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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
 
 

 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  
 
«Κατατακτηρύων εξετϊςεων για την ειςαγωγό, καθ’ υπϋρβαςη, μϋχρι δϋκα (10) 

αςτυνομικών γενικών καθηκόντων, οι οπούοι/εσ εύναι κϊτοχοι πτυχύων Ανωτϊτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων (Α.Ε.Ι.) και Σεχνολογικών Εκπαιδευτικών  Ιδρυμϊτων 

(Σ.Ε.Ι.), ςτη χολό Αξιωματικών Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, κατϊ το εκπαιδευτικό ϋτοσ  

2018 - 2019»  

 

Ο ΑΡΦΗΓΟ  
ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ  

 

 

Έχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατϊξεισ: 

 α. Σου ν.1481/1984 (Υ.Ε.Κ. Α΄-152) «Οργανιςμόσ Υπουργεύου Δημόςιασ Τϊξησ» 

όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

 β.  Σου ν. 2226/1994 (Υ.Ε.Κ. Α΄-122) «Ειςαγωγό, εκπαύδευςη και μετεκπαύδευςη 

ςτισ Σχολϋσ τησ Αςτυνομικόσ Ακαδημύασ….. και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ τροποποιόθηκε και 

ιςχύει. 

 γ.  Σου ν. 2800/2000 (Υ.Ε.Κ. Α΄-41) «Αναδιϊρθρωςη Υπηρεςιών Υ.Δ.Τ, ςύςταςη 

Αρχηγεύου Ελληνικόσ Αςτυνομύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ» όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

                                                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ  
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ΑΣΤΝΟΜΙΑ  
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δ. Σου ν. 4249/2014 (Υ.Ε.Κ. Α΄-73) «Αναδιϊρθρωςη τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ,… 

και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 4281/2014 (Υ.Ε.Κ. Α΄-160) «Μϋτρα 

ςτόριξησ και ανϊπτυξησ τησ ελληνικόσ οικονομύασ, οργανωτικϊ θϋματα Υπουργεύου 

Οικονομικών και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

 ε. Σου π.δ. 75/1987 (Υ.Ε.Κ. Α΄-45) «Αλληλογραφύα και ςυναφό θϋματα του 

Αρχηγεύου Ελληνικόσ Αςτυνομύασ». 

 ςτ. Σου π.δ. 4/1995 (Υ.Ε.Κ. Α΄-1) «Ειςαγωγό ςτισ Σχολϋσ Αξιωματικών και 

Αςτυφυλϊκων με το ςύςτημα των γενικών εξετϊςεων», όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

 ζ. Σου π.δ. 319/1995 (Υ.Ε.Κ. Α΄-174) «Οργανιςμόσ Σχολόσ Αξιωματικών Ελληνικόσ 

Αςτυνομύασ», όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

η. Σου π.δ. 82/2006 (Υ.Ε.Κ. Α΄-86) «Προώποθϋςεισ, δικαιολογητικϊ, εξεταζόμενα 

μαθόματα και διαδικαςύα προαγωγικών εξετϊςεων για την κϊλυψη κενών οργανικών 

θϋςεων Αρχιφυλϊκων γενικών καθηκόντων» όπωσ τροποποιόθηκε με το π.δ. 6/2018 

(Υ.Ε.Κ. Α΄-11) και ιςχύει. 

θ. Σου π.δ. 178/2014 (Υ.Ε.Κ. Α΄-281) «Οργϊνωςη Υπηρεςιών Ελληνικόσ 

Αςτυνομύασ». 

 2. Σην υπ’ αριθ. 6500/1/6-ιγ΄ από 10/07/1995 (Υ.Ε.Κ. Β΄-607) Απόφαςη  Τπουργού 

Δημόςιασ Σϊξησ, όπωσ τροποποιόθηκε με την υπ’ αριθ. 6500/1/6-ιζ΄ από 15/12/1995 

(Υ.Ε.Κ. Β΄-1054) ομούα. 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Ε  

 

Κατατακτόριεσ εξετϊςεισ για την ειςαγωγό καθ’ υπϋρβαςη, μϋχρι δϋκα (10) 

αςτυνομικών γενικών καθηκόντων, οι οπούοι/εσ εύναι κϊτοχοι πτυχύων Α.Ε.Ι. και Σ.Ε.Ι., 

ςτη χολό Αξιωματικών Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, κατϊ το εκπαιδευτικό ϋτοσ 2018 - 2019. 

 

1. Προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςτισ κατατακτόριεσ εξετϊςεισ. 

 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτισ κατατακτόριεσ εξετϊςεισ ϋχουν Ανθυπαςτυνόμοι, 

Αρχιφύλακεσ, Τπαρχιφύλακεσ και Αςτυφύλακεσ οι οπούοι/εσ εύναι κϊτοχοι πτυχύων 

Ανωτϊτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων (Α.Ε.Ι.) και Σεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμϊτων (Σ.Ε.Ι.), εφόςον πληρούν τισ εξόσ προώποθϋςεισ: 

α) Δεν υπερβαύνουν το 30ο ϋτοσ τησ ηλικύασ τουσ, κατϊ την 31η Δεκεμβρύου 

του ϋτουσ διενϋργειασ των εξετϊςεων, δηλαδό την 31/12/2018. Κατϊ ςυνϋπεια, ςτον 
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παρόντα διαγωνιςμό δικαιούνται να ςυμμετϊςχουν όςοι/εσ ϋχουν γεννηθεύ από 

01/01/1989 και μεταγενϋςτερα. 

β) Ϊχουν υγεύα και ϊρτια ςωματικό διϊπλαςη, διαπιςτούμενη από την αρμόδια 

Τγειονομικό Επιτροπό, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ που ιςχύουν κϊθε φορϊ. Διευκρινύζεται 

ότι, προσ υγειονομικό εξϋταςη θα παραπεμφθούν ςτην αρμόδια Τγειονομικό Επιτροπό 

μόνο όςοι/εσ από τουσ/τισ επιτυχόντεσ/ούςεσ ςτισ εξετϊςεισ κληθούν για φούτηςη ςτη 

χολό Αξιωματικών Ελληνικόσ Αςτυνομύασ. 

γ) Ϊχουν ευμενό πρόταςη των ιεραρχικϊ προώςταμϋνων τουσ, από την οπούα να 

προκύπτει ότι ςυγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προςόντα και διαγωγό. 

2.  υμμετοχό ςτισ εξετϊςεισ – Δικαιολογητικϊ. 

 Οι υποψόφιοι/εσ, που πληρούν τισ προώποθϋςεισ τησ παρ. 1 τησ παρούςασ και 

επιθυμούν να ςυμμετϊςχουν ςτισ κατατακτόριεσ εξετϊςεισ, πρϋπει να υποβϊλουν 

αυτοπροςώπωσ ςτισ Τπηρεςύεσ τουσ, επιπϋδου τουλϊχιςτον Αςτυνομικού Σμόματοσ, 

μϋχρι την 09/03/2018 τα εξόσ δικαιολογητικϊ:  

 α) Αύτηςη ςυμμετοχόσ, η οπούα να ςυνταχθεύ, ςύμφωνα με το προςαρτημϋνο 

υπόδειγμα «Α». 

 β) Υωτοαντύγραφο πτυχύου Ανωτϊτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματοσ ό Σεχνολογικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματοσ. 

 γ) Οι υποψόφιοι/εσ που βρύςκονται επύ πτυχύω, να υποβϊλουν μαζύ με τα 

λοιπϊ δικαιολογητικϊ, απλό δόλωςη ςύμφωνα με το προςαρτημϋνο υπόδειγμα «Β» και 

ςτη ςυνϋχεια να υποβϊλουν το πτυχύο τουσ ςτισ Τπηρεςύεσ τουσ, το αργότερο μϋχρι την 

προηγουμϋνη τησ ϋναρξησ των εξετϊςεων ημϋρα, ότοι μϋχρι την 11/05/2018. 

 δ) Οι υποψόφιοι/εσ που κατϋχουν πτυχύο ιςότιμο προσ τα πτυχύα που χορηγούν 

τα Ανώτατα Εκπαιδευτικϊ Ιδρύματα και τα Σεχνολογικϊ Εκπαιδευτικϊ Ιδρύματα, 

υποχρεωτικϊ, πϋραν του τύτλου ςπουδών τησ χολόσ τουσ, να επιςυνϊψουν και πρϊξη 

ιςοτιμύασ αυτού, που χορηγεύται από τη Γραμματεύα τησ χολόσ τουσ. 

ε) Οι υποψόφιοι/εσ που κατϋχουν πτυχύο Εκπαιδευτικού Ιδρύματοσ 

εξωτερικού ιςότιμο προσ τα πτυχύα που χορηγούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικϊ Ιδρύματα 

και τα Σεχνολογικϊ Εκπαιδευτικϊ Ιδρύματα, υποχρεωτικϊ, πϋραν του τύτλου ςπουδών τησ 

χολόσ τουσ, να επιςυνϊψουν και πρϊξη ιςοτιμύασ αυτού, που χορηγεύται από το 

Διεπιςτημονικό Οργανιςμό Αναγνώριςησ Σύτλων Ακαδημαώκών και Πληροφόρηςησ – 

Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (Αγύου Κωνςταντύνου 54, Αθόνα, Τ.Κ. 104 37, τηλ.: 210-5281000, e-mail: 

information_dep@doatap.gr, Υπουργεύο Μακεδονύασ Θρϊκησ–Διοικητόριο, Θεςςαλονύκη, Τ.Κ. 

54 123,  τηλ.: 2310-379371-3, e-mail: thessaloniki@doatap.gr ). 

mailto:information_dep@doatap.gr
mailto:thessaloniki@doatap.gr
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3. Τποχρεώςεισ Διοικητών Τπηρεςιών που δϋχονται τα δικαιολογητικϊ των 

υποψηφύων για τισ εξετϊςεισ. 

 α) Οι Διοικητϋσ των ανωτϋρω Τπηρεςιών ό οι νόμιμοι αναπληρωτϋσ τουσ ό οι 

αξιωματικού που θα οριςθούν για το ςκοπό αυτό από τουσ Διοικητϋσ ό αναπληρωτϋσ τουσ, 

υποχρεούνται, να ενημερώςουν αμϋςωσ μετϊ τη λόψη τησ παρούςησ, τουσ/τισ υπό 

τισ διαταγϋσ τουσ υπηρετούντεσ/ούςεσ με οργανικό θϋςη και με απόςπαςη 

Ανθυπαςτυνόμουσ, Αρχιφύλακεσ, Τπαρχιφύλακεσ και Αςτυφύλακεσ, οι οπούοι/εσ 

ςυγκεντρώνουν τισ προώποθϋςεισ που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 1 αυτόσ και να 

τουσ/τισ ανακοινώςουν με αποδεικτικό (υπόδειγμα «Γ»), το οπούο να τηρόςουν ςτο 

αρχεύο τησ Τπηρεςύασ τουσ, ότι όςοι/εσ από αυτούσ/εσ επιθυμούν να λϊβουν μϋροσ ςτισ 

εξετϊςεισ, απαιτεύται να υποβϊλουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικϊ (παρ. 2 

παρούςασ), απαρϋγκλιτα, εντόσ τησ ταχθεύςασ με την παρούςα προθεςμύα. 

