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ΟΛΕ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

   
 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 
 

«Διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών στη χολή Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017, με το σύστημα 
των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου του Τπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων». 
 

Ο  ΑΡΦΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

 
     Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Σις διατάξεις : 

α) Σου ν. 1481/1984 (Υ.Ε.Κ. Α΄-152) «Οργανισμός Τπουργείου Δημόσιας Σάξης», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

γ)  Σου ν. 2800/2000 (Υ.Ε.Κ. Α΄-41) «Αναδιάρθρωση Τπηρεσιών Τπουργείου    

Δημόσιας Σάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

του στην Σριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και 

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

δευτεροβάθμιας   επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις». 

 ζ)  Σου ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 

4327/2015 (Α΄ 50), του άρθρου 40 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) και του 

άρθρου 21 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164). 

η)  Σου ν. 4249/2014 (Υ.Ε.Κ. Α΄-73) «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας,… 

και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4281/2014 (Υ.Ε.Κ. Α΄-160) 

«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Τπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

 θ) Σου π.δ. 4/1995 (Υ.Ε.Κ. Α΄-1 της 10-1-1995) «Εισαγωγή στις χολές 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

     ι)  Σου π.δ. 319/1995 (Υ.Ε.Κ. Α΄-174) «Οργανισμός χολής Αξιωματικών Ελληνικής 

Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Σην υπ’ αριθ. Υ.251/203364/A5 από 11/12/2015 έγγραφο του Τπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

3. Σην υπ΄ αριθ. Υ. 251/22104/Α5 από 9/2/2016 εγκύκλιο του Τπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

4. Σην υπ΄ αριθ. Υ. 251/22105/Α5 από 9/2/2016 εγκύκλιο του Τπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

5. Σην υπ’ αριθ. 1728/16/298098 από 12/2/2016 διαταγή κ. Προϊσταμένου Κλάδου 

Διοικητικής Τποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. 

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 
 
Διαγωνισμό για την εισαγωγή αστυνομικών στη χολή Αξιωματικών Ελληνικής 

Αστυνομίας για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017, με το σύστημα των Πανελλαδικών 

Εξετάσεων Γενικού Λυκείου του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

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

καθορισθεί με συμπληρωματική προκήρυξη, η οποία θα σας αποσταλεί μετά την 

έκδοση της προβλεπόμενης Κοινής Τπουργικής Απόφασης των Τπουργών  

Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Οι υποψήφιοι δύναται να συμμετάσχουν: 

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

συμμετείχαν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2015 με το σύστημα 
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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 2016 - 2017 δίνεται κατ' εξαίρεση το δικαίωμα 

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

πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2014. Οι θέσεις που 

αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων, θα κατανεμηθούν στους υποψήφιους του 

έτους 2014 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2015 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. 

Οι υποψήφιοι αστυνομικοί μπορούν αν το επιθυμούν, να διαγωνιστούν με το 

σύστημα γραπτών εξετάσεων που ίσχυσε κατά το προηγούμενο εκπαιδευτικό έτος (2015- 

2016), προκειμένου να διεκδικήσουν ποσοστό των θέσεων για τη χολή Αξιωματικών 

Ελληνικής Αστυνομίας. Σο ποσοστό αυτό θα καθοριστεί με απόφαση του Τπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθμός των υποψηφίων 

που θα διαγωνιστεί με το σύστημα αυτό [εφ’ εξής «ΠΑΛΑΙΟ ΤΣΗΜΑ»]. 

Εναλλακτικά, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν να συμμετάσχουν με τους ίδιους 

όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες, στις γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην 

εν λόγω χολή, με το νέο σύστημα που θεσπίστηκε με το ν. 4327/2015 (Α΄ 50) [εφ’ 

εξής «ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ»]. 

 

 ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ: 

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

ισχύει, υπάγονται οι κατωτέρω περιπτώσεις υποψηφίων: 

 
 α) Πολύτεκνοι και τέκνα τους. 

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

θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου. 

 γ) Σέκνα αναγνωρισμένων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ως 

αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης. 

 δ) Σέκνα 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. 
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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. 

 

 
1. Προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις  εξετάσεις. 

Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του 

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

εισαγωγή στη χολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, έχουν ανθυπαστυνόμοι, 

αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες,  οι οποίοι: 

 
α) Δεν υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του 

έτους διενέργειας των εξετάσεων, δηλαδή την 31-12-2016. Κατά συνέπεια, στον παρόντα 

διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την  01-01-1987  

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 Φώρας. 

 
γ) Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια 

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

Διευκρινίζεται ότι ενώπιον της αρμόδιας Τγειονομικής Επιτροπής του ώματος θα 

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

εξετάσεις κληθούν για φοίτηση στη χολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. 

 
δ) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, από την οποία θα 

προκύπτει ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή. 

 

2. υμμετοχή στις εξετάσεις - Δικαιολογητικά: 

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 Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων μέσα στις προβλεπόμενες από αυτό προθεσμίες, αφετέρου να 
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υποβάλουν αυτοπροσώπως στις Τπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού 

Σμήματος, ανυπερθέτως μέχρι την 7/3/2016 τα εξής δικαιολογητικά: 

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

 β) Υ/φο αίτησης - δήλωσης για συμμετοχή στις γραπτές πανελλαδικές 

εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ Σάξης του Γενικού Λυκείου που υποβλήθηκε στο 

Λύκειο (Παλαιό ή Νέο σύστημα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω (3) και (4) 

σχετικές (ΜΟΝΟ οι συμμετέχοντες στις γραπτές εξετάσεις).  

