Τελευταία ενηµέρωση : 22/1/2013

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 4/1995
(ΦΕΚ Α'-1 της 10-1-1995)

Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωµατικών και Αστυφυλάκων
µε το σύστηµα των γενικών εξετάσεων.
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Στο παρών Π.∆. 4/1995 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιήσεις και ενηµερώσεις των: Π.∆.
205/1995 ,Π.∆. 34/1996,Π.∆. 170/1996 , Π.∆. 240/1999,Π.∆. 90/2003 , Π.∆. 67/2007, Π.∆.184/2009,
Π.∆.111/2012, Π.∆.3/2013.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1, εδάφια στ' και η' και του άρθρου 53 του Ν.1481/1984
"Οργανισµός Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης" (Α'-152), όπως το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α'-49).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 2226/1994 "Εισαγωγή, εκπαίδευση
και µετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και άλλες διατάξεις"(Α-122).
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 82/1993 "Περιορισµός συναρµοδιότητας κατά την έκδοση
κανονιστικών διαταγµάτων και αποφάσεων σε θέµατα αρµοδιότητας των Υπουργείων
Προεδρίας της Κυβέρνησης και ∆ηµόσιας Τάξης" (Α'-36). (1)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α'137), το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α'-154).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
6. Την υπ' αριθ. 644/1994 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από
πρόταση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, αποφασίζουµε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1.
Προκήρυξη διαγωνισµού.

(2)

1

Όπου αναφέρεται «Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης» ή «Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης» σήµερα νοείται το Υπουργείο
∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αντίστοιχα
(Π.∆.184/2009 ΦΕΚ Α 213). Με το άρθρο 1 του π.δ. 205/2007 (Α΄- 231) το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης συγχωνεύθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ µε τις
όµοιες του π.δ.215/2007 (Α΄- 241) συστήθηκε στο εν λόγω Υπουργείο Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Τάξης, στην οποία
υπήχθησαν όλες οι Υπηρεσίες και το προσωπικό του πρώην Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης. Mε το άρθρο 1 του
π.δ.184/2009 (Α΄- 213) συστήθηκε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο οποίο υπάγεται, µεταξύ άλλων, η Γενική
Γραµµατεία ∆ηµόσιας Τάξης. Με το Π.∆.85/2012 (ΦΕΚ Α-141/21.06.2012) το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
µετονοµάστηκε σε ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
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Σηµείωση: Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π.∆. 205/95 (ΦΕΚ Α'-109 της 13-6-1995).
1. Στους διαγωνισµούς για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνοµία ως δοκίµων αστυφυλάκων, που ενεργούνται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 2226/1994 (Α' 122), δύναται να συµµετέχουν και οι
αθλητές µέλη της εθνικής οµάδας οποιουδήποτε ατοµικού ή οµαδικού αθλήµατος, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
τριακοστό έτος της ηλικίας τους και ανεξάρτητα αν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
2. Οι αθλητές της παρ. 1 του παρόντος δύναται να κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώµα µέχρι της
συµπλήρωσης του τριακοστού έτους της ηλικίας τους.
3. Για τα θέµατα που αφορούν τα λοιπά προσόντα και δικαιολογητικά, τη διαδικασία επιλογής και κατάταξης
καθώς και την εκπαίδευση τους εφαρµόζονται οι διατάξεις του οικείου κανονισµού του Σώµατος, στο οποίο
κατατάσσονται .
Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 2552 (ΦΕΚ 266-Α της 24-12-1997): Από το ακαδηµαϊκό έτος
1998-99 από τον αριθµό των εισαγοµένων στις Σχολές Αστυνοµικής Ακαδηµίας, που προβλέπονται από το άρθρο
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1. Ο διαγωνισµός για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωµατικών και Αστυφυλάκων
της Αστυνοµικής Ακαδηµίας γίνεται µετά από προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνοµίας και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται συµφωνά µε τις διατάξεις του Ν.
2226/1994 και του παρόντος διατάγµατος.
2. Στην προκήρυξη ορίζονται:
α. Ο αριθµός εκείνων που θα εισαχθούν σε κάθε σχολή, συνολικά και κατά κατηγορίες.
β. Τα απαιτούµενα προσόντα.
γ. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους.
δ. Η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος των προκαταρκτικών εξετάσεων.
ε. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. Η προκήρυξη αποστέλλεται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, στις ∆ιευθύνσεις
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στα Επιτελεία των Κλάδων των Ε.∆., στα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, στον ηµερήσιο τύπο, στους ∆ήµους και στις Κοινότητες, στα κατά τόπους
Γραφεία του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.), στις Πρεσβείες
και τα Προξενεία της Ελλάδας στο Εξωτερικό, για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ενηµέρωση
των ενδιαφεροµένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Ι∆ΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ
Άρθρο 2.
Προσόντα ιδιωτών υποψηφίων αξιωµατικών και αστυφυλάκων.
1. Οι ιδιώτες υποψήφιοι για τις Σχολές Αξιωµατικών και Αστυφυλάκων της Αστυνοµικής
Ακαδηµίας πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
α. Να µην υπερβαίνουν το 26o έτος της ηλικίας τους κατά την 31η ∆εκεµβρίου του έτους
διενέργειας των εξετάσεων.
β. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συµµετοχή σε εξετάσεις για την
εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), της χώρας.
γ. Να έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση, διαπιστούµενη από την αρµόδια
υγειονοµική επιτροπή κατάταξης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τη
σωµατική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς.
δ. Να έχουν σωµατικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόµενα στις απαιτήσεις
του αστυνοµικού έργου.
ε. Να έχουν, πίστη στο Σύνταγµα, αφοσίωση στην πατρίδα και να µην πρεσβεύουν
θρησκευτικές δοξασίες, που εµποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
«στ. Να έχουν ανάστηµα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70µ.,χωρίς υποδήµατα».(3)
ζ. Να µην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήµατος ή των εγκληµάτων
ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύµατος, προδοσίας της χώρας, προσβολών
κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωµάτων,
παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταµήνυσης, ψευδούς
την
υπηρεσία,
παράβασης
καθήκοντος,
ανώµοτης
κατάθεσης,
απιστίας
περί
ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόµενης από αµέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και
οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήµισης, κλοπής,
υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης,
ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεµπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήµατος
από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών
µηνών.
Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν παραπεµφθεί σε δίκη, µπορούν να συµµετάσχουν στις εξετάσεις,
αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώµα, αν µέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής κατάταξης δεν
έχει εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική απόφαση.
Ο όρος καταδίκη περιλαµβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισµό για τα παραπάνω
1&1 Ν. 2226 ποσοστό 3% καλύπτεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών (τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού τέκνα υπαλλήλων του εσωτερικού) και είναι ενιαίο για το σύνολο των κατηγοριών αυτών. Οι διατάξεις του Ν.
2226/94 και του Π.∆. 4/95 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 34/96 εφαρµόζονται και για τους υποψήφιους του
παρόντος άρθρου (αρθ. 12 Ν. 2552/97) που εισάγονται στις Σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας .
3

