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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ	–	ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ	ΣΤΟ	ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Π	Ρ	Ο	Κ	Η	Ρ	Υ	Ξ	Η

«Διαγωνισμου� 	 για	 την	 εισαγωγη� 	 αστυνομικών	 (Ανθυπαστυνόμων,	 Αρχιφυλάκων,
Υπαρχιφυλάκων	και	Αστυφυλάκων)	 στη	Σχολή	Αξιωματικών	 Ελληνικής	 Αστυνομίας	 (ΜΟΝΟ
ΓΙΑ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ),	κατά	το	ακαδημαϊκό	έτος	2021	-	2022,	με	το	συ� στημα	των	Πανελλαδικω� ν
Εξετα� σεων	Ημερησι�ου	Γενικου� 	Λυκει�ου	του	Υπουργει�ου	Παιδει�ας	και	Θρησκευμα� των».

	

Ο	ΑΡΧΗΓΟΣ	ΤΗΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

					Έχοντας	υπόψη:

1.	Το	Ν.	1481/1984	(Φ.Ε.Κ./Α΄/152)	«Οργανισμο� ς	Υπουργει�ου	Δημο� σιας	Τα� ξης»,	ο� πως	ισχυ� ει.

2.	 	 Το	 Ν.	 2226/1994	 (Φ.Ε.Κ./Α΄/122)	 «Εισαγωγη� 	 εκπαι�δευση	 και	 μετεκπαι�δευση	 στις	 Σχολε�ς	 της
Αστυνομικη� ς	Ακαδημι�ας…….	και	α� λλες	διατα� ξεις»,	ο� πως	ισχυ� ει.

3.	 Το	 Ν.	 2800/2000	 (Φ.Ε.Κ./Α΄/41)	 «Αναδια� ρθρωση	 Υπηρεσιω� ν	 Υπουργει�ου	 	 Δημο� σιας	 Τα� ξης,
συ� σταση	Αρχηγει�ου	Ελληνικη� ς	Αστυνομι�ας	και	α� λλες	διατα� ξεις»,	ο� πως	ισχυ� ει.
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4.	 Το	 Ν.	 2525/1997	 (Φ.Ε.Κ./Α΄/188)	 «Ενιαι�ο	 Λυ� κειο,	 προ� σβαση	 των	 αποφοι�των	 του	 στην
Τριτοβα� θμια	Εκπαι�δευση,	αξιολο� γηση	του	εκπαιδευτικου� 	ε�ργου	και	α� λλες	διατα� ξεις»,	ο� πως	ισχυ� ει.

5.	 Το	 Ν.	 3475/2006	 (Φ.Ε.Κ./Α΄/146)	 «Οργα� νωση	 και	 λειτουργι�α	 της	 δευτεροβα� θμιας
επαγγελματικη� ς	εκπαι�δευσης	και	α� λλες	διατα� ξεις»,	ο� πως	ισχυ� ει.

6.	 Το	 Ν.	 3748/2009	 (Φ.Ε.Κ./Α΄/29)	 «Προ� σβαση	 στην	 τριτοβα� θμια	 εκπαι�δευση	 των	 κατο� χων
απολυτηρι�ου	Επαγγελματικου� 	Λυκει�ου	και	α� λλες	διατα� ξεις».

7.	 Τo	 α� ρθρo	 39	 του	 Ν.	 4186/2013	 (Φ.Ε.Κ./Α΄/193),	 ο� πως	 τροποποιη� θηκε	 με	 τις	 διατα� ξεις	 του	 Ν.
4327/2015	(Φ.Ε.Κ./Α΄/50)	και	τις	διατα� ξεις	του	Ν.	4485/2017	(Φ.Ε.Κ./Α΄/114),	του	α� ρθρου	40	του
Ν.	 4342/2015	 (Φ.Ε.Κ./Α΄/143),	 του	α� ρθρου	21	 του	Ν.	 4351/2015	 (Φ.Ε.Κ./Α΄/164)	 του	α� ρθρου	13
του	 Ν.	 4452/2017	 (Φ.Ε.Κ./Α΄/17),	 του	 α� ρθρου	 100	 του	 Ν.	 4610/2019	 (Φ.Ε.Κ./Α΄/70)	 και	 του
α� ρθρου	166	του	Ν.	4635/2019	(Φ.Ε.Κ./Α΄/167).

8.	 Το	 Ν.	 4249/2014	 (Φ.Ε.Κ./Α΄/73)	 «Αναδια� ρθρωση	 της	 Ελληνικη� ς	 Αστυνομι�ας,…	 και	 α� λλες
διατα� ξεις»,	 ο� πως	 τροποποιη� θηκε	 με	 το	 Ν.	 4281/2014	 (Φ.Ε.Κ./Α΄/160)	 «Με�τρα	 στη� ριξης	 και
ανα� πτυξης	 της	 ελληνικη� ς	 οικονομι�ας,	 οργανωτικα� 	 θε�ματα	 Υπουργει�ου	 Οικονομικω� ν	 και	 α� λλες
διατα� ξεις».

9.	Το	Π.Δ.	4/1995	(Φ.Ε.Κ./Α΄-1/10-01-1995)	«Εισαγωγη� 	στις	Σχολε�ς	Αξιωματικω� ν	και	Αστυφυλα� κων
με	το	συ� στημα	των	γενικω� ν	εξετα� σεων»,	ο� πως	ισχυ� ει.

10.	 	 Το	Π.Δ.	319/1995	 (Φ.Ε.Κ./Α΄/174)	«Οργανισμο� ς	Σχολη� ς	Αξιωματικω� ν	Ελληνικη� ς	Αστυνομι�ας»,
ο� πως	ισχυ� ει.

11.	Το	Π.Δ.	178/2014	(Φ.Ε.Κ./Α΄/281)	«Οργα� νωση	Υπηρεσιω� ν	Ελληνικη� ς	Αστυνομι�ας»,	ο� πως	ισχυ� ει.

12.	Την	υπ΄	αριθ.	Φ.253/193309/Α5	απο� 	27/11/2015	(Φ.Ε.Κ./Β΄/2647)	Απο� φαση	του	Υπουργει�ου
Παιδει�ας,	Έρευνας	και	Θρησκευμα� των,	ο� πως	τροποποιη� θηκε	με	την	υπ’	αριθ.	Φ.253/16678/Α5	απο�
31/01/2018	(Φ.Ε.Κ./Β΄/	353)	ο� μοια.

13.	 Την	 υπ΄	 αριθ.	 Φ.251/22933/Α5	 απο� 	 26/02/2021	 (Φ.Ε.Κ./Β΄/826/02-03-2021)	 Απο� φαση	 της
Υπουργου� 	Παιδει�ας	και	Θρησκευμα� των.

14.	 	 	 Την	 υπ΄	 αριθ.	 Φ251/26655/Α5	 απο� 	 05/03/2021	 εγκυ� κλιο	 του	 Υπουργει�ου	 Παιδει�ας	 και
Θρησκευμα� των.

15.	 	 	 	 	 Την	 υπ΄	 αριθ.	 Φ.251/31754/Α5	 απο� 	 19/03/2021	 Απο� φαση	 της	 Υπουργου� 	 Παιδει�ας	 και
Θρησκευμα� των	(Φ.Ε.Κ./Β΄/1137/23-03-2021).

16.	Τις	διατα� ξεις	των	α� ρθρων	7	και	61	του	Ν.	4692/2020	 (Φ.Ε.Κ./Α΄/111)	και	τις	διατα� ξεις	του	Ν.
4777/2021	(Φ.Ε.Κ./Α΄/25)	στο	ΜΕΡΟΣ	Α΄	και	στο	ΜΕΡΟΣ	Ε΄.

17.	 Την	 υπ΄	 αριθ.	 1728/21/491609	 απο� 	 07/03/2021	 διαταγη� 	 του	 Προϊσταμε�νου	 Κλα� δου
Διοικητικη� ς	Υποστη� ριξης	και	Ανθρωπι�νου	Δυναμικου� /Α.Ε.Α.

18.	Την	υπ΄	αριθ.	1728/21/575026	απο� 	19/03/2021	ο� μοια.
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19.	 Την	 υπ΄	 αριθ.	 Φ.251/36604/Α5	 απο� 	 31/03/2021	 Απο� φαση	 της	 Υπουργου� 	 Παιδει�ας	 και
Θρησκευμα� των	"Καθορισμο� ς	του	συντελεστη� 	Ελα� χιστης	Βα� σης	Εισαγωγη� ς	(Ε.Β.Ε.)	ως	προϋπο� θεση
συμμετοχη� ς	των	υποψηφι�ων	των	πανελλαδικω� ν	εξετα� σεων	στη	διαδικασι�α	επιλογη� ς	για	εισαγωγη�
στις	Σχολε�ς	της	Αστυνομικη� ς	Ακαδημι�ας"	(Φ.Ε.Κ./Β΄/1261/31-03-2021).

	

Π	Ρ	Ο	Κ	Η	Ρ	Υ	Σ	Σ	Ο	Υ	Μ	Ε

	

Διαγωνισμο� 	 για	 την	 εισαγωγη� ,	 των	 ήδη	 υπηρετούντων	 αστυνομικών	 (Ανθυπαστυνόμων,
Αρχιφυλάκων,	 Υπαρχιφυλάκων	 και	 Αστυφυλάκων)	 γενικών	 καθηκόντων,	 στη	 Σχολη�
Αξιωματικω� ν	 Ελληνικη� ς	 Αστυνομι�ας	 για	 το	 ακαδημαϊκο� 	 ε�τος	 2021-2022,	 με	 το	 συ� στημα	 των
Πανελλαδικω� ν	 Εξετα� σεων	 Ημερη� σιου	 Γενικου� 	 Λυκει�ου	 του	 Υπουργει�ου	 Παιδει�ας	 και
Θρησκευμα� των.

-	 Ο	 ακριβη� ς	 αριθμο� ς	 των	 εισαγομε�νων	 στη	 Σχολη� ,	 ανα� 	 κατηγορι�α,	 θα	 καθορισθει�	 με
συμπληρωματικη� 	προκη� ρυξη,	η	οποι�α	θα	 εκδοθει�	 μετα� 	 την	υπογραφη� 	 της	προβλεπο� μενης	Κοινη� ς
Υπουργικη� ς	Απο� φασης	των	Υπουργω� ν	Εθνικη� ς	Άμυνας,	Οικονομικω� ν,	Παιδει�ας	και	Θρησκευμα� των
και	Προστασι�ας	του	Πολι�τη.