 β) Να ειδοποιόςουν αμϋςωσ μετϊ τη λόψη τησ παρούςασ και με τον 

προςφορότερο τρόπο τουσ Διοικητϋσ των Τπηρεςιών, ςτην περιοχό αρμοδιότητασ των 

οπούων βρύςκονται για οποιονδόποτε λόγο (κϊθε εύδουσ ϊδεια, νοςηλεύα ςε νοςοκομεύα, 

κ.ο.κ.) οι κατϊ τα ανωτϋρω δικαιούμενοι/εσ να ςυμμετϊςχουν ςτισ εξετϊςεισ αςτυνομικού 

τησ δύναμόσ τουσ, ώςτε να εκδηλώςουν εμπροθϋςμωσ τη βούληςό τουσ και να προβούν 

ςτισ λοιπϋσ οφειλόμενεσ ενϋργειεσ. 

 γ) Να μεριμνόςουν για την παραλαβό και τον ϋλεγχο των δικαιολογητικών 

ςυμμετοχόσ των ενδιαφερομϋνων, ωσ προσ την ακρύβεια, την πληρότητα, την ορθό 

ςύνταξη και την εμπρόθεςμη υποβολό τουσ. Συχόν λϊθη που θα επιςημανθούν μετϊ την 

υποβολό των αιτόςεων, ειδικότερα εκεύνα που θα δημιουργόςουν ςυνθόκεσ αποκλειςμού 

υποψηφύων από τισ εξετϊςεισ, θα βαρύνουν τουσ/τισ ύδιουσ/εσ.  

- Επιςημαύνεται ότι τυχόν δικαιολογητικϊ που θα υποβληθούν μετϊ την 

περιοριςτικϊ οριςθεύςα προθεςμύα (09/03/2018), δεν θα γύνονται δεκτϊ, ωσ 

εκπροθϋςμωσ υποβληθϋντα και ο/η αιτών/ούςα δεν θα ςυμμετϋχει ςτισ εν λόγω 

εξετϊςεισ. 

δ) ύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 28 παρ. 6 του ν. 4305/2014 οι Τπηρεςύεσ 

που δϋχονται τα πτυχύα υποχρεούνται για τον ϋλεγχο τησ γνηςιότητασ αυτών. 

Αποτελϋςματα του ελϋγχου να υποβϊλουν ςτισ ϊμεςα προώςτϊμενεσ Τπηρεςύεσ επιπϋδου 

Διεύθυνςησ. 

 ε) Να ςυντϊξουν για κϊθε υποψόφιο/α πρόταςη ικανότητασ ςυμμετοχόσ ςτισ 

εξετϊςεισ (υπόδειγμα «Δ»), λαμβϊνοντασ υπόψη την υπηρεςιακό απόδοςη, το ζόλο και το 
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ενδιαφϋρον για την υπηρεςύα, την πειθαρχικότητα και τη διαγωγό, όπωσ τα ςτοιχεύα αυτϊ 

προκύπτουν από τισ υπηρεςιακϋσ εκθϋςεισ και τα λοιπϊ ςτοιχεύα του ατομικού τουσ 

φακϋλου (παρ. 1β του ϊρθρου 5 του π.δ. 82/2006).  

Για τη ςύνταξη των προτϊςεων ικανότητασ και τη γνωμϊτευςη ς’ αυτϋσ, 

εφαρμόζονται ανϊλογα οι διατϊξεισ για τη ςύνταξη των εκθϋςεων ικανότητασ 

Ανθυπαςτυνόμων, Αρχιφυλϊκων, Τπαρχιφυλϊκων και Αςτυφυλϊκων (π.δ. 15/1986, Φ.Ε.Κ. 

Α΄-8). 

Διευκρινύζεται ότι, ςύμφωνα με το ϊρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 82/2006, όπωσ 

ςυμπληρώθηκε με το ϊρθρο 3 του π.δ. 3/2013 (Υ.Ε.Κ. Α΄-9), δεν ϋχουν δικαύωμα 

ςυμμετοχόσ ςτισ εξετϊςεισ, όςοι/εσ ϋχουν τεθεύ ςε κατϊςταςη διαθεςιμότητασ ό 

ϋχουν παραπεμφθεύ ενώπιον πειθαρχικού ςυμβουλύου, εφόςον μϋχρι την ϋναρξη των 

εξετϊςεων εξακολουθούν να τελούν ςε διαθεςιμότητα ό δεν ϋχει εκδοθεύ τελεςύδικη 

απαλλακτικό απόφαςη του οικεύου πειθαρχικού ςυμβουλύου. 

υνεπώσ, για τισ περιπτώςεισ υποψηφύων που τελούν ςε κατϊςταςη 

διαθεςιμότητασ κατ’ ϊρθρο 15 π.δ. 120/2008 ό ϋχουν εκκρεμεύσ πειθαρχικϋσ υποθϋςεισ 

ενώπιον του πειθαρχικού ςυμβουλύου, θα γύνεται μεν δεκτό η αύτηςό τουσ, αλλϊ η 

πρόταςη ικανότητασ θα ςυντϊςςεται και θα αποςτϋλλεται ευθύσ αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ 

διαθεςιμότητασ ό τησ οριςτικόσ κρύςησ τησ πειθαρχικόσ τουσ υπόθεςησ, εφόςον αυτό ϋχει 

ςυντελεςτεύ μϋχρι την ϋναρξη των εξετϊςεων, προκειμϋνου να ϋχουν τη δυνατότητα να 

ςυμμετϊςχουν ςε αυτϋσ. 

ςτ) Οι αρνητικϋσ προτϊςεισ να εύναι εμπεριςτατωμϋνεσ, πλόρωσ και ειδικϊ 

αιτιολογημϋνεσ, με αναφορϊ ςε ςυγκεκριμϋνα ςτοιχεύα που τηρούνται ςτον ατομικό 

φϊκελο του/τησ αςτυνομικού που υπϋβαλε αύτηςη ςυμμετοχόσ ςτισ εξετϊςεισ, οι οπούεσ 

θα τεκμηριώνουν αναμφιςβότητα τη διατύπωςη των αρνητικών κρύςεων.  

 Παρϊλειψη αναφορϊσ ςοβαρών πειθαρχικών ποινών ό εκκρεμών πειθαρχικών 

υποθϋςεων, οι οπούεσ ςυνιςτούν λόγουσ υποβολόσ αρνητικόσ πρόταςησ, (ςύμφωνα με την 

παρ. 1β του ϊρθρου 5 του π.δ. 82/2006), θα ϋχει ωσ ςυνϋπεια τον καταλογιςμό 

πειθαρχικόσ ευθύνησ ςε βϊροσ του ςυντϊκτη τησ πρόταςησ ικανότητασ. 

ζ) Να υποβϊλουν, το αργότερο μϋχρι την 16/03/2018, ςτισ ϊμεςα προώςτϊμενεσ 

Τπηρεςύεσ επιπϋδου Διεύθυνςησ, τα δικαιολογητικϊ και τισ προτϊςεισ ικανότητασ των 

υποψηφύων, ςτισ  οπούεσ να επιςυνϊπτεται και αντύγραφο του  Α΄ και Β΄ μϋρουσ του 

ατομικού τουσ βιβλιαρύου, με εξαύρεςη τισ ςελύδεσ που αφορούν ϊδειεσ, μεταθϋςεισ και 

μετακινόςεισ. 
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η) Για τουσ/τισ υποψηφύουσ/εσ που θα καταθϋςουν τύτλουσ ςπουδών 

μεταγενϋςτερα ότοι μϋχρι και την προηγούμενη τησ ϋναρξησ των εξετϊςεων ημϋρα, να 

υποβϊλουν (μϋςω P.o.L.) τισ βεβαιώςεισ ςπουδών ςτη Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ και 

Ανϊπτυξησ Ανθρωπύνων Πόρων/Α.Ε.Α., με κοινοπούηςη ςτη χολό Αξιωματικών Ελληνικόσ 

Αςτυνομύασ. 

θ) Δικαιολογητικϊ υποψηφύων που τυχόν τουσ κατατεθούν και για τουσ/τισ 

οπούουσ/εσ δεν εύναι αρμόδιοι να ςυντϊξουν προτϊςεισ ικανότητασ, να τα αποςτεύλουν 

(μϋςω P.o.L.) ςτισ αρμόδιεσ για τη ςύνταξη των προτϊςεων Τπηρεςύεσ. 

 

4. Οφειλόμενεσ ενϋργειεσ Τπηρεςιών επιπϋδου Διευθύνςεων Κλϊδων του 

Αρχηγεύου, Αυτοτελών Κεντρικών Τπηρεςιών, Γενικών Αςτυνομικών Διευθύνςεων 

και των υπαγόμενων ςε αυτϋσ Διευθύνςεων Αςτυνομύασ, Γενικών Περιφερειακών 

Αςτυνομικών Διευθύνςεων και των υπαγόμενων ς’ αυτϋσ Διευθύνςεων 

Αςτυνομύασ  και εξομοιούμενων με αυτϋσ Τπηρεςιών. 

α) Να μεριμνόςουν για τη ςυμπλόρωςη ςτοιχεύων ό για τη διόρθωςη τυχόν 

ςφαλμϊτων ςτα δικαιολογητικϊ των υποψηφύων, μετϊ την παραλαβό τουσ και πριν τη 

διαβύβαςό τουσ ςτη Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ και Ανϊπτυξησ Ανθρωπύνων Πόρων/Α.Ε.Α., 

ορύζοντασ αρμόδιο προσ τούτο, κατϊ την κρύςη τουσ αξιωματικό ό βαθμοφόρο.  

 β) Να υποβϊλουν ςτη Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ και Ανϊπτυξησ Ανθρωπύνων 

Πόρων/Α.Ε.Α. ΑΝΤΠΕΡΘΕΣΨ μϋχρι την 23/03/2018, ςυγκεντρωτικϋσ ονομαςτικϋσ 

καταςτϊςεισ, με αλφαβητικό ςειρϊ (ςυντϊςςοντασ διαβιβαςτικό ςτο P.o.L. ςε μορφό 

html αρχεύου ςύμφωνα με το υπόδειγμα «Ε»), καθώσ και φωτοαντύγραφο του πτυχύου 

τουσ με ςυνημμϋνη την πρϊξη ιςοτιμύασ, όπου απαιτεύται για: 

i) τουσ/τισ υποψηφύουσ/εσ που κρύνονται ομόφωνα ΙΚΑΝΟΙ για τη ςυμμετοχό τουσ 

ςτισ εξετϊςεισ (υπόδειγμα «Σ»). 

ii) τουσ/τισ υποψηφύουσ/εσ που κρύνονται ομόφωνα ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για τη ςυμμετοχό 

τουσ ςτισ εξετϊςεισ ό για την ικανότητα των οπούων υπϊρχει διαφωνύα μεταξύ των 

αρμοδύων για τη ςύνταξη και υποβολό των προτϊςεων ικανότητασ, μαζύ με όλα τα 

δικαιολογητικϊ (υπόδειγμα «Ζ»). 

iii) τουσ/τισ υποψηφύουσ/εσ για τουσ/τισ οπούουσ/εσ δεν ςυντϊςςεται πρόταςη 

ικανότητασ, για όςο χρόνο τελούν ςε κατϊςταςη διαθεςιμότητασ ό ϋχουν παραπεμφθεύ 

ενώπιον του Πειθαρχικού υμβουλύου, μαζύ με όλα τα δικαιολογητικϊ (υπόδειγμα «Η»). 

