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ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

   
 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

«∆ιαγωνισµού για την εισαγωγή αστυνοµικών στη Σχολή Αξιωµατικών 
Ελληνικής Αστυνοµίας, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2015 - 2016, µε το σύστηµα 
των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Πολιτισµού, 
Παιδείας και Θρησκευµάτων». 
 

Ο  ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 
     Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις : 

α) Του ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Α΄-152) «Οργανισµός Υπουργείου ∆ηµόσιας 

Τάξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β) Του ν. 2226/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄-122) «Εισαγωγή εκπαίδευση και µετεκπαίδευση 

στις Σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας……. και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

γ)  Του ν. 2800/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄-41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου    

∆ηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 δ) Του ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄-188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων 

του στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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 ε) Του ν. 3475/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-146) «Οργάνωση και λειτουργία της 

δευτεροβάθµιας   επαγγελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

    στ) Του ν. 3748/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄-29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικού Λυκείου και άλλες διατάξεις». 

 ζ)   Του ν. 4249/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-73) «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνοµίας,… 

και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-

160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά 

θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 

 η) Του π.δ. 4/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄-1 της 10-1-1995) «Εισαγωγή στις Σχολές 

Αξιωµατικών και Αστυφυλάκων µε το σύστηµα των γενικών εξετάσεων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

     θ) Του π.δ. 319/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄-174) «Οργανισµός Σχολής Αξιωµατικών 

Ελληνικής Αστυνοµίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την υπ΄ αριθ. Φ. 251/12121/Α5 από 23-1-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

3. Την υπ΄ αριθ. 1728/15/181370 από 27-1-2015 διαταγή του κ. Προϊσταµένου 

Κλάδου ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου ∆υναµικού/Α.Ε.Α. 

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε 
 
∆ιαγωνισµό για την εισαγωγή αστυνοµικών στη Σχολή Αξιωµατικών Ελληνικής 

Αστυνοµίας για το ακαδηµαϊκό έτος 2015 - 2016, µε το σύστηµα των Πανελλαδικών 

Εξετάσεων Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

 -Ο ακριβής αριθµός των εισαγοµένων στη Σχολή, κατά κατηγορία θα 

καθορισθεί µε συµπληρωµατική προκήρυξη, η οποία θα σας αποσταλεί µετά 

την έκδοση της προβλεπόµενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού  

Οικονοµικών και των Αναπληρωτών Υπουργών Πολιτισµού Παιδείας και 

Θρησκευµάτων και Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 

Οι υποψήφιοι δύναται να συµµετάσχουν: 

α. Για το 10% των θέσεων που θα καλυφθούν από υποψηφίους που 

συµµετείχαν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις των ετών 2013 ή 2014 µε το 

σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ως απόφοιτοι του Ηµερήσιου 

Γενικού Λυκείου ή Ηµερήσιου Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) της περίπτωσης  α΄ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009, χωρίς νέα εξέταση. 

 Ειδικά για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016 δίνεται κατ' εξαίρεση το δικαίωµα 

συµµετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων σε όσους είχαν συµµετάσχει στις 

πανελλαδικές εξετάσεις των ηµερήσιων Λυκείων το έτος 2013. Οι θέσεις που 
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αντιστοιχούν στο 10% του αριθµού εισακτέων, θα κατανεµηθούν στους υποψήφιους 

του έτους 2013 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2014 σε ποσοστό 

60%. 

β. Για το 90% των θέσεων που θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα 

συµµετάσχουν µε το σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση του Ηµερήσιου 

Γενικού Λυκείου ή Ηµερήσιου Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) της περίπτωσης α΄ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.3748/2009, µε γραπτές εξετάσεις. 

  ΄Ολοι οι ενδιαφερόµενοι  θα πρέπει να απευθύνονται στα Λύκεια της 

περιοχής τους, προκειµένου να ενηµερωθούν για τη διαδικασία και τις λοιπές 

λεπτοµέρειες των εξετάσεων. 

 

 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 

Στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, υπάγονται οι κατωτέρω περιπτώσεις υποψηφίων: 
 
 α) Πολύτεκνοι και τέκνα τους. 

 β) Τέκνα αναπήρων και θυµάτων πολέµου, καθώς και τέκνα αναπήρων ή 

θυµάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνοµικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου. 

 γ) Τέκνα αναγνωρισµένων σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία ως 

αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης. 

 δ) Τέκνα ή εν χηρεία σύζυγοι αστυνοµικού προσωπικού που έχασε τη ζωή 

του κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας. 

    ε)   Ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα 

σε ποσοστό τουλάχιστον 67%  συνεπεία τροµοκρατικής πράξης. 

  στ)   Γονείς τριών ζώντων τέκνων και τέκνα τους. 

 

Από τον αριθµό των εισαγοµένων που θα καθοριστεί, ποσοστό 10% θα προέρχεται 

από υποψηφίους των παραπάνω περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ) και (ε) και ποσοστό 4% 

θα προέρχεται από υποψηφίους της περίπτωσης (στ). 

Εάν ο αριθµός των επιτυχόντων υποψηφίων που ανήκουν στις ανωτέρω ειδικές 

κατηγορίες δεν καλυφτεί από τον αριθµό των θέσεων των κατηγοριών αυτών, οι θέσεις 

που υπολείπονται θα καλύπτονται από υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής 

κατηγορίας, κατά φθίνουσα βαθµολογική σειρά. 

Οµοίως, ο αριθµός των θέσεων που τυχόν δεν καλυφτεί από υποψηφίους της 

κατηγορίας του Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου  ή Ηµερήσιου ΕΠΑ.Λ. χωρίς εξετάσεις, θα 

καλυφτεί από υποψηφίους της κατηγορίας του Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου ή 

Ηµερήσιου ΕΠΑΛ µε εξετάσεις και αντίστροφα. 
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1. Προϋποθέσεις συµµετοχής των υποψηφίων στις  εξετάσεις. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις των µαθηµάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού 

Λυκείου, καθώς και για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση), για την εισαγωγή στη 

Σχολή Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας, έχουν ανθυπαστυνόµοι, αρχιφύλακες, 

υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες,  οι οποίοι: 
 
α) ∆εν υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η ∆εκεµβρίου 

του έτους διενέργειας των εξετάσεων, δηλαδή την 31-12-2015. Κατά συνέπεια, στον 

παρόντα διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την         

01-01-1986  και µεταγενέστερα. 
 
β) Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συµµετοχή σε εξετάσεις 

για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας. 
 
γ) Έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση, διαπιστούµενη από την αρµόδια 

Υγειονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 

∆ιευκρινίζεται ότι ενώπιον της αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής του Σώµατος θα 

παραπεµφθούν, προς υγειονοµική εξέταση, µόνο όσοι από τους επιτυχόντες στις 

εξετάσεις κληθούν για φοίτηση στη Σχολή Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας. 
 
δ) Έχουν ευµενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταµένων τους, από την οποία θα 

προκύπτει ότι διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα και διαγωγή. 

 

2. Συµµετοχή στις εξετάσεις - ∆ικαιολογητικά: 

Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της παρούσης και 

επιθυµούν να συµµετάσχουν στις προαναφερόµενες εξετάσεις πρέπει, αφενός να 

δηλώσουν τούτο στο µηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Πολιτισµού Παιδείας και 

Θρησκευµάτων µέσα στις προβλεπόµενες από αυτό προθεσµίες, αφετέρου να 

υποβάλουν αυτοπροσώπως στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνοµικού 

Τµήµατος, ανυπερθέτως µέχρι την 2/4/2015 τα εξής δικαιολογητικά: 

 α) Αίτηση συµµετοχής (υπόδειγµα «Α΄», ανάλογα µε την επιθυµία τους). 

 β) Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν καταθέσει αίτηση - δήλωση για συµµετοχή 

στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις των µαθηµάτων της Γ΄ Τάξης του Γενικού 

Λυκείου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 περίπτωση (β) της ανωτέρω (3) 

σχετικής (ΜΟΝΟ οι συµµετέχοντες στις γραπτές εξετάσεις).  

 γ) Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση να αναφέρεται, περιπτώσεως συντρεχούσης, ότι 

υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες και σε ποιές, του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 

και ότι δεν έχουν κάνει χρήση του δικαιώµατος αυτού, για την εισαγωγή τους σε άλλη 

Σχολή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, συνοδευόµενη από τα εξής δικαιολογητικά: 

  (1) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους: Βεβαίωση του προέδρου του 

οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταµείου Πρόνοιας και 
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Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρηµένη από την Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων 

Ελλάδος. 

