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ΠΡΟ: Ψς ο Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις χολές
Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο ΑΡΦΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Σο άρθρο 27 παρ.1, 5 και το άρθρο 42 του Ν. 1481/1984 (Υ.Ε.Κ. Α΄-152)
«Οργανισμός Τπουργείου Δημόσιας Σάξης», όπως τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
Σην παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 1771/1988 (Υ.Ε.Κ. Α΄-71) «Σροποποίηση
και συμπλήρωση του συστήματος εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.
Υ. 253/28934/Β6 (Υ.Ε.Κ. Β΄-391) από 21-03-2006 απόφαση της
Τπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Σο Ν. 2226/1994 (Υ.Ε.Κ. Α΄-122) «Εισαγωγή, εκπαίδευση και
μετεκπαίδευση στις χολές της Αστυνομικής Ακαδημίας κ.λπ.», όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
Σο άρθρο 12 του Ν. 2552/1997 (Υ.Ε.Κ. Α΄-266) «Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και
ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το Ν. 2525/1997 (Υ.Ε.Κ. Α’ 188) «Ενιαίο
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Σριτοβάθμια Εκπαίδευση,
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 1
του Ν. 2909/2001 (Υ.Ε.Κ. Α’ 90) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως αμφότερα
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του Ν. 3404/2005 (Υ.Ε.Κ. Α’ 260)
«Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Σεχνολογικού Σομέα της
Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
Σο Ν. 2690/1999 (Υ.Ε.Κ. Α΄-45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και
ισχύει σήμερα.
Σο άρθρο 34 παρ. 2 και 11 του Ν. 2725/1999 (Υ.Ε.Κ. Α΄-121), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ. 8 του Ν. 3708/2008 (Υ.Ε.Κ. Α-210)
και το άρθρο 45 παρ. Γ2 του Ν. 3773/2009 (Υ.Ε.Κ. Α΄-120).
Σο άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 3027/2002 (Υ.Ε.Κ. Α΄-152) «Ρύθμιση θεμάτων
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22.
23.
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οργανισμού σχολικών κτηρίων ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
Σο άρθρο 5 του Ν. 3242/2004 (Υ.Ε.Κ. Α΄- 102) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση
και τη λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Σ.Α.
σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Υ.Α.2.1/24247/3.9.2013 (ΥΕΚ
Β΄2255/11.9.2013) Κ.Τ.Α.».
Σο άρθρο 44 παρ. 5 του Ν. 3731/2008 (Υ.Ε.Κ. Α΄- 263) «Αναδιοργάνωση
της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας
Τπουργείου Εσωτερικών».
Σο άρθρο 14 του Ν. 3686/2008 (Υ.Ε.Κ. Α΄-158) «Ρύθμιση θεμάτων
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας».
Σο Ν. 3748/2009 (Υ.Ε.Κ. Α΄-29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
Σο άρθρο 5 του Ν. 4186/2013 (ΥΕΚ Α΄-193) «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
Σο άρθρο 2 παρ. 1 και 2 του Ν. 3865/2010 (Υ.Ε.Κ. Α΄-120)
«Μεταρρύθμιση του υνταξιοδοτικού υστήματος του Δημοσίου και συναφείς
διατάξεις».
Σο άρθρο 8 του Ν. 3938/2011 (Υ.Ε.Κ. Α΄-61) «ύσταση Γραφείου
αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Τπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και άλλες διατάξεις».
Σο άρθρο πρώτο υποπαραγρ. Ζ5 του Ν. 4093/2012 (Υ.Ε.Κ. Α΄- 222)
«Περιορισμοί προσλήψεων στο Δημόσιο Σομέα».
Σο Ν. 4263/2014 (Υ.Ε.Κ. Α΄-117) «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
τρατηγικής 2015-2018».
Σο άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.4186/2013 («Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» ΥΕΚ Α΄-193), όπως αναδιατυπώθηκε με
το άρθρο 58 παρ. 6 του Ν.4310/2014 (Υ.Ε.Κ. Α΄-258)
Σο άρθρο 39 παρ. 33 του Ν.4186/2013 (ΥΕΚ Α΄-193), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 52 του Ν. 4264/2014
(Υ.Ε.Κ. Α΄-118) και τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 7 του Ν.4310/2014
(Υ.Ε.Κ. Α΄-258) και του άρθρου 40 παρ. 3 του Ν. 4342/2015 (Υ.Ε.Κ. Α’
143).
Σο α’ εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 42 του Ν. 4186/2013 (Υ.Ε.Κ.
Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του Ν.
4342/2015 (Υ.Ε.Κ. Α’ 143) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του Ν.
4351/2015 (Υ.Ε.Κ. Α’ 164) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες
διατάξεις».
Σα άρθρα 1 έως 40 του Ν. 4249/2014 (Υ.Ε.Κ. Α΄-73) «Αναδιοργάνωση της
Ελληνικής Αστυνομίας,………και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Σο άρθρο 189 του Ν.4261/2014 (Υ.Ε.Κ. Α΄-107) «Πρόσβαση στη
δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων … … … και άλλες διατάξεις».
Σο άρθρο 28 παράγραφος 4 του Ν. 4305/2014 (Υ.Ε.Κ. Α’ 237) «Ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του
δημόσιου τομέα και άλλες διατάξεις».
Σο άρθρο 5 του Ν. 3418/2005 (Υ.Ε.Κ. Α’ 287) «Κώδικας Ιατρικής
Δεοντολογίας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 3627/2007
(Υ.Ε.Κ. Α’ 292) και ισχύει.
Σο άρθρο 2 του Ν. 4329/2015 (Υ.Ε.Κ. Α’ 53) «Έκδοση διαταγής πληρωμής
για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο
εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις».
Σο Π.Δ. 584/1985 (Υ.Ε.Κ. Α΄-204), «Οργάνωση και λειτουργία Τγειονομικής
Τπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
3
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και ισχύει σήμερα.
Σο Π.Δ. 4/1995 (Υ.Ε.Κ. Α΄-1) «Εισαγωγή στις χολές Αξιωματικών και
Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων», όπως τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
Σο Π.Δ. 319/1995 (Υ.Ε.Κ. Α΄-174) «Οργανισμός χολής Αξιωματικών
Ελληνικής Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
σήμερα.
Σο Π.Δ. 352/1995 (Υ.Ε.Κ. Α΄-187) «Οργανισμός χολής Αστυφυλάκων»,
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
Σο Π.Δ. 11/2014 (Υ.Ε.Κ. Α΄-17) «Για την κρίση της σωματικής ικανότητας
των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς
και του στρατιωτικού προσωπικού γενικότερα», όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθ. Υ400/454/380172/.932 από 15-12-2014 (Υ.Ε.Κ. Β’ 3513)
απόφαση Αναπληρωτή Τπουργού Εθνικής Άμυνας και ισχύει.
Σο άρθρο 1 του Π.Δ. 73/2015 (Υ.Ε.Κ. Α΄-116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Τπουργών, Αναπληρωτών Τπουργών και Τφυπουργών».
Σο Π.Δ. 178/2014 (Υ.Ε.Κ. Α΄-281) «Οργάνωση υπηρεσιών Ελληνικής
Αστυνομίας.»
Σο Π.Δ. 44/2016 (Υ.Ε.Κ. Α’ 68) «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα
κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη
χολή Πυροσβεστών και στη χολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και άλλες
διατάξεις».
Σην υπ’ αριθ. Υ.151/20049/Β6 από 20-02-2007 (Υ.Ε.Κ. Β΄-272)
απόφαση της Τπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. Υ.151/64998/Β6 από 07-06-2011
(Υ.Ε.Κ. Β΄-1307) Απόφαση του Τφυπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ. και με την υπ’
αριθ. Υ.151/61567/Α5 από 20-04-2015 (Υ.Ε.Κ. Β΄ - 814) απόφαση του
Τπουργού ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και με τις υπ’ αριθ. Υ.151/47149/Α5 από 18-032016 (Υ.Ε.Κ. Β’ 820 και Β’ 1126) και Υ. 151/63620/Α5 από 14-04-2016
(Υ.Ε.Κ. Β’ 1092) αποφάσεις του Τπουργού Π.Ε.Θ.
Σην υπ’ αριθ. 1000/3/6-ιζ από 16-11-1999 (Υ.Ε.Κ. Β΄-2128) απόφαση
του Τπουργού Δημόσιας Σάξης «Προϋποθέσεις, απαιτούμενα προσόντα,
δικαιολογητικά και διαδικασία εισαγωγής αθλητών στη χολή Αστυφυλάκων»,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1000/3/6-κε από 19-3-2002
(Υ.Ε.Κ. Β΄-382) όμοια.
Σην υπ’ αριθ. Υ.253/28934/Β6 από 21-03-2006 (Υ.Ε.Κ. Β΄-391)
Απόφαση της Τπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την
πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου
Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Σην υπ’ αριθ. 6502/15/14-ιδ από 09-04-2009 κοινή Απόφαση του
Αναπληρωτή Τπουργού Εσωτερικών και της Τπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων (Υ.Ε.Κ. Β΄-707) «Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στη
χολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόχων πτυχίου του
Ν.3748/2009», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η υπ’ αριθ. Υ. 253/85476/Α5 από 28-05-2015 απόφαση Τπουργού και
Αναπληρωτή Τπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ε.Κ.
Β’ 995) «Ένταξη των χολών, των Σμημάτων και των Εισαγωγικών
Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015
(ΥΕΚ 50 τ. Α’) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων».
Η υπ’ αριθ. Υ. 253.1/69267/Α5 από 22-04-2016 απόφαση Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υ.Ε.Κ. Β’ 1232) «Σροποποίηση και
συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Υ253.1/44654/Α5/15-3-2016 υπουργικής
4
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40.
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απόφασης: Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις χολές, τα
Σμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Σμημάτων της Σριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης για το ακαδ. Έτος 2016-2017 (ΥΕΚ 685-Β’/15-3-2016)».
Σην υπ’ αριθ. 7004/5/17 από 06-04-2015 Απόφαση του κ. Αρχηγού
Ελληνικής Αστυνομίας (Υ.Ε.Κ. Β΄-670) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα».
Σο υπ’ αριθ. Υ.251/128189/Β6 από 16-10-2009 έγγραφο του Τπουργείου
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Σο υπ’ αριθ. 2/75516 από 09-01-2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους/Δ-νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.
Σο υπ’ αριθ. 2/22451 από 04-04-2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους/ Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.
ΤΣην υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Υ.ΕΓΚΡ./81/7131 από 01-06-2016 Απόφαση της
Επιτροπής της Π.Τ.. 33/2006 περί έγκρισης πλήρωσης διακοσίων
ενενήντα (290) κενών οργανικών θέσεων Αστυνομικού προσωπικού του
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
Σην υπ’ αριθ. 6000/2/248-α/2016 κοινή Απόφαση των Τπουργών
Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
Αναπλ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «Καθορισμός αριθμού
εισαγομένων στις χολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής
Αστυνομίας».
Προκηρύσσουμε

Διαγωνισμό για την κατάταξη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική
Αστυνομία και εισαγωγή τους στις χολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, ως
ακολούθως:
Ι. ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΑΓΟΜΕΝΨΝ
1.
α.

β.

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη χολή
Αστυφυλάκων καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250).
Επί του αριθμού αυτού, ποσοστό 3%, ήτοι επτά (7) θέσεις, θα καλυφθεί
από υποψηφίους/ες, κατόχους απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του Ν.
4186/2013 και απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Α΄ ομάδα), της περίπτ.
β παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 και από κατόχους πτυχίου Β΄
κύκλου ημερησίων Σ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας ημερησίων Ναυτικών
Λυκείων κλπ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3748/2009.
Ειδικότερα, επί του ποσοστού αυτού (3%),
i) ποσοστό 90%, ήτοι έξι (6) θέσεις, θα καλυφθεί ως εξής:
1) ποσοστό 13,8%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες,
κατόχους απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Α΄ ομάδα), της περίπτ. β παρ.
1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 και από κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου
ημερησίων Σ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας ημερησίων Ναυτικών Λυκείων
κλπ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3748/2009
(ΜΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΕ ΣΟ ΠΑΛΑΙΟ ΤΣΗΜΑ).
2) το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθεί από
υποψηφίους/ες, κατόχους απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. κλπ.(ΜΕ
ΕΞΕΣΑΕΙ ΜΕ ΣΟ ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ).
ii) ποσοστό 10%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, οι
οποίοι/ες είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων
ΕΠΑ.Λ. (Α΄ ομάδα), τα έτη 2014 ή 2015 και δεν παίρνουν μέρος στις
αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΦΨΡΙ ΝΕΑ ΕΞΕΣΑΗ), ως
5
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2.
α.

β.

γ.

3.
α.

ακολούθως:
ε όσους/ες είχαν συμμετάσχει το έτος 2015, σε ποσοστό 60%, ήτοι μία
(1) θέση και σε όσους/ες είχαν συμμετάσχει το έτος 2014, σε ποσοστό
40%, δεν προκύπτει θέση.
Επί των υπολοίπων θέσεων, ήτοι διακόσιες σαράντα τρεις (243):
Ποσοστό 10%, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, θα καλυφθεί από
υποψηφίους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου
Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης
τα έτη 2014 ή 2015, και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις
κατά το τρέχον έτος (ΦΨΡΙ ΝΕΑ ΕΞΕΣΑΗ), συμπεριλαμβανομένων και
των κατόχων απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ομάδα) της περίπτ. α΄
παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που απέκτησαν βεβαίωση
πρόσβασης τα προαναφερόμενα έτη, ως ακολούθως:
ε όσους/ες απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2015, σε ποσοστό
60%, ήτοι δεκατέσσερις (14) θέσεις και σε όσους/ες απέκτησαν το έτος
2014, σε ποσοστό 40%, ήτοι δέκα (10) θέσεις.
Ποσοστό 3%, ήτοι επτά (7) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που
θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες
του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4α
περίπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του Ν. 2909/2001 «Σέκνα Ελλήνων του εξωτερικού», όπως
τροποποιήθηκαν αμφότερα και ισχύουν.
Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής, μπορούν να συμμετάσχουν με
άλλη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές
εξετάσεις του ημερήσιου Γενικού Λυκείου του Τπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.
Ποσοστό 87%, ήτοι διακόσιες δώδεκα (212) θέσεις, θα καλυφθεί από
υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της
Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του Ν.
4186/2013 και του ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Β΄ ομάδα) της περίπτ. α΄ παρ.1
του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και
θα αποκτήσουν βεβαίωση πρόσβασης κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ
ΕΞΕΣΑΕΙ). Επί του ποσοστού αυτού:
i) Ποσοστό 4%, ήτοι οχτώ (8) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες
που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης
ημερήσιου Γενικού Λυκείου και του ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Β΄ ομάδα) της
περίπτ. α΄ παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που εξετάζονται σε
εθνικό επίπεδο και θα αποκτήσουν βεβαίωση πρόσβασης κατά το τρέχον
σχολικό έτος (ΜΕ ΣΟ ΠΑΛΑΙΟ ΤΣΗΜΑ).
ii) Σο υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι διακόσιες τέσσερις (204) θέσεις, θα
καλυφθεί από υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των
μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ημερησίου
ΕΠΑ.Λ. κλπ, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και θα αποκτήσουν
βεβαίωση πρόσβασης κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΣΟ ΝΕΟ
ΤΣΗΜΑ).
Ο αριθμός των υποψηφίων, που θα εισαχθούν στη χολή
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται σε σαράντα (40).
Από τον αριθμό αυτό:
Ποσοστό 10%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθεί από
υποψηφίους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου
Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης
τα έτη 2014 ή 2015 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις
6
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β.

