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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6999/3/5 (1)
   Συμπληρωματική εκπαίδευση Ειδικών Φρουρών και Συ−

νοριακών Φυλάκων που εντάσσονται στο αστυνομι−
κό προσωπικό.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3686/ 

2008 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας» (Α΄ − 158).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. ζ΄ του
ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» 
(Α΄ − 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 
του ν. 1590/1986 (Α΄ − 49).

3. Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κω−
δικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(Α΄ − 98).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ − 247).

5. Την υπ’ αριθμ. Υ357/7.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύσταση 
θέσης αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» (Β΄ − 3).

6. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89 από 13.1.2009 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ − 40).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 320.000,00 ευρώ περίπου για 

το τρέχον οικονομικό έτος 2009 καθώς και 100.000,00 
ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2010, η οποία θα 
αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Φ. 07−210 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» ΚΑΕ 0517, 0711, 0814, 1111, 1131, 1723), απο−
φασίζουμε:

Άρθρο 1

Εκπαίδευση

Οι αστυφύλακες που προέρχονται από Ειδικούς Φρου−
ρούς και Συνοριακούς Φύλακες οι οποίοι εντάσσονται 
στο αστυνομικό προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 του ν. 3686/2008 (Α΄ − 158) υποβάλλονται 
σε συμπληρωματική εκπαίδευση, η οποία ανατίθεται 
στη Σχολή Αστυφυλάκων και πραγματοποιείται στις 
εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Σχολών ή σε άλλους 
κατάλληλους χώρους.

Άρθρο 2

Σκοπός εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευό−
μενους και αποσκοπεί να αναπτύξει τις ικανότητες του 
προσωπικού και να δώσει σ’ αυτούς την επαγγελματική 
κατάρτιση που είναι αναγκαία για να ανταποκριθούν 
στα νέα τους καθήκοντα.

Άρθρο 3

Εκπαιδευόμενο προσωπικό

1. Οι προσκαλούμενοι για τη συμπληρωματική εκπαί−
δευση παρουσιάζονται στα Κέντρα Εκπαίδευσης την 
ημερομηνία που καθορίζεται με διαταγή του Προϊστα−
μένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/
Α.Ε.Α.

2.. Ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευομένων σε 
κάθε Κέντρο Εκπαίδευσης, συγκροτούνται με διαταγή 
του Διοικητή της Σχολής εκπαιδευτικά τμήματα, η σύν−
θεση, η ονομασία και η αρίθμηση των οποίων καθορί−
ζονται με την ίδια διαταγή.

Άρθρο 4

Διάρκεια εκπαίδευσης

Η συμπληρωματική εκπαίδευση διαρκεί δύο (2) μή−
νες.
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Ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης, καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με διαταγή 
του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού/Α.Ε.Α. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εκ−
παιδευομένων είναι μεγάλος, μπορεί με την ίδια διαταγή 
να κατανέμονται σε δύο (2) ή περισσότερες σειρές, 
δυνάμενες να εκπαιδευτούν σε δύο ή περισσότερες 
διαφορετικές εκπαιδευτικές περιόδους.

Άρθρο 5

Τομείς εκπαίδευσης

Η συμπληρωματική εκπαίδευση είναι θεωρητική και 
πρακτική. Η διάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής εκ−
παίδευσης καθορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου 
Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/ΑΕΑ. 
Η πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνει εξάσκηση και 
υλοποίηση της θεωρητικής εκπαίδευσης ιδίως στην 
πραγματική εκτέλεση των καθηκόντων των εκπαιδευ−
ομένων.

Άρθρο 6

Μαθήματα

1. Στους εκπαιδευόμενους διδάσκονται τα παρακάτω 
μαθήματα:

α. Στοιχεία Ποινικού Δικαίου.
β. Στοιχεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
γ. Θέματα Δημόσιας Ασφάλειας.
δ. Θέματα Κρατικής Ασφάλειας.
ε. Ανθρώπινα δικαιώματα.
στ. Δεοντολογία αστυνομικού προσωπικού.
ζ. Θέματα τροχαίας.
η. Συναθροίσεις − συγκεντρώσεις− μεταγωγές.
θ. Αυτοάμυνα − αυτοπροστασία.
ι. Οπλοτεχνική − σκοποβολή.
ια. Διαλέξεις.
2. Με το γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο κα−

ταρτίζεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγεί−
ου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζονται η διδακτέα 
ύλη κάθε μαθήματος, ο χρόνος διδασκαλίας, ως και κάθε 
άλλη αναγκαία περί τούτου λεπτομέρεια.

