8) έτη στο βαθµό ή τον ακόλουθο χρόνο πραγµατικής συνολικής
υπηρεσίας αξιωµατικού :
α. Οι Υπαστυνόµοι Α΄ 10 έτη.
21

Στο άρθρο 40 του π.δ. 24/1997 προστέθηκε παράγραφος 7 ως άνω µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.∆. 101/2011 (Α235). Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π.∆.101/2011: Η παράγραφος 7 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997, όπως
προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγµατος, δεν εφαρµόζεται για τους αξιωµατικούς
ειδικών καθηκόντων που κατά τη δηµοσίευση του Π.∆.101/2011 (7-11-2011), φέρουν το βαθµό του Αστυνόµου Α΄
και άνω και έχουν συµπληρώσει 25 έτη πραγµατικής υπηρεσίας στο Σώµα.
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β. Οι Αστυνόµοι Β΄ 13 έτη.
γ. Οι Αστυνόµοι Α΄ 20 έτη
δ. Οι Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές 27 έτη.
«2. Επίσης ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων προάγονται :
α. Οι δικαιούµενοι αναδροµικής προαγωγής ύστερα από έκτακτη κρίση ή επανάκριση κατά τις
διατάξεις των άρθρων 32 παρ.2, 36 παρ. 5, 55 παρ. 6, και 56 παρ. 4 του παρόντος
διατάγµατος, καθώς και οι δικαιούχοι προαγωγής, συνεπεία απονοµής Αστυνοµικού Αριστείου
Ανδραγαθίας ή ανακήρυξής τους ως Ολυµπιονικών.
β. Οι Υπαστυνόµοι Α΄ του Ν.∆ 649/1970 στο βαθµό του Αστυνόµου Β΄ της ιδίας κατηγορίας
Αξιωµατικών, εφόσον προήχθη στον αντίστοιχο βαθµό και ο τελευταίος οµοιόβαθµος
Αξιωµατικός, που προέρχεται από τη Σχολή Αξιωµατικών , µε τον οποίο προήχθησαν στο βαθµό
του Υπαστυνόµου Α΄ το ίδιο ηµερολογιακό έτος. Σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος ως
άνω Υπαστυνόµος Α΄ που προέρχεται από τη Σχολή Αξιωµατικών ή και οι αµέσως
προηγούµενοι αυτού δεν προαχθούν επειδή κρίθηκαν παραµένοντες στον ίδιο βαθµό ή για τους
αναφερόµενου στα άρθρα 16, 32 παρ. 2 και 36 παρ. 5 του παρόντος διατάγµατος λόγους,
τούτο δεν κωλύει την κατά τα ανωτέρω προαγωγή των οµοιοβάθµων Αξιωµατικών, που
προέρχονται από το Τ.Ε.Μ.Α.» (22)
3. Οι προαγωγές των Αξιωµατικών που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου ενεργούνται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κύρωση των πινάκων που
συντάσσονται κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους που συµπληρώνουν το χρόνο που
καθορίζονται από τις διατάξεις αυτές.
«4. Οι κατά τις προηγούµενες παραγράφους προαγόµενοι καταλαµβάνουν τις κενούµενες
οργανικές θέσεις του βαθµού στον οποίο προήχθησαν µέχρις εξαντλήσεώς τους.» (23)
«Σε περίπτωση προαγωγής αξιωµατικών πέραν των οργανικών θέσεων, κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων της παρ. 1, οι θέσεις του βαθµού από τον οποίο προήχθησαν δεν θεωρούνται κενές
για όσο χρόνο υφίστανται υπεράριθµοι στον ανώτερο βαθµό». (24)

Άρθρο 43
Προαγωγές εκτός οργανικών θέσεων.
1. Οι αξιωµατικοί που αποστρατεύονται για τους κατωτέρω αναφερόµενους λόγους
προάγονται, ανεξάρτητα από τη συµπλήρωση ή όχι των γενικών και ειδικών τυπικών
προσόντων των άρθρων 15 και 17 του παρόντος, στον επόµενο βαθµό εκτός οργανικών
θέσεων, τιθέµενοι εκτός υπηρεσίας, και ύστερα από τριάντα (30) ηµέρες αποστρατεύονται µε
το βαθµό στον οποίο προήχθησαν µε άλλο προεδρικό διάταγµα:
α. Λόγω εγγραφής τους σε πίνακα µη προακτέων οι Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές, Ταξίαρχοι και
Υποστράτηγοι.
β. Λόγω εγγραφής τους σε πίνακα ευδοκίµως τερµατισάντων τη σταδιοδροµία τους.
"γ. Λόγω εγγραφής τους σε πίνακα παραµενόντων στον ίδιο βαθµό, οι Αστυνοµικοί
Υποδιευθυντές, των οποίων η αποστρατεία δεν λαµβάνει χώρα κατ' εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 47, εδάφ. γ', περίπτωση (2) του παρόντος διατάγµατος". (25)
δ. Λόγω παράλειψης κατά την επιλογή Αρχηγού οι Υποστράτηγοι.
ε. Λόγω σωµατικής ανικανότητας, πλην των κρινόµενων ως αποστρατευτέων.
στ. Λόγω υποβολής αιτήσεως αποστρατείας εφόσον έχουν πραγµατική υπηρεσία στο βαθµό
τους έξι (6) µήνες οι Υποστράτηγοι, Ταξίαρχοι και Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές και ένα (1) έτος οι
λοιποί, εκτός των κρινόµενων ως αποστρατευτέων.

22

*Η παρ. 2 του άρθρου 42 η οποία αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Π.∆ 31/99 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε εκ
νέου µε την παρ. 4 του άρθρου 1 του Π.∆ 132/2002.
23
*Η παρ. 4 του άρθρου 42 αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 1 του Π.∆ 132/2002
24
25

