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Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφα−
λείας Νέου Φαλήρου και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11 παρ. 1 περιπτ. α΄, β΄ και στ΄ 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).
2. Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τά−
ξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄− 41).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄− 98).
4. Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου
Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (Α΄− 247).
5. Το π.δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά
την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων
σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας
της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄− 36).
6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264 από 14.10.2005 από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας

και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄− 1432), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄− 204).
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού ύψους 60.000,00 ευρώ, περίπου
για το τρέχον οικονομικό έτος 2006 και 150.000,00 ευρώ,
περίπου για το οικονομικό έτος 2007 και καθένα από τα
επόμενα έτη. Οι προαναφερόμενες δαπάνες του έτους
2006 θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πι−
στώσεις των Κ.Α.Ε. 0813, 0823, 0824, 0831, 0832, 0851,
0869, 0875, 0899, 1111, 1231, 1311, 1211, 1431, 1699, 1919, 1512,
1711, 1712, 1713, 1723, 1725 και 1729 του εκτελούμενου Π/Υ
εξόδων Ε.Φ. 43 – 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ενώ οι
δαπάνες του έτους 2007 και επομένων ετών από τις
πιστώσεις που θα εγγράφονται στους Κ.Α.Ε. 0813, 0823,
0824, 0831, 0832, 0851, 0869, 0875, 0899, 1111, 1231, 1311,
1512, 1711, 1712, 1713, 1723, 1725 και 1729 των αντίστοιχων
κατ΄ έτος Π/Υ εξόδων του ίδιου ως άνω φορέα.
8. Την υπ’ αριθμ. 192/2006 Γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση – Έδρα – Υπαγωγή Αστυνομικού Τμήματος
Νέου Φαλήρου
1. Ιδρύεται Αστυνομικό Τμήμα Νέου Φαλήρου με έδρα
το δήμο Πειραιώς και υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυν−
ση Αστυνομίας Πειραιώς.
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ/τος 1/2001
(Α΄− 1) προστίθεται περίπτωση κ΄ ως εξής:
«κ. Αστυνομικό Τμήμα Νέου Φαλήρου».
Άρθρο 2
Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
Για τα θέματα που αφορούν τη διάρθρωση, τις αρμο−
διότητες και τα καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας του
προηγουμένου άρθρου, καθώς και για όλα τα συναφή
με τη λειτουργία της θέματα εφαρμόζονται ανάλογα
οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 1 περίπτ. α΄
και γ΄, 11 και 38 του π.δ/τος 1/2001, όπως το τελευταίο
άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ/
τος 2/2004 (Α΄− 1).
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Άρθρο 3
΄Ιδρυση − ΄Εδρα – Υπαγωγή Τμήματος Ασφαλείας
Νέου Φαλήρου
1. Ιδρύεται Τμήμα Ασφαλείας Νέου Φαλήρου με έδρα
το δήμο Πειραιώς και υπάγεται διοικητικά στην Υποδι−
εύθυνση Ασφαλείας Πειραιώς.
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 Β του π.δ/τος
1/2001, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 2 του π.δ/τος
2/2004, προστίθεται περίπτωση ια΄ ως εξής:
«ια. Τμήμα Ασφαλείας Νέου Φαλήρου».
Άρθρο 4
Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
Για τα θέματα που αφορούν τη διάρθρωση, τις αρμο−
διότητες και τα καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας του
προηγουμένου άρθρου, καθώς και για όλα τα συναφή με
τη λειτουργία της θέματα, εφαρμόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 23ΣΤ και 23Ζ του π.δ/τος 1/2001, τα οποία
προστέθηκαν με το άρθρο 2 του π.δ/τος 2/2004 και του
άρθρου 38 του π.δ/τος 1/2001, όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ/τος 2/2004.
Άρθρο 5
Μετονομασία των Α΄, Β΄ και Γ΄ Αστυνομικών
Τμημάτων Πειραιώς
1. Τα Α΄, Β΄ και Γ΄ Αστυνομικά Τμήματα Πειραιώς με−
τονομάζονται σε Αστυνομικά Τμήματα Καλλίπολης, Δη−
μοτικού Θεάτρου και Καμινίων, αντίστοιχα.
2. Οι περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 5 του π.δ/τος 1/2001(Α΄− 1), αντικαθίστανται ως
εξής:
«γ. Αστυνομικό Τμήμα Καλλίπολης.
δ. Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου.
ε. Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων».
Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων
1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9
του π.δ/τος 1/2001 (Α΄− 1), όπως το άρθρο αυτό αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ/τος 107/2005 (Α΄− 162),
αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Α΄ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς με έδρα
τον ομώνυμο δήμο και περιοχή δικαιοδοσίας εκείνη των
Αστυνομικών Τμημάτων Καλλίπολης, Δημοτικού Θεά−
τρου, Καμινίων, Νέου Φαλήρου, Μοσχάτου και Αγίου
Ιωάννου Ρέντη».
2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9
του π.δ/τος 1/2001, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο
3 του π.δ/τος 107/2005, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Β΄ Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής με
έδρα το δήμο Αγίων Αναργύρων και περιοχή δικαιοδο−
σίας εκείνη των Αστυνομικών Τμημάτων Αγίων Αναργύ−
ρων, Άνω Λιοσίων, Αχαρνών, Ιλίου, Ζεφυρίου, Καματερού,
Πετρούπολης και Ολυμπιακού Χωριού, καθώς και του
Αστυνομικού Σταθμού Θρακομακεδόνων».
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την
1η Οκτωβρίου 2006.

Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημο−
σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 21 Ιουλίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ
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Τροποποίηση του π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μετα−
θέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυ−
νομικού προσωπικού» (Α΄− 94).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. δ΄, στ΄ και
θ΄ του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης» (Α΄− 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄− 49).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τά−
ξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄− 41).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ − 98).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 203/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:
΄Αρθρο 1
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του π.δ. 100/2003
(Α΄−94) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ−
νομίας καθορίζεται ο αριθμός των κενών οργανικών
θέσεων που ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες θα
πληρωθούν από τους νεοεξερχόμενους Αστυφύλακες
κατά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και Θεσσα−
λονίκης και Αστυνομική Διεύθυνση Νομού. Η απόφαση
αυτή κοινοποιείται ένα (1) μήνα τουλάχιστον προ της
εξόδου στη Σχολή Αστυφυλάκων και στις Υπηρεσίες
που θα τοποθετηθούν. Οι Υπηρεσίες αυτές οφείλουν
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση να ανα−
φέρουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού τις
συγκεκριμένες Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους που θα
τοποθετήσουν τους νέους Αστυφύλακες, που τους κα−
τανέμονται με απόφαση του Αρχηγού».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ιδίου ως άνω
π.δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η Σχολή Αστυφυλάκων κοινοποιεί στους Δοκί−
μους Αστυφύλακες την απόφαση του Αρχηγού περί
κατανομής των θέσεων και καλεί αυτούς να υποβάλουν
αιτήσεις, στις οποίες δηλώνουν υποχρεωτικά όλες τις
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Υπηρεσίες που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση,
κατά σειρά προτίμησής τους. Ο Διευθυντής της Διεύθυν−
σης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας κατανέμει αυτούς στις Γενικές Αστυνομικές
Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης και Αστυνομικές
Διευθύνσεις Νομών, ανάλογα με τη σειρά εξόδου τους
από τη Σχολή και τη σειρά προτίμησής τους».
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ιδίου ως άνω
π.δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η κατά τα ανωτέρω κατανομή των νεοεξερχο−
μένων Αστυφυλάκων επικυρώνεται με απόφαση του
Αρχηγού και κοινοποιείται στη Σχολή Αστυφυλάκων
και στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες. Όσοι υπάγονται στις
κατηγορίες α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του
παρόντος διατάγματος, καθώς και όσοι πληρούν τις
προϋποθέσεις συνυπηρέτησης με συζύγους αστυνο−
μικούς, συνοριακούς φύλακες, ειδικούς φρουρούς, δι−
καστικούς λειτουργούς, στρατιωτικούς, πυροσβεστι−
κούς υπαλλήλους και λιμενικούς, τοποθετούνται στις
προκηρυχθείσες θέσεις κατά προτεραιότητα με βάση
την ως άνω αναγραφόμενη σειρά κατά κατηγορία και
εφόσον έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία τα απαραίτητα
πιστοποιητικά».
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του ιδίου ως άνω
π.δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Τα Συμβούλια Μεταθέσεων των Γενικών Αστυνο−
μικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατα−
νέμουν αυτούς στις Διευθύνσεις δικαιοδοσίας τους με
βάση τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια που προβλέ−
πονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 2. Κατόπιν, τα
Συμβούλια Μεταθέσεων των Διευθύνσεων των Γενικών
Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης
και των Αστυνομικών Διευθύνσεων Νομών τους τοπο−
θετούν στις προκαθορισμένες από αυτές θέσεις με τα
ίδια ως άνω κριτήρια».
Άρθρο 2
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8
του π.δ.100/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ−
νομίας καθορίζεται ο αριθμός των κενών οργανικών
θέσεων που ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες θα
πληρωθούν από τους νεοξερχόμενους Υπαστυνόμους
Β΄, κατά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και Θεσ−
σαλονίκης, καθώς και κατά Αστυνομικό Τμήμα ή ισότιμη
Υπηρεσία και Αστυνομικό Σταθμό των Αστυνομικών Δι−
ευθύνσεων Νομών ή Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων».
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του ιδίου ως άνω
π.δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα Συμβούλια Μεταθέσεων των Γενικών Αστυνο−
μικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης κατα−
νέμουν τους Υπαστυνόμους Β΄ που τοποθετούνται σ΄
αυτές, με βάση τα υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια
που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του άρθρου
2, στις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή στις ισότιμες Υπηρε−
σίες δικαιοδοσίας τους. Στη συνέχεια, τα συμβούλια
Μεταθέσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας ή ισότιμων
με αυτές Υπηρεσιών τοποθετούν αυτούς, με τα ίδια ως
άνω κριτήρια, σε κενές θέσεις των Υπηρεσιών τους».
Άρθρο 3
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του
π.δ. 100/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

