


ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

Πανοραμική άποψη των κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Αξιωματικών



ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
 Η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

είναι ισότιμη με τις Σχολές των Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων και τις αντίστοιχες παραγωγικές
Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.

 Η έδρα της Σχολής είναι στη Λεωφόρο
Θρακομακεδόνων 101 στις Αχαρνές Αττικής.

 Η φοίτηση διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα και χωρίζεται
σε τέσσερα (4) εκπαιδευτικά έτη.

 Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι δόκιμοι
υπαστυνόμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός της
Σχολής.



ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
 Η εκπαίδευση των δοκίμων υπαστυνόμων

διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική.

 Αποβλέπει στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση,
γενική μόρφωση και την κατάλληλη σωματική και
ψυχική προετοιμασία των εκπαιδευομένων, ώστε να
καταστούν ικανοί αξιωματικοί της Ελληνικής
Αστυνομίας.

 Η πρακτική εκπαίδευση γίνεται στις Διευθύνσεις των
Κλάδων και τις λοιπές Διευθύνσεις του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και στις Υπηρεσίες
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.



ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 Οι πρωτοετείς δόκιμοι υπαστυνόμοι με την
παρουσίασή τους στη Σχολή, υφίστανται την
προβλεπόμενη βασική στρατιωτική εκπαίδευση
διάρκειας έξι (6) εβδομάδων

 Μετά την ολοκλήρωση της βασικής στρατιωτικής
εκπαίδευσης δίνουν τον προβλεπόμενο όρκο σε
επίσημη τελετή και ακολουθεί η εφαρμογή του
τακτικού προγράμματος θεωρητικής και πρακτικής
εκπαίδευσης.



ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ



ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ



ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Είναι Ανώτερη Σχολή υπερδιετούς κύκλου
σπουδών, η οποία εδρεύει στο 7ο χιλιόμετρο της
Εθνικής οδού Κομοτηνής - Ξάνθης και
διαρθρώνεται σε οκτώ (3) Τμήματα Δοκίμων
Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και
Ρεθύμνου.



ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

 Η φοίτηση των σπουδαστών διαρκεί πέντε (5)
εξάμηνα και χωρίζεται σε τρία (3) εκπαιδευτικά
έτη. Τα δύο πρώτα διαιρούνται σε δύο αυτοτελή
εξάμηνα και το τρίτο εκπαιδευτικό έτος
περιλαμβάνει το τελευταίο εξάμηνο εκπαίδευσης.

 Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι δόκιμοι
αστυφύλακες διαμένουν και σιτίζονται εντός της
Σχολής.



ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
 Η εκπαίδευση διακρίνεται σε θεωρητική και

πρακτική. Αποσκοπεί στην άρτια επαγγελματική
κατάρτιση, στη γενική εγκυκλοπαιδική μόρφωση,
στη γνώση της νομικής επιστήμης, στο χειρισμό των
όπλων, στη βελτίωση της φυσικής αγωγής και
εκμάθηση τεχνικών αυτοπροστασίας.

 Οι πρωτοετείς δόκιμοι αστυφύλακες υφίστανται την
ίδια βασική στρατιωτική 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.



Εκπαίδευση-δραστηριότητες
Οι δόκιμοι υπαστυνόμοι και δόκιμοι αστυφύλακες

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους,
εκπαιδεύονται επίσης σε θέματα Οπλοτεχνικής-
Σκοποβολής για την ορθή χρήση των όπλων. Η
εκπαίδευση στη χρήση των όπλων γίνεται τόσο
υπό συνθήκες πραγματικών καταστάσεων, όσο και
υπό συνθήκες προσομοίωσης με ειδικά
μηχανήματα.



Εκπαίδευση-δραστηριότητες



Εκπαίδευση-δραστηριότητες

Για την ευρύτερη μόρφωση των δοκίμων
προβλέπεται η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών
εκδρομών και επισκέψεων σε αρχαιολογικούς ή
ιστορικούς χώρους και μουσεία, πολεμικές
εγκαταστάσεις και άλλους χώρους επαγγελματικού ή
επιστημονικού ενδιαφέροντος.



Εκπαίδευση-δραστηριότητες

Για την ψυχαγωγία των Δοκίμων, οργανώνονται
χορευτικές συγκεντρώσεις, χοροεσπερίδες,
θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις,
συναυλίες, αθλητικοί αγώνες και διαλέξεις εντός ή
εκτός της Σχολής.



Εκπαίδευση-δραστηριότητες

Οι δόκιμοι υπαστυνόμοι συμμετέχουν, ως
συγκροτημένα τμήματα με την καθορισμένη στολή,
σε παρελάσεις και αγήματα απόδοσης τιμών. Επίσης
παρίστανται ως αντιπροσωπεία σε τελετές, διαλέξεις
και εορτές.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μια σειρά μεταρρυθμίσεων διατρέχει όλο το πρόγραμμα
εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνομίας με έμφαση στις παραγωγικές
Σχολές (Σχολή Αξιωματικών-Αστυφυλάκων).