 γ) Τπεύθυνη δήλωση στην οποία 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 χολή 

της Αστυνομικής Ακαδημίας, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά: 

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

υλλόγου Πολυτέκνων ή όπου δεν υπάρχει, του οικείου Σαμείου Πρόνοιας και 

Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη υνομοσπονδία Πολυτέκνων 

Ελλάδος. 

  (2) Σα 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. Σα 

τέκνα αστυνομικών που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας 

(ν.δ. 330/1947), θα υποβάλλουν σχετική Τπεύθυνη Δήλωση, προκειμένου στη συνέχεια 

να αναζητείται υπηρεσιακά,  σχετική περί τούτου βεβαίωση από τη Διεύθυνσης 

Αστυνομικού Προσωπικού και Εσωτερικών Λειτουργιών του Αρχηγείου Ελληνικής 

Αστυνομίας. 

   (β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή τους 

κατάσταση. 

 
  (3) Σα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας 

νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης: 

   (α) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων, 

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

μητέρα του υποψήφιου έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης. 

   (β) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή τους 

κατάσταση. 
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  (4) Σα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικών, που πέθαναν κατά 

την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας: 

  χετική Τπεύθυνη Δήλωση, προκειμένου στη συνέχεια να αναζητείται 

υπηρεσιακά, σχετική περί τούτου βεβαίωση, από τη Διεύθυνση Αστυνομικού 

Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ή βεβαίωση της Διεύθυνσης 

υντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

  τη δεύτερη περίπτωση, απαιτείται και πιστοποιητικό του οικείου Δήμου  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 τρατιωτικής Τγειονομικής Επιτροπής εάν 

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

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

2 του ν. 1977/1991  Υ.Ε.Κ.  Α΄-185). 

   (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  Υ.Ε.Κ.  Α΄ – 185). ε περίπτωση που ο 

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

αδέρφια του δεν έχει εισαχθεί στις χολές 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.  

 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, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 

άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.  

 τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων ή 

διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν 

γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο 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. 
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που παραπάνω αναφέρεται «πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης», η 

αναζήτησή του γίνεται αυτεπάγγελτα από τις Αστυνομικές Τπηρεσίες κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 16 παρ. 5 του ν. 3448/2006 (Υ.Ε.Κ. Α΄-57), σε 

συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 (Υ.Ε.Κ. Β΄-1309) Απόφαση του 

Τπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

 χετικά με τη χρήση του ανωτέρω δικαιώματος, διευκρινίζονται τα 

ακόλουθα: 

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

δικαιώματος για εισαγωγή στις χολές 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 χολές αυτές, ανεξάρτητα αν 

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

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

δικαιώματος σε άλλη χολή.  

 

3. Τποχρεώσεις Διοικητών Τπηρεσιών που δέχονται τα δικαιολογητικά 
των υποψηφίων για τις  εξετάσεις. 

 
  
 α)  Οι Διοικητές των ανωτέρω Τπηρεσιών 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 Τπηρεσίας 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 Διοικητές, 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. Συχόν λάθη που θα επισημανθούν μετά την 

υποβολή των αιτήσεων, ειδικότερα εκείνα που θα δημιουργήσουν συνθήκες 

αποκλεισμού υποψηφίων από τις εξετάσεις, θα βαρύνουν τους ίδιους.  
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- Επισημαίνεται ότι τυχόν δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά την 

περιοριστικά ορισθείσα προθεσμία (7/3/2016), δεν θα γίνονται δεκτά ως 

εκπροθέσμως υποβληθέντα και ο αιτών δεν θα συμπεριληφθεί στους πίνακες 

υποψηφίων για τη χολή 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). 

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

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

συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για τη χολή Αξιωματικών, όσοι έχουν 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. 

υνεπώς, για τις περιπτώσεις υποψηφίων που τελούν σε κατάσταση 

διαθεσιμότητας κατ’ άρθρο 15 π.δ. 120/2008 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 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 χολή 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. 
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  στ) Τποβάλουν (Τπόδειγμα «Δ΄»), το αργότερο μέχρι 9/3/2016, στις άμεσα 

προϊστάμενες Τπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης, τα δικαιολογητικά (υποδείγματα  «Σ΄», 

«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.   

Σα 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 Τπηρεσίες 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. 

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 Τπηρεσιών επιπέδου Διευθύνσεων Κλάδων του 

Αρχηγείου, Αυτοτελών Κεντρικών Τπηρεσιών, 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 Τπηρεσιών. 

 

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 Διεύθυνση 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 Τπηρεσία, υπέρμετρη γραφειοκρατία και άσκοπη 

αλληλογραφία. 

  β) Να υποβάλουν (Τπόδειγμα «Ε΄») στο Σμήμα Εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. ΑΝΤΠΕΡΘΕΣΨ μέχρι την 
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11/3/2016,  συγκεντρωτικές ονομαστικές καταστάσεις, με αλφαβητική σειρά, 

ως εξής: 

 (i) Σων 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 (Τποδείγματα «Σ΄» 

και «Ζ΄»), αποστέλλοντας συνημμένα και φ/φα των  Αιτήσεων –Δηλώσεων των 

υποψηφίων (παλαιό ή νέο σύστημα) συμπληρωμένες και κυρωμένες από τους 

Διευθυντές των Λυκείων, καθώς και 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, σε συντρέχουσα περίπτωση. 

 (ii) Σων 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 (Τποδείγματα «Η΄» και «Θ΄»),  μαζί με όλα τα 

δικαιολογητικά. 

