
 
 
 
   
         ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΛΗΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  
     Πληροφορίες:  1) Κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα τα τηλέφωνα των οποίων περιέχονται στην κάτωθι ιστοσελίδα στο πεδίο «Αναζήτηση Υπηρεσίας»  2) Ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr    www.astynomia.gr  3) Στo τηλέφωνο:                           ΑΘΗΝΑ: 

            ΑΘΗΝΑ –  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2021 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

                                                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη κληρικού της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού στην Ελληνική Αστυνομία.   Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ     Έχοντας υπόψη το νομοθετικό πλαίσιο, που αναφέρεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Προκήρυξης: 
   Προκηρύσσουμε  Διαγωνισμό για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης Αξιωματικού Ειδικών 

Καθηκόντων - Κληρικού στην Ελληνική Αστυνομία, ως ακολούθως: 
  Ι.  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
      Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν άνδρες Έλληνες πολίτες οι οποίοι έχουν τα ακόλουθα προσόντα:  

1. Δεν υπερβαίνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2021, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 01-01-1986 και μεταγενέστερα. 
  
2. Κατέχουν Πτυχίο Θεολογικής Σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή ισότιμης αλλοδαπής Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής, ή Πτυχίο ημεδαπής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών). 
  
3. Έχουν χειροτονητήριο από Αρχιερέα της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, με βεβαίωση της Ιεράς Συνόδου, για την κανονικότητα του χειροτονήσαντος αυτόν Αρχιερέα. 
  
4. Φέρουν τουλάχιστον το δεύτερο βαθμό της ιερωσύνης (Πρεσβύτεροι). 
  
5. Υπηρετούν ως κληρικοί τουλάχιστον για πέντε (5) έτη από τη χειροτονία τους σε Ορθόδοξη Κανονική Ανατολική Εκκλησία του Χριστού. 
  

                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ                          ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05 Φεβρουαρίου 2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ   
ΑΡΧΗΓΕΙΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
Δ/ΝΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΠΡΟΣ: Ως ο Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΟ 5ο  
Π. Κανελλόπουλου 4 – 101 77 - ΑΘΗΝΑ  Αρμόδιος:  Α/Β’ ΛΙΛΗΣ Δημήτριος  Υ/Α’ ΤΣΑΠΟΥΡΝΑΣ Αθανάσιος  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6000/2/6242 –λθ’     
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6. Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας ή να έχει αναβληθεί νόμιμα η κατάταξή τους για εκπλήρωση της υποχρέωσης για στράτευση. 
  
7. Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, καθώς και ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του έργου τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις για την κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία.    
8. Έχουν υπακοή στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
  
9.                      
10.    
11.  12.  

Δεν έχουν καταδικαστεί, έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, παιγνίων, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επεβλήθη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών και να μην εμπίπτουν στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74). Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα ανωτέρω εγκλήματα. Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κάποιο από τα προαναφερόμενα εγκλήματα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Δεν προσλαμβάνονται όμως αν μέχρι την έκδοση της πράξης για την πρόσληψή τους δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.  Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. 
 Δεν έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.).  Δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.  

  ΙΙ.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ   Όσοι έχουν τα προσόντα του προηγούμενου Κεφαλαίου I και επιθυμούν να προσληφθούν ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων - κληρικοί στην Ελληνική Αστυνομία, οφείλουν από την 08-02-2021 και μέχρι την 15:00’ ώρα 
της 01-03-2021, να προσέλθουν στο Αστυνομικό Τμήμα ή Αστυνομικό Σταθμό του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, φέροντας μαζί το δελτίο 
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αστυνομικής τους ταυτότητας και να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:  Α. ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ :   Αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Α. 
 Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 x 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου ευκρινώς. 
 Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους. Στην περίπτωση που κατά τη χειροτονία ή τη μοναχική κουρά έχει μεταβληθεί το όνομα του υποψηφίου και η μεταβολή αυτή δε βεβαιώνεται στα χειροτονητήρια ή τη βεβαίωση κουράς, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας από την οικεία Εκκλησιαστική Αρχή. Για τα λοιπά στοιχεία του δελτίου ταυτότητας που τυχόν έχουν μεταβληθεί, οι μεταβολές αυτές δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, εφόσον δεν απαιτείται η έκδοση νέου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.  
 Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης αριθμού μητρώου κοινωνικής 

ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).  
 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Δ, ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως 12 του προηγούμενου Κεφαλαίου I  (προσόντα υποψηφίων για πρόσληψη ως Αξιωματικών Ειδικών καθηκόντων - κληρικών στην Ελληνική Αστυνομία), χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών.  
 Αντίγραφο πτυχίου Θεολογίας ή Κοινωνικής Θεολογίας ή Ποιμαντικής Θεολογίας ή Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας ή Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού ή Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου αντίστοιχης ειδικότητας Ορθόδοξης Σχολής της αλλοδαπής, ή Πτυχίου Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας της ημεδαπής (πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών). 

[Επισημαίνεται ότι : 1) Στους  τίτλους σπουδών (πτυχία) θα πρέπει να αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου. Αν δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία κτήσης, απαιτείται συμπληρωματική βεβαίωση κτήσης και βαθμού πτυχίου από το αντίστοιχο κατά περίπτωση Πανεπιστήμιο. Στην περίπτωση κατά την οποία εκκρεμεί η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων, αρκεί βεβαίωση 
κτήσης πτυχίου από το Πανεπιστήμιο, στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία 
κτήσης και ο βαθμός του πτυχίου. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει από τα προσκομισθέντα από τον υποψήφιο έγγραφα ο ακριβής βαθμός του πτυχίου, λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία, αντίστοιχα, είναι 8,50, 6,50 και 5,00, ενώ σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμολογία (περιγραφική ή αριθμητική), θα καταχωρίζεται ο βαθμός 5,00.      2) Για τους πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού, απαιτείται επιπλέον : i) Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και 
αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.  
     3) Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997, δεν απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για 
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 όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία].  Αντίγραφα των χειροτονητηρίων εγγράφων τους στον α΄ βαθμό (διάκονος) και στο β΄ βαθμό (πρεσβύτερος) της ιερωσύνης, αντίστοιχα, με βεβαίωση της Ιεράς Συνόδου για την κανονικότητα των χειροτονησάντων Αρχιερέων, τόσο στο βαθμό του διακόνου, όσο και του πρεσβυτέρου. Στην περίπτωση που κάποιο εκ των χειροτονητηρίων εγγράφων έχει συνταχθεί σε γλώσσα διαφορετική της Ελληνικής, απαιτείται αυτό να συνοδεύεται και από επίσημη μετάφρασή του στην Ελληνική γλώσσα.  
 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Στο βιογραφικό σημείωμα δύναται να επισυναφθούν έγγραφα τα οποία πιστοποιούν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτει ο υποψήφιος (όπως λ.χ. εκπαιδεύσεις, μετεκπαιδεύσεις, σεμινάρια, ανακοινώσεις σε συνέδρια – ημερίδες, μελέτες, εισηγήσεις, άρθρα, έγγραφα που αποδεικνύουν τις διοικητικές θέσεις ευθύνης που κατείχε ή κατέχει στο διοικητικό και πνευματικό τομέα της Εκκλησίας, 

χειροθεσίες, ενταλτήριο γράμμα, οφίκια κ.λπ.) και δε μοριοδοτούνται ξεχωριστά από την προκήρυξη, δύνανται όμως να συνεκτιμηθούν από την Ειδική Επιτροπή Επιλογής του αρ. 5 παρ. 1 του Π.Δ. 54/2019 (Φ.Ε.Κ. Α-92), στα πλαίσια της συνέντευξης που προβλέπει η περίπτωση (7) του εδαφίου β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του  Π.Δ. 54/2019 (Φ.Ε.Κ. Α-92) ως τροποπ. με την παρ. 5 του αρ. 1 του Π.Δ. 74/2020 (Φ.Ε.Κ. Α-170).  
 Βεβαίωση της Εκκλησιαστικής Αρχής στην οποία υπηρετούν, καθώς 

και της οικείας Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας, περί του ήθους, της διαγωγής και των τυχόν εκκλησιαστικών ποινών που τους έχουν επιβληθεί.  
 Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και 

πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν διώκονται ποινικά, με ημερομηνία έκδοσης που απέχει, το περισσότερο, δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
 Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης [πρώην τύπου Α΄ Ν. 3242/2004 (Α-102) και Ν. 3448/2006 (Α-57) σε συνδ. με ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1.20562/19.07.2013 Κ.Υ.Α. (Β-1881)].  
 Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσης τους σε δικαστική συμπαράσταση.  Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  
 Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2). [Για τους τρόπους απόδειξης του επιπέδου γνώσης ξένης γλώσσας βλέπε Παράρτημα 3]. 
 Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Ιερατικών Σπουδών (εφόσον αυτό δηλώνεται ως πρόσθετο προσόν από κάτοχο πτυχίου Θεολογικής Σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου, κατά τα αναφερόμενα στην ενότητα Α του κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας) ή Πτυχίου Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων ή Πτυχίου Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της ημεδαπής.  
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 Φωτοαντίγραφο δεύτερου πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. [Για τους πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού, απαιτείται επιπλέον : i) Πράξη 
αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της 
βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997, δεν απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία].   Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων ή διδακτορικών διπλωμάτων. 
[Σημείωση: Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία των νέων πτυχιούχων αρκεί βεβαίωση κτήσης από το ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ στην οποία να αναφέρεται ο τίτλος και η ημερομηνία κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου. Όσον αφορά την ημεροχρονολογία κτήσης του διδακτορικού τίτλου σπουδών αρκεί η βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Α.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία και το έτος επιτυχούς υποστήριξης του θέματος της διδακτορικής διατριβής. Σε κάθε περίπτωση πρέπει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής.       Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.       Στις περιπτώσεις μεταπτυχιακών τίτλων Ειδίκευσης κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, δεν απαιτείται προσκόμιση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. [παρ. 4 της αριθ. 41931/Ζ1/13-3-2018  Υ.Α. (ΦΕΚ 972 Β΄)]       Για τους ενιαίους και αδιάσπαστους τίτλους σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί υπαγωγής του τμήματος στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), εφόσον η απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων της παρούσας προκήρυξης].  Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  1. Τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την τελευταία ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  2. Σε περίπτωση καθυστέρησης χορήγησης από τις αρμόδιες Αρχές εγγράφων, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου, υποβάλλεται εμπρόθεσμα η αίτηση από αυτόν και χωρίς τα έγγραφα αυτά, πρέπει όμως, να αναφέρεται σε Υπεύθυνη Δήλωση, η αιτία της μη υποβολής τους, ο δε ενδιαφερόμενος οφείλει να τα προσκομίσει όταν εκλείψει η αιτία της καθυστέρησης, όχι όμως πέραν της 05-03-2021 .  3. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή 

ΑΔΑ: Ψ96Χ46ΜΤΛΒ-8Ο7



 
 

7 
 

 ΙΙΙ.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 Α. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 
 Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα ή Αστυνομικό Σταθμό του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, από την 08-02-2021 μέχρι την 15:00’ ώρα της 01-

03-2021. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

  

 Β. Διαδικασία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Αστυνομικό Τμήμα ή τον Αστυνομικό Σταθμό  
1. Ο/Η Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος που δέχεται τα δικαιολογητικά ή άλλος/η Αξιωματικός οριζόμενος για το σκοπό αυτό: Α. Χορηγεί σε κάθε υποψήφιο ένα (1) έντυπο αίτησης συμμετοχής [ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α΄], το οποίο ο υποψήφιος υποχρεούται να το συντάξει 

ιδιοχείρως παρουσία του αρμόδιου Αξιωματικού και να το προσκομίσει με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Β. Ελέγχει τα στοιχεία που ανέγραψαν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους, μεριμνά για την ορθή συμπλήρωση αυτών, καθώς και την ακρίβεια και πληρότητα των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από αυτούς, σύμφωνα 

του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. Ειδικώς όμως μετά το νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, Ν. 4194/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄-208), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή 
γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου 
περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης 
γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν 
προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων είτε ιδιωτικών εγγράφων είτε εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 29 του π.δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄-39), όπως ισχύει, 
οι τίτλοι γλωσσομάθειας με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση μίας εκ των μοριοδοτούμενων ξένων γλωσσών (αγγλική, γαλλική, γερμανική, 
ιταλική), γίνονται δεκτοί, χωρίς να απαιτείται  μετάφρασή τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του ως άνω Π.Δ/τος.  4. Δικαιολογητικά που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτά.  
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με όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 54/2019 (Φ.Ε.Κ. Α-92). Στη συνέχεια, υποβάλλει ιεραρχικά, ανυπερθέτως μέχρι και την 02-03-2021, όλα τα δικαιολογητικά στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/ Τμήμα Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού/ Γραφείο 5ο. Γ. Επιστρέφει αιτιολογημένα, με αποδεικτικό, τα δικαιολογητικά στους υποψήφιους που δεν έχουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας ή τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα της Ενότητας Α του Κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας, 
πλην της αίτησης συμμετοχής. Δ. Χορηγεί το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης [ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ΄] στους υποψήφιους  και αυτοί (οι υποψήφιοι) υποχρεούνται να το συμπληρώσουν ιδιοχείρως και να το υπογράψουν.       Ε. Συντάσσει εις διπλούν (2) αποδεικτικό παραλαβής της αίτησης συμμετοχής και χορηγεί το ένα (1) στον υποψήφιο.  Στ. Υποβάλει, την επομένη της παραλαβής, τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, στην προϊσταμένη Διεύθυνση Αστυνομίας, με ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων, κατά αλφαβητική σειρά, τηρώντας στο αρχείο της Υπηρεσίας του φωτοαντίγραφα των αιτήσεων συμμετοχής.  Ζ.                               

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά να υποβάλλονται ταξινομημένα με την εξής σειρά:  1. Αίτηση Συμμετοχής. 2. Φ/φο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 3. Φ/φο βεβαίωσης Α.Μ.Κ.Α. 4. Υπεύθυνη Δήλωση περί κατοχής προσόντων και προϋποθέσεων (Υπόδειγμα Δ’). 5. Φ/φο πτυχίου Θεολογικής Σχολής ή πτυχίου Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών). 6. Φ/φο χειροτονητηρίου εγγράφου στο βαθμό του διακόνου. 7. Φ/φο χειροτονητηρίου εγγράφου στο βαθμό του πρεσβυτέρου. 8. Βεβαίωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή Ιεράς Μητροπόλεως ή Ιεράς Επισκοπής στην οποία υπηρετεί, περί του ήθους, της διαγωγής και των τυχόν εκκλησιαστικών ποινών που έχουν επιβληθεί.  9. Βεβαίωση της οικείας Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας, για την κανονικότητα των χειροτονησάντων στους βαθμούς του διακόνου και του πρεσβυτέρου, Αρχιερέων.  10. Βεβαίωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας στην οποία υπάγεται η Ιερά Αρχιεπισκοπή ή Ιερά Μητρόπολη ή Ιερά Επισκοπή στην οποία υπηρετεί ο αιτών κληρικός, περί του ήθους, της διαγωγής και των τυχόν εκκλησιαστικών ποινών που έχουν επιβληθεί.  11. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. 12. Πιστοποιητικό οικείας Εισαγγελικής Αρχής περί μη ποινικής δίωξης. 13. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης. 14. Πιστοποιητικό οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση. 15. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (με τα τυχόν επισυναπτόμενα σε αυτό έγγραφα). 16. Φ/φο πτυχίου ξένης γλώσσας. 17. Φ/φο πτυχίου Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας. 18. Φ/φο δεύτερου πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 
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   Η. 

19. Φ/φο μεταπτυχιακού τίτλου (και β’ μεταπτυχιακού τίτλου). 20. Φ/φο διδακτορικού διπλώματος (και β’ διδακτορικού διπλώματος).  Οι Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων, για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα προσόντα και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, να απευθύνονται στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα παραπέμπονται οι υποψήφιοι για διευκρινίσεις στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.   
2. Κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα πρέπει: α) Να προσέρχονται, κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης στο Αστυνομικό Τμήμα ή Αστυνομικό Σταθμό κατοικίας ή διαμονής τους, β) Να αποφεύγουν το συνωστισμό. Για το λόγο αυτό οι υποψήφιοι δε θα συνοδεύονται από έτερο πρόσωπο και τυχόν πρόσωπα που έχουν αναλάβει τη μετακίνησή τους, θα τους αναμένουν σε άλλα σημεία, όπου επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός, γ) Να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα και γάντια και εφόσον είναι δυνατό, να φέρουν το δικό τους στυλό. Προκειμένου να τηρηθούν οι οδηγίες, δέον όπως οι υποψήφιοι αποφύγουν να εξαντλήσουν την προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και να μην υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό τις τελευταίες ημέρες, έτσι ώστε να επιτευχθεί μία όσο το δυνατόν ισομερής κατανομή τους στις Υπηρεσίες παραλαβής των αιτήσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν εκ των προτέρων στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα, για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής και των λοιπών δικαιολογητικών. 
  
 Γ. Υποχρεώσεις Αξιωματικών Διευθύνσεων Αστυνομίας 
1. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας να ορίσουν αρμόδιο/α Αξιωματικό, ο/η οποίος/α  να ασχολείται αποκλειστικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού, προκειμένου να παραλαμβάνει και να ελέγχει, αμέσως, τις αιτήσεις συμμετοχής με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά που αποστέλλονται από τα υφιστάμενα Αστυνομικά Τμήματα. Με μέριμνά του/ης να γίνεται η συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων και η καταχώριση των στοιχείων των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά στη μηχανογραφική εφαρμογή του Police On Line «Πρόσληψη Κληρικών στην Ελληνική Αστυνομία». Μέσα από παρεχόμενα από την εφαρμογή, εκτυπωτικά προγράμματα, οι χειριστές/ριες να εκτυπώνουν κάθε φορά ονομαστικές καταστάσεις κατ’ αλφαβητική σειρά, βάσει των οποίων ο/η αρμόδιος/α Αξιωματικός να προβαίνει με αντιπαραβολή, στον έλεγχο των καταχωρισθέντων στοιχείων.   
2. Στη συνέχεια, οι Διευθύνσεις Αστυνομίας, να υποβάλλουν άμεσα και 

καθημερινά τα δικαιολογητικά στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού / Τμήμα Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού / Γραφείο 5ο  του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με κάθε πρόσφορο μέσο για την ταχύτερη 
παράδοσή τους, ιδίως έκτακτο αγγελιοφόρο ή ταχυμεταφορά.   Κατά την υποβολή των τελευταίων δικαιολογητικών που θα γίνει μέχρι 
την 02-03-2021 ανυπερθέτως, ημερομηνία κατά την οποία να έχει 