  (2) Τα τέκνα αναπήρων και θυµάτων πολέµου, καθώς και τέκνα 

αναπήρων ή θυµάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνοµικού προσωπικού 

ειρηνικής περιόδου: 

   (α) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια 

του υποψήφιου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του 

συνταξιοδοτούµενου, στην οποία να αναφέρεται ο αριθµός, η χρονολογία έκδοσης και 

το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, µαζί µε απόκοµµα της επιταγής 

καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο µήνα, πριν την υποβολή της δήλωσης. Τα 

τέκνα αστυνοµικών που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της µονίµου διαθεσιµότητας 

(ν.δ. 330/1947), θα υποβάλλουν σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση, προκειµένου στη 

συνέχεια να αναζητείται υπηρεσιακά,  σχετική περί τούτου βεβαίωση από τη 

∆ιεύθυνσης Αστυνοµικού Προσωπικού και Εσωτερικών Λειτουργιών του Αρχηγείου 

Ελληνικής Αστυνοµίας. 

   (β) Πιστοποιητικό του οικείου ∆ήµου για την οικογενειακή τους 

κατάσταση. 
 
  (3) Τα τέκνα αναγνωρισµένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας 

νοµοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης: 

   (α) Πιστοποιητικό της ∆ιεύθυνσης Εφέδρων Πολεµιστών Αναπήρων, 

Θυµάτων και Αγωνιστών (∆.Ε.Π.Α.Θ.Α.) ή της οικείας Περιφέρειας ότι ο πατέρας ή η 

µητέρα του υποψήφιου έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης. 

   (β) Πιστοποιητικό του οικείου ∆ήµου για την οικογενειακή τους 

κατάσταση. 

  (4) Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι αστυνοµικών, που πέθαναν κατά 

την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας: 

  Σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση, προκειµένου στη συνέχεια να αναζητείται 

υπηρεσιακά, σχετική περί τούτου βεβαίωση, από τη ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού 

Προσωπικού και Εσωτερικών Λειτουργιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας ή 

βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

  Στη δεύτερη περίπτωση, απαιτείται και πιστοποιητικό του οικείου ∆ήµου  

για την οικογενειακή του κατάσταση. 

        (5)  Ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν 

ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%  συνεπεία τροµοκρατικής πράξης: 

   (α) Απόφαση της Ανωτάτης Στρατιωτικής Υγειονοµικής Επιτροπής εάν 

πρόκειται για δηµόσιο υπάλληλο κ.τ.λ. ή της οικείας Υγειονοµικής Επιτροπής εάν 

πρόκειται για ιδιώτη, από την οποία προκύπτει το ποσοστό ανικανότητας (παρ. 7 

άρθρου 2 του ν. 1977/1991  Φ.Ε.Κ.  Α΄-185). 
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   (β) Πόρισµα του κατά τόπον αρµοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, ως προς 

τον χαρακτηρισµό της πράξης ως τροµοκρατικής, ύστερα από την ανάκριση που έχει 

διενεργηθεί για το σκοπό αυτό (παρ. 6 άρθρου 2  του ν. 1977/1991  Φ.Ε.Κ.  Α΄ – 185).  

   (γ)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

   (δ)  Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης, από την οποία προκύπτει ότι ο 

παθών συνταξιοδοτήθηκε συνεπεία τραυµατισµού ή θανάτου από τροµοκρατική πράξη. 

(παρ. 6 άρθρου 2  του ν. 1977/1991  Φ.Ε.Κ.  Α΄ – 185). Σε περίπτωση που ο 

υποψήφιος έχει αδέρφια, υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι κανένα από τα 

αδέρφια του δεν έχει εισαχθεί στις Σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, 

χρησιµοποιώντας το εν λόγω ευεργέτηµα.   

        (6)  Οι γονείς τριών ζώντων τέκνων και τα τέκνα τους (άρθρο 10 ν. 

4138/2013): 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

 ∆ιευκρινίζεται ότι την ιδιότητα  αυτή κατέχουν οι γονείς µε τρία ζώντα 

τέκνα και τέκνα τους από νόµιµο γάµο ή νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως 

αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων 

άγαµων µητέρων µε τρία µη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.  

 Στις 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 υποψήφιος 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 ίδιος ή 

γονέας του, αντίστοιχα, έχει ή είχε µέχρι την ενηλικίωση τους τη γονική µέριµνα και 

επιµέλεια των ως άνω τέκνων. 

Όπου παραπάνω αναφέρεται «πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης», η αναζήτησή 

του γίνεται αυτεπάγγελτα από τις Αστυνοµικές Υπηρεσίες κατ’ εφαρµογή των 

διατάξεων του αρθρ. 16 παρ. 5 του ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-57), σε συνδυασµό µε την 

υπ’ αριθ. ∆ΙΑ∆Π/Α/18532/2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1309) Απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

 Σχετικά µε τη χρήση του ανωτέρω δικαιώµατος, διευκρινίζονται τα 

ακόλουθα: 

 Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984, η χρήση του 

δικαιώµατος για εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, από τους 

υποψηφίους που υπάγονται σε µία από τις ειδικές κατηγορίες (της παρ. 1 και 2 του εν 

λόγω άρθρου), γίνεται άπαξ, για µία µόνο από τις Σχολές αυτές, ανεξάρτητα αν 

υπάγονται σε µία ή περισσότερες κατηγορίες. Συνεπώς, εάν κάποιος εισαχθεί µε το 

δικαίωµα αυτό σε µία Σχολή, δεν δικαιούται να κάνει χρήση του ίδιου 

δικαιώµατος σε άλλη Σχολή.  
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3. Υποχρεώσεις ∆ιοικητών Υπηρεσιών που δέχονται τα 
δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις  εξετάσεις. 

 
  
 α)  Οι ∆ιοικητές των ανωτέρω Υπηρεσιών ή οι νόµιµοι αναπληρωτές τους ή οι 

αξιωµατικοί που έχουν ορισθεί από αυτούς, υποχρεούνται να ενηµερώσουν αµέσως 

µετά τη λήψη της παρούσας, τους υπό τις διαταγές τους υπηρετούντες µε οργανική 

θέση ή µε απόσπαση  ανθυπαστυνόµους, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και 

αστυφύλακες, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στις εξετάσεις, 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της προκήρυξης και να τους ανακοινώσουν µε 

αποδεικτικό (υπόδειγµα «Γ΄»), το οποίο να τηρήσουν στο αρχείο της Υπηρεσίας τους 

ότι, όσοι απ΄ αυτούς επιθυµούν να λάβουν µέρος στις εξετάσεις,  υποχρεούνται να 

υποβάλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (παρ. 2 παρούσας) εντός της ταχθείσας µε 

την παρούσα περιοριστικής προθεσµία. 

 β) Να ειδοποιήσουν, αµέσως µετά τη λήψη της παρούσας, µε τον 

προσφορότερο τρόπο, τους ∆ιοικητές, στην περιοχή των οποίων ευρίσκονται για 

οποιονδήποτε λόγο (κάθε είδους άδεια, νοσηλεία σε νοσοκοµεία, κ.ο.κ.) οι κατά τα 

ανωτέρω δικαιούµενοι να συµµετάσχουν στις εξετάσεις αστυνοµικοί της δύναµής τους, 

ώστε να εκδηλώσουν εµπροθέσµως τη βούλησή τους και να προβούν στις λοιπές 

οφειλόµενες ενέργειες. 

 γ) Να µεριµνήσουν για την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συµµετοχής των ενδιαφεροµένων, ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθή 

σύνταξη και την εµπρόθεσµη υποβολή τους. Τυχόν λάθη που θα επισηµανθούν µετά 

την υποβολή των αιτήσεων, ειδικότερα εκείνα που θα δηµιουργήσουν συνθήκες 

αποκλεισµού υποψηφίων από τις εξετάσεις, θα βαρύνουν τους ίδιους.  

- Επισηµαίνεται ότι τυχόν δικαιολογητικά που θα υποβληθούν µετά την 

περιοριστικά ορισθείσα προθεσµία (2/4/2015), δεν θα γίνονται δεκτά ως 

εκπροθέσµως υποβληθέντα και ο αιτών δεν θα συµπεριληφθεί στους πίνακες 

υποψηφίων για τη Σχολή Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας. 

