


ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
 



ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

 Είναι σύνθετη λέξη. Άστυ και νόμος. Η λέξη 
αυτή προέρχεται από το vastus που σημαίνει 

τόπος και τη λέξη νόμος από το νέμω της 
αρχαίας ελληνικής που σημαίνει διανέμω ή 

τακτοποιώ. 

 





ΓΕΝΙΚΑ 
  

Η Ελληνική  Αστυνομία με την  σημεριμή της 
μορφή δημιουργηθήκε το 1984 με απόφαση 

του αρχηγού Δημόσιας Τάξης Γιάννη 
Σκουλαρίκη με την κατάργηση και 

συγχώνευση δύο σωμάτων ασφαλείας της 
Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων.  

 



Η ελληνική αστυνομία συγκροτείται από κεντρικές και 
περιφερειακές υπηρεσίες. Το αρχηγείο της  αποτελεί την  
προιστάμενη αρχή των υπηρεσιών αυτών. Το έργο του 

συνιστάται στη μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολης 
του Σώματος στα πλαίσια της πολιτικής του υπουργείου 

προστασίας του πολίτη. Για το σκοπό αυτό προγραμματίζει, 
κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των 

υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προυποθέσεις 
για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Επεκτείνται σε όλη 

την επικράτεια και υπάγεται στον αναπληρωτή υπουργό 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του πολίτη. Ο Άγιος 
Αρτέμιος έχει οριστεί ως προστάτης της Ελληνικής 

Αστυνομίας. 

 



 
ΚΑΘΗΚΟΝ 

 
 

Εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας 
και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης 
των πολιτώνΠροστασία του κράτους και του 
δημοκρατικού πολιτεύματος.Διαχείρηση της 
εθνικής και δημόσιας ασφάλειαςΔίωξη και 

πρόληψη του εγκλήματοςΕποπτεία της 
τροχαίας κίνησης. 

 





ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

 
• Αντιστράτηγος 
• Υποστράτηγος 
• Ταξίαρχος 

• Αστυνομικός Διευθυντής 
• Αστυνομικός Υποδιευθυντής 

• Αστυνόμος Α 
• Αστυνόμος Β 

• Υπαστυνόμος Α 
• Υπαστυνόμος Β 

 



ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

 • Ανθυπαστυνόμος 

• Αρχιφύλακας Ανακριτικός Υπάλληλος(με εξετάσεις) 

• Αρχιφύλακας Ανακριτικός Υπάλληλος(με 14 έτη 
υπηρεσίας) 

• Αρχιφύλακας μη Ανακριτικός Υπάλληλος (με 16 έτη 
υπηρεσίας) 

• Υπαρχιφύλακας Ανακριικός Υπάλληλος(με 10 έτη 
υπηρεσίας) 

• Υπαρχιφύλακας μη Ανακριτικος Υπάλληλος(με 12 έτη 
υπηρεσίας)  

 





ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

• ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤουριστικηΚαθήκον της είναι η 
προφύλαξη τουριστικών και αρχαιολογικών 

τόπωνΔικαστικηΚαθήκον της είναι η εξιχνίαση 
και δίωξη εγκληματικών πράξεων. Στην 

Ελλαδα δεν υφίσταται τετοια αστυνομία. 

 



ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Τουριστική: Καθήκον της είναι η προφύλαξη 
τουριστικών και αρχαιολογικών τόπων 

Δικαστική: Καθήκον της είναι η εξιχνίαση και 
δίωξη εγκληματικών πράξεων. Στην Ελλάδα 

δεν υφίσταται τέτοια αστυνομία. 

 





ΒΙΑ 
 
 

Παρόλο όμως τα επιτεύγματά, της δεν έχουν 
λείψει και περιστατικά βίας τα οποία θα 

πρέπει να αποφεύγονται. 

 



• ΑΤΖΕΛΑ ΜΠΟΥΖΑΝΗ 

• ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ 

• ΧΟΥΛΙΑ ΧΑΣΑΝ 

• ΕΛΕΝΗ ΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ 

 


