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Αθόνα,   30   ΜαϏου  2016 
 
 
 
 
ΟΛΕ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η  
 

«Εξετϊςεων για την προαγωγό αςτυφυλϊκων, υπαρχιφυλϊκων και 
αρχιφυλϊκων που κατϋχουν οργανικό θϋςη αςτυφύλακα, ςτο βαθμό 
του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, για κϊλυψη υφιςταμϋνων 
κενών οργανικών θϋςεων, ϋτουσ 2016». 

 
 

Ο ΑΡΦΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
 
 

Ϊχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατϊξεισ: 

α. Σου ϊρθρου 27 του ν. 1481/1984 (Υ.Ε.Κ. Α΄-152) «Οργανιςμόσ Τπουργεύου 

Δημόςιασ Σϊξησ», όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

β. Σου ν. 2226/1994 (Υ.Ε.Κ. Α΄-122) «Ειςαγωγό, εκπαύδευςη και μετεκπαύδευςη 

ςτισ χολϋσ τησ Αςτυνομικόσ Ακαδημύασ, κ.λ.π.», όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

γ.  Σου ν. 2800/2000 (Υ.Ε.Κ. Α΄-41) «Αναδιϊρθρωςη Τπηρεςιών Τπουργεύου 

Δημόςιασ Σϊξησ, ςύςταςη Αρχηγεύου Ελληνικόσ Αςτυνομύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ 

τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

δ. Σου ν. 3686/2008 (Υ.Ε.Κ. Α΄-158) «Ρύθμιςη θεμϊτων προςωπικού τησ 

Ελληνικόσ Αςτυνομύασ». 

ε. Σου ν. 4249/2014 (Υ.Ε.Κ. Α΄-73) «Αναδιϊρθρωςη τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ,… 

και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ τροποποιόθηκε με το ν. 4281/2014 (Υ.Ε.Κ. Α΄-160) «Μϋτρα 
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ςτόριξησ και ανϊπτυξησ τησ ελληνικόσ οικονομύασ, οργανωτικϊ θϋματα Τπουργεύου 

Οικονομικών και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

ςτ. Σου π.δ. 190/1996 (Υ.Ε.Κ. Α΄-153) «Οργανιςμόσ χολόσ Μετεκπαύδευςησ 

και Επιμόρφωςησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ και ςυναφό θϋματα», όπωσ τροποποιόθηκε και 

ιςχύει. 

ζ. Σου π.δ. 82/2006 (Υ.Ε.Κ. Α΄-86) «Προώποθϋςεισ, δικαιολογητικϊ, εξεταζόμενα 

μαθόματα και διαδικαςύα προαγωγικών εξετϊςεων για την κϊλυψη κενών οργανικών 

θϋςεων αρχιφυλϊκων γενικών καθηκόντων», όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

2.  Σην υπ’ αριθ. 6506/2/51-β΄ από 14/05/2016 Απόφαςη τησ κ. Προώςταμϋνησ 

Επιτελεύου/Α.Ε.Α.  

 

 

Π ρ ο κ η ρ ϑ ς ς ο υ μ ε  
 
 

Εξετϊςεισ, για την προαγωγό διακοςύων πενόντα (250) αςτυφυλϊκων, 

υπαρχιφυλϊκων και αρχιφυλϊκων, που κατϋχουν οργανικό θϋςη αςτυφύλακα ,  

ςτο βαθμό του αρχιφϑλακα γενικών καθηκόντων, για την κϊλυψη ιςϊριθμων 

υφιςταμϋνων κενών οργανικών θϋςεων, ϋτουσ 2016. 

 

1. Προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςτισ εξετϊςεισ. 

 α) Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτισ προαγωγικϋσ εξετϊςεισ, για το βαθμό του 

αρχιφύλακα, ϋχουν οι αςτυφϑλακεσ, υπαρχιφϑλακεσ και αρχιφϑλακεσ, που 

κατϋχουν οργανικό θϋςη αςτυφύλακα, εφόςον πληρούν τισ εξόσ προώποθϋςεισ:  

(i) Ϊχουν ςυμπληρώςει τρύα (3) ϋτη πραγματικόσ υπηρεςύασ, από την ϋξοδό 

τουσ από τη χολό Αςτυφυλϊκων, μϋχρι την 31η Δεκεμβρύου του ϋτουσ προκόρυξησ των 

εξετϊςεων, (31/12/2016), ό 

(ii) Εύναι κϊτοχοι πτυχύου Πανεπιςτημύου ό Σεχνολογικού Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματοσ [Σ.Ε.Ι.] και ϋχουν ςυμπληρώςει δύο (2) ϋτη, από την ϋξοδό τουσ από τη 

χολό Αςτυφυλϊκων μϋχρι την 31η Δεκεμβρύου του ϋτουσ προκόρυξησ των εξετϊςεων, 

(31/12/2016), ό 

(iii) Ϊχουν ενταχθεύ ςτο αςτυνομικό προςωπικό, ςύμφωνα με το ϊρθρο 13 

παρ. 1 του ν. 3686/2008 και ϋχουν ςυμπληρώςει ϋνα (1) ϋτοσ μϋχρι την 

ημερομηνύα προκόρυξησ των εξετϊςεων, ότοι οι ενταςςόμενοι πριν την  

30/5/2015, ό 
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(iv) Προϋρχονται από ειδικούσ φρουρούσ ό ςυνοριακούσ φύλακεσ, ςτουσ 

οπούουσ απονεμόθηκε  αςτυνομικό αριςτεύο ανδραγαθύασ για πρϊξη που τϋλεςαν πριν 

την ϋνταξό τουσ και εντϊχθηκαν ςτο αςτυνομικό προςωπικό γενικών καθηκόντων με 

το βαθμό του υπαρχιφύλακα (δεν απαιτεύται χρόνοσ υπηρεςύασ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 

15 παρ. 3 του ν. 3686/2008). 