    (iii) Σων υποψηφίων για τους οποίους δεν συντάσσεται πρόταση 

ικανότητας, για όσο χρόνο τελούν σε κατάσταση  διαθεσιμότητας ή  έχουν 

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

υποψηφίων που θα εξετασθούν με τα δύο συστήματα (παλαιό και νέο) γραπτών 

εξετάσεων και χωριστά όσων συμμετέχουν για το 10% των θέσεων (υποδείγματα «Ι΄» 

και «ΙΑ΄»), μαζί με όλα τα δικαιολογητικά.  

  Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που κρίθηκαν 

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

ατομικού φακέλου των υποψηφίων), ΔΕΝ υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

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

των αιτούντων. 

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

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

11/3/2016, στην Εφαρμογή «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ – Εισαγωγή αστυνομικών 

στη χολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα του Απολυτηρίου 

Γενικού Λυκείου του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας 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 με τα δύο συστήματα (παλαιό και νέο) γραπτών εξετάσεων 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 Διοικητή ή γραμματέα της Τπηρεσίας, οι οποίοι 

μόνο εάν συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, να απευθύνονται στους 
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περιφερειακούς χειριστές των Διευθύνσεων (Top Users).  

 την περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος στα προσωπικά στοιχεία κάποιου εκ των 

υποψηφίων, να απευθυνθούν άμεσα στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού 

/Α.Ε.Α/Σμήμα 2ο/Γραφείο 2ο και στα τηλέφωνα 210-6977370, 210-6922170 και Pol. 

1031220, για την ορθή αλλαγή των στοιχείων του.  

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

  δ) Να αναφέρουν άμεσα τις τυχόν ανακλήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις 

εξετάσεις, στο Σμήμα Εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 

Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α.  

 

       5. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 

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

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

Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., παρακαλούνται για 

τον ενδελεχή έλεγχο αυτών όσον αφορά στην εγκυρότητα, συμπλήρωση, διόρθωση 

σφαλμάτων, παρέχοντας τις αναγκαίες διευκρινήσεις και οδηγίες στο εμπλεκόμενο στη 

διαδικασία προσωπικό τους. 

Δικαιολογητικά αντικανονικά ή ελλιπή ή εκπρόθεσμα, να μη γίνονται δεκτά. 

β) οβαρές 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 Σμήμα Εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης 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 Διοικητική Εξέταση ότι δόκιμος 

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

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

αποβάλλεται από τη χολή 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 1/1/2008, διαγράφεται μετά από 8 έτη, ήτοι 1/1/2016. 

 Εάν όμως μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, λ.χ. την 1/1/2009, 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. Δηλαδή η προαναφερόμενη επιβληθείσα ποινή προστίμου 

την 1/1/2009, δεν διαγράφεται την 1/1/2014, αλλά ο χρόνος διαγραφής της, αρχίζει 
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να υπολογίζεται από την 1/1/2016, τότε που διαγράφηκε η επιβληθείσα προ 8ετίας 

(1/1/2008) 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 Δημόσιο.  

η)  Για κάθε σχετική πληροφορία οι Τπηρεσίες, μπορούν να απευθύνονται στο 

Σμήμα Εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων 

του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. (Σηλέφωνα: 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 

υποβληθεί μόνο μέσω POL. 

 

6. Τγειονομική εξέταση. 

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

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

αποτελεσμάτων από το Τπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και πριν 

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

Τγειονομικής Επιτροπής (Α.Τ.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις για την 

Τγειονομική Τπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 13 του π.δ. 4/1995). 

β)  σοι 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 χολή 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.Τ.Ε. και δεν απώλεσαν τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός του ορίου ηλικίας. 

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

φοίτηση στη χολή, 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). 
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7. Υοίτηση στη χολή. 

α) Οι εισαγόμενοι παρουσιάζονται στη χολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 

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

Διοικητικής Τποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. και φέρουν μαζί τους τα 

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

Διοικητή της χολής, 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 Διοικητικής Τποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού/Α.Ε.Α., 

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

4/1995). 

γ) Αν μέσα στον πρώτο μήνα από την ημερομηνία εισόδου των επιτυχόντων στη 

χολή, κενωθούν θέσεις, για οποιοδήποτε λόγο, ο Τπουργός Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από πρόταση του Διοικητή της χολής, 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 χολή, 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 ώμα, 

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 Δημόσιο 

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 

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

 στ) Καθίσταται επίσης γνωστό ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6500/2/5-ξ΄ από 

16/1/2016 Τπουργική Απόφαση, οι 2ετείς, 3ετείς και 4ετείς δόκιμοι υπαστυνόμοι 

δύνανται μετά τη λήξη του ημερήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος να εξέρχονται, να  

διαμένουν και να σιτίζονται εκτός χολής (παρ. 2 άρθρου 22 του π.δ.319/1995 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 89/2015). 

 ζ) Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων, θα συμμετέχουν με την πιο 

πρόσφατη αποκτηθείσα βαθμολογία τους, κατά τα έτη 2014 ή 2015. 

   η)  ε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, δεν εισάγονται υπεράριθμοι και 

εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του π.δ. 4/1995. 
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8. Η  Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής υνεργασίας/Α.Ε.Α. παρακαλείται 

όπως μεριμνήσει για την έγκαιρη ενημέρωση των αστυνομικών που έχουν δικαίωμα 

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

Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς 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 ΑΡΦΗΓΟ 

ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤΒΑΛΑ 

ΑΝΣΙΣΡΑΣΗΓΟ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΣΑΙ 

1. ΓΡΑΥΕΙΟ κ. ΑΝΑΠΛ. ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ. 

3. ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΑΡΦΗΓΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ. 

4. ΓΡΑΥΕΙΟ κ. ΤΠΑΡΦΗΓΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ. 

5. ΓΡΑΥΕΙΟ κ. ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟΤ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟΤ/Α.Ε.Α. 

6. ΓΡΑΥΕΙΑ κ. ΓΕΝΙΚΨΝ ΕΠΙΘΕΨΡΗΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ. 
7. ΓΡΑΥΕΙΑ κ.κ. ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΨΝ ΚΛΑΔΨΝ/ Α.Ε.Α. 

8. ΓΡΑΥΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ. 

9. ΓΡΑΥΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ/ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 

ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ 

10. ΓΡΑΥΕΙΟ ΣΤΠΟΤ/ Α.Ε.Α. 

12.  Σ.Ε.Α.Π.Α..Α. 
13. ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΞΨΣΕΡΙΚΗ ΥΡΟΤΡΗΗ ΨΥΡΟΝΙΣΙΚΨΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΨΝ/ΥΤΛΑΚΨΝ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ. 

14. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΨΝ ΠΟΡΨΝ/Α.Ε.Α. 
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         ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ «Α΄» 

  (Προσαρτημένο στην  6501/1/212 από   

24/2/2016  προκήρυξη) 

 
ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΓΙΑ ΕΙΑΓΨΓΗ  ΣΗ  ΦΟΛΗ ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΑΣΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2016 - 2017 ΜΕ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΣΟΤ 
ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ 
ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΨΝ. 
 
 ................................................2016 (1) 
 ΠΡΟ ΣΗΝ ........................................................ (2) 
 μέσω  τ ........................................................ (3) 
 
.... κατωτέρω αναγραφόμεν…  υποβάλλω τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην 
παράγραφο 2 της παρούσας, προκειμένου να εισαχθώ στη χολή Αξιωματικών  
Ελληνικής Αστυνομίας, συμμετέχοντας …………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………...……..(4)   
 
1) ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΑΤΣΟΣΗΣΟ: 

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

ΒΑΘΜΟ Α.Γ.Μ.     ΕΠΨΝΤΜΟ     ΟΝΟΜΑ               ΠΑΣΡΨΝΤΜΟ   

 

 

2) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ : ......................                                

 

                               υμπληρώνεται σε μορφή        ΗΗ/   ΜΜ/     ΕΕΕΕ 
3) ΣΟΠΟ : 
 
 α) ΓΕΝΝΗΗ: ...................................... ............................. ...................................... 

    (ΠΟΛΗ ή ΦΨΡΙΟ)  (ΕΠΑΡΦΙΑ)      (ΝΟΜΟ) 

 β) ΔΙΑΜΟΝΗ: ..................................... ....................................... ............................. 

    (ΠΟΛΗ ή ΦΨΡΙΟ)  (ΕΠΑΡΦΙΑ)      (ΝΟΜΟ) 

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

    (ΟΔΟ)    (ΑΡΙΘΜΟ)      (ΣΗΛΕΥΨΝΟ) 

 

4) ΕΣΟ ΑΠΟΥΟΙΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΛΤΚΕΙΟ 

 
 
 
 
5) ΚΨΔ. ΑΡΙΘ. ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ (ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ):             

 
 
 
 
 

6) ΘΑ  ΤΜΜΕΣΑΦΨ ΜΕ ΣΟ ΤΣΗΜΑ :  
 
 
 

-   ΓΡΑΠΣΨΝ ΕΞΕΣΑΕΨΝ ΣΑ  ΜΑΘΗΜΑΣΑ  ΣΗ Γ΄ ΣΑΞΗ  ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ -  

 ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ………………………………………………………………………….........ΚΨΔΙΚΟ 1Α 

-  ΓΡΑΠΣΨΝ ΕΞΕΣΑΕΨΝ ΣΑ  ΜΑΘΗΜΑΣΑ  ΣΗ Γ΄ ΣΑΞΗ  ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ -  

ΠΑΛΑΙΟ ΤΣΗΜΑ……………………………………………………………………...........ΚΨΔΙΚΟ 1Β 
 

-  ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΓΙΑ ΣΟ 10% ΣΨΝ ΘΕΕΨΝ……………........................................ΚΨΔΙΚΟ 2 

 

 
 

7)  ΕΣΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΜΟΤ  

ΣΙ ΓΡΑΠΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ    

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ): 
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8) ΤΠΑΓΟΜΑΙ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 42  Ν. 1481/84 :  
 
 
              

- ΠΟΛΤΣΕΚΝΟ ή ΣΕΚΝΟ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΤ......................................ΚΨΔΙΚΟ      1 

 

- ΣΕΚΝΟ ΑΝΑΠΗΡΨΝ ΚΑΙ ΘΤΜΑΣΨΝ ΠΟΛΕΜΟΤ, ΚΑΘΨ 

   ΚΑΙ ΑΝΠΗΡΨΝ ή ΘΤΜΑΣΨΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ή ΕΝ ΤΝΣΑΞΕΙ  

   ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ…............. ΚΨΔΙΚΟ     2 

 

- ΣΕΚΝΟ ΑΓΨΝΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΣΙΣΑΗ ............................... ΚΨΔΙΚΟ      3 

 

- ΣΕΚΝΑ ή ΕΝ ΦΗΡΕΙΑ ΤΖΤΓΟ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ ΠΟΤ 