  Διευκρινύζεται ότι, τα δικαιολογητικϊ των υποψηφύων που κρύθηκαν 

ΙΚΑΝΟΙ, (αιτόςεισ ςυμμετοχόσ, θετικϋσ προτϊςεισ καταλληλότητασ και λοιπϊ ςτοιχεύα του 
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ατομικού φακϋλου των υποψηφύων) ΔΕΝ υποβϊλλονται ςτη Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ και 

Ανϊπτυξησ Ανθρωπύνων Πόρων/Α.Ε.Α., αλλϊ παραμϋνουν ςτο αρχεύο των Τπηρεςιών των 

αιτούντων.  

 iv) Επιπλϋον, χωρύσ να παρακαμφθούν οι διαδικαςύεσ των προηγουμϋνων 

υποπαραγρϊφων (i), (ii) και (iii), να καταχωρύςουν ΑΝΤΠΕΡΘΕΣΨ μϋχρι την 

23/03/2018, ςτην Εφαρμογό «ΠΡΟΑΓΨΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ – ΚΑΣΑΣΑΚΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

ΓΙΑ ΣΗΝ .Α.Ε.Α. 2018», η οπούα βρύςκεται ςτο ςύνδεςμο «Εφαρμογϋσ P.o.L», μόνο τα 

ςτοιχεύα των υποψηφύων που κρύνονται ομόφωνα ΙΚΑΝΟΙ. 

 Για εξουςιοδοτόςεισ ό οδηγύεσ χρόςησ τησ εφαρμογόσ, οι χειριςτϋσ 

αυτόσ να απευθύνονται ςτο Διοικητό ό ςτο Γραμματϋα τησ Τπηρεςύασ, οι οπούοι μόνο εϊν 

ςυνεχύζουν να αντιμετωπύζουν προβλόματα να απευθύνονται ςτουσ περιφερειακούσ 

χειριςτϋσ των Διευθύνςεων (Top Users).  

 την περύπτωςη που διαπιςτωθεύ λϊθοσ ςτα προςωπικϊ ςτοιχεύα 

κϊποιου εκ των υποψηφύων (μητρώο, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο), οι χειριςτϋσ των 

καταχωρύςεων να απευθύνονται ϊμεςα ςτη Διεύθυνςη Αςτυνομικού Προςωπικού/Α.Ε.Α. 

και ςτα τηλϋφωνα 210-7796040, PoL 1168503 και 213-1520370 PoL 1031220 για την 

ορθό αλλαγό των ςτοιχεύων του.  

γ) Να αναφϋρουν ΑΡΝΗΣΙΚΑ, ςε περύπτωςη που δεν υπϊρχουν υποψόφιοι. 

δ) Να αναφϋρουν αμϋςωσ τισ ανακλόςεισ ςυμμετοχόσ των υποψηφύων ςτισ 

εξετϊςεισ, ςτη Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ και Ανϊπτυξησ Ανθρωπύνων Πόρων/Α.Ε.Α., με 

κοινοπούηςη ςτη χολό Αξιωματικών Ελληνικόσ Αςτυνομύασ.  

Οι δηλώςεισ ανϊκληςησ να τηρούνται ςτο αρχεύο των Τπηρεςιών που υποβλόθηκαν. 

ε) Να αποςτεύλουν ςτη Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ και Ανϊπτυξησ Ανθρώπινων 

Πόρων/Α.Ε.Α., ςυγκεντρωτικϊ αποτελϋςματα με ονομαςτικϋσ καταςτϊςεισ του 

ελϋγχου γνηςιότητασ που διενόργηςαν οι υφιςτϊμενεσ Τπηρεςύεσ τουσ, για το ςύνολο 

των υποψηφύων τουσ.  

 

5. Σόποσ και χρόνοσ διενϋργειασ των εξετϊςεων. 

 α) Οι κατατακτόριεσ εξετϊςεισ θα διενεργηθούν, για όλουσ τουσ/τισ 

υποψόφιουσ/εσ, την 12η και 13η Μαΐου 2018, ςτισ εγκαταςτϊςεισ τησ χολόσ 
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Αξιωματικών Ελληνικόσ Αςτυνομύασ (Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 136 71, Αχαρνϋσ 

Αττικόσ). 

 β) Οι εξετϊςεισ θα γύνουν με μϋριμνα και ευθύνη τησ χολόσ Αξιωματικών 

Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, υπό την εποπτεύα και γενικό ευθύνη του Γενικού Επόπτη 

Εξετϊςεων και το ςυντονιςμό τησ Διεύθυνςησ Εκπαύδευςησ και Ανϊπτυξησ Ανθρωπύνων 

Πόρων/Α.Ε.Α., ςύμφωνα με το πρόγραμμα, το οπούο παρατύθεται ςτο ςυνημμϋνο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. 

 

6. Εξεταςτϋα μαθόματα – θϋματα εξετϊςεων. 

α) Οι υποψόφιοι/εσ εξετϊζονται ςτα ακόλουθα μαθόματα: 

(i) Ανϊπτυξη θϋματοσ (Έκθεςη Ιδεών). 

(ii) Ουςιαςτικό και Δικονομικό Ποινικό Δύκαιο. 

(iii) Δημόςιο Δύκαιο (Συνταγματικό - Διοικητικό). 

β) τα προαναφερόμενα μαθόματα οι υποψόφιοι/εσ εξετϊζονται γραπτώσ, η δε 

διϊρκεια τησ εξϋταςησ κϊθε μαθόματοσ ορύζεται ςε δύο (2) ώρεσ από το τϋλοσ τησ 

υπαγόρευςησ του θϋματοσ ςτουσ/ςτισ υποψηφύουσ/εσ. 

γ) Για κϊθε μϊθημα δύνεται μόνο ϋνα (1) θϋμα που αποτελεύται από μύα ό 

περιςςότερεσ ερωτόςεισ τισ οπούεσ οι υποψόφιοι/εσ υποχρεούνται να αναπτύξουν. 

δ) το μϊθημα του Ουςιαςτικού και Δικονομικού Ποινικού Δικαύου το θϋμα 

αποτελεύται από θεωρητικό και πρακτικό μϋροσ. Σο πρακτικό δεν εξϊγεται από το 

θεωρητικό, ςυμπεριλαμβϊνεται όμωσ ςτην καθοριςμϋνη εξεταςτϋα ύλη.  

Σο θεωρητικό και το πρακτικό εύναι ιςοδύναμα και καθϋνα βαθμολογεύται από το 

μηδϋν (0) ϋωσ το δϋκα (10). Σο ϊθροιςμα των δύο (2) βαθμών δύνει το βαθμό του 

μαθόματοσ (παρ.7 του ϊρθρου 7 του π.δ. 82/2006). 

ε) Η εξεταςτϋα ύλη, κατϊ μϊθημα, καθορύζεται ωσ ακολούθωσ: 

 (i) Ανϊπτυξη Θϋματοσ (Έκθεςη Ιδεών).  

Δύνεται για ανϊπτυξη ϋνα ζότημα που αναφϋρεται ςε γενικό θϋμα με περιληπτικό 

τύτλο. Για τη βαθμολογύα του μαθόματοσ αυτού λαμβϊνεται ιδιαύτερα υπόψη η ευρύτητα 

των γνώςεων, η ορθό και ακριβόσ διατύπωςη των ιδεών, η ορθογραφύα και η ςύνταξη. 

 (ii) Ουςιαςτικό και Δικονομικό Ποινικό Δύκαιο. 

(α) Ουςιαςτικό Ποινικό Δύκαιο. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Επιφάνεια%20εργασίας/Προκήρυξη%20Κατατακτηρίων%202017-2018/Προκήρυξη/Προκήρυξη%20κατατακτηριες%202018%20τελευταια.doc%23_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ%23_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Οι υποψόφιοι/εσ εξετϊζονται ςτην ακόλουθη ύλη του Ποινικού Κώδικα, όπωσ ιςχύει 

κατϊ το χρόνο δημοςύευςησ τησ παρούςασ προκόρυξησ: 

Από το Γενικό Μϋροσ: 

- Φρονικϊ όρια ιςχύοσ των ποινικών νόμων (ϊρθρα 1 ϋωσ και 3). 

- Σοπικϊ όρια ιςχύοσ των ποινικών νόμων (ϊρθρα 5 ϋωσ και 8). 

- Ϊννοια όρων του Κώδικα (ϊρθρο 13). 

- Η αξιόποινη πρϊξη (ϊρθρα 14 ϋωσ και 19). 

- Ο ϊδικοσ χαρακτόρασ τησ πρϊξησ (ϊρθρα 20 ϋωσ και 25). 

- Ο καταλογιςμόσ τησ πρϊξησ (ϊρθρα 26 ϋωσ και 35). 

- Απόπειρα (ϊρθρα 42 ϋωσ και 44). 

- υμμετοχό  (ϊρθρα 45 ϋωσ και 49). 

- Κύριεσ ποινϋσ (ϊρθρα 51 ϋωσ και 58). 

- υρροό εγκλημϊτων (ϊρθρα 94, 96 και 98). 

- Παραγραφό (ϊρθρα 111 ϋωσ και 116). 

- Παραύτηςη από την ϋγκληςη (ϊρθρα 117 ϋωσ και 120). 

- Ειδικϋσ διατϊξεισ για ανηλύκουσ (ϊρθρα 121, 126 και 127). 

 

Από το Ειδικό Μϋροσ : 

- Δωροληψύα πολιτικών αξιωματούχων (ϊρθρο 159). 

- Δωροδοκύα πολιτικών αξιωματούχων (ϊρθρο 159 Α). 

- Προςβολϋσ κατϊ τησ πολιτειακόσ εξουςύασ (ϊρθρα 167 ϋωσ και 182Α). 

- Επιβουλό τησ δημόςιασ τϊξησ (ϊρθρα 183 ϋωσ και 187, 193 και 197). 

- Επιβουλό τησ θρηςκευτικόσ ειρόνησ (ϊρθρα 198 ϋωσ και 201). 

- Εγκλόματα ςχετικϊ με το νόμιςμα (ϊρθρα 207 ϋωσ και 215).  

- Εγκλόματα ςχετικϊ με τα υπομνόματα (ϊρθρα 216 ϋωσ και 223). 

- Εγκλόματα ςχετικϊ με την απονομό τησ Δικαιοςύνησ (ϊρθρα 224 ϋωσ και 233). 

- Εγκλόματα ςχετικϊ με την Τπηρεςύα (ϊρθρα 235 ϋωσ και 244, 252, 254, 256, 257, 

258, 259, 263, 263Α και 263Β).  

- Κοινώσ επικύνδυνα εγκλόματα (ϊρθρα 264 ϋωσ και 272). 

- Εγκλόματα κατϊ τησ ζωόσ (ϊρθρα 299 ϋωσ και 307). 

- ωματικϋσ βλϊβεσ (ϊρθρα 308 ϋωσ και 315Α). 

- Εγκλόματα κατϊ τησ προςωπικόσ ελευθερύασ (ϊρθρα 322 ϋωσ και 334). 
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- Εγκλόματα κατϊ τησ γενετόςιασ ελευθερύασ και εγκλόματα οικονομικόσ 

εκμετϊλλευςησ τησ γενετόςιασ ζωόσ (ϊρθρα 336 ϋωσ και 346 και ϊρθρα 348 ϋωσ 

και 353). 

- Εγκλόματα ςχετικϊ με το γϊμο και την οικογϋνεια (ϊρθρα 356,358 ϋωσ και 360). 