*Το εντός «» εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 42 προστέθηκε µε το άρθρο 2 του Π.∆.112/2009 (ΦΕΚ Α-146)
*Η παρ. 1 του άρθρου 43, η περίπτωση γ΄της οποίας είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 4 του Π.∆ 31/1999, τίθεται
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Π.∆ 99/2002
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2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και για τους Αστυνοµικούς
∆ιευθυντές που τελούν στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, εφόσον εξέρχονται από την
υπηρεσία και είναι γραµµένοι σε πίνακα ευδοκίµως τερµατισάντων τη σταδιοδροµία τους ή
διατηρητέων, καθώς και για τους Αστυνοµικούς Υποδιευθυντές που δεν αποφοίτησαν ευδόκιµα
από το Τµήµα Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών, εφόσον είναι γραµµένοι
σε πίνακα ευδοκίµως τερµατισάντων τη σταδιοδροµία τους.
"3. Προκειµένου περί αξιωµατικών του Ν.∆. 649/1970 που κρίνονται ως ευδοκίµως
τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους, λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας, προάγονται στο βαθµό του
οποίου ο µισθός τους απονεµήθηκε, όχι όµως πέραν του βαθµού του Αστυνοµικού
Υποδιευθυντή και ύστερα από 30 ηµέρες αποστρατεύονται µε το βαθµό στον οποίο
προήχθησαν". (26)
4. Οι θανόντες αξιωµατικοί προάγονται στον επόµενο βαθµό από την προτεραία του θανάτου
τους ανεξάρτητα από τη συµπλήρωση ή όχι των γενικών και ειδικών τυπικών προσόντων των
άρθρων 15 και 17 του παρόντος και την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων πλην των
κρινόµενων ως αποστρατευτέων. Αν ο θάνατος συνέβη ένεκα της υπηρεσίας ή κατά την
εκτέλεση της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, ο θανών προάγεται στους βαθµούς, στους οποίους
προάγονται και οι αξιωµατικοί µόνιµης διαθεσιµότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
38 παρ. 4 του παρόντος διατάγµατος.

Άρθρο 44
Προαγωγές αξιωµατικών µόνιµης διαθεσιµότητας και ανακαλούµενων από την
εφεδρεία.
1. Οι αξιωµατικοί της µόνιµης διαθεσιµότητας προάγονται µετά τη συµπλήρωση του ελαχίστου
χρόνου παραµονής στο βαθµό τους που προβλέπεται για τους µόνιµους οµοιοβάθµους τους,
εφόσον κρίνονται προακτέοι από το αρµόδιο Συµβούλιο και έχει κανονικώς προαχθεί µόνιµος
οµοιόβαθµός τους, ο οποίος κατά το χρόνο της θέσεώς τους στην κατάσταση αυτή ήταν ο
αµέσως αρχαιότερός τους. Το αρµόδιο συµβούλιο κρίσεων εκτιµά µόνο την πειθαρχική τους
συµπεριφορά χωρίς να απαιτείται γι' αυτούς η σύνταξη εκθέσεων ικανότητας και η συνδροµή
των άλλων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, που απαιτούνται για τους µόνιµους
οµοιοβάθµους τους.
2. Οι ανακαλούµενοι από την εφεδρεία αξιωµατικοί προάγονται αν µετά την ανάκλησή τους
έχουν συµπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο παραµονής στο βαθµό τους και έχει προαχθεί µόνιµος
οµοιόβαθµός τους, ο οποίος κατά το χρόνο της αποστρατείας τους ήταν νεότερός τους.
Άρθρο 45
∆ιαδικασία χορήγησης µισθολογικών προαγωγών.

(27)

« Οι µισθολογικές προαγωγές χορηγούνται µε απόφαση το Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας,
ύστερα από απόφαση του συµβουλίου κρίσεων που είναι αρµόδιο για τη βαθµολογική
προαγωγή του δικαιούχου. Για την χορήγηση των µισθολογικών προαγωγών οι αξιωµατικοί
πρέπει να συγκεντρώνουν τα ουσιαστικά προσόντα σε βαθµό που δικαιολογεί την κρίση τους
ως διατηρητέων ή προακτέων. ∆εν απαιτείται κρίση για µισθολογική προαγωγή των
αξιωµατικών που είναι γραµµένοι σε πίνακες διατηρητέων ή προακτέων. Οι διατάξεις των
άρθρων 16,32 παρ.2 και3,36παρ.4 και 5 και 40 παρ.3 του παρόντος διατάγµατος έχουν
ανάλογη εφαρµογή.
Η κρίση για τη χορήγηση µισθολογικής προαγωγής ενεργείται εντός τριών (3) µηνών από τη
χρονολογία συµπληρώσεως του απαιτούµενου προς τούτο χρόνου, η µισθολογική όµως
προαγωγή χορηγείται αναδροµικά από την ηµεροµηνία συµπληρώσεως του χρόνου τούτου. Οι
αποφάσεις για µη χορήγηση µισθολογικών προαγωγών δεν υπόκεινται σε διοικητική
26

*Η παρ. 3 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του π.δ. 36/1998 (ΦΕΚ Α'
40/05.03.1998).
27
*Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του π.δ. 36/1998 (ΦΕΚ Α' 40/05.03.1998)
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ρποσφυγή, οι υποθέσεις όµως εξετάζονται και πάλι ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων
µετά τη συµπλήρωση έξι (6) µηνών από τη χρονολογία της απορριπτικής απόφασης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Άρθρο 46
Έννοια - Λόγοι αποστρατείας.
1. Αποστρατεία είναι η επαναφορά του αξιωµατικού στον ιδιωτικό βίο, στην οποία τίθεται µε
προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, κατόπιν
αιτήσεώς του ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
2. Οι αξιωµατικοί αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα κατόπιν αποφάσεων των αρµοδίων
συµβουλίων κρίσεων ή λόγω σωµατικής τους ανικανότητας ή καταλήψεώς τους από το όριο
ηλικίας ή συµπληρώσεως 35ετίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 47 έως 50 του
παρόντος. Επίσης αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα οι Αντιστράτηγοι και οι Υποστράτηγοι που
παραλείπονται κατά την επιλογή Αρχηγού.
3. Οι αποστρατευόµενοι εγγράφονται µε το διάταγµα της αποστρατείας τους στο µητρώο των
αξιωµατικών της εφεδρείας, πλην των λόγω ορίου ηλικίας ή σωµατικής ανικανότητας
αποστρατευόµενων, και διαγράφονται της δυνάµεως του Σώµατος 15 ηµέρες µετά τη
δηµοσίευση του διατάγµατος αποστρατείας στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το 15νθήµερο
αυτό θεωρείται σαν χρόνος υπηρεσίας του αποστρατευόµενου για όλες τις συνέπειες.
4. Αξιωµατικοί που είναι γραµµένοι σε πίνακα προακτέων ή διατηρητέων και προάγονται στον
επόµενο βαθµό, ενόψει αποστρατείας, εκτός οργανικών θέσεων, αποστρατεύονται ως
ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους. (28)
Άρθρο 47
Αποστρατεία σε εκτέλεση πινάκων και αποφάσεων των συµβουλίων.
Οι αξιωµατικοί αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα εφόσον εγγραφούν στους ακόλουθους
πίνακες:
α. Σε πίνακα αποστρατευτέων και ευδοκίµως τερµατισάντων τη σταδιοδροµία τους.
β. Σε πίνακα µη προακτέων οι Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές, Ταξίαρχοι και Υποστράτηγοι.
Ειδικά, οι Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές που δεν έχουν 30ετή πραγµατική υπηρεσία στο Σώµα,
αποστρατεύονται, εφόσον εγγραφούν σε πίνακα µη προακτέων σε τρεις τακτικές κρίσεις.
γ. Σε πίνακα παραµενόντων στον ίδιο βαθµό:
(1) Οι κατώτεροι αξιωµατικοί τρεις (3) φορές στον κατεχόµενο βαθµό ή τέσσερις (4) καθ'
όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους ως αξιωµατικών, εκ των οποίων µία (1) στον
κατεχόµενο βαθµό.
(2) Οι ανώτεροι αξιωµατικοί δύο (2) φορές στον κατεχόµενο βαθµό ή τρεις (3) καθ' όλη τη
σταδιοδροµία τους ως αξιωµατικοί, εκ των οποίων µία (1) στον κατεχόµενο βαθµό.

