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Γ.Φ./Ε.Φ. Θεματολογίου: (6501/1)

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
«Διαγωνισμου για την εισαγωγη αστυνομικών (Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων,
Υπαρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων) στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022, με το συστημα των Πανελλαδικων
Εξετασεων Ημερησιου Γενικου Λυκειου του Υπουργειου Παιδειας και Θρησκευματων».

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ./Α΄/152) «Οργανισμος Υπουργειου Δημοσιας Ταξης», οπως ισχυει.
2. Το Ν. 2226/1994 (Φ.Ε.Κ./Α΄/122) «Εισαγωγη εκπαιδευση και μετεκπαιδευση στις Σχολες της
Αστυνομικης Ακαδημιας……. και αλλες διαταξεις», οπως ισχυει.
3. Το Ν. 2800/2000 (Φ.Ε.Κ./Α΄/41) «Αναδιαρθρωση Υπηρεσιων Υπουργειου
συσταση Αρχηγειου Ελληνικης Αστυνομιας και αλλες διαταξεις», οπως ισχυει.

Δημοσιας Ταξης,
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4. Το Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ./Α΄/188) «Ενιαιο Λυκειο, προσβαση των αποφοιτων του στην
Τριτοβαθμια Εκπαιδευση, αξιολογηση του εκπαιδευτικου εργου και αλλες διαταξεις», οπως ισχυει.
5.

Το

Ν.

3475/2006

(Φ.Ε.Κ./Α΄/146)

«Οργανωση

και

λειτουργια

της

δευτεροβαθμιας

επαγγελματικης εκπαιδευσης και αλλες διαταξεις», οπως ισχυει.
6. Το Ν. 3748/2009 (Φ.Ε.Κ./Α΄/29) «Προσβαση στην τριτοβαθμια εκπαιδευση των κατοχων
απολυτηριου Επαγγελματικου Λυκειου και αλλες διαταξεις».
7. Τo αρθρo 39 του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ./Α΄/193), οπως τροποποιηθηκε με τις διαταξεις του Ν.
4327/2015 (Φ.Ε.Κ./Α΄/50) και τις διαταξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ./Α΄/114), του αρθρου 40 του
Ν. 4342/2015 (Φ.Ε.Κ./Α΄/143), του αρθρου 21 του Ν. 4351/2015 (Φ.Ε.Κ./Α΄/164) του αρθρου 13
του Ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ./Α΄/17), του αρθρου 100 του Ν. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ./Α΄/70) και του
αρθρου 166 του Ν. 4635/2019 (Φ.Ε.Κ./Α΄/167).
8. Το Ν. 4249/2014 (Φ.Ε.Κ./Α΄/73) «Αναδιαρθρωση της Ελληνικης Αστυνομιας,… και αλλες
διαταξεις», οπως τροποποιηθηκε με το Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ./Α΄/160) «Μετρα στηριξης και
αναπτυξης της ελληνικης οικονομιας, οργανωτικα θεματα Υπουργειου Οικονομικων και αλλες
διαταξεις».
9. Το Π.Δ. 4/1995 (Φ.Ε.Κ./Α΄-1/10-01-1995) «Εισαγωγη στις Σχολες Αξιωματικων και Αστυφυλακων
με το συστημα των γενικων εξετασεων», οπως ισχυει.
10. Το Π.Δ. 319/1995 (Φ.Ε.Κ./Α΄/174) «Οργανισμος Σχολης Αξιωματικων Ελληνικης Αστυνομιας»,
οπως ισχυει.
11. Το Π.Δ. 178/2014 (Φ.Ε.Κ./Α΄/281) «Οργανωση Υπηρεσιων Ελληνικης Αστυνομιας», οπως ισχυει.
12. Την υπ΄ αριθ. Φ.253/193309/Α5 απο 27/11/2015 (Φ.Ε.Κ./Β΄/2647) Αποφαση του Υπουργειου
Παιδειας, Έρευνας και Θρησκευματων, οπως τροποποιηθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.253/16678/Α5 απο
31/01/2018 (Φ.Ε.Κ./Β΄/ 353) ομοια.
13. Την υπ΄ αριθ. Φ.251/22933/Α5 απο 26/02/2021 (Φ.Ε.Κ./Β΄/826/02-03-2021) Αποφαση της
Υπουργου Παιδειας και Θρησκευματων.
14. Την υπ΄ αριθ. Φ251/26655/Α5 απο 05/03/2021 εγκυκλιο του Υπουργειου Παιδειας και
Θρησκευματων.
15.
Την υπ΄ αριθ. Φ.251/31754/Α5 απο 19/03/2021 Αποφαση της Υπουργου Παιδειας και
Θρησκευματων (Φ.Ε.Κ./Β΄/1137/23-03-2021).
16. Τις διαταξεις των αρθρων 7 και 61 του Ν. 4692/2020 (Φ.Ε.Κ./Α΄/111) και τις διαταξεις του Ν.
4777/2021 (Φ.Ε.Κ./Α΄/25) στο ΜΕΡΟΣ Α΄ και στο ΜΕΡΟΣ Ε΄.
17. Την υπ΄ αριθ. 1728/21/491609 απο 07/03/2021 διαταγη του Προϊ σταμενου Κλαδου
Διοικητικης Υποστηριξης και Ανθρωπινου Δυναμικου/Α.Ε.Α.
18. Την υπ΄ αριθ. 1728/21/575026 απο 19/03/2021 ομοια.
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19. Την υπ΄ αριθ. Φ.251/36604/Α5 απο 31/03/2021 Αποφαση της Υπουργου Παιδειας και
Θρησκευματων "Καθορισμος του συντελεστη Ελαχιστης Βασης Εισαγωγης (Ε.Β.Ε.) ως προϋ ποθεση
συμμετοχης των υποψηφιων των πανελλαδικων εξετασεων στη διαδικασια επιλογης για εισαγωγη
στις Σχολες της Αστυνομικης Ακαδημιας" (Φ.Ε.Κ./Β΄/1261/31-03-2021).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Διαγωνισμο για την εισαγωγη, των ήδη υπηρετούντων αστυνομικών (Ανθυπαστυνόμων,
Αρχιφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων) γενικών καθηκόντων, στη Σχολη
Αξιωματικων Ελληνικης Αστυνομιας για το ακαδημαϊ κο ετος 2021-2022, με το συστημα των
Πανελλαδικων