ΑΔΑ: Ψ96Χ46ΜΤΛΒ-8Ο7



 
 

10 
 

ολοκληρωθεί η καταχώριση των αιτήσεων στην εφαρμογή του Police On Line «Πρόσληψη Κληρικών στην Ελληνική Αστυνομία», να εκτυπωθεί από κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά.  Επίσης, οι Δ/νσεις Αστυνομίας, να τηρήσουν στο αρχείο των Υπηρεσιών τους, φωτοαντίγραφα των αιτήσεων συμμετοχής και των προσκομισθέντων  δικαιολογητικών των υποψηφίων. Επισημαίνεται ότι, δεν θα πρέπει να υποβληθούν δικαιολογητικά υποψηφίων, για τα οποία δεν θα έχουν γίνει οι απαραίτητες διευκρινίσεις και συμπληρώσεις, ώστε αυτά να είναι πλήρη σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρούσας από τυπικής πλευράς. Εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων Αξιωματικών, για τον εμπεριστατωμένο έλεγχο των δικαιολογητικών, ώστε να αποφευχθούν λάθη ή παραλείψεις.    
3. Με μέριμνα των καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίων Διευθύνσεων Αστυνομίας, ελέγχεται η εγκυρότητα (γνησιότητα) όλων των προσκομισθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό και όσων τα δικαιολογητικά διαπιστωθεί ότι είναι πλαστά θα απορρίπτεται η αίτηση συμμετοχής, πέραν της ποινικής ευθύνης.   
4. Όλα τα δικαιολογητικά του κληρικού που εν τέλει θα προσληφθεί και συγκεκριμένα τόσο εκείνων που θα παραληφθούν κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής όσο και εκείνων που θα παραληφθούν ή θα συνταχθούν κατά την πρόσληψη, να υποβληθούν στo 5ο Γραφείο / Τμήματος Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού/Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.  

IV. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  1. Τα ως άνω δικαιολογητικά, αφού συγκεντρωθούν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α, θα παραληφθούν από Ειδική Επιτροπή Επιλογής, συγκροτηθείσα με απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποτελούμενη από: 
 Έναν (1) Αντιστράτηγο της Ελληνικής Αστυνομίας, ως Πρόεδρο και Δύο (2) Υποστρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας, που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. 
 Έναν (1) Ιεράρχη της Εκκλησίας της Ελλάδος, διαποιμαίνοντα Ιερά Μητρόπολη, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και  
 Έναν/Μία (1) Καθηγητή/τρια Α΄ Βαθμίδος Θεολογικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας, με τον/την αναπληρωτή του, που προτείνεται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία απευθύνεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.   Με την ίδια απόφαση ορίζεται ανώτερος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ως γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής, με τον αναπληρωτή του, ενώ σε περίπτωση που η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν προτείνουν μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών τα προβλεπόμενα 
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ως άνω μέλη, η Ειδική Επιτροπή Επιλογής συγκροτείται και λειτουργεί και χωρίς τα μέλη αυτά.   2. Η Ειδική Επιτροπή Επιλογής του άρθρου 5 παρ. 1 του Π.Δ. 54/2019 (Φ.Ε.Κ: Α-92), μόλις παραλάβει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες :  
α. Ελέγχει την πληρότητα και την ακρίβεια των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσει κατά αλφαβητική σειρά και κατά φθίνουσα σειρά μορίων, συνεπικουρούμενη από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, πίνακες υποψηφίων που πληρούν και πίνακες υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη. 
β. Διενεργεί συνέντευξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτ. (7) του εδαφίου β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του  Π.Δ. 54/2019 (Φ.Ε.Κ. Α-92) ως τροποπ. με την παρ. 5 του αρ. 1 του Π.Δ. 74/2020 (Φ.Ε.Κ. Α-170),  σε 
ορισμένη ημερομηνία, που κοινοποιείται στους πληρούντες τα προσόντα 
και τις προϋποθέσεις προς πρόσληψη κληρικούς.  
γ. Συντάσσει πίνακα σειράς επιτυχίας των υποψηφίων, με βάση το βαθμό του βασικού πτυχίου πρόσληψης [ήτοι του Πτυχίου Θεολογικής Σχολής ή του Πτυχίου της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών)], πολλαπλασιαζόμενο επί δύο (2). Στο γινόμενο αυτό προστίθενται μονάδες ως εξής :  (1) Για κατοχή πτυχίου Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, πέντε (5) μονάδες, οι οποίες προσαυξάνονται κατά δύο (2), εάν ο εν λόγω τίτλος σπουδών δηλωθεί ως δεύτερο πτυχίο.  (2) Για κατοχή δεύτερου πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, επτά (7) μονάδες.  (3)  Για κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, πέντε (5) μονάδες.   (4) Για κατοχή διδακτορικού διπλώματος, επτά (7) μονάδες.  (5) Για κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, προστίθενται το 50% των μονάδων των υποπεριπτώσεων (3) και (4).    (6) Τρεις (3) μονάδες στους έχοντες άριστη γνώση (Γ2/C2), δύο (2) μονάδες στους έχοντες πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) και μία (1) μονάδα στους έχοντες καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας, όπως η γνώση αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄-39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   (7) Έως είκοσι (20) μονάδες, ύστερα από συνέντευξη των υποψηφίων. Σκοπός της συνέντευξης αποτελεί η διαμόρφωση γνώμης για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων του Κληρικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντικείμενο της συνέντευξης αποτελούν οι δραστηριότητες των υποψηφίων με βάση το περιεχόμενο του βιογραφικού τους, ιδίως την ακαδημαϊκή πρόοδο, που πιστοποιείται με την κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, το ποιμαντικό και συγγραφικό τους έργο όπως άρθρα, μελέτες, εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες, το ήθος, η διαγωγή, οι διοικητικές ικανότητές τους να προγραμματίζουν, να συντονίζουν, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να λαμβάνουν αποτελεσματικές 
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αποφάσεις, καθώς και οι τυχόν εκκλησιαστικές ποινές που τους έχουν επιβληθεί. Το περιεχόμενο της συνέντευξης αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής, χωρίς την παράλειψη κρίσιμων και ουσιαστικών σημείων και η βαθμολογία για τον κάθε υποψήφιο αιτιολογείται ξεχωριστά.  
δ. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι και χιλιοστού της μονάδας και σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό βασικού πτυχίου. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει καλύτερη επίδοση στη συνέντευξη.  
ε. Στους πίνακες των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα, καταχωρίζονται οι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας και η βαθμολογία τους ανά κριτήριο και συνολικά. Οι πίνακες των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και το Γραμματέα και παραδίδονται από τον Πρόεδρο αυτής, με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στο αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., το οποίο μεριμνά τη διαβίβαση των ως άνω πινάκων στις Διευθύνσεις Αστυνομίας της χώρας και στα Αστυνομικά Τμήματα. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται σε εμφανές μέρος των καταστημάτων τους και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στη διεύθυνση: 
«www.astynomia.gr» για ενημέρωση των υποψηφίων, οι οποίοι με δική 
τους ευθύνη λαμβάνουν γνώση της ανάρτησης των πινάκων, ευρισκόμενοι σε διαρκή επικοινωνία με τις προαναφερόμενες Υπηρεσίες.  

V. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ)  1. Κατά των ανωτέρω πινάκων, επιτρέπεται, βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 του Π.Δ. 54/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄-92), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Π.Δ. 74/2020 (Φ.Ε.Κ. Α-170) και ισχύει, η υποβολή 
αίτησης διόρθωσης στοιχείων του πίνακα που θεωρούν ότι δεν έχουν υπολογισθεί ορθά, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους, κατά τα οριζόμενα στην περίπτ. ε’ της παραγράφου 2 της προηγούμενης ενότητας IV. της προκήρυξης.  Η αίτηση διόρθωσης, ασκείται : 

 Είτε με κατάθεσή της στη Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (Π. Κανελλοπούλου αρ. 4 – 101 77 
– Αθήνα Ν. Αττικής), η οποία οφείλει να τη διαβιβάσει αυθημερόν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 Είτε με κατάθεσή της σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα (ή Αστυνομικό Σταθμό) της Ελληνικής επικράτειας, το οποίο οφείλει να υποβάλλει αυτή (την αίτηση διόρθωσης) αυθημερόν και ιεραρχικά μέσω της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (Π. Κανελλοπούλου αρ. 4 – 101 77 – Αθήνα Ν. Αττικής).    
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     Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις διόρθωσης, αποφαίνεται επ’ αυτών και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος με μέριμνα της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ίδια Επιτροπή προβαίνει, αν απαιτείται, στις αναγκαίες διορθώσεις και συντάσσει Τελικό Πίνακα Επιτυχόντων. Σε περίπτωση ύπαρξης ισοβαθμίας, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 54/2019 (Φ.Ε.Κ. Α-92). Αν, και πάλι προκύπτει ισοβαθμία υποψηφίων, η σειρά αυτών καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται από την ίδια ως άνω Επιτροπή, με μέριμνα της οποίας ειδοποιούνται να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους που ορίζεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Φ.Ε.Κ.Α΄-75). Η κλήρωση πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της παρουσίας των ενδιαφερομένων ή του εκπροσώπου τους. Για το αποτέλεσμα της κλήρωσης συντάσσεται σχετικό πρακτικό.      Ο Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων υπογράφεται από τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής και υποβάλλεται με μέριμνα του Προέδρου της, μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία μεριμνά για την κύρωσή τους από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.  2. Επισημαίνεται ότι, στους υποψηφίους παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιους, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία.  3. Από τη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., αποστέλλονται στις Διευθύνσεις Αστυνομίας και μέσω αυτών στα Αστυνομικά Τμήματα, οι κυρωμένοι από τον κ. Αρχηγό αναμορφωμένοι Τελικοί Πίνακες των Επιτυχόντων αλλά και οι Πίνακες των μη πληρούντων τα προσόντα υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά μορίων και αλφαβητική σειρά. Οι εν λόγω πίνακες θα αναρτηθούν σε εμφανές μέρος των αστυνομικών καταστημάτων και θα δοθούν στο Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Αστυνομίας στη διεύθυνση: www.astynomia.gr.  
   VI. ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   Α. Γενικές Οδηγίες 

