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ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ  

 

«ΙΔΡΤΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ» 

 

Άρθρο 1 

Σφςταςθ – Ζδρα 

Στο Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ςυνιςτάται 

«Υπθρεςία Δικαςτικισ Αςτυνομίασ» αποτελοφμενθ από μία Κεντρικι Υπθρεςία, θ οποία 

εδρεφει ςτο Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και από 

Περιφερειακά Τμιματα, κακζνα από τα οποία εδρεφει ςε αντίςτοιχο Δικαςτιριο ι 

Ειςαγγελία. Διαιρείται ςε Πολιτικό και Αςτυνομικό Κλάδο. Τα ςτελζχθ τθσ Δικαςτικισ 

Αςτυνομίασ που υπθρετοφν ςτα Περιφερειακά Τμιματα ανά Δικαςτιριο ι Ειςαγγελία, 

τελοφν υπό τθ διεφκυνςθ του Διευκφνοντοσ το Δικαςτιριο ι τθν Ειςαγγελία αντίςτοιχα.  

 

 

Άρθρο 2 

Σκοπόσ – Αρμοδιότθτεσ  

1. Σκοπόσ τθσ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ είναι θ υποβοικθςθ του ζργου των 

Δικαςτικϊν και Ειςαγγελικϊν Αρχϊν. Οι υπάλλθλοι τθσ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ είναι 

ανακριτικοί υπάλλθλοι κατά τθν ζννοια των ςχετικϊν διατάξεων του Κϊδικα Ποινικισ 

Δικονομίασ.  

2. Στισ αρμοδιότθτεσ και τα κακικοντα τθσ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ υπάγονται 

ιδίωσ: 

α) θ κατόπιν ειςαγγελικισ εντολισ διενζργεια προκαταρκτικισ εξζταςθσ και 

προανακριτικϊν πράξεων, 

β) θ εκτζλεςθ ενταλμάτων ςφλλθψθσ ι θ κατά νόμο διενζργεια αυτόφωρων 

ςυλλιψεων,  

γ) θ επίδοςθ δικογράφων και διαδικαςτικϊν εγγράφων, 
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δ) θ εκτζλεςθ των αποφάςεων των ποινικϊν δικαςτθρίων, 

ε) θ ευταξία των δικαςτικϊν ςυνεδριάςεων και θ φφλαξθ των δικαςτικϊν 

καταςτθμάτων,  

ςτ) θ υποβοικθςθ των αρμοδίων δικαςτικϊν και ειςαγγελικϊν αρχϊν ςτθν εκτζλεςθ 

αιτθμάτων δικαςτικισ ςυνδρομισ, 

η) θ παροχι επιςτθμονικισ και τεχνικισ ςυνδρομισ ςτουσ δικαςτικοφσ και 

ειςαγγελικοφσ λειτουργοφσ επί κεμάτων των οποίων θ μελζτθ και ανάλυςθ απαιτεί ειδικζσ 

γνϊςεισ. Κατόπιν ςχετικϊν γραπτϊν αιτθμάτων από δικαςτικζσ ι ειςαγγελικζσ αρχζσ 

μποροφν να ςυντάςςονται από τουσ υπαλλιλουσ τθσ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ γραπτζσ 

εκκζςεισ επί ςυγκεκριμζνων επιςτθμονικϊν ι τεχνικϊν κεμάτων. Αναφορικά με τισ 

προχποκζςεισ και τα αναγκαία ςτοιχεία του κφρουσ τουσ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ περί 

εκκζςεων του Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ, όπωσ κάκε φορά ιςχφουν. Οι Δικαςτικζσ και 

Ειςαγγελικζσ αρχζσ δεν εμποδίηονται να διατάξουν τθ διενζργεια πραγματογνωμοςφνθσ, ι 

οποιουδιποτε άλλου αποδεικτικοφ μζςου επί των αυτϊν επιςτθμονικϊν ι τεχνικϊν 

κεμάτων, επί των οποίων ζχει προθγθκεί γραπτι επιςτθμονικι ι τεχνικι ζκκεςθ τθσ 

Δικαςτικισ Αςτυνομίασ.    