Εξετασεων

Ημερησιου

Γενικου

Λυκειου

του

Υπουργειου

Παιδειας

και

Θρησκευματων.
- Ο ακριβης αριθμος των εισαγομενων στη Σχολη, ανα κατηγορια, θα καθορισθει με
συμπληρωματικη προκηρυξη, η οποια θα εκδοθει μετα την υπογραφη της προβλεπομενης Κοινης
Υπουργικης Αποφασης των Υπουργων Εθνικης Άμυνας, Οικονομικων, Παιδειας και Θρησκευματων
και Προστασιας του Πολιτη.
Οι υποψηφιοι δυνανται να συμμετασχουν:
α. Για το 10% των θεσεων (χωρις νεα γραπτη εξεταση - αρθρο 13γ, Ν. 4186/2013 οπως ισχυει),
που θα καλυφθουν:
- Κατα 40% απο υποψηφιους, που συμμετειχαν στις γραπτες πανελλαδικες εξετασεις ετους 2019,
ειτε:
- Κατα 60% απο υποψηφιους, που συμμετειχαν στις γραπτες πανελλαδικες εξετασεις ετους 2020
(ΠΑΛΑΙΟ και ΝΕΟ συστημα).
β. Για το 90% των θεσεων, που θα καλυφθουν απο υποψηφιους, οι οποιοι θα συμμετασχουν στις
γραπτές Πανελλαδικες εξετασεις Ημερησιων Γενικων Λυκειων ετους 2021.
Ειδικα για τις γραπτες πανελλαδικες εξετασεις ΓΕΛ του ετους 2021, οπως εχει ανακοινωθει, όλοι οι
υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού
Λυκείου 2021 με ένα ενιαίο σύστημα εισαγωγής, συμφωνα με τις διαταξεις των αρθρων 7 και 61
του Ν. 4692/2020 (Φ.Ε.Κ./Α΄/111) και του Ν. 4777/2021 (Φ.Ε.Κ./Α΄/25) στο ΜΕΡΟΣ Α΄ και στο
ΜΕΡΟΣ Ε΄.
Όλοι οι ενδιαφερομενοι/ες θα πρεπει να απευθυνονται, ειτε τηλεφωνικα, ειτε μεσω μηνυματος
ηλεκτρονικου ταχυδρομειου (e-mail), καθως και με οποιονδηποτε αλλο προσφορο τροπο που θα
καθοριστει απο το Υπουργειο Παιδειας και Θρησκευματων, στα Λυκεια της περιοχης τους,
προκειμενου να ενημερωθουν για τη διαδικασια και τις λοιπες διευκρινισεις - λεπτομερειες των
εξετασεων.
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Σημειωνεται οτι οι διαδικασιες των επαναληπτικων εξετασεων του Σεπτεμβριου που καθοριζονται
στις διαταξεις του αρθρου 13Α, παρ. 3, του Ν. 4186/2013, οπως προστεθηκε με το αρθρο 12, παρ. 2,
του Ν. 4468/2017, δεν εφαρμοζονται για τη Σχολη Αξιωματικων Ελληνικης Αστυνομιας.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
Στις ειδικες κατηγοριες του αρθρου 42 του Ν. 1481/1984 οπως τροποποιηθηκε και ισχυει,
υπαγονται οι κατωτερω περιπτωσεις υποψηφιων:
α) Πολυτεκνοι και τεκνα τους.
β) Τεκνα αναπηρων και θυματων πολεμου, καθως και τεκνα αναπηρων η θυματων εν ενεργεια η εν
συνταξει αστυνομικου προσωπικου ειρηνικης περιοδου.
γ) Τεκνα αναγνωρισμενων συμφωνα με την εκαστοτε ισχυουσα νομοθεσια ως αγωνιστων της
Εθνικης Αντιστασης.
δ) Τεκνα η εν χηρεια συζυγοι αστυνομικου προσωπικου που εχασε τη ζωη του κατα την εκτελεση
διατεταγμενης υπηρεσιας η εξαιτιας της υπηρεσιας.
ε) Ένα τεκνο Ελληνων πολιτων που εχασαν τη ζωη τους η εχουν ανικανοτητα σε ποσοστο
τουλαχιστον 67% συνεπεια τρομοκρατικης πραξης.
στ) Γονεις τριων ζωντων τεκνων και τεκνα τους.
Απο τον αριθμο των εισαγομενων που θα καθοριστει με συμπληρωματικη προκηρυξη, ποσοστο
10% θα προερχεται απο υποψηφιους των παραπανω περιπτωσεων (α), (β), (γ), (δ) και (ε) και
ποσοστο 4% θα προερχεται απο υποψηφιους της περιπτωσης (στ). Κατα τον υπολογισμο των
θεσεων που αντιστοιχουν στις ανωτερω ειδικες κατηγοριες, τυχον κλασματικα υπολοιπα δεν
λαμβανονται υποψη. [Άρθρο 42, Ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ./Α΄/152), οπως ισχυει]
Εαν ο αριθμος των επιτυχοντων υποψηφιων που ανηκουν στις ανωτερω ειδικες κατηγοριες δεν
καλυφθει απο τον αριθμο των θεσεων των κατηγοριων αυτων, οι θεσεις που υπολειπονται θα
καλυπτονται απο υποψηφιους επιλαχοντες της γενικης κατηγοριας, κατα φθινουσα βαθμολογικη
σειρα.
1. Προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις.
Δικαιωμα συμμετοχης στις γραπτές εξετασεις (90% των θεσεων) του Ημερησιου Γενικου Λυκειου,
καθως και για το 10% των θεσεων (χωρις νεα γραπτη εξεταση), για την εισαγωγη στη Σχολη
Αξιωματικων Ελληνικης Αστυνομιας, εχουν Ανθυπαστυνομοι, Αρχιφυλακες, Υπαρχιφυλακες και
Αστυφυλακες, οι οποιοι:
α) Δεν υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικιας τους κατα την 31η Δεκεμβριου του ετους διενεργειας
των εξετασεων, δηλαδη την 31/12/2021. Κατα συνεπεια, στον παροντα διαγωνισμο δικαιουνται να
συμμετασχουν οσοι εχουν γεννηθει απο την 01/01/1992 και μεταγενεστερα. [Άρθρο 9, Π.Δ.
4/1995 (Φ.Ε.Κ. 1-Α΄/10-01-1995), οπως ισχυει].
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β) Ειναι κατοχοι τιτλου σπουδων, που τους επιτρεπει τη συμμετοχη σε εξετασεις για την εισαγωγη
στα Ανωτατα Εκπαιδευτικα Ιδρυματα (Α.Ε.Ι.) της Χωρας.
γ) Έχουν υγεια και αρτια σωματικη διαπλαση, διαπιστουμενη απο την αρμοδια Υγειονομικη
Επιτροπη, συμφωνα με τις διαταξεις που ισχυουν καθε φορα. Διευκρινιζεται οτι ενωπιον της
αρμοδιας Υγειονομικης Επιτροπης του Σωματος θα παραπεμφθουν, προς υγειονομικη εξεταση,
μονο οι επιτυχοντες/σες στις εξετασεις, συμφωνα με τα αποτελεσματα του Υπουργειου Παιδειας
και Θρησκευματων.
δ) Έχουν ευμενη προταση των ιεραρχικα προϊ σταμενων τους, απο την οποια θα προκυπτει οτι
διαθετουν τα απαιτουμενα προσοντα και διαγωγη.