Εισάγεται το «επαγγελματικό μοντέλο εκπαίδευσης»
που συνδυάζει τη θεωρία με «βιωματικές μεθόδους».
Στο πλαίσιο αυτό οι σπουδαστές, συμμετέχουν σε
«ενεργητικές» καταστάσεις μέσα από μια διαδικασία
αλληλεπίδρασης εκπαιδευτών – εκπαιδευομένων.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Παρατίθενται βασικά σημεία του αναβαθμισμένου

εκπαιδευτικού προγράμματος :

Α) Ίδρυση Πρότυπων Εκπαιδευτικών Αστυνομικών
Τμημάτων στη Σχολή Αξιωματικών και Σχολή
Αστυφυλάκων, που έχει ως στόχο την πρακτικοποίηση
της θεωρητικής διδασκαλίας με προσομοίωση συνθηκών
πραγματικής αστυνομικής δράσης στο εκπαιδευτικό
περιβάλλον.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 Β) Οργάνωση και υλοποίηση πρακτικών ασκήσεων προσομοίωσης,

με στόχο την αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό του
«Ολυμπιακού κεκτημένου».

 Γ) Αναβάθμιση του διδακτικού προσωπικού των Σχολών της
Αστυνομικής Ακαδημίας, με το διορισμό μελών του Διδακτικού
Επιστημονικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων αναγνωρισμένου κύρους και Αξιωματικών πτυχιούχων
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή κατόχων εξειδικευμένων
γνώσεων, καθώς και καθηγητών ξένων γλωσσών.

 Δ) Αναβάθμιση του συστήματος εκμάθησης ξένων γλωσσών και
άλλες προτεραιότητες που εκτυλίσσονται σταδιακά.

 Ε) Αναβάθμιση του μαθήματος της Πληροφορικής, «το αλφαβητάρι
του σύγχρονου Ακαδημαϊκού εξοπλισμού του αστυνομικού», ώστε
οι σπουδαστές να αποκτήσουν επάρκεια στην εκτεταμένη χρήση
των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην υπηρεσιακή πρακτική.



Τυπικά  Προσόντα
 Κατατάσσονται ιδιώτες, άνδρες και γυναίκες, Έλληνες

πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο
και την Τουρκία

 Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, κατά 

την 31η Δεκεμβρίου 2020, δηλαδή όσοι/ες γεννήθηκαν 

από 01-01-1995 και μεταγενέστερα. 

 Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη 

συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας. 

 Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση

 Έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70



 Δεν έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή 

απόπειρα κακουργήματος ή εγκλημάτων 

ανυποταξίας, λιποταξίας, κτλ



Τυπικά  Προσόντα
 Δεν στερήθηκαν ποτέ τα πολιτικά τους δικαιώματα

 Δεν τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη

 Έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, που

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου

 Έχουν πίστη στο Σύνταγμα & αφοσίωση στην πατρίδα

 Δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που

εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους



Ουσιαστικά Προσόντα
 Ο υποψήφιος αστυνομικός, πρέπει να διακρίνεται για το ήθος του,

την εντιμότητα, την πειθαρχία, την αντικειμενικότητά του

 Πρέπει να έχει διάθεση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και να
λειτουργεί με γνώμονα την ισονομία και ισοπολιτεία

 Να μην ξεχωρίζει τους πολίτες, από το χρώμα, την καταγωγή, το
φύλλο, την ιδεολογία και τη θρησκεία, το σεξουαλικό
προσανατολισμό, την οικογενειακή ή οικονομική κατάσταση, την
κοινωνική θέση

 Να είναι αμερόληπτος, συνετός, να τον διακρίνει αυτοκυριαρχία,
σταθερότητα, αποφασιστικότητα και αξιοπρέπεια



Δυνατότητα Συνέχισης Σπουδών σε 

άλλα Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.

 Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών και την έξοδο από
τις Σχολές, οι Υπαστυνόμοι και οι Αστυφύλακες αποκτούν τα
δικαιώματα που έχουν οι πτυχιούχοι ισότιμων Σχολών της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 Η Υπηρεσία τους διευκολύνει στο ωράριο εργασίας, για την
παρακολούθηση των μαθημάτων & δίνει ειδική φοιτητική άδεια



Εισαγωγή

Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον των υποψήφιων για τις 
Αστυνομικές Σχολές (Αξιωματικών & Αστυφυλάκων) 

Αναζητώντας απάντηση στο ερώτημα, μπορούμε να
σκεφτούμε ότι τα πλεονεκτήματα είναι :

?



Εισαγωγή

Επαγγελματική αποκατάσταση

Σταδιοδρομία

Διαρκής Επιμόρφωση



Επαγγελματική αποκατάσταση

Με την είσοδο στη Σχολή, ο δόκιμος Υπαστυνόμος
εξασφαλίζει σταθερή και μόνιμη εργασία.