3. Τα ωρολόγια προγράμματα καταρτίζονται από τα 
οικεία Κέντρα Εκπαίδευσης και εγκρίνονται από το Δι−
οικητή της Σχολής Αστυφυλάκων.

Άρθρο 7

Πιστοποιητικό εκπαίδευσης

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στους εκπαι−
δευόμενους χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό που υπο−
γράφεται από το Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων.

Άρθρο 8

Ρύθμιση λεπτομερειών

Λεπτομέρειες και θέματα δευτερεύουσας σημασίας, 
που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης, ρυθμίζονται με διαταγές του Διοικητή της 
Σχολής Αστυφυλάκων.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2009
   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθμ. 8517/4/42−δ΄ (2)
        Ελεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση 

όπλου, αρμόδια όργανα, διαδικασία και διασφάλιση 
του απορρήτου των αποτελεσμάτων.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 4 του ν. 3169/

2003 «Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυ−
νομικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ − 189).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/
2005 (Α΄− 98).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ357/7.1.2009 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύ−
σταση θέσης αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών»
(B΄−3).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Έννοια όρων

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, αστυ−
νομικοί είναι το αστυνομικό προσωπικό, οι συνοριακοί 
φύλακες και οι ειδικοί φρουροί.

Άρθρο 2

Σύσταση και συγκρότηση ειδικών επιτροπών
ψυχοτεχνικών δοκιμασιών

1. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και 
Θεσσαλονίκης καθώς και σε κάθε Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση Περιφέρειας συνιστάται από μία (1) ειδική 
επιτροπή της Υγειονομικής Υπηρεσίας η οποία ενεργεί 
εξέταση των αστυνομικών που υπηρετούν στην περιοχή 
δικαιοδοσίας της για τον έλεγχο της καταλληλότητάς 
τους να φέρουν πυροβόλο όπλο, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 4 του ν. 3169/2003.

2. Ειδικά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής 
συνιστάται και δεύτερη επιτροπή η οποία εξετάζει και 
τους αστυνομικούς που υπηρετούν στο Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας, τις αυτοτελείς Κεντρικές και 
λοιπές Υπηρεσίες που εδρεύουν στο νομό Αττικής.

3. Οι ανωτέρω ειδικές επιτροπές συγκροτούνται από 
έναν (1) αξιωματικό ειδικών καθηκόντων με ειδικότητα 
ψυχιάτρου, ως πρόεδρο, και δύο (2) αξιωματικούς ειδι−
κών καθηκόντων με ειδικότητα ψυχολόγου, ως μέλη, οι 
οποίοι προτείνονται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Υγειονομικού/Α.Ε.Α., με τους αναπληρωτές τους. Χρέη 
γραμματέα εκτελεί Υπαστυνόμος Β΄ ή Ανθυπαστυνόμος 
της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης που ορίζε−
ται από τον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή.
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4. Οι ανωτέρω ειδικές επιτροπές συγκροτούνται, με 
ετήσια θητεία, τον Απρίλιο κάθε έτους με απόφαση 
του Προϊσταμένου του Επιτελείου του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 3

Παραπομπή αστυνομικών στις επιτροπές

1. Στις ειδικές επιτροπές του άρθρου 2 παραπέμπονται 
οι αστυνομικοί:

α. που δεν έχουν υποβληθεί σε ψυχοτεχνικές δοκιμα−
σίες για την εισαγωγή τους στην Ελληνική Αστυνομία 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2226/1994,

β. που κατετάγησαν στην Ελληνική Αστυνομία σύμφω−
να με τις διατάξεις του ν. 2226/1994 και συμπλήρωσαν 
πενταετία από την αποφοίτησή τους από τις Σχολές 
Αστυφυλάκων ή Αξιωματικών και

γ. όταν υπάρχουν ενδείξεις κακής χρήσης του όπλου που 
οφείλονται σε λόγους ψυχικής υγείας του αστυνομικού.