Οι	υποψη�φιοι	δυ� νανται	να	συμμετα� σχουν:

α.	Για	το	10%	των	θε�σεων	(χωρι�ς	νε�α	γραπτη� 	εξε�ταση	-	α� ρθρο	13γ,	Ν.	4186/2013	ο� πως	 ισχυ� ει),	 	
που	θα	καλυφθου� ν:		

-	Κατα� 	40%	απο� 	 υποψηφι�ους,	που	συμμετει�χαν	στις	γραπτε�ς	πανελλαδικε�ς	 εξετα� σεις	 ε�τους	2019,
ει�τε:

-	Κατα� 	60%	 απο� 	 υποψηφι�ους,	που	συμμετει�χαν	στις	 γραπτε�ς	πανελλαδικε�ς	 εξετα� σεις	 ε�τους	2020
(ΠΑΛΑΙΟ	και	ΝΕΟ	συ� στημα).

β.	Για	το	90%	των	θε�σεων,	που	θα	καλυφθου� ν	απο� 	υποψηφι�ους,	οι	οποι�οι	θα	συμμετα� σχουν	στις
γραπτές	Πανελλαδικε�ς	εξετα� σεις	Ημερη� σιων	Γενικω� ν	Λυκει�ων	ε�τους	2021.

Ειδικα� 	για	τις	γραπτε�ς	πανελλαδικε�ς	εξετα� σεις	ΓΕΛ	του	ε�τους	2021,	ο� πως	ε�χει	ανακοινωθει�,	όλοι	οι
υποψήφιοι	(μαθητές	και	απόφοιτοι)	θα	συμμετάσχουν	στις	πανελλαδικές	εξετάσεις	Γενικού
Λυκείου	2021	με	ένα	ενιαίο	σύστημα	εισαγωγής,	συ� μφωνα	με	τις	διατα� ξεις	των	α� ρθρων	7	και	61
του	 Ν.	 4692/2020	 (Φ.Ε.Κ./Α΄/111)	 και	 του	 Ν.	 4777/2021	 (Φ.Ε.Κ./Α΄/25)	 στο	 ΜΕΡΟΣ	 Α΄	 και	 στο
ΜΕΡΟΣ	Ε΄.

Όλοι	 οι	 ενδιαφερο� μενοι/ες	 θα	 πρε�πει	 να	 απευθυ� νονται,	 ει�τε	 τηλεφωνικα� ,	 ει�τε	 με�σω	 μηνυ� ματος
ηλεκτρονικου� 	 ταχυδρομει�ου	 (e-mail),	 καθω� ς	 και	 με	 οποιονδη� ποτε	α� λλο	προ� σφορο	 τρο� πο	που	θα
καθοριστει�	 απο� 	 το	 Υπουργει�ο	 Παιδει�ας	 και	 Θρησκευμα� των,	 στα	 Λυ� κεια	 της	 περιοχη� ς	 τους,
προκειμε�νου	 να	 ενημερωθου� ν	 για	 τη	 διαδικασι�α	 και	 τις	 λοιπε�ς	 διευκρινι�σεις	 -	 λεπτομε�ρειες	 των
εξετα� σεων.
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Σημειω� νεται	ο� τι	οι	διαδικασι�ες	των	επαναληπτικω� ν	εξετα� σεων	του	Σεπτεμβρι�ου	που	καθορι�ζονται

στις	διατα� ξεις	του	α� ρθρου	13Α,	παρ.	3,	του	Ν.	4186/2013,	ο� πως	προστε�θηκε	με	το	α� ρθρο	12,	παρ.	2,
του	Ν.	4468/2017,	δεν	εφαρμο� ζονται	για	τη	Σχολη� 	Αξιωματικω� ν	Ελληνικη� ς	Αστυνομι�ας.

		ΕΙΔΙΚΕΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Στις	 ειδικε�ς	 κατηγορι�ες	 του	 α� ρθρου	 42	 του	 Ν.	 1481/1984	 ο� πως	 τροποποιη� θηκε	 και	 ισχυ� ει,
υπα� γονται	οι	κατωτε�ρω	περιπτω� σεις	υποψηφι�ων:

α)	Πολυ� τεκνοι	και	τε�κνα	τους.

β)	Τε�κνα	αναπη� ρων	και	θυμα� των	πολε�μου,	καθω� ς	και	τε�κνα	αναπη� ρων	η� 	θυμα� των	εν	ενεργει�α	η� 	εν
συντα� ξει	αστυνομικου� 	προσωπικου� 	ειρηνικη� ς	περιο� δου.

γ)	 Τε�κνα	 αναγνωρισμε�νων	 συ� μφωνα	 με	 την	 εκα� στοτε	 ισχυ� ουσα	 νομοθεσι�α	 ως	 αγωνιστω� ν	 της
Εθνικη� ς	Αντι�στασης.

δ)	Τε�κνα	η� 	εν	χηρει�α	συ� ζυγοι	αστυνομικου� 	προσωπικου� 	που	ε�χασε	τη	ζωη� 	του	κατα� 	την	εκτε�λεση
διατεταγμε�νης	υπηρεσι�ας	η� 	εξαιτι�ας	της	υπηρεσι�ας.

ε)	 	 	 Ένα	 τε�κνο	 Ελλη� νων	 πολιτω� ν	 που	 ε�χασαν	 τη	 ζωη� 	 τους	 η� 	 ε�χουν	 ανικανο� τητα	 σε	 ποσοστο�
τουλα� χιστον	67%		συνεπει�α	τρομοκρατικη� ς	πρα� ξης.

στ)		Γονει�ς	τριω� ν	ζω� ντων	τε�κνων	και	τε�κνα	τους.

Απο� 	 τον	 αριθμο� 	 των	 εισαγομε�νων	 που	 θα	 καθοριστει�	 με	 συμπληρωματικη� 	 προκη� ρυξη,	 ποσοστο�
10%	 θα	 προε�ρχεται	 απο� 	 υποψηφι�ους	 των	 παραπα� νω	 περιπτω� σεων	 (α),	 (β),	 (γ),	 (δ)	 και	 (ε)	 και
ποσοστο� 	4%	 θα	 προε�ρχεται	 απο� 	 υποψηφι�ους	 της	 περι�πτωσης	 (στ).	 Κατα� 	 τον	 υπολογισμο� 	 των
θε�σεων	 που	 αντιστοιχου� ν	 στις	 ανωτε�ρω	 ειδικε�ς	 κατηγορι�ες,	 τυχο� ν	 κλασματικα� 	 υπο� λοιπα	 δεν
λαμβα� νονται	υπο� ψη.	[Άρθρο	42,	Ν.	1481/1984	(Φ.Ε.Κ./Α΄/152),	ο� πως	ισχυ� ει]

Εα� ν	 ο	 αριθμο� ς	 των	 επιτυχο� ντων	 υποψηφι�ων	 που	 ανη� κουν	 στις	 ανωτε�ρω	 ειδικε�ς	 κατηγορι�ες	 δεν
καλυφθει�	 απο� 	 τον	 αριθμο� 	 των	 θε�σεων	 των	 κατηγοριω� ν	 αυτω� ν,	 οι	 θε�σεις	 που	 υπολει�πονται	 θα
καλυ� πτονται	απο� 	 υποψηφι�ους	 επιλαχο� ντες	 της	 γενικη� ς	 κατηγορι�ας,	 κατα� 	φθι�νουσα	βαθμολογικη�
σειρα� .

1.		Προϋποθέσεις	συμμετοχής	των	υποψηφίων	στις	εξετάσεις.

Δικαι�ωμα	συμμετοχη� ς	στις	γραπτές	εξετα� σεις	(90%	των	θε�σεων)	του	Ημερη� σιου	Γενικου� 	Λυκει�ου,
καθω� ς	 και	 για	 το	 10%	 των	 θε�σεων	 (χωρι�ς	 νε�α	 γραπτη� 	 εξε�ταση),	 για	 την	 εισαγωγη� 	 στη	 Σχολη�
Αξιωματικω� ν	 Ελληνικη� ς	 Αστυνομι�ας,	 ε�χουν	 Ανθυπαστυνο� μοι,	 Αρχιφυ� λακες,	 Υπαρχιφυ� λακες	 και
Αστυφυ� λακες,		οι	οποι�οι:

α)	Δεν	υπερβαίνουν	το	30ο	έτος	της	ηλικι�ας	τους	κατα� 	την	31η	Δεκεμβρι�ου	του	ε�τους	διενε�ργειας
των	εξετα� σεων,	δηλαδη� 	την	31/12/2021.	Κατα� 	συνε�πεια,	στον	παρο� ντα	διαγωνισμο� 	δικαιου� νται	να
συμμετα� σχουν	 ο� σοι	 ε�χουν	 γεννηθει�	 απο� 	 την	 01/01/1992	 	 και	 μεταγενε�στερα.	 [Άρθρο	 9,	 Π.Δ.
4/1995	(Φ.Ε.Κ.	1-Α΄/10-01-1995),	ο� πως	ισχυ� ει].
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β)	Ει�ναι	κα� τοχοι	τι�τλου	σπουδω� ν,	που	τους	επιτρε�πει	τη	συμμετοχη� 	σε	εξετα� σεις	για	την	εισαγωγη�
στα	Ανω� τατα	Εκπαιδευτικα� 	Ιδρυ� ματα	(Α.Ε.Ι.)	της	Χω� ρας.

γ)	 Έχουν	 υγει�α	 και	 α� ρτια	 σωματικη� 	 δια� πλαση,	 διαπιστου� μενη	 απο� 	 την	 αρμο� δια	 Υγειονομικη�
Επιτροπη� ,	 συ� μφωνα	 με	 τις	 διατα� ξεις	 που	 ισχυ� ουν	 κα� θε	 φορα� .	 Διευκρινι�ζεται	 ο� τι	 ενω� πιον	 της
αρμο� διας	 Υγειονομικη� ς	 Επιτροπη� ς	 του	 Σω� ματος	 θα	 παραπεμφθου� ν,	 προς	 υγειονομικη� 	 εξε�ταση,
μο� νο	 οι	 επιτυχο� ντες/σες	 στις	 εξετα� σεις,	 συ� μφωνα	 με	 τα	 αποτελε�σματα	 του	Υπουργει�ου	Παιδει�ας
και	Θρησκευμα� των.