- Εγκλόματα κατϊ τησ τιμόσ (ϊρθρα 361, 361Α, 361Β ϋωσ και 368). 

- Παραβύαςη απορρότων (ϊρθρα 370 ϋωσ και  371). 

- Εγκλόματα κατϊ τησ ιδιοκτηςύασ (ϊρθρα 372 ϋωσ και 378, 380 ϋωσ και 384). 

- Εγκλόματα κατϊ των περιουςιακών δικαιωμϊτων (ϊρθρα 385 ϋωσ και 392, 394 

και 399). 

- Ικανοπούηςη παθόντοσ (ϊρθρο 406Α). 

- Επαιτεύα (ϊρθρα 407 και 409). 

 

(β) Δικονομικό Ποινικό Δύκαιο. 

Οι υποψόφιοι/εσ εξετϊζονται  ςτην ακόλουθη ύλη του Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ, 

όπωσ ιςχύει κατϊ το χρόνο δημοςύευςησ τησ παρούςασ προκόρυξησ: 

- Ποινικό δικαιοδοςύα (ϊρθρα 1 και 2). 

- Σα ποινικϊ δικαςτόρια (ϊρθρα  3  ϋωσ και 13). 

- Ποινικό δύωξη:  

  Γενικϋσ διατϊξεισ (ϊρθρα 27 ϋωσ και 35). 

Ϊναρξη και αναβολό τησ ποινικόσ δύωξησ (ϊρθρα 36  ϋωσ και 45Β). 

Ϊγκληςη (ϊρθρα 46 ϋωσ και 53). 

  Ωδεια για δύωξη (ϊρθρα 54 ϋωσ  και 56).  

  Δεδικαςμϋνο (ϊρθρα 57 και 58). 

- Διϊδικοι ςτην ποινικό δύκη: 

 Κατηγορούμενοι (ϊρθρα 72 ϋωσ και 77). 

 Δικαιώματα των διαδύκων (ϊρθρα 96 ϋωσ και 105, 107, 108 και 108Α). 

- Αρμοδιότητα: 

 Αρμοδιότητα καθ’ ύλην (ϊρθρα 109, 112 ϋωσ και 121).  

 Σοπικό αρμοδιότητα (ϊρθρα 122 ϋωσ και 126). 

 Γενικό διϊταξη (ϊρθρο 127).  

- Διαδικαςτικϋσ πρϊξεισ: 

Εκθϋςεισ (ϊρθρα 148 ϋωσ και 153). 

Κοινοποιόςεισ και επιδόςεισ (ϊρθρα 154 ϋωσ και 165). 

Προθεςμύεσ (ϊρθρα 166 ϋωσ και 169). 
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Ακυρότητεσ (ϊρθρα 170 ϋωσ και 176) 

- Οι αποδεύξεισ: 

 Γενικού οριςμού (ϊρθρα 177 ϋωσ και 179).  

 Αυτοψύα (ϊρθρα 180 ϋωσ και 182). 

 Πραγματογνώμονεσ (ϊρθρα 183 ϋωσ και 203). 

 Σεχνικού ύμβουλοι (ϊρθρα 204 ϋωσ και 208).  

 Μϊρτυρεσ (ϊρθρα 209 ϋωσ και 213, 215 ϋωσ και 219, 221 ϋωσ και 227).  

 Διερμηνεύσ (ϊρθρα 233 ϋωσ  και 238Α). 

- Ανϊκριςη: 

 Γενικού οριςμού (ϊρθρα 239 ϋωσ και 242). 

 Προανϊκριςη (ϊρθρα 243 ϋωσ και 245). 

 Κύρια ανϊκριςη (ϊρθρα 246 ϋωσ και 250). 

- Ανακριτικϋσ πρϊξεισ: 

 Γενικϋσ διατϊξεισ (ϊρθρα 251 και 252). 

 Ϊρευνεσ (ϊρθρα 253 ϋωσ και 259). 

 Κατϊςχεςη (ϊρθρα 260 ϋωσ και 269).  

 Απολογύα του κατηγορουμϋνου (ϊρθρα 270 ϋωσ και 274).  

 ύλληψη και προςωρινό κρϊτηςη του κατηγορουμϋνου (ϊρθρα 275 ϋωσ και 284). 

- υνοπτικό διαδικαςύα:  

 Πταύςματα (ϊρθρα 409 ϋωσ και 416).  

 Πλημμελόματα (ϊρθρα 417 ϋωσ και 421, 426 και 427). 

- Ένδικα μϋςα:  

 Γενικού οριςμού (ϊρθρα 462 ϋωσ και 476). 

- Εκτϋλεςη: 

 Αποφϊςεισ εκτελεςτϋσ (ϊρθρα 546 ϋωσ και 554).  

 Αμφιβολύεσ και αντιρρόςεισ ςχετικϊ με την εκτϋλεςη(ϊρθρο 564).  

 Σϋλοσ των ποινών (ϊρθρα  567 και 568). 

 

(iii) Δημόςιο Δύκαιο (υνταγματικό-Διοικητικό). 

(α) υνταγματικό Δύκαιο. 
  Σο εννοιολογικό περιεχόμενο του υνταγματικού Δικαύου, ουςιαςτικό και 

τυπικό ύνταγμα, το περιεχόμενο του υντϊγματοσ. Η ερμηνεύα του υντϊγματοσ. Ϊννοια 

και διακρύςεισ του υντϊγματοσ. Σο τυπικό υνταγματικό Δύκαιο. Ο νόμοσ. Σα διατϊγματα. 

Η νομολογύα των Δικαςτηρύων. Σο Διεθνϋσ Δύκαιο. Σο Ευρωπαώκό Κοινοτικό Δύκαιο. Η 
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ϋννοια «Πολύτευμα». ύγχρονεσ διακρύςεισ των πολιτευμϊτων. Η δημοκρατικό αρχό ςτο 

ύνταγμα. Η αρχό τησ «Προεδρευόμενησ» Δημοκρατύασ ςτο ύνταγμα. Η αρχό του 

Κρϊτουσ Δικαύου. Η αρχό τησ διϊκριςησ των λειτουργιών. Η Βουλό. Ο Πρόεδροσ τησ 

Δημοκρατύασ. Η Κυβϋρνηςη. Ατομικϊ και κοινωνικϊ δικαιώματα. 

(β) Διοικητικό Δύκαιο. 
 - Ϊννοια του διοικητικού δικαύου: Ϊννοια και οριςμόσ του δικαύου, διϊκριςη του 

δικαύου ςε ιδιωτικό και ςε δημόςιο. 

 - Οι πηγϋσ του διοικητικού δικαύου. 

 - Ϊννοια και εύδη των διοικητικών οργϊνων: Όργανα κρατικϊ, με τη ςτενό ϋννοια 

και όργανα ϊλλων δημοςύου δικαύου προςώπων, διοικητικϊ όργανα ϊμεςα και ϋμμεςα, 

δημόςιοι υπϊλληλοι και επύτιμοι λειτουργού, διοικητικϋσ Αρχϋσ και «κυρύωσ υπϊλληλοι», 

διοικητικϊ όργανα μονομελό και διοικητικϊ όργανα ςυλλογικϊ, διοικητικϊ όργανα 

κεντρικϊ και διοικητικϊ όργανα περιφερειακϊ. 

 - Οι Δημόςιεσ Τπηρεςύεσ- Η οργανικό ςχϋςη τησ διοικητικόσ ιεραρχύασ: Οι 

Διοικητικϋσ Τπηρεςύεσ, οργανικό ϋννοια, κατηγορύεσ, ϋννοια διοικητικόσ ιεραρχύασ. 

 - Σα ςυςτόματα διοικητικόσ οργϊνωςησ: Γενικϊ γνωρύςματα των διοικητικών 

ςυςτημϊτων. ύςτημα διοικητικόσ οργϊνωςησ ςυγκεντρωτικό και ςύςτημα οργϊνωςησ 

αποκεντρωτικό: Ϊννοια (πλεονεκτόματα τησ αποκϋντρωςησ, εφαρμογϋσ τησ διοικητικόσ 

αποκϋντρωςησ ςτην Ελλϊδα). ύςτημα αυτοδιούκηςησ: Ϊννοια αυτοδιούκηςησ, 

πλεονεκτόματα τησ εν γϋνει αυτοδιούκηςησ, όπωσ ιςχύουν ςόμερα. 

 - Η κρατικό διοικητικό οργϊνωςη: Οργϊνωςη τησ κεντρικόσ διοικόςεωσ: Ο 

αρχηγόσ τησ «εκτελεςτικόσ εξουςύασ», ο πρωθυπουργόσ και οι υπουργού, το Τπουργικό 

υμβούλιο, τα Τπουργεύα, το υμβούλιο τησ Επικρατεύασ, το Νομικό υμβούλιο του 

Κρϊτουσ. 

 - Οι θεςμού που διϋπουν τουσ δημοςύουσ υπαλλόλουσ: Ϊννοια, κατηγορύεσ 

(πολιτικού – ςτρατιωτικού – δικαςτικού – ιςόβιοι – μόνιμοι - ϋκτακτοι), διοριςμόσ δημοςύων 

υπαλλόλων. Η υποχρϋωςη υπακοόσ των δημοςύων υπαλλόλων. Πειθαρχικϋσ, αςτικϋσ και 

ποινικϋσ ευθύνεσ των δημοςύων υπαλλόλων. 

 - Η αρχό τησ νομιμότητασ ςτη δρϊςη τησ δημόςιασ διούκηςησ: Ϊννοια τησ αρχόσ 

τησ νομιμότητασ, οι «γενικού κανόνεσ νομιμότητασ» που διϋπουν την αιτιολόγηςη των 

πρϊξεων τησ εκτελεςτικόσ εξουςύασ, την ανϊκληςη και την αναδρομικότητϊ τουσ. 

 - Δύο μορφϋσ αρμοδιότητασ: δϋςμευςη και διακριτικό ευχϋρεια: Ϊννοια και το 

περιεχόμενο τησ διϊκριςησ- η διακριτικό ευχϋρεια- διϊκριςη μεταξύ δϋςμευςησ και 

διακριτικόσ ευχϋρειασ. 
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 - Αρμοδιότητεσ επεμβϊςεων που απορρϋουν από τισ ιεραρχικϋσ ςχϋςεισ:  

Ιεραρχικόσ  ϋλεγχοσ επύ των πρϊξεων των υποδεϋςτερων Αρχών, αύτηςη θεραπεύασ και 

ιεραρχικό προςφυγό, αναφορϋσ προσ τη δημόςια διούκηςη, αύτηςη θεραπεύασ και ϊτυπη 

ιεραρχικό προςφυγό, ενδικοφανεύσ προςφυγϋσ. 

 

7. Βαθμολογύα εξεταζόμενων μαθημϊτων. 

 α) Για τη βαθμολόγηςη των γραπτών των εξεταζομϋνων μαθημϊτων, 

ςυγκροτούνται εξεταςτικϋσ επιτροπϋσ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ διατϊξεισ του 

ϊρθρου 9 του π.δ. 82/2006 και τησ υπ’ αριθ. 6500/1/6-ιγ΄ από 10/07/1995 Τπουργικόσ 

Απόφαςησ.  

 Κϊθε μϋλοσ τησ επιτροπόσ, αρχόσ γενομϋνησ από τον οικεύο καθηγητό αξιολογεύ κϊθε 

γραπτό και βαθμολογεύ αυτό, λαμβϊνοντασ υπόψη και τισ ρυθμύςεισ των διατϊξεων των 

παραγρϊφων 6 και 7 του ϊρθρου 7 του π.δ. 82/2006. 