 β) Δεν υπερβαύνουν το 45ο ϋτοσ τησ ηλικύασ τουσ κατϊ την 31η Δεκεμβρύου 

του ϋτουσ προκόρυξησ των εξετϊςεων, (31/12/2016). Επομϋνωσ, ςτισ παρούςεσ 

εξετϊςεισ δικαιούνται να ςυμμετϊςχουν όςοι/-εσ ϋχουν γεννηθεύ από 01/01/1972 και 

μεταγενϋςτερα. 

γ) Ϊχουν ευμενό πρόταςη των ιεραρχικϊ προώςταμϋνων τουσ, ςτην οπούα θα 

αναφϋρεται ρητϊ ότι ςυγκεντρώνουν ςτον απαιτούμενο βαθμό τα απαιτούμενα 

ουςιαςτικϊ προςόντα, που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 45 του π.δ. 15/1986. 

 

2.  υμμετοχό ςτισ εξετϊςεισ – Δικαιολογητικϊ: 

Οι υποψόφιοι/-εσ που πληρούν τισ προώποθϋςεισ τησ παρ. 1 τησ παρούςασ και 

επιθυμούν να ςυμμετϊςχουν ςτισ προαγωγικϋσ εξετϊςεισ, πρϋπει να υποβϊλουν ςτισ 

Τπηρεςύεσ τουσ, επιπϋδου τουλϊχιςτον Αςτυνομικού Σμόματοσ, μϋχρι 15/7/2016, τα εξόσ 

δικαιολογητικϊ : 

α) Αύτηςη ςυμμετοχόσ, η οπούα πρϋπει να ςυνταχθεύ ςύμφωνα με το προςαρτημϋνο 

υπϐδειγμα «Α΄». την ύδια αύτηςη αναφϋρουν, επύςησ, την επιθυμύα τουσ να διαγωνιςθούν 

ςε μύα ό περιςςότερεσ από τισ προσ εξϋταςη ξϋνεσ γλώςςεσ: αγγλικό, γαλλικό, γερμανικό ό 

ιταλικό. 

β) Τπεύθυνη δόλωςη, ςύμφωνα με το προςαρτημϋνο υπϐδειγμα «Β΄», ςτην οπούα 

οφεύλουν να δηλώςουν, ςε ςυντρϋχουςα περύπτωςη, ότι εύναι κϊτοχοι πτυχύου Ανωτϊτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων [Α.Ε.Ι.] ό Σεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων [Σ.Ε.Ι.] 

και θα το καταθϋςουν μϋχρι την προηγούμενη ημϋρα ϋναρξησ των εξετϊςεων.  

γ) Οι υποψόφιοι/-εσ που κατϋχουν πτυχύο ό δύπλωμα ιςότιμο προσ τα πτυχύα 

που χορηγούν τα Α.Ε.Ι. και τα Σ.Ε.Ι., πϋραν του τύτλου ςπουδών τησ χολόσ τουσ, 

οφεύλουν υποχρεωτικϊ να επιςυνϊψουν και πρϊξη ιςοτιμύασ αυτού, που χορηγεύται 

από τη Γραμματεύα τησ χολόσ τουσ. 

δ) Οι υποψόφιοι/-εσ που κατϋχουν πτυχύο ό δύπλωμα Εκπαιδευτικού Ιδρύματοσ 

εξωτερικοϑ ιςότιμο προσ τα πτυχύα ό διπλώματα που χορηγούν τα Α.Ε.Ι. και τα Σ.Ε.Ι., 

πϋραν του τύτλου ςπουδών τησ χολόσ τουσ, οφεύλουν υποχρεωτικϊ να επιςυνϊψουν 

και πρϊξη ιςοτιμύασ αυτού, που χορηγεύται από τον Διεπιςτημονικό Οργανιςμό 
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Αναγνώριςησ Σύτλων Ακαδημαώκών και Πληροφοριών – Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (www.doatap.gr) 

(Αγύου Κωνςταντύνου 54 Αθόνα,  τηλ.: 210-5281000  e-mail:  information_dep@doatap.gr, 

Τπουργεύου  Μακεδονύασ Θρϊκησ – Διοικητόριο / Θεςςαλονύκη, τηλ.: 2310-379371/2 e-

mail: thessaloniki@doatap.gr). 

 

3. Τποχρεώςεισ διοικητών Τπηρεςιών που δϋχονται τα δικαιολογητικϊ 

των υποψηφύων για τισ προαγωγικϋσ εξετϊςεισ. 

Οι Διοικητϋσ των ανωτϋρω Τπηρεςιών ό οι νόμιμοι αναπληρωτϋσ τουσ ό οι 

αξιωματικού που θα οριςθούν για το ςκοπό αυτό από τουσ Διοικητϋσ ό αναπληρωτϋσ 

τουσ, υποχρεοϑνται ϐπωσ:  

α) Ενημερώςουν αμϋςωσ μετϊ τη λόψη τησ παροϑςασ τουσ υπό τισ διαταγϋσ 

τουσ υπηρετούντεσ με οργανικό θϋςη ό με απϐςπαςη, αςτυφϑλακεσ, 

υπαρχιφϑλακεσ και αρχιφϑλακεσ, που κατϋχουν οργανικό θϋςη αςτυφύλακα , οι 

οπούοι/-εσ ςυγκεντρώνουν τισ προώποθϋςεισ, που αναφϋρονται ςτην ωσ  ϊνω παρ. 1 και 

να τουσ ανακοινώςουν, με αποδεικτικϐ (υπϐδειγμα «Γ΄»), το οπούο να τηρόςουν ςτο 

αρχεύο τησ Τπηρεςύασ τουσ, ότι όςοι από αυτούσ επιθυμούν να λϊβουν μϋροσ ςτισ 

προαγωγικϋσ εξετϊςεισ για το βαθμό του αρχιφύλακα, πρϋπει να υποβϊλουν τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικϊ τησ παρ. 2, εντόσ τησ ταχθεύςασ με την παρούςα 

προθεςμύασ. 