28

Η παρ. 4 προστέθηκε στο άρθρο 46 µε την παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.∆ 132/2002
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Από τους αξιωµατικούς των περιπτώσεων (1) και (2), αυτοί που έχουν τουλάχιστον
εικοσαετή πραγµατική υπηρεσία στο Σώµα και δεν έχουν συµπληρώσει είκοσι πέντε έτη
αυτής, παραµένουν στην ενέργεια και τίθενται εκτός οργανικών θέσεων, µέχρι της
συµπληρώσεως αυτής, υπολογιζόµενης σύµφωνα µε τον νόµο περί συντάξεων, οπότε και
αποστρατεύονται. Αυτοί κρίνονται κατ' έτος από τα αρµόδια Συµβούλια, αλλά µόνο για
αποστρατεία.
(3) Οι Αστυνοµικοί Υποδιευθυντές εφόσον προαχθεί νεότερός τους στην επετηρίδα και
έχουν συµπληρώσει πλήρη συντάξιµη υπηρεσία.
δ. Σε πίνακα ∆ιατηρητέων οι Αστυνοµικοί ∆ιευθυντές Υπηρεσίας Γραφείου εφόσον
προαχθεί νεότερός τους στην επετηρίδα και έχουν συµπληρώσει τριάντα (30) χρόνια
πραγµατικής υπηρεσίας στο Σώµα.

Άρθρο 48
Αποστρατεία λόγω σωµατικής ανικανότητας.
"1. Οι αξιωµατικοί, για τους οποίους η αρµόδια υγειονοµική επιτροπή της Ελληνικής
Αστυνοµίας γνωµατεύει ότι πρέπει να αποστρατευθούν, λόγω σωµατικής ανικανότητας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού υγειονοµικής υπηρεσίας του Σώµατος,
αποστρατεύονται αυτεπάγγέλτα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29
και του άρθρου 43 παράγραφος 1, περίπτωση ε' του παρόντος διατάγµατος". (29)
2. Αξιωµατικοί τελούντες σε µακρά αναρρωτική άδεια, εγγραφόµενοι σε πίνακες που
συνεπάγονται αυτεπάγγελτη αποστρατεία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 47 του
παρόντος, δεν αποστρατεύονται σε εκτέλεση των σχετικών πινάκων, αλλά παραπέµπονται µε
διαταγή του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης στην αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή για τελική κρίση
της σωµατικής τους ικανότητας και εάν µεν κριθούν ανίκανοι, τίθενται σε αυτεπάγγελτη
αποστρατεία λόγω σωµατικής ανικανότητας, εάν δε κριθούν ικανοί, τίθενται σε αυτεπάγγελτη
αποστρατεία, σε εκτέλεση των πινάκων.
Άρθρο 49
Αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας.
1. Το όριο ηλικίας µέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι αξιωµατικοί γενικών
καθηκόντων Ελληνικής Αστυνοµίας είναι κατά βαθµούς το εξής:
Αντιστράτηγος - Αρχηγός
62ο έτος
Αντιστράτηγος
61ο έτος
Υποστράτηγος και Ταξίαρχος 60ο έτος
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής
58ο έτος
Αστυνοµικός Υποδιευθυντής 58ο έτος
57ο έτος
Αστυνόµος Α'
Αστυνόµος Β', Υπαστυνόµος Α' και Υπαστυνόµος Β' 55ο έτος
2. Το όριο ηλικίας των αξιωµατικών ειδικών καθηκόντων είναι κατά βαθµούς αυξηµένο κατά
δύο (2) έτη από το όριο ηλικίας των αξιωµατικών γενικών καθηκόντων.
3. Για τον υπολογισµό της συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας ως χρονολογία γέννησης λογίζεται
η 31η ∆εκεµβρίου του έτους γέννησης.
4. Οι αξιωµατικοί που συµπληρώνουν το όριο ηλικίας κρίνονται στις τακτικές κρίσεις του έτους
συµπληρώσεώς του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του
παρόντος και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα µετά την κύρωση των σχετικών πινάκων
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 33 παράγραφος 5 και 43 παράγραφος 1 του παρόντος.
(30)

