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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Ιουλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 69
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014
«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 73).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 περ. δ΄, στ΄ και
θ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 41).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη» (Α΄ 159).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.
7. Την υπ΄ αριθ. 116/2019 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση της Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων ν. 3686/2008 (Α΄ 158)
Οι παράγραφοι 7 έως 9 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008
αντικαθίστανται ως εξής:
«7. Οι ανθυπαστυνόμοι της παραγράφου 2 του άρθρου
10, που δεν προάγονται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων
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των προηγούμενων παραγράφων, προάγονται με τη
συμπλήρωση είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους, στο βαθμό του υπαστυνόμου Β΄ ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μόνο
μία (1) φορά, τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους
αυτού εντός του οποίου συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο, εφόσον έχουν εγγραφεί σε
πίνακα διατηρητέων. Στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄
προάγονται επίσης με την ίδια ως άνω διαδικασία και οι
προαναφερόμενοι Ανθυπαστυνόμοι οι οποίοι συμπληρώνουν είκοσι δύο (22) έτη πραγματικής υπηρεσίας
από την κατάταξη τους. εκ των οποίων έντεκα (11) στο
βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, εφόσον είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους. που προάγονται λόγω συμπλήρωσης είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας.
Οι ανωτέρω Υπαστυνόμοι Β΄ εξομοιώνονται με τους αξιωματικούς του ν.δ. 649/1970 και με τη συμπλήρωση του
προβλεπόμενου από την περίπτωση α΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 15 του π.δ. 24/1997, χρόνου, προάγονται
στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄, χωρίς να δικαιούνται
περαιτέρω προαγωγής με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9. Κατ΄ εξαίρεση όσοι από
τους ανωτέρω Υπαστυνόμους Α΄ είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.
και Τ.Ε.Ι., προάγονται μέχρι το βαθμό του αστυνομικού
υποδιευθυντή, εφόσον δεν έχουν κάνει χρήση του πτυχίου τους για την προαγωγή τους και οι ομοιόβαθμοί
τους απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών και του Τ.Ε.Μ.Α.,
οι οποίοι προήχθησαν στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄
το ίδιο ημερολογιακό έτος, έχουν προαχθεί στον επόμενο
βαθμό. Δεν προάγονται οι ανθυπαστυνόμοι που έχουν
εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού
συμβουλίου ή σε δίκη για κακούργημα και η σχετική πειθαρχική υπόθεση εκκρεμεί. Αυτοί κρίνονται εκτάκτως,
μετά την άρση του κωλύματος συνεπεία του οποίου δεν
προήχθησαν και, αν εγγραφούν σε πίνακα διατηρητέων,
προάγονται, αναδρομικά, από τη χρονολογία προαγωγής
νεοτέρου τους, ανακτώντας την αρχαιότητα τους.
8. Οι υπαστυνόμοι Β΄ και Α΄ και οι αστυνόμοι Β΄ της
προηγούμενης παραγράφου εκτελούν τα καθήκοντα του
βαθμού τους, κατέχουν οργανική θέση ανθυπαστυνόμου και μετατίθενται, αποσπώνται και μετακινούνται ως
ανθυπαστυνόμοι. Όταν καταλαμβάνονται από το όριο
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ηλικίας προάγονται, οι υπαστυνόμοι Β΄ στους βαθμούς
του υπαστυνόμου Α΄ και αστυνόμου Β΄, οι υπαστυνόμοι
Α΄ στο βαθμό του αστυνόμου Β΄ και οι αστυνόμοι Β΄ στο
βαθμό του αστυνόμου Α΄, οι αστυνόμοι Α΄ στο βαθμό
του αστυνομικού υποδιευθυντή, εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας, τριάντα (30) ημέρες
προ της καταλήψεως τους από το όριο ηλικίας, εφόσον
κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, και αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως την 31η
Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, με το βαθμό στον οποίο
προήχθησαν. Για τους αξιωματικούς που προάγονται
κατά την παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται οι
περί 35ετίας διατάξεις του άρθρου 50 του π.δ. 24/1997
(ΦΕΚ 29/Α΄).
9. Στους υπαστυνόμους Β΄ και Α΄ και στους αστυνόμους Β΄, που προάγονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7, απονέμεται ενόψει αποστρατείας, ύστερα από αίτηση τους, ο αμέσως επόμενος βαθμός εν αποστρατεία,
εφόσον συμπληρώνουν ένα (1) έτος στον κατεχόμενο
βαθμό και κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη
σταδιοδρομία τους».
Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 24/1997 (Α΄ 29)
Η παράγραφος 2 του άρθρου 49 του π.δ. 24/1997,
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το όριο ηλικίας των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων είναι κατά βαθμούς αυξημένο κατά δύο (2) έτη
από το όριο ηλικίας των αξιωματικών γενικών καθηκόντων, πλην των Υγειονομικών Αξιωματικών - Ιατρών και
Οδοντιάτρων, για τους οποίους αυξάνεται κατά πέντε
(5) έτη».
Άρθρο 3
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 373/2002 (Α΄ 320)
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Η μετάταξη αστυνομικών γενικών καθηκόντων,
ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων ή η ένταξη
του αστυνομικού προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου
8 σε κατηγορία αξιωματικών ειδικών καθηκόντων, επιτρέπεται μόνο προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων
κατά κατηγορία και ειδικότητα εφόσον ο υποψήφιος:
α) δεν τελεί σε διαθεσιμότητα για λόγους πειθαρχίας, β)
δεν έχει παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου,
γ) δεν έχει υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας του, κατά
την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης και
δ) κατέχει τα προσόντα και τις λοιπές προϋποθέσεις
που απαιτούνται για τους ιδιώτες υποψηφίους, για την
κάλυψη της προκηρυχθείσας θέσης, με εξαίρεση την εγγραφή του στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο εφόσον
είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του αστυνομικού».
2. Το άρθρο 4 του π.δ. 373/2002 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων, ο Αρχηγός της Ελληνικής
Αστυνομίας εκδίδει, ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελλη-
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νικής Αστυνομίας: α) Προκήρυξη στην οποία ορίζονται,
οι κενές οργανικές θέσεις που θα καλυφθούν κατά κατηγορία και ειδικότητα με τη διαδικασία της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, η
οποία αποστέλλεται σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας.
β) Προκήρυξη στην οποία ορίζονται οι κενές οργανικές
θέσεις που θα καλυφθούν κατά κατηγορία και ειδικότητα
με τη διαδικασία της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 2 του παρόντος, η οποία αποστέλλεται
στους οικείους επιστημονικούς ή επαγγελματικούς
συλλόγους και δημοσιεύεται σε τρεις (3) τουλάχιστον
ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών.
2. Στις προκηρύξεις της προηγούμενης παραγράφου
ορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις,
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος
υποβολής τους, η διαδικασία μετάταξης/ένταξης ή πρόσληψης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».
3.α. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του π.δ. 373/2002
αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι ιδιώτες, που επιθυμούν να προσληφθούν ως
αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας υποβάλλουν, μέσα στην προθεσμία που ορίζει η
προκήρυξη τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συμμετοχής.
β. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους, όπως ορίζονται στο εδάφιο β΄ της παρ. 1, του άρθρου 3.
γ. Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα στοιχεία (7), (8), (10), (11),
(12), (13) της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3.
δ. Βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 προϋπηρεσία ή πείρα και το χρονικό
διάστημα αυτής. Η απαιτούμενη στο στοιχείο (9) της
περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 προϋπηρεσία
των οδοντιάτρων πιστοποιείται με βεβαίωση του οικείου
ασφαλιστικού φορέα.
ε. Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών, όπως προβλέπεται στα στοιχεία (6) και (9) της περίπτωσης β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 6.
στ. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού
υπολογιστή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27
του π.δ. 50/2001.
ζ. Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και
βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο ή στο Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας ή Ένωση Ελλήνων Χημικών.
η. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
θ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας τους.
ι. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
και πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν διώκονται ποινικά, που εκδίδονται δύο (2) μήνες το πολύ πριν από την
ημερομηνία υποβολής τους.
ια. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου, τύπου Α΄
για τους άνδρες υποψήφιους.
ιβ. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου ότι δεν
έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση».
3β. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 5 του π.δ. 373/2002
αναριθμούνται σε 2 και 3 αντιστοίχως.