γ.

κατά το τρέχον έτος (ΦΨΡΙ ΝΕΑ ΕΞΕΣΑΗ), συμπεριλαμβανομένων και
των κατόχων απολυτηρίου ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ομάδα) της περίπτ. α΄
παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που απέκτησαν βεβαίωση
πρόσβασης τα προαναφερόμενα έτη, ως ακολούθως:
ε όσους/ες απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2015, σε ποσοστό
60%, ήτοι δύο (2) θέσεις και σε όσους/ες απέκτησαν το έτος 2014, σε
ποσοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσεις.
Ποσοστό 3%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που θα
συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του
άρθρου 12 του Ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4α
περίπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του Ν. 2909/2001, «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού», όπως
τροποποιήθηκαν αμφότερα και ισχύουν.
Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής, μπορούν να συμμετάσχουν με
άλλη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές
εξετάσεις του ημερήσιου Γενικού Λυκείου του Τπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον το επιθυμούν.
Ποσοστό 87%, ήτοι τριάντα πέντε (35) θέσεις, θα καλυφθεί από
υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της
Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του Ν.
4186/2013 και ημερήσιου ΕΠΑ.Λ (Β΄ ομάδα) της περίπτ. α΄ παρ.1 του
άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και θα
αποκτήσουν βεβαίωση πρόσβασης κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ
ΕΞΕΣΑΕΙ). Επί του ποσοστού αυτού:
i) Ποσοστό 4%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που
θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιου
Γενικού Λυκείου και του ημερησίου ΕΠΑ.Λ (Β΄ ομάδα) της περίπτ. α΄
παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009, που εξετάζονται σε εθνικό
επίπεδο και θα αποκτήσουν βεβαίωση πρόσβασης κατά το τρέχον
σχολικό έτος (ΜΕ ΣΟ ΠΑΛΑΙΟ ΤΣΗΜΑ).
ii) Σο υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι τριάντα τέσσερις (34) θέσεις, θα
καλυφθεί από υποψηφίους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των
μαθημάτων της
Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ημερησίου
ΕΠΑ.Λ. κλπ, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και θα αποκτήσουν
βεβαίωση πρόσβασης κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΣΟ ΝΕΟ
ΤΣΗΜΑ).

4.

Από τον αριθμό των εισαγομένων που καθορίζεται από κάθε μια από
τις παραπάνω παραγράφους 1.β, 2 και 3, ποσοστό 10% προέρχεται
από υποψηφίους/ες των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 παρ. 1 του
Ν. 1481/1984 (ΥΕΚ Α΄-152) «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών
κ.λπ.», και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους/ες του άρθρου 42
παρ. 2 (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών). Από τα παραπάνω
ποσοστά, εξαιρούνται οι υποψήφιοι/ες του Ν. 2909/2001, οι οποίοι
αποτελούν ήδη ειδική κατηγορία ως «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού».

5.

Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της
προηγούμενης παραγράφου, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά
υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από
υποψηφίους/ες των ειδικών κατηγοριών της ως άνω παραγρ. 4,
συμπεριλαμβανομένης και της κατηγορίας των «τέκνων Ελλήνων του
Εξωτερικού», καλύπτεται από τους υποψηφίους/ες επιλαχόντες/ούσες
της γενικής κατηγορίας (σειράς).
Ομοίως κατά τον καθορισμό του αριθμού εισαγομένων που αντιστοιχεί
7
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στο ποσοστό που αναφέρεται στην παρ. 1.α, δεν λαμβάνονται υπόψη τα
κλασματικά υπόλοιπα.
σοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής (κεφ. III
παρ. 1) ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι – τρίτεκνοι κ.λπ.),
κρίνονται από το Τπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τη
Γενική ειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για
την εισαγωγή τους στην οικεία χολή, κρίνονται με την αντίστοιχη Ειδική
Κατηγορία.
6.

Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων σύμφωνα με τα ποσοστά της
παραγράφου Β’ της υπ’ αριθ. 38 σχετικής γίνεται στρογγυλοποίηση στην
πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα, αν προκύπτει δεκαδικό
υπόλοιπο, που είναι μισό ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης
μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν
το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο απ’ το μισό της ακέραιης μονάδας
δε λαμβάνεται υπόψη.

7.

Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις από κάποιο σύστημα, η κάλυψη των
κενών θέσεων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 38
σχετικής.

8.

Η χρήση του δικαιώματος της παρ. 4 (ειδική κατηγορία) για εισαγωγή στις
χολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, γίνεται για μία μόνο από τις σχολές
αυτές. Αν κάποιος/α εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό στη χολή
Αστυφυλάκων, δεν δικαιούται να το χρησιμοποιήσει για εισαγωγή στη
χολή Αξιωματικών.

9.

Διευκρινίζεται ότι, οι επιτυχόντες/ούσες θα εγγραφούν στις οικείες
Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

10.

Ο αριθμός των εισακτέων (ανδρών-γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

Α΄ ΤΣΗΜΑ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟΤ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΚΑΣΟΦΟΙ
ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟΤ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑΔΑ) ΣΗ ΠΕΡΙΠΣ. Α΄ ΠΑΡΑΓΡ. 1
ΑΡΘΡΟΤ 1 Ν. 3748/2009 (ΦΨΡΙ ΝΕΑ ΕΞΕΣΑΗ)
Ι. ΦΟΛΗ ΑΣΤΥΤΛΑΚΨΝ
ΤΠΟΧΗΥΙΟΙ/Ε ΠΟΤ ΑΠΕΚΣΗΑΝ ΒΕΒΑΙΨΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΕΣΟ
2015
α.
Με σειρά επιτυχίας
13
β.
Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
1
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]
γ.
Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)]
ΤΝΟΛΟ
14

ΤΠΟΧΗΥΙΟΙ/Ε ΠΟΤ ΑΠΕΚΣΗΑΝ ΒΕΒΑΙΨΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΕΣΟ
2014
8
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α.
β.
γ.

Με σειρά επιτυχίας
Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]
Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)]
ΤΝΟΛΟ

9
1
10

ΙΙ. ΦΟΛΗ ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ
ΤΠΟΧΗΥΙΟΙ/Ε ΠΟΤ ΑΠΕΚΣΗΑΝ ΒΕΒΑΙΨΗ ΠΡΟΒΑΗ
2015
α.
Με σειρά επιτυχίας
β.
Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]
γ.
Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)]
ΤΝΟΛΟ

ΣΟ ΕΣΟ

ΤΠΟΧΗΥΙΟΙ/Ε ΠΟΤ ΑΠΕΚΣΗΑΝ ΒΕΒΑΙΨΗ ΠΡΟΒΑΗ
2014
α.
Με σειρά επιτυχίας
β.
Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]
γ.
Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)]
ΤΝΟΛΟ

ΣΟ ΕΣΟ

2
2

2
2

Β΄ ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΨΝ ΣΟΤ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ (Ν. 2552/1997, σε συνδ. με
Ν. 2909/2001)
Ι. ΦΟΛΗ ΑΣΤΥΤΛΑΚΨΝ
Με σειρά επιτυχίας
ΤΝΟΛΟ

7
7

ΙΙ. ΦΟΛΗ ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ
Με σειρά επιτυχίας
ΤΝΟΛΟ

1
1

Γ΄ ΤΣΗΜΑ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟΤ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΚΑΣΟΦΟΙ
ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟΤ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑ.Λ. & ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ΟΜΑΔΑ) ΣΗ
ΠΕΡΙΠΣ. Α ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΑΡΘΡΟΤ 1 Ν. 3748/2009 (ΜΕ ΕΞΕΣΑΕΙ)
9

ΑΔΑ: 63ΘΛ465ΦΘΕ-ΑΧΟ
Ι. ΦΟΛΗ ΑΣΤΥΤΛΑΚΨΝ
α) ΚΑΣΟΦΟΙ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟΤ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΚΑΣΟΦΟΙ
ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟΤ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑ.Λ. (ΜΕ ΣΟ ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ)
α.
β.
γ.

Με σειρά επιτυχίας
Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]
Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)]
ΤΝΟΛΟ

176
20
8
204

β) ΚΑΣΟΦΟΙ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟΤ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΚΑΣΟΦΟΙ
ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ΟΜΑΔΑ) ΣΗ ΠΕΡΙΠΣ. Α ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΑΡΘΡΟΤ 1 Ν.
3748/2009 (ΜΕ ΣΟ ΠΑΛΑΙΟ ΤΣΗΜΑ)
α.
β.
γ.

Με σειρά επιτυχίας
Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]
Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)]
ΤΝΟΛΟ

8
8

ΙΙ. ΦΟΛΗ ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ
α) ΚΑΣΟΦΟΙ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟΤ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΚΑΣΟΦΟΙ
ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟΤ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑ.Λ. (ΜΕ ΣΟ ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ)
α.
β.
γ.

Με σειρά επιτυχίας
Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]
Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)]
ΤΝΟΛΟ

30
3
1
34

β) ΚΑΣΟΦΟΙ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟΤ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΚΑΣΟΦΟΙ
ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ΟΜΑΔΑ) ΣΗ ΠΕΡΙΠΣ. Α ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΑΡΘΡΟΤ 1 Ν.
3748/2009 (ΜΕ ΣΟ ΠΑΛΑΙΟ ΤΣΗΜΑ)
α.
β.
γ.

Με σειρά επιτυχίας
Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)]
Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)]
ΤΝΟΛΟ
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Δ΄ ΚΑΣΟΦΟΙ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟΤ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑ.Λ. & ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑ.Λ.
(Α΄ΟΜΑΔΑ) ΣΗ ΠΕΡΙΠΣ. Β ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΑΡΘΡΟΤ 1 Ν. 3748/2009 ΚΑΙ
ΑΠΟΥΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΨΝ Σ.Ε.Ε. Β΄ΚΤΚΛΟΤ, ΚΛΠ ΣΗ ΠΑΡ.2 ΣΟΤ ΑΡΘ.3 ΣΟΤ Ν.
3748/2009
(ΜΕ ΕΞΕΣΑΕΙ)
ΦΟΛΗ ΑΣΤΥΤΛΑΚΨΝ
ΚΑΣΟΦΟΙ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟΤ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑ.Λ. (ΜΕ ΣΟ ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ)
α.
β.
γ.

Με σειρά επιτυχίας
Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)]
Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)]
ΤΝΟΛΟ

5
5

ΚΑΣΟΦΟΙ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟΤ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ΟΜΑΔΑ) ΣΗ ΠΕΡΙΠΣ. Β
ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΑΡΘΡΟΤ 1 Ν. 3748/2009 ΚΑΙ ΑΠΟΥΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΨΝ Σ.Ε.Ε.
Β΄ΚΤΚΛΟΤ, ΚΛΠ ΣΗ ΠΑΡ.2 ΣΟΤ ΑΡΘ.3 ΣΟΤ Ν. 3748/2009 (ΜΕ ΣΟ ΠΑΛΑΙΟ
ΤΣΗΜΑ)
α.
β.
γ.

Με σειρά επιτυχίας
Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)]
Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)]
ΤΝΟΛΟ

1
1

Ε΄ ΤΠΟΧΗΥΙΟΙ/Ε ΠΟΤ ΤΜΜΕΣΕΙΦΑΝ ΣΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΣΨΝ
ΗΜΕΡΗΙΨΝ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ΟΜΑΔΑ) ΣΑ ΕΣΗ 2015 ΚΑΙ 2014
(ΦΨΡΙ ΝΕΑ ΕΞΕΣΑΗ)
ΦΟΛΗ ΑΣΤΥΤΛΑΚΨΝ
ΤΠΟΧΗΥΙΟΙ/Ε ΠΟΤ ΤΜΜΕΣΕΙΦΑΝ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΣΟ ΕΣΟ 2015
α.
Με σειρά επιτυχίας
1
β.
Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)]
γ.
Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)]
ΤΝΟΛΟ
1
ΤΠΟΧΗΥΙΟΙ/Ε ΠΟΤ ΤΜΜΕΣΕΙΦΑΝ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΣΟ ΕΣΟ 2014
α.
Με σειρά επιτυχίας
β.
Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)]
γ.
Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών (4%)]
ΤΝΟΛΟ
11
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11.

τη χολή Αστυφυλάκων εισάγονται, χωρίς εξετάσεις και καθ’ υπέρβαση
του εκάστοτε οριζομένου αριθμού, μέχρι δέκα (10) αθλητές/τριες, οι
οποίοι έχουν πετύχει αγωνιστική διάκριση υπό το καθεστώς των
ρυθμίσεων του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 2725/1999 (Υ.Ε.Κ. Α΄121), όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 18
παρ. 8 του Ν. 3708/2008 (Υ.Ε.Κ. Α΄-210), και το άρθρο 45 παρ.
Γ2 του Ν. 3773/2009 (Υ.Ε.Κ. Α΄-120), και δεν έχουν
συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών (17-06-2016), εφόσον
έχουν και τα λοιπά προσόντα που απαιτούνται για τους/ις
υποψηφίους/ες Δοκίμους Αστυφύλακες, όπως αναφέρονται στο κεφ. II
της παρούσας.
Οι Ειδικές κατηγορίες, όπως αναφέρονται στο κεφ. III της παρούσας,
δεν ισχύουν για τους αθλητές/τριες.
ΙΙ. ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ ΓΙΑ ΣΙ ΦΟΛΕ
ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ-ΑΣΤΥΤΛΑΚΨΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, για κατάταξη στην Ελληνική
Αστυνομία ως Δόκιμοι Τπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, έχουν άνδρες και
γυναίκες, Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο
και την Σουρκία. Οι ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία,
αποκτούν αυτοδικαίως την Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταξή τους. Οι
υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
1.

Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31
Δεκεμβρίου 2016, δηλαδή όσοι/ες γεννήθηκαν από 01-01-1991 και
μεταγενέστερα.

2.

Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε
εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι)
της Φώρας.

3.

Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την
αρμόδια Τγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις
για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των χολών τρατού Ξηράς,
κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Υ.Ε.Κ. Α΄-17), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.

Να
έχουν
σωματικά,
ψυχικά
και
διανοητικά
ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.

5.

Να έχουν πίστη στο ύνταγμα, 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 μ., χωρίς
υποδήματα.

7.

Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή
12
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των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος,
προδοσίας της Φώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά
της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης,
κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης,
ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης
καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια,
κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμησης, κλοπής, υπεξαίρεσης,
εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, δωροδοκίας, καταπίεσης,
ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε
άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
Τποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν να
συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν κατατάσσονται στο ώμα, 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 ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

9.

Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση.
ΙΙΙ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

1.

α.
β.
γ.

δ.

σοι/ες έχουν τα προσόντα του προηγούμενου κεφαλαίου και
επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Αστυφύλακες ή Δόκιμοι
Τπαστυνόμοι, πρέπει, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες,
αφενός να δηλώσουν τούτο στο μηχανογραφικό δελτίο του Τπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (πλην των υποψηφίων που θα
εισαχθούν καθ’ υπέρβαση ως αθλητές/τριες, χωρίς εξετάσεις),
αφετέρου να υποβάλουν στα Αστυνομικά Σμήματα του τόπου κατοικίας
ή διαμονής τους, τα εξής δικαιολογητικά:
Αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Α.
Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). το
πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του
υποψηφίου/ας ευκρινώς.
Υωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Σαυτότητάς τους.
ε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί,
αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση.
Οι ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Σουρκία,
υποβάλουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του νόμιμου τίτλου παραμονής
τους στην Ελλάδα.
Τπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις
περιπτώσεις 5, 7, 8 και 9 του προηγούμενου κεφαλαίου (προσόντα
υποψηφίων), χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι
δήλωσαν ή θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στις δύο χολές της
Αστυνομικής
Ακαδημίας
(Αστυφυλάκων
–
Αξιωματικών),
στο
Μηχανογραφικό Δελτίο του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
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ε.
στ.