   δ) Να συντάξουν για κάθε υποψήφιο πρόταση ικανότητας συµµετοχής στις 

εξετάσεις, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο υπόδειγµα «Β΄», λαµβάνοντας υπόψη 

την υπηρεσιακή απόδοση, το ζήλο και το ενδιαφέρον για την υπηρεσία, την 

πειθαρχικότητα και τη διαγωγή, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις υπηρεσιακές 

εκθέσεις και τα λοιπά στοιχεία του ατοµικού τους φακέλου (παρ. 1 άρθρου 11 του π.δ. 

4/1995). 

Για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας και τη γνωµάτευση σ΄ αυτές, 

εφαρµόζονται  ανάλογα οι διατάξεις για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας  

ανθυπαστυνόµων, αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αστυφυλάκων  (π.δ. 15/1986). 

∆ιευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 2 του π.δ. 4/1995, όπως 

συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του π.δ. 3/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ -9), δεν έχουν δικαίωµα 

συµµετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για τη Σχολή Αξιωµατικών, όσοι έχουν 
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τεθεί σε κατάσταση διαθεσιµότητας ή έχουν παραπεµφθεί ενώπιον 

πειθαρχικού συµβουλίου, εφόσον µέχρι την έναρξη των εξετάσεων εξακολουθούν να 

τελούν σε διαθεσιµότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση του 

οικείου πειθαρχικού συµβουλίου. 

Συνεπώς, για τις περιπτώσεις υποψηφίων που τελούν σε κατάσταση 

διαθεσιµότητας κατ’ άρθρο 15 π.δ. 120/2008 ή αυτοδίκαιης αργίας του ν. 

4093/2012 ή έχουν εκκρεµείς πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον του 

πειθαρχικού συµβουλίου, θα γίνεται µεν δεκτή η αίτησή τους, αλλά η πρόταση 

ικανότητας θα συντάσσεται και θα αποστέλλεται ευθύς αµέσως µετά τη λήξη της 

διαθεσιµότητας ή αργίας ή της οριστικής κρίσης της πειθαρχικής τους υπόθεσης, 

εφόσον αυτή έχει συντελεστεί µέχρι την έναρξη των εξετάσεων, προκειµένου να κριθούν 

οριστικά αν θα έχουν τη δυνατότητα να συµπεριληφθούν στους πίνακες υποψηφίων για 

τη Σχολή Αξιωµατικών. 

ε)  Οι αρνητικές προτάσεις να είναι ορθές, σύννοµες, εµπεριστατωµένες, 

πλήρης και ειδικά αιτιολογηµένες, µε αναφορά σε συγκεκριµένα στοιχεία που 

τηρούνται στον ατοµικό φάκελο του αστυνοµικού που υπέβαλε αίτηση συµµετοχής στις 

εξετάσεις, οι οποίες θα τεκµηριώνουν αναµφισβήτητα τη διατύπωση των αρνητικών 

κρίσεων.  

Παράλειψη αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών ή εκκρεµών πειθαρχικών 

υποθέσεων, οι οποίες συνιστούν λόγους υποβολής αρνητικής πρότασης, (σύµφωνα µε  

το εδαφ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 4/1995), θα έχει ως συνέπεια την 

αναζήτηση και, περιπτώσεως συντρεχούσης,  τον καταλογισµό πειθαρχικής 

ευθύνης, κατά του συντάκτη της πρότασης ικανότητας. 

  στ) Υποβάλλουν, το αργότερο µέχρι 9/4/2015, στις άµεσα προϊστάµενες 

Υπηρεσίες επιπέδου ∆ιεύθυνσης, τα δικαιολογητικά (υποδείγµατα  «ΣΤ΄», «Ζ΄», «Η΄», 

«Θ΄», «Ι΄» και «ΙΑ΄») και τις προτάσεις ικανότητας των υποψηφίων στις οποίες να 

επισυνάπτεται και αντίγραφο του  «Α΄» και  «Β΄» µέρους του ατοµικού τους βιβλιαρίου, µε 

εξαίρεση τις σελίδες που αφορούν άδειες, µεταθέσεις και µετακινήσεις.   

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, υποβάλλονται χωριστά για τους 

εξεταζόµενους στα µαθήµατα της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και χωριστά 

για τους συµµετέχοντες µε το σύστηµα του 10% των θέσεων. 

ζ) Να αποστείλουν, στις αρµόδιες Υπηρεσίες µέσω POL, τα δικαιολογητικά των 

υποψηφίων που τυχόν θα κατατεθούν σ’ αυτούς και για τους οποίους δεν είναι 

αρµόδιοι να συντάξουν προτάσεις ικανότητας. 

η) Αρµόδιοι για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας των υποψηφίων και τη 

γνωµάτευση επ’ αυτών είναι οι αξιωµατικοί που ορίζονται, κατά περίπτωση, σύµφωνα 

µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για την αξιολόγηση των προσόντων των 

ανθυπαστυνόµων, αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αστυφυλάκων. 
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Για τους αποσπασµένους, αρµόδιοι για τη σύνταξη προτάσεων ικανότητας 

είναι οι αξιωµατικοί των άρθρων 28 και 39 του π.δ. 15/1986. 

θ)   Η πρόταση ικανότητας συντάσσεται ασχέτως χρόνου υπηρεσίας του 

υποψηφίου υπό τις διαταγές του συντάκτη.  

 

4. Οφειλόµενες ενέργειες Υπηρεσιών επιπέδου ∆ιευθύνσεων 
Κλάδων του Αρχηγείου, Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών, Γενικών 
Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων και των υπαγόµενων σε αυτές ∆ιευθύνσεων 
Αστυνοµίας, Γενικών Περιφερειακών Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων και 
των υπαγόµενων σ’ αυτές ∆ιευθύνσεων Αστυνοµίας  και εξοµοιούµενων 
µε αυτές Υπηρεσιών. 
 

α) Να µεριµνήσουν για τη συµπλήρωση στοιχείων ή για τη διόρθωση τυχόν 

σφαλµάτων στα δικαιολογητικά των υποψηφίων, µετά την παραλαβή τους και πριν τη 

διαβίβασή τους, στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων 

Πόρων/Α.Ε.Α., ορίζοντας αρµόδιο προς τούτο, κατά την κρίση τους αξιωµατικό ή 

βαθµοφόρο.  

Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή για τον τελικό και λεπτοµερή έλεγχο των 

δικαιολογητικών προ της υποβολής τους, καθόσον επανειληµµένα διαπιστώθηκαν 

παραλείψεις κατά τη συµπλήρωση των δικαιολογητικών, αλλά και παραλείψεις 

αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών των υποψηφίων, µε αποτέλεσµα να 

προτείνονται ως υποψήφιοι µη κατάλληλοι προς τούτο αστυνοµικοί, προσέτι δε να 

προκαλείται δυσλειτουργία στην Υπηρεσία, υπέρµετρη γραφειοκρατία και άσκοπη 

αλληλογραφία. 

  β) Να υποβάλλουν στο 1ο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 

Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ µέχρι 20/4/2015,  συγκεντρωτικές 

ονοµαστικές καταστάσεις, µε αλφαβητική σειρά, ως εξής: 

 (i) Των υποψηφίων που κρίνονται οµόφωνα ως ΙΚΑΝΟΙ, κατά κατηγορία, 

ήτοι: χωριστά των υποψηφίων που θα εξετασθούν στα µαθήµατα της Γ΄ τάξης του 

Γενικού Λυκείου και χωριστά όσων συµµετέχουν για το 10% των θέσεων 

(Υποδείγµατα «ΣΤ΄» και «Ζ΄»), µε επισυναπτόµενες σε συντρέχουσα περίπτωση τις 

υπεύθυνες δηλώσεις της παραγράφου 2 της παρούσας µαζί µε τα δικαιολογητικά των 

υπαγοµένων σε ειδική κατηγορία από τις αναφερόµενες στο άρθρο 42 του                  

ν. 1481/1984. 

 (ii) Των υποψηφίων, που κρίνονται οµόφωνα ως ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ ή για την 

ικανότητα των οποίων υπάρχει διαφωνία µεταξύ των αρµοδίων για τη σύνταξη και 

υποβολή των προτάσεων ικανότητας, κατά κατηγορία, ήτοι: χωριστά των υποψηφίων 

που θα εξετασθούν στα µαθήµατα της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και χωριστά όσων 

συµµετέχουν για το 10% των θέσεων (Υποδείγµατα «Η΄» και «Θ΄»),  µαζί µε όλα τα 

δικαιολογητικά. 
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    (iii) Των υποψηφίων για τους οποίους δεν συντάσσεται πρόταση 

ικανότητας, για όσο χρόνο τελούν σε κατάσταση  διαθεσιµότητας ή αργίας ή  έχουν 

παραπεµφθεί ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου, κατά κατηγορία, ήτοι: χωριστά των 

υποψηφίων που θα εξετασθούν στα µαθήµατα της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και 

χωριστά όσων συµµετέχουν για το 10% των θέσεων (υποδείγµατα «Ι΄» και «ΙΑ΄»), µαζί 

µε όλα τα δικαιολογητικά.  