δ)	 Έχουν	 ευμενη� 	 προ� ταση	 των	 ιεραρχικα� 	 προϊσταμε�νων	 τους,	 απο� 	 την	 οποι�α	 θα	 προκυ� πτει	 ο� τι
διαθε�τουν	τα	απαιτου� μενα	προσο� ντα	και	διαγωγη� .

2.			Συμμετοχή	στις	εξετάσεις	-	Δικαιολογητικά:

Οι	 υποψη�φιοι/ες,	 που	 πληρου� ν	 τις	 προϋποθε�σεις	 της	 παρ.	 1	 της	 παρου� σης	 και	 επιθυμου� ν	 να
συμμετα� σχουν	 στις	 προαναφερο� μενες	 εξετα� σεις	 (90%	 η� 	 10%	 των	 θε�σεων)	 	 πρε�πει,	 αφενο� ς	 να
δηλω� σουν	 του� το	 στο	 μηχανογραφικο� 	 δελτι�ο	 του	 Υπουργει�ου	 Παιδει�ας	 και	 Θρησκευμα� των	 με�σα
στις	 προβλεπο� μενες	 απο� 	 αυτο� 	 προθεσμι�ες,	 αφετε�ρου	 να	 υποβα� λουν	 οι	 ίδιοι,	 είτε	 μέσω
μηνύματος	 ηλεκτρονικού	 ταχυδρομείου	 (e-mail)	 προς	 τις	 Υπηρεσιακές	 Διευθύνσεις
ηλεκτρονικού	ταχυδρομείου,	είτε	αυτοπροσώπως	εάν	η	προαναφερόμενη	μέθοδος	δεν	είναι
δυνατή	 στις	Υπηρεσι�ες	 τους,	 επιπε�δου	 τουλα� χιστον	Αστυνομικου� 	 Τμη� ματος,	 ανυπερθε�τως	μέχρι
και	τη	Μ.	Δευτέρα	26/04/2021	τα	εξη� ς	δικαιολογητικα� :

α)	Αι�τηση	συμμετοχη� ς	(Υπόδειγμα	«Α΄»,	ανα� λογα	με	την	επιθυμι�α	τους).

β)	 Φ/φο	 αι�τησης	 -	 δη� λωσης	 για	 συμμετοχη� 	 στις	 γραπτε�ς	 πανελλαδικε�ς	 εξετα� σεις	 του	Ημερη� σιου
Γενικου� 	Λυκει�ου,	(ΜΟΝΟ	οι	συμμετε�χοντες	στις	γραπτε�ς	εξετα� σεις).

γ)	Υπευ� θυνη	δη� λωση	στην	οποι�α	να	αναφε�ρεται,	περιπτω� σεως	συντρεχου� σης,	ο� τι	υπα� γονται	στις
ειδικε�ς	κατηγορι�ες	και	σε	ποιες,	του	α� ρθρου	42,	του	Ν.	1481/1984	και	ο� τι	δεν	ε�χουν	κα� νει	χρη� ση
του	 δικαιω� ματος	 αυτου� ,	 για	 την	 εισαγωγη� 	 τους	 σε	 α� λλη	 Σχολη� 	 της	 Αστυνομικη� ς	 Ακαδημι�ας,
συνοδευο� μενη	απο� 	τα	εξη� ς	δικαιολογητικα� :

(1)	 Οι	 πολύτεκνοι	 και	 τα	 τέκνα	 τους:	 Πιστοποιητικο� 	 οικογενειακη� ς	 κατα� στασης	 του	 οικει�ου
Δη� μου	 η� 	 κοινο� τητας	 στα	 δημοτολο� για	 των	 οποι�ων	 ει�ναι	 εγγεγραμμε�νοι,	 συνοδευο� μενο	 απο�
πιστοποιητικο� 	 της	Ανω� τατης	 Συνομοσπονδι�ας	Πολυτε�κνων	Ελλα� δος	 (ΑΣΠΕ).	 (παρ.	 9,	 α� ρθρου	 67,
του	Ν.	4316/2014	-	Φ.Ε.Κ./Α΄/270).

(2)	 Τα	 τέκνα	αναπήρων	και	 θυμάτων	πολέμου,	 καθώς	και	 τέκνα	αναπήρων	ή	 θυμάτων	 εν
ενεργεία	ή	εν	συντάξει	αστυνομικού	προσωπικού	ειρηνικής	περιόδου:

(α)	 Βεβαι�ωση	 του	 Γενικου� 	 Λογιστηρι�ου	 του	 Κρα� τους	 ο� τι	 η	 οικογε�νεια	 του	 υποψηφι�ου
συνταξιοδοτει�ται	για	τον	ανωτε�ρω	λο� γο	η� 	υπευ� θυνη	δη� λωση	του	συνταξιοδοτου� μενου,	στην	οποι�α
να	 αναφε�ρεται	 ο	 αριθμο� ς,	 η	 χρονολογι�α	 ε�κδοσης	 και	 το	 ο� ργανο	 που	 εξε�δωσε	 την	 πρα� ξη
συνταξιοδο� τησης,	 με	 απο� κομμα	 της	 επιταγη� ς	 καταβολη� ς	 της	 συ� νταξης	 κατα� 	 τον	 τελευται�ο	 μη� να,
πριν	 την	 υποβολη� 	 της	 δη� λωσης.	 Τα	 τε�κνα	 αστυνομικω� ν	 που	 ε�χουν	 υπαχθει�	 στην	 κατα� σταση	 της
μονι�μου	διαθεσιμο� τητας	(ν.δ.	330/1947),	θα	υποβα� λλουν	σχετικη� 	Υπευ� θυνη	Δη� λωση,	προκειμε�νου
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στη	 συνε�χεια	 να	 αναζητηθει�	 υπηρεσιακα� ,	 σχετικη� 	 περι�	 του� του	 βεβαι�ωση	 απο� 	 τη	 Διευ� θυνση
Αστυνομικου� 	Προσωπικου� 	του	Αρχηγει�ου	Ελληνικη� ς	Αστυνομι�ας.

(β)	Πιστοποιητικο� 	του	οικει�ου	Δη� μου	για	την	οικογενειακη� 	τους	κατα� σταση.

(3)	Τα	τέκνα	αναγνωρισμένων,	 βάσει	 της	 εκάστοτε	 ισχύουσας	 νομοθεσίας,	ως	αγωνιστών
Εθνικής	Αντίστασης:

(α)	 Πιστοποιητικο� 	 της	 Διευ� θυνσης	 Εφε�δρων	 Πολεμιστω� ν	 Αναπη� ρων,	 Θυμα� των	 και	 Αγωνιστω� ν
(Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.)	 η� 	 της	 οικει�ας	 Περιφε�ρειας	 ο� τι	 ο	 πατε�ρας	 η� 	 η	 μητε�ρα	 του	 υποψη�φιου	 ε�χει
αναγνωρισθει�	ως	αγωνιστη� ς	Εθνικη� ς	Αντι�στασης.

(β)		Πιστοποιητικο� 	του	οικει�ου	Δη� μου	για	την	οικογενειακη� 	τους	κατα� σταση.

(4)	 Τα	 τέκνα	 ή	 οι	 εν	 χηρεία	 σύζυγοι	 αστυνομικών,	 που	 πέθαναν	 κατά	 την	 εκτέλεση
διατεταγμένης	υπηρεσίας	ή	εξαιτίας	της	υπηρεσίας:

Υπευ� θυνη	Δη� λωση	υπαγωγη� ς	στην	 εν	λο� γω	κατηγορι�α,	προκειμε�νου	στη	συνε�χεια	να	αναζητει�ται
υπηρεσιακα� ,	 σχετικη� 	 περι�	 του� του	 βεβαι�ωση,	 απο� 	 τη	 Διευ� θυνση	 Αστυνομικου� 	 Προσωπικου� 	 του
Αρχηγει�ου	Ελληνικη� ς	Αστυνομι�ας	η� 	βεβαι�ωση	της	Διευ� θυνσης	Συντα� ξεων	του	Γενικου� 	Λογιστηρι�ου
του	Κρα� τους.

Στη	 δευ� τερη	 περι�πτωση,	 απαιτει�ται	 και	 πιστοποιητικο� 	 του	 οικει�ου	 Δη� μου	 για	 την	 οικογενειακη�
του	κατα� σταση.

(5)	Ένα	τέκνο	Ελλήνων	πολιτών	που	έχασαν	τη	ζωή	τους	ή	έχουν	ανικανότητα	σε	ποσοστό
τουλάχιστον	67%		συνεπεία	τρομοκρατικής	πράξης.

(α)	 Απο� φαση	 της	 Ανωτα� της	 Στρατιωτικη� ς	 Υγειονομικη� ς	 Επιτροπη� ς	 εα� ν	 προ� κειται	 για	 δημο� σιο
υπα� λληλο	 κ.λπ.	 η� 	 της	 οικει�ας	 Υγειονομικη� ς	 Επιτροπη� ς	 εα� ν	 προ� κειται	 για	 ιδιω� τη,	 απο� 	 την	 οποι�α
προκυ� πτει	το	ποσοστο� 	ανικανο� τητας	[παρ.	7,	α� ρθρου	2,	του	Ν.	1977/1991	(Φ.Ε.Κ./Α΄/185)].

(β)	 Πο� ρισμα	 του	 κατα� 	 το� πον	 αρμοδι�ου	 Προε�δρου	 Πρωτοδικω� ν,	 ως	 προς	 τον	 χαρακτηρισμο� 	 της
πρα� ξης	ως	τρομοκρατικη� ς,	υ� στερα	απο� 	την	ανα� κριση	που	ε�χει	διενεργηθει�	για	το	σκοπο� 	αυτο� 	[παρ.
6,	α� ρθρου	2,	του	Ν.	1977/1991	(Φ.Ε.Κ.	/Α΄/	185)].

(γ)			Πιστοποιητικο� 	οικογενειακη� ς	κατα� στασης.