1643

«2. Το πρώτο 10ήμερο του μηνός Ιουλίου με απόφαση
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζονται
οι κενές οργανικές θέσεις, κατά Γενική Αστυνομική
Διεύθυνση Αττικής και Θεσσαλονίκης και Αστυνομική
Διεύθυνση Νομού, που πρέπει να καλυφθούν από τους
νεοπροαχθέντες Αρχιφύλακες».
΄Αρθρο 4
΄Εναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημο−
σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Σχο−
λής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄− 174)
και π.δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλά−
κων» (Α΄− 187).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 2 παρ. 4 και 3 παρ. 4 του ν. 2226/1994
«Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχο−
λές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυ−
ποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄− 122).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄− 98).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την υπ’ αριθμ. 175/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:
΄Αρθρο 1
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 33 του π.δ. 319/1995
«Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομί−
ας» (Α΄− 174), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικότερα οι δόκιμοι της Γ΄ τάξεως μετά τη λήξη
της άδειας των θερινών διακοπών μπορεί να παρακο−
λουθούν ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στις σχολές
και στα κέντρα εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων,
που καθορίζονται στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις
της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2800/2000, απόφαση
των Υπουργών Εθνικής ΄Αμυνας και Δημόσιας Τάξης. Οι
δόκιμοι πριν την έναρξη της εκπαίδευσης υποβάλλο−
νται σε υγειονομικές εξετάσεις, προκειμένου να κριθεί
η ικανότητα συμμετοχής τους σ΄ αυτή. Η διάρκεια του
προγράμματος εκπαίδευσης καθορίζεται με το γενικό
πρόγραμμα εκπαίδευσης».
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2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 34 του π.δ. 319/1995
(διόρθωση ημαρτημένων Α 228/6.11.1995), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 171/2005 (Α΄− 222) και
τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 189/2005
(Α΄− 231), κατά το μέρος που αναφέρεται στα μαθήματα
χωρίς βαθμό του Β΄ έτους, αντικαθίσταται ως εξής:
«ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟ
1. Κοινωνικά – Πολιτιστικά Ζητήματα.
2. Συναθροίσεις – Συγκεντρώσεις – Αστυνομικές Επι−
χειρήσεις.
3. Αυτοάμυνα.
4. Ασκήσεις Πυκνής Τάξης.
5. Σωματική Αγωγή – Αθλητισμός.
6. Χορός».
΄Αρθρο 2
1. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 43 του π.δ. 352/1995
«Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυ−
νομίας» (Α΄− 187), όπως η παράγραφος αυτή αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 212/1998 (Α΄− 170),
προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Οι τριτοετείς δόκιμοι, σε ποσοστό από πέντε τοις
εκατό (5%) έως και δέκα τοις εκατό (10%) του αριθ−
μού των εκπαιδευομένων, δύναται κατά τη διάρκεια
της πρακτικής τους εκπαίδευσης να παρακολουθούν
ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στις σχολές και στα
κέντρα εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων, που κα−
θορίζονται στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2800/2000 απόφαση των
Υπουργών Εθνικής ΄Αμυνας και Δημόσιας Τάξης. Η διάρ−

κεια του προγράμματος εκπαίδευσης και ο αριθμός των
εκπαιδευομένων καθορίζονται με το γενικό πρόγραμμα
εκπαίδευσης.
Οι δόκιμοι που πρόκειται να παρακολουθήσουν το
προαναφερόμενο πρόγραμμα επιλέγονται από τη Σχολή
Αστυφυλάκων, με βάση τη συνολική βαθμολογία του
1ου έτους στα μαθήματα Οπλοτεχνικής – Σκοποβολής,
Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας και της επαγγελματικής
ικανότητας. Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη η επι−
θυμία του δοκίμου και η ικανότητά του από υγειονομικής
πλευράς για τη συμμετοχή στην ως άνω εκπαίδευση.
Προς τούτο οι δόκιμοι, πριν την έναρξη της εκπαίδευσης,
υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις».
2. Η παρ. 4 του άρθρου 43 του προαναφερόμενου π.δ.,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 3/1997 (Α΄− 2)
αναριθμείται σε παράγραφο 5.
΄Αρθρο 3
΄Εναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημο−
σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 21 Ιουλίου 2006
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