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4. Οι παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 6 του π.δ. 373/2002
αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Για την αξιολόγηση των προσόντων των εξ ιδιωτών
υποψηφίων αξιωματικών ειδικών καθηκόντων συγκροτείται με πρόταση της Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού
Α.Ε.Α. και απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, τριμελής επιτροπή αξιολόγησης, αποτελούμενη
από έναν (1) Αστυνομικό Διευθυντή, ως πρόεδρο και δύο
(2) Αστυνομικούς Υποδιευθυντές, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Για την αξιολόγηση των προσόντων των
αστυνομικών γενικών καθηκόντων, ειδικών φρουρών και
συνοριακών φυλάκων υποψηφίων αξιωματικών ειδικών
καθηκόντων συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνομίας, τριμελής επιτροπή αντίστοιχης
σύνθεσης.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται αξιωματικός του 2ου
Τμήματος της Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού /Α.Ε.Α.
ως γραμματέας με τον αναπληρωτή του. Στις επιτροπές
αυτές δύναται να συμμετάσχει και αξιωματικός ειδικών
καθηκόντων της αντίστοιχης κατηγορίας των υποψηφίων για πρόσληψη, οριζόμενος με την ίδια ως άνω απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων συγκεντρώνονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία παραλαμβάνει η ως άνω επιτροπή και προβαίνει στις ακόλουθες
ενέργειες:
α. Ελέγχει την πληρότητα και την ακρίβεια των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσει κατά αλφαβητική σειρά, με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, πίνακα
ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για
πρόσληψη κατά κατηγορία και ειδικότητα υποψηφίων
και πίνακα ΜΗ ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ τα απαιτούμενα προς τούτο προσόντα και προϋποθέσεις υποψηφίων.
β. Συντάσσει πίνακα επιτυχίας των υποψηφίων, που
κρίθηκαν ΠΛΗΡΟΥΝΤΕΣ τα προσόντα κατά κατηγορία
και ειδικότητα με βάση το βαθμό του πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο (2), στο οποίο γινόμενο προστίθενται
μονάδες ως εξής:
(1) Για κατοχή διδακτορικού διπλώματος: Δέκα (10)
μονάδες για επίδοση "άριστα", εννέα (9) μονάδες για
επίδοση "λίαν καλώς" και οκτώ (8) μονάδες για κάθε
άλλη κατώτερη επίδοση. Για κατοχή έτερου διδακτορικού διπλώματος της παρ. 1Α του άρθρου 3 το ήμισυ
των μονάδων του προηγούμενου εδαφίου ανάλογα με
την επίδοση.
(2) Για κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ΜΑΣΤΕΡ ή άλλου
ισότιμου: επτά (7) μονάδες για επίδοση "άριστα", έξι (6)
μονάδες για επίδοση "λίαν καλώς" και πέντε (5) μονάδες
για κάθε άλλη κατώτερη επίδοση. Για κατοχή έτερου μεταπτυχιακού διπλώματος της παρ. 1Α του άρθρου 3 το
ήμισυ των μονάδων του προηγούμενου εδαφίου ανάλογα με την επίδοση.
(3) Τέσσερις (4) μονάδες στους έχοντες διετή εργαστηριακή πείρα σε εργαστήρια Α.Ε.Ι., ή σε όσους έχουν
εργαστεί επί διετία σε μεταπτυχιακά προγράμματα έρευνας στο γνωστικό τους αντικείμενο. Οι μονάδες αυτές
αυξάνονται κατά μία (1) για κάθε επιπλέον εξάμηνο εργαστηριακής πείρας ή έρευνας.
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(4) Τρεις (3) μονάδες στους έχοντες τουλάχιστον ενός
(1) έτους προϋπηρεσία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
σε τομείς της ειδικότητας τους, αυξανόμενες κατά μία
(1) μονάδα για κάθε επιπλέον εξάμηνο προϋπηρεσίας.
Δεν λαμβάνεται όμως υπόψη προϋπηρεσία που αποτελεί
παράλληλο χρονικό διάστημα εργασίας σε περισσότερους εργοδότες εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος,
εφόσον ο συνολικός χρόνος εργασίας έχει αναγνωρισθεί
και μοριοδοτηθεί ως προϋπηρεσία.
Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου η προϋπηρεσία πιστοποιείται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Για την προσμέτρηση του ακριβούς
χρονικού διαστήματος της προϋπηρεσίας στην περίπτωση παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο και τη
μοριοδότηση αυτού, εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη
του 12 παρ. 1 περίπτ. β΄ εδάφιο τελευταίο του Κώδικα
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007).