θ) θ βεβαίωςθ αξιόποινων πράξεων, των οποίων οι υπάλλθλοι τθσ Δικαςτικισ 

Αςτυνομίασ λαμβάνουν γνϊςθ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ,  

κ) κάκε άλλθ διαδικαςτικι πράξθ που κα τθσ ανατεκεί από τισ αρμόδιεσ Δικαςτικζσ 

και Ειςαγγελικζσ Αρχζσ.  

3. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 2 δεν καταργοφν τισ αντίςτοιχεσ διατάξεισ που ορίηουν τθν 

αρμοδιότθτα τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και των λοιπϊν κατά νόμο δθμοςίων οργάνων, 

κακϊσ και τθ ςχζςθ τουσ με τισ Δικαςτικζσ ι Ειςαγγελικζσ Αρχζσ. Με τθν επιφφλαξθ των 

διατάξεων του άρκρου 243 παρ. 2 του Κϊδικα Ποινικισ Δικονομίασ, θ αρμοδιότθτα των 

υπαλλιλων τθσ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ να διενεργοφν προκαταρκτικι εξζταςθ ι 

προανακριτικζσ πράξεισ επί αξιοποίνων πράξεων, πλθν των αυτόφωρα καταλαμβανομζνων, 

αρχίηει από τον χρόνο ζκδοςθσ ςχετικισ παραγγελίασ του αρμόδιου Ειςαγγελζα.  
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4. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 9 του Κϊδικα Οργανιςμοφ 

Δικαςτθρίων και Κατάςταςθσ Δικαςτικϊν Λειτουργϊν, όπωσ κάκε φορά ιςχφει, τα όργανα 

τθσ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ μποροφν να ηθτοφν τθ ςυνδρομι όλων των κρατικϊν 

υπθρεςιϊν, ιδίωσ των αςτυνομικϊν, φορολογικϊν, ελεγκτικϊν, λιμενικϊν και προξενικϊν 

Αρχϊν, κακϊσ και των Ανεξάρτθτων Αρχϊν.    

5. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ του το προςωπικό του Αςτυνομικοφ Κλάδου τθσ 

Δικαςτικισ Αςτυνομίασ φζρει ςτολι και οπλιςμό. 

 

Άρθρο 3 

Στελζχωςθ Προςωπικοφ 

Κάκε κλάδοσ τθσ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ ςτελεχϊνεται από το αντίςτοιχο  

αςτυνομικό και πολιτικό προςωπικό. Το προςωπικό του Πολιτικοφ Κλάδου υπάγεται, όςον 

αφορά τα κζματα που δεν ρυκμίηονται από τον παρόντα νόμο, ςτον Κϊδικα Δικαςτικϊν 

Υπαλλιλων, όπωσ αυτόσ κάκε φορά ιςχφει. Το προςωπικό του Αςτυνομικοφ Κλάδου 

υπάγεται, όςο αφορά τα κζματα που δεν ρυκμίηονται από τον παρόντα νόμο, ςτισ διατάξεισ 

που ρυκμίηουν τα κζματα του ενόπλου προςωπικοφ που υπάγεται ςτο Υπουργείο 

Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων.     

 

Άρθρο 4 

Διαδικαςία πλιρωςθσ κζςεων υπαλλιλων πολιτικοφ κλάδου 

Όςον αφορά τθ διαδικαςία, τισ προχποκζςεισ, τα προςόντα και τα κωλφματα 

διοριςμοφ ι μετάταξθσ προςωπικοφ ςτον Πολιτικό Κλάδο τθσ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ 

εφαρμόηονται οι αντίςτοιχεσ διατάξεισ του Κϊδικα Δικαςτικϊν Υπαλλιλων, όπωσ κάκε 

φορά ιςχφουν, κακϊσ και οι εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθ μετάταξθ υπαλλιλων. Με 

προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταςθ των Υπουργϊν Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ 

και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, μπορεί να ρυκμίηεται κάκε 

αναγκαίο ηιτθμα για τθν πλιρωςθ των κζςεων του πολιτικοφ κλάδου τθσ Δικαςτικισ 
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Αςτυνομίασ με τισ αναγκαίεσ για τον ςκοπό αυτό διαφοροποιιςεισ ςε ςχζςθ με τισ 

αντίςτοιχεσ διατάξεισ του Κϊδικα Δικαςτικϊν Υπαλλιλων. 

