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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 

Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης των δοκίμων 

αστυφυλάκων της εκπαιδευτικής σειράς 2019 - 

2021 και τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 

4/1995 «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και 

Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξε-

τάσεων» (Α΄1)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α', στ', ζ και η' της 

παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄  152), όπως αντικατα-
στάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 
1590/1986 (Α΄ 49).

2. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 και της 
παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκ-
παίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνο-
μικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄122).

3. Την αριθμ. 8000/1/2019/79-β/16-10-2019 Εισήγη-
ση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη (άρθρο 24 παρ. 5 εδ. ε΄ του ν. 4270/2014, 
Α΄143 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 
του ν. 4484/2017 Α΄110),με την οποία βεβαιώνεται ότι οι 
προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν προκαλούν δαπάνη στον 
κρατικό προϋπολογισμό.

4. Την αριθμ. 225/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαίδευσης δοκίμων αστυ-
φυλάκων της εκπαιδευτικής σειράς 2019 - 2021

1. «Το Α΄ εκπαιδευτικό εξάμηνο αρχίζει την ημερομη-
νία παρουσίασης των δοκίμων στη Σχολή και λήγει το 
τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.

Αντιστοίχως, το Β΄ εξάμηνο αρχίζει το τελευταίο δεκα-
ήμερο Φεβρουαρίου και λήγει το τελευταίο δεκαήμερο 

Ιουνίου και το Γ εξάμηνο αρχίζει το τελευταίο δεκαήμερο 
Ιουνίου και λήγει το τελευταίο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 
παρ. 2 του π.δ. 352/1995 (Α΄187), όπως ισχύει».

2. «Στο Γ΄ εξάμηνο και συγκεκριμένα από το τελευταίο 
δεκαήμερο Ιουνίου μέχρι το δεύτερο δεκαπενθήμερο 
Ιουλίου οι δόκιμοι συνεχίζουν να παρακολουθούν το 
πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παρ. 3 του π.δ. 
352/1995, όπως ισχύει».

Άρθρο 2 
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 4/1995 (Α΄ 1)

1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 
του π.δ. 4/1995, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, δι-
απιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή 
κατάταξης σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατά-
ξεις για την σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών 
Στρατού Ξηράς (κατεύθυνση Όπλων)»

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του π.δ. 4/1995, αντι-
καθίσταται ως εξής:

«8. Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία 
των προκαταρκτικών εξετάσεων στις Σχολές των Ανω-
τάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), 
στις Σχολές των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπα-
ξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), στη Σχολή Αξιωματικών Νοση-
λευτικής (Σ.A.N.), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών 
Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ), στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακα-
δημίας καθώς και στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων 
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ.) και Λιμενοφυλάκων και κρίθηκαν ικανοί, σύμφωνα 
με τα κριτήρια που ισχύουν κάθε φορά για την εισαγω-
γή υποψηφίων στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, 
εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων, ακολούθως 
δε προσκόμισαν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσω-
πικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σχετική 
βεβαίωση από τις ως άνω Σχολές ή τις αρμόδιες για την 
έκδοση της Υπηρεσίες, θεωρούνται αυτοδικαίως ΙΚΑΝΟΙ 
και για τις Αστυνομικές Σχολές και δεν προσέρχονται στις 
προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι βεβαιώσεις προσκομίζονται μέσα στο χρόνο διε-
νέργειας των Προκαταρκτικών Εξετάσεων της Ελληνικής 
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Αστυνομίας και αναγράφεται σε αυτές το ονοματεπώ-
νυμο, το πατρώνυμο, ο κωδικός αριθμός του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το ανάστημα του 
υποψηφίου.

Σε περίπτωση που οι προκαταρκτικές εξετάσεις των 
ανωτέρω Σχολών διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρό-
νο, η εν λόγω βεβαίωση προσκομίζεται το αργότερο τη 
μεθεπόμενη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας στη Σχο-
λή από την οποία εκδόθηκε.

Βεβαιώσεις που προσκομίζονται από υποψήφιους που 
διέκοψαν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών 
εξετάσεων ή κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ από τις Επιτροπές της 
Ελληνικής Αστυνομίας δεν γίνονται αποδεκτές.»

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη 
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

  Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ   
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