Το εδαφ. στ' παρ. 1 άρθ. 2 Π.∆. 4/94 τίθεται όπως αντικ. µε παρ. 1 άρθ. 1 Π.∆. 90/03 (ΦΕΚ Α - 82 της 10-4-03).
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εγκλήµατα.
η. Να µην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωµάτων τους, έστω και αν έχει
λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
θ. Να µην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
Άρθρο 3.
∆ικαιολογητικά υποψηφίων.
1. Όσοι έχουν τα προσόντα του προηγούµενου άρθρου και επιθυµούν να καταταγούν ως
δόκιµοι Αστυφύλακες ή δόκιµοι Υπαστυνόµοι, πρέπει αφενός να δηλώσουν τούτο στο
Μηχανογραφικό ∆ελτίο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και αφετέρου
να υποβάλουν στις υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος, µέσα στις
προθεσµίες που ορίζει η προκήρυξη, τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συµµετοχής.
β. ∆ύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Στο πίσω µέρος κάθε φωτογραφίας
αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου καθαρά.
γ. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους. Σε περίπτωση που στοιχεία
του δελτίου ταυτότητας έχουν µεταβληθεί, τα στοιχεία αυτά δηλώνονται µε υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'- 75).
δ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι έχουν τα προσόντα που
αναφέρονται στα εδάφια ζ', η' και θ' του προηγούµενου άρθρου του παρόντος και ότι
έχουν δηλώσει προτίµηση των Σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας στο Μηχανογραφικό
∆ελτίο. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποία, καθώς
αν επιθυµούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώµατος.
ε. Οι έγγαµοι µε αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου.8
του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του συζύγου τους.
στ. Οι υπαγόµενοι στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, εφόσον
δήλωσαν ότι επιθυµούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώµατος, υποβάλλουν
επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:
(1) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους.
Βεβαίωση του προέδρου του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή, όπου δεν υπάρχει, του
οικείου Ταµείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρηµένη από την Ανώτατη
Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.
(2) Τα τέκνα αναπήρων και θυµάτων πολέµου, καθώς και αναπήρων ή θυµάτων εν
ενεργεία ή εν συντάξει αστυνοµικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου:
(α) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψήφιου
συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.
1599/1986, του συνταξιoδoτoύµενoυ, στην οποία αναφέρεται ο αριθµός, η χρονολογία
έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, µαζί µε απόκοµµα της
επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά το τελευταίο, πριν την υποβολή της δήλωσης,
µήνα. «Για τα τέκνα αστυνοµικών που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της µονίµου
διαθεσιµότητας (ν.δ. 330/1947), υποβάλλεται σχετική περί τούτου βεβαίωση της
∆ιεύθυνσης Αστυνοµικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας» . (4)
(β) Πιστοποιητικό του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή
σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.
(3) Τα τέκνα αναγνωρισµένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας, ως αγωνιστών
Εθνικής Αντίστασης.
(α) Πιστοποιητικό της ∆ιεύθυνσης Εφέδρων Πολεµιστών Αναπήρων, θυµάτων και
Αγωνιστών (∆.Ε.Π.Α.Θ.Α.) ή οικείας Νοµαρχίας ότι ο πατέρας ή η µητέρα του υποψήφιου
έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης.
(β) Πιστοποιητικό του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή
σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.
(4) Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι αστυνοµικών, που πέθαναν κατά την εκτέλεση
διατεταγµένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας:
Βεβαίωση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου ∆ηµόσιος Τάξης ή βεβαίωση της
∆ιεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται και πιστοποιητικό του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας για
την οικογενειακή του κατάσταση ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986.
4