 

Άρθρο 5 

Διαδικαςία πλιρωςθσ κζςεων αςτυνομικοφ κλάδου  

1. Για τθν πλιρωςθ των κζςεων αςτυνομικοφ προςωπικοφ διορίηονται Ζλλθνεσ 

πολίτεσ, τουλάχιςτον απόφοιτοι λυκείου ι άλλθσ ιςότιμθσ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι τθσ 

αλλοδαπισ. Οι υποψιφιοι δεν πρζπει να ζχουν θλικία μεγαλφτερθ των 30 ετϊν και οι 

άνδρεσ υποψιφιοι πρζπει να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Για τθν 

επιλογι τουσ εφαρμόηονται αντικειμενικά κριτιρια ικανά να πιςτοποιιςουν τα προςόντα, 

τα οποία προςικουν ςτισ κζςεισ που πλθροφνται, όπωσ τα ακόλουκα:  

(α) Η κατοχι τίτλου ςπουδϊν ΑΕΙ ι ΤΕΙ ι απολυτιριο δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

και ο βακμόσ του τίτλου ςπουδϊν.   

(β) Η εκπλιρωςθ τθσ ςτρατιωτικισ τουσ κθτείασ ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ με τον 

βακμό του εφζδρου αξιωματικοφ ι ςτισ Ειδικζσ Δυνάμεισ των Ενόπλων Δυνάμεων ι θ 

προχπθρεςία ωσ εκελοντϊν πενταετοφσ κθτείασ ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ. 

 (γ) Η κατοχι άδειασ ικανότθτασ οδθγοφ Βϋ ι Δϋ κατθγορίασ. 

2. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων ςυγκροτοφνται: α) πενταμελισ επιτροπι για τθν επιλογι των υποψθφίων, θ 

οποία αποτελείται από ζναν αντιπρόεδρο του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, ωσ Πρόεδρο, 

ζναν αντειςαγγελζα του Αρείου Πάγου, ζναν ςφμβουλο του Νομικοφ Συμβουλίου του 

Κράτουσ, ζναν εκπρόςωπο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογισ Προςωπικοφ και τον 

επικεφαλισ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ τθσ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ, με τουσ νόμιμουσ 

αναπλθρωτζσ τουσ. Με όμοια απόφαςθ ορίηεται ο γραμματζασ τθσ Επιτροπισ και ο 

αναπλθρωτισ του. Χρζθ γραμματζα τθσ Επιτροπισ εκτελεί υπάλλθλοσ τθσ Κεντρικισ 

Υπθρεςίασ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων με βακμό Α` ι Β`, ι άλλθσ Υπθρεςίασ του Υπουργείου 

Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων με βακμό Α` ι Β` και β) τριμελείσ 

επιτροπζσ από πρόςωπα με τισ κατάλλθλεσ επιςτθμονικζσ γνϊςεισ και αντίςτοιχθσ 

ειδικότθτασ προκειμζνου να υποβάλλουν τουσ υποψθφίουσ ςε ψυχοτεχνικι και 
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υγειονομικι εξζταςθ, κακϊσ και ςτισ αναγκαίεσ ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ, θ επιτυχία ςτισ 

οποίεσ αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν περαιτζρω ςυμμετοχι των υποψθφίων 

ςτθ διαδικαςία επιλογισ. Με όμοια απόφαςθ ορίηεται ο γραμματζασ κάκε Επιτροπισ και ο 

αναπλθρωτισ του. Χρζθ γραμματζα τθσ Επιτροπισ εκτελεί υπάλλθλοσ τθσ Κεντρικισ 

Υπθρεςίασ τθσ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ ι άλλθσ Υπθρεςίασ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, 

Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων με βακμό Α` ι Β`. Με κοινι απόφαςθ των 

Υπουργϊν Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικϊν 

ορίηεται θ αμοιβι των μελϊν των επιτροπϊν και του γραμματζωσ. 