(δ)	Αντι�γραφο	πρα� ξης	συνταξιοδο� τησης,	απο� 	την	οποι�α	προκυ� πτει	ο� τι	ο	παθω� ν	συνταξιοδοτη� θηκε
συνεπει�α	τραυματισμου� 	η� 	θανα� του	απο� 	τρομοκρατικη� 	πρα� ξη.	[παρ.	6,	α� ρθρου	2,		του	Ν.	1977/1991
(Φ.Ε.Κ./Α΄/185)].	Σε	περι�πτωση	που	ο	υποψη�φιος	ε�χει	αδε�ρφια,	υπευ� θυνη	δη� λωση	στην	οποι�α	να
δηλω� νει	ο� τι	κανε�να	απο� 	τα	αδε�ρφια	του	δεν	ε�χει	εισαχθει�	στις	Σχολε�ς	της	Αστυνομικη� ς	Ακαδημι�ας,
χρησιμοποιω� ντας	το	εν	λο� γω	ευεργε�τημα.		

(6)	Οι	γονείς	τριών	ζώντων	τέκνων	και	τα	τέκνα	τους	(άρθρο	10	του	Ν.	4138/2013):

	Πιστοποιητικο� 	οικογενειακη� ς	κατα� στασης.

								Διευκρινίζεται	ότι	την	ιδιότητα	αυτή	κατέχουν	οι	γονείς	με	τρία	ζώντα	τέκνα	και	τέκνα
τους	 από	 νόμιμο	 γάμο	 ή	 νομιμοποιηθέντα	 ή	 νομίμως	 αναγνωρισθέντα	 ή	 υιοθετηθέντα,
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συμπεριλαμβανομένων	 των	 περιπτώσεων	 άγαμων	 μητέρων	 με	 τρία	 μη	 αναγνωρισθέντα
ζώντα	τέκνα.

	 	 	 	 Στις	 περιπτω� σεις	 κατα� 	 τις	 οποι�ες	 ε�χει	 επε�λθει	 ακυ� ρωση	 του	 γα� μου	 των	 γονε�ων	 η� 	 διαζυ� γιο	 η�
διακοπη� 	 της	 ε�γγαμης	 συμβι�ωσης	 η� 	 ε�να	 η� 	 περισσο� τερα	 απο� 	 τα	 τε�κνα	 ε�χουν	 γεννηθει�	 χωρι�ς	 γα� μο
των	 γονε�ων	 τους,	 ο/η	 υποψη�φιος/α	 ως	 γονε�ας	 η� 	 ως	 τε�κνο	 τρι�τεκνης	 οικογε�νειας	 πρε�πει	 να
προσκομι�σει	 αποδεικτικα� 	 στοιχει�α	 (επικυρωμε�να	 αντι�γραφα	 δικαστικω� ν	 αποφα� σεων	 η� 	 α� λλων
πρα� ξεων),	 απο� 	 τα	 οποι�α	 να	 αποδεικνυ� εται	 ο� τι	 ο	 ι�διος	 η� 	 γονε�ας	 του,	 αντι�στοιχα,	 ε�χει	 η� 	 ει�χε	 με�χρι
την	ενηλικι�ωση� 	τους	τη	γονικη� 	με�ριμνα	και	επιμε�λεια	των	ως	α� νω	τε�κνων.

Όπου	 παραπα� νω	 αναφε�ρεται	 «πιστοποιητικο� 	 οικογενειακη� ς	 κατα� στασης»,	 η	 αναζήτησή	 του
γίνεται	αυτεπάγγελτα	από	τις	Αστυνομικές	Υπηρεσίες	 κατ’	 εφαρμογη� 	 των	διατα� ξεων	του	αρθ.
16,	παρ.	5,	του	Ν.	3448/2006	(Φ.Ε.Κ.	/Α΄/57),	σε	συνδυασμο� 	με	την	υπ’	αριθ.	ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006
(Φ.Ε.Κ./	Β΄/1309)	Απο� φαση	του	Υπουργου� 	Εσωτερικω� ν,	Δημο� σιας	Διοι�κησης	και	Αποκε�ντρωσης.

				Σχετικά	με	τη	χρήση	του	ανωτέρω	δικαιώματος,	διευκρινίζονται	τα	ακόλουθα:

	 	 	 	 Συ� μφωνα	 με	 την	 παρ.	 4,	 του	 α� ρθρου	 42,	 του	 Ν.	 1481/1984,	 η	 χρη� ση	 του	 δικαιω� ματος	 για
εισαγωγη� 	 στις	 Σχολε�ς	 της	 Αστυνομικη� ς	 Ακαδημι�ας,	 απο� 	 τους	 υποψηφι�ους	 που	 υπα� γονται	 σε	 μι�α
απο� 	τις	ειδικε�ς	κατηγορι�ες	(της	παρ.	1	και	2	του	εν	λο� γω	α� ρθρου),	γι�νεται	α� παξ,	για	μι�α	μο� νο	απο�
τις	 Σχολε�ς	 αυτε�ς,	 ανεξα� ρτητα	 αν	 υπα� γονται	 σε	 μι�α	 η� 	 περισσο� τερες	 κατηγορι�ες.	 Συνεπώς,	 εάν
κάποιος/α	 εισαχθεί	 με	 το	 δικαίωμα	αυτό	σε	 μία	 Σχολή,	 δεν	 δικαιούται	 να	 κάνει	 χρήση	 του
ίδιου	δικαιώματος	σε	άλλη	Σχολή.

3.	Υποχρεώσεις	Διοικητών	Υπηρεσιών	που	δέχονται	τα	δικαιολογητικά	των	υποψηφίων	για
τις		εξετάσεις:

Οι	Διοικητές	 των	ανωτε�ρω	Υπηρεσιω� ν	 η� 	 οι	 νο� μιμοι	 αναπληρωτε�ς	 τους	 η� 	 οι	 αξιωματικοι�	 που	θα
ορισθου� ν	για	το	σκοπο� 	αυτο� 	απο� 	τους	Διοικητε�ς	η� 	αναπληρωτε�ς	τους,	υποχρεούνται:																						
																					

α)	 Να	 ενημερώσουν	 αμέσως	 μετά	 τη	 λήψη	 της	 παρούσας,	 τους	 υπο� 	 τις	 διαταγε�ς	 τους
υπηρετου� ντες	 με	 οργανικη� 	 θε�ση	 η� 	 με	 απο� σπαση	 η� 	 με	 προσωρινη� 	 μετακι�νηση	 η� 	 με	 δια� θεση
ανθυπαστυνο� μους,	 αρχιφυ� λακες,	 υπαρχιφυ� λακες	 και	 αστυφυ� λακες,	 οι	 οποι�οι/ες	 συγκεντρω� νουν
τις	προϋποθε�σεις	συμμετοχη� ς	στις	εξετα� σεις,	που	αναφε�ρονται	στην	παρα� γραφο	1	της	προκη� ρυξης
και	να	τους	ανακοινώσουν	εγγράφως	με	αποδεικτικό	(Υπόδειγμα	«Γ΄»),	το	οποι�ο	να	τηρη� σουν
στο	 αρχει�ο	 της	 Υπηρεσι�ας	 τους	 ο� τι,	 ο� σοι	 απ΄	 αυτου� ς/ες	 επιθυμου� ν	 να	 λα� βουν	 με�ρος	 στις
πανελλαδικε�ς	 εξετα� σεις,	 υποχρεου� νται	 να	 υποβα� λουν	 τα	 απαιτου� μενα	 δικαιολογητικα� 	 (παρ.	 2
παρου� σας)	εντο� ς	της	ταχθει�σας,	με	την	παρου� σα,	περιοριστικη� ς	προθεσμι�ας.

Επισημαίνεται	ότι,	 οι	μετακινου� μενοι	 (αποσπασμε�νοι,	διατιθε�μενοι	κλπ.)	σε	Υπηρεσι�ες	 εκτο� ς	της
Ελληνικη� ς	 Αστυνομι�ας	 (Ε.Υ.Π.	 κ.λπ.)	 να	 ενημερωθου� ν	 με	 την	 ι�δια	ως	 α� νω	 διαδικασι�α,	με	 μέριμνα
και	ευθύνη	των	Διοικητών	των	Υπηρεσιών	που	ανήκουν	οργανικά,	στις	οποι�ες	να	υποβα� λλουν
τα	απαιτου� μενα	δικαιολογητικα� .	Οι	Υπηρεσι�ες	δε	αυτε�ς,	ε�χουν	την	ευθυ� νη	υποβολη� ς	αυτω� ν.

β)	 Να	 ειδοποιη� σουν,	 αμε�σως	 μετα� 	 τη	 λη� ψη	 της	 παρου� σας,	 με	 τον	 προσφορο� τερο	 τρο� πο,	 τους	 κ.
Διοικητε�ς,	 στην	 περιοχη� 	 των	 οποι�ων	 ευρι�σκονται	 για	 οποιονδη� ποτε	 λο� γο	 (κα� θε	 ει�δους	 κω� λυμα,
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α� δεια,	 νοσηλει�α	 σε	 νοσοκομει�α,	 κ.ο.κ.)	 οι	 κατα� 	 τα	 ανωτε�ρω	 δικαιου� μενοι	 να	 συμμετα� σχουν	 στις
εξετα� σεις,	αστυνομικοι�	της	δυ� ναμη� ς	τους,	ω� στε	να	εκδηλω� σουν	εμπροθε�σμως	τη	βου� ληση� 	τους	και
να	προβου� ν	στις	λοιπε�ς	οφειλο� μενες	ενε�ργειες.

γ)	 Να	 μεριμνήσουν	 για	 την	 παραλαβη� 	 και	 τον	 ε�λεγχο	 των	 δικαιολογητικω� ν	 συμμετοχη� ς	 των
ενδιαφερομε�νων,	 ως	 προς	 την	 ακρι�βεια,	 την	 πληρο� τητα,	 την	 ορθη� 	 συ� νταξη	 και	 την	 εμπρο� θεσμη
υποβολη� 	 τους.	 Τυχο� ν	 λα� θη	 που	 θα	 επισημανθου� ν	 μετα� 	 την	 υποβολη� 	 των	 αιτη� σεων,	 ειδικο� τερα
εκει�να	που	θα	δημιουργη� σουν	συνθη� κες	αποκλεισμου� 	υποψηφι�ων	απο� 	τις	εξετα� σεις,	θα	βαρυ� νουν
τους	ι�διους.