Στο τέλος του στοιχείου (α) της υποπερίπτωσης (2) της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
π.δ.4/1995 (Α΄ 1), προστέθηκε εδάφιο µε το άρθ. 1 Π.∆. 111/2012 (ΦΕΚ Α - 193).
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2. Όσοι από τους υποψήφιους καλούνται προς κατάταξη υποβάλλουν στις Υπηρεσίες
Κατάταξης και τα εξής δικαιολογητικά:
α. Τίτλο σπουδών.
β. Αντίγραφο Ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης, που εκδίδεται τρεις µήνες το πολύ πριν
από την ηµεροµηνία υποβολής. (5)
«γ. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν έχουν παραπεµφθεί σε δίκη, που εκδίδεται τρεις µήνες
το πολύ πριν από την ηµεροµηνία υποβολής. Το δικαιολογητικό αυτό µπορεί να
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986». (6)
δ. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου Τύπου Α', για όσους από τους άνδρες έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Άρθρο 4.
Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών.
1. Οι ιδιώτες υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνοµικά Τµήµατα του τόπου
κατοικίας ή διαµονής τους τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 παρ.1 του παρόντος, µέσα στις
προθεσµίες που ορίζει η προκήρυξη.
2. Το Αστυνοµικό Τµήµα που δέχεται τα δικαιολογητικά:
α. Ελέγχει αυτά για την εµπρόθεσµη υποβολή τους, καθώς και για την ακρίβεια, την
πληρότητα και τη σύνταξή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και τις σχετικές
διαταγές και οδηγίες.
β. Μετράει το ανάστηµα κάθε υποψήφιου και συντάσσει σχετική βεβαίωση που επισυνάπτει
στα δικαιολογητικά.
γ. Επιστρέφει, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους, που δεν
έχουν το απαιτούµενο ανάστηµα ή το όριο ηλικίας, πλην αυτών που συνέταξε η Υπηρεσία.
Σε περίπτωση αµφισβητήσεως του υποψηφίου, το Αστυνοµικό Τµήµα διαβιβάζει στις
Υπηρεσίες του εδαφίου δ' του παρόντος άρθρου τα δικαιολογητικά, µαζί µε τη βεβαίωση
που συνέταξε για το ανάστηµα του υποψηφίου. Οι Υπηρεσίες αποφαίνονται µε πράξη τους
οριστικώς επί της αµφισβητήσεως.
δ. Υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην προϊσταµένη Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ή
∆ιεύθυνση Αστυνοµίας.
ε. . . . . . . . . . . . . . . (καταργήθηκε) (7)
Η ∆ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών αποστέλλει απευθείας τις απαντήσεις της στις
Υπηρεσίες Κατάταξης.
3. Οι Υπηρεσίες του εδαφίου δ' της προηγούµενης παραγράφου ελέγχουν τα δικαιολογητικά,
µεριµνούν για τη συµπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλµάτων και
διαβιβάζουν αντίγραφο της αίτησης συµµετοχής στη ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού
του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης µαζί µε ονοµαστική κατάσταση των υποψήφιων.
Άρθρο 5.
∆ιαδικασία προκαταρκτικών εξετάσεων.
1. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους και των δύο
σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και περιλαµβάνουν υγειονοµικές, αθλητικές και
ψυχοτεχνικές δοκιµασίες (ΤΕSΤS). Για το πρόγραµµα των εξετάσεων, τον τόπο και χρόνο
παρουσιάσεως οι υποψήφιοι ενηµερώνονται µε δική τους ευθύνη από τις Αστυνοµικές
∆ιευθύνσεις ή ∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας αµέσως µετά το πέρας των Γενικών Εξετάσεων,
εκτός αν κληθούν ενωρίτερα µέσω των υπηρεσιών του άρθρου 4 παρ. 1 του παρόντος.
2. Η υγειονοµική εξέταση ενεργείται από την αρµόδια υγειονοµική Επιτροπή Κατάταξης
σύµφωνα µε τις διατάξεις για την Υγειονοµική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας.
«3. Οι υποψήφιοι παραλαµβάνουν από τις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις ή ∆ιευθύνσεις
Αστυνοµίας το δελτίο υγειονοµική εξέτασης επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και
το παραπεµπτικό σηµείωµα, µεταβαίνουν κατά το χρόνο που ορίζει η προκήρυξη σε
Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκοµείο και υποβάλλονται στις υγειονοµικές εξετάσεις που
5