    ΠΕΘΑΝΕ    ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΔΙΑΣΕΣΑΓΜΕΝΗ 

    ΤΠΗΡΕΙΑ ή   ΕΞ ΑΙΣΙΑ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ………………….…… ΚΨΔΙΚΟ       4 
 

- ΕΝΑ ΣΕΚΝΟ ΕΛΛΗΝΨΝ ΠΟΛΙΣΨΝ ΠΟΤ ΕΦΑΑΝ ΣΗ 

    ΖΨΗ ΣΟΤ Ή ΕΦΟΤΝ ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ε ΠΟΟΣΟ  

    ΣΟΤΛΑΦΙΣΟΝ 67%,  ΤΝΕΠΕΙΑ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΚΗ  

    ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ…………………………………………………….………. ΚΨΔΙΚΟ      5 
 

- ΓΟΝΕΙ ΣΡΙΨΝ ΖΨΝΣΨΝ ΣΕΚΝΨΝ ΚΑΙ ΣΕΚΝΑ ΣΟΤ…………..….ΚΨΔΙΚΟ      6 
 
 
 
 
9) ΤΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 

   - ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
   - ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ ΑΡΘΡΟΤ 8 Ν.1599/1986 

 

          …     ΑΙΣ………     

 

 

 
 

 

 

10) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ 

 .......................................................................    
    (ΣΙΣΛΟ)            (ΚΨΔΙΚΟ ΤΠΗΡΕΙΑ) 

 

 

 

.. υπογεγραμμεν...  Α.Γ.Μ.(                )…………………..…………………........................ 

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

συμφωνούν απόλυτα με τα αναγραφόμενα στο δελτίο ταυτότητας. 

 

            ....ΒΕΒΑΙ..... 

 
 

 
      ΤΠΟΓΡΑΥΗ 

     (ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ - ΒΑΘΜΟ) 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
 

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΑΙΣΗΗ 

 
1  ΓΕΝΙΚΕ 

α. Η αίτηση συμπληρώνεται από τον/την  υποψήφιο και υπογράφεται ενώπιον του αρμοδίου 

για την παραλαβή της, αξιωματικού. 

β. λα τα στοιχεία συμπληρώνονται με ΚΕΥΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ. 

 

2. ΕΙΔΙΚΕ 
 
 α. (1) Αναγράφεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. 

 β. (2) Αναγράφεται η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ή Γενική Περιφερειακή 

Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Αστυνομίας ή εξομοιούμενη Τπηρεσία προς 

την οποία απευθύνεται. 

 γ. 
δ. 

(3) 
(4) 

Αναγράφεται η Αστυνομική Τπηρεσία 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………..……(2015 ή 2014). 

 ε. ΠΑΡΑΓΡΑΥΟΙ 1-3 υμπληρώνονται τα στοιχεία  σύμφωνα με τις ενδείξεις. 

 στ. ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ  4 Αναγράφεται η χρονολογία αποφοίτησης από το Λύκειο.  
     

 ζ. ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ  5 Αναγράφεται ο κωδικός αριθμός υποψηφίου που έχει δοθεί από 

το Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

 η. ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ  6 Σίθεται ο κωδικός αριθμός  της περίπτωσης  στο τετραγωνίδιο.  

 θ. 
 

 

 

 

ι. 

ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ  7 
 

 

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ  8 

Αναγράφεται η χρονολογία που ο υποψήφιος συμμετείχε 
τελευταία φορά στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις του 

Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και απέκτησε 

την πρόσβαρη προκειμένου να συμμετάσχει για το 10% των 

θέσεων, χωρίς νέα εξέταση. 

Σίθεται ο κωδικός αριθμός της περίπτωσης στο τετραγωνίδιο, μόνο 

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

 ια. ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ  9 υμπληρώνονται τυχόν άλλα δικαιολογητικά.  

 ιβ.  ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ 10 υμπληρώνεται από τον αρμόδιο αξιωματικό παραλαβής των 

δικαιολογητικών. 
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         ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ «Β΄» 

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

…………………….……………..…

.…………….……………………….  
 

 (Προσαρτημένο στην  6501/1/212 από  

24/2/2016  προκήρυξη) 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Α    Η 
 
(2) …….…ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ  ΓΙΑ ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗ ΦΟΛΗ ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΝΟΜΙΑ  ΚΑΣΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ  ΕΣΟ 2016 - 2017, ΜΕ ΣΟ ΤΣΗΜΑ 
ΣΟΤ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ 
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΨΝ 
(3)……………………………………………………………………………………………………… 
 
Ι. ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ/Η 

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

ΕΠΨΝΤΜΟ:................................................. ΟΝΟΜΑ ....................................................... 

ΟΝ. ΠΑΣΕΡΑ ..........................................ΟΝ. ΜΗΣΕΡΑ .................................................. 

                    (Με κεφαλαία στην ονομαστική). 

ΙΙ. ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ/Α 

α. ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΕΨ  ....................................................................... 
                                                                                                                                             (Ημέρα- Μήνας- Έτος) 

ΕΣΟ ΑΠΟΥΟΙΣΗΗ ΑΠ ΣΟ ΛΤΚΕΙΟ ..................................................... 

  
β. ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΕ ΠΟΙΝΕ 

1. ΚΑΣΨΣΕΡΕ: (4)......................................................…………………………..….... 
......................................................................................................................…....... 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
 
2. ΑΝΨΣΕΡΕ: (4).........................................................….................................... 
.............................................................................……..........................……………... 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
 
3. ΔΙΚΕ- ΚΑΣΑΔΙΚΕ: (4)......................................…........................................... 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
.................................................................................................................... 
 