 Αν η βαθμολογύα ενόσ μϋλουσ διαφϋρει από τη βαθμολογύα των ϊλλων μελών 

περιςςότερο από δύο (2) βαθμούσ, γύνεται επανεξϋταςη του γραπτού από τα μϋλη τησ 

επιτροπόσ και αναθεώρηςη τησ βαθμολογύασ για την ϊρςη τησ διαφορϊσ. 

 ε περύπτωςη που δεν αύρεται η διαφορϊ, ο βαθμόσ των μελών προςαρμόζεται 

υποχρεωτικϊ  ςτο βαθμό του καθηγητό, με τη διαφορϊ των δύο (2) μονϊδων. 

 β) Ο βαθμόσ κϊθε μαθόματοσ προκύπτει από το ϊθροιςμα των βαθμών των μελών 

τησ εξεταςτικόσ επιτροπόσ. Ο γενικόσ βαθμόσ επιτυχύασ κϊθε υποψηφύου προκύπτει 

από το ϊθροιςμα των βαθμών όλων των μαθημϊτων. 

 γ) Για την επιτυχύα υποψηφύων δεν τύθεται θϋμα βϊςησ ςε κανϋνα μϊθημα 

(ςύμφωνα με την 6500/1/6-ιγ΄ από 10/7/1995 Υπουργικό Απόφαςη). 

δ) Επιτυχών θεωρεύται ο/η υποψόφιοσ/α που ςυγκεντρώνει το 50% τησ 

ςυνολικόσ βαθμολογύασ ςτα εξεταζόμενα μαθόματα.  

ε) Πϋραν των προβλεπομϋνων ςτισ διατϊξεισ του ϊρθρο 17 παρ. 3 του π.δ. 82/2006 

επιτρϋπεται η αναβαθμολόγηςη του γραπτού υπό ςυγκεκριμϋνεσ προώποθϋςεισ  

(ϊρθρο 18Α του π.δ. 82/2006). 

 υγκεκριμϋνα κϊθε υποψόφιοσ/α που ςυμμετεύχε ςτισ γραπτϋσ εξετϊςεισ των 

εξεταζομϋνων μαθημϊτων και ςυγκεντρώνει το 40% τησ ςυνολικόσ βαθμολογύασ ςε 

αυτϊ (ότοι, 72 μονϊδεσ τουλϊχιςτον ςε ςύνολο 180), δύναται να υποβϊλει αύτημα 

αναβαθμολόγηςησ ςε ϋνα ό περιςςότερα από τα μαθόματα ςτα οπούα εξετϊςθηκε, μϋςα 

ςε αποκλειςτικό προθεςμύα επτϊ (7) ημερολογιακών ημερών από την κοινοπούηςη των 

βαθμολογιών και του τελευταύου μαθόματοσ. Οι υποψόφιοι/εσ που υπϊγονται ςτην 
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περύπτωςη γ΄ τησ παραγρϊφου 5 του ϊρθρου 9 του π.δ. 82/2006, δεν ϋχουν δικαύωμα 

υποβολόσ αιτόματοσ αναβαθμολόγηςησ. Σο αύτημα αναβαθμολόγηςησ υποβϊλλεται από 

τον/την ύδιο/-α τον/την υποψόφιο/-α ςτην Τπηρεςύα του/τησ, διαβιβϊζεται (μϋςω PoL) 

αυθημερόν και ιεραρχικϊ ςτη Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ και Ανϊπτυξησ Ανθρωπύνων 

Πόρων/Α.Ε.Α. και δεν ανακαλεύται για κανϋνα λόγο. Αιτόματα υποψηφύων για 

αναβαθμολόγηςη γραπτού που περιϋρχονται ςτη Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ και Ανϊπτυξησ 

Ανθρωπύνων Πόρων/Α.Ε.Α. τα οπούα δεν πληρούν τισ προώποθϋςεισ του πρώτου εδαφύου 

τησ παρούςασ παραγρϊφου, δεν γύνονται δεκτϊ και απορρύπτονται με απόφαςη του 

Διευθυντό αυτόσ. 

Οι βαθμού που προκύπτουν από την επιτροπό αναβαθμολόγηςησ αποτελούν την 

οριςτικό βαθμολογύα του γραπτού και βϊςει αυτών καταρτύζεται ο τελικόσ πύνακασ 

αποτελεςμϊτων.  

Η βαθμολογύα τησ εξεταςτικόσ επιτροπόσ δεν λαμβϊνεται υπόψη. Νϋα αύτηςη 

αναβαθμολόγηςησ του γραπτού δεν εύναι επιτρεπτό, ακόμη και ςτην περύπτωςη που η 

νϋα βαθμολογύα εύναι χαμηλότερη τησ αρχικόσ (ϊρθρο 18Α του π.δ. 82/2006). 

ςτ) ε περύπτωςη που ιςοβαθμούν δύο ό περιςςότεροι υποψόφιοι/εσ, 

προηγούνται ςτη ςειρϊ επιτυχύασ οι ϋχοντεσ/ουςεσ υψηλότερη βαθμολογύα κατϊ μϊθημα, 

με τη ςειρϊ που αναγρϊφονται ςτην περύπτωςη α΄ τησ παραγρϊφου 6 τησ παρούςασ. 

ε περύπτωςη ιςοβαθμύασ ςε όλα τα μαθόματα, η ςειρϊ επιτυχύασ καθορύζεται με 

κλόρωςη, που διενεργεύ η Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ και Ανϊπτυξησ Ανθρωπύνων 

Πόρων/Α.Ε.Α. παρουςύα των ενδιαφερομϋνων και για την οπούα ςυντϊςςεται ςχετικό 

πρακτικό. (παρ. 8 ϊρθρου 18 του π.δ. 82/2006). 

ζ) ε περύπτωςη ιςοβαθμύασ για την κατϊληψη τησ τελευταύασ θϋςησ, ειςϊγεται 

μόνον ο/η πρώτοσ/η από τουσ/τισ ιςοβαθμούντεσ/ςεσ, η ςειρϊ επιτυχύασ του/τησ 

οπούου/ασ καθορύζεται ςύμφωνα με τη διαδικαςύα του προηγούμενου εδαφύου. (παρ. 9 

ϊρθρου 18 του π.δ. 82/2006). 

η) Σα γραπτϊ των εξετϊςεων θεωρούνται απόρρητα ϋγγραφα και φυλϊςςονται 

ςτη χολό Αξιωματικών Ελληνικόσ Αςτυνομύασ. Μετϊ την παρϋλευςη ενόσ (1) ϋτουσ από 

την κύρωςη των πινϊκων επιτυχόντων και αποτυχόντων, τα γραπτϊ καταςτρϋφονται, 

εκτόσ αν υπϊρχει δικαςτικό εκκρεμότητα. (παρ. 10 ϊρθρου 18 του π.δ. 82/2006). 

 

8. Λοιπϊ πληροφοριακϊ ςτοιχεύα. 

α) Οι Τπηρεςύεσ που θα δεχθούν τα δικαιολογητικϊ των υποψηφύων, καθώσ και οι 

προώςτϊμενεσ Τπηρεςύεσ τουσ, που θα υποβϊλουν τα προαναφερόμενα ςτοιχεύα ςτη 
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Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ και Ανϊπτυξησ Ανθρωπύνων Πόρων/Α.Ε.Α., παρακαλούνται για 

τον ενδελεχό ϋλεγχο αυτών όςον αφορϊ ςτην εγκυρότητα, ςυμπλόρωςη, διόρθωςη 

ςφαλμϊτων, παρϋχοντασ τισ αναγκαύεσ διευκρινόςεισ και οδηγύεσ ςτο εμπλεκόμενο ςτη 

διαδικαςύα προςωπικό τουσ. 

β) οβαρϋσ πειθαρχικϋσ υποθϋςεισ αςτυνομικών για παραπτώματα, που 

διαπρϊχθηκαν μετϊ τη ςύνταξη των προτϊςεων ικανότητασ ωσ υποψηφύων και πριν τη 

διενϋργεια των εξετϊςεων, να αναφϋρονται αμϋςωσ, με γνώμη των καθ’ ιεραρχύα 

προώςταμϋνων ςτη Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ και Ανϊπτυξησ Ανθρωπύνων Πόρων/Α.Ε.Α., 

προκειμϋνου να τύθεται κϊθε περύπτωςη ξεχωριςτϊ υπόψη του αρμοδύου διοικητικού 

οργϊνου για τη λόψη απόφαςησ, αναφορικϊ με τη ςυμμετοχό ό όχι του/τησ 

υποψηφύου/ασ ςτισ κατατακτόριεσ εξετϊςεισ. 

γ) Αν διαπιςτωθεύ, μετϊ από Ϊνορκη Διοικητικό Εξϋταςη ότι δόκιμοσ υπαςτυνόμοσ 

ειςόχθη ςτη χολό, με βϊςη ψευδό ό ανακριβό δικαιολογητικϊ, εκτόσ από τισ τυχόν 

ποινικϋσ ευθύνεσ που ϋχει, αποβϊλλεται από τη χολό και επανϋρχεται ςτο βαθμό και τη 

θϋςη τησ επετηρύδασ που κατεύχε πριν την ειςαγωγό του ςε αυτό. 

δ) Επιςημαύνεται ότι ο τρόποσ και ο χρόνοσ διαγραφόσ των ποινών, 

προβλϋπεται από το ϊρθρο 56 του π.δ. 120/2008, π.χ. επιβληθεύςα ποινό «Αργύασ με 

πρόςκαιρη παύςη», την 01/01/2010, διαγρϊφεται μετϊ από 8 ϋτη, ότοι 01/01/2018. Εϊν 

όμωσ μϋςα ςε αυτό το χρονικό διϊςτημα, λ.χ. την 01/01/2011, ϋχει επιβληθεύ και ϊλλη 

πειθαρχικό ποινό (π.χ. η ποινό του προςτύμου), ο χρόνοσ διαγραφόσ τησ ποινόσ του 

προςτύμου, επϋρχεται μετϊ την πϊροδο του χρόνου που προβλϋπεται γι’ αυτό, δηλ. τησ 

5ετύασ, ο οπούοσ όμωσ χρόνοσ, υπολογύζεται από τη λόξη του χρόνου που προβλϋπεται για 

την πρώτη. υνεπώσ, η προαναφερόμενη επιβληθεύςα την 01/01/2011, ποινό προςτύμου, 

δεν διαγρϊφεται την 01/01/2016, αλλϊ ο χρόνοσ διαγραφόσ τησ, αρχύζει να υπολογύζεται 

από την 01/01/2018, τότε που διαγρϊφηκε η προ 8ετύασ (01/01/2010) επιβληθεύςα 

ποινό τησ αργύασ με πρόςκαιρη παύςη. 

ε) Για τον αποκλειςμό του/τησ υποψηφύου/ασ από τισ εξετϊςεισ, λαμβϊνεται 

υπόψη η διϊπραξη πειθαρχικού παραπτώματοσ, εφόςον μαρτυρεύ προφανό διαφθορϊ 

χαρακτόρα ό αναξιοπρεπό διαγωγό ό αδιαφορύα ό βαριϊ αμϋλεια περύ την εκτϋλεςη των 

υπηρεςιακών καθηκόντων, καθώσ και η καθ’ ϋξη διϊπραξη πειθαρχικών παραπτωμϊτων 

(παρ. 1α του ϊρθρου 6 του π.δ.  82/2006). 

