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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 149

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

3 Σεπτεµβρίου 2010
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 84
Ρύθµιση θεµάτων εκπαίδευσης αστυνοµικού
προσωπικού.
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 4, 3 παρ. 4, 5 παρ. 4
και 7 παρ. 2 του ν.2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και
µετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµί−
ας και στο Τµήµα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής
Ακαδηµίας και άλλες διατάξεις» (Α΄− 122).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α΄, στ΄
και ζ΄ και του άρθρου 53 του ν.1481/1984 «Οργανισµός
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης» (Α΄−152), όπως το άρθρο 11
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986
(Α΄− 49).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν.2800/2000
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου ∆ηµόσιας Τά−
ξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄− 41).
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. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ.184/2009 «Σύστα−
ση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός
των αρµοδιοτήτων του» (Α΄− 213).
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 2672 από 3−12−2009
απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονοµικών
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
µικών Φίλιππου Σαχινίδη» (Β΄− 2408).
7. Την υπ’ αριθµ. 7004/3/49 από 20−11−2009 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προ−
στασίας του Πολίτη Σπυρίδωνα ΒΟΥΓΙΑ» (Β΄− 2365).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγµατος δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού.
9. Την υπ’ αριθµ. 179/2010 γνωµοδότηση του Συµ−
βουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των
Υφυπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη,
αποφασίζουµε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων π.δ.319/1995 «Οργανισµός
Σχολής Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας» (Α΄− 174)
και π.δ.352/1995 «Οργανισµός Σχολής Αστυφυλάκων»
(Α΄− 187).
1. Το όγδοο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του
π.δ.319/1995 (Α΄−174), όπως η παράγραφος αυτή αντι−
καταστάθηκε µε το άρθρο 3 του π.δ.113/2008 (Α΄−178),
και το έβδοµο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 34 του
π.δ.352/1995 (Α΄− 187), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστά−
θηκε µε το άρθρο 14 του π.δ.113/2008, αντικαθίστανται
ως εξής:
«Το διδακτικό προσωπικό δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 67ο έτος της ηλικίας του κατά την 31η ∆εκεµβρίου
του έτους διορισµού του».
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 του π.δ.319/1995,
όπως αυτή αντικαταστάθηκε τελικώς µε το άρθρο 8 του
π.δ.113/2008, στα µαθήµατα µε βαθµό του Β΄ έτους, οι πε−
ριπτώσεις 5, 6, 7, 8, 9 και 10 αναριθµούνται, αντίστοιχα, σε
6, 7, 8, 9, 10 και 11 και προστίθεται περίπτωση 5, ως εξής:
«5. Ελληνική Γλώσσα – Λογοτεχνία».
Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων π.δ.190/1996 «Οργανισµός
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Ελληνικής
Αστυνοµίας και συναφή θέµατα» (Α΄− 153).
1. Το άρθρο 15 του π.δ.190/1996 (Α΄− 153), όπως αυτό
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 3 του
π.δ.385/1998 (Α΄− 258), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15.
∆ιάρκεια µετεκπαίδευσης.
Η µετεκπαίδευση έχει διάρκεια έξι (6) εβδοµάδων και
αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του µηνός Σεπτεµ−
βρίου. Ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε δι−
αταγή του Προϊσταµένου του Κλάδου Οργάνωσης και
Ανθρώπινου ∆υναµικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυ−
νοµίας. Σε περίπτωση που ο αριθµός των µετεκπαιδευ−
οµένων κάθε τάξης είναι µεγάλος, µπορεί µε την ίδια
διαταγή να κατανέµονται σε περισσότερα του ενός Τµή−
µατα, µε τη λειτουργία κάθε επόµενου Τµήµατος µετά
τη λήξη της µετεκπαίδευσης του προηγουµένου».