β)  Ειδοποιόςουν αμϋςωσ μετϊ τη λόψη τησ παρούςασ και με τον προςφορότερο 

τρόπο τουσ Διοικητϋσ αξιωματικούσ, ςτην περιοχό των οπούων ευρύςκονται για 

οποιονδόποτε λόγο (κϊθε εύδουσ ϊδεια, νοςηλεύα ςε νοςοκομεύο κ.ο.κ.) οι κατϊ τα 

ανωτϋρω δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτισ εξετϊςεισ αςτυνομικού τησ δύναμόσ τουσ, με 

ςκοπό την ϋγκυρη και ϋγκαιρη ενημϋρωςό τουσ, ώςτε να εκδηλώςουν εμπροθϋςμωσ την 

τυχόν βούληςό τουσ και να προβούν ςτισ λοιπϋσ οφειλόμενεσ ενϋργειεσ. 

γ) Μεριμνόςουν για την παραλαβό και τον ϋλεγχο των δικαιολογητικών 

ςυμμετοχόσ των ενδιαφερομϋνων, ωσ προσ την ακρύβεια, την πληρότητα, την ορθό 

ςύνταξη και την εμπρόθεςμη υποβολό τουσ. Συχόν λϊθη που θα επιςημανθούν μετϊ την 

υποβολό των αιτόςεων, ειδικότερα εκεύνα που θα δημιουργόςουν ςυνθόκεσ αποκλειςμού 

υποψηφύων από τισ εξετϊςεισ, θα βαρύνουν τουσ ύδιουσ. 

-Επιςημαύνεται ϐτι τυχϐν δικαιολογητικϊ, που θα υποβληθοϑν μετϊ την 

περιοριςτικϊ οριςθεύςα προθεςμύα (15/7/2016), δεν θα γύνονται δεκτϊ και ο/η 

αιτών/-ουςα δεν θα ςυμμετϊςχει ςτισ εν λϐγω εξετϊςεισ. 

http://www.doatap.gr/
mailto:information_dep@doatap.gr
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δ) υντϊξουν για κϊθε υποψόφιο/-α πρϐταςη ικανϐτητασ ςυμμετοχόσ ςτισ 

εξετϊςεισ (υπϐδειγμα «Δ΄»), λαμβϊνοντασ υπόψη την υπηρεςιακό απόδοςη, το ζόλο 

και το ενδιαφϋρον για την Τπηρεςύα, την πειθαρχικότητα και τη διαγωγό, όπωσ τα 

ςτοιχεύα αυτϊ προκύπτουν από τισ υπηρεςιακϋσ εκθϋςεισ και τα λοιπϊ ςτοιχεύα του 

ατομικού φακϋλου (εδαφ. β΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 5 του π.δ.  82/2006). 

 Για τη ςύνταξη των προτϊςεων ικανότητασ και τη γνωμϊτευςη ς' αυτϋσ, 

εφαρμόζονται ανϊλογα οι διατϊξεισ για τη ςύνταξη των εκθϋςεων ικανότητασ αςτυφυλϊκων 

(ϊρθρα 36 επόμενα, π.δ. 15/1986]. 

 Διευκρινύζεται ϐτι, ςύμφωνα με το ϊρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 82/2006, όπωσ 

ςυμπληρώθηκε με το ϊρθρο 3 του π.δ. 3/2013 (Υ.Ε.Κ. Α-9), δεν ϋχουν δικαύωμα 

ςυμμετοχόσ ςτισ εξετϊςεισ, ϐςοι αςτυφϑλακεσ, υπαρχιφϑλακεσ και 

αρχιφϑλακεσ, που κατϋχουν οργανικό θϋςη αςτυφϑλακα , ϋχουν τεθεύ ςε 

κατϊςταςη διαθεςιμϐτητασ ό ϋχουν παραπεμφθεύ ενώπιον πειθαρχικοϑ 

ςυμβουλύου, εφϐςον, μϋχρι την ϋναρξη των εξετϊςεων, εξακολουθούν να τελούν ςε 

διαθεςιμότητα ό δεν ϋχει εκδοθεύ τελεςύδικη απαλλακτικό απόφαςη του οικεύου 

πειθαρχικού ςυμβουλύου. 

 υνεπώσ, για τισ περιπτώςεισ υποψηφύων που τελούν ςε κατϊςταςη 

διαθεςιμότητασ κατ’ ϊρθρο 15 του π.δ. 120/2008 ό ϋχουν εκκρεμεύσ πειθαρχικϋσ 

υποθϋςεισ ενώπιον του πειθαρχικού ςυμβουλύου, θα γύνεται δεκτό η αύτηςό τουσ, 

αλλϊ η πρόταςη ικανότητασ θα ςυντϊςςεται και θα αποςτϋλλεται ευθύσ αμϋςωσ μετϊ 

τη λόξη τησ διαθεςιμότητασ ό τησ οριςτικόσ κρύςησ τησ πειθαρχικόσ τουσ υπόθεςησ, 

εφόςον αυτό ϋχει ςυντελεςτεύ μϋχρι την ϋναρξη των εξετϊςεων, προκειμϋνου να ϋχουν 

τη δυνατότητα να ςυμμετϊςχουν ς’ αυτϋσ. 

 Οι αρνητικϋσ προτϊςεισ πρϋπει να εύναι πλόρωσ και ειδικϊ 

αιτιολογημϋνεσ, με αναφορϊ ςε ςυγκεκριμϋνα ςτοιχεύα που τηρούνται ςτον ατομικό 

φϊκελο του/τησ αςτυνομικού που υπϋβαλε αύτηςη ςυμμετοχόσ ςτισ εξετϊςεισ και τα 

οπούα θα τεκμηριώνουν τη διατύπωςη των αρνητικών κρύςεων. 

