ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Είναι Ανώτερη Σχολή υπερδιετούς κύκλου σπουδών, η οποία εδρεύει στο 7 ο
χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Κομοτηνής – Ξάνθης και διαρθρώνεται σε οκτώ (8)
Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων (Γρεβενών, Διδυμοτείχου, Καρδίτσας,
Κομοτηνής, Νάουσας, Ξάνθης, Ρεθύμνου και Σητείας).
Η φοίτηση των σπουδαστών διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα και χωρίζεται σε τρία (3)
εκπαιδευτικά έτη. Τα δύο πρώτα διαιρούνται σε δύο αυτοτελή εξάμηνα το καθένα
και το τρίτο εκπαιδευτικό έτος περιλαμβάνει το τελευταίο εξάμηνο εκπαίδευσης.
Η εκπαίδευση διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική και αποσκοπεί στην άρτια
επαγγελματική κατάρτιση, στη γενική εγκυκλοπαιδική μόρφωση και
διαπαιδαγώγηση, στη γνώση της νομικής επιστήμης, στο χειρισμό των όπλων και
χρήση αυτών και στη βελτίωση της φυσικής αγωγής και εκμάθηση τεχνικών
αυτοπροστασίας.
Οι πρωτοετείς δόκιμοι αστυφύλακες υφίστανται στην βασική εκπαίδευση, όπως
και οι δόκιμοι υπαστυνόμοι. Μετά την ολοκλήρωσή της δίνουν τον προβλεπόμενο
όρκο σε επίσημη τελετή και ακολουθεί η παρακολούθηση του τακτικού
εκπαιδευτικού προγράμματος εκπαίδευσης.
Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής τους εκπαίδευσης (Α΄, Β΄ και Γ΄ Εξάμηνο), οι
δόκιμοι αστυφύλακες διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.

Στους δόκιμους Αστυφύλακες διδάσκονται τα κάτωθι μαθήματα:

Α΄ & Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Με βαθμό:
1. Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο
2. Δικονομικό
Ποινικό
Δίκαιο
Εφαρμογή Ποινικών Υποθέσεων
3. Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου Ανθρώπινα Δικαιώματα και Στοιχεία
Διοικητικού Δικαίου
4. Αστυνομικό Δίκαιο
5. Θέματα Δημόσιας Ασφάλειας ( Γενικό
Μέρος- Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι)
6. Θέματα Γενικής Αστυνόμευσης –
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
7. Θέματα Τροχαίας – Ειδικοί Ποινικοί
Νόμοι
8. Επιστημονική Αστυνομία – Στοιχεία
Ιατροδικαστικής
9. Εγκληματολογία – Ανακριτική
10. Οπλοτεχνική – Σκοποβολή
11. Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία
12. Πληροφορική
13. Ξένη Γλώσσα
Χωρίς βαθμό:
1. Στοιχεία Αστικού Δικαίου
2. Στοιχεία Κοινοτικού Δικαίου
3. Κοινωνική Επαγγελματική Αγωγή –
Δεοντολογία – Δημόσιες σχέσεις –
Επικοινωνία
4. Σωματική Αγωγή – Αθλητισμός
5. Πρώτες βοήθειες – Υγιεινή
προσωπικού

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ενισχυτικά Μαθήματα χωρίς βαθμό – Πρακτικές Εφαρμογές:
1. Εφαρμογές Αστυνομικού Δικαίου.
2. Εφαρμογή ποινικών υποθέσεων.
3. Θέματα μέτρων τάξεως, τροχαίας, ασφάλειας σε συγκεντρώσεις
– Αστυνομικές Επιχειρήσεις.
4. Θέματα Κρατικής Ασφάλειας.
5. Εφαρμογές πληροφορικής – Τεχνολογία αστυνομικών
εφαρμογών.
6. Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.).
7. Ψυχολογικά θέματα και προσεγγίσεις.
8. Ασκήσεις πυκνής τάξης.