 3. Οι επιλεγόμενοι διορίηονται ςτισ κζςεισ προςωπικοφ Αςτυνομικοφ Κλάδου με 

τον βακμό του φρουροφ, φςτερα από επιτυχι παρακολοφκθςθ προγράμματοσ βαςικισ 

εκπαίδευςθσ ςε ςχολζσ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων ι τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, διάρκειασ δφο μθνϊν. Οι διοριηόμενοι 

ολοκλθρϊνουν τθ βαςικι τουσ εκπαίδευςθ με τρίμθνθ υποχρεωτικι πρακτικι άςκθςθ ςτα 

Περιφερειακά Τμιματα τθσ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ. Η επίδοςι τουσ κατά το παραπάνω 

ςτάδιο εκτιμάται υποχρεωτικά, προκειμζνου να μονιμοποιθκοφν. Οι δαπάνεσ εκπαίδευςθσ, 

ςτζγαςθσ και ςίτιςθσ ςτθ ςχολι βαρφνουν τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του 

Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. Με κοινι απόφαςθ 

των Υπουργϊν Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικϊν 

κακορίηεται το φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ, που λαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι ςτισ ανωτζρω 

Σχολζσ. Η αποηθμίωςθ υπόκειται ςε κράτθςθ υγειονομικισ περίκαλψθσ, όπωσ αυτι 

προβλζπεται εκάςτοτε για τισ αποδοχζσ των δθμοςίων υπαλλιλων. Το χρονικό διάςτθμα 

φοίτθςθσ των ανωτζρω ςτθ Σχολι αποτελεί χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ, 

εφόςον διοριςκοφν. Εάν με υπαιτιότθτά τουσ διακοπεί θ εκπαίδευςθ ςτθ Σχολι ι δεν 

αποδεχκοφν το διοριςμό τουσ, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεοφνται να επιςτρζψουν τθν 

αποηθμίωςθ, κακϊσ και τισ δαπάνεσ για τθν εκπαίδευςι τουσ, όπωσ κακορίηονται με τθν 

κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και 

Οικονομικϊν. 

 

Άρθρο 6   

Κατθγορίεσ, Θζςεισ και Κλάδοι Πολιτικϊν Υπαλλιλων   
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 1. Οι κζςεισ των υπαλλιλων του Πολιτικοφ Κλάδου τθσ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ 

κατατάςςονται ςτισ εξισ κατθγορίεσ: 

Α) κατθγορία κζςεων Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΠΕ), 

Β) κατθγορία κζςεων Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΤΕ) 

 2. Οι κζςεισ κατανζμονται ςε ειδικότθτεσ ωσ εξισ: 

α. Κλάδοσ ΠΕ – ΤΕ Πλθροφορικισ 

β. Κλάδοσ ΠΕ – ΤΕ Μθχανικϊν 

γ. Κλάδοσ ΠΕ – ΤΕ Οικονομολόγων – Λογιςτϊν  

δ. Κλάδοσ ΠΕ Διερμθνζων – Μεταφραςτϊν  

ε. Κλάδοσ ΠΕ Υγείασ – Πρόνοιασ   

ςτ. Κλάδοσ ΠΕ – ΤΕ Ειδικϊν Επιςτθμόνων  

 3. Για τθ ςτελζχωςθ του Πολιτικοφ Κλάδου τθσ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ 

ςυνιςτϊνται τριάντα (30) οργανικζσ κζςεισ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΠΕ) και 

Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΤΕ). 

4. Για τθ ςτελζχωςθ του Αςτυνομικοφ Κλάδου τθσ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ 

ςυνιςτϊνται ςαράντα (40) οργανικζσ κζςεισ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΠΕ), 

Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΤΕ), Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΔΕ). 

5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ 

Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων οι κζςεισ των προθγουμζνων 

παραγράφων κατανζμονται ανά Περιφερειακό Τμιμα Δικαςτικισ Αςτυνομίασ και ανά 

επιςτθμονικι ιδιότθτα και κακορίηεται ο αρικμόσ των κζςεων για τθ ςτελζχωςθ τθσ 

Κεντρικισ Υπθρεςίασ. Περιφερειακά Τμιματα Πολιτικοφ Κλάδου, όςον αφορά τα 

δικαςτιρια πολιτικισ και ποινικισ δικαιοςφνθσ, εδρεφουν ςτισ οικείεσ Ειςαγγελίεσ. Οι 

υπθρετοφντεσ ςτα Περιφερειακά Τμιματα Πολιτικοφ Κλάδου των Ειςαγγελιϊν Πρωτοδικϊν 

είναι αρμόδιοι και οφείλουν να παρζχουν τισ αυτζσ υπθρεςίεσ ςτο αντίςτοιχο Πρωτοδικείο. 