 Παρϊλειψη αναφορϊσ ςοβαρών πειθαρχικών ποινών ό εκκρεμών πειθαρχικών 

υποθϋςεων, οι οπούεσ ςυνιςτούν λόγουσ υποβολόσ αρνητικόσ πρόταςησ, (ςύμφωνα με  

το εδαφ. β΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 5 του π.δ. 82/2006), θα ϋχει ωσ ςυνϋπεια τον 

καταλογιςμϐ πειθαρχικόσ ευθϑνησ, κατϊ του ςυντϊκτη τησ πρϐταςησ 

ικανϐτητασ. 

ε) Τποβϊλουν, (μϋςω P.o.L.) το αργότερο μϋχρι 29/7/2016, ςτισ ϊμεςα 

προώςτϊμενεσ Τπηρεςύεσ επιπϋδου Διευθύνςεων, τα δικαιολογητικϊ και τισ προτϊςεισ 
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ικανότητασ των υποψηφύων, ςτισ οπούεσ να επιςυνϊπτεται και φωτοαντύγραφο του Α΄ και 

Β΄ μϋρουσ του ατομικού τουσ βιβλιαρύου, με εξαύρεςη τισ ςελύδεσ που αφορούν ϊδειεσ, 

μεταθϋςεισ και μετακινόςεισ. 

 Δικαιολογητικϊ υποψηφύων που τυχόν κατατεθούν από υποψηφύουσ, για τουσ 

οπούουσ δεν εύναι οι ύδιοι αρμόδιοι να ςυντϊξουν προτϊςεισ ικανότητασ, να τα 

αποςτεύλουν (μϋςω P.o.L.) ςτισ αρμόδιεσ για τη ςύνταξη των προτϊςεων Τπηρεςύεσ. 

 ςτ) Διενεργόςουν ϋλεγχο επύ του ςυνόλου των κατατιθϋμενων φωτοαντιγρϊφων 

πτυχύων ςτισ Τπηρεςύεσ τουσ (ϊρθρο 28 του ν. 4305/2014). Αποτελϋςματα του ελϋγχου 

να υποβϊλουν ςτισ ϊμεςα προώςτϊμενεσ Τπηρεςύεσ επιπϋδου Διεύθυνςησ. 

 

4. Οφειλϐμενεσ ενϋργειεσ Τπηρεςιών επιπϋδου Διευθϑνςεων Κλϊδων του 
Αρχηγεύου, Αυτοτελών Κεντρικών Τπηρεςιών, Γενικών Αςτυνομικών 
Διευθϑνςεων και των υπαγϐμενων ςε αυτϋσ Διευθϑνςεων Αςτυνομύασ, Γενικών 
Περιφερειακών Αςτυνομικών Διευθϑνςεων και των υπαγϐμενων ς’ αυτϋσ 
Διευθϑνςεων Αςτυνομύασ  και εξομοιοϑμενων με αυτϋσ Τπηρεςιών. 

 
Οι Προώςτϊμενοι των ανωτϋρω Τπηρεςιών, υποχρεοϑνται, ϐπωσ:  
α) Μεριμνόςουν για τη ςυμπλόρωςη ςτοιχεύων ό για τη διόρθωςη ςφαλμϊτων 

ςτα δικαιολογητικϊ των υποψηφύων, μετϊ την παραλαβό τουσ και πριν τη διαβύβαςό 

τουσ ςτη Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ και Ανϊπτυξησ Ανθρωπύνων Πόρων/Α.Ε.Α., ορύζοντασ 

αρμόδιο προσ τούτο, κατϊ την κρύςη τουσ αξιωματικό ό βαθμοφόρο.  

- Εφιςτϊται ιδιαύτερα η προςοχό για τον τελικό και λεπτομερό ϋλεγχο των 

δικαιολογητικών των υποψηφύων προ τησ υποβολόσ τουσ, καθόςον 

επανειλημμϋνα ϋχουν διαπιςτωθεύ παραλεύψεισ κατϊ τη ςυμπλόρωςη των 

δικαιολογητικών, αλλϊ και παραλεύψεισ αναφορϊσ ςοβαρών πειθαρχικών ποινών ό 

εκκρεμών πειθαρχικών ό και ποινικών υποθϋςεων, με αποτϋλεςμα να προκαλεύται 

δυςλειτουργύα ςτην Τπηρεςύα και ϊςκοπη αλληλογραφύα. 

β) Τποβϊλουν ςτο Σμόμα Εκπαιδεύςεων τησ Διεύθυνςησ Εκπαύδευςησ και 

Ανϊπτυξησ Ανθρωπύνων Πόρων/Α.Ε.Α., ΑΝΤΠΕΡΘΕΣΩ μϋχρι την 19/8/2016, 

ςυγκεντρωτικϋσ ονομαςτικϋσ καταςτϊςεισ, με αλφαβητικό ςειρϊ (υπϐδειγμα 

«Ε΄»): 

(i)  Σων υποψόφιων που κρύνονται ομόφωνα ΙΚΑΝΟΙ για τη ςυμμετοχό 

τουσ ςτισ εξετϊςεισ, με ανϊλογη ϋνδειξη για όςουσ δόλωςαν ότι επιθυμούν να 

εξεταςθούν ςε μύα ό περιςςότερεσ από τισ προαναφερόμενεσ ξϋνεσ γλώςςεσ 

(υπϐδειγμα «Σ΄» ). 

(ii) Σων υποψηφύων που κρύνονται ομόφωνα ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ γ ι α  τ η  
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ςυμμετοχό τουσ ςτισ εξετϊςεισ ό για την ικανϐτητα των οπούων υπϊρχει διαφωνύα 

μεταξύ των αρμοδύων για τη ςύνταξη και υποβολό των προτϊςεων ικανότητασ, μαζύ με 

ϐλα τα δικαιολογητικϊ (υπϐδειγμα «Ζ΄»). 