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2.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ως άνω π.δ.,
όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου
1 του π.δ.100/2008 (Α΄− 156), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα θέµατα τα οποία διδάσκονται οι σπουδαστές κατά
τη διάρκεια της µετεκπαίδευσης διακρίνονται, κατά γνω−
στικά αντικείµενα, στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες:
α. Α΄ Ενότητα: Θέµατα οργάνωσης, διοίκησης και ηγε−
σίας – Ειδικά θέµατα Αστυνοµικού ∆ικαίου.
β. Β΄ Ενότητα: Θέµατα αστυνοµικού ενδιαφέροντος,
ιδίως κρατικής και δηµόσιας ασφάλειας, διαχείρισης
κρίσεων, επιχειρησιακού σχεδιασµού και διακλαδικής
συνεργασίας, αντεγκληµατικής πολιτικής, επιστηµονικής
έρευνας του εγκλήµατος, ανακριτικής, ιατροδικαστικής,
σωφρονιστικής, αθλητικής βίας, τροχαίας.
γ. Γ΄ Ενότητα: Νοµικά θέµατα, ιδίως, ∆ιεθνούς Ποινικού
∆ικαίου, Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ικαίου, ∆ικαίου Κατά−
στασης Αλλοδαπών και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.
δ. ∆΄ Ενότητα: Εθνικά και διεθνή θέµατα, ιδίως, µη Νό−
µιµης Μετανάστευσης, ∆ιασυνοριακού και Υπερεθνικού
Οργανωµένου Εγκλήµατος, Εσωτερικής και ∆ιεθνούς
Τροµοκρατίας.
ε. Ε΄ Ενότητα: Θέµατα επικοινωνίας, ψυχολογίας, δη−
µοσίων σχέσεων και σχέσεων κράτους – πολίτη».
β. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του ιδίου
άρθρου του ως άνω π.δ., όπως αυτή τροποποιήθηκε µε
την παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.81/2007 (Α΄− 96), αντι−
καθίσταται ως εξής:
«Στο αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης είναι δυνα−
τόν να περιλαµβάνονται διαλέξεις επί συγκεκριµένων
κοινωνικών θεµάτων − όπως µετανάστες, παραβατικό−
τητα ανηλίκων, ευάλωτες κοινωνικά οµάδες − και άλλων
συναφών αντικειµένων».
γ. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγρά−
φου 3 του ιδίου άρθρου του ως άνω π.δ., όπως η πα−
ράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε τις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 1 του π.δ.100/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους σπουδαστές δύναται να ανατίθεται η σύνταξη
ατοµικής εργασίας, την οποία υποχρεούνται να παραδώ−
σουν µέχρι το τέλος της τέταρτης εβδοµάδας της µετεκ−
παίδευσής τους στον προϊστάµενο του Τµήµατος Σπουδών
και ∆ηµοσίων Σχέσεων, σε τέσσερα (4) αντίτυπα».
δ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του ιδίου
άρθρου του ως άνω π.δ., όπως αυτή προστέθηκε µε το
άρθρο 4 του π.δ.385/1998, αντικαθίσταται ως εξής:
«Μία εβδοµάδα πριν τη λήξη της µετεκπαίδευσης πραγ−
µατοποιείται ευρεία συζήτηση (συνδιάσκεψη) µεταξύ των
µετεκπαιδευόµενων Αστυνόµων Β΄ µε ανταλλαγή από−
ψεων και εµπειριών, που έχουν σχέση µε την καθηµερι−
νή επαγγελµατική τους ενασχόληση και διατυπώνονται
εισηγήσεις και προτάσεις στα ως άνω θέµατα».
3.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
17 του ως άνω π.δ., όπως το άρθρο αυτό αντικαταστά−
θηκε µε το άρθρο 5 του π.δ.385/1998 και στη συνέχεια µε
το άρθρο 2 του π.δ.100/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επίδοση των σπουδαστών, µε την οποία καθορί−
ζεται και η σειρά εξόδου από τη Σχολή, εξάγεται µέχρι
χιλιοστού της µονάδας µε βάση το πηλίκο που προκύ−
πτει από τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών των
εξεταζόµενων θεµατικών ενοτήτων µε τον αριθµό πέντε
(5) και, σε περίπτωση ανάθεσης ατοµικής εργασίας, µε
βάση το µέσο όρο της βαθµολογίας τους στη γραπτή
εξέταση και στην ατοµική εργασία».