Ακόμη και κατά την διάρκεια της φοίτησής του, ως
δόκιμος, έχει εισόδημα, το οποίο καλύπτει κατά ένα
μεγάλο μέρος τις καθημερινές του ανάγκες του και
ελαφρύνει κατά πολύ τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Το ίδιο ισχύει και για τον δόκιμο Αστυφύλακα



Σταδιοδρομία

 Ο δόκιμος Υπαστυνόμος, διασφαλίζει την σταδιοδρομία
του σαν Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, έχοντας
την δυνατότητα να ανέλθει στην υψηλότερη βαθμίδα
της Ιεραρχίας

 Με την είσοδο στην Σχολή Αστυφυλάκων ομοίως, ο
δόκιμος Αστυφύλακας, διασφαλίζει την επαγγελματική
του σταδιοδρομία και σε συγκεκριμένα χρονικά
διαστήματα, λαμβάνει μισθολογικές και βαθμολογικές
προαγωγές. Εκτός αυτού, μπορεί εφόσον επιθυμεί να
εισέλθει στην Σχολή Αξιωματικών, μέσω του συστήματος
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.



Διαρκής 
Επιμόρφωση

 Η Ελληνική Αστυνομία για να ανταποκριθεί στο δύσκολο
έργο της βασίζεται στον επαγγελματισμό του
ανθρώπινου δυναμικού της. Επαγγελματισμός που
οικοδομείται με την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και
επιμόρφωση του προσωπικού.

 Η συνεχής αναβάθμιση και βελτίωση της αστυνομικής
εκπαίδευσης αποτελεί σταθερά μία από τις κύριες
προτεραιότητες του Υπουργείου Προστασίας Του Πολίτη
και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο
την εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση.



ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 Οι υποψήφιοι, πριν την επιλογή τους από το
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις, οι
οποίες συνίστανται 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.



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 παρουσιασθούν 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.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ



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 (7,275 χιλιογράμμων) σε απόσταση
τουλάχιστον 4,50 μέτρα, ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το
αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ



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
αρμόδιων 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.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ



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 αριθμός του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων του υποψηφίου.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ



Οι νεοεξερχόμενοι Υπαστυνόμοι και Αστυφύλακες,
τοποθετούνται, με σύστημα μορίων σε όλες τις Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας.
Μετά τη συμπλήρωση τριών (3) ετών υπηρεσίας στην ίδια
περιοχή έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για
υπηρεσίες άλλης περιοχής.
Οι μεταθέσεις των αστυνομικών αποφασίζονται από τα
αρμόδια υπηρεσιακά Συμβούλια με βάση καθορισμένα από
τους κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας αντικειμενικά
κριτήρια.

Τοποθετήσεις – Μεταθέσεις



:

Γυναίκες στην 
Ελληνική Αστυνομία

Σήμερα στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας υπηρετούν
περισσότερες από 6.000 γυναίκες, εκπροσωπώντας σημαντικό
ποσοστό του προσωπικού του Σώματος.

Οι γυναίκες στο Αστυνομικό Σώμα χαίρουν ίσης
μεταχείρισης με τους άνδρες, όσον αφορά στην
κατάταξη, την εκπαίδευση, το χρόνο εργασίας, τις
αποδοχές και τον εξοπλισμό που φέρουν.



:

Γυναίκες στην 
Ελληνική Αστυνομία

Από το έτος 2003, η εισαγωγή και κατάταξη των γυναικών στις
Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας γίνεται χωρίς ποσόστωση
θέσεων και με τα ίδια κριτήρια για άνδρες και γυναίκες, σε
αντίθεση με το παρελθόν, όταν η εισαγωγή των γυναικών στις
Αστυνομικές Σχολές γινόταν με ποσοστό 10% επί του αριθμού
των αντρών.

Το ίδιο ισχύει και για την εισαγωγή και κατάταξη αστυνομικών
και ιδιωτών ως αστυνομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων.

Οι γυναίκες αστυνομικοί εκπαιδεύονται κατά τον ίδιο τρόπο με
τους άνδρες αστυνομικούς, στις ίδιες Αστυνομικές Σχολές και
στα ίδια εκπαιδευτικά σεμινάρια (αυτοάμυνας και
αυτοπροστασίας, προστασίας επισήμων προσώπων, κ.λπ.).



:

Γυναίκες στην 
Ελληνική Αστυνομία

Ας σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες στην
Ευρώπη, όπου η εξέλιξη των γυναικών στο Αστυνομικό
Σώμα δεν υπόκειται σε περιορισμούς. Μάλιστα, για πρώτη
φορά στην Ευρώπη, γυναίκα αστυνομικός της Ελληνικής
Αστυνομίας προήχθη στο βαθμό του Υποστράτηγου, το έτος
2002.



:

Επίλογος

Η Ελληνική Αστυνομία θα δεχθεί στην οικογένεια της τους
υποψήφιους Αστυνομικούς, παρέχοντας τους επαγγελματική
αποκατάσταση, οικονομική αυτονομία, κοινωνική αποδοχή
και περιθώρια για εξέλιξη στις βαθμίδες της ιεραρχίας

Ως αντάλλαγμα απαιτεί, ήθος, εντιμότητα, πειθαρχία,
εργατικότητα και αντικειμενικότητα στην εφαρμογή του
Νόμου

Το επόμενο βήμα της επιλογής είναι στην διακριτική σας
ευχέρεια



Ευχαριστώ 

για το ενδιαφέρον σας