2. Συμμετοχή στις εξετάσεις - Δικαιολογητικά:
Οι υποψηφιοι/ες, που πληρουν τις προϋ ποθεσεις της παρ. 1 της παρουσης και επιθυμουν να
συμμετασχουν στις προαναφερομενες εξετασεις (90% η 10% των θεσεων) πρεπει, αφενος να
δηλωσουν τουτο στο μηχανογραφικο δελτιο του Υπουργειου Παιδειας και Θρησκευματων μεσα
στις προβλεπομενες απο αυτο προθεσμιες, αφετερου να υποβαλουν οι ίδιοι, είτε μέσω
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τις Υπηρεσιακές Διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε αυτοπροσώπως εάν η προαναφερόμενη μέθοδος δεν είναι
δυνατή στις Υπηρεσιες τους, επιπεδου τουλαχιστον Αστυνομικου Τμηματος, ανυπερθετως μέχρι
και τη Μ. Δευτέρα 26/04/2021 τα εξης δικαιολογητικα:
α) Αιτηση συμμετοχης (Υπόδειγμα «Α΄», αναλογα με την επιθυμια τους).
β) Φ/φο αιτησης - δηλωσης για συμμετοχη στις γραπτες πανελλαδικες εξετασεις του Ημερησιου
Γενικου Λυκειου, (ΜΟΝΟ οι συμμετεχοντες στις γραπτες εξετασεις).
γ) Υπευθυνη δηλωση στην οποια να αναφερεται, περιπτωσεως συντρεχουσης, οτι υπαγονται στις
ειδικες κατηγοριες και σε ποιες, του αρθρου 42, του Ν. 1481/1984 και οτι δεν εχουν κανει χρηση
του δικαιωματος αυτου, για την εισαγωγη τους σε αλλη Σχολη της Αστυνομικης Ακαδημιας,
συνοδευομενη απο τα εξης δικαιολογητικα:
(1) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους: Πιστοποιητικο οικογενειακης καταστασης του οικειου
Δημου η κοινοτητας στα δημοτολογια των οποιων ειναι εγγεγραμμενοι, συνοδευομενο απο
πιστοποιητικο της Ανωτατης Συνομοσπονδιας Πολυτεκνων Ελλαδος (ΑΣΠΕ). (παρ. 9, αρθρου 67,
του Ν. 4316/2014 - Φ.Ε.Κ./Α΄/270).
(2) Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και τέκνα αναπήρων ή θυμάτων εν
ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου:
(α) Βεβαιωση του Γενικου Λογιστηριου του Κρατους οτι η οικογενεια του υποψηφιου
συνταξιοδοτειται για τον ανωτερω λογο η υπευθυνη δηλωση του συνταξιοδοτουμενου, στην οποια
να αναφερεται ο αριθμος, η χρονολογια εκδοσης και το οργανο που εξεδωσε την πραξη
συνταξιοδοτησης, με αποκομμα της επιταγης καταβολης της συνταξης κατα τον τελευταιο μηνα,
πριν την υποβολη της δηλωσης. Τα τεκνα αστυνομικων που εχουν υπαχθει στην κατασταση της
μονιμου διαθεσιμοτητας (ν.δ. 330/1947), θα υποβαλλουν σχετικη Υπευθυνη Δηλωση, προκειμενου
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στη συνεχεια να αναζητηθει υπηρεσιακα, σχετικη περι τουτου βεβαιωση απο τη Διευθυνση
Αστυνομικου Προσωπικου του Αρχηγειου Ελληνικης Αστυνομιας.
(β) Πιστοποιητικο του οικειου Δημου για την οικογενειακη τους κατασταση.
(3) Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών
Εθνικής Αντίστασης:
(α) Πιστοποιητικο της Διευθυνσης Εφεδρων Πολεμιστων Αναπηρων, Θυματων και Αγωνιστων
(Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.) η της οικειας Περιφερειας οτι ο πατερας η η μητερα του υποψηφιου εχει
αναγνωρισθει ως αγωνιστης Εθνικης Αντιστασης.
(β) Πιστοποιητικο του οικειου Δημου για την οικογενειακη τους κατασταση.
(4) Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικών, που πέθαναν κατά την εκτέλεση
διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας:
Υπευθυνη Δηλωση υπαγωγης στην εν λογω κατηγορια, προκειμενου στη συνεχεια να αναζητειται
υπηρεσιακα, σχετικη περι τουτου βεβαιωση, απο τη Διευθυνση Αστυνομικου Προσωπικου του
Αρχηγειου Ελληνικης Αστυνομιας η βεβαιωση της Διευθυνσης Συνταξεων του Γενικου Λογιστηριου
του Κρατους.
Στη δευτερη περιπτωση, απαιτειται και πιστοποιητικο του οικειου Δημου για την οικογενειακη
του κατασταση.
(5) Ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό
τουλάχιστον 67% συνεπεία τρομοκρατικής πράξης.
(α) Αποφαση της Ανωτατης Στρατιωτικης Υγειονομικης Επιτροπης εαν προκειται για δημοσιο
υπαλληλο κ.λπ. η της οικειας Υγειονομικης Επιτροπης εαν προκειται για ιδιωτη, απο την οποια
προκυπτει το ποσοστο ανικανοτητας [παρ. 7, αρθρου 2, του Ν. 1977/1991 (Φ.Ε.Κ./Α΄/185)].
(β) Πορισμα του κατα τοπον αρμοδιου Προεδρου Πρωτοδικων, ως προς τον χαρακτηρισμο της
πραξης ως τρομοκρατικης, υστερα απο την ανακριση που εχει διενεργηθει για το σκοπο αυτο [παρ.
6, αρθρου 2, του Ν. 1977/1991 (Φ.Ε.Κ. /Α΄/ 185)].
(γ) Πιστοποιητικο οικογενειακης καταστασης.
(δ) Αντιγραφο πραξης συνταξιοδοτησης, απο την οποια προκυπτει οτι ο παθων συνταξιοδοτηθηκε
συνεπεια τραυματισμου η θανατου απο τρομοκρατικη πραξη. [παρ. 6, αρθρου 2, του Ν. 1977/1991
(Φ.Ε.Κ./Α΄/185)]. Σε περιπτωση που ο υποψηφιος εχει αδερφια, υπευθυνη δηλωση στην οποια να
δηλωνει οτι κανενα απο τα αδερφια του δεν εχει εισαχθει στις Σχολες της Αστυνομικης Ακαδημιας,
χρησιμοποιωντας το εν λογω ευεργετημα.
(6) Οι γονείς τριών ζώντων τέκνων και τα τέκνα τους (άρθρο 10 του Ν. 4138/2013):
Πιστοποιητικο οικογενειακης καταστασης.
Διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν οι γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τέκνα
τους από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα,