Οι υπάλλθλοι τθσ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ που υπθρετοφν ςε Περιφερειακά Τμιματα 

Πολιτικοφ Κλάδου ςε Ειςαγγελίεσ Εφετϊν, όταν δεν υπάρχουν αντίςτοιχα Περιφερειακά 
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Τμιματα ςτα Πρωτοδικεία τθσ εφετειακισ περιφζρειασ, οφείλουν να παρζχουν τισ 

υπθρεςίεσ τουσ και ςτα αντίςτοιχα Πρωτοδικεία και Ειςαγγελίεσ Πρωτοδικϊν τθσ 

εφετειακισ περιφζρειασ.       

6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταςθ των Υπουργϊν 

Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικϊν, δφναται να 

ςυνιςτϊνται ι να καταργοφνται κλάδοι και οργανικζσ κζςεισ ανά κατθγορία ι επιςτθμονικό 

πεδίο, κακϊσ και να ανακατανζμονται οι υφιςτάμενεσ οργανικζσ κζςεισ. 

 

 

Άρθρο 7 

Βακμολογικι κλίμακα 

 1. Οι κζςεισ των κατθγοριϊν Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΠΕ) και 

Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΤΕ), κατατάςςονται ςε τζςςερισ (4) ςυνολικά βακμοφσ, ωσ 

ακολοφκωσ: 

- Βακμόσ Αϋ 

- Βακμόσ Βϋ  

- Βακμόσ Γϋ 

- Βακμόσ Δϋ 

 2. Από τουσ βακμοφσ ςτουσ οποίουσ κατατάςςονται οι υπάλλθλοι τθσ Δικαςτικισ 

Αςτυνομίασ του Πολιτικοφ κλάδου των κατθγοριϊν ΠΕ και ΤΕ κατϊτεροσ είναι ο Δϋ και 

ανϊτεροσ ο Αϋ.  

 3. Ειςαγωγικόσ βακμόσ των κατθγοριϊν ΠΕ και ΤΕ είναι ο βακμόσ Δϋ. Για τουσ 

κατόχουσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςυναφοφσ με τθν ειδικότθτα, ειςαγωγικόσ βακμόσ 

είναι ο Βϋ, ςτον οποίο κατατάςςονται με διαπιςτωτικι πράξθ. Για τουσ κατόχουσ 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ςυναφοφσ με τθν ειδικότθτα, ειςαγωγικόσ βακμόσ είναι 

ο Γϋ, ςτον οποίο κατατάςςονται με διαπιςτωτικι πράξθ. Για τουσ αριςτοφχουσ 

προςμετράται ζνα (1) επιπλζον ζτοσ ςτον ίδιο βακμό. Η παραμονι ςτον κατά περίπτωςθ 

ειςαγωγικό βακμό υποχρεωτικά διαρκεί για δφο (2) ςυναπτά ζτθ τουλάχιςτον, 
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ανεξαρτιτωσ των τυπικϊν προςόντων που αποκτά ο υπάλλθλοσ ςτο ενδιάμεςο 

διάςτθμα. 

 4. Οι κζςεισ όλων των βακμϊν των κατθγοριϊν ΠΕ και TE είναι ςε κάκε 

κατθγορία, οργανικά ενιαίεσ. Μεταξφ υπαλλιλων του ίδιου βακμοφ δεν υπάρχει 

αρχαιότθτα, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτον νόμο. 

 

Άρθρο 8 

Κατθγορίεσ, Θζςεισ και Κλάδοι Αςτυνομικϊν Υπαλλιλων  

1. Οι βακμοί του αςτυνομικοφ προςωπικοφ τθσ δικαςτικισ αςτυνομίασ κακορίηονται 

ιεραρχικά, ωσ εξισ: 

 α) Διευκυντισ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ  

 β) Αςτυνόμοσ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ 

 γ) Υπαςτυνόμοσ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ 

 δ) Αρχιφφλακασ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ 

 ε) Υπαρχιφφλακασ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ 

 ςτ) Φρουρόσ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ 

2. Αξιωματικοί τθσ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ είναι ο Διευκυντισ Δικαςτικισ 

Αςτυνομίασ, οι Αςτυνόμοι και οι Υπαςτυνόμοι. Ο Διευκυντισ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ 

προΐςταται του Αςτυνομικοφ Κλάδου τθσ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ και εδρεφει ςτθν Κεντρικι 