29
30

Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του π.δ. 31/1999 (ΦΕΚ Α 33).
Η παρ. 4 ισχύει από 01.01.1998, σύµφωνα µε την παρ. 5 άρθρου 58 του παρόντος Π∆
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"5. Για τους Αξιωµατικούς της προηγούµενης παραγράφου µέχρι και το βαθµό του
Αστυνοµικού ∆ιευθυντή, οι οποίοι δεν επιθυµούν να κριθούν στις τακτικές κρίσεις µε τις περί
ορίου ηλικίας διατάξεις και υποβάλλουν σχετική προς τούτο αίτηση, που δεν ανακαλείται, στη
∆/νση Αστυνοµικού Προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης ανυπερθέτως εντός του
τρίτου δεκαηµέρου του µηνός Νοεµβρίου του προηγουµένου των τακτικών κρίσεων έτους,
κατά το οποίο συµπληρώνουν το όριο ηλικίας τους, ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Στις τακτικές κρίσεις κρίνονται µε τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους λοιπούς
οµοιοβάθµους συναδέλφους τους αυτοί που συµπληρώνουν τις προϋποθέσεις της περιπτ. β της
παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος και εφόσον συντρέχει περίπτωση προαγωγής τους
προάγονται, οπότε ισχύει πλέον για αυτούς το όριο ηλικίας του βαθµού στον οποίο προάγονται.
β. Οι µη συµπληρούντες τις προϋποθέσεις των διατάξεων που αναφέρονται στο προηγούµενο
εδάφιο αξιωµατικοί κρίνονται το τρίτο δεκαήµερο του µηνός Νοεµβρίου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 του παρόντος, προάγονται στον επόµενο βαθµό, εκτός
οργανικών θέσεων, τιθέµενοι εκτός υπηρεσίας, τριάντα (30) ηµέρες προ της καταλήψεώς τους
από το όριο ηλικίας, ανεξάρτητα από την συµπλήρωση ή όχι των γενικών ή ειδικών τυπικών
προσόντων των άρθρων 15 και 17 του παρόντος και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα την 31 η
∆εκεµβρίου µε άλλο Π.∆/γµα, εφόσον εγγραφούν σε πίνακα ευδοκίµως τερµατισάντων τη
σταδιοδροµία τους και δεν διανύουν τον τελευταίο βαθµό εξελίξεώς τους. Οι Αξιωµατικοί που
προέρχονται από το Τµήµα Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόµων (Τ.Ε.Μ.Α.)
προάγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 3 του παρόντος, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του Π.∆. 36/1998 (ΦΕΚ Α 40). Από τη δύναµη του Σώµατος
διαγράφονται την 31 ∆εκεµβρίου του έτους των τακτικών κρίσεων. Η ίδια ως άνω διαδικασία
εφαρµόζεται και για τους Αξιωµατικούς του εδαφίου α', οι οποίοι µετά την κρίση τους σύµφωνα
µε τις γενικές διατάξεις εξακολουθούν να καταλαµβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθµού,
τον οποίο φέρουν κατά το έτος των κρίσεων." (31)
Άρθρο 50
Αποστρατεία λόγω συµπληρώσεως 35ετίας.
" 1. Για τους αξιωµατικούς µέχρι και το βαθµό του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή που συµπληρώνουν
35ετία µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους των κρίσεων, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις
των παραγράφων 4 και 5 του προηγουµένου άρθρου, κρινόµενοι έκτακτα εντός µηνός από της
συµπλήρωσής της, εφόσον συντρέχει περίπτωση και αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 33 παρ 5 και 43 παρ. 1 του παρόντος". (32)
2. Για τον υπολογισµό της 35ετίας προσµετρείται η πραγµατικώς διανυθείσα υπηρεσία στα
Σώµατα Ασφαλείας, τις Ένοπλες ∆υνάµεις, και τις λοιπές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, καθώς και σε
Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µε οποιαδήποτε σχέση, εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιµη. Κατ'
εξαίρεση, δεν προσµετρείται η υπηρεσία που παρασχέθηκε στις Ένοπλες ∆υνάµεις προς
εκπλήρωση υποχρέωσης κληρωτού ή εφέδρου.
Άρθρο 51
Αποστρατεία κατόπιν αιτήσεως.
1. Αξιωµατικός κάθε βαθµού, δικαιούται να υποβάλει αίτηση εξόδου από το Σώµα, η οποία
χαρακτηρίζεται, σαν αίτηση αποστρατείας, εφόσον ο αιτών έχει συµπληρώσει τον προς
απόκτηση συντάξεως απαιτούµενο χρόνο, και σαν αίτηση παραιτήσεως, εφόσον δεν έχει
συµπληρωµένο τον προς σύνταξη χρόνο.
2. Η αποδοχή της αιτήσεως αποστρατείας ή της αιτήσεως παραιτήσεως είναι υποχρεωτική για
τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης σε καιρό ειρήνης, όχι όµως και σε καιρό γενικής ή µερικής
επιστρατεύσεως. Η αίτηση αποστρατείας και η αίτηση παραιτήσεως δύναται να ανακληθούν
εντός ανατρεπτικής προθεσµίας 15 ηµερών από της υποβολής τους. Αίρεση ή όρος στην αίτηση
αποστρατείας δεν λαµβάνεται υπόψη.