ΑΔΑ: 6Θ0646ΜΤΛΒ-08Ο

συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα
ζώντα τέκνα.
Στις περιπτωσεις κατα τις οποιες εχει επελθει ακυρωση του γαμου των γονεων η διαζυγιο η
διακοπη της εγγαμης συμβιωσης η ενα η περισσοτερα απο τα τεκνα εχουν γεννηθει χωρις γαμο
των γονεων τους, ο/η υποψηφιος/α ως γονεας η ως τεκνο τριτεκνης οικογενειας πρεπει να
προσκομισει αποδεικτικα στοιχεια (επικυρωμενα αντιγραφα δικαστικων αποφασεων η αλλων
πραξεων), απο τα οποια να αποδεικνυεται οτι ο ιδιος η γονεας του, αντιστοιχα, εχει η ειχε μεχρι
την ενηλικιωση τους τη γονικη μεριμνα και επιμελεια των ως ανω τεκνων.
Όπου παραπανω αναφερεται «πιστοποιητικο οικογενειακης καταστασης», η αναζήτησή του
γίνεται αυτεπάγγελτα από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες κατ’ εφαρμογη των διαταξεων του αρθ.
16, παρ. 5, του Ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. /Α΄/57), σε συνδυασμο με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006
(Φ.Ε.Κ./ Β΄/1309) Αποφαση του Υπουργου Εσωτερικων, Δημοσιας Διοικησης και Αποκεντρωσης.
Σχετικά με τη χρήση του ανωτέρω δικαιώματος, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Συμφωνα με την παρ. 4, του αρθρου 42, του Ν. 1481/1984, η χρηση του δικαιωματος για
εισαγωγη στις Σχολες της Αστυνομικης Ακαδημιας, απο τους υποψηφιους που υπαγονται σε μια
απο τις ειδικες κατηγοριες (της παρ. 1 και 2 του εν λογω αρθρου), γινεται απαξ, για μια μονο απο
τις Σχολες αυτες, ανεξαρτητα αν υπαγονται σε μια η περισσοτερες κατηγοριες. Συνεπώς, εάν
κάποιος/α εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό σε μία Σχολή, δεν δικαιούται να κάνει χρήση του
ίδιου δικαιώματος σε άλλη Σχολή.
3. Υποχρεώσεις Διοικητών Υπηρεσιών που δέχονται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για
τις εξετάσεις:
Οι Διοικητές των ανωτερω Υπηρεσιων η οι νομιμοι αναπληρωτες τους η οι αξιωματικοι που θα
ορισθουν για το σκοπο αυτο απο τους Διοικητες η αναπληρωτες τους, υποχρεούνται:

α) Να ενημερώσουν αμέσως μετά τη λήψη της παρούσας, τους υπο τις διαταγες τους
υπηρετουντες με οργανικη θεση η με αποσπαση η με προσωρινη μετακινηση η με διαθεση
ανθυπαστυνομους, αρχιφυλακες, υπαρχιφυλακες και αστυφυλακες, οι οποιοι/ες συγκεντρωνουν
τις προϋ ποθεσεις συμμετοχης στις εξετασεις, που αναφερονται στην παραγραφο 1 της προκηρυξης
και να τους ανακοινώσουν εγγράφως με αποδεικτικό (Υπόδειγμα «Γ΄»), το οποιο να τηρησουν
στο αρχειο της Υπηρεσιας τους οτι, οσοι απ΄ αυτους/ες επιθυμουν να λαβουν μερος στις
πανελλαδικες εξετασεις, υποχρεουνται να υποβαλουν τα απαιτουμενα δικαιολογητικα (παρ. 2
παρουσας) εντος της ταχθεισας, με την παρουσα, περιοριστικης προθεσμιας.
Επισημαίνεται ότι, οι μετακινουμενοι (αποσπασμενοι, διατιθεμενοι κλπ.) σε Υπηρεσιες εκτος της
Ελληνικης Αστυνομιας (Ε.Υ.Π. κ.λπ.) να ενημερωθουν με την ιδια ως ανω διαδικασια, με μέριμνα
και ευθύνη των Διοικητών των Υπηρεσιών που ανήκουν οργανικά, στις οποιες να υποβαλλουν
τα απαιτουμενα δικαιολογητικα. Οι Υπηρεσιες δε αυτες, εχουν την ευθυνη υποβολης αυτων.
β) Να ειδοποιησουν, αμεσως μετα τη ληψη της παρουσας, με τον προσφοροτερο τροπο, τους κ.
Διοικητες, στην περιοχη των οποιων ευρισκονται για οποιονδηποτε λογο (καθε ειδους κωλυμα,
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αδεια, νοσηλεια σε νοσοκομεια, κ.ο.κ.) οι κατα τα ανωτερω δικαιουμενοι να συμμετασχουν στις
εξετασεις, αστυνομικοι της δυναμης τους, ωστε να εκδηλωσουν εμπροθεσμως τη βουληση τους και
να προβουν στις λοιπες οφειλομενες ενεργειες.
γ) Να μεριμνήσουν για την παραλαβη και τον ελεγχο των δικαιολογητικων συμμετοχης των
ενδιαφερομενων, ως προς την ακριβεια, την πληροτητα, την ορθη συνταξη και την εμπροθεσμη
υποβολη τους. Τυχον λαθη που θα επισημανθουν μετα την υποβολη των αιτησεων, ειδικοτερα
εκεινα που θα δημιουργησουν συνθηκες αποκλεισμου υποψηφιων απο τις εξετασεις, θα βαρυνουν
τους ιδιους.
- Επισημαίνεται ότι τυχόν δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά την περιοριστικά
ορισθείσα προθεσμία (Μ. Δευτέρα 26/04/2021), δεν θα γίνονται δεκτά ως εκπροθέσμως
υποβληθέντα και ο/η αιτών/σα δεν θα συμπεριληφθεί στους πίνακες ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων
για τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ).
δ) Να συντάξουν ξεχωριστα για καθε υποψηφιο/α πρόταση ικανότητας συμμετοχής στις
εξετασεις, συμφωνα με το επισυναπτομενο Υπόδειγμα «Β΄», λαμβανοντας υποψη την υπηρεσιακη
αποδοση, το ζηλο και το ενδιαφερον για την Υπηρεσια, την πειθαρχικοτητα και τη διαγωγη, οπως
τα στοιχεια αυτα προκυπτουν απο τις υπηρεσιακες εκθεσεις και τα λοιπα στοιχεια του ατομικου
τους φακελου (παρ. 1, αρθρο 11, Π.Δ. 4/1995).
Για τη συνταξη των προτασεων ικανοτητας και τη γνωματευση σ΄ αυτες, εφαρμοζονται αναλογα οι
διαταξεις για τη συνταξη των εκθεσεων ικανοτητας