Υπθρεςία. Οι Αςτυνόμοι και οι Υπαςτυνόμοι αςκοφν, αντιςτοίχωσ, κακικοντα Διοικθτι και 

Υποδιοικθτι του Αςτυνομικοφ Προςωπικοφ κάκε Περιφερειακοφ Τμιματοσ. Όποιοσ 

μονιμοποιείται ι προάγεται δεν επιτρζπεται να παραιτθκεί από τθν υπθρεςία πριν 

παρζλκει πενταετία από τθν θμζρα τθσ μονιμοποίθςθσ ι τθσ προαγωγισ του. Όποιοσ 

υποβάλλει παραίτθςθ πριν τθν παρζλευςθ του παραπάνω χρόνου, υποχρεοφται να 

επιςτρζψει τισ κάκε είδουσ αποδοχζσ που του ζχουν καταβλθκεί κατά τον χρόνο τθσ 

εκπαίδευςθσ του, κακϊσ και τισ δαπάνεσ που προζκυψαν για αυτι (ειςαγωγικι και 

προαγωγικι). Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Οικονομικϊν κακορίηονται οι όροι, θ διαδικαςία, οι προχποκζςεισ 

προςδιοριςμοφ και επιςτροφισ των δαπανϊν και κάκε άλλο κζμα αναγκαίο για τθν 
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εφαρμογι τθσ διάταξθσ αυτισ. Μζχρι να προαχκοφν ςτον βακμό του Διευκυντι Δικαςτικισ 

Αςτυνομίασ, του Αςτυνόμου ι Υπαςτυνόμου όςοι δικαςτικοί αςτυνομικοί αρχικά 

διοριςτοφν, κακικοντα Διοικθτι του κάκε Περιφερειακοφ Τμιματοσ μποροφν να αςκοφν 

Αξιωματικοί τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ του Υπουργοφ 

Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, κακορίηεται θ ςφςταςθ, θ 

ςτελζχωςθ και ο τρόποσ οργάνωςθσ τθσ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ ωσ προσ τον Αςτυνομικό 

Κλάδο, ο χρόνοσ και θ διαδικαςία προαγωγϊν, θ ςτολι και ο οπλιςμόσ, τα κακικοντα και οι 

υποχρεϊςεισ του προςωπικοφ, ο χρόνοσ εργαςίασ, θ εκπαίδευςθ και θ επιμόρφωςι του, 

κακϊσ και θ κατανομι των κζςεων ςτουσ βακμοφσ τθσ ιεραρχίασ, οι υπθρεςιακζσ 

μεταβολζσ, τα διοικθτικά και πεικαρχικά μζτρα που λαμβάνονται ςε βάροσ των υπαλλιλων 

του κλάδου. 

 

Άρθρο 9 

Απόςπαςθ Προςωπικοφ 

 

1. Εξαιρετικά, για τθν κάλυψθ των άμεςων αναγκϊν των υπθρεςιϊν Δικαςτικισ 

Αςτυνομίασ κατά τα τρία πρϊτα ζτθ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, οι 

ανωτζρω οργανικζσ κζςεισ δφνανται να πλθροφνται με αποςπάςεισ προςωπικοφ από τα 

Σϊματα Αςφαλείασ, από τουσ φορείσ του Δθμοςίου, Ν.Π.Δ.Δ, Οργανιςμϊν Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ α` και β` βακμοφ, ι του ευρφτερου δθμοςίου τομζα. Οι αποςπάςεισ του εν 

λόγω προςωπικοφ γίνονται φςτερα από προκιρυξθ που εκδίδει ο Υπουργόσ Δικαιοςφνθσ, 

Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, ςτθν οποία εξειδικεφονται τα εκάςτοτε 

απαιτοφμενα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα και διενεργοφνται κατά παρζκκλιςθ κάκε 

αντίκετθσ γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, 

Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ. Οι 

αποςπάςεισ για τθν κάλυψθ των κζςεων αυτϊν από τουσ ίδιουσ ωσ άνω φορείσ είναι 

τριετοφσ διάρκειασ με δυνατότθτα ανανζωςθσ για μια επιπλζον κθτεία.  