Το εδαφ. β' παρ. 2 άρθρου 1 Π.∆. 4/94 τίθεται όπως αντικ. µε παρ. 2 άρθρου 1 Π.∆. 90/03 (ΦΕΚ Α – 82 της 10-403)..
6
Το εδαφ. γ της παράγρ. 2 του άρθρου 3 του Π.∆. 4/1994 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Π.∆.
34/1996 (ΦΕΚ 24 - Α' της 12-2-1996).
7
Το εδάφιο ε' της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του Π.∆. 4/1994, καταργήθηκε µε την παραγρ. 2 του άρθρου 3 του Π.∆.
34/1996 (ΦΕΚ 24 - Α' της 12-2-1996).
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αναφέρονται στο παραπεµπτικό σηµείωµα, στην οικεία στήλη του οποίου ο αρµόδιος
γιατρός γνωµατεύει το αποτέλεσµα, θέτοντας την υπογραφή και τη σφραγίδα του. Από τη
γραµµατεία του Νοσοκοµείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωµατευόντων
γιατρών. (8)
Οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται µέχρι το πέρας των Γενικών Εξετάσεων και οι
υποψήφιοι, προσκοµίζοντας το δελτίο υγειονοµικής εξέτασης µε τις γνωµατεύσεις των
γιατρών, παρουσιάζονται σύµφωνα µε το πρόγραµµα ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής
Κατάταξης, η οποία αποφαίνεται για την ικανότητα ή µη αυτών. Η Επιτροπή δύναται να
παραγγείλει την επανεξέταση κάποιου υποψηφίου, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο ή
προκύπτουν αµφιβολίες.
4. Οι αθλητικές δοκιµασίες διενεργούνται σε Αστυνοµικές Υπηρεσίες, οι οποίες ορίζονται µε
απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, ανάλογα µε τον αριθµό των
υποψηφίων, στις έδρες των οποίων συγκροτούνται τριµελείς επιτροπές εξέτασης, που
αποτελούνται από έναν Αστυνοµικό ∆ιευθυντή ή Αστυνοµικό Υποδιευθυντή ή Αστυνόµο Α'
ως Πρόεδρο και δύο Αστυνόµους Α ή Αστυνόµους Β' ή Υπαστυνόµους Α' ως µέλη. Ως
γραµµατέας ορίζεται κατάλληλος βαθµοφόρος.
Με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας ορίζονται ονοµαστικά τα τακτικά
και αναπληρωµατικά µέλη των επιτροπών, οι Γραµµατείς αυτών, η ηµεροµηνία έναρξης
και
λήξης
των
εργασιών
τους
και
κάθε
άλλη
αναγκαία
λεπτοµέρεια.
"Οι παραπάνω Επιτροπές είναι αρµόδιες να προβαίνουν στην εκ νέου µέτρηση του
αναστήµατος κάθε υποψηφίου και να κρίνουν ως ΜΗ ΙΚΑΝΟΥΣ τους υποψηφίους που δεν
έχουν το προβλεπόµενο ανάστηµα". (9)
5. Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα εξής αγωνίσµατα:
α. ∆ρόµος 100µ. σε χρόνο 16" (µια προσπάθεια).
β. ∆ρόµος 1.000µ. σε χρόνο 4' και 20" (µια προσπάθεια).
Υ. Άλµα σε ύψος µε φόρα τουλάχιστον 1,00µ. (τρεις προσπάθειες).
δ. Άλµα σε µήκος µε φόρα τουλάχιστον 3,60µ. (τρεις προσπάθειες).
ε. Ρίψη σφαίρας (7,275.χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50µ., ως µέσο όρο ρίψης µε το δεξί
και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι). (10)
6. «Οι ψυχοτεχνικές δοκιµασίες διενεργούνται σε Αστυνοµικές Υπηρεσίες, οι οποίες ορίζονται
µε απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, ανάλογα µε τον αριθµό των
υποψηφίων, στις έδρες των οποίων συγκροτούνται τριµελείς επιτροπές εξέτασης, που
αποτελούνται από δύο (2) Ψυχολόγους Αξιωµατικούς Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι
προτείνονται από το ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Υγειονοµικού του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνοµίας και έναν (1) Αξιωµατικό Γενικών Καθηκόντων µε βαθµό Αστυνόµου
Α΄ ή Αστυνόµου Β΄ ή Υπαστυνόµου Α΄. Ο ανώτερος ή αρχαιότερος των Ψυχολόγων
εκτελεί χρέη Προέδρου». (11) Ως γραµµατέας ορίζεται κατάλληλος βαθµοφόρος.
Με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας ορίζονται ονοµαστικά τα τακτικά και
αναπληρωµατικά µέλη των επιτροπών, οι γραµµατείς αυτών, η ηµεροµηνία έναρξης και
λήξης των εργασιών τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
7. «Για την διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων διενεργείται ψυχοµετρικός έλεγχος, ο
οποίος περιλαµβάνει ψυχοτεχνικές δοκιµασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη
ενώπιον των Επιτροπών της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος. Με τις εξετάσεις
αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρµοστικότητα στις µεταβαλλόµενες καταστάσεις
και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηµατική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη
και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου». (12)
8. Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιµασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, της
Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Τµήµα Όπλων), Σχολής Ικάρων (Τµήµατα Ιπταµένων),
Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων και Σχολής Μονίµων Υπαξιωµατικών Στρατού Ξηράς (τµήµα
όπλων), για τις οποίες επίσης έχουν δηλώσει προτίµηση και κρίθηκαν ικανοί, εξαιρουµένων
των ιδιαιτέρων απαιτήσεων, δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις των
8

Το α' εδάφιο της παραγρ. 3 του άρθρου 5 του Π.∆. 4/1994 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παραγρ. 1 του
άρθρου 2 του Π.∆. 34/1996 (ΦΕΚ 24 - Α' της 12-2-1996).
9
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του Π.∆. 4/94 τίθεται όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1 του Π.∆.
240/99 (ΦΕΚ 200 - Α της 29-9-99).
10
Οι παρ. 5 και 7 άρθ. 5 Π.∆. 4/94 τίθενται όπως αντικ. µε παρ. 3 άρθ. 1 Π.∆. 90/03 (ΦΕΚ Α - 82 της 10-4-03).
11

Το πρώτο εδάφιο της παρ.6 του άρθρου 5 του Π.∆. 4/94 τίθενται όπως αντικ. µε παρ. 1 άρθ. 1 Π.∆. 67/2007
(ΦΕΚ Α - 82).
12
Η παρ. 7 άρθ. 5 Π.∆. 4/94 τίθενται όπως αντικ. µε παρ. 2 άρθ. 1 Π.∆. 67/2007 (ΦΕΚ Α - 82).
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Αστυνοµικών Σχολών και προσκοµίζουν στη ∆/νση Αστυνοµικού Προσωπικού του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, µέσα στο χρόνο διενέργειας αυτών, σχετική
βεβαίωση από την αρµόδια Στρατιωτική Σχολή, στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός
αριθµός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων του υποψηφίου.
Σε περίπτωση που οι προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών διενεργούνται
σε µεταγενέστερο χρόνο, η εν λόγω βεβαίωση προσκοµίζεται το αργότερο τη µεθεπόµενη
της ολοκλήρωσης της διαδικασίας στη Στρατιωτική Σχολή. Όσοι προσκοµίζουν βεβαίωση,
ότι κρίθηκαν ικανοί για τις ανωτέρω Στρατιωτικές Σχολές, θεωρούνται αυτοδικαίως ΙΚΑΝΟΙ
και για τις Αστυνοµικές Σχολές.
Υποψήφιοι που κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για τις Αστυνοµικές Σχολές, από τις αρµόδιες
Επιτροπές των προκαταρκτικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας, δεν µπορούν να
προσκοµίσουν βεβαίωση Στρατιωτικής Σχολής". (13)