•

•

•
•

•

•

•

την ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και
ποια, καθώς και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού
δικαιώματος.
Οι έγγαμοι (–ες) με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλουν υπεύθυνη
δήλωση, στην οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του -(ης) συζύγου τους.
Οι υπαγόμενοι/ες στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του
Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον δηλώσουν ότι
επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, υποβάλουν
επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:
(1) Οι πολύτεκνοι/ες και τα τέκνα τους:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή
Κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή αντίστοιχο
πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, που φέρει θεώρηση της
αρμόδιας Μεταφραστικής Τπηρεσίας του Τπουργείου Εξωτερικών,
συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης υνομοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του Ν.
3454/2006.
(2) Σα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και
αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού
προσωπικού ειρηνικής περιόδου:
Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του/ης
υποψηφίου/ας συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη
δήλωση του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η
χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη
συνταξιοδότησης, με απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης
κατά τον τελευταίο μήνα, πριν την υποβολή της δήλωσης.
Σα τέκνα αστυνομικών που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου
διαθεσιμότητας (ν.δ. 330/1947), σχετική περί τούτου βεβαίωση της
Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας.
Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή τους κατάσταση.
(3) Σα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας
νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης:
Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων
Θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.) ή της οικείας Περιφέρειας ότι ο
πατέρας ή η μητέρα του/ης υποψηφίου/ας έχει αναγνωρισθεί ως
αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης.
Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή τους κατάσταση.
(4) Σα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικών, που πέθαναν
κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της
υπηρεσίας:
Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας ή βεβαίωση της Διεύθυνσης υντάξεων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.
τη δεύτερη περίπτωση απαιτείται και πιστοποιητικό του οικείου Δήμου
για την οικογενειακή τους κατάσταση.
(5) Σο τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν
ανικανότητα
σε
ποσοστό
τουλάχιστον
67%,
συνεπεία
τρομοκρατικής πράξης:
Απόφαση της Ανωτάτης τρατιωτικής Τγειονομικής Επιτροπής εάν
πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο κ.λπ. ή της οικείας Τγειονομικής
Επιτροπής εάν πρόκειται για ιδιώτη, από την οποία να προκύπτει το
14
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•
•
•

•

2.
α.
β.

γ.

ποσοστό ανικανότητας (παρ. 7 άρθρου 2 Ν. 1977/1991 Υ.Ε.Κ Α΄-185).
Πόρισμα του κατά τόπον αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, ως προς το
χαρακτήρα της πράξης ως τρομοκρατικής, ύστερα από την ανάκριση
που έχει διενεργηθεί (παρ. 6 άρθρου 2 Ν. 1977/1991).
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης, από την οποία να προκύπτει ότι ο
παθών συνταξιοδοτήθηκε συνεπεία τραυματισμού ή θανάτου από
τρομοκρατική πράξη (παρ. 6 άρθρου 2 Ν. 1977/1991). ε περίπτωση
που ο/η υποψήφιος/α έχει αδέλφια, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να
δηλώνει ότι κανένα από τα αδέλφια του δεν έχει εισαχθεί στις χολές της
Αστυνομικής Ακαδημίας, χρησιμοποιώντας το εν λόγω ευεργέτημα.
(6) Οι γονείς τριών ζώντων τέκνων και τα τέκνα τους (αρθ. 10 Ν.
4138/2013):
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν:
Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τέκνα τους από νόμιμο γάμο ή
νομιμοποιηθέντα ή νόμιμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με
τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.
τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των
γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή
περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους,
ο/η υποψήφιος/α ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, πρέπει
να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα
δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι ο/η ίδιος/α ή ο γονέας του/ης, αντίστοιχα, έχει ή είχε
μέχρι την ενηλικίωσή τους τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω
τέκνων.
ε περίπτωση που δεν κατατεθεί πρωτότυπο πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης, η αναζήτησή του γίνεται αυτεπάγγελτα
από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
αρθρ. 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 (Υ.Ε.Κ. Α΄-57), σε συνδυασμό με
την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 (Υ.Ε.Κ. Β΄-1309) Απόφαση του
Τπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για
όσους/ες υποψηφίους/ες σημειώσουν κατά την υποβολή των
προαπαιτούμενων δικαιολογητικών, στην ένδειξη της αίτησης
συμμετοχής, το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα, καθώς και
το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα τα τυχόν ετεροθαλή
αδέλφια τους.
Όσοι/ες από τους υποψηφίους/ες κληθούν τελικά για κατάταξη
(το έτος 2017), θα υποβάλουν τότε στις Τπηρεσίες κατάταξης και τα
εξής δικαιολογητικά:
Σίτλο σπουδών (αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο).
Τπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί
σε ποινική δίκη για τα αναφερόμενα στο Κεφ. ΙΙ παραγ. 7 της
παρούσας προκήρυξης, εγκλήματα, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3230/2004
(Υ.Ε.Κ. Α΄-44), σε συνδυασμό με την κοινή Απόφαση 11726/2005
(Υ.Ε.Κ. Β΄-838) των Τπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα υποδείγματα Β και Γ.
Τπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν είναι γραμμένοι σε
άλλο Α.Ε.Ι – Σ.Ε.Ι ή βεβαίωση διαγραφής εφόσον έχουν εγγραφεί σε
άλλο Α.Ε.Ι – Σ.Ε.Ι..
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δ.

3.
α.

β.

γ.
δ.
4.

Η υπεύθυνη δήλωση ή η βεβαίωση διαγραφής, προσκομίζεται μέχρι
την ημερομηνία κατάταξης.
Εφόσον ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί την αυτεπάγγελτη αναζήτηση της
βεβαίωσης διαγραφής, σύμφωνα με το Ν.3242/2004 (Υ.Ε.Κ. Α΄-102)
και
την
υπ’
αριθ.
ΔΙΑΔΠ/Υ.Α.2.1/24247/3.9.2013
(ΥΕΚ
Β΄2255/11.9.2013) Κ.Τ.Α., θα ζητήσει τούτο με αίτημά του προς την
Τπηρεσία κατάταξης, όταν κληθεί για την προετοιμασία αυτής,
σημειώνοντας και την οικεία χολή.
Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού κ.λπ.»,
πέραν των ανωτέρω, υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 33 σχετική,
τα οποία ελέγχονται για την πληρότητά τους από την οικεία
Διεύθυνση Αστυνομίας.
Λοιπά
δικαιολογητικά
που
αναζητούνται
υποχρεωτικά
αυτεπάγγελτα από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας κατά τη διαδικασία
κατάταξης:
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση [αρθ. 5 του Ν.
3242/2004 σε συνδυασμό με το αρθ. 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 και
την υπ’ αριθ. 2458/2005 Κ.Τ.Α. (ΥΕΚ Β΄-267) Τπουργών Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Τπουργού Δικαιοσύνης,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 92605/2005 Κ.Τ.Α. (Υ.Ε.Κ. Β΄1334) και με την ΔΙΑΔΠ/Α/22863/2006 όμοια (Υ.Ε.Κ. Β΄-1551)].
Πιστοποιητικό τρατολογικής Κατάστασης, για όλους τους άνδρες και
για όσες γυναίκες δηλώσουν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία,
κατ’ εφαρμογή του αρθ. 5 του Ν. 3242/2004 και του άρθ. 16 παρ. 5
του Ν. 3448/2006 (Υ.Ε.Κ. Α΄- 57), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.
ΔΙΑΔΠ/Υ.Α.2.1/20562/19-07-2013 (Υ.Ε.Κ. Β΄- 1881) κοινή Απόφαση
του Τπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και της Αναπληρώτριας Τπουργού Εθνικής Άμυνας,
προκειμένου να γίνει ενημέρωση των οικείων τρατολογικών Γραφείων
για την κατάταξή τους.
Πιστοποιητικό περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη από την οικεία
Εισαγγελία.
Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσεως σε δικαστική
συμπαράσταση.
Οι υποψήφιοι/ες αθλητές/τριες, που επιθυμούν να καταταγούν ως
Δόκιμοι Αστυφύλακες χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 11 του κεφαλαίου Ι, θα δηλώσουν τούτο με υπεύθυνη δήλωσή τους
και πρόσφατη βεβαίωση (έγγραφο) της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, στην οποία να βεβαιώνεται η καταχώρηση του
υποψηφίου/ας στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών, ο
προσδιορισμός της κατηγορίας της αγωνιστικής διάκρισης, το
ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το έτος γέννησης του αθλητή/τριας,
η ακριβής χρονολογία (ημέρα, μήνας, έτος) πραγματοποίησης της
διάκρισης και ο αριθμός της σειράς προτεραιότητας του αθλητή/τριας
κατά κατηγορία αγωνιστικής διάκρισης. Κατά την κατάθεση των
δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι/ες θα υποβάλουν, πέραν των
προβλεπόμενων και αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
(Απολυτηρίου Λυκείου).
Οι υποψήφιοι/ες αυτοί/ές, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτησή
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τους και με τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων, εφόσον
επιθυμούν και πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
5.

Σονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που
αναγράφονται από τον/ην υποψήφιο/α στην αίτηση συμμετοχής
του/ης στο διαγωνισμό, πρέπει να υφίστανται κατά την
ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από
το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων
πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο κριτήριο ή ιδιότητα
υπήρχε κατά την τελευταία ημέρα λήξης της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων.
ΙV. ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΦΟ ΣΨΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ.

1.

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα
Αστυνομικά Σμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την ώρα 15.00 της 17-062016.
Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις
συμμετοχής.

2.

Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του
Εξωτερικού», θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά μέχρι και την 29-07-2016 στο Αστυνομικό Σμήμα της
κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία των Φωρών
που διαμένουν.

3.

Ο Διοικητής του Αστυνομικού Σμήματος που δέχεται τα δικαιολογητικά
ή άλλος Αξιωματικός οριζόμενος για το σκοπό αυτό:
Φορηγεί σε κάθε υποψήφιο/α ένα (1) έντυπο αίτησης, το οποίο ο
υποψήφιος/α υποχρεούται να το συντάξει ιδιοχείρως και να το
προσκομίσει μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
τους/ις υποψηφίους/ες αθλητές/τριες χορηγεί δύο (2) έντυπα
αίτησης.
Ελέγχει τα στοιχεία που σημείωσαν οι υποψήφιοι/ες στην αίτησή τους,
μεριμνά για την ορθή συμπλήρωση αυτών, καθώς και για την
εγκυρότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που προσκομίζουν.
Σο δελτίο εξεταζομένου υποψηφίου/ας του ΤΠ.Π.Ε.Θ. να
φωτοτυπείται και να επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά.
Μετρά το ανάστημα κάθε υποψηφίου/ας και συντάσσει τη σχετική
βεβαίωση πάνω στο έντυπο της αίτησης.
Επιστρέφει, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιολογητικά στους/ις
υποψηφίους/ες που δεν έχουν το απαιτούμενο ανάστημα ή το όριο
ηλικίας, πλην της αίτησης συμμετοχής.
ε περίπτωση που ο υποψήφιος/α αμφισβητεί το ανάστημα που
βεβαιώθηκε, το Αστυνομικό Σμήμα διαβιβάζει στη Διεύθυνση
Αστυνομίας τα δικαιολογητικά του/ης υποψηφίου/ας, με τη βεβαίωση
αναστημομέτρησης, προκειμένου να αποφανθεί οριστικά επί της
αμφισβήτησης με σχετική πράξη.
Η Διεύθυνση Αστυνομίας συγκροτεί Σριμελή Επιτροπή Αξιωματικών
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999, η οποία

α.

β.

γ.
δ.
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ε.

στ.

ζ.

η.

4.

προβαίνει σε επανειλημμένες μετρήσεις του αναστήματος του/ης
υποψηφίου/ας, σε διαφορετικές ημέρες (τουλάχιστον δύο) και σε
πρωινές ώρες, κατά τις οποίες το ύψος του ανθρώπινου σώματος δεν
μειώνεται.
Επισημαίνεται ότι το ανάστημα των υποψηφίων θα μετρηθεί τελικά
και από την Αθλητική Επιτροπή και θα υπάρξουν κυρώσεις για
όσους/ες υπευθύνους/ες δεν βεβαιώσουν το ακριβές ανάστημα των
υποψηφίων, πέραν των δυσμενών συνεπειών για τον/ην υποψήφιο/α
που επιφέρει ενδεχόμενη πλημμέλεια, αφού τον αποκλείει από τη
διαδικασία.
Φορηγεί έντυπο υπεύθυνης δήλωσης [ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ] στον/ην
υποψήφιο/α, στο οποίο δηλώνει εάν επιθυμεί να παραλάβει βεβαίωση
ικανότητας στις Αστυνομικές χολές, που θα υποβάλει για την εισαγωγή
του/ης στις χολές του Πυροσβεστικού ώματος, σύμφωνα με τη
διαδικασία που εκείνο θα ορίσει.
Τποβάλει, την επομένη της παραλαβής, τις αιτήσεις με τα
δικαιολογητικά των υποψηφίων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα,
στην προϊσταμένη Διεύθυνση Αστυνομίας, με ονομαστική κατάσταση των
υποψηφίων, κατά αλφαβητική σειρά, φύλο και κατηγορία συμμετοχής
στις εξετάσεις.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων του
Εξωτερικού που θα παραληφθούν από τα Προξενεία, αφού ελεγχθούν
ως προς την πληρότητα και ορθότητά τους, να διαβιβαστούν το
συντομότερο δυνατό στη Διεύθυνση Αστυνομίας του τόπου
διαμονής των υποψηφίων στην Ελλάδα, η οποία να προβεί στον
επανέλεγχό τους. Για το σκοπό αυτό, πρέπει πάνω στην αίτηση να
αναγράφεται η διεύθυνση διαμονής του/ης υποψηφίου/ας στην
Ελλάδα και ο αριθμός τηλεφώνου του/ης (κινητό & σταθερό).
Οι Διοικητές των Αστυνομικών Σμημάτων, για οποιαδήποτε διευκρίνιση
σχετικά με τα προσόντα και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, να
απευθύνονται στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας.
ε καμία περίπτωση δεν θα παραπέμπονται οι υποψήφιοι/ες για
διευκρινίσεις στο Αρχηγείο.
Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας, να ορίσουν αρμόδιο Αξιωματικό, ο/η
οποίος/α να ασχολείται αποκλειστικά με τη διαδικασία του
διαγωνισμού, προκειμένου να παραλαμβάνει και να ελέγχει,
αμέσως, τα δικαιολογητικά. τη συνέχεια, με μέριμνά του/ης, οι
χειριστές να καταχωρούν τις υποβληθείσες αιτήσεις στη μηχανογραφική
εφαρμογή του police on line «Πανελλαδικές Εξετάσεις», χωρίς να
υποβληθούν
αντίγραφα
αυτών
στη
Διεύθυνση
Αστυνομικού
Προσωπικού/Α.Ε.Α.
Μέσα από τα παρεχόμενα από την εφαρμογή εκτυπωτικά προγράμματα,
να εκτυπώσουν ονομαστικές καταστάσεις κατ’ αλφαβητική σειρά, φύλο
και κατηγορία συμμετοχής στις εξετάσεις, βάσει των οποίων ο/η
αρμόδιος/α Αξιωματικός να προβεί, με αντιπαραβολή, στον τελικό
έλεγχο των καταχωρηθέντων στοιχείων.
Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων Αξιωματικών, για τον
εμπεριστατωμένο έλεγχο των δικαιολογητικών, ώστε να αποφευχθούν
λάθη ή παραλείψεις που, αφενός θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για
τους υποψηφίους/ες και για τους/ις ίδιους/ιες, αφετέρου θα εκθέσουν
το ώμα γενικότερα, καθότι η διαδικασία των γενικών εξετάσεων του
Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει πανελλαδικό
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χαρακτήρα.
Η καταχώρηση των αιτήσεων να ολοκληρωθεί μέχρι την 19-06-2016
ανυπερθέτως.
Διευκρινίζεται ότι μόνο οι αιτήσεις (μία αίτηση) με τα λοιπά
δικαιολογητικά των υποψηφίων αθλητών/τριών που επιθυμούν να
προσληφθούν καθ’ υπέρβαση και χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με το
άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 2725/1999, όπως ίσχυε πριν την
αντικατάστασή του με το άρθρο 18 του Ν. 3708/2008 (Υ.Ε.Κ. Α-210),
και το άρθρο 45 παρ. Γ2 του Ν. 3773/2009 (Υ.Ε.Κ. Α΄-120), αφού
καταχωρηθούν στη μηχανογραφική εφαρμογή, θα υποβληθούν με τα
επισυναπτόμενα, που καθορίζονται στην παρ. 4 του Κεφ. ΙΙΙ της
παρούσας, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.
Οι καταχωρήσεις των αιτήσεων των υποψηφίων του Εξωτερικού να
ολοκληρωθούν μέχρι την 05-08-2016 ανυπερθέτως.
λα τα δικαιολογητικά των κατατασσόμενων που θα παραληφθούν
κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την κατάταξη, να υποβληθούν
συγκεντρωτικά, χωρισμένα ανά υποψήφιο στo 5ο Γρ./ Σμήματος
Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού/Δ.Α.Π./Α.Ε.Α.
V. ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ.
1.