4.  ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΕ ΤΠΟΘΕΕΙ (Ε.Δ.Ε.-ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Ε ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΟ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟ): (5)….………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
5.   ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ  : (6) ……………………………………………. 
..................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
  
γ. ΗΘΙΚΕ - ΤΛΙΚΕ ΑΜΟΙΒΕ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
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δ. ΟΤΙΑΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
............(7) Έχει όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.1β του άρθρου 11 του π.δ. 

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

Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, με το σύστημα των 

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

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

του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ήτοι υπηρεσιακή απόδοση, ζήλο 

και ενδιαφέρον για την υπηρεσία, πειθαρχικότητα και διαγωγή. 

 
ΙΙΙ. ΔΙΑΣΤΠΨΗ ΠΡΟΣΑΗ 

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

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

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

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

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

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

                                                                                       ………….................... 2016 

                                                                                                        Ο /Η  ΤΝΣΑΚΣΗ 

                                                                                                  
                                    (Ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο 

                                                    και βαθμός συντάκτη) 

 
ΙV. ΔΙΑΣΤΠΨΗ ΓΝΨΜΗ 

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

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

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

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

                                                                                        .................................2016 
                                                                     Ο ..................................................... 
                                                                                          (Σ.. Τπογραφή) 
                                             (Ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο 
                                                και βαθμός γνωματεύοντα) 
 
 
 

 
 

V. ΑΠΟΥΑΗ κ. ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ/Α.Ε.Α.                                                                                                                                                                                                 
       (Τπ’ αριθμ. 7004/5/17 από 06/04/2015 (Υ.Ε.Κ. Β΄- 670 της 21-04-2015) Απόφαση 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής    Αστυνομίας σε υφιστάμενα 

υπηρεσιακά όργανα»).  

  
(12)………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                 Αθήνα, ...........................................2016  
 
                                                                             Ο ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ ΚΛΑΔΟΤ 
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ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΨΗ 
 
(1) Σίτλος Τπηρεσίας.  
(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 ΔΕΝ 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 ΔΕΝ για αρνητική πρόταση από το συντάκτη. 

Για αρνητική πρόταση να αναγραφούν συγκεκριμένα τα προσόντα τα οποία στερείται 

και από πού προκύπτει τούτο 

ε 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. 

υμπληρώνεται από τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Τποστήριξης και 

Ανθρωπίνου Δυναμικού/Α.Ε.Α., σε περίπτωση αρνητικής πρότασης ή διαφωνίας 
μεταξύ των αρμοδίων για τη σύνταξη και υποβολή της πρότασης ικανότητας.  
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ  «Γ΄» 
 

(Προσαρτημένο στην  6501/1/212  από  24/2/2016  προκήρυξη) 

 

ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

 

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

..................................................., του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας …. 

.......................... και ώρα ........... ο/η Διοικητής (1) ..................................................  

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

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

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

προσόντα για εισαγωγή στη χολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2016 -2017 με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού 

Λυκείου του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του ανακοίνωσα το 

περιεχόμενο της 6501/1/212 από 24/2/2016 προκήρυξης του Αρχηγού της Ελληνικής 

Αστυνομίας και διευκρίνισα τα εξής : 

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

την  7/3/2016   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 χολή, βάσει των εν 

λόγω διατάξεων. την 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. Φρήση του δικαιώματος αυτού γίνεται 

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

σε μία ή περισσότερες κατηγορίες. 

 

  Ο/Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ      Ο/Η  ΤΠΟΧΗΥΙΟ/Α 

 

 

 

ΗΜΕΙΨΗ 

(1) Σίτλος της Τπηρεσίας 
βαθμός και ονοματεπώνυμο διοικητή Τπηρεσίας. 

(2) Βαθμός, ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο υποψηφίου. 
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υντάσσεται στο P.o.L. απ’ ευθείας 

σε μορφή Html αρχείου, από  τις 
αρμόδιες  Τπηρεσίες 

 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ «Δ΄» 

(Προσαρτημένο στην  6501/1/212                     

από  24/2/2016 προκήρυξη) 

 

ΣΙΣΛΟ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 
 
ΑΡΙΘ.ΠΡΨΣ. P.o.L. 
    

           ΠΡΟ: ………………………………… (1) 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών στη χολή Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017, με το σύστημα των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων». 

 

ΦΕΣ.: Τπ’ αριθ. 6501/1/212 από  24/2/2016 Προκήρυξη κ. Αρχηγού. 

 

Τποβάλλεται συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση, των υποψηφίων που δήλωσαν 

ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη χολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 

Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, (α) συμμετέχοντας στις γραπτές  

εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄  τάξης του Γενικού Λυκείου (2)………………… 

……………………………..…………. και (β) με το σύστημα των Πανελλαδικών 

Εξετάσεων του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το 10% 

των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση (2)…………………….. 

 

 

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

         (Ηλεκτρονική Τπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Αναγράφεται η προϊστάμενη Τπηρεσία (επιπέδου 
Διεύθυνσης) 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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υντάσσεται στο P.o.L. 
απ’ ευθείας σε μορφή 
Html αρχείου, από  τις 
αρμόδιες  Τπηρεσίες 
(επιπέδου Διεύθυνσης) 

 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ «Ε΄» 

(Προσαρτημένο στην 6501/1/212  από    

24/2/2016 προκήρυξη). 

 

ΣΙΣΛΟ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 
 
ΑΡΙΘ.ΠΡΨΣ. P.o.L. 
 

ΠΡΟ: ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΣ. 
ΑΝΘΡΨΠΙΝΨΝ ΠΟΡΨΝ/Α.Ε.Α. (Α.Μ. 1728) 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών στη χολή Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017, με το σύστημα των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων». 