ανθυπαστυνομων, αρχιφυλακων,

υπαρχιφυλακων και αστυφυλακων [Π.Δ. 15/1986 (Φ.Ε.Κ./Α΄/8)], οπως ισχυει. Στις διαταξεις του
αρθρου 2 του Π.Δ. 70/2020 (Φ.Ε.Κ./Α΄/165) «Τροποποιηση διαταξεων του ν. 3686/2008 (Φ.Ε.Κ./
Α’/158), του Π.Δ. 4/1995 (Φ.Ε.Κ./Α’/1) και του Π.Δ. 82/2006 (Φ.Ε.Κ./Α’/86)», οριζεται οτι: «2. Έχουν
δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Εξετάσεις για τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και όσοι
έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου,
αλλά, εφόσον κριθούν ως επιτυχόντες, δεν δύνανται να φοιτήσουν στην εν λόγω Σχολή, αν μέχρι την
προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας ονομασίας τους, ως Δοκίμων Υπαστυνόμων, δεν έχουν παύσει να
τελούν σε διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση του πειθαρχικού
συμβουλίου, χωρίς να μπορούν να αντλήσουν περαιτέρω δικαιώματα ένεκα της επιτυχίας τους σ’
αυτές». Επομενως, για τις περιπτωσεις υποψηφιων που τελουν σε κατασταση διαθεσιμοτητας κατ’
εφαρμογη των διαταξεων του αρθρου 15, του Π.Δ. 120/2008 η εχουν εκκρεμεις πειθαρχικες
υποθεσεις ενωπιον του πειθαρχικου συμβουλιου, γίνεται δεκτή η αίτησή τους (Υπόδειγμα «Α»)
και συντάσσεται πρόταση ικανότητας συμμετοχής στις εξετάσεις (Υπόδειγμα «Β»).
Επισημαινεται οτι, οι Διοικητες η οι Διευθυντες των Υπηρεσιων που δέχονται τα δικαιολογητικά
οφειλουν να παρακολουθουν την πορεια της υποθεσης καθενος απο τους εν λογω υποψηφιους,
καθως και ολων των υπολοιπων υποψηφιων τους, ακόμη και εάν αυτοί αποσπαστούν ή
μετακινηθούν ή διατεθούν προσωρινά και να ενημερωνουν για καθε εξελιξη, αμεσα και
ιεραρχικα, με υπηρεσιακη αλληλογραφια, τη Διευθυνση Εκπαιδευσης και Αναπτυξης Ανθρωπινων
Πορων/Α.Ε.Α. Οι αναφορες για το ζητημα αυτο υποβαλλονται ιεραρχικα στην προαναφερομενη
επιτελικη Υπηρεσια του Αρχηγειου.
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ε) Οι αρνητικές προτάσεις να είναι ορθές, σύννομες, εμπεριστατωμένες, πλήρεις και ειδικά
αιτιολογημένες, με αναφορα σε συγκεκριμενα στοιχεια που τηρουνται στον ατομικο φακελο του/
της αστυνομικου που υπεβαλε αιτηση συμμετοχης στις εξετασεις, οι οποιες θα τεκμηριωνουν
αναμφισβητητα τη διατυπωση των αρνητικων κρισεων.
Παράλειψη αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών ή εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων,
οι οποίες συνιστούν λόγους υποβολής αρνητικής πρότασης, (συμφωνα με το εδαφ. β΄, της παρ.
1, του αρθρου 11, του Π.Δ. 4/1995), θα έχει ως συνέπεια την αναζήτηση και, περιπτώσεως
συντρεχούσης, τον καταλογισμό πειθαρχικών ευθυνών.
στ) Υποβαλλουν, το αργοτερο μέχρι την Πέμπτη 06/05/2021, στις αμεσα προϊ σταμενες
Υπηρεσιες επιπεδου Διευθυνσης, τα δικαιολογητικα (Υποδείγματα «ΣΤ΄», «Ζ΄», «Η΄» και «Θ΄») και
τις προτασεις ικανοτητας των υποψηφιων στις οποιες να επισυναπτεται και αντιγραφο του «Α΄»
και «Β΄» μερους του ατομικου τους βιβλιαριου, με εξαιρεση τις σελιδες που αφορουν αδειες,
μεταθεσεις και μετακινησεις.
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, υποβάλλονται χωριστά για τους/τις εξεταζόμενους/ες
στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου (90 %) και χωριστά
για τους συμμετέχοντες με το σύστημα του 10% των θέσεων (χωρίς νέα γραπτή εξέταση).
ζ) Να αποστείλουν, στις αρμοδιες Υπηρεσιες μεσω υπηρεσιακης αλληλογραφιας (P.O.L.), τα
δικαιολογητικα των υποψηφιων που τυχον θα κατατεθουν σ’ αυτους και για τους οποιους δεν
ειναι αρμοδιοι να συνταξουν προτασεις ικανοτητας.
η) Αρμοδιοι για τη συνταξη των προτασεων ικανοτητας των υποψηφιων και τη γνωματευση επ’
αυτων ειναι οι αξιωματικοι που οριζονται, κατα περιπτωση, συμφωνα με τις εκαστοτε ισχυουσες
διαταξεις,