•  ∆ιευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που κρίθηκαν 

ΙΚΑΝΟΙ  (αιτήσεις συµµετοχής, θετικές προτάσεις καταλληλότητας και λοιπά στοιχεία του 

ατοµικού φακέλου των υποψηφίων), ∆ΕΝ υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης 

και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., αλλά παραµένουν στο αρχείο των 

Υπηρεσιών των αιτούντων. 

 (iv) Επί πλέον χωρίς να παρακαµφθούν  οι διαδικασίες των προηγουµένων 

υποπαραγράφων (i), (ii) και (iii) να καταχωρίσουν, ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ  µέχρι την           

21/4/2015, στην Εφαρµογή «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – Εισαγωγή αστυνοµικών 

στη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας µε το σύστηµα του Απολυτηρίου 

Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων», η οποία 

βρίσκεται στο σύνδεσµο «Εφαρµογές POL, τους υποψηφίους που κρίνονται 

οµόφωνα ως ΙΚΑΝΟΙ, κατά κατηγορία, ήτοι: χωριστά των υποψηφίων που θα 

εξετασθούν στα µαθήµατα της Γ΄ τάξης του Γενικού  Λυκείου και χωριστά όσων 

συµµετέχουν για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση). 

•  Για εξουσιοδοτήσεις ή οδηγίες χρήσης της εφαρµογής, οι χειριστές των 

καταχωρίσεων, να απευθύνονται στον ∆ιοικητή ή γραµµατέα της Υπηρεσίας, οι οποίοι 

µόνο εάν συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν προβλήµατα, να απευθύνονται στους 

περιφερειακούς χειριστές των ∆ιευθύνσεων (Top Users).  

• Στην περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος στα προσωπικά στοιχεία κάποιου εκ των 

υποψηφίων, να απευθυνθούν άµεσα στη ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού και 

Εσωτερικών Λειτουργιών/Α.Ε.Α/Τµήµα 2ο/Γραφείο 2ο και στα τηλέφωνα 210-

6977370, 210-6922170 και Pol. 1031220, για την ορθή αλλαγή των στοιχείων του.  

  γ) Να αναφέρουν ΑΡΝΗΤΙΚΑ, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι. 

  δ) Να αναφέρουν άµεσα τις τυχόν ανακλήσεις συµµετοχής των υποψηφίων 

στις εξετάσεις, στο 1ο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων 

Πόρων/Α.Ε.Α.  

 

       5. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 

α) Οι Υπηρεσίες που θα δεχθούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, καθώς και 

οι προϊστάµενες Υπηρεσίες τους, που θα υποβάλουν τα προαναφερόµενα στοιχεία στη 

∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., παρακαλούνται 

για τον ενδελεχή έλεγχο αυτών όσον αφορά στην εγκυρότητα, συµπλήρωση, 
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διόρθωση σφαλµάτων, παρέχοντας τις αναγκαίες διευκρινήσεις και οδηγίες στο 

εµπλεκόµενο στη διαδικασία προσωπικό τους. 

∆ικαιολογητικά αντικανονικά ή ελλιπή ή εκπρόθεσµα, να µη γίνονται δεκτά. 

β) Σοβαρές πειθαρχικές υποθέσεις υποψηφίων για παραπτώµατα, που 

διαπράχθηκαν µετά τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας των υποψηφίων και µέχρι 

την προηγούµενη ηµέρα των εξετάσεων, να αναφέρονται αµέσως µε γνώµη των καθ’ 

ιεραρχία προϊσταµένων, στο 1ο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης 

Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., προκειµένου να τίθεται κάθε περίπτωση ξεχωριστά υπόψη 

του αρµοδίου διοικητικού οργάνου για τη λήψη απόφασης, αναφορικά µε τη 

διαγραφή του ή όχι του υποψηφίου από τον πίνακα επιτυχόντων. 

γ) Αν διαπιστωθεί, µετά από Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση ότι δόκιµος 

υπαστυνόµος που εισήχθη στη Σχολή, µε βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, 

εκτός από τις τυχόν ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες που θα αναζητηθούν, θα 

αποβάλλεται από τη Σχολή και θα επανέρχεται στο βαθµό και τη θέση της 

επετηρίδας που κατείχε πριν την εισαγωγή του σ΄ αυτήν. 

δ) Επισηµαίνεται ότι ο τρόπος και ο χρόνος διαγραφής των ποινών, 

προβλέπεται από το άρθρο 56 του π.δ. 120/2008, π.χ. επιβληθείσα ποινή «Αργίας 

µε πρόσκαιρη παύση», την 1/1/2007, διαγράφεται µετά από 8 έτη, ήτοι 1/1/2015. 

 Εάν όµως µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα, λ.χ. την 1/1/2008, έχει 

επιβληθεί και άλλη πειθαρχική ποινή (π.χ. η ποινή του προστίµου), ο χρόνος 

διαγραφής αυτής της ποινής του προστίµου, επέρχεται µετά την πάροδο του χρόνου 

που προβλέπεται γι’ αυτή, δηλ. της 5ετίας, ο οποίος όµως χρόνος, υπολογίζεται από τη 

λήξη του χρόνου που προβλέπεται για την πρώτη. ∆ηλαδή η προαναφερόµενη 

επιβληθείσα ποινή προστίµου την 1/1/2008, δεν διαγράφεται την 1/1/2013, αλλά ο 

χρόνος διαγραφής της, αρχίζει να υπολογίζεται από την 1/1/2015, τότε που 

διαγράφηκε η επιβληθείσα προ 8ετίας (1/1/2007) ποινή της αργίας µε πρόσκαιρη 

παύση, κ.ο.κ. 

στ)   Για τον αποκλεισµό υποψηφίου από τις εξετάσεις, λαµβάνεται υπόψη, η 

διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος, εφόσον µαρτυρεί προφανή διαφθορά 

χαρακτήρα ή αναξιοπρεπή διαγωγή ή αδιαφορία ή βαριά αµέλεια περί την εκτέλεση 

των υπηρεσιακών καθηκόντων, καθώς και η καθ’ έξη διάπραξη πειθαρχικών 

παραπτωµάτων (παρ. 1α  του άρθρου 12 του π.δ.  4/1995). 

       ζ) Οι µετακινήσεις των υποψηφίων για συµµετοχή στις εξετάσεις, θα 

πραγµατοποιηθούν αδαπάνως για το ∆ηµόσιο.  

η) Για κάθε σχετική πληροφορία οι Υπηρεσίες, µπορούν να απευθύνονται 

στο 1ο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του 

Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας. (Τηλέφωνα: 210-6977689 & Ρ.ο.L.: 1033120). 

θ) Κατ’ εφαρµογή της υπ’ αριθ. 72941/9/205804 από 27/11/2009 (pol.) 

διαταγής (περί της εφαρµογής «Ηλεκτρονική αλληλογραφία»), η αλληλογραφία να 



 12 

υποβληθεί µόνο µέσω POL. 

 

6. Υγειονοµική εξέταση. 

  α) Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα κριθούν εισακτέοι στη Σχολή Αξιωµατικών 

Ελληνικής Αστυνοµίας, παραπέµπονται µε µέριµνα αυτής, µετά την έκδοση των 

αποτελεσµάτων από το Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων και πριν 

κληθούν για φοίτηση, για υγειονοµική εξέταση, ενώπιον της αρµόδιας Ανώτατης 

Υγειονοµικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις για την 

Υγειονοµική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας (άρθρο 13 του π.δ. 4/1995). 

β)  Όσοι από αυτούς κριθούν ως µη ικανοί, δεν καλούνται για φοίτηση και 

θεωρούνται αποτυχόντες. Για τη συµπλήρωση των κενών θέσεων καλούνται υποψήφιοι 

από τον πίνακα επιλαχόντων, κατά σειρά επιτυχίας. 

