Προεδρικό Διάταγμα υπ'Αριθμ. 113
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 4 και 3 παρ. 4 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση
στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
και άλλες διατάξεις» (Α΄- 122).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφια α΄, στ΄ και ζ΄ 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 1 του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄- 231).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄- 98).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την υπ’ αριθμ. 215/2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του
Υπουργού Εσωτερικών,

Αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Άρθρο 1
1.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του π.δ. 319/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

2.

Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του ως άνω άρθρου του ιδίου π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: 1 Την κατάρτιση
και την τροποποίηση ή βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικότερα, καθορίζει το σκοπό, το
στόχο, τη διαδικασία, τη βιβλιογραφία και γενικά τη μεθοδολογία διδασκαλίας κάθε μαθήματος (Lessοn
Ρlan)

3.

Η παράγραφος 7 του ως άνω άρθρου του ιδίου π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: 7 Το Εκπαιδευτικό

Συμβούλιο έχει και πειθαρχική δικαιοδοσία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 27 του παρόντος Στις
περιπτώσεις αυτές το Συμβούλιο συγκροτείται μόνο από τον Διοικητή της Σχολής, το Διοικητή του
Τμήματος Δοκίμων Υπαστυνόμων και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών

Άρθρο 2
1.

Μετά το άρθρο 19 του π.δ. 319/1995, προστίθεται άρθρο 19Α, ως εξής:

Άρθρο 3
1.

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 21 του π.δ. 319/1995 αντικαθίστανται ως εξής: 1 Για το διορισμό του
εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού και την αποζημίωση που καταβάλλεται σ΄αυτό για κάθε ώρα
διδασκαλίας, προφορικών ή γραπτών εξετάσεων ή άλλης απασχόλησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 41 παράγραφοι 9 και 10 του ν. 1481/1984 (Α΄-152) Το διδακτικό προσωπικό διορίζεται με απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την
έναρξη κάθε εκπαιδευτικής περιόδου Διορισμός διδακτικού προσωπικού μπορεί να γίνει και
μεταγενέστερα, εφόσον οι ανάγκες της εκπαίδευσης επιβάλλουν αυτό Για κάθε μάθημα διορίζεται ο
αναγκαίος αριθμός τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών Για το σκοπό αυτό η Σχολή, το πρώτο
τρίμηνο κάθε χρόνου ή και εκτάκτως, όταν παρίσταται ανάγκη, ανακοινώνει δια του ημερήσιου τύπου
τις ειδικότητες και τα προσόντα των καθηγητών που απαιτούνται να καλύψουν τα διδασκόμενα
μαθήματα και καλεί αυτούς που επιθυμούν να διδάξουν κατά το επόμενο εκπαιδευτικό έτος, να
υποβάλουν σχετική αίτηση σ’ αυτή Δεν απαιτείται ανακοίνωση για τους ομιλητές ολιγόωρων διαλέξεων
και τους καθηγητές εκτάκτων βραχυχρόνιων σεμιναρίων Το διορισμένο διδακτικό προσωπικό κατά το
πρώτο τρίμηνο κάθε εκπαιδευτικού έτους δηλώνει αν επιθυμεί να συνεχίσει και το επόμενο έτος Το
διδακτικό προσωπικό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 65ο έτος της ηλικίας του κατά την 31η Δεκεμβρίου του
έτους διορισμού του Το διδακτικό προσωπικό που δεν προέρχεται από αστυνομικούς πρέπει να κατέχει
τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου που να ανταποκρίνεται
στο γνωστικό αντικείμενο που καλείται να διδάξει, ενώ συνεκτιμάται και η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών και διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου
Πανεπιστημίου, η συγγραφή πρωτότυπης εργασίας σχετικής με το αντικείμενο που ενδιαφέρεται να
διδάξει, η διδακτική ικανότητα και πείρα, καθώς και η εν γένει εμπειρία του στο αντικείμενο Επίσης, πρέπει
να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην έχει
στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, και να έχει το κατάλληλο για δημόσιο λειτουργό ήθος Για το
διορισμό ως διδακτικού προσωπικού εν ενεργεία αστυνομικού λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου
Πανεπιστημίου, η ευδόκιμη αποφοίτησή του από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών ή τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, η υπηρεσιακή του εμπειρία, καθώς και η συγγραφή εργασιών
σχετικών με το διδασκόμενο αντικείμενο Επιπλέον, ο υποψήφιος πρέπει να έχει αξιολογηθεί ως «εξαίρετος»
κατά τα τελευταία τρία έτη και να έχει κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία
κρίση και να μην έχει τιμωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώματα Για το διορισμό ως διδακτικού
προσωπικού εν συντάξει αστυνομικού ή στρατιωτικού απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να έχει
αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του, να διαθέτει επαγγελματική πείρα και
μόρφωση στο αντικείμενο που προκύπτει από την υπηρεσία του στο Σώμα και την επιμόρφωσή του στο
αντικείμενο και να διαθέτει διδακτική ικανότητα και πείρα Όλο το ως άνω διδακτικό προσωπικό
αξιολογείται στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού έτους από την επιτροπή του άρθρου 19Α του παρόντος, με
βάση τις προτάσεις – διαπιστώσεις του διοικητή της Σχολής Αξιωματικών λαμβανομένων υπόψη, κατά