      

1. Από τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους Τελικούς Πίνακες Επιτυχόντων υποψηφίων, καλούνται με διαταγή του Προέδρου της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, να προσέλθουν μέσα σε ορισμένες προθεσμίες, δεσμευτικά εντός του 
χρόνου λειτουργίας των Επιτροπών, προκειμένου να εξετασθούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα από τις αντίστοιχες Επιτροπές του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτ. στ’, υποπερίπτωση (2) του Π.Δ. 54/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄-92) ως τροποπ. με αρ. 1 παρ. 6 του Π.Δ. 74/2020 (Φ.Ε.Κ. Α-170).  
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2. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα διαρκέσουν συνολικά δύο (2) ημέρες. 3. Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και υγειονομικές εξετάσεις. 4. Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ενυπογράφως μέσω της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας του τόπου κατοικίας ή προσωρινής διαμονής των υποψηφίων. Το πρόγραμμα θα εκδοθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση του Τελικού αναμορφωμένου Πίνακα Επιτυχόντων υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Ελληνικής 
Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr.  5. Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται 
σε ένσταση – προσφυγή. 6. Οι υποψήφιοι, που κρίνονται μη ικανοί σε κάποια από τις προκαταρκτικές  δοκιμασίες/εξετάσεις, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες  και αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών. 7. Οι υποψήφιοι που θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων και οι υποψήφιοι που δεν θα 
παρουσιασθούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις κρίνονται μη ικανοί και διαγράφονται από τον τελικό πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων. 8. Σε περίπτωση μη προσέλευσης υποψηφίου προς εξέταση ή κρίσης του ως μη ικανού, καλείται προς εξέταση ο επόμενος του πίνακα υποψήφιος. 9. Οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, οφείλουν να φέρουν μαζί τους οπωσδήποτε κάθε ημέρα εξέτασης, το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας και βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. Σε 
αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες Επιτροπές έχουν δικαίωμα να μην τους δεχθούν για εξέταση.  Β. Παραλαβή Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης 

  Ο υποψήφιος παραλαμβάνει ενυπογράφως μέσω της Διεύθυνσης Αστυνομίας στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα, που υπέβαλε την αίτηση συμμετοχής δελτίο υγειονομικής εξέτασης. 
 Στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επικολλάται φωτογραφία του υποψηφίου και σφραγίζεται από την Υπηρεσία, με το παραπεμπτικό σημείωμα, να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο δελτίο, στην οικεία στήλη του οποίου ο/η αρμόδιος/α κατά περίπτωση ιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα. 

 Συμπλήρωση Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης 
 Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις, μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. (στη συγκεκριμένη περίπτωση να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής των ιατρών, από τη Γραμματεία του οικείου νοσοκομείου) ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να είναι ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα ιατρού. 
 Η ψυχιατρική εξέταση να πραγματοποιηθεί σε Κρατικά Νοσοκομεία ή σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας. 
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 Για την ψυχιατρική εξέταση δεν απαιτείται να υποβληθούν οι υποψήφιοι 
σε ψυχομετρικό έλεγχο (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ), δεδομένου ότι αυτός θα διενεργηθεί από την Ψυχοτεχνική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας.     

 Όλες οι οφειλόμενες υγειονομικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν μετά την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης και οπωσδήποτε μετά την έκδοση της παρούσας προκήρυξης και πριν την παρουσίαση των υποψηφίων στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης.  
 Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης, εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου) και θα προσκομίζονται από τον υποψήφιο στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης. Οι εξετάσεις, εφόσον δεν μπορούν να εκτυπωθούν (π.χ. ακτινογραφίες), να προσκομισθούν σε ηλεκτρονικό δίσκο (CD), επί του οποίου θα επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή το διαγνωστικό κέντρο αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του υποψηφίου και την ημερομηνία εξέτασης.  
 Σε κάθε περίπτωση, οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν, αποκλειστικά, το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού. Επιπλέον, οι ιατρικές γνωματεύσεις που αφορούν στην κατάσταση του υποψηφίου, προϋποθέτουν την προηγούμενη εξέτασή του. 
 Οι υποψήφιοι θα παρουσιασθούν ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης, φέροντας υποχρεωτικά μαζί τους το δελτίο υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο για όλες τις ειδικότητες, προκειμένου να κριθεί αμετάκλητα η ικανότητα ή μη αυτών, από υγειονομικής πλευράς, για την πρόσληψή τους στην Ελληνική Αστυνομία. 
 Επισημαίνεται ότι, εφόσον υφίστανται, κατά την εκτίμηση της Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης, αποχρώσες ενδείξεις, αναφορικά με τη γνησιότητα των γνωματεύσεων που εκδίδονται από ιδιώτες ή μη ιατρούς, δύναται να παραγγείλει την επανεξέταση των υποψηφίων από κρατικό νοσοκομείο, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο ή προκύπτουν αμφιβολίες. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 3418/2005 «η έκδοση αναληθών ιατρικών πιστοποιητικών συνιστά πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ιδιώτες γιατροί που εκδίδουν ιατρικά πιστοποιητικά ή μετέχουν σε επιτροπές που τα εκδίδουν, θεωρούνται υπάλληλοι κατά 

την έννοια που έχει ο όρος στον Ποινικό Κώδικα». 
Γ. Ψυχοτεχνική Δοκιμασία 

 Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες προηγούνται των υγειονομικών εξετάσεων. 
 Οι υποψήφιοι παραπέμπονται στις ψυχοτεχνικές επιτροπές και υποβάλλονται σε ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 
 Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψήφιου.   
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Δ. Υγειονομική Εξέταση 
  Οι υποψήφιοι προκειμένου να παρουσιασθούν στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για εξέταση, θα παραλάβουν από την αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας του τόπου κατοικίας τους, δελτίο υγειονομικής εξέτασης. Στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επικολλάται φωτογραφία του υποψηφίου και σφραγίζεται από την Υπηρεσία, με το παραπεμπτικό σημείωμα, να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο δελτίο, στην οικεία στήλη του οποίου ο αρμόδιος κατά περίπτωση ιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα.   (Αναζήτηση σχετικών με την υγειονομική εξέταση πληροφοριών στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών στο 210 3482333)  

 Εξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης 
 Η υγειονομική εξέταση διενεργείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας [Π.Δ. 584/1985 (Φ.Ε.Κ. Α΄-204) και του Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-17)], όπως ισχύουν. 
 Υποψήφιος, που δεν θα προσκομίσει στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης δελτίο υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο για όλες τις ειδικότητες, από όλα τα ιατρικά τμήματα που αναφέρονται σ’ αυτό (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, εφόσον διενεργούνται σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ.), δεν γίνεται δεκτός για εξέταση. 

   
VΙI.  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  1. Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω εξετάσεων, οι αρμόδιες Επιτροπές αποφαίνονται με απλή πλειοψηφία για την ικανότητα ή όχι των υποψηφίων, χωρίς να τους βαθμολογούν και συντάσσουν Πίνακες Ικανών και Μη 
Ικανών προς πρόσληψη.  

  
2. Οι υποψήφιοι που κρίνονται μη ικανοί σε κάποια από τις προκαταρκτικές εξετάσεις/δοκιμασίες, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες.  
  
3. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση των υποψηφίων να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της εξέτασής τους και συνακόλουθα αν συνεχίζουν στα επόμενα στάδια των προκαταρκτικών εξετάσεων. 
  