Άρθρο 6.
Αποκλεισµός υποψηφίων - Αποτέλεσµα εξετάσεων.
1. Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιµασίες, δεν
συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. Για αυτούς το αποτέλεσµα της εξέτασης
ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση σχετικού πίνακα στα εξεταστικά κέντρα.
2. Οι υποψήφιοι που δεν θα παρουσιασθούν, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της
παραγράφου 8 του προηγουµένου άρθρου ή θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των
προκαταρκτικών εξετάσεων ή δεν θα κριθούν ικανοί δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην
επιλογή για τις Αστυνοµικές Σχολές κατά την έκδοση των αποτελεσµάτων από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και θεωρείται, ότι δεν έχουν δηλώσει
αυτές.
3. Με βάση τα αποτελέσµατα των ανωτέρω εξετάσεων οι αρµόδιες Επιτροπές αποφαίνονται µε
απόφαση τους, που λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία, για την ικανότητα ή µη των
υποψηφίων, χωρίς να τους βαθµολογούν και συντάσσουν πίνακες ικανών και µη ικανών
προς κατάταξη, οι οποίοι υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης. (14) Στους πίνακες αναγράφεται και κωδικός από το δελτίο
εξεταζοµένου του υποψηφίου.
4. Η ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού µε τη βοήθεια της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής
συντάσσει πίνακες ικανών κατά κατηγορία και κατ' αλφαβητική σειρά, στους οποίους
συµπεριλαµβάνονται και όσοι κρίθηκαν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των
Στρατιωτικών Σχολών και προσκόµισαν τη σχετική βεβαίωση. Οι πίνακες κυρώνονται από
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας και αποστέλλονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων για την επεξεργασία και έκδοση των αποτελεσµάτων.
Άρθρο 7.
Κατάταξη επιλεγοµένων.
1. Οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων των Σχολών Αστυφυλάκων
και Αξιωµατικών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κατατάσσονται
στην Ελληνική Αστυνοµία, ως δόκιµοι Αστυφύλακες ή δόκιµοι Υπαστυνόµοι, αντίστοιχα,
µε ονοµαστική διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας. (15)
2. Η κατάταξη γίνεται στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ή ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας, σε Υπηρεσίες
των οποίων οι υποψήφιοι είχαν υποβάλει τα δικαιολογητικά. Με τη διαταγή κατάταξης
καθορίζεται η ηµεροµηνία κατάταξης, καθώς και η ηµεροµηνία παρουσίασης στις Σχολές
για την έναρξη της εκπαίδευσης. «Μετά την ολοκλήρωση της βασικής στρατιωτικής
εκπαίδευσης, οι σπουδαστές των Σχολών Αξιωµατικών και Αστυφυλάκων δίνουν τον
προβλεπόµενο όρκο». (16)
13

Η παραγρ. 8 του άρθρου 5 του Π.∆. 4/1994, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγρ. 2 του άρθρου 2 του Π.∆.
34/1996 (ΦΕΚ 24 - Α' της 12-2-1996), τίθεται εκ νέου όπως αντικ. µε παρ. 3 άρθ. 1 Π.∆. 90/03 (ΦΕΚ Α - 82 της 104-03).
14
Η ∆/ση Αστυνοµικού Προσωπικού έχει υπαχθεί στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας (άρθρο 3 Π.∆. 14/01).
15

Η παρ.1 του άρθρου 7 του Π.∆.4/94 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ.1 του Π.∆.
170/1996 (ΦΕΚ Α-182).
16
Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 7 του Π.∆.4/94 τίθεται ως άνω όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1
παρ.2 του Π.∆. 170/1996 (ΦΕΚ Α-182).
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3. Οι Υπηρεσίες στις οποίες γίνεται η κατάταξη, µετά τη λήξη της διαταγής κατάταξης,
ενεργούν ως εξής:
α) Ειδοποιούν, µε αποδεικτικό, µέσω των κατά τόπους Αστυνοµικών Τµηµάτων, τους
υποψήφιους που καλούνται για κατάταξη να µεταβούν σ' αυτές την καθορισµένη µε τη
διαταγή του Αρχηγού ηµεροµηνία, προσκοµίζοντας και τα δικαιολογητικά της
παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος.
«β)
Ενεργούν
αµέσως
δακτυλοσκόπηση
των
υποψηφίων
δια
των
Γραφείων
Εγκληµατολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.) ή εξειδικευµένου στη λήψη των αποτυπωµάτων
προσωπικού και υποβάλλουν τα δακτυλοσκοπικά δελτία εις διπλούν στη ∆ιεύθυνση
Εγκληµατολογικών Ερευνών µε συγκέντρωση - χωριστά για άνδρες και γυναίκες, αφού
προηγουµένως ενεργηθεί σχετικός έλεγχος στο αρχείο των οικείων Γραφείων
Εγκληµατολογικών Ερευνών. Η διεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών, αποστέλλει πριν
από την ηµεροµηνία κατάταξης τις απαντήσεις της στις ανωτέρω Υπηρεσίες. (17)
γ) «Προβαίνουν στην κατάταξη των παρουσιαζοµένων, εφόσον από τα προσκοµιζόµενα
δικαιολογητικά και τη δακτυλοσκοπική εξέταση δεν προκύπτει κώλυµα κατά ταξης,
συντάσσοντας για κάθε έναν από τους κατατασσόµενους πρακτικό κατάταξης και αποδοχής
του διορισµού τους ως δοκίµων αστυφυλάκων ή δοκίµων υπαστυνόµων, καθώς και φύλλο
µητρώου και αναφέρουν αµέσως στη ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνοµίας τα ονοµατεπώνυµα των καταταγέντων και των µη καταταγέντων για
οποιονδήποτε λόγο». (18)
δ) Υποβάλλουν, ακολούθως, στην (δια ∆ιεύθυνση όλα τα δικαιολογητικά κατάταξης και
ορκωµοσίας και τα φύλλα Μητρώου.
Την υποβλητική αναφορά κοινοποιούν:
(1) Στη Σχολή Αστυφυλάκων ή Σχολή Αξιωµατικών, κατά περίπτωση.
(2) Στη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης.
(3) Στη ∆ιαχείριση Χρηµατικού του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, µε δύο αντίγραφα
φύλλου Μητρώου.
(4) Στα Στρατολογικά Γραφεία του τόπου γέννησης των καταταγέντων, µε αντίγραφα
πρακτικού κατάταξης και ορκωµοσίας, του φύλλου Μητρώου και του φύλλου πορείας για
τη Σχολή Αστυφυλάκων ή Αξιωµατικών, κατά περίπτωση.
(5) Στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, µε αντίγραφα του πρακτικού
κατάταξης και ορκωµοσίας και του φύλλου Μητρώου, για την ενηµέρωση των οικείων
Ασφαλιστικών Ταµείων.
(6) Στα οικεία Τµήµατα Ασφαλείας, µε τα δελτία ταυτότητας των καταταγέντων.
ε) Χορηγούν στους καταταγέντες φύλλο πορείας για τη Σχολή Αστυφυλάκων ή Αξιωµατικών,
κατά περίπτωση, προς εκπαίδευση.
στ) Επιστρέφουν στους µη καταταγέντες για οποιοδήποτε λόγο τα δικαιολογητικά τους, πλην
αυτών που συνέταξε η Υπηρεσία.
4. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, που κοινοποιείται
στους ενδιαφερόµενους, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων οι υποψήφιοι που:
α) ∆ιαπιστώνεται ότι στερούνται έστω και ενός προς κατάταξη µέσα στην οριζόµενη
προθεσµία.
β) Παραιτούνται πριν από την είσοδο τους στη Σχολή.
Ως παραίτηση θεωρείται και η µη παρουσίαση τους στη Σχολή, σύµφωνα µε τη διάταξη της
παρ. α' του άρθρου 101 του Π.∆. 585/1985, όπως ισχύει κάθε φορά.
5. Για την αντικατάσταση των ανωτέρω ή όσων παραιτηθούν µέσα στο πρώτο µήνα από την
κατάταξη, αποφασίζει ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης και αναθέτει στον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνοµίας να καλέσει άλλους υποψηφίους, κατά δέσµη και κατηγορία, από
τον πίνακα επιλαχόντων και να προβεί στην κατάταξη αυτών, σύµφωνα µε την
προαναφερόµενη διαδικασία. Σε καµία, περίπτωση δεν είναι δυνατή η κατάταξη
υποψηφίου, όταν έχει παρέλθει το ανώτατο "όριο, το οποίο αποτελεί λόγο διακοπής της
φοίτησης.
6. Αν οι επιλαχόντες, που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες, δεν καλύπτουν το καθορισµένο
ποσοστό, οι θέσεις που υπολείπονται συµπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής
17