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του ιδίου
άρθρου του ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως εξής:

«Εάν προκύψει ισοβαθµία µεταξύ σπουδαστών, προ−
ηγείται εκείνος που έχει µεγαλύτερη βαθµολογία στις
θεµατικές ενότητες µε τη σειρά που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του προηγούµενου άρθρου και, στη συνέ−
χεια, στην ατοµική εργασία, στην περίπτωση που τους
έχει ανατεθεί η σύνταξή της».
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ως άνω π.δ., όπως
αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του π.δ.385/1998
και στη συνέχεια µε το άρθρο 4 του π.δ.100/2008, αντι−
καθίσταται ως εξής:
«1. Τα έντυπα της γραπτής εξέτασης, καθώς και οι
ατοµικές εργασίες, µετά τη βαθµολόγησή τους, παρα−
δίδονται στον προϊστάµενο του Τµήµατος Σπουδών και
∆ηµοσίων Σχέσεων, µε φροντίδα και ευθύνη του οποίου
γίνεται η εξαγωγή του τελικού βαθµού επίδοσης και η
ανακοίνωσή του σε κάθε σπουδαστή».
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του π.δ.190/1996
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η µετεκπαίδευση των ανθυπαστυνόµων αρχίζει
τον Οκτώβριο και έχει διάρκεια τεσσάρων (4) µηνών.
Σε περίπτωση που ο αριθµός των µετεκπαιδευοµένων
είναι µεγάλος, µπορεί, µε διαταγή του Προϊσταµένου
του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου ∆υναµικού του
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, να κατανέµονται σε
περισσότερα του ενός Τµήµατα, µε τη λειτουργία κάθε
επόµενου Τµήµατος µετά τη λήξη της µετεκπαίδευσης
του προηγουµένου».
6. α) Η περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
24 του ως άνω π.δ., όπως η παράγραφος αυτή αντικα−
ταστάθηκε µε το άρθρο 5 του π.δ.100/2008 (Α΄− 156),
τροποποιείται ως εξής:
αα) οι υποπεριπτώσεις (2) και (3) αντικαθίστανται ως
εξής:
«(2) Θέµατα ∆ικονοµικού Ποινικού ∆ικαίου – Εφαρµογή
Ποινικών Υποθέσεων
(3) Θέµατα Εγκληµατολογίας – Ανακριτικής».
αβ) η υποπερίπτωση (5) καταργείται και οι υποπερι−
πτώσεις (6), (7) και (8) αναριθµούνται, αντίστοιχα, σε
(5), (6) και (7).
β) Από την περίπτωση Β΄ της παραγράφου 1 του ιδίου
ως άνω άρθρου του αυτού π.δ. καταργούνται οι υποπε−
ριπτώσεις (1), (2), (8) και (12) και οι υποπεριπτώσεις (3), (4),
(5), (6), (7), (9), (10), (11) και (13) αναριθµούνται, αντίστοιχα,
σε (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) και (9).