4. Υποψήφιοι που θα κριθούν μη ικανοί, δεν έχουν δικαίωμα πρόσληψης και θεωρείται ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής. Επίσης, θα κριθούν μη ικανοί οι υποψήφιοι που  θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων και οι υποψήφιοι που δεν θα παρουσιασθούν 

στις προκαταρκτικές εξετάσεις.  VIIΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ  1. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων επί των Προκαταρκτικών Εξετάσεων 
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(Ψυχοτεχνική δοκιμασία – Υγειονομική Εξέταση) η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, μεριμνά για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων και τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού (ή μετάταξης) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.      Ο υποψήφιος που θα καταλάβει προσλήψιμη θέση και κρίθηκε ως ικανός από την Ψυχοτεχνική και Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, θα διορισθεί με το βαθμό του Αστυνόμου Β’, με Προεδρικό Διάταγμα που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, δεν προσλαμβάνονται υπεράριθμοι και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Π.Δ.54/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄-92).   2. Ο τόπος και ο χρόνος της πρόσληψης, θα ορισθεί με σχετική διαταγή που θα κοινοποιηθεί ενυπόγραφα στον υποψήφιο μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Αστυνομίας.   3. Η αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας, μετά τη λήψη της διαταγής πρόσληψης ενεργεί, ως εξής: 
i. Ειδοποιεί με αποδεικτικό, μέσω του κατά τόπον αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος, τον υποψήφιο που προσλαμβάνεται, να μεταβεί στην αρμόδια για την πρόσληψη Υπηρεσία, στον καθορισμένο με την προαναφερθείσα διαταγή τόπο και χρόνο.  
ii. Ενεργεί έλεγχο νομιμότητας των δικαιολογητικών πρόσληψης που υπέβαλε ο προς πρόσληψη υποψήφιος, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 28 του Ν. 4305/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-237), όπως ισχύει. 
iii. Ενεργεί αμέσως δακτυλοσκόπηση του υποψηφίου δια των Γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.) ή εξειδικευμένου στη λήψη των αποτυπωμάτων προσωπικού και υποβάλλει τα δακτυλικά δελτία στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, σύμφωνα με τη διαδικασία που εκείνη έχει ορίσει. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αποστέλλει, πριν από την ημερομηνία πρόσληψης, τις απαντήσεις της στην ανωτέρω Υπηρεσία. 
iv. Ζητά από τον κληθέντα προς πρόσληψη να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Α΄-75) ότι δεν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για τα αναφερόμενα αδικήματα στο κεφάλαιο Ι παρ. 9 και 12 της παρούσας προκήρυξης, σε συνδ. με το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. στ’, υποπερίπτ. (4) του Π.Δ. 54/2019 (ΦΕΚ Α-92) και σύμφωνα με τα υποδείγματα (Β) και (Γ).  
v. Αναζητά αυτεπαγγέλτως μέσω της οικείας Εισαγγελικής Αρχής την  ύπαρξη ποινικής εκκρεμότητας (άσκηση ποινικής δίωξης/παραπομπή σε δίκη) σε βάρος του  επιτυχόντος υποψηφίου.   4. Η Υπηρεσία που θα ορισθεί για την πρόσληψη : 
i. Καλεί τον προς πρόσληψη υποψήφιο, να δώσει τη σχετική διαβεβαίωση στην ιεροσύνη του (ορκωμοσία), εφόσον από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τον έλεγχο εγκυρότητας (γνησιότητας) αυτών και τη δακτυλοσκοπική εξέταση δεν προκύπτει κώλυμα πρόσληψης, συντάσσοντας πρακτικό πρόσληψης και διαβεβαίωσης στην ιεροσύνη (ορκωμοσίας), καθώς και Φύλλο Μητρώου. Ο υποψήφιος, για τον οποίο διαπιστώνεται ότι στερείται έστω και ενός προς πρόσληψη προσόντος, δεν προσλαμβάνεται, τυχόν δε πρόσληψή του θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. 
ii. Υποβάλλει, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. τα 
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υπόλοιπα δικαιολογητικά πρόσληψης του προσληφθέντος, το πρωτότυπο πρακτικό πρόσληψης και διαβεβαίωσης στην ιεροσύνη (ορκωμοσίας) και το Φύλλο Μητρώου και κοινοποιεί αρμοδίως :  Στη Διεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α.  Στη Διεύθυνση Πάγιας Προκαταβολής /Α.Ε.Α., με αντίγραφο του πρακτικού πρόσληψης και διαβεβαίωσης στην ιεροσύνη (ορκωμοσίας), με δύο αντίγραφα Φύλλου Μητρώου και φ/φο του Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης.  Στη Διεύθυνση Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού/Υ.Π.τ.Π., με αντίγραφο του πρακτικού πρόσληψης και διαβεβαίωσης στην ιεροσύνη (ορκωμοσίας), με δύο αντίγραφα Φύλλου Μητρώου και φ/φο του Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης.  Στα Στρατολογικά Γραφεία του τόπου γέννησης του προσληφθέντος, με αντίγραφα του πρακτικού πρόσληψης και διαβεβαίωσης στην ιεροσύνη (ορκωμοσίας), του Φύλλου Μητρώου και του Φύλλου Πορείας.  Στη Διεύθυνση Υποστήριξης /Α.Ε.Α., με αντίγραφο του πρακτικού πρόσληψης και διαβεβαίωσης στην ιεροσύνη (ορκωμοσίας)  και του Φύλλου Μητρώου, για την ενημέρωση του ασφαλιστικού του ταμείου και φ/φο του Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης.  Στο αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας ή Αστυνομικό Τμήμα, με το δελτίο ταυτότητας του προσληφθέντος. 
iii. Χορηγεί στον προσληφθέντα Φύλλο Πορείας για να παρουσιασθεί στην Υπηρεσία Θρησκευτικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.  5. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας επιστρέφουν στους μη προσληφθέντες τα δικαιολογητικά τους, πλην αυτών που συνέταξε η Υπηρεσία και της αίτησης συμμετοχής.   6. Με μέριμνα της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιας Διεύθυνσης Αστυνομίας, ελέγχεται η εγκυρότητα (γνησιότητα) των δικαιολογητικών πρόσληψης του επιτυχόντος υποψηφίου και εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά είναι πλαστά, δεν θα γίνει δεκτός για πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία και θα διαγραφεί από τον Τελικό Πίνακα Επιτυχόντων υποψηφίων, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ή σε περίπτωση πρόσληψης θα γίνει ανάκληση αυτής, πέραν της ποινικής ευθύνης.   7. Επισημαίνεται ότι, στους υποψηφίους παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιους, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία.   8. Με αιτιολογημένη απόφαση, που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, διαγράφονται από τον Τελικό Πίνακα Επιτυχόντων, οι υποψήφιοι που:  α. Στερούνται έστω και ενός προς πρόσληψη προσόντος. β. Καλούνται και δεν προσέρχονται για ψυχοτεχνική και υγειονομική εξέταση ή για πρόσληψη μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες, εκτός των περιπτώσεων διαπιστωμένης ανώτερης βίας, όχι όμως πέραν του 10ημέρου. 
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γ. Κρίνονται ως μη ικανοί από τις Ψυχοτεχνικές και Υγειονομικές Επιτροπές Κατάταξης δ. Διαπιστώνεται ότι προκάλεσαν δόλια τον παράνομο διορισμό τους, ιδίως μέσω της υποβολής μη νόμιμων δικαιολογητικών, που συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής τους ή μέσω της υποβολής ψευδούς δήλωσης, πέραν των τυχόν ποινικών συνεπειών που επέρχονται σε βάρος τους.   9. Τα κενά που δημιουργούνται από τη, για οποιονδήποτε λόγο, μη πρόσληψη, καλύπτονται από τον Τελικό Πίνακα Επιτυχόντων υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά μορίων (επιλαχόντες).  
  

 ΙX.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   
  1. Στην περίπτωση της αναχειροτονίας, τα έτη υπηρεσίας στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού προσμετρώνται από την ημερομηνία κατά την οποία ο κληρικός χειροτονήθηκε από κανονικό Αρχιερέα της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.  

2. Ο Κληρικός της Ελληνικής Αστυνομίας που θα προσληφθεί, διορίζεται με το βαθμό του Αστυνόμου Β’, εξελίσσεται μέχρι και το βαθμό του Ταξιάρχου και υποχρεούται να υπηρετήσει στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας για οκτώ (8) έτη από την πρόσληψή του, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 35 παρ. 3 του ν. 1481/1984 και 51 παρ. 3 του Π.Δ. 24/1997. 
3. Με τη δημοσίευση του σχετικού Π. Δ/τος που αφορά στην πρόσληψη, ο κληρικός απολύεται αυτοδικαίως από τη θέση την οποία προηγουμένως κατείχε (άρθρο 5 παρ. 4 του Π.Δ. 54/2019). 
4. Η παρούσα προκήρυξη δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό των κληρικών που υπηρετούν ήδη στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και κατέχουν τα προσόντα που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι. της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας. Οι υποψήφιοι της συγκεκριμένης κατηγορίας, εφόσον επιθυμούν, θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό μέσω των Υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 54/2019 (ΦΕΚ Α-92). Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο κληρικός, υποβάλλει στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/ Α.Ε.Α. την αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου, με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προκήρυξη και αντίγραφα του Α και Β μέρους του ατομικού του βιβλιαρίου (Π-117), ενώ ταυτόχρονα βεβαιώνει στην υποβλητική του αναφορά ότι ο υποψήφιος δεν τελεί σε διαθεσιμότητα για λόγους πειθαρχίας και δεν έχει παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου. Τυχόν επιλογή του συγκεκριμένου κληρικού, εφόσον είναι Αξιωματικός, θα τον μετατάξει στην κατηγορία των Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων – κληρικών, με το βαθμό που κατέχει, όχι όμως κατώτερο από το βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ και εφόσον είναι Ανθυπαστυνόμος, Αρχιφύλακας, Υπαρχιφύλακας, Αστυφύλακας, Ειδικός Φρουρός ή Συνοριακός Φύλακας, με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α’. Υποχρεούται, δε, να υπηρετήσει στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας 
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για οκτώ (8) έτη από τη μετάταξή του, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 35 παρ. 3 του ν. 1481/1984 και 51 παρ. 3 του Π.Δ. 24/1997.  Τυχόν θέση του υποψηφίου στην κατάσταση της διαθεσιμότητας ή τυχόν παραπομπή του ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, δεν τον εμποδίζει στην υποβολή αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, δε δύναται όμως να καλύψει την κενή οργανική θέση που προκηρύχθηκε, αν μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης για τη μετάταξη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δεν έχει παύσει η θέση του στην κατάσταση της διαθεσιμότητας ή δεν έχει εκδοθεί απαλλακτική απόφαση από το πειθαρχικό συμβούλιο στο οποίο παραπέμφθηκε.    
5. Η παρούσα να αποσταλεί από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., στις Υπηρεσίες που εμφαίνονται στο συνημμένο πίνακα αποδεκτών και επιπλέον, με μέριμνα του Τυπογραφείου της Ελληνικής Αστυνομίας να εκτυπωθούν τριάντα (30) αντίτυπα για εσωτερική διανομή από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. 
6. Στην παρούσα προκήρυξη, επισυνάπτονται υποδείγματα της αίτησης συμμετοχής (Α) του υποψήφιου, των υπευθύνων δηλώσεων (Β), (Γ), και (Δ) και των Παραρτημάτων (1) έως (3). 
7. Το Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, παρακαλείται όπως δημοσιεύσει την παρούσα στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.hellenicpolice.gr ή 