 

ΦΕΣ.: Τπ’ αριθ. 6501/1/212 από  24/2/2016 Προκήρυξη κ. Αρχηγού 

 

Τποβάλλεται συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση, των υποψηφίων που δήλωσαν 

ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη χολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 

Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, (α) συμμετέχοντας στις γραπτές  

εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄  τάξης του Γενικού Λυκείου (1)………………… 

…………………………………..…………. και (β) με το σύστημα των Πανελλαδικών 

Εξετάσεων του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το 10% 

των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση (1)…………………….. 

 

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

          (Ηλεκτρονική Τπογραφή) 

 

 

 

 

 

(1) Αναγράφονται λεπτομερώς οι καταστάσεις που υποβάλλονται 

ήτοι:  ικανών,  μη ικανών,  για τους οποίους δεν συντάχθηκε 
πρόταση ικανότητας κ.ο.κ. 
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               ΤΠΟΔΕΙΙΓΜΑ «Σ΄» 

.......................................................         (Προσαρτημένο στην  6501/1/212 
                                                  από  24/2/2016  προκήρυξη) 

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

ΤΓΚΕΝΣΡΨΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ   Κ  Α  Σ  Α    Σ  Α    Η 

 

Τποψηφίων που δήλωσαν ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη χολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-
2017, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων  του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας 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 ΒΑΘΜΟ Α.Γ.Μ. ΕΠΨΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΣΕΡΑ 
ΟΝΟΜΑ 

ΜΗΣΕΡΑ 
ΕΙΔΙΚΕ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

ΑΡΘΡΟΤ  42  

Ν. 1481/84 

ΤΣΗΜΑ 
ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

ΚΨΔΙΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 

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

    
 
 
 
 
 
 

      

 
 
(1) Αναγράφεται ο τίτλος της Τπηρεσίας.  …………………………..…………. 2016 
(2) την ονομαστική με κεφαλαία.  Ο/Η  .............................................. 

(3) την ονομαστική με μικρά.  (Σ.. Τπογραφή) 

(4) Αναγράφεται η ειδική κατηγορία στην οποία δήλωσε, ότι ανήκει 

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

  

(5) 

 
 

(6) 

Αναγράφεται η λέξη «ΠΑΛΑΙΟ», για συμμετοχή με το σύστημα που ίσχυσε 

κατά το προηγούμενο εκπαιδευτικό έτος ή «ΝΕΟ» για συμμετοχή με το 
σύστημα που θεσπίστηκε με το ν. 4327/2015. 

Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός που έχει λάβει ο κάθε υποψήφιος από το 

Λύκειο, στο οποίο θα καταθέσει το Μηχανογραφικό Δελτίο. 
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               ΤΠΟΔΕΙΙΓΜΑ «Ζ΄» 
.......................................................         (Προσαρτημένο στην  6501/1/212 

                                                       από  24/2/2016 προκήρυξη) 

.....................................................(1) 
ΤΓΚΕΝΣΡΨΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ  Κ  Α  Σ  Α    Σ  Α    Η 

 

Τποψηφίων που δήλωσαν ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη χολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-
2017, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων  του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας 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 ΒΑΘΜΟ Α.Γ.Μ. ΕΠΨΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΣΕΡΑ 

ΟΝΟΜΑ 

ΜΗΣΕΡΑ 

ΕΣΟ 

ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

ΣΙ ΓΡΑΠΣΕ 

ΕΞΕΣΑΕΙ 

ΕΙΔΙΚΕ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

ΑΡΘΡΟΤ  42  

Ν. 1481/84 

ΚΨΔΙΚΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 

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

    
 
 
 
 
 
 

      

 

(1) Αναγράφεται ο τίτλος της Τπηρεσίας.  …………………………………. 2016 

(2) την ονομαστική με κεφαλαία.  Ο/Η  ........................................... 
(3) την ονομαστική με μικρά.  (Σ.. Τπογραφή) 

(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 Δελτίο. 
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               ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ «Η΄» 

.......................................................         (Προσαρτημένο στην 6501/1/212                   
                                                                 από  24/2/2016  προκήρυξη) 

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

 

ΤΓΚΕΝΣΡΨΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ   Κ  Α  Σ  Α    Σ  Α    Η 

 

Τποψηφίων που δήλωσαν  ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη χολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό  έτος 
2016-2017, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων  του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας 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 ΒΑΘΜΟ Α.Γ.Μ. ΕΠΨΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΣΕΡΑ 

ΟΝΟΜΑ 

ΜΗΣΕΡΑ 

ΕΙΔ. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΑΡΘΡΟΤ  42 

Ν.1481/84 

ΤΣΗΜΑ 
ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

ΚΨΔΙΚΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 

ΠΑΡΑΣΗ-

ΡΗΕΙ 

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

    
 
 
 

       

 
 
(1) Αναγράφεται ο τίτλος της Τπηρεσίας.  …………………………………. 2016 

(2) την ονομαστική με κεφαλαία.  Ο/Η  ........................................... 

(3) την ονομαστική με μικρά.  (Σ.. Τπογραφή) 

(4) Αναγράφεται η ειδική κατηγορία στην οποία δήλωσε, ότι ανήκει  
(τέκνο πολυτέκνου, τέκνο θύματος πολέμου κ.ο.κ.). 

  

(5) 

 

 

(6) 

Αναγράφεται η λέξη «ΠΑΛΑΙΟ», για συμμετοχή με το σύστημα που ίσχυσε 

κατά το προηγούμενο εκπαιδευτικό έτος ή «ΝΕΟ» για συμμετοχή με το 

σύστημα που θεσπίστηκε με το ν. 4327/2015. 

Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός που έχει λάβει ο κάθε υποψήφιος από το 
Λύκειο, στο οποίο θα καταθέσει το Μηχανογραφικό Δελτίο. 

  

(7) Αναγράφεται αν προτείνεται με διαφωνία ή δεν προτείνεται.   
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               ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ   «Θ΄» 

.......................................................         (Προσαρτημένο στην  6501/1/212 
                                                         από   24/2/2016 προκήρυξη) 

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

ΤΓΚΕΝΣΡΨΣΙΚΗ  ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ  Κ  Α  Σ  Α    Σ  Α    Η 

 

Τποψηφίων που δήλωσαν  ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη χολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-
2017, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων  του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας 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 ΒΑΘΜΟ Α.Γ.Μ. ΕΠΨΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΣΕΡΑ 
ΟΝΟΜΑ 

ΜΗΣΕΡΑ 

ΕΣΟ 
ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
ΣΙ ΓΡΑΠΣΕ 

ΕΞΕΣΑΕΙ 

ΕΙΔΙΚΕ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

ΑΡΘΡΟΤ  42  

Ν. 1481/84 

ΚΨΔΙΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 

ΠΑΡΑΣΗ-
ΡΗΕΙ 

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

           

 
 
 
(1) Αναγράφεται ο τίτλος της Τπηρεσίας.  …………………………………. 2016 
(2) την ονομαστική με κεφαλαία.  Ο/Η  ........................................... 

(3) την ονομαστική με μικρά.  (Σ.. Τπογραφή) 

(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 Δελτίο. 

Αναγράφεται αν προτείνεται με διαφωνία ή δεν προτείνεται. 
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                                                                                                                                 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ «Ι΄» 

.......................................................         (Προσαρτημένο στην 6501/1/212 
                                                              από  24/2/2016  προκήρυξη) 

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

ΤΓΚΕΝΣΡΨΣΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ   Κ  Α  Σ  Α    Σ  Α    Η 

 

Τποψηφίων που δήλωσαν  ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη χολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό  έτος 
2016-2017, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων  του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας 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  
έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου  (π.δ. 4/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 3/2013). 
 

Α/Α ΒΑΘΜΟ Α.Γ.Μ. ΕΠΨΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΣΕΡΑ 

ΟΝΟΜΑ 
ΜΗΣΕΡΑ 

ΕΙΔ. 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

ΑΡΘΡΟΤ  42 

Ν.1481/84 

ΤΣΗΜΑ 
ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

ΚΨΔΙΚΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 

ΠΑΡΑΣΗ-
ΡΗΕΙ 

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

    
 
 
 

       

 
 
(1) Αναγράφεται ο τίτλος της Τπηρεσίας.  …………………………………. 2016 

(2) την ονομαστική με κεφαλαία.  Ο/Η  ........................................... 
(3) την ονομαστική με μικρά.  (Σ.. Τπογραφή) 

(4) Αναγράφεται η ειδική κατηγορία στην οποία δήλωσε, ότι ανήκει  

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

  

(5) 

 

 
(6) 

Αναγράφεται η λέξη «ΠΑΛΑΙΟ», για συμμετοχή με το σύστημα που ίσχυσε 

κατά το προηγούμενο εκπαιδευτικό έτος ή «ΝΕΟ» για συμμετοχή με το 

σύστημα που θεσπίστηκε με το ν. 4327/2015. 
Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός που έχει λάβει ο κάθε υποψήφιος από το 

Λύκειο, στο οποίο θα καταθέσει το Μηχανογραφικό Δελτίο. 

  

(7) Αναγράφεται αν έχει τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αυτοδίκαιης 

αργίας ή έχει παραπεμφθεί ενώπιων πειθαρχικού συμβουλίου. 
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                                                                                                                                                                   ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ   «ΙΑ΄» 

.......................................................         (Προσαρτημένο στην  6501/1/212 
                                                  από  24/2/2016 προκήρυξη) 

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

ΤΓΚΕΝΣΡΨΣΙΚΗ  ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ  Κ  Α  Σ  Α    Σ  Α    Η 

 

Τποψηφίων που δήλωσαν  ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη χολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 
-2017, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων  του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας 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 
για τους οποίους δεν συντάχθηκε πρόταση ικανότητας, επειδή τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί 

ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου  (π.δ. 4/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 3/2013). 
 
Α/Α ΒΑΘΜΟ Α.Γ.Μ. ΕΠΨΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΣΕΡΑ 

ΟΝΟΜΑ 

ΜΗΣΕΡΑ 

ΕΣΟ 
ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
ΣΙ ΓΡΑΠΣΕ 

ΕΞΕΣΑΕΙ 

ΕΙΔΙΚΕ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

ΑΡΘΡΟΤ  42  

Ν. 1481/84 

ΚΨΔΙΚΟ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 

ΠΑΡΑΣΗ-

ΡΗΕΙ 

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

           

 
 
 
(1) Αναγράφεται ο τίτλος της Τπηρεσίας.  …………………………………. 2016 

(2) την ονομαστική με κεφαλαία.  Ο/Η  ........................................... 

(3) την ονομαστική με μικρά.  (Σ.. Τπογραφή) 

(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 Δελτίο. 
Αναγράφεται αν προτείνεται με διαφωνία ή δεν προτείνεται. 

  

ΑΔΑ: ΩΝΣ4465ΦΘΕ-ΧΝΒ
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