7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του ως άνω
π.δ., όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του
π.δ.100/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι έκτακτες γραπτές εξετάσεις διενεργούνται µία του−
λάχιστον φορά ανά δίµηνο, σε ώρα διδασκαλίας του µαθή−
µατος και στη διδαχθείσα κατά την αµέσως προηγούµενη
διδασκαλία του µαθήµατος ύλη. Προς τούτο ο καθηγητής
µπορεί να συµπεριλάβει ύλη περισσοτέρων διδασκαλιών
του µαθήµατος. Στην περίπτωση όµως αυτή ο καθηγητής
ενηµερώνει τη Σχολή και τους σπουδαστές για το χρόνο
εξέτασης και την εξεταστέα ύλη, ενώ οι εξετάσεις µπο−
ρεί να πραγµατοποιούνται και µε το σύστηµα πολλαπλής
επιλογής. Στην περίπτωση έκτακτης γραπτής εξέτασης ο
καθηγητής ενηµερώνει τη Σχολή, πριν την είσοδό του στην
αίθουσα διδασκαλίας, για να διατεθούν οι απαιτούµενες
κόλλες διαγωνισµού και αξιωµατικοί επιτήρησης των σπου−
δαστών. Τόσο οι έκτακτες, όσο και οι εξιτήριες γραπτές
εξετάσεις διενεργούνται από τον καθηγητή του οικείου
µαθήµατος. Κατά τις εν λόγω εξετάσεις και ιδίως στα µα−
θήµατα «Ουσιαστικού Ποινικού ∆ικαίου» και «∆ικονοµικού
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Ποινικού ∆ικαίου − Εφαρµογής Ποινικών Υποθέσεων», οι
σπουδαστές εξετάζονται υποχρεωτικά σε πρακτικά θέ−
µατα. Η βαθµολογία των έκτακτων γραπτών εξετάσεων
παραδίδεται στη Σχολή και ανακοινώνεται στους σπουδα−
στές εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών. Εφόσον πρόκειται
για το δεύτερο δίµηνο, η βαθµολογία αυτή ανακοινώνεται
στους σπουδαστές τουλάχιστον δέκα εργάσιµες ηµέρες
πριν την έναρξη των εξιτήριων εξετάσεων».
8. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του
π.δ.190/1996 προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Επίσης, στο ίδιο Τµήµα λειτουργεί Σχολείο Επιµόρ−
φωσης, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) εβδοµάδων, στο
οποίο µετεκπαιδεύονται υποχρεωτικά όλοι οι Αστυνοµι−
κοί ∆ιευθυντές, γενικών και ειδικών καθηκόντων, εντός
του έτους προαγωγής τους στο βαθµό αυτό. Εξαιρού−
νται, όσοι κατά το έτος αυτό καταλαµβάνονται από όριο
ηλικίας ή συµπληρώνουν 35ετία και όσοι έχουν τεθεί σε
υπηρεσία γραφείου. Το αντικείµενο της επιµόρφωσης
περιλαµβάνει, ιδίως, θέµατα σύγχρονου τρόπου διοίκη−
σης (management), ηγεσίας, οργάνωσης και λειτουργίας
υπηρεσιών και τεχνικής επικοινωνίας (media training).
Άρθρο 3
Τροποποίηση διατάξεων π.δ.82/2006 «Προϋποθέσεις,
δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία
προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών ορ−
γανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων»
(Α΄− 86).
1. Η εισαγωγική πρόταση και η περίπτωση α΄ της παρ.
1 του άρθρου 1 του π.δ.82/2006 (A΄− 86), όπως αυτό τρο−
ποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του π.δ.100/2008 (Α΄− 156),
αντικαθίστανται ως εξής:
«∆ικαίωµα συµµετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις
για το βαθµό του Αρχιφύλακα έχουν οι Αστυφύλακες,
οι Υπαρχιφύλακες και οι Αρχιφύλακες που κατέχουν
οργανική θέση Αστυφύλακα εφόσον πληρούν τις εξής
προϋποθέσεις:
α. Έχουν συµπληρώσει τρία (3) έτη πραγµατικής υπη−
ρεσίας, και κατ΄εξαίρεση δύο (2) έτη οι κάτοχοι πτυχίου
Πανεπιστηµίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµα−
τος, από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων
µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους προκήρυξης των
εξετάσεων ή ένα (1) έτος από την ένταξή τους σύµφωνα
µε το άρθρο 13 του ν.3686/2008 µέχρι την ηµεροµηνία
προκήρυξης των εξετάσεων».