www.astynomia.gr. 
8. Επισημειωματικά γνωρίζεται ότι η προκήρυξη θα αναρτηθεί και στoν ιστότοπο: «diavgeia.gov.gr». 
9. Η παρούσα να αποσταλεί σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος και στις Υπηρεσίες και Εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες που εμφαίνονται στον πίνακα αποδεκτών της παρούσας, περαιτέρω δε, να δοθούν οι δέουσες οδηγίες στις υφιστάμενες Υπηρεσίες σας, για την πιστή εφαρμογή των όσων ορίζει η παρούσα προκήρυξη και οι διατάξεις του Π.Δ. 54/2019 (Φ.Ε.Κ. Α-92) ως τροποπ. με το Π.Δ. 74/2020 (Φ.Ε.Κ. Α-170) και το Π.Δ. 7/2021 (Φ.Ε.Κ. Α-10), αναφορικά με τις υποχρεώσεις των Υπηρεσιών που θα παραλάβουν τα δικαιολογητικά, έτσι ώστε να μην παρατηρηθεί οποιαδήποτε υπηρεσιακή ανωμαλία και να προκληθεί διακίνηση άσκοπης αλληλογραφίας. 
10. Οι Υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης Αστυνομίας και άνω, για κάθε σχετική πληροφορία, μπορούν ν’ απευθύνονται στο Γραφείο 5ο του Τμήματος Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., στα τηλέφωνα που αναγράφονται στο εξώφυλλο της προκήρυξης. 

  

   
 

 Ο  ΑΡΧΗΓΟΣ  Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ  Αντιστράτηγος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Α/Α ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ : 1. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων / Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων. 
2. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/ Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων / Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Διοίκησης. 
3.  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/ Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων / Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής.  
4. Υπουργείο Εσωτερικών / Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
5. Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Για ενημέρωση των Ο.Τ.Α.). 
6. Υπουργείο Εξωτερικών (Για ενημέρωση των Πρεσβειών και των Προξενείων). 
7. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων/Γενική Διεύθυνση Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση/ Δ-νση Απασχόλησης. 
8. Υπουργείο Υγείας (Για την ενημέρωση των Δημόσιων Νοσοκομείων και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας της Χώρας, προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα οι υποψήφιοι για τις εργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις τους). 
9. Γ.Ε.ΕΘ.Α / Β΄ Κλάδος. 
10. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος / Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων. 
11. Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής / Δ/νση Εκπαίδευσης Προσωπικού. 
12. Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. / Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 
13. Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού  (Για εσωτερική διανομή). 
14. Υπηρεσία Θρησκευτικού της Ελληνικής Αστυνομίας. 
15. Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
16. Πατριαρχείο Αλεξανδρείας. 
17. Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. 
18. Εκκλησία της Ελλάδος. 
19. Ημιαυτόνομη Εκκλησία της Κρήτης. 
20. Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου. 
21. Ιερά Επιστασία Αγίου Όρους. 
22. Λοιπά Ορθόδοξα Πατριαρχεία – Αυτοκέφαλες Εκκλησίες. 
 

 Τα ανωτέρω Υπουργεία και Φορείς, παρακαλούνται όπως γνωρίσουν στις υφιστάμενες Υπηρεσίες τους ότι η προκήρυξη εμφαίνεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr και στον ιστότοπο : «diavgeia.gov.gr», απ’ 
όπου μπορούν να εκτυπώσουν αντίτυπα και να τα διανείμουν ανάλογα. 

 Ομοίως παρακαλούνται οι εν Ελλάδι Εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των υπαγομένων σε αυτές Ιερών Αρχιεπισκοπών, Ιερών Μητροπόλεων, Ιερών Μονών, Ενοριών κ.λπ. έτσι ώστε να λάβει γνώση της προκήρυξης ο ιερός κλήρος. Τα λοιπά Ορθόδοξα Πατριαρχεία – Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, παρακαλούνται για την ενημέρωση των κληρικών που τυχόν υπηρετούν στις δικαιοδοσίες τους, έχουν Ελληνική υπηκοότητα και κατέχουν τα προσόντα του κεφαλαίου Ι της παρούσας.    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Γραφείο κ. Υπουργού. 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού. 
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης. 
4. Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού. 
5. Γραφεία κ.κ. Υπαρχηγού – Προϊσταμένου Επιτελείου – Γενικών Επιθεωρητών –Προϊσταμένων Κλάδων/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Κάθε προκήρυξη συνοδεύεται από ένα (1) έντυπο της αίτησης συμμετοχής-υπόδειγμα (Α), τις υπεύθυνες δηλώσεις-υποδείγματα (Β),(Γ) και (Δ) και τα Παραρτήματα (1) έως (3). 

ΑΔΑ: Ψ96Χ46ΜΤΛΒ-8Ο7



 
 

22 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1  - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 1.  Άρθρο 42 του Ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Α΄-152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας 

Τάξης», όπως ισχύει. 
2.  Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Α' 75) «Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου 

ταυτότητας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
3.  Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. Α' 167) «Δομή και λειτουργία ……. και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει. 
4.  Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει. 
5.  Άρθρα 18 και 22 του Ν.2800/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄-41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες 
διατάξεις», σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 4249/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-73). 

6.  Π.Δ. 54/2019 (Φ.Ε.Κ. Α-92) «Προέλευση, προσόντα, επιλογή και εξέλιξη των κληρικών 
της Ελληνικής Αστυνομίας» ως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 74/2020 (Φ.Ε.Κ. Α-170) 
και το Π.Δ. 7/2021 (Φ.Ε.Κ. Α-10). 

7.  Άρθρο 57 παρ. 1 του Π.Δ. 24/1997 (Φ.Ε.Κ. Α’-29) «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη 
των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύει.  

8.  Άρθρο 53 του Π.Δ.141/1991 (Φ.Ε.Κ. Α΄-58) «Υπηρεσία Θρησκευτικού» ως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 240/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄-127). 

9.  Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄-44) σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 11726 από 9-6-2005 
(Φ.Ε.Κ. Β΄-838) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης «Κατάργηση των πιστοποιητικών περί μη 
παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και αντικατάστασή τους από 
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986» όπως ισχύουν. 

10.  Άρθρα 5 του Ν. 3242/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄ -102) και 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 
(Φ.Ε.Κ. Α΄-57), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-07-
2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄- 1881) Κ.Υ.Α. «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού 
στρατολογικής κατάστασης που εκδίδεται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας» όπως ισχύουν. 

11.  Άρθρο 5 του ν. 3242/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄ -102), σε συνδυασμό με το άρθρο 16 
παράγραφος 5 του ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-57) και τα υπ’ αριθ. 2458 από 22-2-
2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄-267) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση της καταφατικής ή 
αρνητικής δήλωσης σε αντικατάσταση του φυσικού τύπου του αντιγράφου ποινικού 
μητρώου», τα τροποποιήθηκε με τα υπ’ αριθ. 92605 από 20-9-2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1334) 
και ΔΙΑΔΠ/Α/22863 από 16-10-2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1551) όμοιες, όπως ισχύουν. 

12.  Ν. 3421/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’-302), «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει. 

13.  Άρθρο 5 του Ν. 3418/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 287) «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας», όπως 
ισχύει. 

14.  Άρθρο 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-57), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 
ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1309) απόφαση του τότε Υπουργού 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη 
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αναζήτηση έξι (6) πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως ισχύουν. 

15.  Άρθρο 13 του Ν. 3686/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄-158), «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύει. 

16.  Άρθρο 2 παρ. 2 Ν. 3812/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄-234) «Αναμόρφωση συστήματος 
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και τα διατάξεις», όπως ισχύει. 

17.  Άρθρο 36 του  Ν. 4194/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄-208) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει. 
18.  Ν.4549/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 105) «….Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2019-2022 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
19.  Άρθρα 1 έως 40 του Ν. 4249/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-73) «Αναδιοργάνωση τα Ελληνικής 

Αστυνομίας, ……… και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
20.  Άρθρο 28 του Ν. 4305/2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 237) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση 

εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει. 

 
21.  Π.Δ. 584/1985 (Φ.Ε.Κ. Α΄-204) «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας τα 

Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύει. 
22.  Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-17), «Κρίση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, 

αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού 
προσωπικού γενικά», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 
Φ400/454/380172/Σ.932 από 15-12-2014 (Φ.Ε.Κ. Β’ 3513) και 
Φ.454/10/208326/Σ.2219 από 01-04-2019 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1360) αποφάσεις του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας και το αρ. 1 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 
102/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄195). 