31

Η παρ. 5 προστέθηκε µε το άρθρο 1 του π.δ. 31/1999 (ΦΕΚ Α 33).
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του π.δ. 31/1999 (ΦΕΚ Α 33) η αίτηση που αναφέρεται στην ανωτέρω παρ. 5 του παρόντος
άρθρου υποβάλλεται εντός 10ηµέρου από την έναρξη ισχύος του.
32
Η παρ. 1 του άρθρου 50 του Π.∆.24/1997 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Π.∆.31/1999
(ΦΕΚ Α-33 /18-2-1999).
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3. Για τους αξιωµατικούς που υπέχουν για οποιαδήποτε αιτία υποχρέωση υπηρεσίας επί
ορισµένο χρόνο, αίτηση αποστρατείας ή αίτηση παραιτήσεως δεν δύναται να γίνει αποδεκτή
προ της συµπληρώσεως του χρόνου αυτού. ∆ύνανται όµως να ζητήσουν την έξοδό τους από
την υπηρεσία και πριν λήξει ο χρόνος υποχρεωτικής υπηρεσίας, εάν η παραµονή τους στην
υπηρεσία αποβαίνει ιδιαίτερα επαχθής για την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία σε άλλους
τοµείς ή παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, εφόσον έχουν
διανύσει τα 2/3 του χρόνου υποχρεωτικής υπηρεσίας. Για τη συνδροµή ή όχι των λόγων αυτών
αποφαίνεται οριστικά το αρµόδιο συµβούλιο κρίσεων.
4. Αίτηση αποστρατείας ή παραιτήσεως αξιωµατικού που παραπέµφθηκε σε πειθαρχικό
συµβούλιο, δεν είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης.
5. Ως παραιτούµενος λογίζεται και εκείνος στον οποίο, παρότι του απονεµήθηκε ο βαθµός του
αξιωµατικού, δεν προσέρχεται µέσα στη ταχθείσα προθεσµία να δώσει τον προβλεπόµενο όρκο
και διαγράφεται από τα στελέχη του Σώµατος, πλην των εχόντων ανειληµµένη υποχρέωση, οι
οποίοι υποχρεούνται να υπηρετήσουν το χρόνο της ανειληµµένης υποχρεώσεως, µε το βαθµό
που έφεραν προ της ονοµασίας τους.
6. Για τους αξιωµατικούς των οποίων η αίτηση αποστρατείας έγινε αποδεκτή εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφος 4 και 43 παράγραφος 1, εδάφιο στ' του παρόντος.
7. Για τους αξιωµατικούς που υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας ή παραιτήσεως, προκειµένου
να ανακηρυχθούν υποψήφιοι βουλευτές, νοµάρχες, δήµαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων και
νοµαρχιακοί, δηµοτικοί ή κοινοτικοί σύµβουλοι, εφαρµόζονται οι ειδικότερες διατάξεις που
ρυθµίζουν τα θέµατα αυτά. Οι αξιωµατικοί που αποστρατεύτηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις
αυτές δεν δύνανται να ανακαλούνται στην ενέργεια από την εφεδρεία ούτε και να επανέλθουν
στο Σώµα.
Άρθρο 52
Τιµητικές διακρίσεις αποστρατευόµενων αξιωµατικών.
1. Οι Αντιστράτηγοι και Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνοµίας που υπηρέτησαν σε
οργανικές θέσεις του βαθµού τους τουλάχιστον επί τρίµηνο, διατηρούν τιµητικά τον τίτλο της
θέσεώς τους και µετά την αποστρατεία τους, κατόπιν αποφάσεως του αρµοδίου για την
αποστρατεία τους συµβουλίου, εφόσον η αποστρατεία τους δεν ενεργείται συνεπεία εγγραφής
τους σε πίνακα αποστρατευτέων.
2. Η διατήρηση του τιµητικού τίτλου µνηµονεύεται στο προεδρικό διάταγµα της αποστρατείας
τους και οι διατηρούντες τον τίτλο του επιτίµου αξιωµατικοί απολαµβάνουν τα αντίστοιχα
προνόµια που προβλέπονται για τους αξιωµατικούς των Ενόπλων ∆υνάµεων.
3. Οι αναφερόµενοι στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αξιωµατικοί στερούνται του
τίτλου του επιτίµου και των ειδικών προνοµίων, εφόσον µε απόφαση του αρµοδίου συµβουλίου
κριθεί ότι ασκούν εµπορικό ή βιοποριστικό επάγγελµα κατά τρόπο που δεν συµβιβάζεται µε τις
υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από τον τίτλο τους, ή καταδικαστούν για πράξεις που
αντιβαίνουν στην τιµή και την αξιοπρέπεια. Η κατά τα ανωτέρω στέρηση του τίτλου ενεργείται
µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΕΠΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ
Άρθρο 53
Προσφυγή Υπουργού.
1. Κατά των αποφάσεων των πρωτοβαθµίων συµβουλίων κρίσεων που αφορούν βαθµολογική
προαγωγή αξιωµατικών µέχρι και το βαθµό του Υποστρατήγου, ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης
δύναται να προσφύγει στο αρµόδιο δευτεροβάθµιο συµβούλιο για ευµενέστερη ή δυσµενέστερη
κρίση, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας 10 ηµερών από της υποβολής σ' αυτόν προς κύρωση
των σχετικών πινάκων.
2. Η προσφυγή του Υπουργού κοινοποιείται εγγράφως στους αξιωµατικούς, στους οποίους
αφορά, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας 15 ηµερών από της ασκήσεώς της, αυτοί δε,
δικαιούνται εντός ανατρεπτικής προθεσµίας 15 ηµερών από της κοινοποιήσεως, να υποβάλουν
αίτηση, περί της αποδοχής ή της απόρριψης της προσφυγής, η οποία διαβιβάζεται στο αρµόδιο
συµβούλιο µαζί µε την προσφυγή, προς επανάκριση.
3. Η άσκηση της προσφυγής του Υπουργού αναστέλλει την εκτέλεση των αποφάσεων των
συµβουλίων για τους αξιωµατικούς τους οποίους αυτή αφορά.
Άρθρο 54
Προσφυγή δυσµενώς κριθέντων.
"1. Οι αξιωµατικοί µέχρι και το βαθµό του Ταξιάρχου που κρίνονται δυσµενώς από τα αρµόδια
συµβούλια, δικαιούνται, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από της
κοινοποιήσεως σ' αυτούς των πρακτικών των συµβουλίων, να προσφύγουν στα αρµόδια
δευτεροβάθµια συµβούλια προς επανάκριση, εκθέτοντας τους λόγους που συντρέχουν για την
ευµενέστερη κρίση τους". (33)
2. Η προθεσµία και η άσκηση της προσφυγής των ενδιαφεροµένων δεν αναστέλλει την έκδοση
των διοικητικών πράξεων σε εκτέλεση των σχετικών πινάκων.
3. Αξιωµατικοί των οποίων η δυσµενής κρίση στηρίχτηκε εν όλω ή εν µέρει, σε στοιχεία τα
οποία µεταβλήθηκαν µεταγενέστερα, δικαιούνται να ζητήσουν επανάκριση από το αρµόδιο
συµβούλιο, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που
έλαβαν γνώση της µεταβολής των στοιχείων.
Άρθρο 55
Εξέταση των προσφυγών.
33

Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 104/2000 (ΦΕΚ Α 99/17.3.2000).
PoliceNET of Greece – http://www.policenet.gr

31

"1. Οι προσφυγές των άρθρων 53 και 54 του παρόντος παραπέµπονται στα δευτεροβάθµια
συµβούλια, τα οποία συνέρχονται εκτάκτως εντός έτους από την ηµεροµηνία παραποµπής προς
εξέτασή τους και αποφασίζουν επ' αυτών οριστικά". (34)
2. Οι αποφάσεις των δευτεροβαθµίων συµβουλίων είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό
∆ηµόσιας Τάξης, κοινοποιούνται δε στους ενδιαφεροµένους.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 του άρθρου 36 του παρόντος, εφαρµόζονται και
κατά την εξέταση των προσφυγών.
"4. Σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής τα δευτεροβάθµια συµβούλια συντάσσουν
συµπληρωµατικούς πίνακες, οι οποίοι κυρώνονται και εκτελούνται σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο άρθρο 33 του παρόντος. Σε περίπτωση απορρίψεως της προσφυγής επικυρώνουν τις
αποφάσεις των πρωτοβαθµίων συµβουλίων, δυνάµενα να τροποποιούν την αιτιολογία
αυτών".(35)
5. Σε περίπτωση ασκήσεως προσφυγής από τον ενδιαφερόµενο αξιωµατικό απαγορεύεται από
το δευτεροβάθµιο συµβούλιο η έκδοση αποφάσεως δυσµενέστερης της αποφάσεως του
πρωτοβαθµίου συµβουλίου.
6. Οι αξιωµατικοί που δικαιούνται προαγωγής µετά την επανάκριση, προάγονται αναδροµικά,
ανακτώντας την απολεσθείσα σειρά αρχαιότητας, σε περίπτωση δε µη υπάρξεως κενών θέσεων
προάγονται, ως υπεράριθµοι.
Άρθρο 56
Επανακρίσεις κατόπιν δικαστικών αποφάσεων.
1. Σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω ακυρώσεως αποφάσεων των συµβουλίων κρίσεων από
τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, απαιτείται αναποµπή της υπόθεσης ενώπιον του αρµοδίου
συµβουλίου, αυτή ενεργείται εντός 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία που η απόφαση του
∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου περιέρχεται στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης.
2. Το Συµβούλιο συνέρχεται εκτάκτως, εντός τριών (3) µηνών, από της ηµεροµηνίας
παραποµπής, προς ενέργεια της κρίσης στην οποία αφορά η ακυρωτική απόφαση και εποµένων
κρίσεων, περιπτώσεως συντρεχούσης. Αν για τις επόµενες κρίσεις είναι αναρµόδιο το
συµβούλιο, η υπόθεση παραπέµπεται στο αρµόδιο συµβούλιο.
"3. Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αποφάσεις των Πρωτοβαθµίων Συµβουλίων
υπόκεινται σε προσφυγή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του παρόντος". (36)
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του προηγούµενου άρθρου εφαρµόζονται και στην
προκειµένη περίπτωση.