-	 Επισημαίνεται	 ότι	 τυχόν	 δικαιολογητικά	 που	 θα	 υποβληθούν	 μετά	 την	 περιοριστικά
ορισθείσα	 προθεσμία	 (Μ.	 Δευτέρα	 26/04/2021),	 δεν	 θα	 γίνονται	 δεκτά	 ως	 εκπροθέσμως
υποβληθέντα	 και	 ο/η	 αιτών/σα	 δεν	 θα	 συμπεριληφθεί	 στους	 πίνακες	 ΙΚΑΝΩΝ	 υποψηφίων
για	τη	Σχολή	Αξιωματικών	Ελληνικής	Αστυνομίας	(ΜΟΝΟ	ΓΙΑ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ).

δ)	 Να	 συντάξουν	 ξεχωριστα� 	 για	 κα� θε	 υποψη�φιο/α	 πρόταση	 ικανότητας	 συμμετοχής	 στις
εξετα� σεις,	συ� μφωνα	με	το	επισυναπτο� μενο	Υπόδειγμα	«Β΄»,	λαμβα� νοντας	υπο� ψη	την	υπηρεσιακη�
απο� δοση,	το	ζη� λο	και	το	ενδιαφε�ρον	για	την	Υπηρεσι�α,	την	πειθαρχικο� τητα	και	τη	διαγωγη� ,	ο� πως
τα	στοιχει�α	αυτα� 	προκυ� πτουν	απο� 	 τις	υπηρεσιακε�ς	 εκθε�σεις	και	 τα	λοιπα� 	στοιχει�α	 του	ατομικου�
τους	φακε�λου	(παρ.	1,	α� ρθρο	11,	Π.Δ.	4/1995).

Για	τη	συ� νταξη	των	προτα� σεων	ικανο� τητας	και	τη	γνωμα� τευση	σ΄	αυτε�ς,	εφαρμο� ζονται	ανα� λογα	οι
διατα� ξεις	 για	 τη	 συ� νταξη	 των	 εκθε�σεων	 ικανο� τητας	 	 ανθυπαστυνο� μων,	 αρχιφυλα� κων,
υπαρχιφυλα� κων	 και	 αστυφυλα� κων	 [Π.Δ.	 15/1986	 (Φ.Ε.Κ./Α΄/8)],	 ο� πως	 ισχυ� ει.	 Στις	 διατα� ξεις	 του
α� ρθρου	 2	 του	Π.Δ.	 70/2020	 (Φ.Ε.Κ./Α΄/165)	 «Τροποποι�ηση	 διατα� ξεων	 του	 ν.	 3686/2008	 (Φ.Ε.Κ./
Α’/158),	του	Π.Δ.	4/1995	(Φ.Ε.Κ./Α’/1)	και	του	Π.Δ.	82/2006	(Φ.Ε.Κ./Α’/86)»,	ορι�ζεται	ο� τι:		«2.	Έχουν
δικαίωμα	συμμετοχής	στις	Γενικές	Εξετάσεις	για	τη	Σχολή	Αξιωματικών	Ελληνικής	Αστυνομίας	και	όσοι
έχουν	 τεθεί	 σε	 κατάσταση	 διαθεσιμότητας	 ή	 έχουν	 παραπεμφθεί	 ενώπιον	 πειθαρχικού	 συμβουλίου,
αλλά,	 εφόσον	 κριθούν	ως	 επιτυχόντες,	 δεν	 δύνανται	 να	φοιτήσουν	στην	 εν	 λόγω	Σχολή,	 αν	μέχρι	 την
προηγούμενη	ημέρα	της	ημερομηνίας	ονομασίας	τους,	ως	Δοκίμων	Υπαστυνόμων,	δεν	έχουν	παύσει	να
τελούν	 σε	 διαθεσιμότητα	 ή	 δεν	 έχει	 εκδοθεί	 τελεσίδικη	 απαλλακτική	 απόφαση	 του	 πειθαρχικού
συμβουλίου,	 χωρίς	 να	 μπορούν	 να	 αντλήσουν	 περαιτέρω	 δικαιώματα	 ένεκα	 της	 επιτυχίας	 τους	 σ’
αυτές».	Επομε�νως,	για	τις	περιπτω� σεις	υποψηφι�ων	που	τελου� ν	σε	κατα� σταση	διαθεσιμο� τητας	κατ’
εφαρμογη� 	 των	 διατα� ξεων	 του	 α� ρθρου	 15,	 του	 Π.Δ.	 120/2008	 η� 	 ε�χουν	 εκκρεμει�ς	 πειθαρχικε�ς
υποθε�σεις	ενω� πιον	του	πειθαρχικου� 	συμβουλι�ου,	γίνεται	δεκτή	η	αίτησή	τους	(Υπόδειγμα	«Α»)
και	συντάσσεται	πρόταση	ικανότητας	συμμετοχής	στις	εξετάσεις	(Υπόδειγμα	«Β»).

	Επισημαι�νεται	ο� τι,	οι	Διοικητε�ς	η� 	οι	Διευθυντε�ς	των	Υπηρεσιω� ν	που	δέχονται	τα	δικαιολογητικά
οφει�λουν	 να	 παρακολουθου� ν	 την	 πορει�α	 της	 υπο� θεσης	 καθενο� ς	 απο� 	 τους	 εν	 λο� γω	 υποψηφι�ους,
καθω� ς	 και	 ο� λων	 των	 υπολοι�πων	 υποψηφι�ων	 τους,	 ακόμη	 και	 εάν	 αυτοί	 αποσπαστούν	 ή
μετακινηθούν	 ή	 διατεθούν	 προσωρινά	 και	 να	 ενημερω� νουν	 για	 κα� θε	 εξε�λιξη,	 α� μεσα	 και
ιεραρχικα� ,	 με	 υπηρεσιακη� 	 αλληλογραφι�α,	 τη	 Διευ� θυνση	 Εκπαι�δευσης	 και	 Ανα� πτυξης	 Ανθρωπι�νων
Πο� ρων/Α.Ε.Α.	 Οι	 αναφορε�ς	 για	 το	 ζη� τημα	 αυτο� 	 υποβα� λλονται	 ιεραρχικα� 	 στην	 προαναφερο� μενη
επιτελικη� 	Υπηρεσι�α	του	Αρχηγει�ου.
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ε)		Οι	αρνητικές	προτάσεις	να	είναι	ορθές,	σύννομες,	εμπεριστατωμένες,	πλήρεις	και	ειδικά
αιτιολογημένες,	με	αναφορα� 	σε	συγκεκριμε�να	στοιχει�α	που	τηρου� νται	στον	ατομικο� 	φα� κελο	του/
της	 αστυνομικου� 	 που	 υπε�βαλε	 αι�τηση	 συμμετοχη� ς	 στις	 εξετα� σεις,	 οι	 οποι�ες	 θα	 τεκμηριω� νουν
αναμφισβη� τητα	τη	διατυ� πωση	των	αρνητικω� ν	κρι�σεων.

Παράλειψη	αναφοράς	σοβαρών	πειθαρχικών	ποινών	ή	 εκκρεμών	πειθαρχικών	υποθέσεων,
οι	οποίες	συνιστούν	λόγους	υποβολής	αρνητικής	πρότασης,	(συ� μφωνα	με		το	εδαφ.	β΄,	της	παρ.
1,	 του	 α� ρθρου	 11,	 του	 Π.Δ.	 4/1995),	θα	 έχει	 ως	 συνέπεια	 την	 αναζήτηση	 και,	 περιπτώσεως
συντρεχούσης,	τον	καταλογισμό	πειθαρχικών	ευθυνών.

στ)	 Υποβα� λλουν,	 το	 αργο� τερο	 μέχρι	 την	 Πέμπτη	 06/05/2021,	 στις	 α� μεσα	 προϊστα� μενες
Υπηρεσι�ες	επιπε�δου	Διευ� θυνσης,	τα	δικαιολογητικα� 	(Υποδείγματα		«ΣΤ΄»,	«Ζ΄»,	«Η΄»	και	«Θ΄»)	και
τις	προτα� σεις	ικανο� τητας	των	υποψηφι�ων	στις	οποι�ες	να	επισυνα� πτεται	και	αντι�γραφο	του		«Α΄»
και	 	 «Β΄»	 με�ρους	 του	 ατομικου� 	 τους	 βιβλιαρι�ου,	 με	 εξαι�ρεση	 τις	 σελι�δες	 που	 αφορου� ν	 α� δειες,
μεταθε�σεις	και	μετακινη� σεις.		

Τα	 δικαιολογητικά	 των	 υποψηφίων,	 υποβάλλονται	 χωριστά	 για	 τους/τις	 εξεταζόμενους/ες
στις	 γραπτές	 πανελλαδικές	 εξετάσεις	 του	 Ημερήσιου	 Γενικού	 Λυκείου	 (90	%)	 και	 χωριστά
για	τους	συμμετέχοντες	με	το	σύστημα	του	10%	των	θέσεων	(χωρίς	νέα	γραπτή	εξέταση).

ζ)	 Να	 αποστείλουν,	 στις	 αρμο� διες	 Υπηρεσι�ες	 με�σω	 υπηρεσιακη� ς	 αλληλογραφι�ας	 (P.O.L.),	 τα
δικαιολογητικα� 	 των	 υποψηφι�ων	 που	 τυχο� ν	 θα	 κατατεθου� ν	 σ’	 αυτου� ς	 και	 για	 τους	 οποι�ους	 δεν
ει�ναι	αρμο� διοι	να	συντα� ξουν	προτα� σεις	ικανο� τητας.

η)	Αρμο� διοι	 για	 τη	συ� νταξη	 των	προτα� σεων	 ικανο� τητας	 των	υποψηφι�ων	και	 τη	γνωμα� τευση	 επ’
αυτω� ν	 ει�ναι	οι	αξιωματικοι�	που	ορι�ζονται,	 κατα� 	περι�πτωση,	συ� μφωνα	με	τις	 εκα� στοτε	 ισχυ� ουσες
διατα� ξεις,	 για	 την	 αξιολο� γηση	 των	 προσο� ντων	 των	 ανθυπαστυνο� μων,	 αρχιφυλα� κων,
υπαρχιφυλα� κων	και	αστυφυλα� κων.