γ)   Ειδικά οι γυναίκες που κρίνονται µη ικανές, λόγω κύησης ή λοχείας, 

εισάγονται για φοίτηση στη Σχολή Αξιωµατικών, είτε στην ίδια εκπαιδευτική περίοδο, 

µε τους περιορισµούς της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 39 του π.δ. 

319/1995, όπως ισχύει κάθε φορά, είτε στην επόµενη, εφόσον κριθούν ικανές από 

την Α.Υ.Ε. και δεν απώλεσαν τα απαιτούµενα προσόντα, εκτός του ορίου ηλικίας. 

 Αν στην τελευταία περίπτωση συντρέχει νέα κύηση ή λοχεία, εισάγονται για 

φοίτηση στη Σχολή, το αργότερο την αµέσως επόµενη εκπαιδευτική περίοδο, εφόσον 

κριθούν ικανές, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Μετά την αποφοίτησή τους εντάσσονται, 

ανάλογα µε τη βαθµολογία τους, στον πίνακα των συναδέλφων τους, µε τους οποίους 

αποφοιτούν µαζί  (άρθρο 13 παρ. 3 του π.δ. 4/1995). 

 

 

7. Φοίτηση στη Σχολή. 

α) Οι εισαγόµενοι παρουσιάζονται στη Σχολή Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας 

εντός της προθεσµίας που καθορίζεται µε διαταγή του κ. Προϊσταµένου Κλάδου 

Οργάνωσης και Ανθρώπινου ∆υναµικού/Α.Ε.Α. και φέρουν µαζί τους τα οριζόµενα 

είδη. Οι κριθέντες ικανοί ονοµάζονται δόκιµοι υπαστυνόµοι, µε διαταγή του ∆ιοικητή 

της Σχολής, από την επόµενη ηµέρα της λήξης της υγειονοµικής εξέτασης όλων των 

υποψηφίων. 

β) Αν υποψήφιος, από την υποβολή της πρότασης ικανότητας, µέχρι την 

προηγούµενη ηµέρα της ονοµασίας του, ως δοκίµου υπαστυνόµου, απώλεσε έστω και 

ένα από τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ.  4/1995 προσόντα, 

διαγράφεται από τον πίνακα επιτυχόντων µε αιτιολογηµένη απόφαση του κ. 

Προϊσταµένου Κλάδου ∆ιοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου ∆υναµικού/Α.Ε.Α., 

που κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο και στην Υπηρεσία του (άρθρο 14 του π.δ. 

4/1995). 
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γ) Αν µέσα στον πρώτο µήνα από την ηµεροµηνία εισόδου των επιτυχόντων στη 

Σχολή, κενωθούν θέσεις, για οποιοδήποτε λόγο, ο Υπουργός Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µετά από πρόταση του ∆ιοικητή της Σχολής, αποφασίζει 

την εισαγωγή ισάριθµων υποψηφίων, κατά σειρά επιτυχίας, από τον πίνακα 

επιλαχόντων και σύµφωνα µε τον καθοριζόµενο, κατά κατηγορία, αριθµό εισακτέων. 

δ) Η φοίτηση στη Σχολή, η οποία είναι ισότιµη µε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα, 

διαρκεί οκτώ (8) εξάµηνα, αλλά οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Γ΄ εξάµηνο σπουδών 

και συνεκπαιδεύονται µαζί µε τους λοιπούς δόκιµους υπαστυνόµους. 

ε) Οι απόφοιτοι αναλαµβάνουν υποχρέωση 10ετούς παραµονής στο Σώµα, 

µετά την ονοµασία τους σε αξιωµατικούς. 

Οι δόκιµοι υπαστυνόµοι που αποβάλουν την ιδιότητά τους αυτή για 

οποιονδήποτε λόγο, εκτός από λόγους υγείας, υποχρεούνται να καταβάλουν στο 

∆ηµόσιο αποζηµίωση, που είναι ίση µε το γινόµενο του 65% του συνόλου των 

καθαρών µηνιαίων αποδοχών υπαστυνόµου Β΄, επί τον αριθµό των µηνών που έχουν 

φοιτήσει στη Σχολή (άρθρο 44  παρ. 5 του ν. 3731/2008  Φ.Ε.Κ. Α- 263).  

 στ) Καθίσταται επίσης γνωστό, ότι οι δόκιµοι υπαστυνόµοι καθ’ όλη τη διάρκεια 

της φοίτησής τους, διαµένουν και σιτίζονται υποχρεωτικά εντός της Σχολής και 

εξέρχονται σε ηµέρες και ώρες, που καθορίζονται µε διαταγές της Αστυνοµικής 

Ακαδηµίας. 

 ζ) Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν στα µαθήµατα της Γ΄ τάξης του Γενικού  

Λυκείου. Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων, θα συµµετέχουν µε την ποιο 

πρόσφατη αποκτηθείσα βαθµολογία τους, κατά τα έτη 2013 ή 2014. 

   η)  Σε περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων, δεν εισάγονται υπεράριθµοι και 

εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του π.δ. 4/1995. 

8. Η  ∆ιεύθυνση ∆ιεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α. παρακαλείται 

όπως µεριµνήσει για την έγκαιρη ενηµέρωση των αστυνοµικών που έχουν δικαίωµα 

υποβολής αίτησης, κατά τα ανωτέρω, και βρίσκονται αποσπασµένοι σε Υπηρεσίες του 

Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό ή σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς ή σε ειδικές αποστολές 

στο εξωτερικό και συγκεντρώνουν τα απαιτούµενα προσόντα. Περαιτέρω, να ενεργήσει 

ως προς την υποβολή των δηλώσεων συµµετοχής, κ.ο.κ., των ενδιαφεροµένων, 

σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρούσα. 

9. Η παρούσα προκήρυξη θα εµφανίζεται και στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου 

Ελληνικής Αστυνοµίας, στη διεύθυνση  www.hellenicpolice.gr. 

          
Ο  ΑΡΧΗΓΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
1. ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 
3. ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. 
4. ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. 
5. ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ/Α.Ε.Α. 
6. ΓΡΑΦΕΙΑ κ. ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. 
7. ΓΡΑΦΕΙΑ κ.κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ/ Α.Ε.Α. 
8. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
9. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
10. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ/ Α.Ε.Α. 
12.  Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 
13. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΦΥΛΑΚΩΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. 
14. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ/Α.Ε.Α./ΤΜΗΜΑ 2Ο  

ΚΑΙ 3Ο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

         ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ «Α΄» 

  (Προσαρτηµένο στην  6501/1/210 από   
10/3/2015  προκήρυξη) 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗ  ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 - 2016 ΜΕ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. 
 
 ................................................2015 (1) 
 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ........................................................ (2) 
 µέσω  τ ........................................................ (3) 
 
.... κατωτέρω αναγραφόµεν…  υποβάλλω τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην 
παράγραφο 2 της παρούσας, προκειµένου να εισαχθώ στη Σχολή Αξιωµατικών  
Ελληνικής Αστυνοµίας, συµµετέχοντας …………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………...……..(4)   
 
1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ: 
............. ............ ......................          ....... ...............  ...................  

ΒΑΘΜΟΣ Α.Γ.Μ.     ΕΠΩΝΥΜΟ     ΟΝΟΜΑ               ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ   

 
 
2) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ......................                                
 
                               Συµπληρώνεται σε µορφή        ΗΗ/   ΜΜ/     ΕΕΕΕ 
3) ΤΟΠΟΣ : 
 
 α) ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ...................................... ............................. ...................................... 

    (ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ)  (ΕΠΑΡΧΙΑ)      (ΝΟΜΟΣ) 

 β) ∆ΙΑΜΟΝΗΣ: ..................................... ....................................... ............................. 