ςτ) Η κατανομό των υποψηφύων ςτισ αύθουςεσ - διανομό γραφικόσ ύλησ, οι 

εξεταςτικϋσ επιτροπϋσ-καθόκοντα, οι επιτροπϋσ αναβαθμολόγηςησ, ο Γενικόσ Επόπτησ 

Εξετϊςεων - Επόπτεσ Εξετϊςεων – επιτηρητϋσ -καθόκοντα, η κατϊρτιςη - κλόρωςη 
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θεμϊτων, οι υποχρεώςεισ των υποψηφύων, η διενϋργεια εξετϊςεων, η υποβολό ενςτϊςεων, 

η βαθμολόγηςη γραπτών, η αναβαθμολόγηςη των γραπτών, οι επιτροπϋσ αποκϊλυψησ 

αυτών, η αποκϊλυψη των γραπτών, η κϊλυψη των γραπτών ςε περύπτωςη 

αναβαθμολόγηςησ, η ανακούνωςη των βαθμολογιών, η ςύνταξη και κύρωςη πινϊκων 

αποτελεςμϊτων, καθώσ και η ανακούνωςη των αποτελεςμϊτων, καθορύζονται από τισ 

οικεύεσ διατϊξεισ των ϊρθρων 8 ϋωσ 19 του π.δ. 82/2006 (Υ.Ε.Κ. Α΄-86) όπωσ 

τροποποιόθηκαν με το π.δ. 6/2018 (Υ.Ε.Κ. Α΄-11) και ιςχύουν. 

ζ) Οι μετακινόςεισ των υποψηφύων για ςυμμετοχό ςτισ εξετϊςεισ, θα 

πραγματοποιηθούν αδαπϊνωσ για το Δημόςιο.  

η) Για κϊθε ςχετικό πληροφορύα οι Τπηρεςύεσ, μπορούν να απευθύνονται ςτο 

Σμόμα Εκπαιδεύςεων τησ Διεύθυνςησ Εκπαύδευςησ και Ανϊπτυξησ Ανθρωπύνων Πόρων 

του Αρχηγεύου Ελληνικόσ Αςτυνομύασ. (Σηλϋφωνα: 213-1520482 & Ρ.ο.L.: 1033130-

1033131). 

θ) Κατ’ εφαρμογό τησ υπ’ αριθ. 72941/09/205804 από 27/11/2009 διαταγόσ  

(περύ τησ εφαρμογόσ: «Ηλεκτρονικό αλληλογραφύα»), η αλληλογραφύα να υποβληθεύ 

ηλεκτρονικϊ, μόνο μϋςω PοL. 

 

9. Τγειονομικό εξϋταςη. 

α) Οι υποψόφιοι/εσ, οι οπούοι/εσ θα κριθούν ειςακτϋοι/εσ ςτη χολό Αξιωματικών 

Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, υποβϊλλονται με μϋριμνα αυτόσ, μετϊ την ϋκδοςη των 

αποτελεςμϊτων και πριν την ονομαςύα τουσ ωσ Δόκιμοι Τπαςτυνόμοι, ςε υγειονομικϋσ 

εξετϊςεισ ενώπιον τησ αρμόδιασ Ανωτϊτησ Τγειονομικόσ Επιτροπόσ (Α.Τ.Ε.), ςύμφωνα με 

τα οριζόμενα ςτισ διατϊξεισ για την Τγειονομικό Τπηρεςύα τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ.  

β) Όςοι/εσ από αυτούσ/εσ κριθούν, για λόγουσ υγεύασ, μη ικανού/εσ, δεν 

ονομϊζονται Δόκιμοι Τπαςτυνόμοι και θεωρούνται αποτυχόντεσ. Για τη ςυμπλόρωςη των 

κενών θϋςεων καλούνται υποψόφιοι/εσ από τον πύνακα επιλαχόντων, κατϊ ςειρϊ 

επιτυχύασ. 

γ) Ειδικϊ οι γυναύκεσ που κρύνονται μη ικανϋσ, λόγω κύηςησ ό λοχεύασ, ειςϊγονται 

για φούτηςη ςτη χολό Αξιωματικών Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, εύτε ςτην ύδια εκπαιδευτικό 

περύοδο, εύτε ςτην επόμενη, εφόςον κριθούν ικανϋσ από την Α.Τ.Ε. και δεν απώλεςαν τα 

απαιτούμενα προςόντα, εκτόσ του ορύου ηλικύασ. 

 

10.  Λόγοσ αποκλειςμού από τισ εξετϊςεισ. 
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Αποκλεύονται από τισ εξετϊςεισ οι υποψόφιοι/εσ, οι οπούοι/εσ βρύςκονται ςτισ 

πτυχιακϋσ εξετϊςεισ, αν δεν προςκομύςουν ςτισ Τπηρεςύεσ τουσ, μϋχρι την προηγούμενη 

τησ ϋναρξησ των εξετϊςεων, τον απαιτούμενο τύτλο ςπουδών ό βεβαύωςη τησ γραμματεύασ 

τησ χολόσ τουσ, ότι εκπλόρωςαν όλεσ τισ υποχρεώςεισ τουσ και απομϋνει μόνο η 

ορκωμοςύα τουσ. 

 

11. Υούτηςη ςτη χολό. 

α) Αν υποψόφιοσ/α, από την υποβολό τησ πρόταςησ ικανότητασ, μϋχρι την 

προηγούμενη ημϋρα τησ ονομαςύασ του/τησ, ωσ Δοκύμου Τπαςτυνόμου, απώλεςε 

ϋςτω και ϋνα από τα προβλεπόμενα ςτισ διατϊξεισ του π.δ. 82/2006 προςόντα, 

διαγρϊφεται από τον πύνακα επιτυχόντων με αιτιολογημϋνη απόφαςη του κ. 

Προώςταμϋνου Κλϊδου Διοικητικόσ Τποςτόριξησ και Ανθρωπύνου Δυναμικού/Α.Ε.Α., που 

κοινοποιεύται ςτον/ςτην ενδιαφερόμενο/η και ςτην Τπηρεςύα του/τησ. 

β) Η φούτηςη ςτη χολό, η οπούα εύναι ιςότιμη με Ανώτατο Εκπαιδευτικό άδρυμα, 

διαρκεύ οκτώ (8) εξϊμηνα, οι επιτυχόντεσ/ουςεσ εγγρϊφονται ςτο Γ΄ εξϊμηνο ςπουδών 

και ςυνεκπαιδεύονται με τουσ λοιπούσ/ϋσ Δόκιμουσ Τπαςτυνόμουσ, για τουσ/τισ 

οπούουσ/εσ ιςχύουν οι διατϊξεισ του ϊρθρου 22 παρ. 2 του π.δ.319/1995 όπωσ 

τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 1 του π.δ. 89/2015, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατϊξεισ τησ υπ’ 

αριθ. 6500/2/5-ξ΄ από 16/1/2016 Τπουργικόσ Απόφαςησ. 

γ) Οι απόφοιτοι αναλαμβϊνουν υποχρϋωςη 10ετούσ παραμονόσ ςτο ώμα, 

μετϊ την ονομαςύα τουσ ςε αξιωματικούσ. 

Οι Δόκιμοι Τπαςτυνόμοι που αποβϊλουν την ιδιότητϊ τουσ αυτό για οποιονδόποτε 

λόγο, εκτόσ από λόγουσ υγεύασ, υποχρεούνται να καταβϊλουν ςτο Δημόςιο 

αποζημύωςη, που εύναι ύςη με το γινόμενο του 65% του ςυνόλου των καθαρών μηνιαύων 

αποδοχών Τπαςτυνόμου Β΄, επύ τον αριθμό των μηνών που ϋχουν φοιτόςει ςτη χολό 

(ϊρθρο 44 παρ. 5 του ν. 3731/2008 Υ.Ε.Κ. Α- 263).  

  

 12.  Η  Διεύθυνςη Διεθνούσ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ /Α.Ε.Α. παρακαλεύται να 

μεριμνόςει για την ϋγκαιρη ενημϋρωςη των αςτυνομικών που ϋχουν δικαύωμα υποβολόσ 

αύτηςησ, κατϊ τα ανωτϋρω, και βρύςκονται αποςπαςμϋνοι/εσ ςε Τπηρεςύεσ του Ελληνικού 

Κρϊτουσ ςτο εξωτερικό ό ςε Διεθνεύσ Οργανιςμούσ ό ςε ειδικϋσ αποςτολϋσ ςτο εξωτερικό 

και ςυγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προςόντα. Περαιτϋρω, να ενεργόςει ωσ προσ την 

υποβολό των δηλώςεων ςυμμετοχόσ, κ.ο.κ., των ενδιαφερομϋνων, ςύμφωνα με όςα 

ορύζονται ςτην παρούςα. 
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13. Η παρούςα προκόρυξη, που κοινοποιεύται ςτο Γραφεύο Σύπου/Α.Ε.Α., για 

ενημϋρωςη, θα αναρτηθεύ με μϋριμνα του εν λόγω Γραφεύου και ςτον ιςτότοπο του 

Αρχηγεύου τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, ςτη διεύθυνςη www.hellenicpolice.gr, για 

ενημϋρωςη κϊθε ενδιαφερομϋνου/ησ. 

 

 

 

Ο ΑΡΦΗΓΟ 
ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤΒΑΛΑ 

ΑΝΣΙΣΡΑΣΗΓΟ 

 
 
 
 

 
 

http://www.hellenicpolice.gr/
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΣΑΙ 

1. ΓΡΑΥΕΙΟ κ. ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ 

2. ΓΡΑΥΕΙΑ κ.κ. ΓΕΝΙΚΨΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΨΝ 

3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΕΛΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ 

4. Σ.Ε.Α.Π.Α..Α. 

5. Ε..Κ.Ε..Μ.Α. 

6. ΓΡΑΥΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ 

7. ΓΡΑΥΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ/ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ 

8. ΙΔΡΤΜΑ ΕΞΟΦΕ ΕΛ.Α. 

9. ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΕΑ 

10. ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΨΠΑΙΚΨΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ 

11. ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΤΛΟΤ 

12. ΚΕΝΣΡΟ ΜΕΛΕΣΨΝ ΑΥΑΛΕΙΑ  

13. ΕΘΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ 

14. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΨΣΕΡΙΚΗ ΥΡΟΤΡΗΗ ΨΥΡΟΝΙΣΙΚΨΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΨΝ 

/ΥΤΛΑΚΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α  
Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο  Ε  Ψ Σ Ε Ρ Ι Κ Ψ Ν   
ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΚΑΙ  ΑΝΘΡ ΨΠΙΝΟΤ   Δ Τ ΝΑΜ ΙΚΟΤ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΨΝ ΠΟΡΨΝ 
Σ Μ Η Μ Α   Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ  Ε Ψ Ν   
============================ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Αθόνα, 17 Υεβρουαρύου 2018 

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α  
 

Προγρϊμματοσ διενϋργειασ κατατακτηρύων εξετϊςεων για την καθ’ υπϋρβαςη 

ειςαγωγό μϋχρι δϋκα (10) αςτυνομικών, πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Σ.Ε.Ι., ςτη χολό 

Αξιωματικών Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, κατϊ το ϋτοσ 2018.  