34
35
36

Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 104/2000 (ΦΕΚ Α 99/17.3.2000).
Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του π.δ. 31/1999 (ΦΕΚ Α 33).
Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 του π.δ. 31/1999 (ΦΕΚ Α 33).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 57
Ανάκληση αξιωµατικών από την εφεδρεία.
1. Οι αξιωµατικοί που είναι γραµµένοι στα στελέχη της εφεδρείας µπορεί να ανακαλούνται
στην ενέργεια σε καιρό ειρήνης, γενικής ή µερικής επιστράτευσης ή πολέµου, µε απόφαση του
Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, για
την αντιµετώπιση επειγουσών ή ειδικών υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δεν µπορούν να
αντιµετωπισθούν από τους µόνιµους εν ενεργεία αξιωµατικούς. Οι ανακαλούµενοι από την
εφεδρεία δεν καταλαµβάνουν οργανικές θέσεις.
2. Όσοι από τους ανακαλούµενους είχαν κατά την αποστρατεία τους προαχθεί στον ανώτερο
βαθµό καλούνται µε το βαθµό αυτό, αν κατά το χρόνο της ανάκλησης έχει προαχθεί νεότερός
τους. ∆ιαφορετικά καλούνται µε το βαθµό που έφεραν όταν ήταν στην ενέργεια.
3. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος έχουν εφαρµογή και για τους ανακαλούµενους από
την εφεδρεία αξιωµατικούς, µε τις εξής διαφοροποιήσεις:
α. Οι ανακαλούµενοι κατατάσσονται στο Σώµα, εφόσον κριθούν ικανοί για την ενεργό
Υπηρεσία από την Ανωτάτη Υγειονοµική Επιτροπή του Σώµατος, στην οποία παραπέµπονται
από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας.
β. Οι κατατασσόµενοι έφεδροι δύνανται να προαχθούν µέχρις αποκτήσεως δύο ακόµη
βαθµών οι κατώτεροι και έναν οι ανώτεροι και οι Ταξίαρχοι, πέραν του βαθµού µε τον οποίο
ανακλήθηκαν, εφόσον προβλέπονται οι βαθµοί αυτοί στην κατηγορία των αξ/κών που
ανήκουν.
γ. Οι κατατασσόµενοι έφεδροι απολύονται, µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, όταν
εκλείψουν οι λόγοι της ανάκλησής τους ή συντρέχει περίπτωση αποστρατείας τους ή θέσεώς
τους σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, διαθεσιµότητας, αργίας ή µακράς αναρρωτικής άδειας
. Επίσης, οι έφεδροι απολύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου του
αστυνοµικού προσωπικού.
Άρθρο 58
Μεταβατικές διατάξεις.
1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του παρόντος εφαρµόζονται για τους
Αστυνόµους Β' που θα κληθούν να φοιτήσουν στο Τµήµα Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης
Επιτελών - Στελεχών από το έτος 1997.
2. Μέχρι την έναρξη των κρίσεων τους έτους 1997, η πλήρωση των νέων (κενών) οργανικών
θέσεων διενεργείται από τους ισχύοντες πίνακες. Ειδικότερα, η πλήρωση των θέσεων των
Αστυνοµικών ∆ιευθυντών θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.
1481/1984.
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3. (Παραλείπεται ως µη ισχύουσα).

(37)

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος δεν εφαρµόζονται κατά τις
κρίσεις των ετών 1997,1998 και 1999.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 32, 49 παρ. 4 και 50 του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται από
1-1-1998.
6. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος
συγκροτούνται αµέσως µετά την έναρξη ισχύος του.

διατάγµατος

τα

Συµβούλια

Κρίσεων

"7. Οι εκκρεµείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κρίνονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο στον οποίο αναφέρονται οι υποθέσεις
αυτές από το προβλεπόµενα από τις διατάξεις του παρόντος Συµβούλια". (38)
Άρθρο 59
Καταργούµενες διατάξεις.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγµατος:
α. Καταργείται το π.δ.467/1993 (ΦΕΚΑ'-201) "Έκτακτες κρίσεις αξιωµατικών Ελληνικής
Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις".
β. ∆εν εφαρµόζονται οι διατάξεις νοµοθετηµάτων που ρυθµίζουν διαφορετικά τα θέµατα που
ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος.
Άρθρο 60
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του. Στον Υπουργό
∆ηµόσιας Τάξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος
Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 1997
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΠ.ΑΘ.ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
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Η παρ. 3 καταργήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 104/2000 (ΦΕΚ Α 99/17.3.2000)
Η παρ. 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 του π.δ. 31/1999 (ΦΕΚ Α 33).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΠΟΡΡΗΤΗ

( Τίτλος Υπηρεσίας)
ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
Για το χρονικό διάστηµα από ………………………………... µέχρι…………………………… ………………….…
Αιτία συντάξεως : (µόνο επί εκτάκτων)…………………………………………………………………………………..
Στοιχεία συντάκτη: ……………………………… ……………………………….……………………………………..
(Βαθµός)
(Επώνυµο-Όνοµα)
(Τίτλος)

Α΄ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
Βαθµός: ……………………… Αριθ. Μητρώου: ……………………………Κατηγορία………………………………
Επώνυµο: …………………………………….. Όνοµα : ……………………………………………………....................
Πατρώνυµο…………………………………… Μητρώνυµο: ………………………………………………....................