(5) Τέσσερις (4) μονάδες στους έχοντες άριστη γνώση,
δύο (2) μονάδες στους έχοντες πολύ καλή γνώση και
μία (1) μονάδα στους έχοντες καλή γνώση της αγγλικής
ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του
π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).
(6) Τρεις (3) μονάδες στους ιατρούς με προϋπηρεσία
τουλάχιστον ενός (1) έτους σε νοσηλευτικά ιδρύματα και
μία (1) μονάδα για κάθε πλήρες εξάμηνο από το χρόνο
λήψης της ειδικότητας τους.
(7) Δύο (2) μονάδες στους έχοντες άριστη γνώση και
μία (1) μονάδα στους έχοντες πολύ καλή γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα της
παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).
(8) Δύο (2) μονάδες στους υποψήφιους της κατηγορίας εγκληματολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας
ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών ή
μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και της κατηγορίας πληροφορικής για κάθε ένα από
τα διαλαμβανόμενα στα Παραρτήματα 1 και 2 αντίστοιχα
του άρθρου 14 Α πιστοποιητικά σπουδών.
(9) Μία (1) μονάδα στους υποψήφιους της κατηγορίας
εγκληματολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών ή μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής
και της κατηγορίας πληροφορικής που έχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) συμμετοχές σε συνέδρια με αντικείμενο τις σύγχρονες τεχνικές διείσδυσης σε υπολογιστικά
συστήματα ή τις σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης κώδικα
εκμετάλλευσης αδυναμιών υπολογιστικών συστημάτων
ή τις σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών
συστημάτων.
(10) Τρεις (3) μονάδες στους υποψήφιους της κατηγορίας εγκληματολογικών εργαστηρίων της ειδικότητας
ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών
ή μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και της κατηγορίας πληροφορικής που έχουν
τουλάχιστον ενός έτους προϋπηρεσία σε ιδιωτική επιχείρηση στο αντικείμενο της ειδικότητας τους, αυξανόμενες
κατά μία (1) μονάδα για κάθε επιπλέον εξάμηνο προϋπηρεσίας. Δεν λαμβάνεται όμως υπόψη προϋπηρεσία
που αποτελεί παράλληλο χρονικό διάστημα εργασίας
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σε περισσότερους εργοδότες εντός του ιδίου χρονικού
διαστήματος, εφόσον ο συνολικός χρόνος εργασίας έχει
αναγνωρισθεί και μοριοδοτηθεί ως προϋπηρεσία.
Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου η προϋπηρεσία πιστοποιείται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Για την προσμέτρηση του ακριβούς
χρονικού διαστήματος της προϋπηρεσίας στην περίπτωση παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο και τη
μοριοδότηση αυτού, εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη
του 12 παρ. 1 περίπτ. β΄ εδάφιο τελευταίο του Κώδικα
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007).
γ. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, κατά κατηγορία και ειδικότητα, πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι και
χιλιοστού της μονάδας και σε περίπτωση ισοβαθμίας
προηγείται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό
πτυχίου. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο
υποψήφιος που έχει καλύτερη επίδοση στο μεταπτυχιακό του τίτλο. 3. Στους πίνακες της περίπτωσης β΄ της
προηγούμενης παραγράφου καταχωρούνται οι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας για κάθε κατηγορία και ειδικότητα και η βαθμολογία τους ανά κριτήριο και συνολικά,
όπως προκύπτουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο. Οι πίνακες επιτυχίας των
ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ τα προσόντα υποψηφίων και οι πίνακες
των ΜΗ ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ τα προσόντα υπογράφονται από
τα μέλη της επιτροπής και διαβιβάζονται στις Υπηρεσίες
της παρ. 3 του άρθρου 5 όπου και αναρτώνται για ενημέρωση των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι δικαιούνται εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
ανάρτηση των πινάκων να υποβάλουν απευθείας στη
Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας αίτηση διόρθωσης στοιχείων του
πίνακα που θεωρούν ότι δεν έχουν υπολογιστεί ορθά. Η
επιτροπή αξιολόγησης αποφαίνεται επί της αιτήσεως και
ενεργούνται, αν απαιτείται, οι αναγκαίες διορθώσεις και
ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος. Στη συνέχεια η ίδια
επιτροπή συντάσσει τελικό πίνακα επιτυχίας των ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ τα προσόντα υποψηφίων, σύμφωνα με την ως
άνω συνολική τους βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο εδάφιο γ΄ της
παρ. 2. Αν προκύψει νέα ισοβαθμία διενεργείται κλήρωση
από την επιτροπή αξιολόγησης στην οποία καλούνται και
οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι και συντάσσεται σχετικό
πρακτικό. Στη συνέχεια με διαταγή του Προϊστάμενου
Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ καλούνται κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό
ίσο με τον αριθμό που ορίζεται στην προκήρυξη κατά
κατηγορία και ειδικότητα, πλην όσων προέρχονται από
μετάταξη, να προσέλθουν προς εξέταση της σωματικής
τους ικανότητας και των ψυχικών και διανοητικών τους
προσόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο (2)
της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3.