για

την

αξιολογηση

των

προσοντων

των

ανθυπαστυνομων,

αρχιφυλακων,

υπαρχιφυλακων και αστυφυλακων.
Για τους αποσπασμένους, αρμόδιοι για τη σύνταξη προτάσεων ικανότητας είναι οι
αξιωματικοί των άρθρων 28 και 39, του Π.Δ. 15/1986, όπως ισχύει.
4. Οφειλόμενες ενέργειες Υπηρεσιών επιπέδου Διευθύνσεων Κλάδων του Αρχηγείου,
Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών, Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων και των υπαγόμενων
σε αυτές Διευθύνσεων Αστυνομίας, Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων και
των υπαγόμενων σ’ αυτές Διευθύνσεων Αστυνομίας
και εξομοιούμενων με αυτές
Υπηρεσιών.
Οι κ.κ. Διευθυντές η Διοικητές των ανωτερω Υπηρεσιων, υποχρεουνται, οπως:
α) Μεριμνησουν για τη συμπληρωση στοιχειων η για τη διορθωση τυχον σφαλματων στα
δικαιολογητικα των υποψηφιων, μετα την παραλαβη τους και πριν την ιεραρχικη υποβολη τους,
στη Διευθυνση Εκπαιδευσης και Αναπτυξης Ανθρωπινων Πορων/Α.Ε.Α., οριζοντας αρμοδιο προς
τουτο, κατα την κριση τους, αξιωματικο η βαθμοφορο.
- Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή για τον τελικο και λεπτομερη ελεγχο των δικαιολογητικων
προ της υποβολης τους, καθοσον επανειλημμενα διαπιστωθηκαν παραλειψεις κατα τη
συμπληρωση των δικαιολογητικων, αλλα και παραλειψεις αναφορας σοβαρων πειθαρχικων
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ποινων των υποψηφιων, με αποτελεσμα να προτεινονται ως υποψηφιοι/ες μη καταλληλοι/ες
προς τουτο αστυνομικοι, προσετι δε να προκαλειται δυσλειτουργια στην Υπηρεσια, υπερμετρη
γραφειοκρατια και ασκοπη αλληλογραφια.
β) Υποβαλλουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων/Α.Ε.Α. (Α.Μ.Υ.
1728) ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ μέχρι τη Δευτέρα 17/05/2021, συγκεντρωτικες ονομαστικες καταστασεις,
με αλφαβητικη σειρα, ως εξης:
(i)

Των υποψηφιων που κρινονται ομοφωνα ως ΙΚΑΝΟΙ, κατα κατηγορια, ητοι: χωριστα των

υποψηφιων που θα εξετασθουν στις γραπτες πανελλαδικες εξετασεις του Ημερησιου Γενικου
Λυκειου (90%) και χωριστα οσων συμμετεχουν για το 10% των θεσεων (χωρις νεα γραπτη
εξεταση), Υποδείγματα «ΣΤ΄» και «Ζ΄» αντιστοιχα, με επισυναπτομενες σε συντρεχουσα
περιπτωση τις υπευθυνες δηλωσεις της παραγραφου 2 της παρουσας, με τα δικαιολογητικα των
υπαγομενων σε ειδικη κατηγορια απο τις αναφερομενες στο αρθρο 42, του Ν. 1481/1984, οπως
ισχυει.
(ii) Των υποψηφιων, που κρινονται ομόφωνα ως ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ ή για την ικανότητα των οποίων
υπάρχει διαφωνία μεταξυ των αρμοδιων για τη συνταξη και υποβολη των προτασεων ικανοτητας,
κατα κατηγορια, ητοι: χωριστα των υποψηφιων που θα εξετασθουν στις γραπτες πανελλαδικες
εξετασεις του Ημερησιου Γενικου Λυκειου (90 %) και χωριστα οσων συμμετεχουν για το 10% των
θεσεων (χωρις νεα γραπτη εξεταση), Υποδείγματα «Η΄» και «Θ΄», αντίστοιχα μαζί με όλα τα
δικαιολογητικά.
· Διευκρινίζεται οτι τα δικαιολογητικα (αιτήσεις συμμετοχής, θετικές προτάσεις καταλληλότητας και
λοιπά στοιχεία του ατομικού φακέλου των υποψηφίων) των υποψηφιων που κριθηκαν:
· ΙΚΑΝΟΙ, ΔΕΝ υποβάλλονται στη Διευθυνση Εκπαιδευσης και Αναπτυξης Ανθρωπινων Πορων/
Α.Ε.Α., αλλα παραμενουν στο αρχειο των Υπηρεσιων των αιτουντων.
· ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ ή για την ικανότητα των οποίων υπάρχει διαφωνία μεταξυ των αρμοδιων για τη
συνταξη και υποβολη των προτασεων ικανοτητας η τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας κατ’
αρθρο 15 π.δ. 120/2008 η έχουν εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον του πειθαρχικού
συμβουλίου, υποβάλλονται στη Διευθυνση Εκπαιδευσης και Αναπτυξης Ανθρωπινων Πορων/
Α.Ε.Α.
(iii) Επιπλεον χωρις να παρακαμφθουν οι διαδικασιες των προηγουμενων υποπαραγραφων (i) και
(ii) να καταχωρισουν, ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ μέχρι τη Δευτέρα 17/05/2021, στην Ηλεκτρονικη
Εφαρμογη P.O.L. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – Εισαγωγη αστυνομικων στη Σχολη Αξιωματικων της
Ελληνικης Αστυνομιας με το συστημα των πανελλαδικων εξετασεων του Υπουργειου Παιδειας και
Θρησκευματων», η οποια βρισκεται στο συνδεσμο «Εφαρμογες POL», τους υποψηφίους που
κρίνονται ομόφωνα ως ΙΚΑΝΟΙ, κατα κατηγορια, ητοι: χωριστα των υποψηφιων που θα
εξετασθουν στις γραπτες πανελλαδικες εξετασεις (90%) του Ημερησιου Γενικου Λυκειου και
χωριστα οσων συμμετεχουν για το 10% των θεσεων (χωρις νεα εξεταση). Ειδικα για το ετος 2020
να καταχωρησουν και το συστημα με το οποιο εξεταστηκαν (ΠΑΛΑΙΟ η ΝΕΟ σύστημα).
· Για εξουσιοδοτησεις η οδηγιες χρησης της εφαρμογης, οι χειριστες των καταχωρισεων, να
απευθυνονται στο Διοικητη η στο Γραμματεα της Υπηρεσιας, οι οποιοι μονο εαν συνεχιζουν να
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αντιμετωπιζουν προβληματα, να απευθυνονται στους περιφερειακους χειριστες των Διευθυνσεων
(Top Users).
· Στην περιπτωση που διαπιστωθει λαθος στα προσωπικα στοιχεια (Μητρωο, Επωνυμο, Όνομα,
Πατρωνυμο κ.λπ.) καποιου εκ των υποψηφιων, οι χειριστες των καταχωρισεων να απευθυνονται
αμεσα