Οι υποψήφιοι/ες, πριν την επιλογή τους από το Τπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και
Θρησκευμάτων, θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές
εξετάσεις, δεσμευτικά εντός του χρόνου λειτουργίας των αρμόδιων
Επιτροπών. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν ψυχοτεχνική
δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.
Οι προκαταρκτικές εξετάσεις διαρκούν συνολικά τρεις (3) ημέρες και
διεξάγονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

2.

Οι εξετάσεις αυτές είναι ενιαίες και κοινές για τους/ις υποψηφίους/ες
και των δύο χολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.

3.

Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων,
καθώς και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι/ες
ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας
ή τα Αστυνομικά Σμήματα, όταν εκδοθεί. Σο πρόγραμμα θα εκδοθεί
αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις εκτιμάται ότι θα
αρχίσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.
Για τους/ις υποψηφίους/ες της κατηγορίας τέκνα Ελλήνων του
Εξωτερικού, εκτιμάται ότι το πρόγραμμα θα εκδοθεί περί τα τέλη του
Αυγούστου με αρχές επτεμβρίου και οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα
διεξαχθούν το επτέμβριο.
Σα ως άνω προγράμματα των προκαταρκτικών εξετάσεων,
αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας
www.hellenicpolice.gr.
Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να προσληφθούν μόνο ως
αθλητές/τριες, δεν υποβάλλονται σε προκαταρκτικές δοκιμασίες
(αθλητικέςψυχοτεχνικές),
αλλά
παραπέμπονται
μόνο
σε
υγειονομικές εξετάσεις, στην αρμόδια Τγειονομική Επιτροπή
Κατάταξης το επτέμβριο.
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4.

Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη
σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε
πρώτο και τελευταίο βαθμό.
α. Χυχοτεχνική Δοκιμασία
Για τη διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων διενεργείται ψυχομετρικός
έλεγχος, ο οποίος/α περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ
προσωπικότητας) και 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 σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει
προσωπικότητα του/ης υποψηφίου/ας.
β. Τγειονομική Εξέταση
Η υγειονομική εξέταση διενεργείται από την αρμόδια Τγειονομική
Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της
Τγειονομικής Τπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι υποψήφιοι/ες, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Τγειονομική
Επιτροπή Κατάταξης για εξέταση, θα πρέπει να παραλάβουν από τις
κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας ή τα οικεία Αστυνομικά Σμήματα,
σε συντρέχουσα περίπτωση, όπως κατωτέρω ορίζεται, το δελτίο
υγειονομικής εξέτασης, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και
σφραγίζεται από την Τπηρεσία, με το παραπεμπτικό σημείωμα, για να
υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο δελτίο
υγειονομικής εξέτασης, στην οικεία στήλη του οποίου, ο αρμόδιος κατά
περίπτωση γιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντας την υπογραφή
του και τη σφραγίδα του.
Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις, μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά
Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. (στη συγκεκριμένη περίπτωση να βεβαιώνεται το
γνήσιο της υπογραφής από τη γραμματεία του οικείου νοσοκομείου) ή
Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να είναι
ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα ιατρού.
Η ψυχιατρική εξέταση να πραγματοποιηθεί σε Κρατικά Νοσοκομεία ή
σε Κέντρα Χυχικής Τγείας ή σε Κινητές Μονάδες Χυχικής
Τγείας ή σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό
της χώρας.
Επιπλέον, η ψυχιατρική εξέταση των κοινών υποψηφίων
τρατιωτικών και Αστυνομικών χολών, δύναται να πραγματοποιηθεί
και στα κατά τόπους τρατιωτικά Νοσοκομεία.
Για την ψυχιατρική εξέταση δεν απαιτείται να υποβληθούν σε
ψυχομετρικό έλεγχο (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ), δεδομένου ότι
αυτός θα διενεργηθεί από τις Χυχοτεχνικές Επιτροπές της Ελληνικής
Αστυνομίας.
λες οι οφειλόμενες υγειονομικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν μετά
την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης και πριν την
παρουσίαση των υποψηφίων στην Τγειονομική Επιτροπή Κατάταξης,
σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων.
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Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Τγειονομικής
Κατάταξης, εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψηφίου/ας) και θα
προσκομίζονται από τον/ην ίδιο/α υποψήφιο/α στην Τγειονομική
Επιτροπή Κατάταξης. Οι εξετάσεις, εφόσον δεν μπορούν να εκτυπωθούν
(π.χ. ακτινογραφίες), μπορούν να προσκομιστούν σε ηλεκτρονικό δίσκο
(CD), επί του οποίου θα επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα
αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του υποψηφίου και την ημερομηνία
εξέτασης.
ε κάθε περίπτωση, οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν
αποκλειστικά το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού.
Επιπλέον, οι ιατρικές γνωματεύσεις που αφορούν την κατάσταση του
υποψηφίου προϋποθέτουν την προηγούμενη εξέτασή του.
Οι υποψήφιοι/ες θα παρουσιασθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα των
προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον της αρμόδιας Τγειονομικής
Επιτροπής Κατάταξης, φέροντας υποχρεωτικά μαζί τους το δελτίο
υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο για όλες τις παθήσεις,
προκειμένου να κριθεί τελικά η ικανότητα ή μη αυτών για την κατάταξή
τους στην Ελληνική Αστυνομία από υγειονομικής πλευράς.
Επισημαίνεται ότι εφόσον υφίστανται, κατά την εκτίμηση των Επιτροπών
Κατάταξης, σοβαρές ενδείξεις αναφορικά με τη γνησιότητα των
γνωματεύσεων που εκδίδονται από ιδιώτες ιατρούς, δύναται να ζητηθεί
επανεξέταση των υποψηφίων από κρατικό νοσοκομείο.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 3418/2005 «η
έκδοση αναληθών ιατρικών πιστοποιητικών συνιστά πειθαρχικό και
ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ιδιώτες ιατροί που
εκδίδουν ιατρικά πιστοποιητικά ή μετέχουν σε επιτροπές που τα εκδίδουν,
θεωρούνται υπάλληλοι κατά την έννοια που έχει ο όρος στον Ποινικό
Κώδικα.»
τις Διευθύνσεις Αστυνομίας, στις οποίες παρουσιάζονται προβλήματα
λόγω ιδιομορφίας ή δυσχερειών (π.χ. νησιώτικες περιοχές), κατά τις
μετακινήσεις των υποψηφίων για την παραλαβή των δελτίων
υγειονομικής εξέτασης, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αυτών, κατά
την κρίση τους, από τα Αστυνομικά Σμήματα (Α.Σ.) δικαιοδοσίας τους,
με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων. Σα Α.Σ., στην
περίπτωση αυτή, οφείλουν να αναφέρουν καθημερινά, στην
προϊσταμένη τους Τπηρεσία, αριθμό χορηγηθέντων δελτίων κατά φύλο.
Έστω υπόψη ότι οι Διευθύνσεις Αστυνομίας, καταχωρούν στη σχετική
ένδειξη της μηχανογραφικής εφαρμογής τη χορήγηση του δελτίου
υγειονομικής εξέτασης.
Οι Τπηρεσίες, παραδίδοντας τα δελτία υγειονομικής εξέτασης
στους υποψηφίους/ες, με αποδεικτικό που θα τηρούν στο αρχείο
τους, να τους/ις ενημερώνουν για την προαναφερόμενη
διαδικασία, καθώς και για την υποχρέωσή τους για γνώση του
προγράμματος των προκαταρκτικών τους εξετάσεων.
Για το σκοπό αυτό στους υποψηφίους/ες, με την υποβολή της αίτησης
συμμετοχής στο διαγωνισμό, να χορηγούνται αντίγραφα των
Παραρτημάτων (Δ) και (Ε) που επισυνάπτονται στην παρούσα,
μνημονεύοντας τη χορήγηση αυτών στο προαναφερόμενο αποδεικτικό.
Τποψήφιος/α, που δεν θα προσκομίσει στην Τγειονομική Επιτροπή
Κατάταξης δελτίο υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο για όλες
τις παθήσεις, από όλα τα ιατρικά τμήματα που αναφέρονται σ’ αυτό
(θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, εφόσον διενεργούνται σε
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Νοσηλευτικό Ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ.), δεν εξετάζεται.
Όσοι/ες υποψήφιοι/ες επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση
από τις χολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή τρατιωτικές
χολές, ότι κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ/Ε στις προκαταρκτικές εξετάσεις με τα
κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ.
VI παραγρ. 4 της παρούσας, δεν υποχρεούνται να παραλάβουν
δελτίο και να υποβληθούν σε υγειονομική εξέταση, αλλά να
δηλώσουν τη βούλησή τους με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα
δηλώνουν επίσης ότι θα υποβάλουν τη βεβαίωση ικανότητας το
αργότερο
τη
μεθεπόμενη
από
την
ολοκλήρωση
των
προκαταρκτικών τους εξετάσεων, στη Διεύθυνση Αστυνομίας που
υπάγεται το Αστυνομικό Σμήμα, στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση
συμμετοχής στο διαγωνισμό (όχι στο Αστυνομικό Σμήμα).
Κατά συνέπεια, δεν παραδίδονται δελτία υγειονομικής εξέτασης
σε όλους τους υποψηφίους/ες, αλλά σε όσους/ες επιθυμούν.
Επίσης, δεν παραδίδονται δελτία υγειονομικής εξέτασης στους
υποψηφίους/ες που επιθυμούν να προσληφθούν μόνο ως
αθλητές/τριες, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 2725/1999,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού»,
θα παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, από τη
Διεύθυνση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τους στην Ελλάδα και
θα πρέπει να υποβληθούν στις προβλεπόμενες εξετάσεις μέχρι
και το τέλος του μηνός Αυγούστου, ώστε να είναι εφικτή στη
συνέχεια η υποβολή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις, που θα
διεξαχθούν το επτέμβριο.

•

γ. Αθλητική Δοκιμασία
Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης οι υποψήφιοι/ες (άνδρες –
γυναίκες) υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα:
1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια).
2. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).
3. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο
όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις
προσπάθειες ανά χέρι).
ε περίπτωση που υποψήφιος/α, κατά την εξέτασή του/ης σε κάποιο εκ
των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, τραυματιστεί και δεν
μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, οφείλει να παρουσιαστεί και να το
δηλώσει ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος τον
παραπέμπει στον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό. Εφόσον, η πάθηση –
τραυματισμός βεβαιωθεί από τον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό, η
αρμόδια Επιτροπή δύναται να χορηγήσει στον/ην υποψήφιο/α αναβολή
εξέτασης σε άλλο χρόνο, εντός όμως των χρονικών ορίων
λειτουργίας της.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, θα
χορηγείται βεβαίωση ικανότητας σε όσους/ες έχουν δηλώσει, κατά την
υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ότι επιθυμούν να την παραλάβουν
και να την υποβάλουν στο Πυροσβεστικό ώμα, σύμφωνα με τη
διαδικασία που εκείνο θα ορίσει. Επισημαίνεται, ότι αποτελεί
αποκλειστικά ευθύνη των υποψηφίων να αιτηθούν τη χορήγηση της
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ανωτέρω βεβαίωσης από τον Πρόεδρο της Αθλητικής Επιτροπής, στην
οποία θα παρουσιαστούν.
VI. ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ - ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΞΕΣΑΗ
1.

Οι υποψήφιοι/ες, που κρίνονται μη ικανοί/ες σε κάποια από τις
προκαταρκτικές δοκιμασίες, δε συνεχίζουν την εξέτασή τους στις
υπόλοιπες.
Γι’ αυτούς/ές, το αποτέλεσμα της εξέτασης ανακοινώνεται με
τοιχοκόλληση σχετικού πίνακα στα εξεταστικά κέντρα.

2.

Τποψήφιοι/ες που δεν θα παρουσιαστούν ή θα διακόψουν
οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων ή θα κριθούν
ικανοί/ες, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για
Αστυνομικές χολές κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από
ΤΠ.Π.Ε.Θ. και θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές.

3.

Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω εξετάσεων, οι αρμόδιες
Επιτροπές αποφαίνονται με απλή πλειοψηφία για την ικανότητα ή μη
των υποψηφίων, χωρίς να τους βαθμολογούν και συντάσσουν Πίνακες
Ικανών και Μη Ικανών προς κατάταξη. τους Πίνακες και σε ιδιαίτερη
στήλη αναγράφεται υποχρεωτικά και ο κωδικός αριθμός
υποψηφίου/ας, ο οποίος λαμβάνεται από το δελτίο εξεταζομένου
υποψηφίου/ας, το οποίο παραδίδεται στους υποψηφίους/ες από το
Τπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και οφείλουν να το
φέρουν μαζί τους κατά την εξέτασή τους στις προκαταρκτικές
εξετάσεις. ε αντίθετη περίπτωση αυτοί δεν θα γίνονται δεκτοί.

4.

Οι υποψήφιοι/ες που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών
εξετάσεων των χολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της
τρατιωτικής χολής Ευελπίδων (Σμήμα Όπλων), χολής Ικάρων
(Σμήματα Ιπταμένων), χολής Ναυτικών Δοκίμων και της χολής
Μονίμων Τπαξιωματικών τρατού Ξηράς (Σμήμα Όπλων), με τα
κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, για τις οποίες επίσης έχουν
δηλώσει προτίμηση και κρίθηκαν Ικανοί/ες, εξαιρουμένων των
ιδιαίτερων απαιτήσεων, δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές
εξετάσεις των Αστυνομικών χολών, προσκομίζουν όμως στη Διεύθυνση
Αστυνομίας στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Σμήμα που
υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, μέσα στο χρόνο
διενέργειας αυτών, σχετική βεβαίωση από την Πυροσβεστική
Ακαδημία ή αρμόδια τρατιωτική χολή, η οποία παραλαμβάνεται
με αποδεικτικό και αναγράφεται σ’ αυτήν ο κωδικός αριθμός του
Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το ονοματεπώνυμο,
το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας, το ανάστημα και ο αριθμός τηλεφώνου (κινητό και σταθερό)
του/ης υποψηφίου/ας.
ε περίπτωση που οι προκαταρκτικές εξετάσεις των τρατιωτικών
χολών διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρόνο, η εν λόγω βεβαίωση
προσκομίζεται στην αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας, κατά τα οριζόμενα
στην παρούσα το αργότερο τη μεθεπόμενη της ολοκλήρωσης της
διαδικασίας στις χολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή στη
τρατιωτική χολή. σοι/ες προσκομίζουν βεβαίωση ότι κρίθηκαν
ικανοί/ες για τις ανωτέρω τρατιωτικές χολές ή τις χολές της
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5.