Οι δόκιμοι αστυφύλακες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, εκπαιδεύονται
επίσης σε θέματα Οπλοτεχνικής-Σκοποβολής για την ορθή χρήση των όπλων.
Μάλιστα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και η εκπαίδευση τους στη χρήση των όπλων
γίνεται τόσο υπό συνθήκες πραγματικών καταστάσεων, όσο και υπό συνθήκες
προσομοίωσης με ειδικά μηχανήματα. Στόχος είναι η χρήση αυτών κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους, την εξοικείωση αλλά και την εξάσκηση στη χρήση
όλων των όπλων που χρησιμοποιεί η Ελληνική Αστυνομία ώστε να τα
χρησιμοποιούν με περίσκεψη, αποτελεσματικότητα και με ασφάλεια μόνο όπου
επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία.
Η αποτυχία στο μάθημα της Οπλοτεχνικής-Σκοποβολής συνιστά λόγο αποβολής
του δοκίμου από τη Σχολή Αστυφυλάκων, όπως συμβαίνει σε πολλές Αστυνομικές
Ακαδημίες άλλων χωρών.
Λόγω του ότι οι σύγχρονες μορφές Αστυνόμευσης επιβάλλουν την γνώση μεθόδων,
τεχνικών και μέσων που υποβοηθούν στην άσκηση – εκτέλεση των αστυνομικών
καθηκόντων και η γνώση οδήγησης δίκυκλης μοτοσικλέτας πρέπει να αποτελεί
δεξιότητα των αστυνομικών. Με Απόφαση του κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας
αποφασίστηκε η συμμετοχή των εκπαιδευομένων Δοκίμων Αστυφυλάκων σε
πρόγραμμα εκμάθησης οδήγησης δίκυκλης μοτοσικλέτας.
Για την ψυχαγωγία τους οργανώνονται χορευτικές συγκεντρώσεις, χοροεσπερίδες,
θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, συναυλίες, αθλητικοί αγώνες και ν
διαλέξεις εντός ή εκτός της Σχολής.
Οι δόκιμοι Αστυφύλακες συμμετέχουν, ως συγκροτημένα τμήματα, σε παρελάσεις
και αγήματα απόδοσης τιμών. Επίσης παρίστανται ως αντιπροσωπεία σε τελετές,
διαλέξεις και εορτές.

Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες που φοιτούν στο Ε΄ εξάμηνο σε ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%) ως και δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού των εκπαιδευομένων, δύναται
κατά την διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης να παρακολουθούν ειδικό
πρόγραμμα εκπαίδευσης στις Σχολές και στα κέντρα εκπαίδευσης των Ενόπλων
δυνάμεων. Ειδικότερα, οι Δόκιμοι Αστυφύλακες παρακολουθούν ειδικό
πρόγραμμα εκπαίδευσης στο κέντρο εκπαίδευσης ανορθόδοξου πολέμου ( ΚΕΑΠ )
Ρεντίνας – Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Ειδικών Δυνάμενων του Γενικού Επιτελείου
Στρατού.
Κατά την πρακτική τους εκπαίδευση οι Δόκιμοι Αστυφύλακες υφίστανται
εκπαίδευση σε αντικείμενα αστυνομικού ενδιαφέροντος σε υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας (Γ΄, Δ΄ και Ε΄ εξάμηνο) μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο
Αυγούστου. Έπειτα ακολουθούν εκ νέου σύντομο πρόγραμμα θεωρητικής
εκπαίδευσης, υποβάλλονται σε γραπτές πτυχιακές εξετάσεις και αποφοιτούν από
τη Σχολή.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Ως γνωστό, η επιλογή των σπουδαστών για όλες τις Σχολές της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης της Χώρας γίνεται με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, που
καθιερώθηκε με το Ν. 1351/1983 όπως σήμερα ισχύει.
Στο σύστημα αυτό, που παρέχει εγγυήσεις αντικειμενικότητας, αμεροληψίας και
αξιοκρατικής επιλογής τω υποψηφίων, εντάχθηκε η εισαγωγή σπουδαστών στη
Σχολή Αξιωματικών και στη Σχολή Αστυφυλάκων, με το Ν. 2226/1994,
επιδιώκοντας της επιλογή των ικανοτέρων υποψηφίων αστυνομικών.
Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και
Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας γίνεται μετά από προκήρυξη του
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν οι Έλληνες πολίτες, άνδρες και
γυναίκες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία, που
επιθυμούν να καταταγούν στην Ελληνική Αστυνομία ως δόκιμοι αστυφύλακες ή
υπαστυνόμοι και έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
1. Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του
έτους διενέργειας των εξετάσεων.
2. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε
εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας.
3. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την
αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη
σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς, όπως ορίζουν τα
Π.Δ. 133/2002 (ΦΕΚ Α’ -109/17-5-2002), Π.Δ. 53/2003 (ΦΕΚ Α’ -59/7-32003).
4. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις
απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
5. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην
πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.

6. Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 εκατοστά του
μέτρου, χωρίς υποδήματα.
7. Να μην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των
εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας
της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης
άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, ψεύδους καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτής κατάθεσης, απιστίας περί
την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης
από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης,
απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών,
ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από
δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3)
μηνών.
Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν αν συμμετάσχουν στις
εξετάσεις, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της
διαταγής κατάταξης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα
παραπάνω εγκλήματα.
8. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω
και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
9. Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι, πριν την επιλογή τους από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες συνιστάται
σε ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.
Οι εξετάσεις αυτές είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους και των δύο
Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.
α. Υγειονομική Εξέταση
Η υγειονομική εξέταση ενεργείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή
Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού της Υγειονομικής
Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι υποψήφιοι, προκειμένου να παρουσιαστούν στην Υγειονομική Επιτροπή
Κατάταξης για εξέταση, παραλαμβάνουν από τις κατά τόπους Αστυνομικές
Διευθύνσεις το προβλεπόμενο δελτίο υγειονομικής εξέτασης και μεταβαίνουν σε
Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο για να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις,
οι οποίες αναγράφονται στο παραπεμπτικό σημείωμα. Από τη Γραμματεία του
νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων γιατρών.

β. Αθλητική Δοκιμασία
Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες)
υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα:
1. Δρόμος 100 μέτρων σε χρόνο 16 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
2. Δρόμος 1000 μέτρων σε χρόνο 4 λεπτών και 20 δευτερολέπτων (μία
προσπάθεια).
3. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μέτρο (τρεις προσπάθειες).
4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).
5. Ρίψη σφαίρας (7,276 χιλιόγραμμων) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μέτρα,
ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις
προσπάθειες ανά χέρι).
γ. Ψυχοτεχνική Δοκιμασία
Για την εξακρίβωση των ψυχικών ικανοτήτων. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται στη
δοκιμασία του TEST Προσωπικότητας (Μ.Μ.Ρ.Ι) και καλούνται σε συνέντευξη
ενώπιον των αρμοδίων Επιτροπών.
Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις
μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική
σταθερότητα, η δομή της προσωπικότητας, η σκέψη και η αντίληψη.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις προκαταρκτικές
δοκιμασίες δε συνεχίζουν την εξέταση τους στις υπόλοιπες.
Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων
της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Τμήμα Όπλων), Σχολής Ικάρων
(Τμήματα Ιπταμένων), Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και Σχολής Μονίμων
Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (Τμήμα Όπλων), για τις οποίες επίσης έχουν
δηλώσει προτίμηση και κρίθηκαν ικανοί, εξαιρουμένων των ιδιαίτερων
απαιτήσεων, δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών
Σχολών και προσκομίζουν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας, μέσα στο χρόνο διενέργειας αυτών, σχετική βεβαίωση από
την αρμόδια Στρατιωτική Σχολή, στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων του υποψηφίου. Σε περίπτωση
που οι προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών διενεργούνται σε
μεταγενέστερο χρόνο, η εν λόγω βεβαίωση προσκομίζεται το αργότερο τη
μεθεπόμενη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας στη Στρατιωτική Σχολή. Όσοι
προσκομίσουν βεβαίωση ότι κρίθηκαν ικανοί για τις ανωτέρω Στρατιωτικές
Σχολές, θεωρούνται αυτοδικαίως ικανοί και για τις Αστυνομικές Σχολές.
Υποψήφιοι που κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για τις Αστυνομικές Σχολές, από τις
αρμόδιες Επιτροπές των προκαταρκτικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας,
δεν μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση Στρατιωτικής Σχολής.