περίπτωση, και των εντύπων αξιολόγησης διδακτικού προσωπικού που συμπληρώνει το εκπαιδευόμενο
προσωπικό μετά τη λήξη των τακτικών γραπτών εξετάσεων του δευτέρου εξαμήνου κάθε εκπαιδευτικού
έτους Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου καθορίζεται με διαταγή του διοικητή της Σχολής Η ίδια
ως άνω επιτροπή, αφού προβεί στην αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού και εξετάσει το σύνολο των
αιτήσεων διορισμού, υποβάλλει στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας τις προτάσεις για τη διατήρηση
ή αντικατάστασή του και γενικά το διορισμό του διδακτικού προσωπικού. 2 Η παύση των καθηγητών
είναι δυνατή, εάν ανακύψουν σοβαροί λόγοι, των οποίων η ύπαρξη βεβαιώνεται με απόφαση του
Εκπαιδευτικού Συμβουλίου που υποβάλλεται στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Τέτοιοι λόγοι είναι
κυρίως, η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, η ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού
προσωπικού της Σχολής Αξιωματικών συμπεριφορά και η αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων, που
δημιουργεί ανωμαλία ή καθυστέρηση στην εκπαίδευση των δοκίμων Για την παύση εκδίδεται απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών ύστερα από γνώμη του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας .

Άρθρο 4
1.

Στο τέλος του άρθρου 24 του π.δ. 319/1995 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Επιπλέον, για τα παραπτώματα
που προβλέπεται η ποινή της επίπληξης ή του προστίμου, δύναται αντί αυτής να επιβάλλεται το
διοικητικό μέτρο της στέρησης μιας έως τριών εξόδων, κάθε μια των οποίων αρχίζει την ώρα εξόδου και
λήγει την αντίστοιχη ώρα της επομένης ημέρας

Άρθρο 5
1.

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του π.δ. 319/1995
αντικαθίσταται ως εξής: Λόγω υποβολής αίτησης παραίτησης από την εκπαίδευση, η οποία δεν
ανακαλείται Η αίτηση γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή με πράξη του Υπαρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας, με την οποία ο δόκιμος διαγράφεται από τη Σχολή

2.

Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου του ιδίου π.δ. αντικαθίστανται ως εξής: 2
Σε περίπτωση κατάστασης πολέμου ή γενικής επιστράτευσης ή σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις
υπηρεσιακών αναγκών που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, δύναται με απόφαση του
Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας να διακόπτεται ή να συντέμνεται η εκπαίδευση, είτε για το σύνολο των
εκπαιδευομένων, είτε για όσους φοιτούν σε ορισμένο ή ορισμένα έτη Κατά τον ίδιο τρόπο δύναται να
αποφασισθεί και η επανάληψη της εκπαίδευσης, στο εξάμηνο που είχε διακοπεί, ενώ διαρκεί η κατάσταση
που επέβαλε τη διακοπή ή και μετά τη λήξη αυτής

Άρθρο 6
1.

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του π.δ. 319/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 7
1.

Το άρθρο 33 του π.δ. 319/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 139/2006 (Α΄- 155),
αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 8
1.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 34 του π.δ.319/1995, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 του π.δ. 171/2005
(Α΄- 222), 3 του π.δ. 189/2005 (Α΄- 231), 1 του π.δ. 139/2006 (Α΄- 155) και 1 του π.δ.81/2007 (Α΄ - 96),

αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 9
1.

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του π.δ. 319/1995, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 5 του π.δ. 189/2005 (Α΄-231), αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 10
1.

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του π.δ. 319/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

2.

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του ως άνω άρθρου του ιδίου π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: 1 Κατά τα
6/20 της μονάδας για κάθε ποινή επίπληξης ή στέρηση εξόδου

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Άρθρο 11
1.

Η περίπτωση στ΄ του άρθρου 5 του π.δ. 352/1995 αντικαθίσταται ως εξής: στ Διατυπώνει, στο τέλος κάθε
εκπαιδευτικής περιόδου, τη γνώμη του στο Διοικητή της Σχολής για την απόδοση και ικανότητα του
διδακτικού και αστυνομικού προσωπικού της Σχολής

Άρθρο 12
1.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του π.δ.352/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 13
1.