6.

Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας,
θεωρούνται αυτοδικαίως Ικανοί/ες και για τις Αστυνομικές χολές.
Η βεβαίωση ικανότητας μπορεί να προσκομίζεται και από άλλο
πρόσωπο εκτός του/ης υποψηφίου/ας.
Κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση που υποψήφιος/α υπέβαλε την αίτηση
συμμετοχής στο διαγωνισμό σε Αστυνομικό Σμήμα νησιού, στο οποίο
δεν εδρεύει Διεύθυνση Αστυνομίας, δύναται να προσκομίσει τη
βεβαίωση ικανότητας στο Αστυνομικό Σμήμα, το οποίο να την
παραλάβει με αποδεικτικό.
Σο Αστυνομικό Σμήμα να υποβάλει αυθημερόν με τηλεομοιοτυπία
(FAX) ή police on line τη βεβαίωση ικανότητας στην αρμόδια Διεύθυνση
Αστυνομίας και στη συνέχεια την πρωτότυπη με αλληλογραφία.
Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας παραλαμβάνουν τη βεβαίωση ικανότητας
με
αποδεικτικό
και
την
καταχωρούν
αυθημερόν
στη
μηχανογραφική εφαρμογή, ελέγχοντας στη συνέχεια την ορθή
πραγματοποίηση της καταχώρησης.
ε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει υποβάλει αίτηση
συμμετοχής στο διαγωνισμό σε Αστυνομικό Σμήμα της οικείας
Διεύθυνσης Αστυνομίας, του/ης επιστρέφεται η βεβαίωση ικανότητας
με αποδεικτικό.
Οι βεβαιώσεις ικανότητας από τις χολές της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας ή από τρατιωτικές χολές που προσκομίζουν
υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες είτε κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/Ε από
τις αρμόδιες Επιτροπές των προκαταρκτικών εξετάσεων της
Ελληνικής Αστυνομίας, είτε διέκοψαν σε οποιοδήποτε στάδιο τις
προκαταρκτικές τους εξετάσεις, δεν γίνονται αποδεκτές.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, οι
κυρωμένοι πίνακες ΙΚΑΝΨΝ υποψηφίων θα υποβληθούν στο ΤΠ.Π.Ε.Θ.
για την έκδοση των αποτελεσμάτων.
σοι/ες υποψήφιοι/ες επιθυμούν να παραλάβουν βεβαίωση ικανότητας
για τις Αστυνομικές χολές, προκειμένου να την υποβάλουν στο
Πυροσβεστικό ώμα, θα πρέπει να δηλώσουν, κατά την υποβολή της
αίτησης συμμετοχής με υπεύθυνη δήλωση [ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ] ότι θα
δηλώσουν προτίμηση για το Πυροσβεστικό ώμα. Επιπλέον, με δική
τους ευθύνη θα προσέρχονται, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των
προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον του Προέδρου της Αθλητικής
Επιτροπής, στην οποία θα παρουσιαστούν, και θα ζητήσουν να τους
χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.
Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να επιβεβαιώνουν την ικανότητά τους για τις
Αστυνομικές χολές και από την ιστοσελίδα του Τπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, www.minedu.gov.gr, στην
οποία θα αναρτηθούν οι σχετικοί Πίνακες στα μέσα Αυγούστου.
VII. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΑΞΗ

1.

Οι υποψήφιοι/ες εισάγονται στις χολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων
της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από εξετάσεις για την πρόσβασή τους
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που διενεργούνται με ευθύνη του
Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και έχουν κριθεί
ΙΚΑΝΟΙ/Ε κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας ή έχουν προσκομίσει βεβαίωση ικανότητας από
τις χολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή τις τρατιωτικές χολές.
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2.

Οι υποψήφιοι/ες αθλητές/τριες, που πληρούν τα απαιτούμενα
προσόντα και προϋποθέσεις κατάταξης, θα εισαχθούν στη χολή
Αστυφυλάκων με απόφαση του Προϊστάμενου Κλάδου Διοικητικής
Τποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, μόνο ύστερα από σχετική
έγκριση του Τπουργείου Οικονομικών και του Τπουργείου
Εσωτερικών
και
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης,
καθόσον
πρόκειται για προσωπικό που κατατάσσεται βάσει ειδικών
διατάξεων, οι οποίες διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα.

3.

Η τελική επιλογή και η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων για κάθε
χολή, θα γίνει από το ΤΠ.Π.Ε.Θ. με βάση τις διαδικασίες που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

4.

ε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, δεν εισάγονται υπεράριθμοι και
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του
Π.Δ. 4/1995.

5.

Οι
υποψήφιοι/ες
που
περιλαμβάνονται
στους
Πίνακες
επιτυχόντων/ουσών του ΤΠ.Π.Ε.Θ., για τις χολές Αστυφυλάκων και
Αξιωματικών, κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία ως Δόκιμοι
Αστυφύλακες ή Δόκιμοι Τπαστυνόμοι, αντίστοιχα, με ονομαστική
διαταγή του Προϊστάμενου Κλάδου Διοικητικής Τποστήριξης και
Ανθρώπινου Δυναμικού, εφόσον από τον έλεγχο των προσκομιζομένων
δικαιολογητικών και τη δακτυλοσκοπική εξέταση, στην οποία θα
υποβληθούν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας, δεν προκύπτει κώλυμα
κατάταξης.

6.

Οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες για εισαγωγή στη χολή
Αξιωματικών και Αστυφυλάκων σύμφωνα με τα αποτελέσματα του
ΤΠ.Π.Ε.Θ., θα αναμένουν εντός του έτους 2017 ατομική ειδοποίηση
μέσω του Αστυνομικού Σμήματος της περιοχής τους, για τη διαδικασία
εισαγωγής τους στις χολές.
Οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες για τη χολή Αστυφυλάκων θα
ενημερωθούν επιπρόσθετα και για τον τρόπο κατανομής τους στα
Σμήματα της χολής.

7.

Επισημαίνεται ότι στους υποψηφίους/ες παρέχεται η δυνατότητα
πρόσβασης
σε
στοιχεία
που
αφορούν
τους/ις
λοιπούς/ές
συνυποψηφίους/ες, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προσβολής
των σχετικών αποφάσεων ή Πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία.

8.

Σα κενά που δημιουργούνται από την για οποιονδήποτε λόγο μη
κατάταξη ή την παραίτηση από την εκπαίδευση υποψηφίων, εντός
μηνός από την κατάταξη, καλύπτονται με απόφαση του Προϊστάμενου
Κλάδου Διοικητικής Τποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, από τον
πίνακα επιλαχόντων υποψηφίων, ανά σύστημα και κατηγορία.

9.

Με μέριμνα των Διευθύνσεων Αστυνομίας, ελέγχεται η
εγκυρότητα
(γνησιότητα)
των
δικαιολογητικών
των
επιτυχόντων/ουσών υποψηφίων και όσων τα δικαιολογητικά
διαπιστωθεί ότι είναι πλαστά δεν θα γίνονται δεκτοί για
κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία, εκτός των λοιπών ποινικών
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ευθυνών.
VIII. ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
1.

Οι αποβαλλόμενοι/ες από τις Αστυνομικές χολές Δόκιμοι δεν
επιτρέπεται να εισαχθούν
πάλι
σε αυτές. Ο/Η Δόκιμος
που
αποβλήθηκε
από τη χολή επανέρχεται στον ιδιωτικό βίο, χωρίς να
έχει δικαίωμα συμμετοχής εκ νέου σε εισιτήριες εξετάσεις.

2.

Η φοίτηση στη χολή Αστυφυλάκων διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα. Η
κατανομή των επιτυχόντων/ουσών στα Σμήματα της χολής
Αστυφυλάκων (Σ.Δ.Α.), γίνεται με βάση τη σειρά προτίμησης για κάθε
ένα απ’ αυτά, που δηλώνεται μετά την επιλογή τους, στη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνδυασμό με τη συνολική βαθμολογία τους.
Κατ’ εξαίρεση, και σε ποσοστό μέχρι 80% των θέσεων κάθε Σμήματος,
κατανέμονται στο Σμήμα της προτίμησής τους οι Δόκιμοι Αστυφύλακες
που κατά σειρά προτεραιότητας είναι τέκνα πολυμελών οικογενειών με
τρία τουλάχιστον ζώντα τέκνα ή τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας της παρ. 1
του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΥΕΚ Α΄-120) ή τέκνα θυμάτων από
βίαιο συμβάν του άρθρου 1 του Ν. 1977/1991 (ΥΕΚ Α΄-185) ή έχουν
αδελφό Δόκιμο Αστυφύλακα.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους οι Δόκιμοι Αστυφύλακες σιτίζονται
και διανυκτερεύουν στα οικήματα της χολής, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στους κανονισμούς και τις διαταγές της Τπηρεσίας.

3.

Η φοίτηση στη χολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας
διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα.
Οι Δόκιμοι Τπαστυνόμοι, που προέρχονται από ιδιώτες, κατά τη
διάρκεια της φοίτησής τους λαμβάνουν τις αποδοχές του μη
εκπληρώσαντος τις στρατιωτικές υποχρεώσεις Αστυφύλακα, σιτίζονται δε
και διανυκτερεύουν στα οικήματα της χολής, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στους κανονισμούς και τις διαταγές της Τπηρεσίας.

4.

Οι σπουδαστές που έχουν εισαχθεί στις χολές της Αστυνομικής
Ακαδημίας με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων και διαγράφονται
από αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας
μέχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, με
απόφαση του ΤΠ.Π.Ε.Θ., εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος στο
πρώτο έτος σπουδών της χολής ή Σμήματος επόμενης προτίμησής τους
στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους στη χολή από την
οποία διαγράφονται, εφόσον είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή
μεγαλύτερη με αυτή του/ης τελευταίου/ας υποψηφίου/ας που έχει
εισαχθεί στη συγκεκριμένη χολή ή Σμήμα το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.
Οι σπουδαστές των χολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, που
διαγράφονται
για
λόγους
υγείας
ή
υγειονομικής
ακαταλληλότητας μετά τις 15 Νοεμβρίου, εγγράφονται σε χολή ή
τμήμα επόμενης προτίμησής τους, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, το
επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους.

5.

Οι Δόκιμοι Τπαστυνόμοι και οι Δόκιμοι Αστυφύλακες όταν αποβάλουν
την ιδιότητά τους αυτή για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από λόγους υγείας,
υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του
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Ν. 3731/2008, να καταβάλουν στο Δημόσιο αποζημίωση, που είναι
ίση με το γινόμενο του 65% του συνόλου των καθαρών μηνιαίων
αποδοχών Τπαστυνόμου Β΄ ή του 50% του συνόλου των καθαρών
μηνιαίων αποδοχών Αστυφύλακα, αντίστοιχα, επί του αριθμού των
μηνών που έχουν φοιτήσει στη χολή.
Ψς μηνιαίες αποδοχές νοούνται αυτές που καταβάλλονται κατά το χρόνο
της εξόδου των μαθητών από τη χολή, μετά την αφαίρεση των νομίμων
κρατήσεων.
Δεν υποχρεούνται σε καταβολή της αποζημίωσης, όσοι/ες από τους
προαναφερόμενους αποχωρούν κατά τη διάρκεια του πρώτου
εκπαιδευτικού έτους σπουδών, καθώς και οι Δόκιμοι Αστυφύλακες που
αποχωρούν σε οποιοδήποτε έτος σπουδών, προκειμένου να εγγραφούν
στη χολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.
6.

Οι κατατασσόμενοι/ες στις χολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών
θα υποβληθούν στη βασική εκπαίδευση κατατασσόμενων στις
χολές της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά την ολοκλήρωση της οποίας θα
δώσουν τον προβλεπόμενο όρκο και ο χρόνος υπηρεσίας στην Ελληνική
Αστυνομία θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης της στρατιωτικής υποχρέωσης.
ε περίπτωση απόλυσης, αποβολής ή παραίτησης από την Ελληνική
Αστυνομία, εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής
υποχρέωσης, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις
Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3421/2005 (Υ.Ε.Κ
Α΄-302) «τρατολογία των Ελλήνων».
Η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των επιτυχόντων στρατευσίμων των
προηγούμενων περιπτώσεων αναβάλλεται από την ημερομηνία έκδοσης
των πινάκων του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του καθοριζόμενου έτους κατάταξης στις
οικείες σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας. Για τη χορήγηση της
αναβολής οι στρατεύσιμοι υποβάλλουν στην αρμόδια στρατολογική
υπηρεσία αίτηση και βεβαίωση επιτυχίας της αρμόδιας υπηρεσίας της
Ελληνικής Αστυνομίας, από την οποία προκύπτουν η ημερομηνία
έκδοσης των πινάκων επιτυχόντων του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, καθώς και το ακαδημαϊκό έτος εγγραφής τους στις
ως άνω σχολές. Η χορηγηθείσα αναβολή κατάταξης διακόπτεται με
αίτηση του ενδιαφερομένου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας ενημερώνουν τις οικείες τρατολογικές Τπηρεσίες για την
εγγραφή των ως άνω επιτυχόντων στις χολές της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Για στρατολογικά θέματα, οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες να
απευθύνονται στα οικεία τρατολογικά Γραφεία.

7.

Οι τριτοετείς Δόκιμοι Τπαστυνόμοι της χολής Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας και ποσοστό πέντε έως δέκα τοις εκατό (5-10%) του αριθμού
των εκπαιδευομένων Δοκίμων Αστυφυλάκων της χολής Αστυφυλάκων,
δύναται να παρακολουθούν, κατ’ έτος, ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης
στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (Κ.Ε.Α.Π.) της
Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου τρατού.
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8.

Οι Δόκιμοι Τπαστυνόμοι και Δόκιμοι Αστυφύλακες υποχρεούνται στην
παρακολούθηση προγραμμάτων εκμάθησης οδήγησης οχημάτων.
Η απόκτηση ή μη υπηρεσιακής άδειας οδήγησης κατά τη διάρκεια της
φοίτησης, λαμβάνεται υπόψη κατά τη βαθμολόγηση της επαγγελματικής
ικανότητας.

9.

Οι σπουδαστές των χολών κατά τη φοίτησή τους, αλλά και για τη
βαθμολογική τους εξέλιξη, κατά τις οικείες διατάξεις, υποβάλλονται
μόνο σε γραπτές εξετάσεις.

10.

Για τη συνεχή παρακολούθηση της υγιεινής τους κατάστασης, κάθε
εξάμηνο ή εκτάκτως υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, στις οποίες
δύναται να περιλαμβάνεται και ο έλεγχος χρήσης απαγορευμένων
ουσιών.

11.

Οι Δόκιμοι Τπαστυνόμοι και Δόκιμοι Αστυφύλακες ασφαλίζονται για
παροχές υγειονομικής περίθαλψης στον Οργανισμό Περίθαλψης
Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), πλέον Π.Ε.Δ.Τ. και υπάγονται
υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον Κλάδο Κύριας ύνταξης του ΙΚΑΕΣΑΜ. Ασφαλίζονται επίσης στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και
πρόνοιας του αστυνομικού προσωπικού, με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ισχύουν για το εν λόγω προσωπικό.