23.  Π.Δ. 81/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄-119), «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» σε συνδυασμό με το Π.Δ. 83/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄-
121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» και της υπ’ αριθ. 80/2019 (Φ.Ε.Κ. Β΄-3058) αποφάσεως του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου». 

24.  Π.Δ. 178/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-281), «Οργάνωση υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», 
όπως ισχύει. 

25.  Άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄-39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε 
θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει. 

26.  Π.Δ. 88/2002 «Απαγόρευση πρόσληψης υπηκόων χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ -68), όπως ισχύει. 

27.  Π.Δ. 373/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄-320) «Προέλευση, προσόντα πρόσληψη, μετάταξη και εξέλιξη 
αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας», όπως 
ισχύει. 

28.  Υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562 από 19-07-2013 απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Άμυνας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. Β’ 1881) «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση 
πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης που εκδίδεται από Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας». 
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29.  Κοινή Υπουργική Απόφαση 7228/2014 (Φ.Ε.Κ. Β΄-457) «Πρόσβαση του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην κεντρική βάση 
δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου». 

30.  Από 13-07-2016 Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Γενικής Γραμματείας 
Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

31.  Υπ’ αριθ. 7004/5/19-β’ από 31-12-2018 απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας (Φ.Ε.Κ. Β΄ - 6003), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής 
Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα», όπως ισχύει. 

32.  Υπ’ αριθ. 17/2002 Απόφαση (ΑΠ: 287/07-02-2002) της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

33.  Π.Δ. 299/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄-214) «Αντιστοιχία τίτλων σπουδών που απονέμονται από το 
Πανεπιστήμιο της Κύπρου, προς τίτλους σπουδών που απονέμονται από Τμήματα 
Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)».  

34.  Υπ’ αριθ. 41931/Ζ1/13-03-2018 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄-972) «Ρύθμιση 
θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη 
μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής».  

35.  Άρθρο 46 Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α-114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

36.  Άρθρο 56 παρ. 6 του Ν. 590/1997 (Φ.Ε.Κ. A΄-146) «Περί Καταστατικού Χάρτου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος». 

37.  N. 5383/1932 (Φ.Ε.Κ. Α-110 ) «Περί Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων και της προ αυτών 
διαδικασίας», όπως ισχύει.  

38.  Το υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.13/118/4419/7912 από 15-03-2017 έγγραφο του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  

39.  Την από 17-09-2020 απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη επί του υπ’ αριθ. 6000/2/6242-β’ Εισηγητικού Σημειώματος της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. 
40.  Το υπ’ αριθ. 2/38107 από 05-10-2020 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους / Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης / Τμήμα Z΄. 
41.  Υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./158/18250 από 09-10-2020 απόφαση της Επιτροπής 

της Π.Υ.Σ. 33/2006, για έγκριση πρόσληψης ενός (1) Αξιωματικού Ειδικών 
Καθηκόντων - Κληρικού, στην Ελληνική Αστυνομία. 

42.  Η υπ’ αριθ. 6000/2/6242-ια’ από 12-10-2020 Προκήρυξη διαγωνισμού για την 
πρόσληψη κληρικού της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, στην 
Ελληνική Αστυνομία (ΑΔΑ: 6ΦΘΗ46ΜΤΛΒ-ΜΟ0). 

43.  Η υπ’ αριθ. 6000/2/6242-κστ’ από 14-10-2020 Απόφαση του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας, για τη ματαίωση του υπ’ αριθ. 6000/2/6242-ια’ από 12-
10-2020 διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΡΓ1Ο46ΜΤΛΒ-9Ι6). 

44.  Υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./3/1438 από 05-02-2021 απόφαση της Επιτροπής 
της Π.Υ.Σ. 33/2006, για έγκριση πρόσληψης ενός (1) Αξιωματικού Ειδικών 
Καθηκόντων - Κληρικού, στην Ελληνική Αστυνομία. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ         ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ   Αθήνα, 5  Φεβρουαρίου 2021    Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-17), «Κρίση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που 
κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Φ400/454/380172/Σ.932 από 15-12-2014 (Φ.Ε.Κ. Β’ 3513), Φ.454/10/208326/Σ.2219 από 01-04-2019 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1360)  και Φ.454/5/189353/Σ.1253 από 09-02-2020 (Φ.Ε.Κ. Β’ 588) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας και το αρ. 1 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 102/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄195). 

 ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΑ ΩΣ ΑΝΩ Π.Δ.  ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ Ο ΠΛΗΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΠΑΘΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ  ΤΟΥΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ.   
  Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Ηλίας ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ  Υποστράτηγος (ΥΓ)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  3  - ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΣΕΠ  
  
                                                                                                                                                                 

ΤΙΤΛΟΙ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ  Α) ΑΓΓΛΙΚΑ  
  Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:  α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.      ή  β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN                   ή  γ) με  πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας  της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική   Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:   

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :  • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-230   • BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)  • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210  • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210 .  • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω . 
  • ECPE- CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου   MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ή  Michigan Language Assessment.)   • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)  • ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL  του TRINITY COLLEGE LONDON.   • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης). 
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 •  EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2)  • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).   • OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009)  •   Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)  •   ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).  •  Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.  • Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή  Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards). . • NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).  •AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).   •LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)  •GA   Level 3  Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL International (Classic C2)   •C2 -LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) και C2- LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)  •Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2)  •  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C2  •LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English C2)    
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :  •  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199  • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199  • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190  • BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)  .  • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8.   • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199  • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190   • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1)  • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.  
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• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)  - EXPERT- 
και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 
 • ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.  • ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.  •  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C1)  •  PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).   •  PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).   • OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent level C1) ) (μέχρι 31/8/2009)  •   Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)  •  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).  • Test of Interactive English, C1 +  Level (ACELS)   • Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse Awards).  • NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).  • AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).   • MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του  CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT.  ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 190 έως 240 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή  
ΜΕΤ- MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 64 έως 80 του Michigan Language Assessment  • LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)  • GA   Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL International (Classic C1)   • C1 - LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) και  C1 -LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Expert C1) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).  • Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1)  •  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C1  • LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English C1)   (γ) Καλή γνώση (Β2) :   • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179.  
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• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179  • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019) .  • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5  έως 6,5.   •BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE  VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179  • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170  • PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170  • (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN  ENGLISH  του Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA ή Michigan Language Assessment.)   • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)  •CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.  
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR  - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης).  •Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2)του Hellenic American University (Nashua, New Hampshire, USA)  •TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.  •  EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2)  •PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).   • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit.  • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009)  •   Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)  • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).  •  Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.  • Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)   • Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards).  • NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).  •AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).   
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• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του  CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS  ή  του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT  ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 157 έως 189 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή  
ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessment  • LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)  • GA   Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2)   •  Β2 -LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και 
Β2 - LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking)  (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης).   •Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)  •  NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2  • LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English B2)     Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης  της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:   
(i)  βεβαίωση του  φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή                  ή   
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.           Β) ΓΑΛΛΙΚΑ  

  Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:   
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :  • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.  • Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.    • Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION  LETTRES ή  DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.  • DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-Sorbonne Universite.    

                • DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-Sorbonne Universite.      • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2   • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL  του Πανεπιστημίου Γενεύης.    
 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :  •Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
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•  DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996)- Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. 
  • DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή  DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.   • CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (Paris-Sorbonne C1) Paris-Sorbonne Universite.  • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1  
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL  του Πανεπιστημίου Γενεύης.    (γ) Καλή γνώση (Β2) :   •Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.  •  DELF 1ER  DEGRΕ  (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.  • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.  • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Universite.  • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2   • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL  του Πανεπιστημίου Γενεύης.   
Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .          Γ)  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:   
(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :  • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören,     Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.  
 Πιστοποιητικό  GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου  Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)   • KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου  Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)  • ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011)  • ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. (Ενότητες: Lesen, Hören,    Schreiben, 
Sprechen)  •  ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN  του Πανεπιστημίου Γενεύης.     
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :  •Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.  •  GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe. 
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 • ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου Goethe. 
  • PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.  • ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014) . Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1. Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN)  • ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN  του Πανεπιστημίου Γενεύης.   
(γ) Καλή γνώση (Β2) :   
•Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε  με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.  
• GOETHE – ZERTIFIKAT B2 (Ενότητες: Lesen, Hören,    Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.  
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.  • ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014) . Από 1/1/2015  ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2. Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B2 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN)  •ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN  του Πανεπιστημίου Γενεύης.    

  Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ  
  Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)  αποδεικνύεται, ως εξής:   

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :  • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 •  DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  
   • DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών) • DIPLOMA DI TRADUTTORE  ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.  
 •CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.    • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης.  • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή  P.L.I.D.A. D (έως το 2003)   
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :  •Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας έως τον Ιούνιο 2014)   •DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA   • CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια. 
   • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης.   • Πιστοποίηση   P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) .  (γ) Καλή γνώση (Β2) :   •Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
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•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια. 
    • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA .  • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης.   • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).     
Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών που έχουν χορηγηθεί από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .   Επίσης: 

α)  Η άριστη  γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: (i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, (ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, (iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 , (iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο  των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.   
    β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.  

Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά  την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.  Σημείωση:  α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.  
Η  άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003).  Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας  προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα, πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Α) 
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΚΛΗΡΙΚΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  
 
 

 Υπηρεσία Κατάθεσης: Α.Μ.Υ.:       
 

ΘΕΣΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 
……………………………………………………… 
 
(Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία που παραλαμβάνει 
 την αίτηση-δήλωση) 
 
ID: ……………….. 