(iii)  Σων υποψηφύων για τουσ οπούουσ δεν ςυντϊςςεται πρϐταςη 

ικανϐτητασ, για όςο χρόνο τελούν ςε κατϊςταςη διαθεςιμότητασ ό ϋχουν παραπεμφθεύ 

ενώπιον του Πειθαρχικού υμβουλύου, μαζύ με ϐλα τα δικαιολογητικϊ (υπϐδειγμα 

«Η΄») 

 Διευκρινύζεται ϐτι τα δικαιολογητικϊ των υποψηφύων, που κρύθηκαν 

ΙΚΑΝΟΙ  (αιτόςεισ ςυμμετοχόσ, πτυχύα ό διπλώματα, θετικϋσ προτϊςεισ ικανότητασ και 

λοιπϊ ςτοιχεύα του ατομικού φακϋλου των υποψηφύων), ΔΕΝ υποβϊλλονται ςτη 

Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ και Ανϊπτυξησ Ανθρωπύνων Πόρων/Α.Ε.Α., αλλϊ παραμϋνουν 

ςτο αρχεύο των Τπηρεςιών των αιτούντων. 

(iv) Επιπλϋον, χωρύσ να παρακαμφθούν οι διαδικαςύεσ των προηγουμϋνων 

περιπτώςεων (i), (ii) και (iii), να καταχωρύςουν, ΑΝΤΠΕΡΘΕΣΩ μϋχρι την 

20/8/2016, ςτην Εφαρμογό «ΠΡΟΑΓΨΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ – Για την προαγωγό 

αςτυφυλϊκων, υπαρχιφυλϊκων και αρχιφυλϊκων, που κατϋχουν οργανικό θϋςη 

αςτυφύλακα, ςτο βαθμό του αρχιφύλακα ϋτουσ 2016», η οπούα βρύςκεται ςτο ςύνδεςμο 

«Εφαρμογϋσ P.o.L.» (Police on Line), μϐνο τουσ υποψηφύουσ που κρύνονται 

ομϐφωνα ΙΚΑΝΟΙ. 

 Για εξουςιοδοτόςεισ ό οδηγύεσ χρόςησ τησ εφαρμογόσ, οι χειριςτϋσ των 

καταχωρύςεων να απευθύνονται ςτο Διοικητό ό ςτο Γραμματϋα τησ Τπηρεςύασ, οι 

οπούοι, μϐνο εϊν ςυνεχύζουν να αντιμετωπύζουν προβλόματα, θα απευθύνονται ςτουσ 

περιφερειακούσ χειριςτϋσ των Διευθύνςεων (Top Users). 

  ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ λϊθοσ ςτα προςωπικϊ ςτοιχεύα κϊποιου εκ των 

υποψηφύων (μητρώο, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο), οι χειριςτϋσ των καταχωρύςεων 

να απευθύνονται ϊμεςα ςτη Διεύθυνςη Αςτυνομικού Προςωπικού/Α.Ε.Α./Σμόμα 

2ο/Γραφεύο 2ο και ςτα τηλϋφωνα 210-6977370, 210-6922170 και Pol. 1031220 για 

την ορθό αλλαγό των ςτοιχεύων του. 

γ)  Αναφϋρουν ΑΡΝΗΣΙΚΑ, ςε περύπτωςη που ΔΕΝ υπϊρχουν υποψόφιοι. 

δ) Αναφϋρουν ϊμεςα, μϋςω P.o.L, τισ ανακλόςεισ ςυμμετοχόσ των υποψηφύων 

ςτισ εξετϊςεισ, ςτο Σμόμα Εκπαιδεύςεων τησ Διεύθυνςησ Εκπαύδευςησ και Ανϊπτυξησ 

Ανθρωπύνων/Α.Ε.Α., κοινοποιώντασ ςτη χολό Μετεκπαύδευςησ και Επιμόρφωςησ 

Ελληνικόσ Αςτυνομύασ για όςουσ υποψηφύουσ διαγωνιςθούν ςτην Αθόνα και ςτη χολό 
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Μετεκπαύδευςησ και Επιμόρφωςησ Βόρειασ Ελλϊδασ για όςουσ υποψηφύουσ 

διαγωνιςθούν ςτη Βϋροια. 

 Επιςημαύνεται ϐτι ανακλόςεισ αιτόςεων υποψηφύων θα γύνονται 

δεκτϋσ, το αργϐτερο μϋχρι την 14/10/2016 και για το λϐγο αυτϐ οι υποψόφιοι/-

εσ αςτυνομικού να ενημερωθοϑν ενυπογρϊφωσ. Οι δηλώςεισ ανϊκληςησ να 

τηρούνται ςτο αρχεύο των Τπηρεςιών που υποβλόθηκαν. 

 

ε) Αποςτεύλουν ςτη Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ και Ανϊπτυξησ Ανθρώπινων 

Πόρων/Α.Ε.Α. ςυγκεντρωτικϊ αποτελϋςματα με ονομαςτικϋσ καταςτϊςεισ του 

ελϋγχου επύ του ςυνόλου των κατατιθϋμενων φωτοαντιγρϊφων πτυχύων που 

διενήργησαν οι υφιςτϊμενεσ Τπηρεςύεσ. 

 

 

5. Σϐποσ και χρϐνοσ διενϋργειασ των εξετϊςεων. 

 

α) Οι προαγωγικϋσ εξετϊςεισ θα διενεργηθούν, για όλουσ τουσ υποψόφιουσ, απϐ 

05/11/2016 ϋωσ και 07/11/2016 ςτην Αθόνα και ςτη Βϋροια, με μϋριμνα και 

ευθύνη τησ χολόσ Μετεκπαύδευςησ και Επιμόρφωςησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, υπό την 

εποπτεύα και γενικό ευθύνη του Γενικού Επόπτη Εξετϊςεων και το ςυντονιςμό τησ 

Διεύθυνςησ Εκπαύδευςησ και Ανϊπτυξησ Ανθρωπύνων Πόρων/Α.Ε.Α., ςύμφωνα με το 

πρόγραμμα, το οπούο παρατύθεται ςτο ςυνημμϋνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. 