    (ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ)  (ΕΠΑΡΧΙΑ)      (ΝΟΜΟΣ) 

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

    (Ο∆ΟΣ)    (ΑΡΙΘΜΟΣ)      (ΤΗΛΕΦΩΝΟ) 
 
4) ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 
 
 
 
5)  ΕΤΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΥ  

ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ    
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ): 

 
 
 
6) ΚΩ∆. ΑΡΙΘ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ):             
 
 
 
 
 
7) ΘΑ  ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ :  
 
 
 

-   ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΣΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
  ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ...................................  ΚΩ∆ΙΚΟΣ      1 
 

-  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ……………....... ΚΩ∆ΙΚΟΣ      2 
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8) ΥΠΑΓΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42  Ν. 1481/84 :  
 
 
              

- ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ......................................ΚΩ∆ΙΚΟΣ      1 
 

- ΤΕΚΝΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ 
   ΚΑΙ ΑΝΠΗΡΩΝ ή ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ή ΕΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙ  
   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ…............. ΚΩ∆ΙΚΟΣ     2 
 

- ΤΕΚΝΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ............................... ΚΩ∆ΙΚΟΣ      3 
 

- ΤΕΚΝΑ ή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΥ 
    ΠΕΘΑΝΕ    ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ∆ΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ 
    ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ή   ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ………………….…… ΚΩ∆ΙΚΟΣ       4 
 

- ΕΝΑ ΤΕΚΝΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ 
    ΖΩΗ ΤΟΥΣ Ή ΕΧΟΥΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ  
    ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%,  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ  
    ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥΣ…………………………………………………….………. ΚΩ∆ΙΚΟΣ      5 
 

- ΓΟΝΕΙΣ ΤΡΙΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ…………..….ΚΩ∆ΙΚΟΣ      6 
 
 
 
 
9) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
   - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
   - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 8 Ν.1599/1986 
 
          …     ΑΙΤ………     
 
 
 
 
 
 
10) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 .......................................................................    
    (ΤΙΤΛΟΣ)            (ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 
 
 
 
.. υπογεγραµµεν...  Α.Γ.Μ.(                )…………………..…………………........................ 

……………………………... βεβαιώνω ότι τα στοιχεία τ….. υποψηφ.......... ελέχθησαν και 

συµφωνούν απόλυτα µε τα αναγραφόµενα στο δελτίο ταυτότητας. 

 
            ....ΒΕΒΑΙ..... 
 
 
 
      ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
     (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΒΑΘΜΟΣ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
1  ΓΕΝΙΚΕΣ 

α. Η αίτηση συµπληρώνεται από τον/την  υποψήφιο και υπογράφεται ενώπιον του αρµοδίου 
για την παραλαβή της, αξιωµατικού. 

β. Όλα τα στοιχεία συµπληρώνονται µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. 
 
2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
 
 α. (1) Αναγράφεται η ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης. 
 β. (2) Αναγράφεται η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ή Γενική Περιφερειακή 

Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ή ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας ή εξοµοιούµενη Υπηρεσία προς 
την οποία απευθύνεται. 

 γ. 
δ. 

(3) 
(4) 

Αναγράφεται η Αστυνοµική Υπηρεσία που κατατίθεται η αίτηση. 
Αναγράφεται ανάλογα:  
-  στις γραπτές εξετάσεις των µαθηµάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου ή 
- για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, καθώς απέκτησα δικαίωµα 
συµµετοχής µου, µε τις γραπτές εξετάσεις του έτους………..……(2014 ή 2013). 

 ε. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1-3 Συµπληρώνονται τα στοιχεία  σύµφωνα µε τις ενδείξεις. 
 στ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  4 Αναγράφεται η χρονολογία αποφοίτησης από το Λύκειο.  
 ζ.  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  5 Αναγράφεται η χρονολογία που ο υποψήφιος συµµετείχε 

τελευταία φορά στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις του 
Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
απέκτησε την πρόσβαρη προκειµένου να συµµετάσχει για το 10% 
των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση.  

 η. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  6 Αναγράφεται ο κωδικός αριθµός υποψηφίου που έχει δοθεί από 
το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.  

 θ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  7 Τίθεται ο κωδικός αριθµός  της περίπτωσης  στο τετραγωνίδιο.  
 ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  8 Τίθεται ο κωδικός αριθµός της περίπτωσης στο τετραγωνίδιο, µόνο 

εφ’ όσον κατατεθεί και το σχετικό δικαιολογητικό που προβλέπει 
η προκήρυξη.  

 ια. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  9 Συµπληρώνονται τυχόν άλλα δικαιολογητικά.  
 ιβ.  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10 Συµπληρώνεται από τον αρµόδιο αξιωµατικό παραλαβής των 

δικαιολογητικών. 
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         ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ «Β΄» 

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

 

 (Προσαρτηµένο στην  6501/1/210 από  
10/3/2015  προκήρυξη) 
 

Π  Ρ  Ο  Τ  Α  Σ  Η 
 
(2) …….…ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟ  ΕΤΟΣ 2015 - 2016, ΜΕ 
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
(3)……………………………………………………………………………………………………… 
 
Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ 

Α.Γ.Μ. ........................................................ ΒΑΘΜΟΣ:…………………………………………… 

ΕΠΩΝΥΜΟ:................................................. ΟΝΟΜΑ ....................................................... 

ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ..........................................ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ .................................................. 

                    (Με κεφαλαία στην ονοµαστική). 
ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ 

α. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ  ....................................................................... 
                                                                                                                                             (Ηµέρα- Μήνας- Έτος) 

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ..................................................... 
  
β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 

1. ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ: (4)......................................................…………………………..….... 
......................................................................................................................…....... 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
 
2. ΑΝΩΤΕΡΕΣ: (4).........................................................….................................... 
.............................................................................……..........................……………... 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
 
3. ∆ΙΚΕΣ- ΚΑΤΑ∆ΙΚΕΣ: (4)......................................…........................................... 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
.................................................................................................................... 
 
4.  ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (Ε.∆.Ε.-ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ): (5)….………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
5.   ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ  ή ΑΥΤΟ∆ΙΚΑΙΗ ΑΡΓΙΑ: (6) ……………………………………………. 
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
  
γ. ΗΘΙΚΕΣ - ΥΛΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
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δ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
............(7) Έχει όλα τα προβλεπόµενα από την παρ.1β του άρθρου 11 του π.δ. 

4/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄-1) ουσιαστικά προσόντα για να εισαχθεί στη Σχολή Αξιωµατικών 

Ελληνικής Αστυνοµίας κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016, µε το σύστηµα των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου (8)………………………………..……….…...… 

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

του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, ήτοι υπηρεσιακή απόδοση, 

ζήλο και ενδιαφέρον για την υπηρεσία, πειθαρχικότητα και διαγωγή. 

 
ΙΙΙ. ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

...........(9) Προτείνεται για συµµετοχή στις προαναφερόµενες εξετάσεις κ.ο.κ.. 

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

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

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

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

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

                                                                                       ………….................... 2015 

                                                                                                        Ο /Η  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
                                                                                                  
                                    (Ευανάγνωστα ονοµατεπώνυµο 
                                                    και βαθµός συντάκτη) 

 
ΙV. ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ 

(11)...........................................................................................................................

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

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

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

                                                                                        .................................2015 
                                                                     Ο ..................................................... 
                                                                                          (Τ.Σ. Υπογραφή) 
                                             (Ευανάγνωστα ονοµατεπώνυµο 
                                                και βαθµός γνωµατεύοντα) 
 
 
 
 
 

V. ΑΠΟΦΑΣΗ κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ/Α.Ε.Α.                                                                                                                                                                  
       (Υπ’ αριθµ. 7004/5/16 από 24/5/2014 Απόφαση «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων 
Αρχηγού Ελληνικής    Αστυνοµίας σε υφιστάµενα υπηρεσιακά όργανα»).  
  
(12)………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                           
                                                                                                                                
                                                                 Αθήνα, ...........................................2015  
 
                                                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑ∆ΟΥ 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
 
(1) Τίτλος Υπηρεσίας.  
(2) Αναγράφεται η λέξη «ΜΗ» για αρνητική πρόταση από το συντάκτη.  
(3) Αναγράφεται ανάλογα «συµµετέχοντας στις γραπτές εξετάσεις των µαθηµάτων της Γ΄ 

τάξης του Γενικού Λυκείου ή για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση). 
 

(4) Αναγράφονται αναλυτικά όλες οι πειθαρχικές ποινές που δεν έχουν διαγραφεί  
(5) 
 
(6) 
 
(7) 

Αναγράφονται αναλυτικά οι εκκρεµείς πειθαρχικές ποινές, κατά το χρόνο σύνταξης 
της παρούσας πρότασης. 
Αναγράφεται η διαταγή και η ηµεροµηνία θέσης του υποψηφίου στην εν λόγω 
κατάσταση. 
Αναγράφεται η λέξη ∆ΕΝ για αρνητική πρόταση από το συντάκτη. 