 

 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΨΡΑ ΕΝΑΡΞΗ 

1 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΕΜΑΣΟ 
(Έκθεςη  Ιδεών) 

ΑΒΒΑΣΟ 12/05/2018 
Η ώρα ϋναρξησ 

κϊθε μαθόματοσ 

θα καθοριςθεύ με 

διαταγό. 

2 
ΟΤΙΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΑΒΒΑΣΟ 12/05/2018 

3 
ΔΗΜΟΙΟ ΔΙΚΑΙΟ 
(Συνταγματικό – Διοικητικό) 

ΚΤΡΙΑΚΗ 13/05/2018 

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΣΜΗΜΑΣΑΡΦΗ 
ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 

ΑΣΤΝ. ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
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υμπληρώνεται από τον/την 

ενδιαφερόμενο/η 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ «Α» 

Προςαρτημϋνο ςτην 6501/1/215 από 

17/02/2018 προκόρυξη 

 

.....................................................……... 2018 

 

ΠΡΟ ΣΗΝ ..........................................…………................ (1) 

ΜΕΨ.. .......................................................………....... (2) 

 

 Α Ι Σ Η  Η 

 

Α.Γ.Μ..  :......................................................... 

ΕΠΨΝΤΜΟ: ................................................... 

ΟΝΟΜΑ: .......................................................... 

ΠΑΣΡΨΝΤΜΟ: ............................................. 

ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΕΥΨΝΟΤ: 

1)……………………………………………………. 

2)……………………………………………………. 

(Με κεφαλαύα) 

 

Γεννόθηκα την ………….......................(3) 

 

Για τη ςυμμετοχό ςτισ κατατακτόριεσ 

εξετϊςεισ τησ χολόσ Αξιωματικών  

Ελληνικόσ  Αςτυνομύασ ϋτουσ 2018. 

 

  

1. Τποβϊλλω ςυνημμϋνα τα κατωτϋρω 

αναφερόμενα δικαιολογητικϊ και 

παρακαλώ να ενεργόςετε περαιτϋρω 

για τη ςυμμετοχό μου ςτισ 

κατατακτόριεσ εξετϊςεισ που θα γύνουν 

κατϊ το τρϋχον ϋτοσ για τη χολό 

Αξιωματικών Ελληνικόσ Αςτυνομύασ. 

 

Αποδϋχομαι την υποχρϋωςη που 

επιβϊλλει το ϊρθρο 35 του ν.1481/84 

για 10ετό παραμονό μου ςτην Ελληνικό 

Αςτυνομύα μετϊ την αποφούτηςό μου 

από τη χολό Αξιωματικών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

  Ο/Η ΑΙΣΨΝ/ΟΤΑ 

 

ΤΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

1. ......................................................................... 

2. ......................................................................... 

κ.λ.π. 
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ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΨΗ 
 

(1) Αναγρϊφεται η Γενικό Περιφ. Αςτυνομικό Δ/νςη 

ό Δ/νςη Αςτυνομύασ ό η εξομοιούμενη Τπηρεςύα 

προσ την οπούα απευθύνεται. 

 

(2) Αναγρϊφεται η Τπηρεςύα ςτην οπούα 

κατατύθενται η αύτηςη και τα δικαιολογητικϊ. 

 

(3) Αναγρϊφεται η ακριβόσ ημερομηνύα γϋννηςησ.  

 



Α.Δ.Α.:  ΨΚΜ1465ΦΘ7-ΕΒΝ 

ελύδα 23 από 32 
 

 

υμπληρώνεται από τον/την 

ενδιαφερόμενο/η. 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ «Β» 

Προςαρτημϋνο ςτην  6501/1/215 από 

17/02/2018 προκόρυξη 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 

 

ΒΑΘΜΟ: .................................................................... 

Α.Γ.Μ..: ...................................................................... 

ΕΠΨΝΤΜΟ :............................................................... 

ΟΝΟΜΑ: ..................................................................... 

ΠΑΣΡΨΝΤΜΟ: .......................................................... 

 (Με κεφαλαύα) 

 

Τπηρεςύα που υπηρετεύ: ..................................................................................................................................... 

Δηλώνω υπεύθυνα και γνωρύζοντασ τισ ςυνϋπειεσ του νόμου για ψευδό δόλωςη ότι εύμαι 

πτυχιούχοσ…………….……………………...............…..……………………………………………………………………

……………………………………………………………………........................................................................…………(*) 

και ο τύτλοσ ςπουδών μου (το πτυχύο  ό αντύγραφό του ό βεβαύωςη τησ οικεύασ Σχολόσ), θα 

κατατεθεύ μϋχρι την προηγούμενη τησ διενϋργειασ των εξετϊςεων ημϋρα, που ορύςθηκε με 

την προκόρυξη του διαγωνιςμού, ότοι μϋχρι την 11/05/2018. 

 ...............………............. 2018 

 ....... δηλ.......... 

 

ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ 
και βεβαιώνεται το γνόςιο τησ υπογραφόσ  
του/τησ........................................................................ 
......................................................................................... 
………………………………..................................2018 

Ο ..................................... 
 

 

 

(*) Δηλώνεται κατϊ περύπτωςη: Εύμαι πτυχιούχοσ Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματοσ (Α.Ε.Ι.) ό 

Σεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματοσ (Σ.Ε.Ι.) (π.χ. Α.Ε.Ι. Σμόμα Οικονομικόσ και 

Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ, του Παντεύου Πανεπιςτημύου). 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ «Γ» 

Προςαρτημϋνο ςτην 6501/1/215 από 

17/02/2018 προκόρυξη 

 

ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
 

τ....   ................................ ςόμερα την ............. του μηνόσ ........................................... του ϋτουσ 2018 

ημϋρα τησ εβδομϊδασ ..................................... και ώρα ..…................ ο/η Διοικητόσ 

(1)..............................................................................................................................................................................… 

προςκϊλεςα ενώπιόν μου τον/την …............................………………………………………........................... 

...........................................…....................................................................................................................................(2) 

που ςυγκεντρώνει τα τυπικϊ προςόντα για ςυμμετοχό ςτισ κατατακτόριεσ εξετϊςεισ τησ 

χολόσ Αξιωματικών Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, του/τησ ανακούνωςα το περιεχόμενο τησ υπ’ 

αριθ. 6501/1/215 από 17/02/2018 προκόρυξησ κ. Αρχηγού τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ και 

διευκρύνιςα ότι αν επιθυμεύ τη ςυμμετοχό του/τησ ςτισ ανωτϋρω εξετϊςεισ, πρϋπει να μασ 

υποβϊλει μϋχρι την 09/03/2018 τα δικαιολογητικϊ που ορύζονται ςτην ανωτϋρω 

προκόρυξη. 

 

Ο/Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ      Ο/Η ΤΠΟΧΗΥΙΟ/Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΨΗ 

(1) Σύτλοσ τησ Τπηρεςύασ, βαθμόσ και 

ονοματεπώνυμο Διοικητό Τπηρεςύασ ό νόμιμου  

αναπληρωτό ό αξιωματικού που ϋχει οριςθεύ. 

(2) Βαθμόσ, Α.Γ.Μ.., ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο υποψηφύου/ασ. 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ «Δ» 

Προςαρτημϋνο ςτην 6501/1/215 από 

17/02/2018 προκόρυξη 

 

(1) ...................................................... 

ΠΡΟΣΑΗ  

 

(2) ………. ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΙ ΚΑΣΑΣΑΚΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΣΗ 

ΦΟΛΗ ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ, ΕΣΟΤ 2018. 

 

Ι. ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ/Η 

Α.Γ.Μ..: .......................................... ΒΑΘΜΟ: .......................................................................................... 

ΕΠΨΝΤΜΟ: .................................................................................................................................................... 

ΟΝΟΜΑ: .......................................................................................................................................................... 

ΟΝ. ΠΑΣΕΡΑ: ................................................................................................................................................ 

ΟΝ. ΜΗΣΕΡΑ: ............................................................................................................................................ 

 (Με κεφαλαύα ςτην ονομαςτικό)  

ΙΙ. ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ/Α 

     α. ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

- ΚΑΣΟΦΟ Ϋ ΕΝ ΠΣΤΦάΨ ...................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………..............................................................……….(3) 

- ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΕΨ ...................Ημϋρα-……..…....…Μόνασ-..……..............Ϊτοσ......................... 

- ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ……............Ημϋρα-……......……Μόνασ-..………..........Ϊτοσ......................... 

 β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕ ΠΟΙΝΕ 

 

1. ΚΑΣΨΣΕΡΕ: (4) ..................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. .............

.......................................................................................................................................... .................................................... 

2. AΝΨΣΕΡΕ: (4)....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .................................................................

.................................................................................................................................. ............................................................ 

3. ΔΙΚΕ- ΚΑΣΑΔΙΚΕ: (4)  ..................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. ............. 
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4. ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΕ ΤΠΟΘΕΕΙ (Ε.Δ.Ε.-ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Ε Π/): (5)….…….................. 

.................................................................................................................. ............................................................................

............................................................................................................................. ................................................................. 

5. ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ: (6) ………………………………….......................................................………………………. 

..............................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. ............  

 γ. ΗΘΙΚΕ-ΤΛΙΚΕ ΑΜΟΙΒΕ:  ...................................................….............................................................. 

........................................................................................................................................................................... ...................

.......................................................................................................................................... .................................................... 

 δ. ΟΤΙΑΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

.............. (7) Ϊχει όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.1β του ϊρθρου 5 του π.δ. 82/2006 

(Υ.Ε.Κ. 86-Α) ουςιαςτικϊ προςόντα, για να ςυμμετϊςχει ςτισ κατατακτόριεσ εξετϊςεισ 

τησ χολόσ Αξιωματικών τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, ϋτουσ 2018, ότοι: υπηρεςιακό 

απόδοςη, ζόλο και ενδιαφϋρον για την Τπηρεςύα, πειθαρχικότητα, διαγωγό.  

 

ΙΙΙ. ΔΙΑΣΤΠΨΗ ΠΡΟΣΑΗ  

...............(7) Προτεύνεται η ςυμμετοχό του/τησ ςτισ κατατακτόριεσ εξετϊςεισ ϋτουσ 2018, 

για τη χολό Αξιωματικών Ελληνικόσ Αςτυνομύασ (8) .....................................................…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..……………………………….…………….…………….…………………………………  

……………….......…….. 2018 

Ο ...................................................... 

 
 
 

(Τ.Σ. Υπογραφό) 
(Ευανϊγνωςτα ονοματεπώνυμο 

και βαθμόσ ςυντϊκτη) 

ΙV. ΑΠΟΥΑΗ Ή ΓΝΨΜΗ (9)............................................................................................................................ 

..........................................……...........................................................................................................................................

……........................................................................................................................... ................…………………………… 

....…........................... 2018 

Ο .................................................... 

 
 
 

(Τ.Σ. Υπογραφό) 
(Ευανϊγνωςτα ονοματεπώνυμο 

και βαθμόσ) 
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V. ΑΠΟΥΑΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ [Τπ’ αριθ. 7004/5/18 από 02/04/2017 (Υ.Ε.Κ. Β΄ - 1355 

τησ 21/04/2017) απόφαςη κ. Αρχηγού Ελληνικόσ Αςτυνομύασ «Μεταβίβαςη 

αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικήσ Αςτυνομίασ ςε υφιςτϊμενα υπηρεςιακϊ 

όργανα»]  

(10).............................................................................................................................................................................. 