β) Επιςημαύνεται ότι, ςτη Βϋροια θα διαγωνιςθούν όλοι/-εσ οι υποψόφιοι/-εσ 

αςτυφϑλακεσ, υπαρχιφϑλακεσ και αρχιφϑλακεσ, που κατϋχουν οργανικό θϋςη 

αςτυφύλακα, που υπηρετούν ςτισ Περιφϋρειεσ τησ Θεςςαλύασ, Μακεδονύασ και Θρϊκησ 

και όςοι/-εσ επιθυμούν, από όςουσ υπηρετούν ςτην Περιφϋρεια τησ Ηπεύρου και των 

νόςων Κϋρκυρασ, Λευκϊδασ και Λόμνου. 

 Κατόπιν τούτου, οι προαναφερόμενεσ Τπηρεςύεσ, των οπούων οι υποψόφιοι/-εσ 

ϋχουν δικαύωμα επιλογόσ του τόπου εξετϊςεων, να ςημειώςουν ςτην κατϊςταςη που 

θα υποβϊλουν ςτο Σμόμα Εκπαιδεύςεων τησ Διεύθυνςησ Εκπαύδευςησ και Ανϊπτυξησ 

Ανθρωπύνων Πόρων/Α.Ε.Α. (υπϐδειγμα «Σ΄») και ςτην ειδικό ςτόλη «ΣΟΠΟ 

ΕΞΕΣΑΗ», την ϋνδειξη ΑΘΗΝΑ ό ΒΕΡΟΙΑ, ανϊλογα με την επιθυμύα του/τησ 

υποψηφύου. 

6. Εξεταςτϋα μαθόματα – Θϋματα εξετϊςεων. 

α) Οι υποψόφιοι/-εσ εξετϊζονται ςτα ακόλουθα μαθόματα : 
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(i)    Ϊκθεςη Ιδεών (Ανϊπτυξη θϋματοσ). 

(ii)   Ουςιαςτικό Ποινικό Δύκαιο [θεωρύα – πρακτικό ϊςκηςη]. 

(iii)  Δικονομικό Ποινικό Δύκαιο [θεωρύα – πρακτικό ϊςκηςη]. 

(iv) Αςτυνομικό Δύκαιο (Οργανιςμόσ και Κανονιςμού τησ Ελληνικόσ  

Αςτυνομύασ). 

(V)  Ξϋνεσ γλώςςεσ: Αγγλικό, γαλλικό, γερμανικό, και ιταλικό (προαιρετικϊ). 

β) τα προαναφερϐμενα μαθόματα οι υποψόφιοι/-εσ εξετϊζονται 

γραπτώσ, η δε διϊρκεια τησ εξϋταςησ κϊθε μαθόματοσ ορύζεται ςε δϑο (2) ώρεσ 

απϐ το τϋλοσ τησ υπαγϐρευςησ του θϋματοσ ςτουσ υποψηφύουσ. (ϊρθρο 7 παρ. 3 

του π.δ. 82/2006). 

γ) Για κϊθε μϊθημα δύνεται μόνο ϋνα θϋμα που αποτελεύται από μύα ό 

περιςςότερεσ ερωτόςεισ, τισ οπούεσ οι υποψόφιοι/-εσ υποχρεούνται να αναπτύξουν. 

δ) τα μαθόματα του Ουςιαςτικού Ποινικού Δικαύου και Δικονομικού 

Ποινικού Δικαύου, το θϋμα αποτελεύται από θεωρητικό και πρακτικό μϋροσ. Σο 

πρακτικό δεν εξϊγεται από το θεωρητικό, ςυμπεριλαμβϊνεται όμωσ ςτην καθοριςμϋνη 

εξεταςτϋα ύλη.  

Σο θεωρητικό και πρακτικό εύναι ιςοδύναμα και καθϋνα βαθμολογεύται ςτη 

δεκαβϊθμια κλύμακα από μηδϋν [0] ϋωσ δϋκα [10]. Σο ϊθροιςμα των δύο βαθμών δύνει το 

βαθμό του μαθόματοσ (ϊρθρο 7 παρ. 7 του π.δ. 82/2006). 

 

ε) Η εξεταςτϋα ϑλη κατϊ μϊθημα καθορύζεται ωσ ακολοϑθωσ : 

(i). Έκθεςη Ιδεών (Ανϊπτυξη θϋματοσ). 

Δύνεται για ανϊπτυξη ϋνα ζότημα που αναφϋρεται ςε γενικό θϋμα με περιληπτικό 

τύτλο. Για τη βαθμολογύα του μαθόματοσ αυτού λαμβϊνεται ιδιαύτερα υπόψη η 

ευρύτητα των γνώςεων, η ορθό και ακριβόσ διατύπωςη των ιδεών, η ορθογραφύα και 

η ςύνταξη. 

(ii). Ουςιαςτικϐ Ποινικϐ Δύκαιο. 

Οι υποψόφιοι/-εσ εξετϊζονται ςτην ακόλουθη ύλη του Ποινικού Κώδικα, ϐπωσ 

ιςχϑει κατϊ το χρϐνο δημοςύευςησ τησ παροϑςασ: 

 Απϐ το Γενικϐ Μϋροσ: 

- Φρονικϊ όρια ιςχύοσ των ποινικών νόμων (ϊρθρα 1 ϋωσ και 3). 

- Ϊννοια όρων του Κώδικα (ϊρθρο 13). 

- Η αξιόποινη πρϊξη (ϊρθρα 14 ϋωσ και 18). 

- Ο ϊδικοσ χαρακτόρασ τησ πρϊξησ (ϊρθρα 20 ϋωσ και 25). 
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- Ο καταλογιςμόσ τησ πρϊξησ (ϊρθρα 26 ϋωσ και 32). 

- Απόπειρα και ςυμμετοχό (ϊρθρα 42 ϋωσ και 48). 

- Κύριεσ ποινϋσ (ϊρθρα 51, 52, 53 και 55). 