2. To άρθρο 20 του ως άνω π.δ. αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 20
Επιµόρφωση προαγοµένων
1. Οι προαγόµενοι στο βαθµό του αρχιφύλακα, κατά τις
διατάξεις του παρόντος διατάγµατος, που προέρχονται
από αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες ή αρχιφύλακες που
κατείχαν οργανική θέση αστυφύλακα, παρακολουθούν
υποχρεωτικά σεµινάριο επιµόρφωσης στη Σχολή Με−
τεκπαίδευσης, η διάρκεια του οποίου δεν µπορεί να
είναι µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) εβδοµάδων. Σε πε−
ρίπτωση που ο αριθµός των µετεκπαιδευοµένων είναι
µεγάλος, µπορεί, µε διαταγή του Προϊσταµένου του
Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου ∆υναµικού του
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, να κατανέµονται σε
περισσότερα του ενός Τµήµατα, µε τη λειτουργία κάθε
επόµενου Τµήµατος µετά τη λήξη της µετεκπαίδευσης
του προηγουµένου.

2. Στους µετεκπαιδευόµενους διδάσκονται τα ακό−
λουθα µαθήµατα:
(1) ∆ικονοµικό Ποινικό ∆ίκαιο – Εφαρµογή ποινικών
υποθέσεων.
(2) Θέµατα ∆ηµόσιας Ασφάλειας (Γενικό Μέρος – Ει−
δικοί Ποινικοί Νόµοι).
(3) Θέµατα Γενικής Αστυνόµευσης − Ειδικοί Ποινικοί
Νόµοι.
(4) Θέµατα Τροχαίας.
Η αναλυτική ύλη των διδασκόµενων µαθηµάτων, τα
εκπαιδευτικά βοηθήµατα, το πρόγραµµα εκπαίδευσης,
ως και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετική µε τη µετεκπαί−
δευση, καθορίζονται από το ∆ιευθυντή της Αστυνοµικής
Ακαδηµίας και εγκρίνονται µε διαταγή του Προϊσταµέ−
νου του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου ∆υναµικού
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας.
3. Μετά το πέρας του σεµιναρίου, οι µετεκπαιδευόµενοι
υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις στα διδασκόµενα
µαθήµατα. Βαθµό επίδοσης κάθε µετεκπαιδευόµενου κατά
τη διάρκεια του σεµιναρίου επιµόρφωσης, από τον οποίο
καθορίζεται και η σειρά εξόδου του απ΄αυτό, αποτελεί το
πηλίκο µέχρι χιλιοστού µονάδας που προκύπτει από τη
διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών των εξεταζόµε−
νων µαθηµάτων µε το αριθµό τέσσερα (4). Σε περίπτωση
ισοβαθµίας, αρχαιότερος θεωρείται όποιος έλαβε µεγα−
λύτερο βαθµό στα µαθήµατα µε τη σειρά που αναφέρο−
νται στην προηγούµενη παράγραφο. Κατά τα λοιπά, για
τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων, τη βαθµολογία,
την εξαγωγή των αποτελεσµάτων και τα συναφή θέµατα
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Οργανισµού της
Σχολής Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας.
4. Μετεκπαιδευόµενος στο σεµινάριο επιµόρφωσης του
παρόντος άρθρου, ο οποίος κωλύεται συνέχεια ή τµηµα−
τικά πέραν του 1/7 του συνόλου των πραγµατικών ηµερών
εκπαίδευσης διακόπτει την εκπαίδευσή του µε διαταγή
του Προϊσταµένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου
∆υναµικού µετά από πρόταση της Σχολής και καλείται να
παρακολουθήσει το σεµινάριο στην αµέσως επόµενη εκ−
παιδευτική σειρά. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που ο
µετεκπαιδευόµενος κωλύεται κατά το χρόνο έναρξης της
µετεκπαίδευσης και το κώλυµα πρόκειται να διαρκέσει
πέραν του 1/7 των πραγµατικών ηµερών εκπαίδευσης.
5. Αστυνοµικός που προάγεται στο βαθµό του Αρχι−
φύλακα κατά τις διατάξεις του παρόντος και δεν ολο−
κληρώνει την εκπαίδευση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην προηγούµενη παράγραφο ασκεί τα καθήκοντα
του προηγούµενου βαθµού».
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος.
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουµε τη
δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2010
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