Για	 τους	 αποσπασμένους,	 αρμόδιοι	 για	 τη	 σύνταξη	 προτάσεων	 ικανότητας	 είναι	 οι
αξιωματικοί	των	άρθρων	28	και	39,	του	Π.Δ.	15/1986,	όπως	ισχύει.

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

Οι	κ.κ.	Διευθυντές	η� 	Διοικητές	των	ανωτε�ρω	Υπηρεσιω� ν,	υποχρεου� νται,	ο� πως:

α)	 Μεριμνη� σουν	 για	 τη	 συμπλη� ρωση	 στοιχει�ων	 η� 	 για	 τη	 διο� ρθωση	 τυχο� ν	 σφαλμα� των	 στα
δικαιολογητικα� 	 των	υποψηφι�ων,	 μετα� 	 την	παραλαβη� 	 τους	και	πριν	 την	 ιεραρχικη� 	 υποβολη� 	 τους,
στη	 Διευ� θυνση	 Εκπαι�δευσης	 και	 Ανα� πτυξης	 Ανθρωπι�νων	 Πο� ρων/Α.Ε.Α.,	 ορι�ζοντας	 αρμο� διο	 προς
του� το,	κατα� 	την	κρι�ση	τους,	αξιωματικο� 	η� 	βαθμοφο� ρο.

-	Εφιστάται	 ιδιαιτέρως	 η	 προσοχή	 για	 τον	 τελικο� 	 και	 λεπτομερη� 	 ε�λεγχο	 των	 δικαιολογητικω� ν
προ	 της	 υποβολη� ς	 τους,	 καθο� σον	 επανειλημμε�να	 διαπιστω� θηκαν	 παραλει�ψεις	 κατα� 	 τη
συμπλη� ρωση	 των	 δικαιολογητικω� ν,	 αλλα� 	 και	 παραλει�ψεις	 αναφορα� ς	 σοβαρω� ν	 πειθαρχικω� ν
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ποινω� ν	 των	 υποψηφι�ων,	 με	 αποτε�λεσμα	 να	 προτει�νονται	 ως	 υποψη�φιοι/ες	 μη	 κατα� λληλοι/ες
	 προς	 του� το	 αστυνομικοι�,	 προσε�τι	 δε	 να	 προκαλει�ται	 δυσλειτουργι�α	 στην	 Υπηρεσι�α,	 υπε�ρμετρη
γραφειοκρατι�α	και	α� σκοπη	αλληλογραφι�α.

β)	Υποβα� λλουν	στη	Διεύθυνση	Εκπαίδευσης	και	Ανάπτυξης	Ανθρώπινων	Πόρων/Α.Ε.Α.	(Α.Μ.Υ.
1728)	ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ	μέχρι	τη	Δευτέρα	17/05/2021,	 συγκεντρωτικε�ς	 ονομαστικε�ς	 καταστα� σεις,
με	αλφαβητικη� 	σειρα� ,	ως	εξη� ς:

(i)	 	 	 Των	 υποψηφι�ων	 που	 κρι�νονται	 ομο� φωνα	 ως	 ΙΚΑΝΟΙ,	 κατα� 	 κατηγορι�α,	 η� τοι:	 χωριστα� 	 των
υποψηφι�ων	 που	 θα	 εξετασθου� ν	 στις	 γραπτε�ς	 πανελλαδικε�ς	 εξετα� σεις	 του	 Ημερη� σιου	 Γενικου�
Λυκει�ου	 (90%)	 και	 χωριστα� 	 ο� σων	 συμμετε�χουν	 για	 το	 10%	 των	 θε�σεων	 (χωρι�ς	 νε�α	 γραπτη�
εξε�ταση),	 Υποδείγματα	 «ΣΤ΄»	 και	 «Ζ΄»	 αντι�στοιχα,	 με	 επισυναπτο� μενες	 σε	 συντρε�χουσα
περι�πτωση	 τις	 υπευ� θυνες	 δηλω� σεις	 της	 παραγρα�φου	 2	 της	 παρου� σας,	 με	 τα	 δικαιολογητικα� 	 των
υπαγομε�νων	 σε	 ειδικη� 	 κατηγορι�α	 απο� 	 τις	 αναφερο� μενες	 στο	 α� ρθρο	 42,	 του	Ν.	 1481/1984,	 ο� πως
ισχυ� ει.

(ii)	Των	υποψηφι�ων,	που	κρι�νονται	ομόφωνα	ως	ΜΗ	ΙΚΑΝΟΙ	ή	για	την	ικανότητα	των	οποίων
υπάρχει	διαφωνία	μεταξυ� 	των	αρμοδι�ων	για	τη	συ� νταξη	και	υποβολη� 	των	προτα� σεων	ικανο� τητας,
κατα� 	 κατηγορι�α,	 η� τοι:	 χωριστα� 	 των	 υποψηφι�ων	 που	 θα	 εξετασθου� ν	 στις	 γραπτε�ς	 πανελλαδικε�ς
εξετα� σεις	του	Ημερη� σιου	Γενικου� 	Λυκει�ου	(90	%)	και	χωριστα� 	ο� σων	συμμετε�χουν	για	το	10%	των
θε�σεων	 (χωρι�ς	 νε�α	 γραπτη� 	 εξε�ταση),	 Υποδείγματα	 «Η΄»	 και	 «Θ΄»,	 αντίστοιχα	 μαζί	 με	 όλα	 τα
δικαιολογητικά.

·	Διευκρινίζεται	ο� τι	τα	δικαιολογητικα� 	(αιτήσεις	συμμετοχής,	θετικές	προτάσεις	καταλληλότητας	και
λοιπά	στοιχεία	του	ατομικού	φακέλου	των	υποψηφίων)	των	υποψηφι�ων	που	κρι�θηκαν:

·	 	 ΙΚΑΝΟΙ,	ΔΕΝ	υποβάλλονται	 στη	 Διευ� θυνση	 Εκπαι�δευσης	 και	 Ανα� πτυξης	 Ανθρωπι�νων	Πο� ρων/
Α.Ε.Α.,	αλλα� 	παραμε�νουν	στο	αρχει�ο	των	Υπηρεσιω� ν	των	αιτου� ντων.

·		ΜΗ	ΙΚΑΝΟΙ	ή	για	την	ικανότητα	των	οποίων	υπάρχει	διαφωνία	μεταξυ� 	των	αρμοδι�ων	για	τη
συ� νταξη	και	υποβολη� 	των	προτα� σεων	ικανο� τητας	η� 	τελούν	σε	κατάσταση	διαθεσιμότητας	κατ’
α� ρθρο	 15	 π.δ.	 120/2008	 η� 	 έχουν	 εκκρεμείς	 πειθαρχικές	 υποθέσεις	 ενώπιον	 του	 πειθαρχικού
συμβουλίου,	 υποβάλλονται	 στη	 Διευ� θυνση	 Εκπαι�δευσης	 και	 Ανα� πτυξης	 Ανθρωπι�νων	 Πο� ρων/
Α.Ε.Α.

(iii)	Επιπλε�ον	χωρι�ς	να	παρακαμφθου� ν	οι	διαδικασι�ες	των	προηγουμε�νων	υποπαραγρα�φων	(i)	και
(ii)	 να	 καταχωρι�σουν,	 ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ	 μέχρι	 τη	 Δευτέρα	 17/05/2021,	 στην	 Ηλεκτρονικη�
Εφαρμογη� 	P.O.L.	«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	–	Εισαγωγη� 	αστυνομικω� ν	στη	Σχολη� 	Αξιωματικω� ν	της
Ελληνικη� ς	Αστυνομι�ας	με	το	συ� στημα	των	πανελλαδικω� ν	εξετα� σεων	του	Υπουργει�ου	Παιδει�ας	και
Θρησκευμα� των»,	 η	 οποι�α	 βρι�σκεται	 στο	 συ� νδεσμο	 «Εφαρμογε�ς	 POL»,	 τους	 υποψηφίους	 που
κρίνονται	 ομόφωνα	 ως	 ΙΚΑΝΟΙ,	 κατα� 	 κατηγορι�α,	 η� τοι:	 χωριστα� 	 των	 υποψηφι�ων	 που	 θα
εξετασθου� ν	 στις	 γραπτε�ς	 πανελλαδικε�ς	 εξετα� σεις	 (90%)	 του	 Ημερη� σιου	 Γενικου� 	 	 Λυκει�ου	 και
χωριστα� 	ο� σων	συμμετε�χουν	για	το	10%	των	θε�σεων	(χωρι�ς	νε�α	εξε�ταση).	Ειδικα� 	για	το	ε�τος	2020
να	καταχωρη� σουν	και	το	συ� στημα	με	το	οποι�ο	εξετα� στηκαν	(ΠΑΛΑΙΟ	η� 	ΝΕΟ	σύστημα).

·	 Για	 εξουσιοδοτη� σεις	 η� 	 οδηγι�ες	 χρη� σης	 της	 εφαρμογη� ς,	 οι	 χειριστε�ς	 των	 καταχωρι�σεων,	 να
απευθυ� νονται	 στο	 Διοικητη� 	 η� 	 στο	 Γραμματε�α	 της	 Υπηρεσι�ας,	 οι	 οποι�οι	 μο� νο	 εα� ν	 συνεχι�ζουν	 να
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αντιμετωπι�ζουν	προβλη� ματα,	να	απευθυ� νονται	στους	περιφερειακου� ς	χειριστε�ς	των	Διευθυ� νσεων
(Top	Users).

·	 Στην	 περι�πτωση	 που	 διαπιστωθει�	 λα� θος	 στα	 προσωπικα� 	 στοιχει�α	 (Μητρω� ο,	 	 Επω� νυμο,	Όνομα,
Πατρω� νυμο	κ.λπ.)	κα� ποιου	εκ	των	υποψηφι�ων,	οι	χειριστε�ς	 των	καταχωρι�σεων	να	απευθυ� νονται
α� μεσα	 στη	 Διευ� θυνση	 Αστυνομικου� 	 Προσωπικου� /Α.Ε.Α/Τμη� μα	 Κατωτε�ρου	 Αστυνομικου�
Προσωπικου� 	και	στα	τηλε�φωνα	210-6925505,	PoL	1031230,	για	την	ορθη� 	αλλαγη� 	και	καταχω� ρηση
των	στοιχει�ων.