- Ϊγκλημα με ρατςιςτικϊ χαρακτηριςτικϊ ( ϊρθρο 81 Α) 

- Παραγραφό (ϊρθρα 111 ϋωσ και 115). 

- Παραύτηςη από την ϋγκληςη (ϊρθρα 117 ϋωσ και 120). 

- Ειδικϋσ διατϊξεισ για ανόλικουσ (ϊρθρα 121,126 και 127). 

Απϐ το Ειδικϐ Μϋροσ: 

- Προςβολϋσ κατϊ τησ πολιτειακόσ εξουςύασ (ϊρθρα 167 ϋωσ και 182).  

- Επιβουλό τησ δημόςιασ τϊξησ (ϊρθρα 183 ϋωσ και 186). 

- Εγκλόματα ςχετικϊ με το νόμιςμα (ϊρθρα 207 ϋωσ και 213). 

- Εγκλόματα ςχετικϊ με τα υπομνόματα (ϊρθρα 216 ϋωσ και 223). 

- Εγκλόματα ςχετικϊ με την απονομό τησ Δικαιοςύνησ (ϊρθρα 224 ϋωσ και 232). 

- Εγκλόματα ςχετικϊ με την Τπηρεςύα (ϊρθρα 235, 236,237Α, 239, 241, 242, 243, 

257, 258 και 259). 

- Κοινώσ επικύνδυνα εγκλόματα (ϊρθρα 264, 265, 266, 267, 270, 271 και 272).  

- Εγκλόματα κατϊ τησ ζωόσ (ϊρθρα 299 ϋωσ και 303, 306 και 307). 

- ωματικϋσ βλϊβεσ (ϊρθρα 308 ϋωσ και 315Α). 

- Εγκλόματα κατϊ τησ προςωπικόσ ελευθερύασ (ϊρθρα 322  ϋωσ και 334). 

- Εγκλόματα κατϊ τησ γενετόςιασ ελευθερύασ και εγκλόματα οικονομικόσ 

εκμετϊλλευςησ τησ γενετόςιασ ζωόσ (ϊρθρα 336 ϋωσ και 339, 342 ϋωσ και 345, 

348 ϋωσ και 351 και 353). 

- Εγκλόματα κατϊ τησ τιμόσ (ϊρθρα 361, 361Α, 361Β, 362, 363 και 368). 

- Εγκλόματα κατϊ τησ ιδιοκτηςύασ (ϊρθρα 372 ϋωσ και 378, 380, 381, 382). 

- Εγκλόματα κατϊ των περιουςιακών δικαιωμϊτων (ϊρθρα 385, 386, 386Α, 390, 

392 και 394). 

- Ικανοπούηςη του παθόντοσ  ( ϊρθρο 406 Α) 

- Επαιτεύα (ϊρθρο 407). 

 

 (iii). Δικονομικϐ Ποινικϐ Δύκαιο. 

 Οι υποψόφιοι/-εσ εξετϊζονται ςτην ακόλουθη ύλη του Κώδικα Ποινικόσ 

Δικονομύασ, ϐπωσ ιςχϑει κατϊ το χρϐνο δημοςύευςησ τησ παροϑςασ: 

- Ωςκηςη τησ ποινικόσ δύωξησ (ϊρθρο 27). 

- Ανακριτικού υπϊλληλοι (ϊρθρα 33 και 34). 
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- Ϊναρξη και αναβολό τησ ποινικόσ δύωξησ (ϊρθρα 36, 37, 40 ϋωσ και 45Β΄).  

- Ϊγκληςη (ϊρθρα 46 ϋωσ και 52). 

- Κατηγορούμενοι (ϊρθρα 72 και 73). 

- Δικαιώματα των διαδύκων (ϊρθρα 96 ϋωσ και 105, 107 και 108). 

- Εκθϋςεισ (ϊρθρα 148 ϋωσ και 153). 

- Κοινοποιόςεισ και επιδόςεισ (ϊρθρα 154 ϋωσ και 165) 

- Προθεςμύεσ  (ϊρθρα 166, 168 και 169). 

- Οι αποδεύξεισ. Γενικού οριςμού (ϊρθρα 177 ϋωσ και 179). 

- Αυτοψύα (ϊρθρα 180 ϋωσ και 182). 

- Πραγματογνώμονεσ (ϊρθρα 183, 184, 185, 188 και 189). 

- Μϊρτυρεσ (ϊρθρα 209 ϋωσ και 213, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 225, 226 και 

227). 

- Διερμηνεύσ (ϊρθρα 233 ϋωσ και 236).  

- Ανϊκριςη. Γενικού οριςμού (ϊρθρα 239 ϋωσ και 242).  

- Προανϊκριςη (ϊρθρα 243 ϋωσ και 245). 

- Κυρύα ανϊκριςη (ϊρθρα 246 και 247). 

- Ανακριτικϋσ πρϊξεισ (ϊρθρα 251 και 252). 

- Ϊρευνεσ (ϊρθρα 253,253Α, 253Β, ϋωσ και 257).  

- Απολογύα του κατηγορουμϋνου (ϊρθρα 270 ϋωσ και 272). 

- ύλληψη και προςωρινό κρϊτηςη του κατηγορουμϋνου (ϊρθρα 275 ϋωσ και 

281). 

- ύλληψη για πταύςμα (ϊρθρο 409). 

- Ωμεςη ειςαγωγό ςε δύκη ό βεβαύωςη τησ ταυτότητασ (ϊρθρο 410). 

- Φρόνοσ και τόποσ των ςυνεδριϊςεων του πταιςματοδικεύου (ϊρθρο 411). 

- Πρόςκληςη των μαρτύρων. Ανακούνωςη τησ κατηγορύασ  (ϊρθρο 412). 

- Παραπομπό ςτην κοινό διαδικαςύα (ϊρθρο 413). 

- Πταύςματα που βεβαιώνονται με ϋκθεςη. Διαδικαςύα (ϊρθρο 414). 