 

(8) 
 
(9) 
(10) 
 
(11) 
 
 
 
 
 
(12) 

Αναγράφεται ανάλογα «συµµετέχοντας στις εξετάσεις των µαθηµάτων της Γ΄ τάξης του 
Γενικού Λυκείου ή για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση). 
Αναγράφεται η λέξη ∆ΕΝ για αρνητική πρόταση από το συντάκτη. 
Για αρνητική πρόταση να αναγραφούν συγκεκριµένα τα προσόντα τα οποία στερείται 
και από πού προκύπτει τούτο 
Σε περίπτωση διαφωνίας, οι λόγοι αυτής αιτιολογούνται πλήρως. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παράλειψη αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών ή εκκρεµών 
πειθαρχικών υποθέσεων, οι οποίες συνιστούν λόγους υποβολής αρνητικής πρότασης, 
(σύµφωνα µε  το εδαφ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 4/1995), θα έχει ως 
συνέπεια τον καταλογισµό πειθαρχικής  ευθύνης, κατά του συντάκτη της πρότασης 
ικανότητας. 
Συµπληρώνεται από τον Προϊστάµενο Κλάδου ∆ιοικητικής Υποστήριξης και 
Ανθρωπίνου ∆υναµικού/Α.Ε.Α., σε περίπτωση αρνητικής πρότασης ή διαφωνίας 
µεταξύ των αρµοδίων για τη σύνταξη και υποβολή της πρότασης ικανότητας.  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  «Γ΄» 
 

(Προσαρτηµένο στην  6501/1/210  από  10 / 3 /2015  προκήρυξη) 

 

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

................................................ σήµερα την .................................... του µηνός………  

..................................................., του έτους 2015 ηµέρα της εβδοµάδας …. 

.......................... και ώρα ........... ο/η ∆ιοικητής (1) ..................................................  

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

………....................... προσκάλεσα ενώπιόν µου τον (2).............................................. 

................................................................................ που συγκεντρώνει τα τυπικά 

προσόντα για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας, κατά το 

ακαδηµαϊκό έτος 2015 -2016 µε το σύστηµα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού 

Λυκείου του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων του ανακοίνωσα το 

περιεχόµενο της 6501/1/210 από 10/3/2015 προκήρυξης του Αρχηγού της 

Ελληνικής Αστυνοµίας και διευκρίνισα τα εξής : 

α. Αν επιθυµεί  συµµετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις, πρέπει να µας υποβάλει µέχρι  

την  2/4/2015   τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην ως άνω προκήρυξη. 

β. Αν υπάγεται στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 42 του ν.1481/84, οι οποίες 

αναφέρονται στην εγκύκλιο και επιθυµεί να κάνει χρήση των διατάξεων αυτών, πρέπει 

να υποβάλει σχετική δήλωση και να ζητήσει την εισαγωγή του στη Σχολή, βάσει των εν 

λόγω διατάξεων. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να υποβάλει και τα προβλεπόµενα για 

την κατηγορία του δικαιολογητικά. Αν τα ανωτέρω δικαιολογητικά (υπαγωγής σε 

ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 42 του ν.1481/84) είναι ελλιπή ή µη κανονικά ή δεν 

υποβληθούν έγκαιρα, δεν θα γίνουν δεκτά. Χρήση του δικαιώµατος αυτού γίνεται 

για µία µόνο από τις Σχολές αυτές και για µία φορά, ανεξάρτητα αν υπάγονται 

σε µία ή περισσότερες κατηγορίες. 

 

  Ο/Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ      Ο/Η  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

(1) Τίτλος της Υπηρεσίας 
βαθµός και ονοµατεπώνυµο διοικητή Υπηρεσίας. 

(2) Βαθµός, ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο υποψηφίου. 
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Συντάσσεται από  τις 
αρµόδιες  Υπηρεσίες 

 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ «∆΄» 
(Προσαρτηµένο στην  6501/1/210                     
από    10/3/2015  προκήρυξη) 

 

 ...................……............................2015 

ΤΙΤΛΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ: ................…..............................……………

………………………………………………….(1)  

  Α Θ Η Ν Α 

 

 

 

Υποβάλλεται συγκεντρωτική ονοµαστική κατάσταση, των υποψηφίων που 

δήλωσαν ότι επιθυµούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής 

Αστυνοµίας, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016, µε το σύστηµα των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και 

Θρησκευµάτων, συµµετέχοντας στις γραπτές  εξετάσεις των µαθηµάτων της Γ΄  

τάξης του Γενικού Λυκείου (2)……………………………………………………..…………. 

 

 

       Ο/Η ................................................ 

             (Τ.Σ. Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Αναγράφεται η Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.  
(2) Αναγράφονται λεπτοµερώς οι καταστάσεις που 

υποβάλλονται ήτοι:  ικανών,  µη ικανών,  για τους οποίους 
δεν συντάχθηκε πρόταση ικανότητας κ.ο.κ. 
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Συντάσσεται από  τις 
αρµόδιες  Υπηρεσίες 

 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ «Ε΄» 
(Προσαρτηµένο στην 6501/1/210  από   
10/3/2015  προκήρυξη). 

 

 ........................................…..........2015 

ΤΙΤΛΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ: ................…..............................………

………………………………………….….(1)  

  Α Θ Η Ν Α 

 

 

 

 

Υποβάλλονται συγκεντρωτικές ονοµαστικές  καταστάσεις, των υποψηφίων που 

δήλωσαν ότι επιθυµούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής 

Αστυνοµίας κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016, µε το σύστηµα των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και 

Θρησκευµάτων, για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση(2)…………………….. 

 

       Ο/Η  ……......................................... 

            (Τ.Σ. Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

(1) Αναγράφεται η Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.  
(2) Αναγράφονται λεπτοµερώς οι καταστάσεις που υποβάλλονται 

ήτοι:  ικανών,  µη ικανών,  για τους οποίους δεν συντάχθηκε 
πρόταση ικανότητας κ.ο.κ. 
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               ΥΠΟ∆ΕΙΙΓΜΑ «ΣΤ΄» 
.......................................................         (Προσαρτηµένο στην  6501/1/210 
                                                  από   10/3/2015  προκήρυξη) 
.....................................................(1) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ   Κ  Α  Τ  Α  Σ  Τ  Α  Σ  Η 

 

Υποψηφίων που δήλωσαν ότι επιθυµούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2015-
2016, µε το σύστηµα των Πανελλαδικών Εξετάσεων  του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, συµµετέχοντας 
στις γραπτές εξετάσεις των µαθηµάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη και 
κανονικά και κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ. 
 
Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Α.Γ.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 
ΟΝΟΜΑ 

ΜΗΤΕΡΑΣ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΑΡΘΡΟΥ  42  
Ν. 1481/84 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

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

 
 
 
 
 
 

     

 
 
(1) Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας.  …………………………..…………. 2015 
(2) Στην ονοµαστική µε κεφαλαία.  Ο/Η  .............................................. 
(3) Στην ονοµαστική µε µικρά.  (Τ.Σ. Υπογραφή) 
(4) Αναγράφεται η ειδική κατηγορία στην οποία δήλωσε, ότι ανήκει 

 (τέκνο πολυτέκνου, τέκνο θύµατος πολέµου κ.ο.κ.). 
  

(5) Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθµός που έχει λάβει ο κάθε υποψήφιος από το 
Λύκειο, στο οποίο θα καταθέσει το Μηχανογραφικό ∆ελτίο. 
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               ΥΠΟ∆ΕΙΙΓΜΑ «Ζ΄» 
.......................................................         (Προσαρτηµένο στην  6501/1/210 
                                                       από  10/3/2015   προκήρυξη) 
.....................................................(1) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  Κ  Α  Τ  Α  Σ  Τ  Α  Σ  Η 

 

Υποψηφίων που δήλωσαν ότι επιθυµούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2015-
2016, µε το σύστηµα των Πανελλαδικών Εξετάσεων  του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, για το 10% των 
θέσεων, χωρίς νέα εξέταση, βάσει της πιο πρόσφατης βαθµολογίας τους, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη και κανονικά και 
κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ. 
 
Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Α.Γ.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 
ΟΝΟΜΑ 

ΜΗΤΕΡΑΣ 
ΕΤΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΑΡΘΡΟΥ  42  
Ν. 1481/84 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

   (2) (3) (3) (3) (4) (5) (6) 
    

 
 
 
 
 
 

      

 
(1) Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας.  …………………………………. 2015 
(2) Στην ονοµαστική µε κεφαλαία.  Ο/Η  ........................................... 
(3) Στην ονοµαστική µε µικρά.  (Τ.Σ. Υπογραφή) 
(4) 
 
 
(5) 
 

Αναγράφεται το έτος συµµετοχής του υποψηφίου στην τελευταία γραπτή πανελλαδική  
εξέταση, µε την οποία απέκτησε το δικαίωµα να συµµετάσχει για το 10% των θέσεων, χωρίς 
νέα εξέταση. 
Αναγράφεται η ειδική κατηγορία στην οποία δήλωσε, ότι ανήκει 
 (τέκνο πολυτέκνου, τέκνο θύµατος πολέµου κ.ο.κ.). 