2. Η παραπομπή των αστυνομικών στις ανωτέρω επι−
τροπές γίνεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνι−
κής Αστυνομίας. Κατ΄ εξαίρεση στις περιπτώσεις που 
ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3169/2003 η 
παραπομπή γίνεται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσί−
ας που πραγματοποιεί τη συντηρητική εκπαίδευση.

3. Για την εξέταση των αστυνομικών που παραπέμπο−
νται στις ειδικές επιτροπές μεριμνούν:

α. οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και 
Θεσσαλονίκης και οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις 
Περιφέρειας, για τους υπηρετούντες στο επιτελείο τους 
και τις υφιστάμενες Υπηρεσίες δικαιοδοσίας τους, κα−
θώς και για τους υπηρετούντες στις Υπηρεσίες που 
εδρεύουν στην περιοχή αρμοδιότητάς τους και

β. η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., για 
τους υπηρετούντες στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, τις αυτοτελείς Κεντρικές και λοιπές Υπηρεσίες 
που εδρεύουν στο νομό Αττικής. 

4. Η Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αστυνομικός που 
παραπέμπεται κατά τα ανωτέρω προβαίνει στις εξής 
ενέργειες: 

α. ενημερώνει εγγράφως την επιτροπή και διαβιβάζει 
σ΄ αυτήν τυχόν στοιχεία που αφορούν τη συμπεριφορά 
και την κατάσταση της υγείας του παραπεμπομένου, 
προκειμένου η επιτροπή να σχηματίσει πλήρη εικόνα 
για την προσωπικότητά του και

 β. χορηγεί έγκαιρα φύλλο πορείας, αν απαιτείται, στο 
προσωπικό για την παρουσίασή του στην επιτροπή σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση παραπομπής. 

5. Οι αστυνομικοί κατά την εξέτασή τους από τις ως 
άνω ειδικές επιτροπές απαγορεύεται να φέρουν τον 
ατομικό τους οπλισμό.

6. Οι αστυνομικοί των οποίων διατάσσεται η από−
σπαση σε ελληνική Υπηρεσία ή σε διεθνή Οργανισμό 
στο εξωτερικό παραπέμπονται και εξετάζονται από την 
επιτροπή πριν την αναχώρησή τους, εκτός εάν έχουν 
αποφοιτήσει από τη Σχολή Αστυφυλάκων ή Αξιωματικών 
κατά την τελευταία πενταετία.

Άρθρο 4

Διαδικασία εξέτασης

 1. Η επιτροπή διερευνά, με ψυχοτεχνικές δοκιμασί−
ες και συνέντευξη, την εν γένει προσωπικότητα των 
αστυνομικών και κυρίως την αυτοκυριαρχία, τη συναι−

σθηματική σταθερότητα, την κρίση, την αντίληψη και 
την ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες κα−
ταστάσεις και απαιτήσεις και αποφαίνεται σε πρώτο 
και τελευταίο βαθμό για το αν η προσωπικότητα των 
εξεταζομένων παρέχει τα εχέγγυα για ορθή χρήση του 
όπλου. 

2. Μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης συντάσσεται 
πρακτικό με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων, 
στο οποίο καταχωρούνται ονομαστικά οι εξετασθέντες, 
καθώς και το αποτέλεσμα της εξέτασης. Η επιτροπή 
παραθέτει ειδική αιτιολογία για όσους από τους εξετα−
σθέντες αποφαίνεται ότι δεν παρέχουν τα εχέγγυα για 
ορθή χρήση του όπλου. Εφόσον η επιτροπή διαγνώσει 
και ενδείξεις ψυχοπαθολογίας, παραπέμπει τον αστυ−
νομικό στο Ψυχιατρικό Τμήμα του Κεντρικού Ιατρείου 
Αθηνών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις για την Υγει−
ονομική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

3. Οι πρόεδροι των ειδικών επιτροπών υποβάλλουν 
το ανωτέρω πρακτικό στην αρμόδια Υπηρεσία της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 3, η οποία ενεργεί ως ακο−
λούθως: 

α. συντάσσει και αποστέλλει τις ονομαστικές κατα−
στάσεις, κατά κατηγορία και βαθμό, των αστυνομικών 
που κρίθηκαν ικανοί στις Υπηρεσίες που αυτοί ανήκουν 
οργανικά ή υπηρετούν με απόσπαση, για την ενυπόγρα−
φη ενημέρωσή τους και 

β. υποβάλλει στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπι−
κού/Α.Ε.Α. απόσπασμα πρακτικού της επιτροπής για 
τους αστυνομικούς που κρίθηκαν ότι δεν παρέχουν τα 
εχέγγυα ορθής χρήσης πυροβόλου όπλου.

4. Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. για 
τους αστυνομικούς που κρίθηκε ότι δεν παρέχουν τα 
εχέγγυα για ορθή χρήση του όπλου εισηγείται την έκ−
δοση από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας της 
απόφασης που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του 
άρθρου 4 του ν. 3169/2003, με την οποία οι αστυνομικοί 
αυτοί χαρακτηρίζονται ως μη κατάλληλοι να οπλοφο−
ρούν. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στην Υπηρεσία που 
οργανικά ανήκει ή είναι αποσπασμένος ο αστυνομικός 
από την οποία και επιδίδεται σ΄ αυτόν, εντός κλειστού 
φακέλου, με αντίγραφο αποσπάσματος του πρακτικού 
της οικείας επιτροπής. Στην απόφαση γίνεται μνεία για 
το δικαίωμα του αστυνομικού να ζητήσει την επανεξέ−
τασή του από την οικεία επιτροπή μετά την παρέλευση 
έτους από την έκδοσή της.

5. Οι καταστάσεις όλων των εξετασθέντων αστυνο−
μικών αποστέλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προ−
σωπικού/Α.Ε.Α. 

Άρθρο 5

Απόρρητο και ασφάλεια αποτελεσμάτων

1. Η εξέταση των αστυνομικών από τις επιτροπές του 
άρθρου 2 και τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι 
απόρρητα και η επεξεργασία τους διέπεται από τις 
διατάξεις του ν. 2472/1997.

2. Τα στοιχεία που αφορούν το προσωπικό που κρίθη−
κε ικανό καταστρέφονται με ευθύνη του προέδρου της 
επιτροπής μετά το πέρας της εξέτασης. Τα στοιχεία 
εκείνων που κρίθηκαν ότι δεν παρέχουν τα εχέγγυα 
ορθής χρήσης του πυροβόλου όπλου τηρούνται από τη 
Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. στο φάκελο 
ασθενειών του αστυνομικού.
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3. Οι ειδικές επιτροπές του άρθρου 2 και οι καθ’ οιον−
δήποτε τρόπο εμπλεκόμενες στη διαδικασία Υπηρεσίες 
λαμβάνουν τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα 
για την ασφάλεια του απορρήτου των αποτελεσμά−
των.

4. Η γνώση, επεξεργασία, διαβίβαση των στοιχείων 
των ανωτέρω εξετάσεων, η διαχείριση και τήρηση της 
σχετικής αλληλογραφίας, επιτρέπεται μόνο στα πρό−
σωπα που ορίζονται ειδικά προς τούτο από τον προϊ−
στάμενο κάθε Υπηρεσίας.

5. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας το οποίο 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ΄ ευκαι−
ρία αυτών λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων των 
εν λόγω εξετάσεων των αστυνομικών οφείλει να τηρεί 
εχεμύθεια ως προς αυτά και ευθύνεται για κάθε παρα−
βίαση του απορρήτου αυτών.

΄Αρθρο 6

Μεταβατικές διατάξεις

1. Για το έτος 2009 οι ειδικές επιτροπές της παρού−
σας απόφασης συγκροτούνται μέχρι το τέλος του μήνα 
Φεβρουαρίου.

2. Μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία του συνόλου 
των επιτροπών του άρθρου 2, ο έλεγχος καταλληλό−
τητας των αστυνομικών που υπηρετούν σε Υπηρεσίες 
των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων στις οποίες δεν 
έχει συγκροτηθεί ειδική επιτροπή ενεργείται από άλλη 
ειδική επιτροπή μετά από απόφαση του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

3. Αστυνομικοί που κατά την έναρξη ισχύος της πα−
ρούσας απόφασης είναι αποσπασμένοι σε ελληνική 
Υπηρεσία ή σε Διεθνή Οργανισμό στο εξωτερικό, πα−
ραπέμπονται στην αρμόδια ειδική επιτροπή μετά τη 
λήξη της απόσπασής τους. 

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2009
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