 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α   Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ  
   Αριθ. Δελ. Ταυτότητας :                                                             Φύλο:  ΑΡΡΕΝ  

    Α.Μ.Κ.Α.            Στρατ. Αριθ. (1):     
Επώνυμο - Όνομα :  -   

   Πατρώνυμο – Μητρώνυμο :  -   
   Ημερ. Γέννησης (ολογράφως) :  (αριθμ) _ _ _ _ _ _ _ _  

   Τόπος Γέννησης :  Νομός:   
   Διεύθυνση  Κατοικίας :  -  -  - _ _ _ _ _  
            (Οδός – Αριθμός)                                (Πόλη)                                      (Νομός-Περίφ)                     (Ταχ. Κώδικας) Τηλ/να (Οικίας & Κινητό) :  -     
   Δ/νση Ηλ. Ταχ. (e-mail) :    

Οικογενειακή Κατάσταση :   ( 1 = Άγαμος, 2 = Έγγαμος, 3 = Σε χηρεία , 4 = Διαζευγμένος,  5=Εν διαστάσει )   
   Αριθ. Ανηλίκων Τέκνων : (ολογράφως)  ( αριθμητικώς ) (2)   
    

Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α   Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ  
  1. Κατέχω Πτυχίο Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου ή Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας  (πρόγραμμα 

Ιερατικών Σπουδών), με βαθμό πτυχίου ……………………………………………………………………….. (3)   
2. Κατέχω πτυχίο ξένης γλώσσας (4):  ΑΓΓΛΙΚΗΣ           

((ΑΓΓΛΙΚΗΣ:(9)  ΓΑΛΛΙΚΗΣ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ       ΙΤΑΛΙΚΗΣ   
  3. Είμαι κάτοχος Πτυχίου Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ……………..………………………………….(5)    

 
   4. Είμαι κάτοχος 2ου Πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευση..……………………………………………………. (5)   

  5.   Είμαι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών …..……………………………………………...……………..(5)   
6. Είμαι κάτοχος 2ου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών….…………………..………..………………………… …(5)   
7. Είμαι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος ……………………………….……..…………………………….….(5)   
8. Είμαι κάτοχος 2ου Διδακτορικού Διπλώματος ………………………………………………...…….……………(5)   

      Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Α   Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α 
 1. Είμαι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων: ...............…………………με αριθμό ..………………..………….………...... 

 2. Έχω οικογενειακή μερίδα στο Δήμο/Κοινότητα: ........................................................................................................................ 
 3. Συναινώ στην ηλεκτρονική επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων. 

                  ……………………………………………….2021 
                                                (Τόπος – Ημερομηνία Υποβολής)                                                 Ο  ΑΙΤΩΝ 

                                                                                  (υπογραφή) 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:   
1. Φ/ΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 11. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΕΡΙ ΜΗ 

ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ 
2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ Α.Μ.Κ.Α 12. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/86 ΠΕΡΙ ΚΑΤΟΧΗ 

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ. 
13. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΗΣ 

ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
4. Φ/ΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ή ΑΝΩΤΑΤΗΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑ-
ΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) 

14. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

5. Φ/ΦΟ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΚΟΝΟ 15.  
6. Φ/ΦΟ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ 16.  
7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ / 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ / ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ (ΗΘΟΣ-ΔΙΑΓΩΓΗ-
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ) 

17.  

8. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (ΗΘΟΣ-ΔΙΑΓΩΓΗ-
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΣΑΝΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ 

18.  

9. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

19.  
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (6) 
… υπογεγραμμέν…..  ..……………  …………………  …………………………………………………,  βεβαιώνω  ότι
                         (Μητρώο)                              (Βαθμός)                                                                (Ονοματεπώνυμο) πραγματοποιήθηκε έλεγχος των στοιχείων της ενότητας «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» καθώς και της πληρότητας και 
εγκυρότητας των συνημμένων δικαιολογητικών.  
                                                                                                                                                                                                                                                            

  ….. ΠΑΡΑΛΑΒ……..…   ΚΑΙ  ΒΕΒΑΙ……......                                         
..…………………………………………….2021 

(Τόπος  -  Ημερομηνία) …………………………  (Τ. Σ. Υ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ο  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ : 
  Όλα τα στοιχεία συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.  Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί ενώπιον του/ης αρμόδιου/ας για την παραλαβή Αξιωματικού, με μεγάλη προσοχή και 

επιμέλεια ώστε όλα τα στοιχεία να είναι ακριβή.  Στο έντυπο της αίτησης δεν επιτρέπονται διορθώσεις. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 
 (1) Συμπληρώνεται από άρρενες υποψήφιους με προηγούμενη θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις. 
(2) Συμπληρώνεται αριθμητικώς και ολογράφως, ο αριθμός των προστατευόμενων ΑΝΗΛΙΚΩΝ τέκνων. 
(3) Συμπληρώνεται αριθμητικώς και ολογράφως ο βαθμός του βασικού πτυχίου, ήτοι του Πτυχίου της Θεολογικής 

Σχολής ή του Πτυχίου της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (προγράμματος Ιερατικών Σπουδών) ως ακολούθως : 
Παράδειγμα :   Βαθμός  Πτυχίου                      8,7 συμπληρώνεται ως εξής: 8,7 

      Βαθμός Πτυχίου                 8 συμπληρώνεται ως εξής:   8,0 
(4) Τίθεται εντός των αντίστοιχων τετραγωνιδίων ο κωδικός επίδοσης ξένης γλώσσας, ως εξής: «Γ2» = ΑΡΙΣΤΑ, «Γ1» = 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ, «Β2» = ΚΑΛΑ, χωριστά για κάθε μία από τις αναγραφόμενες ξένες γλώσσες. 
(5) Συμπληρώστε - Χ - στα αντίστοιχα τετραγωνίδια του πίνακα «ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ», εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις, κατά περίπτωση. Ως προς την κατοχή Πτυχίου Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας (πρόγραμμα 
Ιερατικών Σπουδών), συμπληρώνεται η αντίστοιχη ένδειξη -Χ- στο σχετικό πεδίο, μόνο από τους υποψηφίους 
που επιθυμούν να το δηλώσουν ως δεύτερο πτυχίο και όχι από αυτούς που το κατέθεσαν ήδη ως βασικό πτυχίο πρόσληψης. 

(6) Συμπληρώνεται και υπογράφεται μόνο από τον/ην αρμόδιο/α Αξιωματικό, ο/η οποίος/α παραλαμβάνει την αίτηση 
συμμετοχής και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά του υποψηφίου.  
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 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Β) 
 

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)  

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) 
 

ΠΡΟΣ (1) :  
 Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  
Ημερομηνία Γέννησης (2):  
Τόπος Γέννησης:  
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  
Τόπος κατοικίας  Οδός   Αριθ.  Τ.Κ  
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail): 
(υποχρεωτικό πεδίο) 

 
 Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 

του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι: 
Δεν έχω παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα, 

ούτε μου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα. 
 
 

                                                                                                                 Αθήνα  …………………………………..2021 
 Ο  Δηλών 
         (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Γ) 
 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)  

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) 
 

ΠΡΟΣ (1) :  
        Όνομα:  Επώνυμο:  
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  
Ημερομηνία Γέννησης (2):  
Τόπος Γέννησης:  
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  
Τόπος κατοικίας  Οδός   Αριθ.  Τ.Κ  
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail): 

(υποχρεωτικό πεδίο)  
 

Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 
του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι: 

 Ασκήθηκε σε βάρος μου ποινική δίωξη για ……………………………………………………………………….. 
 Παραπέμφθηκα σε δίκη και: 

α) αθωώθηκα με την υπ΄ αριθ.                       απόφαση του (4) 
β) έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη με την υπ΄ αριθ.              απόφαση του (5) 
γ) κηρύχθηκε απαράδεκτη η ποινική δίωξη με την υπ΄ αριθ.               απόφαση του (5) 
δ) κρίθηκα ένοχος με την υπ΄ αριθ.                 απόφαση του (4) 
και καταδικάστηκα σε ποινή (6) 

                                                                                                                     Αθήνα  …………………………………..2021 
 Ο  Δηλών 
   

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα , που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Προσδιορίζεται επακριβώς το δικαστήριο, πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο. (5) Προσδιορίζεται η οικεία Εισαγγελία π.χ. Αθηνών, Θεσσαλονίκης ή άλλη. (6) Συμπληρώνεται το είδος της ποινής π.χ. πρόστιμο, χρηματική ποινή, κράτηση, φυλάκιση, κάθειρξη, αναμορφωτικά μέτρα ή περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων και η διάρκεια αυτών. (7) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Δ)  

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)  

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) 
 

ΠΡΟΣ (1) :  
Ο/Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  
Ημερομηνία Γέννησης (2):  
Τόπος Γέννησης:  
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  
Τόπος κατοικίας:  Οδός   Αριθ.  Τ.Κ  
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail): 

(υποχρεωτικό πεδίο)  
 

Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 
του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι: 

1. Έχω τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως 12 της ενότητας Α του Κεφαλαίου Ι της υπ΄ αριθ. 6000/2/6242-λθ’  από  05-02-2021 προκήρυξης (προσόντα πρόσληψης υποψηφίων).  2. Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις (ή έχω απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας) και δεν έχει αναβληθεί νόμιμα η κατάταξή μου για εκπλήρωση της υποχρέωσης για στράτευση.       
                                                                                                                   Αθήνα  …………………………………..2021 
 Ο Δηλών 
       (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα , που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα. 
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