Αθόνα, ...............................................2018 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΚΛΑΔΟΤ 
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ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΨΗ 

(1) Σύτλοσ Τπηρεςύασ. 

(2) Αναγρϊφεται η λϋξη «ΜΗ» για αρνητικό πρόταςη από το ςυντϊκτη. 

(3) Αναγρϊφεται αν εύναι πτυχιούχοσ Α.Ε.Ι. ό Σ.Ε.Ι. και ποιϊσ χολόσ. (π.χ. Α.Ε.Ι. Τμόμα 

Οικονομικόσ και Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ, του Παντεύου Πανεπιςτημύου). 

(4) Αναγρϊφονται αναλυτικϊ όλεσ οι ποινϋσ (πειθαρχικϋσ – ποινικϋσ) που δεν ϋχουν 

διαγραφεύ. 

(5)  Αναγρϊφονται αναλυτικϊ οι εκκρεμεύσ πειθαρχικϋσ ποινϋσ, κατϊ το χρόνο ςύνταξησ 

τησ παρούςασ πρόταςησ. 

(6) Αναγρϊφεται η διαταγό και η ημερομηνύα θϋςησ του/τησ υποψηφύου/ασ ςτην εν λόγω 

κατϊςταςη. 

(7) Αναγρϊφεται η λϋξη «ΔΕΝ» για αρνητικό πρόταςη από το ςυντϊκτη. 

(8) Για αρνητικό πρόταςη να αναγραφούν ςυγκεκριμϋνα τα προςόντα τα οπούα ςτερεύται 

και από πού προκύπτει τούτο. 

ΗΜΕΙΩΗ: Παρϊλειψη αναφορϊσ ςοβαρών πειθαρχικών ποινών ό εκκρεμών 

πειθαρχικών υποθϋςεων, οι οπούεσ ςυνιςτούν λόγουσ υποβολόσ αρνητικόσ 

πρόταςησ, (ςύμφωνα με την παρ. 1β του ϊρθρου 5 του π.δ. 82/2006), θα ϋχει ωσ 

ςυνϋπεια τον καταλογιςμό πειθαρχικόσ  ευθύνησ, κατϊ του ςυντϊκτη τησ 

πρόταςησ ικανότητασ. 

(9) ε περύπτωςη διαφωνύασ αιτιολογεύται επαρκώσ αυτό. 

(10) υμπληρώνεται από τον Προώςτϊμενο Κλϊδου Διοικητικόσ Τποςτόριξησ και 

Ανθρωπύνου Δυναμικού/Α.Ε.Α., ςε περύπτωςη αρνητικόσ πρόταςησ ό διαφωνύασ μεταξύ 

των αρμοδύων για τη ςύνταξη και υποβολό τησ πρόταςησ ικανότητασ.  
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υντϊςςεται ςτην εφαρμογό του P.o.L. 
«Ηλεκτρονική Αλληλογραφία» απ’ ευθεύασ ςε 
μορφό html αρχεύου, από τισ αρμόδιεσ 
Τπηρεςύεσ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ «Ε» 

Προςαρτημϋνο ςτην 6501/1/215 από 

17/02/2018 προκόρυξη 

 

ΣΙΣΛΟ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΡΙΘ.ΠΡΨΣ. P.o.L 
 
 
 

ΠΡΟ: 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΨΝ 
ΠΟΡΨΝ/Α.Ε.Α.  

(Α.Μ. 1728)

 

ΘΕΜΑ: «Προκόρυξη κατατακτηρύων εξετϊςεων για την ειςαγωγό, καθ’ υπϋρβαςη, μϋχρι 

δϋκα (10) αςτυνομικών γενικών καθηκόντων, οι οπούοι/εσ εύναι κϊτοχοι πτυχύων 

Ανωτϊτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων (Α.Ε.Ι.) και Σεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμϊτων (Σ.Ε.Ι.), ςτη χολό Αξιωματικών Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, κατϊ το 

εκπαιδευτικό ϋτοσ 2018 - 2019» 

ΦΕΣ.: Τπ’ αριθ. 6501/1/215 από 17/02/2018 Προκόρυξη κ. Αρχηγού Ελληνικόσ 

Αςτυνομύασ. 

 

Τποβϊλλεται ςυγκεντρωτικό ονομαςτικό κατϊςταςη (κατ’ αλφαβητικό ςειρϊ), των 

αςτυνομικών πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Σ.Ε.Ι. που δόλωςαν ςυμμετοχό ςτισ κατατακτόριεσ 

εξετϊςεισ τησ χολόσ Αξιωματικών Ελληνικόσ Αςτυνομύασ ϋτουσ 2018, ωσ εξόσ: 

α) Αςτυνομικών, πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Σ.Ε.Ι., που κρύθηκαν ομόφωνα ΙΚΑΝΟΙ 

(υπόδειγμα «Σ»), .......... (.....) υποψόφιοι/εσ. 

β) Αςτυνομικών, πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Σ.Ε.Ι., τα δικαιολογητικϊ των οπούων βρϋθηκαν 

πλόρη και κανονικϊ και οι προτϊςεισ ικανότητασ εύναι αρνητικϋσ ό υπϊρχει διαφωνύα 

ςυντϊκτη και αναθεωρητό (υπόδειγμα «Ζ»), .......... (.....) υποψόφιοι/εσ. 

γ) Αςτυνομικών, πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Σ.Ε.Ι., για τουσ οπούουσ δεν ςυντϊχθηκε πρόταςη 

ικανότητασ, επειδό τελούν ςε κατϊςταςη διαθεςιμότητασ ό ϋχουν παραπεμφθεύ 

ενώπιον Πειθαρχικού υμβουλύου (υπόδειγμα «Η»), .......... (…..) υποψόφιοι/εσ. 

2. Παρακαλούμε για την ενημϋρωςη και τισ δικϋσ ςασ περαιτϋρω ενϋργειεσ. 

 

 Ο .......................................... 

 (Ηλεκτρονικό Υπογραφό) 
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...............................…...................  (1) 

 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ «Σ» 

(Προςαρτημϋνο ςτην 6501/1/215 

από 17/02/2018 προκόρυξη) 

 

ΤΓΚΕΝΣΡΨΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

 Αςτυνομικών, πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Σ.Ε.Ι., που δόλωςαν ςυμμετοχό ςτισ κατατακτόριεσ εξετϊςεισ τησ χολόσ Αξιωματικών Ελληνικόσ 

Αςτυνομύασ ϋτουσ 2018, των οπούων τα δικαιολογητικϊ βρϋθηκαν πλόρη και κανονικϊ και κρύθηκαν ΙΚΑΝΟΙ. 

 

Α/Α Βαθμόσ Α.Γ.Μ. 
Ημερομηνύα 

γϋννηςησ 
Επώνυμο Όνομα 

Όνομα 
πατϋρα 

Διϊκριςη  
και τύτλοσ πτυχύου 

    (2) (3) (3) (4) 

        

 

(1) Αναγρϊφεται ο τύτλοσ τησ Τπηρεςύασ.  Ο/Η .............................................. 

(2) την ονομαςτικό με κεφαλαύα.  (Τ.Σ. Υπογραφό) 

(3) την ονομαςτικό με μικρϊ.   

(4) Αναγρϊφεται αν εύναι πτυχιούχοσ Α.Ε.Ι. ό Σ.Ε.Ι. και ποιασ 

χολόσ. (π.χ. Α.Ε.Ι.  Τμόμα Οικονομικόσ και Περιφερειακόσ 

Ανϊπτυξησ, του Παντεύου Πανεπιςτημύου). 
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...............................…...................  (1)  ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ «Ζ» 

(Προςαρτημϋνο ςτην 6501/1/215 

από 17/02/2018 προκόρυξη) 

 

ΤΓΚΕΝΣΡΨΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Αςτυνομικών, πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Σ.Ε.Ι., που δόλωςαν ςυμμετοχό ςτισ κατατακτόριεσ εξετϊςεισ τησ χολόσ Αξιωματικών Ελληνικόσ Αςτυνομύασ 

ϋτουσ 2018, των οπούων τα δικαιολογητικϊ βρϋθηκαν πλόρη και κανονικϊ και οι προτϊςεισ καταλληλότητασ εύναι αρνητικϋσ ό υπϊρχει 

διαφωνύα ςυντϊκτη και αναθεωρητό. 

 

Α/Α Βαθμόσ Α.Γ.Μ. Ημερομηνύα 
γϋννηςησ 

Επώνυμο Όνομα Όνομα 
πατϋρα 

Διϊκριςη 
και τύτλοσ πτυχύου 

Παρατηρόςεισ 

    (2) (3) (3) (4) (5) 

         

 
(1) Αναγρϊφεται ο τύτλοσ τησ Τπηρεςύασ.  Ο/Η .............................................. 

(2) την ονομαςτικό με κεφαλαύα.  (Τ.Σ. Υπογραφό) 

(3) την ονομαςτικό με μικρϊ.   

(4) Αναγρϊφεται αν εύναι πτυχιούχοσ Α.Ε.Ι. ό Σ.Ε.Ι. και ποιϊσ 

χολόσ. (π.χ. Α.Ε.Ι.  Τμόμα Οικονομικόσ και Περιφερειακόσ 

Ανϊπτυξησ, του Παντεύου Πανεπιςτημύου). 

  

(5) Αναγρϊφεται αν προτεύνεται με διαφωνύα ό δεν προτεύνεται.   
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 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ «Η» 

(Προςαρτημϋνο ςτην 6501/1/215 

από 17/02/2018 προκόρυξη) 

 

ΤΓΚΕΝΣΡΨΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Αςτυνομικών, πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Σ.Ε.Ι., που δόλωςαν ςυμμετοχό ςτισ κατατακτόριεσ εξετϊςεισ τησ χολόσ Αξιωματικών Ελληνικόσ Αςτυνομύασ 

ϋτουσ 2018, για τουσ/τισ οπούουσ/εσ δεν ςυντϊχθηκε πρόταςη ικανότητασ, επειδό τελούν ςε κατϊςταςη διαθεςιμότητασ ό ϋχουν 

παραπεμφθεύ ενώπιον πειθαρχικού ςυμβουλύου (ϊρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 82/2006, όπωσ ςυμπληρώθηκε με το ϊρθρο 3 του π.δ. 3/2013). 

 

Α/Α Βαθμόσ Α.Γ.Μ. 
Ημερομηνύα 

γϋννηςησ 
Επώνυμο Όνομα 

Όνομα 
πατϋρα 

Διϊκριςη 
και τύτλοσ πτυχύου 

Παρατηρόςεισ 

    (2) (3) (3) (4) (5) 

         

 
(1) Αναγρϊφεται ο τύτλοσ τησ Τπηρεςύασ.  Ο/Η .............................................. 

(2) την ονομαςτικό με κεφαλαύα.  (Τ.Σ. Υπογραφό) 

(3) την ονομαςτικό με μικρϊ.   

(4) Αναγρϊφεται αν εύναι πτυχιούχοσ Α.Ε.Ι. ό Σ.Ε.Ι. και ποιϊσ 

χολόσ. (π.χ. Α.Ε.Ι.  Τμόμα Οικονομικόσ και Περιφερειακόσ 

Ανϊπτυξησ, του Παντεύου Πανεπιςτημύου). 

  

(5) Αναγρϊφεται αν ϋχει τεθεύ ςε κατϊςταςη διαθεςιμότητασ ό 

ϋχει παραπεμφθεύ ενώπιον πειθαρχικού ςυμβουλύου. 

  

 