γ)	 Να	 αναφε�ρουν	ΑΡΝΗΤΙΚΑ,	 με	 υπηρεσιακη� 	 αλληλογραφι�α,	 ακο� μη	 	 και	 σε	 περι�πτωση	 που	 δεν
υπα� ρχουν	υποψη�φιοι.

δ)	Να	αναφε�ρουν	α� μεσα	έως	και	την	Παρασκευή	28/05/2021	 τις	τυχο� ν	ανακλη� σεις	συμμετοχη� ς
των	υποψηφι�ων	στις	εξετα� σεις,	στη	Διευ� θυνση	Εκπαι�δευσης	και	Ανα� πτυξης	Ανθρω� πινων	Πο� ρων/
Α.Ε.Α.

5.	Λοιπά	πληροφοριακά	στοιχεία.

α)	Οι	Υπηρεσι�ες	που	θα	δεχθου� ν	 τα	δικαιολογητικα� 	 των	υποψηφι�ων,	 καθω� ς	 και	 οι	προϊστα� μενες
Υπηρεσι�ες	 τους,	 που	 θα	 υποβα� λουν	 τα	προαναφερο� μενα	 στοιχει�α	 στη	 Διευ� θυνση	 Εκπαι�δευσης	&
Ανα�πτυξης	 Ανθρωπι�νων	 Πο� ρων/Α.Ε.Α.,	 παρακαλούνται	 για	 τον	 ενδελεχή	 έλεγχο	 αυτών	 ο� σον
αφορα� 	 στην	 εγκυρο� τητα,	 συμπλη� ρωση,	 διο� ρθωση	 σφαλμα� των,	 παρε�χοντας	 τις	 αναγκαι�ες
διευκρινι�σεις	και	οδηγι�ες	στο	εμπλεκο� μενο	στη	διαδικασι�α	προσωπικο� 	τους.

Δικαιολογητικα� 	αντικανονικα� ,	ελλιπη� 	η� 	εκπρο� θεσμα,	να	μη	γι�νονται	δεκτα� .

β)	 Σοβαρε�ς	 πειθαρχικε�ς	 υποθε�σεις	 υποψηφι�ων	 για	 παραπτω� ματα,	 που	 διαπρα� χθηκαν	 μετα� 	 τη
συ� νταξη	 των	 προτα� σεων	 ικανο� τητας	 των	 υποψηφι�ων	 και	 με�χρι	 την	 προηγου� μενη	 ημε�ρα	 των
εξετα� σεων,	 να	 αναφε�ρονται	αμέσως	 με	 γνω� μη	 των	 καθ’	 ιεραρχι�α	 προϊσταμε�νων,	 στη	 Διευ� θυνση
Εκπαι�δευσης	 &	 Ανα� πτυξης	 Ανθρωπι�νων	 Πο� ρων/Α.Ε.Α.,	 προκειμε�νου	 να	 τι�θεται	 κα� θε	 περι�πτωση
ξεχωριστα� 	 υπο� ψη	 του	 αρμοδι�ου	 διοικητικου� 	 οργα� νου	 για	 τη	 λη� ψη	 απο� φασης,	 αναφορικα� 	 με	 τη
διαγραφη� 	η� 	ο� χι	του	υποψηφι�ου	απο� 	τον	πι�νακα	ικανω� ν	υποψηφι�ων.

γ)	 Αν	 διαπιστωθει�,	 μετα� 	 απο� 	 Ένορκη	 Διοικητικη� 	 Εξε�ταση	 (Ε.Δ.Ε.)	 ο� τι	 αστυνομικο� ς	 ειση� χθη	 στη
Σχολη� ,	 με	 βα� ση	ψευδη� 	 η� 	 ανακριβη� 	 δικαιολογητικα� ,	 εκτο� ς	 απο� 	 τις	 τυχο� ν	 ποινικε�ς	 και	 πειθαρχικε�ς
ευθυ� νες	 που	 θα	 αναζητηθου� ν,	 θα	 ανακαλούνται	 όλες	 οι	 διοικητικές	 πράξεις	 με	 τις	 οποίες
εισήχθη	 και	 φοιτεί	 στη	 Σχολή	 Αξιωματικών	 Ελληνικής	 Αστυνομίας	 και	 θα	 επανε�ρχεται	 στο
βαθμο� 	και	τη	θε�ση	της	επετηρι�δας	που	κατει�χε	πριν	την	εισαγωγη� 	του	σε	αυτη� ν	(Σ.Α.Ε.Α.).

δ)	 Επισημαίνεται	 ότι	 ο	 τρόπος	 και	 ο	 χρόνος	 διαγραφής	 των	 ποινών,	 προβλέπεται	 στις
διατάξεις	 του	 άρθρου	 56	 του	 Π.Δ.	 120/2008,	 όπως	 ισχύει,	 π.χ.	 επιβληθει�σα	 ποινη� 	 «Αργι�ας	 με
προ� σκαιρη	παυ� ση»,	την	1/1/2011,	διαγρα�φεται	μετα� 	απο� 	8	ε�τη,	η� τοι	1/1/2019.

	 	 Εα� ν	 ο� μως	 με�σα	 σε	 αυτο� 	 το	 χρονικο� 	 δια� στημα,	 λ.χ.	 την	 1/1/2012,	 ε�χει	 επιβληθει�	 και	 α� λλη
πειθαρχικη� 	 ποινη� 	 (π.χ.	 ποινη� 	 προστι�μου),	 ο	 χρο� νος	 διαγραφη� ς	 αυτη� ς	 της	 ποινη� ς	 του	 προστι�μου,
επε�ρχεται	μετα� 	την	πα� ροδο	του	χρο� νου	που	προβλε�πεται	γι’	αυτη� ,	δηλ.	της	5ετι�ας,	ο	οποι�ος	ο� μως
χρο� νος,	 υπολογι�ζεται	 απο� 	 τη	 λη� ξη	 του	 χρο� νου	 που	 προβλε�πεται	 για	 την	 πρω� τη.	 Συνεπω� ς,	 η
προαναφερο� μενη	 επιβληθει�σα	 ποινη� 	 προστι�μου	 την	 1/1/2012,	 δεν	 διαγρα�φεται	 την	 1/1/2017,
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αλλα� 	ο	χρο� νος	διαγραφη� ς	της,	αρχι�ζει	να	υπολογι�ζεται	απο� 	την	1/1/2019,	το� τε	που	διαγρα�φηκε	η
επιβληθει�σα	προ	8ετι�ας	(1/1/2011)	ποινη� 	της	αργι�ας	με	προ� σκαιρη	παυ� ση,	κ.ο.κ.

ε)	 	 	 Για	 τον	 αποκλεισμό	 υποψηφίου/ας	 από	 τις	 εξετάσεις,	 λαμβα� νεται	 υπο� ψη,	 η	 δια� πραξη
πειθαρχικου� 	 παραπτω� ματος,	 εφο� σον	 μαρτυρει�	 προφανη� 	 διαφθορα� 	 χαρακτη� ρα	 η� 	 αναξιοπρεπη�
διαγωγη� 	η� 	αδιαφορι�α	η� 	βαρια� 	αμε�λεια	περι�	την	εκτε�λεση	των	υπηρεσιακω� ν	καθηκο� ντων,	καθω� ς	και

η	καθ’	ε�ξη	δια� πραξη	πειθαρχικω� ν	παραπτωμα� των	(παρ.	1α,		του	άρθρου	12,	του	Π.Δ.		4/1995).

στ)	 Οι	 μετακινη� σεις	 των	 υποψηφι�ων	 για	 συμμετοχη� 	 στις	 εξετα� σεις,	 θα	 πραγματοποιηθου� ν
αδαπάνως	για	το	Δημόσιο.

ζ)	 Για	 οποιαδήποτε	 σχετική	 πληροφορία	 οι	 Υπηρεσι�ες	 δυ� ναται	 να	 απευθυ� νονται	 στο	 Τμη� μα
Εκπαιδευ� σεων	 της	 Διευ� θυνσης	 Εκπαι�δευσης	 &	 Ανα� πτυξης	 Ανθρωπι�νων	 Πο� ρων	 του	 Αρχηγει�ου
Ελληνικη� ς	Αστυνομι�ας.	(Τηλε�φωνα	επικοινωνι�ας:	2131520690/482	&	Ρ.ο.L.:	1033131/1033130).

η)	 Κατ’	 εφαρμογη� 	 της	 υπ’	 αριθ.	 72941/9/205804	 απο� 	 27/11/2009	 (POL)	 διαταγη� ς	 (περι�	 της
εφαρμογη� ς	 «Ηλεκτρονικη� 	 αλληλογραφι�α»),	 η	 υπηρεσιακή	 αλληλογραφία	 να	 υποβληθεί
ιεραρχικά	μόνο	μέσω	του	ηλεκτρονικού	συστήματος	P.O.L.

6.		Υγειονομική	εξέταση.

α)	 Οι	 υποψη�φιοι/ες,	 οι	 οποι�οι/ες	 θα	 κριθου� ν	 επιτυχο� ντες/ου� σες	 στη	 Σχολη� 	 Αξιωματικω� ν
Ελληνικη� ς	 Αστυνομι�ας,	 παραπε�μπονται	 με	 με�ριμνα	 και	 αυτη� ς,	 μετα� 	 την	 ε�κδοση	 των
αποτελεσμα� των	 (επιτυχο� ντων)	 απο� 	 το	 Υπουργει�ο	 Παιδει�ας	 και	 Θρησκευμα� των	 και	 πριν	 την
ονομασι�α	 τους	 σε	 Δο� κιμους	 Υπαστυνο� μους,	 για	 υγειονομικη� 	 εξε�ταση,	 ενω� πιον	 της	 αρμο� διας
Ανω� τατης	 Υγειονομικη� ς	 Επιτροπη� ς	 (Α.Υ.Ε.),	 συ� μφωνα	 με	 τα	 οριζο� μενα	 στις	 διατα� ξεις	 για	 την
Υγειονομικη� 	Υπηρεσι�α	της	Ελληνικη� ς	Αστυνομι�ας	(άρθρο	13,	του	Π.Δ.	4/1995).