12.

Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη
χολή, δύνανται να συμμετάσχουν στη διαδικασία των εξετάσεων του
ημερήσιου Γενικού Λυκείου για την εισαγωγή τους στη χολή
Αξιωματικών, ως ιδιώτες.
Η αίτηση συμμετοχής κατατίθεται στο Αστυνομικό Σμήμα που
εδρεύει το Σμήμα της χολής που φοιτούν ή στο οικείο Αστυν. Σμήμα
του τόπου όπου διανύουν την πρακτική τους εκπαίδευση, ενώ το
μηχανογραφικό δελτίο σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του
ΤΠ.Π.Ε.Θ.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω, όταν αποφοιτήσουν από τη χολή,
δύνανται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, για την εισαγωγή τους ως Αστυνομικοί στη χολή
Αξιωματικών, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
Επίσης, έχουν τη δυνατότητα, μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου
χρόνου από την έξοδό τους από τη χολή, να διαγωνισθούν για το βαθμό
του Αρχιφύλακα, με προαγωγικές εξετάσεις που γίνονται με μέριμνα
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

13.

Οι αποφοιτήσαντες/σες από τις χολές της Ελληνικής Αστυνομίας
υποχρεούνται να υπηρετήσουν σ’ αυτήν επί ορισμένο χρονικό διάστημα,
χωρίς δικαίωμα παραίτησης, ως εξής:
Οι
Αστυφύλακες οκτώ
έτη
από
την
κατάταξή
τους,
περιλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης.
Οι Τπαστυνόμοι δέκα έτη από την αποφοίτησή τους από τη χολή
Αξιωματικών.
Σο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας δικαιούται να ζητήσει την
έξοδό του από την Τπηρεσία και πριν λήξει ο χρόνος υποχρεωτικής
υπηρεσίας, εάν η παραμονή του στην Τπηρεσία αποβαίνει ιδιαίτερα
επαχθής για την επαγγελματική του σταδιοδρομία σε άλλους τομείς ή

α.
β.
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παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, εφόσον
έχει διανύσει τα 2/3 του χρόνου υποχρεωτικής υπηρεσίας.
14.

Η παρούσα να εκτυπωθεί με μέριμνα του Συπογραφείου της Ελληνικής
Αστυνομίας και να αποσταλεί από τη Διεύθυνση Αστυνομικού
Προσωπικού/Α.Ε.Α., σύμφωνα με τον προσαρτημένο πίνακα
αποδεκτών.
την παρούσα προκήρυξη, επισυνάπτονται υποδείγματα: της αίτησης (Α)
του υποψηφίου/ας, των υπευθύνων δηλώσεων (Β) έως (Δ), του
υποδείγματος (Ε) και των Παραρτημάτων (Δ) και (Ε).

15.

Σο Γραφείο Σύπου- Δημοσίων χέσεων, παρακαλείται να αποστείλει την
παρούσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον ημερήσιο τύπο.
Επισημειωτικά γνωρίζεται ότι η προκήρυξη θα εμφανίζεται και στην
ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.hellenicpolice.gr και στην ιστοσελίδα: «diavgeia.gov.gr».
Ο ΑΡΦΗΓΟΣ
Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ
Αντιστράτηγος
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΨΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΑΡΙΘ.
ΑΝΣΙΣΤΠΨΝ

Α/Α

ΑΠΟΔΕΚΣΕ

1.

Τπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων/Δ-νση
Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. (Για διανομή στις Δ/σεις Β΄
βάθμιας Εκπαίδευσης, τα ημερήσια Γενικά Λύκεια και ημερήσια
ΕΠΑ.Λ. της χώρας).
Τπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων/Δ-νση
Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Π.Ο.Δ.Ε.).
(Για διανομή στα Λύκεια του εξωτερικού).
Τπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού.
Τπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/ Γενική
Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Σοπικής Αυτοδιοίκησης (Για
ενημέρωση των Ο.Σ.Α.).
Τπουργείο Εξωτερικών (Για ενημέρωση των Πρεσβειών και
Προξενείων).
Τπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης/Γενική Διεύθυνση Εργασίας και Ένταξης στην
Απασχόληση/ Δ-νση Απασχόλησης.
Τπουργείο Τγείας (Για την ενημέρωση όλων των Δημόσιων
Νοσοκομείων και των Κέντρων Χυχικής Τγείας της Φώρας,
προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα οι υποψήφιοι/ες για τις
εργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις τους).
Τπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων/ Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού.
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Για διανομή
στα κατά τόπους Γραφεία Ο.Α.Ε.Δ.).
Γ.Ε.ΕΘ.Α
/
Β΄
Κλάδος/Β2/1/Σμ.Εθν.τρατ.Εκπ/σηςΔιακλαδικών χολών (Για διανομή στα Α..Ε.Ι. – Α...Τ.).

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού χεδιασμού/
Τπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

12.
13.

Αρχηγείο Πυροσβεστικού ώματος / Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων
Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού – Σμήμα Κατώτερου
Αστυνομικού Προσωπικού – Γραφείο 5ο (Για εσωτερική διανομή).
ΤΝΟΛΟ :

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
68
80

Σα Τπουργεία και οι Υορείς που ενδεικτικά αποστέλλονται τα προαναφερόμενα
αντίτυπα, παρακαλούνται όπως γνωρίσουν στις υφιστάμενες Τπηρεσίες τους ότι η
προκήρυξη
εμφαίνεται
στην
ιστοσελίδα
της
Ελληνικής
Αστυνομίας
www.hellenicpolice.gr, απ’ όπου μπορούν να εκτυπώσουν αντίτυπα και να διανείμουν
ανάλογα.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γραφείο κ. Αναπλ. Τπουργού (2 αντίτυπα).
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Σάξης (2 αντίτυπα).
3. Γραφεία κ.κ. Αρχηγού-Τπαρχηγού-Προϊσταμένης Επιτελείου - Γενικών Επιθεωρητών Προϊσταμένων Κλάδων - Δ/ντών Διευθύνσεων/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (από 1
αντίτυπο).
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ
Κάθε προκήρυξη συνοδεύεται από ένα (1) έντυπο αίτησης (Α), των υπευθύνων δηλώσεων (Β) έως (Δ),
του υποδείγματος (Ε) και των Παραρτημάτων (Δ) και (Ε).
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Δ)
ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ
ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΨΣΕΡΟΤ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ
ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ - ΓΡΑΥΕΙΟ 5ο

ΣΗΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 2016
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2016

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΚΤΡΙΟΣΕΡΨΝ ΝΟΗΜΑΣΨΝ ΚΑΙ ΨΜΑΣΙΚΨΝ ΑΣΕΛΕΙΨΝ ΠΟΤ
ΑΠΟΚΛΕΙΟΤΝ ΣΟΤ/Ι ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ/Ε ΑΠΟ ΣΙ ΑΣΤΝΟΜΙΚΕ ΦΟΛΕ
[Π.Δ. 11/2014 (Α-17) ως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Υ.400/454/380172/.932
ΑΠΟΥΑΗ ΑΝ.Τ.ΕΘ.Α. (Υ.Ε.Κ. Β΄- 3513 29-12-2014)]
ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ ΟΣΙ Ο ΠΛΗΡΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΜΠΕΡΙΕΦΕΣΑΙ ΣO Ψ ΑΝΨ Π.Δ.
(ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΝΟΗΜΑΣΨΝ ΠΑΘΗΕΨΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΨΝ)

ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ
Παχυσαρκία, ιδιοσυστασιακή αδυναμία έξεως, ρευματοειδής αρθρίτιδα, αγκυλωτική
σπονδυλαρθρίτιδα, χρόνιες αρθρίτιδες, παθήσεις ενδοκρινών αδένων , φυματίωση
οποιουδήποτε οργάνου και υπολείμματα φυματίωσης μετά τη θεραπεία, παλαιά
κατάγματα με ατελή πώρωση, παλαιά κατάγματα που φέρουν υλικό οστεοσύνθεσης
και παρουσιάζουν μικρού βαθμού λειτουργικές διαταραχές, ασυμπτωματική λοίμωξη
από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), μυοσφαιρινουρία από κόπωση,
βεβαιωμένες κακοήθεις νεοπλασίες, συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού,
επίκτητος πρωτοπαθής υποθυρεοειδισμός και υπογοναδισμός, σακχαρώδης
διαβήτης, υπερπαραθυρεοειδισμός, φαιοχρωμοκύττωμα, σύνδρομο Cushing κ.λπ.
ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ
λες οι συστηματικές παθήσεις του νευρικού συστήματος, υπολείμματα από
παλαιές μηνιγγίτιδες και εγκεφαλίτιδες, τραυματικές βλάβες και υπολείμματα
τραυματικών βλαβών του εγκεφάλου (εγκεφαλική θλάση, διάσχιση κ.λπ.) ,αγγειακές
βλάβες και υπολείμματα αγγειακών βλαβών του Κ.Ν.., επιληψία, μυϊκές ατροφίες,
παραλύσεις ή παρέσεις νεύρων, αναπτυξιακές διαταραχές του εγκεφάλου,
μυασθένεια, κ.λπ.
ΧΤΦΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ
Χυχωτικές διαταραχές (σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, λοιπές άτυπες
σχιζοφρενικές ή συναισθηματικές ψυχώσεις), νευρωτικές διαταραχές, διαταραχή από
χρήση παράνομων ουσιών και κατάχρηση ή εξάρτηση από το αλκοόλ, διαταραχή
προσωπικότητας (σχιζοειδική, σχιζότυπη, αντικοινωνική, ψυχαναγκαστική κ.λπ.),
ψυχοσεξουαλικές διαταραχές (όπως η
διαταραχή ταυτότητος φύλου), νοητική
καθυστέρηση, αναπτυξιακή διαταραχή, διαταραχές της μάθησης με έναρξη στην
παιδική ηλικία, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία κ.ά., διαταραχές
συμπεριφοράς με έναρξη στην παιδική ηλικία όπως ενούρηση, εγκόπριση, ΣΙΚ,
τραυλισμός βατταρισμός, υπνοβασία κ.λπ.
ΔΕΡΜΑΣΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ
Ακμή πολύμορφη με αποστημάτια, αιμαγγειώματα μεγάλα εκτεταμένα ή σε
περιορισμένη έκταση (εξαιρούνται τα πολύ περιορισμένα του προσώπου), γυροειδής
αλωπεκία τριχωτού κεφαλής εκτεταμένη, χρόνια κνίδωση, λεύκη εκτεταμένη σε
ακάλυπτα μέρη του σώματος με επίμονες ψυχοσωματικές εκδηλώσεις, ψωρίαση,
σπίλοι πολύ εκτεταμένοι του προσώπου που προκαλούν έντονη δυσμορφία ή σπίλοι
εκτεταμένοι που από τη θέση τους υπόκεινται σε πιέσεις ή τριβές, κ.λπ.
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ΝΟΗΜΑΣΑ ΣΨΝ ΟΡΓΑΝΨΝ ΑΚΟΗ
Έκδηλη δυσμορφία των πτερυγίων και των δύο ώτων ή ολική απώλεια του ενός
πτερυγίου, απλή ξηρά διάτρηση του τυμπανικού υμένα, συγγενείς ή επίκτητες
αποφράξεις του ενός ή και των δύο ακουστικών πόρων, λαβυρινθικός ίλιγγος,
βαρηκοΐα μονόπλευρος ή αμφίπλευρη κρινόμενη ανάλογα με την ακουστική
οξύτητα, κ.λπ.
ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΟΞΤΣΗΣΑ
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν άριστη ακουστική οξύτητα και η επιτρεπόμενη
απώλεια δεν πρέπει να ξεπερνά για κάθε αυτί τα 20 (dΒ) στις συχνότητες 500-10002000 Ηz .τις συχνότητες και από 3000-4000-6000 Ηz η συνολική απώλεια να μην
ξεπερνά τα 180 (dΒ) και στα δύο (2) αυτιά.
ΑΝΨΜΑΛΙΕ-ΠΑΘΗΕΙ ΣΟΤ ΠΡΟΨΠΟΤ
Παραμορφώσεις και δυσμορφία του προσώπου, κατάγματα των γνάθων που δεν
πωρώθηκαν καθόλου ή πωρώθηκαν άσχημα, εκτεταμένος προγναθισμός, κ.λπ.
ΝΟΗΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΨΝ ΣΗ ΟΡΑΗ
Εκτεταμένες βλάβες και δυσλειτουργίες βλεφάρων, πτώση του ενός ή και των δύο
βλεφάρων, βλεφαρόσπασμος του ενός ή και των δύο οφθαλμών, νυσταγμός ή
νυσταγμοειδείς κινήσεις ματιών, στραβισμός, έλλειψη του φακού, εξόφθαλμος,
γλαύκωμα, καταρράκτης κ.λπ.
Οπτική οξύτητα: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 10/10 χωρίς ή
με διόρθωση στον κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις
4 1/2 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο ).
Ψς σφαιρικό ισοδύναμο καθορίζεται το άθροισμα σφαίρας συν το ήμισυ του
κυλίνδρου.
Η επιτυγχανόμενη διόρθωση εκτιμάται σε όλες τις περιπτώσεις με κλασικά γυαλιά
και όχι με φακούς επαφής.
ΝΟΗΜΑΣΑ ΡΙΝΟ
τένωση και των δύο ρινικών κοιλοτήτων που εμποδίζουν μέτρια την αναπνοή,
διάτρηση του ρινικού διαφράγματος που προκαλεί λειτουργικά προβλήματα, χρόνια
ατροφική ρινίτιδα, κάθε διαταραχή της όσφρησης, κιρσοί και άλλες βλάβες της
ρινός που προκαλούν επανειλημμένες ρινορραγίες, κ.λπ.
ΝΟΗΜΑΣΑ ΛΑΙΜΟΤ - ΛΑΡΤΓΓΑ
Ραιβόκρανο, αλλοιώσεις της φωνής που εμποδίζουν ουσιαστικά τη μεταβίβαση
διαταγής ή προστάγματος , αφωνία οιασδήποτε αιτιολογίας, κ.λπ.
ΝΟΗΜΑΣΑ ΥΑΡΤΓΓΟ ΚΑΙ ΟΙΟΥΑΓΟΤ
Σραυματικές ή παθολογικές στενώσεις,
εκκολπώματα που προκαλούν σοβαρά
συμπτώματα , γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος που δεν ανταποκρίνεται στην
κατάλληλη θεραπεία ή υποτροπιάζει συχνά, οισοφάγος Barrett κ.λπ.
ΠΑΘΗΕΙ ΣΟΜΑΣΟ - ΦΕΙΛΕΨΝ
Λυκόστομα έστω και μικρό και μετά από επιτυχημένη εγχείρηση, λαγώχειλος έστω
και περιορισμένος, απώλεια δοντιών όταν εμποδίζει πλήρως τη μάσηση, εκτεταμένες
ρικνωτικές και δύσμορφες ουλές του στόματος, βλάβες της γλώσσας που
δυσκολεύουν την ομιλία, τη μάσηση και την κατάποση κ.λπ.
ΝΟΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΘΨΡΑΚΑ
υγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες στη διάπλαση του θώρακα, που ελαττώνουν τη
χωρητικότητα και προκαλούν μείωση της αναπνευστικής λειτουργίας, ξένα σώματα
στο κύτος του θώρακα που προκαλούν λειτουργικές διαταραχές, χρόνια
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αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βρογχικό άσθμα, βρογχιεκτασίες, μόνιμη
ατελεκτασία, σαρκοείδωση, αερώδεις κύστεις πνεύμονα, σύνδρομο υπνικής άπνοιας
κ.λπ.
ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΨΝ
τεφανιαία νόσος ή ανεπάρκεια στεφανιαίων, συγγενείς παθήσεις της καρδιάς και
των μεγάλων αγγείων, επίκτητες βαλβιδικές παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων
αγγείων, χειρουργημένες ή επίκτητες παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων
αγγείων, μυοκαρδιοπάθειες πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς οποιουδήποτε τύπου,
περικαρδίτιδες υποτροπιάζουσες, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και της αγωγής
του ερεθίσματος, αρτηριακή υπέρταση έστω και μικρού βαθμού,
μόνιμος
κολποκοιλιακός αποκλεισμός οποιουδήποτε βαθμού ή πλήρης αποκλεισμός
δεματίου του Ηis, σύνδρομο Wolf-Parkinson-White μετά από ηλεκτροφυσιολογικό
έλεγχο , εκτεταμένοι κιρσοί με λειτουργικές διαταραχές , σύνδρομο νοσούντος
φλεβοκόμβου , μόνιμη τέλεια αρρυθμία, ανεύρυσμα αορτής, πνευμονική υπέρταση
κ.λπ.
ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΟΙΛΙΑ
Οι κήλες των προσθίων ή των πλαγίων κοιλιακών τοιχωμάτων ή του πυελικού
εδάφους χωρίς επιτυχή χειρουργική επέμβαση που προκαλούν λειτουργικές
διαταραχές, βουβωνοκήλες με σύστοιχη ατελή κάθοδο του όρχεως, υποτροπιάζοντα
πεπτικά έλκη, ελκώδης κολίτιδα, χρόνιες ειδικές και μη κολίτιδες που δεν
ανταποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία, νόσος Crohn ,
μετατραυματική
σπληνεκτομή,
μεγαλοσπληνία,
κίρρωση
ήπατος,
χρόνιες
ηπατίτιδες,
ασυμπτωματική χολολιθίαση κ.λπ.
ΝΟΗΜΑΣΑ ΑΙΜΑΣΟ
Βαριές αναιμίες ακαθόριστης αιτιολογίας, συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες,
ετεροζυγωματικές μορφές μεσογειακών συνδρόμων όταν συνοδεύονται από
αιμολυτική αναιμία μέτριας βαρύτητας, αιμορραγικές και θρομβωτικές διαθέσεις,
πορφυρίες, ανοσοαιμολυτικές αναιμίες, λεμφοϋπερπλαστικές κακοήθειες, ιδιοπαθής
θρομβοπενική πορφύρα, θρομβασθένειες και κληρονομικές θρομβοπενίες κ.λπ.
ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΝΔΤΛΙΚΗ ΣΗΛΗ
Επίμονη χρόνια οσφυαλγία, μεγάλου βαθμού παραμόρφωση της σπονδυλικής
στήλης, συμπιεστικό κάταγμα σώματος έστω και ενός μόνο σπονδύλου που αφορά
ακόμα και λιγότερο από το 25% του ύψους του, αυχενική πλευρά με λειτουργικές
διαταραχές , σύνδρομο σκαληνών μυών με λειτουργικές διαταραχές , ραιβόκρανο
συγγενές ή επίκτητο, σπονδυλολίσθηση με ήπιες λειτουργικές διαταραχές, καλοήθεις
όγκοι .. με λειτουργικές διαταραχές, χειρουργηθείσα κήλη μεσοσπονδυλίου
δίσκου ή κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου με λειτουργικές διαταραχές, σπονδυλοδεσίες
κ.λπ.
ΝΟΗΜΑΣΑ ΝΕΥΡΨΝ - ΟΤΡΗΣΗΡΨΝ
Νεφρεκτομή από οποιαδήποτε αιτία, μονήρης νεφρός, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια,
νεφρωσικό σύνδρομο, χρονία σπειραματονεφρίτιδα, συγγενείς και επίκτητες
ανωμαλίες νεφρών και ουρητήρων, πολυκυστική νόσος των νεφρών, μεταμόσχευση
νεφρού, αγγειίτιδες με νεφρική συμμετοχή κ.λπ.
ΝΟΗΜΑΣΑ ΟΤΡΟΔΟΦΟΤ ΚΤΣΗ
υγγενείς ή επίκτητες παθήσεις της ουροδόχου κύστης με λειτουργικές διαταραχές ,
κακοήθη νεοπλάσματα ουροδόχου κύστης, νευρογενής κύστη, κυστεκτομή για
οποιαδήποτε αιτία και εκτροπή ούρων κ.λπ.
ΝΟΗΜΑΣΑ ΟΤΡΗΘΡΑ – ΓΕΝΝΗΣΙΚΨΝ ΟΡΓΑΝΨΝ
Επισπαδίας ή υποσπαδίας , κρυψορχία ή εκτοπία του ενός όρχεως όταν ο άλλος
παραμένει υγιής , η συγγενής ή επίκτητη έλλειψη του ενός όρχεως για οποιαδήποτε
αιτία, ενώ ο άλλος παραμένει υγιής, στενώματα της ουρήθρας με λειτουργικές
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διαταραχές κ.λπ.
ΝΟΗΜΑΣΑ ΣΨΝ ΑΝΨ ΚΑΙ ΚΑΣΨ ΑΚΡΨΝ
Κάθε μόνιμη συγγενής ή επίκτητη ανωμαλία ως προς τον αριθμό, τον άξονα και τις
σχέσεις των μελών εάν επιφέρει παραμόρφωση ή λειτουργικές διαταραχές αυτών,
απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού, η έλλειψη ή ο ακρωτηριασμός του
αντίχειρα στο ένα χέρι, η δυσκαμψία ή αγκύλωση ή αστάθεια τριών δακτύλων στο
επικρατούν χέρι, συνδεσμικές κακώσεις με αστάθεια μεσαίων αρθρώσεων
(ποδοκνημική, πηχεοκαρπική) με λειτουργικές διαταραχές, κ.λπ.
ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ
Έντονες διαταραχές εμμήνου ρύσεως που ανταποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία
και προκαλούν λειτουργικές διαταραχές, οξείες και χρόνιες παθήσεις των
εξαρτημάτων (σάλπιγγες και ωοθήκες), ενδρομητρίωση (στάδιο ΙΙΙ-IV), απλή
υστερεκτομή, συρίγγια, κυστεοκολπικά, ουρηθροκολπικά μετά από αποτυχία της
χειρουργικής επέμβασης , ακράτεια ούρων μετά από την αποτυχία της κατάλληλης
θεραπείας, κ.λπ.
ΙΔΙΑΙΣΕΡΕ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Α. ΨΜΑΣΟΜΕΣΡΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Δείκτης μάζας σώματος [Π.Δ. 11/2014 (Υ.Ε.Κ. Α΄-17), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει].
Ψς Δ.Μ.. νοείται το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα
προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα.
Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν Δ.Μ.. μεταξύ 19-27 Kg/m2.
Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν Δ.Μ.. μεταξύ 18 – 26 Kg/m2.
(Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος/α με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει Δ.Μ..
74/(1,75Φ1,75) = 24,16.
Β. ΚΤΗΗ
Οι γυναίκες υποψήφιες που τυχόν ευρίσκονται σε κατάσταση κύησης, προς αποφυγή
επιπλοκών στο κυοφορούμενο έμβρυο, οφείλουν να ενημερώνουν τον εξεταστή
γιατρό, προκειμένου να μην υποβληθούν σε ακτινολογικό έλεγχο, ο οποίος/α
περιλαμβάνεται στην υποχρεωτική για όλους/ες τους/ις υποψηφίους/ες υγειονομική
εξέταση.
Ο ΓΙΔΥΘΥΝΤΗΣ
Μιταήλ ΛΑΓΟΜΔΝΟΣ
Αστσνομικός Γιεσθσντής