Τα εδάφια β' και γ´ της παραγρ. 3 του άρθρου 7 του Π.∆. 4/1994, τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν µε την
παραγρ. 1 του άρθρου 3 του Π.∆. 34/1996 (ΦΕΚ 24 - Α της 12-2/1996), ενώ η ∆/ση Αστυν. Προσωπικού έχει υπαχθεί
στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας (άρθρο 3 Π.∆. 14/01).
18

Το εδάφιο γ´ της παραγρ. 3 του άρθρου 7 του Π.∆. 4/1994, τίθενται όπως αντικαταστάθηκε µε την παραγρ. 3
του άρθρου 1 του Π.∆. 170/2006 (ΦΕΚ Α-182)
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κατηγορίας της ίδιας δέσµης.
7. Σε περίπτωση που ισοβαθµούν υποψήφιοι και µετά την εφαρµογή των διατάξεων της
παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 2009/1992 (ΑΙ 8), η σειρά καθορίζεται µε κλήρωση
που διενεργείται µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµικού Προσωπικού του Υπουργείου
∆ηµόσιας Τάξης, παρουσία των ενδιαφεροµένων.
«8. Η ∆/νση Υγειονοµικού τηρεί τα δελτία υγειονοµικής εξέτασης των υποψηφίων, τα φύλλα
απαντήσεων και τα διαγράµµατα προσωπικότητας αυτών (Μ.Μ.Π.Ι.). Τα ανωτέρω
έγγραφα καταστρέφονται µετά ένα έτος από την κατάταξη των επιλεγοµένων, από
τριµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε διαταγή του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης
Υγειονοµικού και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Σε περίπτωση δικαστικής αµφισβήτησης τα
ως άνω έγγραφα διατηρούνται, µέχρι ότου εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση». (19)
«9. Όλοι οι κατατασσόµενοι στο Σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας εγγράφονται κατ'
αλφαβητική σειρά στο Γενικό Μητρώο Σώµατος, το οποίο τηρείται στη ∆ιεύθυνση
Αστυνοµικού Προσωπικού του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης.
Οι εγγραφόµενοι καταχωρίζονται σε ξεχωριστή µερίδα του Βιβλίου Γενικού Μητρώου
Σώµατος. Οι επανακατατασσόµενοι καταχωρίζονται στη µερίδα που είχαν πριν από την
απόλυση τους. Κάθε µερίδα περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Στοιχεία ταυτότητας.
β) Προϋπηρεσία στο Στρατό.
γ) Κατάταξη στην Ελληνική Αστυνοµία.
δ) Ονοµασία σε µόνιµο.
ε) Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε δηµόσιες υπηρεσίες.
στ) Προαγωγές.
ζ) Μετάταξη σε Υπηρεσία Γραφείου.
η) Μετάταξη σε κατάσταση µόνιµης διαθεσιµότητας.
θ) Αυθαίρετη απουσία.
ι) Προσωρινή κράτηση - Φυλάκιση - Αποφυλάκιση.
ια) Ποινές αργίας µε απόλυση, πρόσκαιρη παύση - διαθεσιµότητα και θέση εκτός
Υπηρεσίας.
ιβ) Μακρές αναρρωτικές άδειες.
ιγ) Άδειες για ηµεδαπή και αλλοδαπή άνευ αποδοχών.
ιδ) Απόλυση-Αποστρατεία - Απόταξη - Επανακατάταξη και επαναφορά σε ενέργεια.
ιε) Ανάκληση στην ενέργεια από την εφεδρεία.
ιστ) θάνατος.
ιζ) Κάθε µεταβολή που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις». (20)

Άρθρο 8.
Μονιµοποίηση αστυφυλάκων.
Οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 17 του Π.∆.496/1987 (Α' 229), που αφορούν τη
µονιµοποίηση αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, δεν εφαρµόζονται για όσους κατατάσσονται
µε το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2226/1994 και του
παρόντος διατάγµατος.