  

(6) Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθµός που έχει λάβει ο κάθε υποψήφιος από το Λύκειο, στο 
οποίο θα καταθέσει το Μηχανογραφικό ∆ελτίο. 
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               ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ «Η΄» 
.......................................................         (Προσαρτηµένο στην 6501/1/210                   
                                                                 από  10/3/2015  προκήρυξη) 
.....................................................(1) 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ   Κ  Α  Τ  Α  Σ  Τ  Α  Σ  Η 

 

Υποψηφίων που δήλωσαν  ότι επιθυµούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας, κατά το ακαδηµαϊκό  έτος 
2015-2016, µε το σύστηµα των Πανελλαδικών Εξετάσεων  του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
συµµετέχοντας στις γραπτές εξετάσεις των µαθηµάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν 
πλήρη και κανονικά και οι προτάσεις ικανότητας είναι αρνητικές ή υπάρχει διαφωνία συντάκτη και αναθεωρητή. 
 
Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Α.Γ.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 
ΟΝΟΜΑ 

ΜΗΤΕΡΑΣ 
ΕΙ∆. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟΥ  42 
Ν.1481/84 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ 

   (2) (3) (3) (3) (4) (5) (6) 
    

 
 
 

      

 
 
(1) Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας.  …………………………………. 2015 
(2) Στην ονοµαστική µε κεφαλαία.  Ο/Η  ........................................... 
(3) Στην ονοµαστική µε µικρά.  (Τ.Σ. Υπογραφή) 
(4) Αναγράφεται η ειδική κατηγορία στην οποία δήλωσε, ότι ανήκει  

(τέκνο πολυτέκνου, τέκνο θύµατος πολέµου κ.ο.κ.). 
  

(5) Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθµός που έχει λάβει ο κάθε υποψήφιος από το 
Λύκειο, στο οποίο θα καταθέσει το Μηχανογραφικό ∆ελτίο. 

  

(6) Αναγράφεται αν προτείνεται µε διαφωνία ή δεν προτείνεται.   
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               ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ   «Θ΄» 
.......................................................         (Προσαρτηµένο στην  6501/1/210 
                                                         από   10/3/2015 προκήρυξη) 
.....................................................(1) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  Κ  Α  Τ  Α  Σ  Τ  Α  Σ  Η 

 

Υποψηφίων που δήλωσαν  ότι επιθυµούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2015-
2016, µε το σύστηµα των Πανελλαδικών Εξετάσεων  του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, για το 10% των 
θέσεων, χωρίς νέα εξέταση, βάσει της πιο πρόσφατης βαθµολογίας τους, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη και κανονικά και 
οι προτάσεις ικανότητας είναι αρνητικές ή υπάρχει διαφωνία συντάκτη και αναθεωρητή. 
 
Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Α.Γ.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 
ΟΝΟΜΑ 

ΜΗΤΕΡΑΣ 
ΕΤΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΑΡΘΡΟΥ  42  
Ν. 1481/84 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ 

   (2) (3) (3) (3) (4) (5) (6) (7) 
           

 
 
 
(1) Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας.  …………………………………. 2015 
(2) Στην ονοµαστική µε κεφαλαία.  Ο/Η  ........................................... 
(3) Στην ονοµαστική µε µικρά.  (Τ.Σ. Υπογραφή) 
(4) 
 
 
(5) 
 

Αναγράφεται το έτος συµµετοχής του υποψηφίου στην τελευταία γραπτή πανελλαδική  
εξέταση, µε την οποία απέκτησε το δικαίωµα να συµµετάσχει για το 10% των θέσεων, χωρίς 
νέα εξέταση. 
Αναγράφεται η ειδική κατηγορία στην οποία δήλωσε, ότι ανήκει 
 (τέκνο πολυτέκνου, τέκνο θύµατος πολέµου κ.ο.κ.). 

  

(6) 
 
(7) 

Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθµός που έχει λάβει ο κάθε υποψήφιος από το Λύκειο, στο 
οποίο θα καταθέσει το Μηχανογραφικό ∆ελτίο. 
Αναγράφεται αν προτείνεται µε διαφωνία ή δεν προτείνεται. 
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                                                                                                                                 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ «Ι΄» 
.......................................................         (Προσαρτηµένο στην 6501/1/210 
                                                              από   10/3/2015  προκήρυξη) 
.....................................................(1) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ   Κ  Α  Τ  Α  Σ  Τ  Α  Σ  Η 

 

Υποψηφίων που δήλωσαν  ότι επιθυµούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας, κατά το ακαδηµαϊκό  έτος 
2015-2016, µε το σύστηµα των Πανελλαδικών Εξετάσεων  του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
συµµετέχοντας στις γραπτές εξετάσεις των µαθηµάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν 
πλήρη και κανονικά και για τους οποίους δεν συντάχθηκε πρόταση ικανότητας, επειδή τελούν σε κατάσταση διαθεσιµότητας ή 
αυτοδίκαιης αργίας ή έχουν παραπεµφθεί ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου  (π.δ. 4/1995, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
2 του π.δ. 3/2013). 
 
Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Α.Γ.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 
ΟΝΟΜΑ 

ΜΗΤΕΡΑΣ 
ΕΙ∆. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟΥ  42 
Ν.1481/84 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ 

   (2) (3) (3) (3) (4) (5) (6) 
    

 
 
 

      

 
 
(1) Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας.  …………………………………. 2015 
(2) Στην ονοµαστική µε κεφαλαία.  Ο/Η  ........................................... 
(3) Στην ονοµαστική µε µικρά.  (Τ.Σ. Υπογραφή) 
(4) Αναγράφεται η ειδική κατηγορία στην οποία δήλωσε, ότι ανήκει  

(τέκνο πολυτέκνου, τέκνο θύµατος πολέµου κ.ο.κ.). 
  

(5) Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθµός που έχει λάβει ο κάθε υποψήφιος από το 
Λύκειο, στο οποίο θα καταθέσει το Μηχανογραφικό ∆ελτίο. 

  

(6) Αναγράφεται αν έχει τεθεί σε κατάσταση διαθεσιµότητας ή αυτοδίκαιης 
αργίας ή έχει παραπεµφθεί ενώπιων πειθαρχικού συµβουλίου. 
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                                                                                                                                                                   ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ   «ΙΑ΄» 
.......................................................         (Προσαρτηµένο στην  6501/1/210 
                                                  από   10/3/2015 προκήρυξη) 
.....................................................(1) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  Κ  Α  Τ  Α  Σ  Τ  Α  Σ  Η 

 

Υποψηφίων που δήλωσαν  ότι επιθυµούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2015 
-2016, µε το σύστηµα των Πανελλαδικών Εξετάσεων  του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, για το 10% 
των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση, βάσει της πιο πρόσφατης βαθµολογίας τους, οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη και κανονικά και 
για τους οποίους δεν συντάχθηκε πρόταση ικανότητας, επειδή τελούν σε κατάσταση διαθεσιµότητας ή αυτοδίκαιης αργίας ή 
έχουν παραπεµφθεί ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου  (π.δ. 4/1995, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του π.δ. 3/2013). 
 
 
Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Α.Γ.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 
ΟΝΟΜΑ 

ΜΗΤΕΡΑΣ 
ΕΤΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΑΡΘΡΟΥ  42  
Ν. 1481/84 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ 

   (2) (3) (3) (3) (4) (5) (6) (7) 
           

 
 
 
(1) Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας.  …………………………………. 2015 
(2) Στην ονοµαστική µε κεφαλαία.  Ο/Η  ........................................... 
(3) Στην ονοµαστική µε µικρά.  (Τ.Σ. Υπογραφή) 
(4) 
 
 
(5) 
 

Αναγράφεται το έτος συµµετοχής του υποψηφίου στην τελευταία γραπτή πανελλαδική  
εξέταση, µε την οποία απέκτησε το δικαίωµα να συµµετάσχει για το 10% των θέσεων, χωρίς 
νέα εξέταση. 
Αναγράφεται η ειδική κατηγορία στην οποία δήλωσε, ότι ανήκει 
 (τέκνο πολυτέκνου, τέκνο θύµατος πολέµου κ.ο.κ.). 

  

(6) 
 
(7) 

Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθµός που έχει λάβει ο κάθε υποψήφιος από το Λύκειο, στο 
οποίο θα καταθέσει το Μηχανογραφικό ∆ελτίο. 
Αναγράφεται αν προτείνεται µε διαφωνία ή δεν προτείνεται. 

  



 
 