34

ΑΔΑ: 63ΘΛ465ΦΘΕ-ΑΧΟ

ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ
ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΨΣΕΡΟΤ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ
ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ - ΓΡΑΥΕΙΟ 5ο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Ε)
ΣΗΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 2016
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2016

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ
(ΑΝΔΡΕ-ΓΤΝΑΙΚΕ) ΣΨΝ ΑΣΤΝΟΜΙΚΨΝ ΦΟΛΨΝ
Αγαπητέ (ή) υποψήφιε (α)
Μελέτησε με προσοχή τις παρακάτω γενικές οδηγίες. Πιστεύουμε ότι με την πλήρη ενημέρωσή σου θα
βοηθηθείς στη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων και θα αποφύγεις άσκοπη ταλαιπωρία και
περιττά έξοδα:
Ειδικότερα:
1.
Οι υποψήφιοι/ες, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Τγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για
εξέταση, θα πρέπει να παραλάβουν από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας ή τα οικεία
Αστυνομικά Σμήματα, σε συντρέχουσα περίπτωση, το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επί του
οποίου επικολλάται φωτογραφία και σφραγίζεται από την Τπηρεσία, με το παραπεμπτικό
σημείωμα, για να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο δελτίο
υγειονομικής εξέτασης, στην οικεία στήλη του οποίου, ο αρμόδιος κατά περίπτωση γιατρός
γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντας ευκρινώς την υπογραφή και τη σφραγίδα του.
Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις, μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. (στη
συγκεκριμένη περίπτωση να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από τη γραμματεία του
οικείου νοσοκομείου) ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να είναι
ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα ιατρού.
Η ψυχιατρική εξέταση να πραγματοποιηθεί σε Κρατικά Νοσοκομεία ή σε Κέντρα Χυχικής
Τγείας ή σε Κινητές Μονάδες Χυχικής Τγείας ή σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. ή
από ιδιώτη ιατρό της χώρας.
Επιπλέον, η ψυχιατρική εξέταση των κοινών υποψηφίων τρατιωτικών και Αστυνομικών
χολών, δύναται να πραγματοποιηθεί και στα κατά τόπους τρατιωτικά Νοσοκομεία.
Η συμπλήρωση του δελτίου υγειονομικής εξέτασης να γίνει με αναλυτική αναγραφή όλων των
ανευρεθέντων στοιχείων της εξέτασής σου, σύμφωνα με τις ενδείξεις του εντύπου και όχι με
απλή σημείωση «κατά φύση (κ.φ.)», κυρίως στην οφθαλμολογική εξέταση, ενώ στη
μικροβιολογική εξέταση, να αναγραφούν τα εξής στοιχεία:
2.
τη γενική αίματος: Αιματοκρίτης, αιμοσφαιρίνη, ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια,
πολυμορφοπύρηνα, λεμφοκύτταρα, μεγάλα μονοπύρηνα και ηωσινόφιλα.
α.
τη γενική ούρων: Ειδικό βάρος, λεύκωμα, σάκχαρο, χολοχρωστικές, πυοσφαίρια, ερυθρά.
β.
ε περίπτωση που δεν αναγραφούν αναλυτικά τα ανωτέρω στοιχεία, να προσκομίζεται στην
Επιτροπή η μικροβιολογική εξέταση.
3.
Σο δελτίο αυτό της υγειονομικής εξέτασης να το φυλάξεις μέχρι να παρουσιασθείς στην
Τγειονομική Επιτροπή, στην οποία να φέρεις επίσης μαζί σου, την ακτινογραφία θώρακος, το
ατομικό δελτίο υποψηφίου/ας του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
και την αστυνομική σου ταυτότητα. Αν έχεις προβλήματα όρασης να φέρεις διορθωτικά
γυαλιά και όχι φακούς επαφής.
Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Τγειονομικής Κατάταξης, εσώκλειστες
σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σου) και θα
προσκομίζονται από εσένα προσωπικά στην Τγειονομική Επιτροπή Κατάταξης. Οι εξετάσεις,
εφόσον δεν μπορούν να εκτυπωθούν (π.χ. ακτινογραφίες), μπορούν να προσκομιστούν σε
ηλεκτρονικό δίσκο (CD), επί του οποίου θα επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα
αυτοκόλλητο με τα στοιχεία σου και την ημερομηνία εξέτασης.
4.
Επισημαίνεται ότι εφόσον υφίστανται, κατά την εκτίμηση της Επιτροπής Κατάταξης, σοβαρές
ενδείξεις αναφορικά με τη γνησιότητα των γνωματεύσεων που εκδόθηκαν από ιδιώτες ιατρούς,
δύναται να ζητήσει την επανεξέτασή σου από κρατικό νοσοκομείο.
5.
Η εξέτασή σου στις προκαταρκτικές εξετάσεις θα διαρκέσει τρεις (3) ημέρες. Η ακριβής
ημερομηνία, ο τόπος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθορισθούν με το πρόγραμμα των
προκαταρκτικών εξετάσεων, το οποίο θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και θα αποσταλεί σε όλα τα Αστυνομικά
Σμήματα της Φώρας.
Για να λάβεις γνώση του προγράμματος, θα πρέπει να μεταβείς, χωρίς καμία
ειδοποίηση, στο Αστυνομικό Σμήμα της περιοχής σου, μετά την ως άνω καταληκτική
ημερομηνία, γιατί οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα αρχίσουν άμεσα και μπορεί να έχει
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6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

προγραμματισθεί να εξετασθείς την πρώτη μέρα λειτουργίας των Επιτροπών. Σο πρόγραμμα θα
αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www. hellenicpolice.gr
Εάν είσαι υποψήφιος/α της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού», το πρόγραμμα
των προκαταρκτικών εξετάσεων εκτιμάται ότι θα εκδοθεί περί τα τέλη Αυγούστου με αρχές
επτεμβρίου, θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενημέρωσή
σου και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το επτέμβριο.
Αν είσαι υποψήφιος/α και των χολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των τρατιωτικών
χολών, Ευελπίδων (Σμήμα Όπλων), Ικάρων (Σμήμα Ιπταμένων), Ναυτικών Δοκίμων,
χολής Μονίμων Τπαξιωματικών τρατού Ξηράς (Σμήμα Όπλων) κλπ., δεν υποχρεούσαι
να παραλάβεις δελτίο υγειονομικής εξέτασης και να υποβληθείς σε ιατρικές εξετάσεις. Μπορείς
να υποβληθείς μόνο στις προκαταρκτικές εξετάσεις των εν λόγω χολών με τα κριτήρια της
Ελληνικής Αστυνομίας και να προσκομίσεις βεβαίωση ότι κρίθηκες Ικανός/ή,
θεωρούμενος αυτοδικαίως Ικανός/ή και για τις Αστυνομικές χολές.
Ση βεβαίωση, που θα πάρεις από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή τη τρατιωτική χολή
(πρωτότυπη και όχι φωτοαντίγραφο), θα πρέπει να την προσκομίσεις εντός δύο (2)
ημερολογιακών ημερών στη Διεύθυνση Αστυνομίας που υπάγεται το Αστυνομικό
Σμήμα που υπέβαλες την αίτηση, (δεν είναι απαραίτητο να την προσκομίσεις ο ίδιος), γιατί η
μη προσκόμισή της εγκαίρως θα έχει ως αποτέλεσμα να μη συμπεριληφθεί το όνομά σου στον
πίνακα των Ικανών, που θα αποστείλουμε στο Τπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, μετά το πέρας των προκαταρκτικών εξετάσεων και τελικά να μην είσαι
υποψήφιος/α για τις Αστυνομικές χολές.
Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που υπέβαλες την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε
Αστυνομικό Σμήμα νησιού, στο οποίο δεν εδρεύει Διεύθυνση Αστυνομίας, μπορείς να
προσκομίσεις τη βεβαίωση ικανότητας στο Αστυνομικό Σμήμα.
Αν επιθυμείς να παραλάβεις βεβαίωση ικανότητας για τις Αστυνομικές χολές, για να την
υποβάλεις για την εισαγωγή σου στις χολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, θα πρέπει να το
δηλώσεις με υπεύθυνη δήλωση [ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ] κατά την υποβολή της αίτησης
συμμετοχής.
Με δική σου ευθύνη θα προσέλθεις μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προκαταρκτικών
εξετάσεων, ενώπιον του Προέδρου της Αθλητικής Επιτροπής, στην οποία θα παρουσιαστείς και
θα ζητήσεις τη σχετική βεβαίωση.
Μελέτησε με προσοχή την προκήρυξη και τον ενδεικτικό πίνακα κυριότερων
νοσημάτων και σωματικών ατελειών που αποκλείουν την εισαγωγή σου στις
Αστυνομικές χολές, προκειμένου να μην υποβληθείς στην ταλαιπωρία των
προκαταρκτικών εξετάσεων.
Σο ανάστημά σου θα μετρηθεί τελικά και από την αρμόδια αθλητική επιτροπή.
Εντός των Αστυνομικών χολών, κάθε εξάμηνο, αλλά και εκτάκτως, θα υποβάλλεσαι σε ιατρική
εξέταση για τη συνεχή παρακολούθηση της υγιεινής σου κατάστασης. τις προβλεπόμενες
ιατρικές εξετάσεις, δύναται να περιλαμβάνεται και ο έλεγχος χρήσης απαγορευμένων
ουσιών.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησής σου στις Αστυνομικές χολές, αλλά και για την περαιτέρω
εξέλιξη και επιμόρφωσή σου θα υποβάλλεσαι μόνο σε γραπτές εξετάσεις.
Η κατάταξή σου στην Ελληνική Αστυνομία και η εγγραφή σου στη χολή Αξιωματικών
ή Αστυφυλάκων, θα πραγματοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018.
Για κάθε απορία σου μπορείς να απευθύνεσαι μόνο στον αρμόδιο Αξιωματικό του
Αστυνομικού Σμήματος της περιοχής σου.
Καλή επιτυχία, η Αστυνομική οικογένεια σε περιμένει.