 2. Κάκε αποςπαςμζνοσ υπάλλθλοσ λαμβάνει τισ αποδοχζσ που προβλζπονται από 

τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθ κζςθ προζλευςισ του, διατθρεί τθν ίδια ςχζςθ εργαςίασ, 

εντάςςεται ςε αντίςτοιχθ προσ τα προςόντα του κενι κζςθ και εξακολουκεί να αςφαλίηεται 
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ςτουσ ίδιουσ φορείσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ και υπάγεται ςτο Πεικαρχικό Δίκαιο 

που διζπει τθ κζςθ προζλευςισ του. Ο ςυνολικόσ χρόνοσ υπθρεςίασ του αποςπϊμενου 

προςωπικοφ που ζχει διανυκεί ςτθ Δικαςτικι Αςτυνομία λογίηεται ωσ χρόνοσ πραγματικισ 

υπθρεςίασ ςτουσ φορείσ προζλευςθσ για τα κζματα βακμολογικισ και μιςκολογικισ 

εξζλιξθσ και για κάκε άλλθ ςυνζπεια. 

 

Άρθρο 10  

Ειδικό Επιςτθμονικό Προςωπικό 

 Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ των Υπουργϊν 

Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικϊν και Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ και προκειμζνου να καλυφκοφν ειδικζσ ανάγκεσ, που δεν μποροφν να 

χαρακτθριςτοφν ωσ μόνιμεσ και διαρκείσ, δφναται να ςυνιςτϊνται κζςεισ ειδικοφ 

επιςτθμονικοφ προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου. Η 

ειδικότθτα, θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο αρικμόσ των κζςεων του ειδικοφ επιςτθμονικοφ 

προςωπικοφ του προθγοφμενου εδαφίου κακορίηεται με το ίδιο διάταγμα. Η άςκθςθ 

κακθκόντων ειδικοφ επιςτιμονα τθσ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ είναι αςυμβίβαςτθ και 

ςυνεπάγεται αναςτολι τθσ άςκθςθσ του οικείου ελευκζριου επαγγζλματοσ ι 

λειτουργιματοσ για όςο χρόνο διαρκεί. Παράβαςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά 

ςπουδαίο λόγο καταγγελίασ τθσ ςχζςθσ εργαςίασ τουσ εκ μζρουσ του Υπουργοφ 

Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 

Άρθρο 11 

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ 

Η Υπθρεςία του Πολιτικοφ Κλάδου τθσ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ λειτουργεί με βάςθ 

ειδικό κανονιςμό που εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται φςτερα από 

πρόταςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων.    

 

Άρθρο 12 



[11] 

 

Όργανα Διοίκθςθσ 

1. Ο Διευκφνων το Δικαςτιριο ι τθν Ειςαγγελία προΐςταται του αντίςτοιχου 

Περιφερειακοφ Τμιματοσ τθσ Δικαςτικισ Αςτυνομίασ. Αξιολογεί τουσ υπαλλιλουσ τθσ, 

ςυντάςςοντασ ςχετικι ζκκεςθ ςτθ λιξθ κάκε δικαςτικοφ ζτουσ. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ ι 

πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των κακθκόντων εκ μζρουσ αποςπαςμζνου υπαλλιλου, μπορεί να 

ηθτιςει αιτιολογθμζνα να διακοπεί θ απόςπαςθ του ςε οποιοδιποτε χρόνο πριν τθ λιξθ 

τθσ. 

2. Το Υπθρεςιακό Συμβοφλιο που είναι αρμόδιο για τουσ υπαλλιλουσ του 

Δικαςτθρίου ι τθσ Ειςαγγελίασ όπου λειτουργεί το Περιφερειακό Τμιμα είναι αρμόδιο 

Υπθρεςιακό Συμβοφλιο για κζματα του παραπάνω προςωπικοφ. Ωσ αιρετά μζλθ ςτο 

Συμβοφλιο αυτό, όταν εξετάηονται κζματα του κλάδου υπαλλιλων δικαςτικισ αςτυνομίασ, 

λαμβάνουν μζροσ εκπρόςωποι των υπαλλιλων τθσ. Για κζματα που αφοροφν ςτθ 

διαδικαςία και όλουσ γενικά τουσ όρουσ εκλογισ των εκπροςϊπων, ιςχφουν αναλόγωσ οι 

διατάξεισ που αναφζρονται ςτουσ δικαςτικοφσ υπαλλιλουσ.  

 

 

Άρθρο 13 

Ζναρξθ ιςχφοσ 

Η ιςχφσ του παρόντοσ νόμου αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ.  

 