19

Η παρ. 8 του άρθρου 7 του Π.∆. 4/1994 τίθεται όπως προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 3 του Π.∆ 34/ 1996
(ΦΕΚ 24 Α' της 12-2-1996).
20

Η παρ. 9 του άρθρου 7 του Π.∆. 4/1994 τίθεται όπως προστέθηκε µε την παράγρ. 3 του άρθρου 3 του Π.∆.
34/1996 (ΦΕΚ 24 - Α. της 12-2-1996).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Άρθρο 9.
Προσόντα αστυνοµικών υποψηφίων δοκίµων Υπαστυνόµων.
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στις Γενικές Εξετάσεις για τη Σχολή Αξιωµατικών έχουν οι
Αστυφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόµοι που:
α) ∆εν υπερβαίνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η ∆εκεµβρίου του έτους
διενέργειας των εξετάσεων. Το ανωτέρω όριο ηλικίας µειώνεται κάθε χρόνο διενέργειας
των εξετάσεων, κατά ένα (1) έτος, µέχρι να φθάσει τελικά στο 30ο έτος.
β) Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συµµετοχή σε εξετάσεις για την
εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. της χώρας.
γ) Έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση, διαπιστούµενη από την αρµόδια υγειονοµική
επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
δ) Έχουν ευµενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταµένων τους ότι έχουν τα απαιτούµενα
προσόντα και διαγωγή. (21)
2. «∆εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις Γενικές Εξετάσεις για τη Σχολή Αξιωµατικών όσοι
έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιµότητας ή έχουν παραπεµφθεί ενώπιον πειθαρχικού
συµβουλίου, εφόσον µέχρι την έναρξη των εξετάσεων εξακολουθούν να τελούν σε
διαθεσιµότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση του οικείου πειθαρχικού
συµβουλίου» (22)
Άρθρο 10.
∆ικαιολογητικά υποψηφίων.
1. Οι αστυνοµικοί που επιθυµούν να συµµετάσχουν στις Γενικές Εξετάσεις πρέπει αφενός µεν
να υποβάλουν Μηχανογραφικό ∆ελτίο στο αρµόδιο Λύκειο της περιοχής, όπου υπηρετούν
και αφετέρου να υποβάλουν στις Υπηρεσίες τους, που ορίζεται στην
προκήρυξη, τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συµµετοχής.
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ότι έχουν υποβάλλει Μηχανογραφικό
∆ελτίο. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42
του Ν. 1481/1984, αν επιθυµούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώµατος και δεν
έχουν κάνει χρήση αυτού για την εισαγωγή τους σε άλλη Σχολή, συνοδευόµενη από τα
δικαιολογητικά του άρθρου 3 παρ. 1 εδάφ. στ' του παρόντος διατάγµατος.
Άρθρο 11.
Έλεγχος και υποβολή δικαιολογητικών - Προτάσεις ικανότητας υποψηφίων.
1. Οι Υπηρεσίες που δέχονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις:
α) Ελέγχουν αυτά για την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθή σύνταξη και την εµπρόθεσµη
υποβολή τους.
β) Συντάσσουν για κάθε υποψήφιο πρόταση ικανότητας συµµετοχής στις εξετάσεις,
λαµβάνοντας υπόψη την υπηρεσιακή απόδοση, το ζήλο και το ενδιαφέρον για την
υπηρεσία, την πειθαρχικότητα και διαγωγή. Για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας και
τη γνωµάτευση σ' αυτές εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη σύνταξη των εκθέσεων
ικανότητας. Κάθε σχετική αµφιβολία αίρεται µε διαταγή του Αρχηγού.
γ) Υποβάλλουν, µέσα στην οριζόµενη µε την προκήρυξη προθεσµία, τα δικαιολογητικά και τις
προτάσεις ικανότητας στις οποίες επισυνάπτεται αντίγραφο του ατοµικού βιβλιαρίου των
υποψηφίων Α' και Β' µέρους, εξαιρουµένων των αδειών, µεταθέσεων και µετακινήσεων,
στις άµεσα προϊστάµενες Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις ή ∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας, Ασφάλειας,
Τροχαίας ή προς αυτές εξοµοιούµενες Υπηρεσίες. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται µετά
την οριζόµενη στην προκήρυξη προθεσµία δεν γίνονται δεκτά.
2. Οι Υπηρεσίες της παραγράφου 1 εδαφ. γ' του παρόντος άρθρου:
α) Μεριµνούν για τη συµπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων ή σφαλµάτων στα
δικαιολογητικά.
21

Η µόνη παράγραφος του άρθρου 9 του π.δ. 4/1995 αριθµείται σε παράγραφο 1 ως άνω µε το άρθρο 2 παρ.1 του
Π.∆.3/2013 (ΦΕΚ Α-9).
22
Στο άρθρο 9 του π.δ. 4/1995 προστίθεται παράγραφος 2 ως άνω µε το άρθρο 2 παρ.2 του Π.∆.3/2013 (ΦΕΚ Α-9)
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β) Υποβάλλουν στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και µέσα στην
οριζόµενη από την προκήρυξη προθεσµία:
(1) Συγκεντρωτικές ονοµαστικές καταστάσεις, µε αλφαβητική σειρά και σε δύο αντίτυπα,
των υποψήφιων που κρίνονται οµόφωνα ως ικανοί για συµµετοχή στις εξετάσεις. Όµοιες
συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται για τους υποψηφίους οι οποίοι: (α) Υπέβαλαν
δικαιολογητικά που δεν είναι πλήρη και κανονικά. (β) Ανήκουν σε ειδική κατηγορία από τις
αναφερόµενες στο άρθρο 42 του Ν. 1481/1984.
(2) Συγκεντρωτικές ονοµαστικές καταστάσεις, µε αλφαβητική σειρά και σε δύο αντίτυπα,
µαζί µε όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που κρίνονται οµόφωνα ως µη ικανοί για
συµµετοχή στις εξετάσεις ή για την ικανότητα των οποίων υπάρχει διαφωνία.
Άρθρο 12.
Πίνακες ικανών και αποκλειστέων υποψηφίων.
1. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας, µετά τη συγκέντρωση όλων των απαιτούµενων
στοιχείων:
α) Αποφασίζει οριστικώς για κάθε περίπτωση, για τη συµµετοχή ή όχι στις Γενικές Εξετάσεις
των υποψηφίων που κρίνονται από τους ιεραρχικά προϊσταµένους τους οµόφωνα ως µη
ικανοί ή για την ικανότητα των οποίων υπάρχει διαφωνία. Για τον αποκλεισµό υποψήφιου
από τις εξετάσεις λαµβάνεται υπόψη η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος, εφόσον τούτο
µαρτυρεί προφανή διαφθορά χαρακτήρα ή αναξιοπρεπή διαγωγή ή αδιαφορία ή βαρεία
αµέλεια περί την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων και η καθεξής διάπραξη
πειθαρχικών παραπτωµάτων.
β) Καταρτίζει πίνακες ικανών υποψηφίων για τη συµµετοχή στις εξετάσεις και αποκλειστέων
από αυτές.
γ) Κοινοποιεί του πίνακες αυτούς, µε διαταγή του, στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας.
2. Οι πίνακες ικανών αποστέλλονται εγκαίρως στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.