Ο ΓΙΔΥΘΥΝΤΗΣ
Μιταήλ ΛΑΓΟΜΔΝΟΣ
Αστσνομικός Γιεσθσντής
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ (Α)

ΘΔΗ
ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ/
Α

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ/Α
ΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ
Χ ΓΟΚΙΜΟΤ ΤΠΑΣΤΝΟΜΟΤ ή ΑΣΤΦΤΛΑΚΑ

ΠΡΟΟΥΗ

….……..………. 201... (1)
ΠΡΟ : Σν ..…………………………….... (2)

Η θσηνγξαθία λα ζθξαγηζζεί κε ηε
ζθξαγίδα ηεο Τπεξεζίαο

… θαησηέξσ αλαγξαθόκελ.... ππνβάιισ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαγξάθνληαη θαησηέξσ θαη παξαθαιώ λα κε θαηαηάμεηε ζηηο
ρνιέο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο:
Α.Μ.Τ.
Τπεξεζίαο Παξαιαβήο Γηθαηνινγεηηθώλ:

Α/Α Αίηεζεο:

3) ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ/Α

(πκπιεξώλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα)

Κσδηθόο ΤΠ.Π.E.Θ.:

Α.Γ.Σ.:

Δπώλπκν:

Όλνκα:

Μεηξώλπκν:

Φύιν:

Παηξώλπκν:

Ηκ. Γέλλεζεο:

Ύςνο:

Γήκνο:

Πεξηθέξεηα:

Γήκνο:

Πεξηθέξεηα:

Αξηζκόο:

Σειέθσλν:

Δηδηθή Καηεγνξία:

Ιδηόηεηα:

4) ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ
Γεκ. Γηακ/ζκα:

5) ΣΟΠΟ ΓΙΑΜΟΝΗ
Γεκ. Γηακ/ζκα:

Οδόο:

6) ΘΔΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ύζηεκα:

α)

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Με εμεηάζεηο (90%) Απόθνηηνη
Γελ. Λπθείνπ & ΔΠΑ.Λ θιπ(λέν
ζύζηεκα)
Με εμεηάζεηο (90%) Απόθνηηνη
Γελ. Λπθείνπ & ΔΠΑ.Λ. θιπ
(παιαηό ζύζηεκα)
Υσξίο εμεηάζεηο Απόθνηηνη Γελ.
Λπθείνπ & ΔΠΑ.Λ. Β΄νκάδαο (10%)
Με εμεηάζεηο (90%) απνιπηήξην
ΔΠΑ.Λ θιπ, κόλν γηα ρ. Αζη/θσλ
(λέν ζύζηεκα).
Με εμεηάζεηο (90%) απνιπηήξην
ΔΠΑ.Λ θιπ, κόλν γηα ρνιή
Αζη/θσλ(παιαηό ζύζηεκα).
Υσξίο
εμεηάζεηο
(10%)
απνιπηήξην ΔΠΑ.Λ. Α΄ νκάδαο
θιπ, κόλν γηα ρ. Αζη/θσλ
Σέθλν Διιήλσλ ηνπ Δμσηεξηθνύ
Αζιεηήο/ηξηα ρσξίο εμεηάζεηο

β)

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Πνιύηεθλνο/ε θαη ηέθλα ηνπ/εο
Σέθλν αλαπήξνπ θαη ζύκαηνο
πνιέκνπ θ.ιπ.
Σέθλν αγσληζηή Δζληθήο
Αληίζηαζεο
Σέθλν ή ελ ρεξεία ζύδ.
Αζη/θνύ πνπ πέζαλε θαηά ηελ
εθηέιεζε δηαη/λεο ππεξεζίαο
ή εμαηηίαο απηήο
Σέθλν Διιήλσλ πνιηηώλ
παζόλησλ ζπλεπεία
ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο
Γνλέαο ηξηώλ ηέθλσλ θαη
ηέθλα ηνπ/εο

γ)

1.

2.
3.
4.

δ) ΔΣΟ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΔΞΔΣΑΗ (γηα
ππνςεθίνπο/εο κε ην 10%)
2014
2015

7) ΔΙΜΑΙ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟ ΣΑ ΜΗΣΡΧΑ ΑΡΡΔΝΧΝ:……………………………………………………………………
8) ΔΥΧ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΜΔΡΙΓΑ ΣΟ ΓΗΜΟ:……………………………………………………………………………….
9) ΔΥΧ ΔΣΔΡΟΘΑΛΗ ΑΓΔΛΦΙΑ ……………………………………….. ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΥΟΤΝ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΜΔΡΙΓΑ
(Ονοματεπώνσμο Γονέα τοσς)

ΣΟ ΓΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ……………………………………………………………………………………………
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Απόθνηηνο/ε
Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο
Γόθηκνο
Αζηπθύιαθαο
Σέθλν Διιήλσλ ηνπ
Δμσηεξηθνύ
Αζιεηήο/ηξηα ρσξίο
εμεηάζεηο

ΑΔΑ: 63ΘΛ465ΦΘΕ-ΑΧΟ
10) ΥΟΡΗΓΗΘΗΚΔ ΓΔΛΣΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ………………………………………………
Γ.Α.
11) ΔΙΜΑΙ ΟΜΟΓΔΝΗ ΑΠΟ ΣΗ Β. ΗΠΔΙΡΟ, ΣΟΤΡΚΙΑ, ΚΤΠΡΟ…………………….

Α.Σ.

..... ΑΙΣ……….....
(ΤΠΟΓΡΑΦΗ & ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

)

12) ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ:

…………………………………………………………………………..…….
(ΣΙΣΛΟ)

ΒΕΒΑΙΨΗ ΕΛΕΓΦΟΤ ΑΙΣΗΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΗΜΟΜΕΣΡΗΗ
.... ππνγεγξακκελ….. Α.Μ. ..……........ βεβαηώλσ όηη έγηλε έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ελόηεηαο «ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» θαζώο θαη ηεο πιεξόηεηαο θαη εγθπξόηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ ππνςεθίνπ/αο θαη όηη ην
αλάζηεκά η… είλαη .....................………………..…………………………………….. εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ ρσξίο
(νινγξάθσο)
ππνδήκαηα.
12) ΤΝΗΜΜΔΝΑ:
… ΠΑΡΑΛΑΒ… ΚΑΙ ΒΔΒΑΙ...
1.)…………………………………………………………………….
2.)……………………………………………………………………
3.)……………………………………………………………………
4.)……………………………………………………………………
5.)……………………………………………………………………
6.)……………………………………………………………………

(ΤΠΟΓΡΑΦΗ-ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ-ΒΑΘΜΟ-Σ..)

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΑΙΣΗΗ

•

Η αίηεζε ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ/ελ ππνςήθην/α θαη ππνγξάθεηαη ελώπηνλ ηνπ αξκνδίνπ Αμησκαηηθνύ, ν νπνίνο ζα ηελ
παξαιάβεη.
Όια ηα ζηνηρεία ζπκπιεξώλνληαη κε ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ.
ην έληππν ηεο αίηεζεο δελ επηηξέπνληαη δηνξζώζεηο.
Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο θαηεγνξίαο « Υσξίο εμεηάζεηο (10%) απνιπηήξην ΔΠΑ.Λ. Α΄ νκάδαο θιπ, κόλν γηα ρ. Αζη/θσλ»,
κε έηνο ηειεπηαίαο εμέηαζεο ην 2014, δελ πξνθύπηεη ζέζε.
ΔΝΟΣΗΣΑ 1
Αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο.

•

ΔΝΟΣΗΣΑ 2

Αλαγξάθεηαη ην Αζηπλνκηθό Σκήκα, πνπ θαηαηίζεηαη ε Αίηεζε.

•

ΔΝΟΣΗΣΔ 3-4-5

Αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο αξηζκόο ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο πνπ έρεη δνζεί από ην
ΤΠ.Π.Δ.Θ. πκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία ζύκθσλα κε ηηο ελδείμεηο. Σα ζηνηρεία ηνπ
ππνςεθίνπ/αο ζπκπιεξώλνληαη κε βάζε ην Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο θαη γηα
ηνπο νκνγελείο ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ όπσο αλαγξάθνληαη ζην Γειηίν Σαπηόηεηαο ηνπ
ΤΠ.Π.Δ.Θ.
Σν ύςνο ζεκεηώλεηαη από ηνλ αξκόδην Αμησκαηηθό.

•

ΔΝΟΣΗΣΑ 6

•
•
•
•

•
•

•

•
ΠΡΟΟΥΗ:

(α)

Σίζεηαη ν αξηζκόο πνπ αληηζηνηρεί ζην ύζηεκα Δμέηαζεο, όπσο ζα δεισζεί θαη ζην
Μεραλνγξαθηθό δειηίν ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. Οη ππνςήθηνη/εο αζιεηέο/ηξηεο ρσξίο εμεηάζεηο
ζέηνπλ ηνλ αξηζκό (10).
(β)
Σίζεηαη ν αξηζκόο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηά πεξίπησζε Δηδηθή Καηεγνξία πνπ αλήθεη
ν/ε ππνςήθηνο/α, κόλν εθ’ όζνλ θαηαηεζνύλ θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ
πξνβιέπεη ε πξνθήξπμε.
(γ)
Σίζεηαη ν αξηζκόο ηηο αληίζηνηρεο ηδηόηεηαο κε ηελ επηζήκαλζε όηη νη αζιεηέο/ηξηεο πνπ
επηζπκνύλ λα πξνζιεθζνύλ ρσξίο εμεηάζεηο δελ ζα ζπκπιεξώζνπλ ζηελ ελόηεηα (3)
ηνλ θσδηθό ππνςεθίνπ/αο θαη ζηελ ελόηεηα (6) ηελ παξ. (β), γηαηί δελ ζα
ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ.
(δ)
πκπιεξώλεηαη από ηνλ/ελ ππνςήθην/α θαη ηίζεηαη ην γξάκκα (Υ) ζην αληίζηνηρν
ηεηξαγσλίδην.
ΔΝΟΣΗΣΔ 7-8-9
πκπιεξώλεηαη από ηνλ/ελ ππνςήθην/α.
ΔΝΟΣΗΣΑ 10
πκπιεξώλεηαη από ηελ Τπεξεζία πνπ ρνξήγεζε ην δειηίν κε ην γξάκκα (Υ) ζην
αληίζηνηρν ηεηξαγσλίδην.
ΔΝΟΣΗΣΑ 11
πκπιεξώλεηαη από ηνλ/ελ ππνςήθην/α θαη ηίζεηαη ην γξάκκα (Υ) ζην αληίζηνηρν
ηεηξαγσλίδην.
Οη ππνςήθηνη/εο ηεο θαηεγνξίαο «Σέθλα Διιήλσλ ηνπ Δμσηεξηθνύ» δελ ζα ζπκπιεξώζνπλ από ηελ ελόηεηα 6 ην (β).
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ΑΔΑ: 63ΘΛ465ΦΘΕ-ΑΧΟ

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ (Β)
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ΑΔΑ: 63ΘΛ465ΦΘΕ-ΑΧΟ

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ (Γ)
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ΑΔΑ: 63ΘΛ465ΦΘΕ-ΑΧΟ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ [Δ]

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ
(άξζξν 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986)

ΠΡΟ (1) :
Ο/Η Όλνκα :

Δπώλπκν

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα :
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας :
Ημερομηνία Γέννησης

(2)

:

Σόπος Γέννησης :
Αριθμός Δελτίου
Σαυτότητας :
Σόπος κατοικίας

Οδός

Αρ.Σηλεομοιοτύπου
(Fax):
Με αηνκηθή επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο

Αριθ.

Σ.Κ

Δ/νση
Ηλεκτρ.Σαχυδρομείου
(E-mail):
(3)

πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο

παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.1599/1986 δειώλσ όηη :
Θα είκαη ππνςήθηνο/α γηα ηηο ρνιέο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο θαη επηζπκώ λα παξαιάβσ βεβαίσζε
ηθαλόηεηαο γηα ηηο ρνιέο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηελ νπνία ζα πξνζθνκίζσ ζην Ππξνζβεζηηθό ώκα,
ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ εθείλν ζα νξίζεη. Γλσξίδσ όηη απνηειεί απνθιεηζηηθά δηθή κνπ επζύλε λα
δεηήζσ ηε ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο από ηνλ Πξόεδξν ηεο Αζιεηηθήο Δπηηξνπήο, ζηελ νπνία ζα
παξνπζηαζηώ.
Αθήνα …………………………………..201
Ο-Η Γηλ…

Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ε Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα , πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
«Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηό ηνπ ή
ζε άιινλ πεξνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.
(1)
(2)
(3)
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ΑΔΑ: 63ΘΛ465ΦΘΕ-ΑΧΟ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ [Ε]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ
ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ
ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ. & ΑΝΘΡ. ΔΤΝ.
Δ/ΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ

Αθήνα,

Ιου ίου 2016

ΒΕΒΑΙΨΗ
Βεβαιώνεται ότι ο/η κάτωθι αναγραφόμενος/η υποψήφιος/α:
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΨΝΤΜΟ
ΠΑΣΡΨΝΤΜΟ
ΜΗΣΡΨΝΤΜΟ
ΑΡ. ΔΕΛ. ΣΑΤΣ.
ΚΨΔ. ΤΠΟΧ.
ΤΠ.Π.Ε.Θ.
ΣΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝ.
ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΕΥ.
ΤΧΟ
συμμετείχε στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 που
διενήργησε η Ελληνική Αστυνομία και κρίθηκε

Ι Κ Α Ν Ο / Η
για τις χολές της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται για την εισαγωγή του/ης υποψηφίου/ας στις χολές
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ

(Σ..Τ.)
ΠΡΟΟΦΗ: Η παρούσα βεβαίωση πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια Τπηρεσία του
Πυροσβεστικού ώματος με ευθύνη του/ης υποψηφίου/ας, σύμφωνα με τη διαδικασία
που εκείνο έχει ορίσει.
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