4. Οι πίνακες των προηγούμενων παραγράφων υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και υποβάλλονται
με μέριμνα του προέδρου της, μαζί με τα δικαιολογητικά
των υποψηφίων, στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης
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Αστυνομικού Προσωπικού, το οποίο μεριμνά για την κύρωση τους από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,
την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την έκδοση
των αναγκαίων διοικητικών πράξεων για την πρόσληψη των επιτυχόντων. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν προσλαμβάνονται, καθώς και των ΜΗ ΠΛΗΡΟΥΝΤΩΝ τα προσόντα υποψηφίων επιστρέφονται σε
αυτούς, μέσω των Αστυνομικών Τμημάτων του τόπου
διαμονής τους».
5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
7 του π.δ. 373/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
«Όσοι προέρχονται από το προσωπικό του επομένου
άρθρου, πλην των τεχνικών αποφοίτων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, δύνανται να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό
του Αστυνομικού Διευθυντή».
6. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 373/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων υποχρεούνται να
υπηρετήσουν στην Ελληνική Αστυνομία για έξι (6) έτη
από τότε που ονομάστηκαν αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων ή μετατάχθηκαν ή εντάχθηκαν στην κατηγορία
αυτή προερχόμενοι από αστυνομικό προσωπικό γενικών
καθηκόντων ή από το προσωπικό του άρθρου 8, με την
επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 35 παρ. 3 του
ν. 1481/1984 και 51 παρ. 3 του π.δ. 24/1997».
7. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9
του π.δ. 373/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Από μετάταξη αστυνομικών γενικών καθηκόντων,
ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που αποκτούν έναν από τους αναφερόμενους στο επόμενο άρθρο του παρόντος τίτλο σπουδών και συγκεντρώνουν
τις αναφερόμενες στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου προϋποθέσεις. Το ως άνω αστυνομικό προσωπικό εντάσσεται
στην αντίστοιχη κατηγορία ειδικών καθηκόντων με το
βαθμό που κατέχει. Οι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες,
ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες που μετατάσσονται σε ειδικότητες με εισαγωγικό βαθμό αρχιφύλακα,
εντάσσονται με το βαθμό του αρχιφύλακα».
8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του π.δ. 373/2002,
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η μετάταξη αστυνομικών γενικών καθηκόντων, στις
κατηγορίες του άρθρου 8 επιτρέπεται μόνο προς κάλυψη
κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα,
ύστερα από την έκδοση σχετικής προκήρυξης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την προϋπόθεση
ότι ο υποψήφιος:
α) έχει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα,
β) δεν τελεί σε διαθεσιμότητα για λόγους πειθαρχίας,
γ) δεν έχει παραπεμφθεί ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου,
δ) δεν έχει κριθεί κατά την τελευταία κρίση δυσμενώς
από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων,
ε) έχει αξιολογηθεί κατά την τελευταία τριετία (γενικός
χαρακτηρισμός) ως εξαίρετος και στα επιμέρους ουσιαστικά προσόντα έχει βαθμό τουλάχιστον εννέα (9) και
στ) δεν έχει υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας του
κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της
προκήρυξης».
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9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του π.δ. 373/2002,
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι αστυνομικοί γενικών καθηκόντων που επιθυμούν να μεταταγούν στην κατηγορία του αστυνομικού
προσωπικού του άρθρου 8, υποβάλουν ως δικαιολογητικά αίτηση συμμετοχής και αντίγραφο των τίτλων
σπουδών».
10. Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το κατώτερο αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, πλην των τεχνικών
αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύναται να
εξελιχθεί μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, χωρίς εξετάσεις ή φοίτηση στη Σχολή Μετεκπαίδευσης (παρ. 1 άρθρου 2 ν. 3686/2008). Το προσωπικό
αυτό με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών πραγματικής
υπηρεσίας στο βαθμό του Αρχιφύλακα και τριών (3) ετών
στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, ως προσωπικό ειδικών
καθηκόντων, προάγεται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και του Υπαστυνόμου Β΄, αντίστοιχα.
2. Ειδικά οι τεχνίτες - απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προάγονται στο βαθμό του υπαρχιφύλακα,
αρχιφύλακα και ανθυπαστυνόμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 και 11 του ν. 3686/2008, ανάλογα
με την προέλευση τους.
4. Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, οι ανθυπαστυνόμοι και οι αρχιφύλακες ειδικών καθηκόντων εξομοιούνται με ανθυπαστυνόμους και αρχιφύλακες, που προήχθησαν με εξετάσεις,
χωρίς να μπορούν να ασκήσουν ανακριτικά καθήκοντα».
Άρθρο 4
Τροποποίηση διατάξεων ν. 2800/2000 (Α΄ 41)
1. Η υποπερίπτωση (δ) της υποπαραγράφου (2) της
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19, αντικαθίσταται ως εξής:
«"δ"(γ) Βοηθοί ακτινολογικών ή μικροβιολογικών εργαστηρίων, οδοντοτεχνικοί και φυσικοθεραπευτές:
- Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Υπαστυνόμοι Β΄ 4»
2. Η υποπερίπτωση (β) της υποπαραγράφου (4) της
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19, αντικαθίσταται ως εξής:
«(β) Πτυχιούχοι Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων (ΤΕΙ)
και Τεχνολόγοι Τροφίμων (ΤΕΙ):
- Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι Αρχιφύλακες: 6"».
Άρθρο 5
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 261/2002 (Α΄ 232)
1. Η υποπερίπτωση (γγ) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 261/2002 (Α΄ 232),
αντικαθίσταται ως εξής:
«γγ) Νοσηλευτές-πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.:
Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Αρχιφύλακες:10»
2. Η υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 261/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) ΠτυχιούχοιΤ.Ε.Ι.:
Ηλεκτρονικοί:
Ασυρματιστές:

7
1
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Μηχανολόγοι:
4
Κλωστοϋφαντουργοί: 1
Πολιτικοί μηχανικοί
4
Δομικών Έργων:
Γραφίστες:
1
Ηλεκτρολόγοι:
5
Οι ως άνω συνιστώμενες οργανικές θέσεις κατανέμονται
κατά βαθμό ως εξής:
Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Αρχιφύλακες: 23»
3. Η υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 261/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.:
Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Αρχιφύλακες: 18»
4. Η υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 261/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.:
Ηλεκτρονικοί-Πληροφορικής:
4
Μηχανολόγοι Μηχανικοί:
2
Φωτογράφοι:
2
Τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων: 12
Οι ως άνω συνιστώμενες οργανικές θέσεις κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής:
Αστυνομικοί Διευθυντές μέχρι και Αρχιφύλακες: 20»
Άρθρο 6
Οι αξιωματικοί των άρθρων 4 και 5 του παρόντος, καταλαμβάνουν μία (1) θέση Αστυνομικού Διευθυντή κατά
κατηγορία, ως ακολούθως:
Υγειονομικοί: (1) θέση Αστυνομικού Διευθυντή
Τεχνικοί: (1) θέση Αστυνομικού Διευθυντή
Εγκληματολογικών Εργαστηρίων: (1) θέση Αστυνομικού Διευθυντή
Πληροφορικής: (1) θέση Αστυνομικού Διευθυντή.
Άρθρο 7
Τροποποίηση διατάξεων ν. 3731/2008 (Α΄ 263)
Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 44
του ν. 3731/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ΄ εξαίρεση, οι αστυνομικοί μέχρι το βαθμό του
Αστυνόμου Α΄, οι συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί
εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 45o έτος της ηλικίας
τους δύνανται, εντός τριών ετών από την ημερομηνία που
τέθηκαν στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου, με
αίτηση τους να ζητήσουν την επανεξέταση τους από την
Α.Υ.Ε. προκειμένου να γνωματεύσει για την ικανότητα τους
προς επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία».
Στην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*01001090107190008*