1.

2.
3.

4.

Άρθρο 13.
Υγειονοµική εξέταση αστυνοµικών υποψηφίων δοκίµων Υπαστυνόµων.
Οι αστυνοµικοί υποψήφιοι, οι οποίοι επιλέγησαν για τη Σχολή Αξιωµατικών της Αστυνοµικής
Ακαδηµίας, υποβάλλονται µε µέριµνα αυτής, µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευµάτων και πριν κληθούν για φοίτηση, σε
υγειονοµικές εξετάσεις ενώπιον της αρµόδιας Ανωτάτης Υγειονοµικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε.),
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις για την Υγειονοµική Υπηρεσία της Ελληνικής
Αστυνοµίας.
Όσοι από αυτούς κριθούν ως µη ικανοί δεν καλούνται για φοίτηση και θεωρούνται
αποτυχόντες. Για τη συµπλήρωση των κενών θέσεων καλούνται άλλοι υποψήφιοι από τον
πίνακα επιλαχόντων.
Ειδικά οι γυναίκες που κρίνονται µη ικανές λόγω κύησης ή λοχείας εισάγονται για φοίτηση
στη Σχολή Αξιωµατικών, είτε στην ίδια εκπαιδευτική περίοδο, µε τους περιορισµούς της
διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 33 του Π.∆. 585/1985, όπως ισχύει κάθε φορά, είτε στην
επόµενη, εφόσον κριθούν ικανές από την Α.Υ.Ε. και δεν απώλεσαν τα απαιτούµενα
προσόντα, εκτός του ορίου ηλικίας.
Αν στην τελευταία περίπτωση συντρέχει νέα κύηση ή λοχεία, εισάγονται για φοίτηση στη
σχολή, το αργότερο την αµέσως επόµενη εκπαιδευτική περίοδο εφόσον κριθούν ικανές
σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Μετά την αποφοίτηση τους εντάσσονται, ανάλογα µε τη
βαθµολογία τους, στον πίνακα των συναδέλφων τους, µε τους οποίους αποφοιτούν µαζί.
Για όσους από τους υποψηφίους πριν ονοµασθούν δόκιµοι κωλύονται από την εκπαίδευση
για λόγους υγείας έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 33
του Π.∆. 585/1985, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 14.
Είσοδος επιτυχόντων στη Σχολή.
1. Οι εισαγόµενοι παρουσιάζονται στη Σχολή εντός της προθεσµίας που καθορίζεται µε τη
διαταγή του Αρχηγού και φέρουν µαζί τους τα οριζόµενα είδη. Οι κριθέντες ικανοί
ονοµάζονται δόκιµοι Υπαστυνόµοι µε διαταγή του ∆ιοικητή της Σχολής από την επόµενη
ηµέρα της λήξης της υγειονοµικής εξέτασης Όλων των υποψηφίων.
2. Αν υποψήφιος, από την υποβολή της κατά το άρθρο 11 του παρόντος πρότασης.
ικανότητας, µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της ονοµασίας του ως δοκίµου Υπαστυνόµου,
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απώλεσε έστω και ένα από τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του παρόντος προσόντα,
διαγράφεται από τον πίνακα επιτυχόντων µε αιτιολογηµένη απόφαση του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνοµίας, που κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο και στην Υπηρεσία του.
3. Αν µέσα στον πρώτο µήνα από την ηµεροµηνία κατάταξης κενωθούν, για οποιοδήποτε λόγο,
θέσεις, ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης, µετά από πρόταση του ∆ιοικητή της Σχολής,
αποφασίζει την εισαγωγή ισάριθµων υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας από τον πίνακα
επιλαχόντων και σύµφωνα µε τον. καθοριζόµενο, κατά δέσµη και κατηγορία, αριθµό
εισακτέων.
4. ∆όκιµος Υπαστυνόµος που εισάγεται στη Σχολή βάσει ψευδών ή ανακριβών
δικαιολογητικών, εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχει, αποβάλλεται από τη
Σχολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Εκπαίδευσης.
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 7 του παρόντος διατάγµατος
εφαρµόζονται ανάλογα και για τους αστυνοµικούς υποψηφίους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 15.
Μεταβατικές διατάξεις.
Κατά τις Γενικές Εξετάσεις του έτους 1996 για τη Σχολή Αξιωµατικών µπορούν να
συµµετάσχουν και οι αστυνοµικοί που δεν υπερβαίνουν το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την
31ην ∆εκεµβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων.
Άρθρο 16.
Γενικές διατάξεις.
Οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται για όσους κατατάσσονται µε το σύστηµα
των γενικών εξετάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2226/ 1994.
Άρθρο 17.
Έναρξη ισχύος.
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγµατος.
Αθήνα, 29 ∆εκεµβρίου 1994
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