στη

Διευθυνση

Αστυνομικου

Προσωπικου/Α.Ε.Α/Τμημα

Κατωτερου

Αστυνομικου

Προσωπικου και στα τηλεφωνα 210-6925505, PoL 1031230, για την ορθη αλλαγη και καταχωρηση
των στοιχειων.
γ) Να αναφερουν ΑΡΝΗΤΙΚΑ, με υπηρεσιακη αλληλογραφια, ακομη και σε περιπτωση που δεν
υπαρχουν υποψηφιοι.
δ) Να αναφερουν αμεσα έως και την Παρασκευή 28/05/2021 τις τυχον ανακλησεις συμμετοχης
των υποψηφιων στις εξετασεις, στη Διευθυνση Εκπαιδευσης και Αναπτυξης Ανθρωπινων Πορων/
Α.Ε.Α.
5. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.
α) Οι Υπηρεσιες που θα δεχθουν τα δικαιολογητικα των υποψηφιων, καθως και οι προϊ σταμενες
Υπηρεσιες τους, που θα υποβαλουν τα προαναφερομενα στοιχεια στη Διευθυνση Εκπαιδευσης &
Αναπτυξης Ανθρωπινων Πορων/Α.Ε.Α., παρακαλούνται για τον ενδελεχή έλεγχο αυτών οσον
αφορα στην εγκυροτητα, συμπληρωση, διορθωση σφαλματων, παρεχοντας τις αναγκαιες
διευκρινισεις και οδηγιες στο εμπλεκομενο στη διαδικασια προσωπικο τους.
Δικαιολογητικα αντικανονικα, ελλιπη η εκπροθεσμα, να μη γινονται δεκτα.
β) Σοβαρες πειθαρχικες υποθεσεις υποψηφιων για παραπτωματα, που διαπραχθηκαν μετα τη
συνταξη των προτασεων ικανοτητας των υποψηφιων και μεχρι την προηγουμενη ημερα των
εξετασεων, να αναφερονται αμέσως με γνωμη των καθ’ ιεραρχια προϊ σταμενων, στη Διευθυνση
Εκπαιδευσης & Αναπτυξης Ανθρωπινων Πορων/Α.Ε.Α., προκειμενου να τιθεται καθε περιπτωση
ξεχωριστα υποψη του αρμοδιου διοικητικου οργανου για τη ληψη αποφασης, αναφορικα με τη
διαγραφη η οχι του υποψηφιου απο τον πινακα ικανων υποψηφιων.
γ) Αν διαπιστωθει, μετα απο Ένορκη Διοικητικη Εξεταση (Ε.Δ.Ε.) οτι αστυνομικος εισηχθη στη
Σχολη, με βαση ψευδη η ανακριβη δικαιολογητικα, εκτος απο τις τυχον ποινικες και πειθαρχικες
ευθυνες που θα αναζητηθουν, θα ανακαλούνται όλες οι διοικητικές πράξεις με τις οποίες
εισήχθη και φοιτεί στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και θα επανερχεται στο
βαθμο και τη θεση της επετηριδας που κατειχε πριν την εισαγωγη του σε αυτην (Σ.Α.Ε.Α.).
δ) Επισημαίνεται ότι ο τρόπος και ο χρόνος διαγραφής των ποινών, προβλέπεται στις
διατάξεις του άρθρου 56 του Π.Δ. 120/2008, όπως ισχύει, π.χ. επιβληθεισα ποινη «Αργιας με
προσκαιρη παυση», την 1/1/2011, διαγραφεται μετα απο 8 ετη, ητοι 1/1/2019.
Εαν ομως μεσα σε αυτο το χρονικο διαστημα, λ.χ. την 1/1/2012, εχει επιβληθει και αλλη
πειθαρχικη ποινη (π.χ. ποινη προστιμου), ο χρονος διαγραφης αυτης της ποινης του προστιμου,
επερχεται μετα την παροδο του χρονου που προβλεπεται γι’ αυτη, δηλ. της 5ετιας, ο οποιος ομως
χρονος, υπολογιζεται απο τη ληξη του χρονου που προβλεπεται για την πρωτη. Συνεπως, η
προαναφερομενη επιβληθεισα ποινη προστιμου την 1/1/2012, δεν διαγραφεται την 1/1/2017,
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αλλα ο χρονος διαγραφης της, αρχιζει να υπολογιζεται απο την 1/1/2019, τοτε που διαγραφηκε η
επιβληθεισα προ 8ετιας (1/1/2011) ποινη της αργιας με προσκαιρη παυση, κ.ο.κ.
ε) Για τον αποκλεισμό υποψηφίου/ας από τις εξετάσεις, λαμβανεται υποψη, η διαπραξη
πειθαρχικου παραπτωματος, εφοσον μαρτυρει προφανη διαφθορα χαρακτηρα η αναξιοπρεπη
διαγωγη η αδιαφορια η βαρια αμελεια περι την εκτελεση των υπηρεσιακων καθηκοντων, καθως και
η καθ’ εξη διαπραξη πειθαρχικων παραπτωματων (παρ. 1α, του άρθρου 12, του Π.Δ. 4/1995).
στ) Οι μετακινησεις των υποψηφιων για συμμετοχη στις εξετασεις, θα πραγματοποιηθουν
αδαπάνως για το Δημόσιο.
ζ) Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία οι Υπηρεσιες δυναται να απευθυνονται στο Τμημα
Εκπαιδευσεων της Διευθυνσης Εκπαιδευσης & Αναπτυξης Ανθρωπινων Πορων του Αρχηγειου
Ελληνικης Αστυνομιας. (Τηλεφωνα επικοινωνιας: 2131520690/482 & Ρ.ο.L.: 1033131/1033130).
η) Κατ’ εφαρμογη της υπ’ αριθ. 72941/9/205804 απο 27/11/2009 (POL) διαταγης (περι της
εφαρμογης «Ηλεκτρονικη αλληλογραφια»), η υπηρεσιακή αλληλογραφία να υποβληθεί
ιεραρχικά μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος P.O.L.
6. Υγειονομική εξέταση.
α) Οι υποψηφιοι/ες, οι οποιοι/ες θα κριθουν επιτυχοντες/ουσες στη Σχολη Αξιωματικων
Ελληνικης Αστυνομιας, παραπεμπονται με μεριμνα και αυτης, μετα την εκδοση των
αποτελεσματων (επιτυχοντων) απο το Υπουργειο Παιδειας και Θρησκευματων και πριν την
ονομασια τους σε Δοκιμους Υπαστυνομους, για υγειονομικη εξεταση, ενωπιον της αρμοδιας
Ανωτατης Υγειονομικης Επιτροπης (Α.Υ.Ε.), συμφωνα με τα οριζομενα στις διαταξεις για την
Υγειονομικη Υπηρεσια της Ελληνικης Αστυνομιας (άρθρο 13, του Π.Δ. 4/1995).