Η περίπτωση ζ΄ του άρθρου 14 του π.δ.352/1995 αντικαθίσταται ως εξής: ζ. Διατυπώνει, στο τέλος κάθε
εκπαιδευτικής περιόδου, τη γνώμη του στο Διοικητή του Τμήματος για την απόδοση και ικανότητα του
διδακτικού και αστυνομικού προσωπικού .

Άρθρο 14
1.

Το άρθρο 34 του π.δ. 352/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 15
1.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 36 του π.δ. 352/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 16
1.

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του π.δ. 352/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

2.

Η παράγραφος 5 του ως άνω άρθρου του ιδίου π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: 5 Το Εκπαιδευτικό
Συμβούλιο έχει και πειθαρχική δικαιοδοσία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 59 του παρόντος Στις
περιπτώσεις αυτές το Συμβούλιο συγκροτείται μόνο από τον Διοικητή της Σχολής, τον Προϊστάμενο του
Τμήματος Σπουδών και το Διοικητή ενός Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων

Άρθρο 17
1.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του π.δ. 352/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 18
1.

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 40 του π.δ. 352/1995 αντικαθίστανται ως εξής: 1 Η σειρά αρχαιότητας
των δοκίμων του Α΄ και Β΄ εξαμήνου στη Σχολή καθορίζεται με βάση τη βαθμολογία και τη σειρά
επιτυχίας κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μεταξύ προερχομένων από
διαφορετικές δέσμες, ακολουθείται η σειρά των δεσμών, όπως αυτές αναγράφονται στο μηχανογραφικό
δελτίο. 2 Η σειρά αρχαιότητας των δοκίμων του Γ΄, Δ΄ και Ε΄ εξαμήνου εξάγεται με βάση την επίδοση του
Α΄ και Β΄ εξαμήνου .

Άρθρο 19
1.

Το άρθρο 43 του π.δ. 352/1995, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 του π.δ. 3/1997 (Α΄- 2), 2 του π.δ.
212/1998 (Α΄- 170), 1 του π.δ. 112/2004 (Α΄- 76), 2 του π.δ. 139/2006 (Α΄- 155) και 3 του π.δ. 170/2006 (Α΄- 182),
αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 20
1.

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του π.δ. 352/1995
αντικαθίσταται ως εξής: Λόγω υποβολής αίτησης παραίτησης από την εκπαίδευση, η οποία δεν
ανακαλείται Η αίτηση γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή με πράξη του Υπαρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας, με την οποία ο δόκιμος διαγράφεται από τη Σχολή

2.

Η παράγραφος 2 του ως άνω άρθρου του ιδίου π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: 2 Σε περίπτωση κατάστασης
πολέμου ή γενικής επιστράτευσης ή σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις υπηρεσιακών αναγκών που
σχετίζονται με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, δύναται με απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας
να διακόπτεται ή να συντέμνεται η εκπαίδευση, είτε για το σύνολο των εκπαιδευομένων, είτε για όσους
φοιτούν σε ορισμένο ή ορισμένα εξάμηνα Κατά τον ίδιο τρόπο δύναται να αποφασισθεί και η
επανάληψη της εκπαίδευσης, στο εξάμηνο που είχε διακοπεί, ενώ διαρκεί η κατάσταση που επέβαλε τη
διακοπή ή και μετά τη λήξη αυτής Με τη διακοπή της εκπαίδευσης οι δόκιμοι εντάσσονται στο σώμα
της Ελληνικής Αστυνομίας ως ακολούθως 1 Όσοι φοιτούν στο Γ΄ ή επόμενα εξάμηνα οριστικά ως
αστυφύλακες. 2 Όσοι φοιτούν στο Β΄ εξάμηνο προσωρινά ως αστυφύλακες, χωρίς να εκτελούν ανακριτικά
καθήκοντα Αν η διακοπή πραγματοποιηθεί πριν την περάτωση του Α΄ εξαμήνου, χορηγείται με την ίδια
απόφαση ειδική άδεια απουσίας μέχρι την επανάληψη της εκπαίδευσης Το χρονικό διάστημα της εν
λόγω απουσίας λογίζεται ως εκτός υπηρεσίας χρόνος για όλες τις συνέπειες .

Άρθρο 21
1.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 45 του π.δ.352/1995, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2
του π.δ. 68/1997 (Α΄- 62), 3 του π.δ. 212/1998 (Α΄- 170), 4 του π.δ. 170/2006 (Α΄- 182), 3 του π.δ. 171/2005 (Α΄222) και 2 του π.δ. 81/2007 (Α΄- 96), αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 22
1.