Α΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.Εκτελεσθείσες Υπηρεσίες:
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Χρόνος απουσίας για οποιοδήποτε λόγο, πλην κανονικών, βραχειών, γονικών και ειδικών αδειών εξετάσεων.
α. Από ……………………………. µέχρι ………………………………. λόγω ……………………………………….
β. Από ……………………………. µέχρι ………………………………. λόγω ……………………………………….
γ. Από ……………………………. µέχρι ………………………………. λόγω ……………………………………….
3. Τίτλοι σπουδών ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
4. Αποφοίτησε από τη Σχολή Αξ/κών µε βαθµό ……………….. και σειρά ……………. µεταξύ ……………………..
αποφοιτησάντων.
5. Αποφοίτησε ευδόκιµα από τη Σχολή Μετακπαίδευσης και Επιµόρφωσης :
α. Τµήµα Επαγ/κής Μετ/σης Επιτελών-Στελεχών (Αστυνόµων Β΄), µε βαθµό ………..και σειρά …………… µεταξύ
……. Αποφοιτησάντων.
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β. Τµήµα Επαγ/κής Μετ/σης Ανθυπαστυνόµων µε βαθµό ………..και σειρά …………… µεταξύ …….
Αποφοιτησάντων.
γ. Τµήµα Ξ έ ν ω ν Γ λ ω σ σ ώ ν :
(1) Αγγλικής …………… µε βαθµό ………..και σειρά …………… µεταξύ ……. Αποφοιτησάντων.
(2) Γαλλικής …………… µε βαθµό ………..και σειρά …………… µεταξύ ……. Αποφοιτησάντων.
(3) ……………. ………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
6. Ειδικές γνώσεις, µετ/σεις και λοιπές γνώσεις :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
7. Πειθαρχικές ποινές και ποινικές κυρώσεις : …………………………….…………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
8. Ηθικές και υλικές αµοιβές κατά είδος και αριθµητικώς: …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
9. Λοιπά πληροφορικά στοιχεία άλλων υπηρεσιακών δραστηριοτήτων ή πολεµικής δράσης, καθώς και σοβαρά
ελαττώµατα ή ελλείψεις , που προκύπτουν από επίσηµα στοιχεία : ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Γ΄ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΟΝΤΑ

1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Βαθµός (Ολογράφως και Αριθµητικώς)
Συντάκτη

Γνωµατεύοντος

α. Θεωρητική γνώση του αντικειµένου και
εµπειρία. (όπως τίτλοι σπουδών - µετ/σεις)
β.Λοιπές γνώσεις (όπως εγκυκλ/κές και
ειδικέςγνώσεις, ξένες γλώσσες ….)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (Αιτιολογείται η δυσµενής βαθµολογία στα επιµέρους κριτήρια).
Συντάκτη : ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Γνωµατεύοντος :
…………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……….…

2. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Βαθµός (Ολογράφως και Αριθµητικώς)
Συντάκτη
Γνωµατεύοντος

PoliceNET of Greece – http://www.policenet.gr

36

α.Ικανότητα αξιοποίησης των γνώσεων και της
εµπειρίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων,
µεθοδικότητα, επινοητικότητα και πρακτικό
πνεύµα.
β.Ικανότητα προγραµµατισµού, οργάνωσης,
συντονισµού και ελέγχου.
γ. Ικανότητα αξιολόγησης και αποδοτικής
αξιοποίησης των υφισταµένων.
Μέσος όρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (Αιτιολογείται η δυσµενής βαθµολογία στα επιµέρους κριτήρια).
Συντάκτη :
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……….…
Γνωµατεύοντος :
…………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……….…

Βαθµός (Ολογράφως και Αριθµητικώς)
Συντάκτη
Γνωµατεύοντος

3. ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΚΟΤΗΤΑ
α.Ζήλος και ενδιαφέρον για την υπηρεσία,
ενεργητικότητα και δραστηριότητα.
β.Μελέτες και εισηγήσεις για επίλυση και
βελτίωση υπηρεσιακών θεµάτων, καινοτόµος
σκέψη, πρωτοτυπία.
Μέσος όρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (Αιτιολογείται η δυσµενής βαθµολογία στα επιµέρους κριτήρια).
Συντάκτη :
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……….…
Γνωµατεύοντος : ……………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
4. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
α. Θέση και επίτευξη στόχων.
β. Ποιότητα και ποσότητα εργασίας .
Μέσος όρος

Βαθµός (Ολογράφως και Αριθµητικώς)
Συντάκτη

Γνωµατεύοντος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (Αιτιολογείται η δυσµενής βαθµολογία στα επιµέρους κριτήρια).
Συντάκτη :
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………
……….…
Γνωµατεύοντος :
…………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……….…

Βαθµός (Ολογράφως και Αριθµητικώς)
Συντάκτη
Γνωµατεύοντος

5. ΗΘΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΩΓΗ
α. Ευσυνειδησία και ακεραιότητα χαρακτήρα.
β. Πειθαρχικότητα.
Μέσος όρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (Αιτιολογείται η δυσµενής βαθµολογία στα επιµέρους κριτήρια).
Συντάκτη :
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……….…
Γνωµατεύοντος :
…………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……….…
Βαθµός (Ολογράφως και Αριθµητικώς)
Συντάκτη
Γνωµατεύοντος

6. ΨΥΧΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α.∆ύναµη θέλησης και αντοχή στις
πιέσεις.
β.Θάρρος, αποφασιστηκότητα, ψυχραιµία
και ανάληψη ευθυνών.
γ. Αυτοπεποίθηση και σταθερότητα στις
γνώµες και αποφάσεις.
Μέσος όρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (Αιτιολογείται η δυσµενής βαθµολογία στα επιµέρους κριτήρια).
Συντάκτη : ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Γνωµατεύοντος : ……………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Βαθµός (Ολογράφως και Αριθµητικώς)
Συντάκτη
Γνωµατεύοντος

7. ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α. Γενική κατάσταση της υγείας και
αρτιµέλεια
β. Αντοχή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας
και µη αποχή απ΄αυτήν για λόγους υγείας.
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Μέσος όρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (Αιτιολογείται η δυσµενής βαθµολογία στα επιµέρους κριτήρια).
Συντάκτη :
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……….…
Γνωµατεύοντος :
…………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……….…
Βαθµός (Ολογράφως και Αριθµητικώς)
Συντάκτη
Γνωµατεύοντος

8. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
α.Πνεύµα συνεργασίας και αίσθηµα
συναδελφικότητας και αλληλεγγύης.
β.Ενδιαφέρον για τις ανάγκες των
υφισταµένων και ψυχική επαφή µε αυτούς.
Μέσος όρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (Αιτιολογείται η δυσµενής βαθµολογία στα επιµέρους κριτήρια).
Συντάκτη :
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……….…
Γνωµατεύοντος :
…………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……….…
9. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ

Βαθµός (Ολογράφως και Αριθµητικώς)
Συντάκτη
Γνωµατεύοντος

α.Πνεύµα εξυπηρέτησης των πολιτών και
συµπεριφορά προς αυτούς.
β.Πνεύµα συνεργασίας µε τις Αρχές και τις
Υπηρεσίες.
Μέσος όρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (Αιτιολογείται η δυσµενής βαθµολογία στα επιµέρους κριτήρια).
Συντάκτη : ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Γνωµατεύοντος : ……………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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Βαθµός (Ολογράφως και Αριθµητικώς)
Συντάκτη
Γνωµατεύοντος

10. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
α.Ορθολογιστική διάθεση προσωπικού και
µέσων.
β.Συντήρηση, φύλαξη και κανονική χρήση
του υλικού και των µέσων.
Μέσος όρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (Αιτιολογείται η δυσµενής βαθµολογία στα επιµέρους κριτήρια).
Συντάκτη : ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Γνωµατεύοντος : ……………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

∆΄

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

Κρίνω αυτόν ……………………………….. µε βαθµό ………………………………………………………………….
(Αριθµητικώς – Ολογράφως)
………………………………………………….199
(Ηµεροµηνία)
Ο …………………………………………….
(Τίτλος)
(τ.σ.υπογραφή – ονοµατεπώνυµο-βαθµός)

Ε΄

ΤΕΛΙΚΗ

ΚΡΙΣΗ

ΓΝΩΜΑΤΕΥΟΝΤΟΣ

………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………….199
(Ηµεροµηνία)
Ο …………………………………………….
(Τίτλος)
(τ.σ.υπογραφή – ονοµατεπώνυµο-βαθµός)
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……………………………………………..
………………………………………...
(Τίτλος Υπηρεσίας)

Αριθ. Πρωτ: …………………………….

ΑΠΟΡΡΗΤΗ
………………………………………………….199
(Ηµεροµηνία)

Π ΡΟΣ
……………………………………..……
…………………………………………..
…………………………………………..
Υποβάλλεται στο γνωµατεύοντα µε τα συνηµµένα.
α ………………………………………………………………………………………………………….…..
β. ……………………………………………………………………………………….…………………….
Ο ……………………………………………. (Τίτλος)
(τ.σ.υπογραφή – ονοµατεπώνυµο-βαθµός)

ΑΠΟΡΡΗΤΗ
…… … …… …… … …… …… … …… …
………………………………………...
(Τίτλος Υπηρεσίας)

Αριθ. Πρωτ: …………………………….

………………………………………………….199
(Ηµεροµηνία)

Π ΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ 1Ο
101 77 ΑΘΗΝΑ
Υποβάλλεται για τις περαιτέρω ενέργειες.
Ο ……………………………………………. (Τίτλος)
(τ.σ.υπογραφή – ονοµατεπώνυµο-βαθµός)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΠΟΡΡΗΤΗ

( Τίτλος Υπηρεσίας)

(Συµπληρώνεται ιδιοχείρως)

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ

Στοιχεία συντάκτη: ……………………………… ……………………………….……………………………………..
(Επώνυµο-Όνοµα)
(Τίτλος)

Α΄ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
Βαθµός: ……………………… Αριθ. Μητρώου: …………………………Κατηγορία………………………...………
Επώνυµο: …………………………………….. Όνοµα : …………………………………………………......................
Πατρώνυµο…………………………………… Μητρώνυµο: ………………………………………………....................
Χρονολογία προαγωγής στον κατεχόµενο βαθµό………………………………………………………………………..
ΠΡΟΤΑΣΗ
Ο ανωτέρω υπηρετών υπό τις διαταγές µου από …………………. µέχρι σήµερα συνέχεια ως …………………………
…………………………………………………………………………….(αναγράφονται οι εκτελεσθείσες υπηρεσίες)
Παρουσίασε ουσιώδη έλλειψη των ουσιαστικών προσόντων που απαιτούνται για το βαθµό του, συγκεκριµένα δε :
α.…………………………………………………………………………………………………………………………
β. …………………………………………………………………………………………………………………………
γ. …………………………………………………………………………………………………………………………
Ύστερα από αυτά προτείνεται η παραποµπή του στο οικείο Συµβούλιο Κρίσης για αποστρατεία, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου ………………. του ……………………………..
Ο …………………………………………….
(Τίτλος)
(τ.σ.υπογραφή – ονοµατεπώνυµο-βαθµός)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΝΩΜΑΤΕΥΟΝΤΑ

………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………….199
(Ηµεροµηνία)
Ο …………………………………………….
(Τίτλος)
(τ.σ.υπογραφή – ονοµατεπώνυµο-βαθµός)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( Τίτλος Υπηρεσίας)

ΑΠΟΡΡΗΤΗ
(Συµπληρώνεται ιδιοχείρως)

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

(Για Αξιωµατικούς αποσπασµένους σε µη Αστυνοµικές Υπηρεσίες)

Για το χρονικό διάστηµα από ……………………………..……..µέχρι ……………………………………………….
Στοιχεία συντάκτη: ……………………………… ……………………………….……………………………………..
(Επώνυµο)
(Όνοµα)
(Τίτλος)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
Βαθµός: ……………………… Αριθ. Μητρώου: ……………………………
Επώνυµο: …………………………………….. Όνοµα : ……………………… Πατρώνυµο……………………………

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Ολογράφως και αριθµητικώς)

Α΄ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Β΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Γ΄ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
∆΄ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ε΄ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΩΓΗ
ΣΤ΄ ΨΥΧΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ζ΄ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Η΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Θ΄ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ
Ι΄ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
ΙΑ΄ ΕΠΙ∆ΟΣΞΗ ΚΑΤΆ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ *

………………………………………………….199
(Ηµεροµηνία)
Ο …………………………………………. (Τίτλος)
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(τ.σ.υπογραφή – ονοµατεπώνυµο-βαθµός)

* Συµπληρώνεται µόνο για τους φοιτούντες
σε Σχολές (άρθρο 22 παρ.3)
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