β) Όσοι απο αυτους/ες κριθουν ως μη ικανοί/ές, δεν ονομαζονται Δοκιμοι Υπαστυνομοι και
θεωρουνται αποτυχοντες/ουσες.
γ) Ειδικα οι γυναικες που κρινονται μη ικανές, λογω κυησης η λοχειας, εισαγονται για φοιτηση
στη Σχολη Αξιωματικων, ειτε στην ιδια εκπαιδευτικη περιοδο, ειτε στην επομενη, εφοσον κριθουν
ικανες απο την Α.Υ.Ε. και δεν απωλεσαν τα απαιτουμενα προσοντα, εκτος του οριου ηλικιας.
7. Φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.
α) Αν υποψηφιος/α, απο την υποβολη της προτασης ικανοτητας, μεχρι την προηγουμενη ημερα
της ονομασιας του/της, ως Δοκιμου Υπαστυνομου, απωλεσε εστω και ενα απο τα προβλεπομενα
απο τις διαταξεις του αρθρου 9, του Π.Δ. 4/1995 προσοντα, διαγραφεται απο τον πινακα
επιτυχοντων με αιτιολογημενη αποφαση του Προϊ σταμενου Κλαδου Διοικητικης Υποστηριξης και
Ανθρωπινου Δυναμικου/Α.Ε.Α., που κοινοποιειται στον/στην ενδιαφερομενο/η και στην Υπηρεσια
του/της (άρθρο 14, Π.Δ. 4/1995). Επιπροσθετα επιτυχοντες οι οποιοι εχουν παραπεμφθει ενωπιον
Πειθαρχικου Συμβουλιου δεν έχουν δικαίωμα να φοιτήσουν στη Σχολή Αξιωματικών
Ελληνικής Αστυνομίας και να ονομασθούν ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι εάν προηγουμένως δεν
έχουν παύσει να τελούν σε διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική
απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
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β) Αν μεσα στον πρώτο μήνα απο την ημερομηνια εισοδου των επιτυχοντων στη Σχολη
Αξιωματικων Ελληνικης Αστυνομιας, κενωθούν θέσεις, για οποιοδηποτε λογο, ο Υπουργος
Προστασιας του Πολιτη, μετα απο προταση του Διοικητη της Σχολης, αποφασιζει την εισαγωγη
ισαριθμων υποψηφιων, κατα σειρα επιτυχιας, απο τον πινακα επιλαχοντων και συμφωνα με τον
καθοριζομενο, κατα κατηγορια, αριθμο εισακτεων.
γ) Η φοιτηση στη Σχολη Αξιωματικων Ελληνικης Αστυνομιας, η οποια ειναι ισοτιμη με Ανωτατο
Εκπαιδευτικο Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.), διαρκει οκτω (8) εξαμηνα, οι επιτυχοντες εγγράφονται στο Γ΄
εξάμηνο (2ο έτος) σπουδων και συνεκπαιδευονται με τους λοιπους Δοκιμους Υπαστυνομους, για
τους οποιους ισχυουν οι διαταξεις του αρθρου 22, παρ. 2, του Π.Δ. 319/1995 οπως ισχυει, σε
συνδυασμο με τις διαταξεις της υπ’ αριθ. 6500/2/5-οθ΄ απο 03/07/2020 Υπουργικης Αποφασης
(Φ.Ε.Κ./Β΄/2869/15-07-2020).
δ) Οι αποφοιτοι αναλαμβάνουν υποχρέωση 10ετούς παραμονής στο Σώμα, μετα την ονομασια
τους σε αξιωματικους.
Οι Δοκιμοι Υπαστυνομοι που αποβαλουν την ιδιοτητα τους αυτη για οποιονδηποτε λογο, εκτος
απο λογους υγειας, υποχρεούνται να καταβάλουν στο Δημόσιο αποζημίωση, που ειναι ιση με το
γινομενο του 65% του συνολου των καθαρων μηνιαιων αποδοχων Υπαστυνομου Β΄, επι τον
αριθμο των μηνων που εχουν φοιτησει στη Σχολη Αξιωματικων [αρθρο 44, παρ. 5, Ν. 3731/2008,
(Φ.Ε.Κ./Α΄/ 263)].
ε) Οι υποψηφιοι/ες για το 10% των θεσεων εισακτεων (χωρις νεα γραπτη εξεταση), θα
συμμετεχουν με την πιο προσφατη αποκτηθεισα βαθμολογια τους, κατα τα ετη 2019 η 2020
(ΠΑΛΑΙΟ η ΝΕΟ συστημα). Διευκρινιζεται οτι εφοσον συμμετασχουν εκ νεου εστω και σε ενα
μαθημα στις πανελλαδικες εξετασεις των ΓΕΛ δεν εχουν το δικαιωμα να υποβαλουν
Μηχανογραφικο δελτιο με βαση τη βαθμολογια προηγουμενης εξετασης τους για το ποσοστο 10%.
στ) Σε περιπτωση ισοβαθμιας υποψηφιων, δεν εισαγονται υπεραριθμοι και εφαρμοζονται οι
διαταξεις της παραγράφου 7, του άρθρου 7, του Π.Δ. 4/1995, όπως ισχύει.
8. Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α., παρακαλειται οπως μεριμνησει για
την εγκαιρη ενημερωση των αστυνομικων που εχουν δικαιωμα υποβολης αιτησης, κατα τα
ανωτερω και βρισκονται αποσπασμενοι σε Υπηρεσιες του Ελληνικου Κρατους στο εξωτερικο η σε
Διεθνεις Οργανισμους η σε ειδικες αποστολες στο εξωτερικο και συγκεντρωνουν τα απαιτουμενα
προσοντα. Περαιτερω, να ενεργησει ως προς την υποβολη των δηλωσεων συμμετοχης, κ.ο.κ., των
ενδιαφερομενων, συμφωνα με οσα οριζονται στην παρουσα.
9. Το Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, παρακαλειται ομως αναρτησει την παρουσα στον
ιστοτοπο του Αρχηγειου της Ελληνικης Αστυνομιας, στην ηλεκτρονικη διευθυνση
www.hellenicpolice.gr, για ενημερωση καθε ενδιαφερομενου/ης.
10. Τελος, γνωριζεται οτι η προκηρυξη αναρταται και στον ιστοτοπο του προγραμματος
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στην ηλεκτρονικη διευθυνση diavgeia.gov.gr.
O ΑΡΧΗΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ
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ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