Το άρθρο 46 του π.δ. 352/1995, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 4 του π.δ. 212/1998 (Α΄- 170), 1 του π.δ.
307/2001 (Α΄- 208), 5 του π.δ. 171/2005 (Α΄- 222) και 7 του π.δ. 189/2005 (Α΄- 231), αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 23

1.

Το άρθρο 47 του π.δ. 352/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 307/2001 (Α΄- 208),
αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 24
1.

Το άρθρο 48 του π.δ. 352/1995, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3 του π.δ. 307/2001 (Α΄- 208) και 8 του
π.δ. 189/2005 (Α΄- 231), αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 25
1.

Το άρθρο 49 του π.δ. 352/1995, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 5 του π.δ. 212/1998 (Α΄- 170) και 4 παρ.
2 του π.δ. 170/2006 (Α΄- 182), αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 26
1.

Το άρθρο 50 του π.δ. 352/1995, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 του π.δ. 212/1998 (Α΄- 170), 1 του π.δ.
65/2000 (Α΄- 57), 4 του π.δ. 307/2001 (Α΄- 208) και 9 του π.δ. 189/2005 (Α΄- 231), αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 27
1.

Το άρθρο 52 του π.δ.352/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 28
1.

Η περίπτωση η΄, που προστέθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 58 του π.δ. 352/1995 με το άρθρο 10 του π.δ.
189/2005 (Α΄- 231), αντικαθίσταται ως εξής: η. Αποτυχία στο μάθημα της Οπλοτεχνικής – Σκοποβολής,
σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 46 .

Άρθρο 29
1.

Το άρθρο 65 του π.δ. 352/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 212/1998 (Α΄- 170),
αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 30
1.

Μετά το άρθρο 72 του π.δ. 352/1995, προστίθεται άρθρο 72Α, ως εξής:

Άρθρο 31
1.

Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται:
α.

Σε όσους εισάγονται στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας μετά την
έναρξη ισχύος του

β.

Στους δόκιμους αστυφύλακες που έχουν εισαχθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και
υποχρεούνται να επαναλάβουν την εκπαίδευση του Α΄ και Β΄ εξαμήνου. Στην περίπτωση αυτή, η
επανάληψη της εκπαίδευσης γίνεται πάντοτε από το Α΄ εξάμηνο, ανεξάρτητα σε ποιο εξάμηνο
απέτυχαν.

γ.

Στους δόκιμους υπαστυνόμους που έχουν εισαχθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και
υποχρεούνται να επαναλάβουν την εκπαίδευση του Α΄ έτους

2.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009, το δεύτερο εκπαιδευτικό έτος της Σχολής Αστυφυλάκων αρχίζει
την 22η Σεπτεμβρίου και λήγει το πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου. Το Α΄ εξάμηνο εκπαίδευσης του έτους

αυτού αρχίζει την 22η Σεπτεμβρίου και λήγει την 7η Δεκεμβρίου, το δε Β΄ αρχίζει την 8η Δεκεμβρίου και
λήγει το πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου. Το τρίτο εκπαιδευτικό έτος του ιδίου ακαδημαϊκού έτους
περιλαμβάνει το τελευταίο εξάμηνο εκπαίδευσης που αρχίζει το πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου και λήγει το
τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Κατά το χρονικό διάστημα από το πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου οι τριτοετείς δόκιμοι αστυφύλακες υποβάλλονται σε πρακτική εκπαίδευση,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του π.δ. 352/1995.
3.

Τα ακαδημαϊκά έτη 2008 – 2009 και 2009 – 2010, οι δόκιμοι υπαστυνόμοι των Β΄ και Γ΄ τάξεων κατά το
χρονικό διάστημα από 20 Ιουνίου έως την 30η Σεπτεμβρίου, με εξαίρεση την 20ήμερη άδεια θερινών
διακοπών, υφίστανται πρακτική εκπαίδευση σε αντικείμενα αστυνομικού ενδιαφέροντος σε Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας

4.

Οι διοικητές εκπαιδευτικών τμημάτων, οι διμοιρίτες και οι βοηθοί αυτών που κατά τη δημοσίευση του
παρόντος υπηρετούν στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
Κανονισμού Μεταθέσεων αστυνομικού προσωπικού, μετατίθενται υποχρεωτικά από τις ως άνω Σχολές
μετά την παρέλευση διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκτός αν εντός του διαστήματος
αυτού έχουν αντίστοιχα αποφοιτήσει ευδόκιμα από τα σχολεία κατάρτισης εκπαιδευτών αστυνομικών
σχολών των άρθρων 40 και 41 του π.δ. 190/1996 και έχουν πιστοποιηθεί, αντίστοιχα, από την επιτροπή
του άρθρου 19Α του π.δ. 319/1995 και του άρθρου 72Α του π.δ. 352/1995.

Άρθρο 32
Έναρξη ισχύος
1.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2008-08-26

Υπογράφοντες:
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