β)	 Όσοι	 απο� 	 αυτου� ς/ε�ς	 κριθου� ν	 ως	 μη	 ικανοί/ές,	 δεν	 ονομα� ζονται	 Δο� κιμοι	 Υπαστυνο� μοι	 και
θεωρου� νται	αποτυχο� ντες/ου� σες.

γ)	 Ειδικα� 	 οι	 γυναι�κες	 που	 κρι�νονται	μη	 ικανές,	 λο� γω	 κυ� ησης	 η� 	 λοχει�ας,	 εισα� γονται	 για	φοι�τηση
στη	Σχολη� 	Αξιωματικω� ν,	ει�τε	στην	 ι�δια	εκπαιδευτικη� 	περι�οδο,	ει�τε	στην	επο� μενη,	εφο� σον	κριθου� ν
ικανε�ς	απο� 	την	Α.Υ.Ε.	και	δεν	απω� λεσαν	τα	απαιτου� μενα	προσο� ντα,	εκτο� ς	του	ορι�ου	ηλικι�ας.

7.	Φοίτηση	στη	Σχολή	Αξιωματικών	Ελληνικής	Αστυνομίας.

α)	 Αν	 υποψη�φιος/α,	 απο� 	 την	 υποβολη� 	 της	 προ� τασης	 ικανο� τητας,	 με�χρι	 την	 προηγου� μενη	 ημε�ρα
της	 ονομασι�ας	 του/της,	ως	Δοκι�μου	Υπαστυνο� μου,	 απω� λεσε	 ε�στω	και	 ε�να	απο� 	 τα	προβλεπο� μενα
απο� 	 τις	 διατα� ξεις	 του	 α� ρθρου	 9,	 του	 Π.Δ.	 4/1995	 προσο� ντα,	 διαγρα�φεται	 απο� 	 τον	 πι�νακα
επιτυχο� ντων	με	αιτιολογημε�νη	απο� φαση	του	Προϊσταμε�νου	Κλα� δου	Διοικητικη� ς	Υποστη� ριξης	και
Ανθρωπι�νου	Δυναμικου� /Α.Ε.Α.,	που	κοινοποιει�ται	στον/στην	ενδιαφερο� μενο/η	και	στην	Υπηρεσι�α
του/της	(άρθρο	14,	Π.Δ.	4/1995).	Επιπρο� σθετα	επιτυχο� ντες	οι	οποι�οι	ε�χουν	παραπεμφθει�	ενω� πιον
Πειθαρχικου� 	 Συμβουλι�ου	 δεν	 έχουν	 δικαίωμα	 να	 φοιτήσουν	 στη	 Σχολή	 Αξιωματικών
Ελληνικής	Αστυνομίας	και	να	ονομασθούν	ως	Δόκιμοι	Υπαστυνόμοι	εάν	προηγουμένως	δεν
έχουν	 παύσει	 να	 τελούν	 σε	 διαθεσιμότητα	 ή	 δεν	 έχει	 εκδοθεί	 τελεσίδικη	 απαλλακτική
	απόφαση	του	Πειθαρχικού	Συμβουλίου.
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β)	 Αν	 με�σα	 στον	 πρώτο	 μήνα	 απο� 	 την	 ημερομηνι�α	 εισο� δου	 των	 επιτυχο� ντων	 στη	 Σχολη�
Αξιωματικω� ν	 Ελληνικη� ς	 Αστυνομι�ας,	 κενωθούν	 θέσεις,	 για	 οποιοδη� ποτε	 λο� γο,	 ο	 Υπουργο� ς
Προστασι�ας	 του	 Πολι�τη,	 μετα� 	 απο� 	 προ� ταση	 του	 Διοικητη� 	 της	 Σχολη� ς,	 αποφασι�ζει	 την	 εισαγωγη�
ισα� ριθμων	 υποψηφι�ων,	 κατα� 	 σειρα� 	 επιτυχι�ας,	 απο� 	 τον	πι�νακα	 επιλαχο� ντων	 και	 συ� μφωνα	με	 τον
καθοριζο� μενο,	κατα� 	κατηγορι�α,	αριθμο� 	εισακτε�ων.

γ)	 Η	φοι�τηση	 στη	 Σχολη� 	 Αξιωματικω� ν	 Ελληνικη� ς	 Αστυνομι�ας,	 η	 οποι�α	 ει�ναι	 ισο� τιμη	 με	 Ανω� τατο
Εκπαιδευτικο� 	 Ίδρυμα	 (Α.Ε.Ι.),	 διαρκει�	 οκτω� 	 (8)	 εξα� μηνα,	 οι	 επιτυχο� ντες	 εγγράφονται	 στο	 Γ΄

εξάμηνο	(2ο	έτος)	σπουδω� ν	και	συνεκπαιδευ� ονται	με	τους	λοιπου� ς	Δο� κιμους	Υπαστυνο� μους,	για
τους	 οποι�ους	 ισχυ� ουν	 οι	 διατα� ξεις	 του	 α� ρθρου	 22,	 παρ.	 2,	 του	 Π.Δ.	 319/1995	 ο� πως	 ισχυ� ει,	 σε
συνδυασμο� 	 με	 τις	 διατα� ξεις	 της	 υπ’	 αριθ.	 6500/2/5-οθ΄	 απο� 	 03/07/2020	 Υπουργικη� ς	 Απο� φασης
(Φ.Ε.Κ./Β΄/2869/15-07-2020).

δ)	Οι	απο� φοιτοι	αναλαμβάνουν	υποχρέωση	10ετούς	παραμονής	στο	Σώμα,	μετα� 	την	ονομασι�α
τους	σε	αξιωματικου� ς.

Οι	 Δο� κιμοι	 Υπαστυνο� μοι	 που	 αποβα� λουν	 την	 ιδιο� τητα� 	 τους	 αυτη� 	 για	 οποιονδη� ποτε	 λο� γο,	 εκτο� ς
απο� 	λο� γους	υγει�ας,	υποχρεούνται	να	καταβάλουν	στο	Δημόσιο	αποζημίωση,	που	ει�ναι	ι�ση	με	το
γινο� μενο	 του	 65%	 του	 συνο� λου	 των	 καθαρω� ν	 μηνιαι�ων	 αποδοχω� ν	 Υπαστυνο� μου	 Β΄,	 επι�	 τον
αριθμο� 	των	μηνω� ν	που	ε�χουν	φοιτη� σει	στη	Σχολη� 	Αξιωματικω� ν	[α� ρθρο	44,	παρ.	5,	Ν.	3731/2008,		
(Φ.Ε.Κ./Α΄/	263)].

ε)	 Οι	 υποψη�φιοι/ες	 για	 το	 10%	 των	 θε�σεων	 εισακτε�ων	 (χωρι�ς	 νε�α	 γραπτη� 	 εξε�ταση),	 θα
συμμετε�χουν	 με	 την	 πιο	 προ� σφατη	 αποκτηθει�σα	 βαθμολογι�α	 τους,	 κατα� 	 τα	 ε�τη	 2019	 η� 	 2020
(ΠΑΛΑΙΟ	 η� 	 ΝΕΟ	 συ� στημα).	 Διευκρινι�ζεται	 ο� τι	 εφο� σον	 συμμετα� σχουν	 εκ	 νε�ου	 ε�στω	 και	 σε	 ε�να
μα� θημα	 στις	 πανελλαδικε�ς	 εξετα� σεις	 των	 ΓΕΛ	 δεν	 ε�χουν	 το	 δικαι�ωμα	 να	 υποβα� λουν
Μηχανογραφικο� 	δελτι�ο	με	βα� ση	τη	βαθμολογι�α	προηγου� μενης	εξε�ταση� ς	τους	για	το	ποσοστο� 	10%.

στ)	 Σε	 περι�πτωση	 ισοβαθμι�ας	 υποψηφι�ων,	 δεν	 εισα� γονται	 υπερα� ριθμοι	 και	 εφαρμο� ζονται	 οι
διατα� ξεις	της	παραγράφου	7,	του	άρθρου	7,	του	Π.Δ.	4/1995,	όπως	ισχύει.

8.			Η	Διεύθυνση	Διεθνούς	Αστυνομικής	Συνεργασίας/Α.Ε.Α.,	παρακαλει�ται	ο� πως	μεριμνη� σει	για
την	 ε�γκαιρη	 ενημε�ρωση	 των	 αστυνομικω� ν	 που	 ε�χουν	 δικαι�ωμα	 υποβολη� ς	 αι�τησης,	 κατα� 	 τα
ανωτε�ρω	και	βρι�σκονται	αποσπασμε�νοι	σε	Υπηρεσι�ες	του	Ελληνικου� 	Κρα� τους	στο	εξωτερικο� 	η� 	σε
Διεθνει�ς	Οργανισμου� ς	 η� 	 σε	 ειδικε�ς	 αποστολε�ς	 στο	 εξωτερικο� 	 και	 συγκεντρω� νουν	 τα	απαιτου� μενα
προσο� ντα.	Περαιτε�ρω,	να	ενεργη� σει	ως	προς	την	υποβολη� 	 των	δηλω� σεων	συμμετοχη� ς,	κ.ο.κ.,	 των
ενδιαφερομε�νων,	συ� μφωνα	με	ο� σα	ορι�ζονται	στην	παρου� σα.

9.	Το	Γραφείο	Ενημέρωσης	και	Επικοινωνίας,	παρακαλει�ται	ο� μως	αναρτη� σει	την	παρου� σα	στον
ιστο� τοπο	 του	 Αρχηγει�ου	 της	 Ελληνικη� ς	 Αστυνομι�ας,	 στην	 ηλεκτρονικη� 	 διευ� θυνση
www.hellenicpolice.gr,	για	ενημε�ρωση	κα� θε	ενδιαφερομε�νου/ης.

10.	 Τε�λος,	 γνωρι�ζεται	 ο� τι	 η	 προκη� ρυξη	 αναρτα� ται	 και	 στον	 ιστο� τοπο	 του	 προγρα� μματος
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»	στην	ηλεκτρονικη� 	διευ� θυνση	diavgeia.gov.gr.

O ΑΡΧΗΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ
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