- Ωμεςη παραπομπό του κατηγορουμϋνου ςτο ακροατόριο (ϊρθρα 417 και 418). 

- Κρϊτηςη του κατηγορουμϋνου (ϊρθρο 419). 

- Κλότευςη των ςυναιτύων (ϊρθρο 420). 

- Κλότευςη μαρτύρων (ϊρθρο 421). 

 

 (iv). Αςτυνομικϐ Δύκαιο (Οργανιςμϐσ και Κανονιςμού τησ Ελληνικόσ 

Αςτυνομύασ). 
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 Οι υποψόφιοι/-εσ εξετϊζονται ςτην ακόλουθη ύλη του Αςτυνομικού Δικαύου, 

ϐπωσ ιςχϑει κατϊ το χρϐνο δημοςύευςησ τησ παροϑςασ: 

 

  Ν. 1481/84 (Υ.Ε.Κ. Α -152) «Οργανιςμόσ Τπουργεύου Δημόςιασ Σϊξησ» 

- Ενϋργεια επύ πταιςματικών παραβϊςεων (ϊρθρο 14). 

- Δημόςιοι υπόλογοι (ϊρθρο 16). 

- Τποχρεωτικό υπηρεςύα (ϊρθρο 35). 

- Δωςιδικύα αςτυνομικού προςωπικού (ϊρθρο 40). 

 

 Ν. 4249/2014 (Υ.Ε.Κ. Α -73) «Αναδιοργϊνωςη τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ …, 

αναβϊθμιςη Τπηρεςιών του Τπουργεύου Δημόςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ 

του Πολύτη και ρύθμιςη λοιπών θεμϊτων αρμοδιότητασ Τπουργεύου 

Δημόςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη και ϊλλεσ διατϊξεισ» 

- Αποςτολό (ϊρθρο 11). 

- Φαρακτόρασ Τπηρεςιών τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ (ϊρθρο 13). 

- Διούκηςη (ϊρθρο 36). 

 

 Π.δ. 120/ 2008 (Υ.Ε.Κ. Α -182). Πειθαρχικό Δύκαιο Αςτυν. Προςωπικού.  

- Ϊκταςη εφαρμογόσ (ϊρθρο  1). 

- Γενικϊ περύ πειθαρχύασ (ϊρθρο  2). 

- Γενικϋσ Αρχϋσ (ϊρθρο 3). 

- Ϊννοια πειθαρχικού παραπτώματοσ (ϊρθρο 4). 

- Πειθαρχικϋσ ποινϋσ (ϊρθρο 5).  

- Διϊρκεια πειθαρχικόσ ευθύνησ (ϊρθρο 6). 

- Παραγραφό πειθαρχικών παραπτωμϊτων (ϊρθρο 7). 

- Εφαρμογϋσ Κανόνων και Αρχών του Ποινικού Δικαύου (ϊρθρο  8). 

- Επιμϋτρηςη τησ ποινόσ (ϊρθρο 9). 

- Παραπτώματα που επιςύρουν ποινό Απόταξησ (ϊρθρο 10). 

- Παραπτώματα που επιςύρουν ποινό αργύασ με απόλυςη (ϊρθρο 11). 

- Παραπτώματα που επιςύρουν ποινό αργύασ με πρόςκαιρη παύςη (ϊρθρο 12). 

- Παραπτώματα που επιςύρουν ποινό προςτύμου (ϊρθρο 13). 

- Παραπτώματα που επιςύρουν ποινό επύπληξησ (ϊρθρο 14). 

- Διαθεςιμότητα (ϊρθρο 15). 

- Θϋςη εκτόσ υπηρεςύασ (17). 
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- Ωςκηςη πειθαρχικόσ δύωξησ (ϊρθρο 21). 

- Αρμόδιοι για την  ϊςκηςη πειθαρχικόσ δύωξησ (ϊρθρο 22). 

- Καταγγελύεσ κατϊ των αςτυνομικών (ϊρθρο 23). 

- Προκαταρκτικό Διοικητικό εξϋταςη (24). 

- Απ’ ευθεύασ κλόςη ςε απολογύα (ϊρθρο 25). 

- χϋςη πειθαρχικόσ προσ ποινικό δύκη  (ϊρθρο 48). 

-  Επανϊληψη πειθαρχικόσ δύκησ (ϊρθρο 49). 

- Προςφυγό κατϊ αποφϊςεων μονομελών πειθαρχικών οργϊνων (ϊρθρο 51). 

- Αρμόδιοι για την εκδύκαςη των προςφυγών (ϊρθρο  52). 

- Εκτϋλεςη πειθαρχικών αποφϊςεων – ϋκτιςη ποινών (ϊρθρο  54). 

- Διαγραφό ποινών (ϊρθρο 56).  

 

 Π.δ. 27/1986 (Υ.Ε.Κ. Α -11) Ωδειεσ Προςωπικού Ελληνικόσ Αςτυνομύασ 

- Διϊκριςη αδειών (ϊρθρο 1). 

- Κανονικό ϊδεια  (ϊρθρο  2). 

- Βραχεύα ϊδεια (ϊρθρο  4). 

- Αναςτολό- περιοριςμόσ και ανϊκληςη αδειών (ϊρθρο 12). 

- Τπολογιςμόσ αδειών - Ημϋρεσ πορεύασ (ϊρθρο 16). 

- Υύλλο αδεύασ - Τποχρεώςεισ αδειούχων (ϊρθρο 17). 

- Παρϊταςη ϊδειασ (ϊρθρο 18). 

- Αςθϋνεια αδειούχων (ϊρθρο 19). 

- Εμφϊνιςη αδειούχων ενώπιον δικαςτηρύων (ϊρθρο 21). 

- Ωδειεσ αςτυνομικού προςωπικού που προςωρινϊ μετακινεύται, μετατύθεται ό 

εκκρεμεύ ςε βϊροσ του ποινικό δύκη ό διοικητικό εξϋταςη (ϊρθρο 22). 

- Περιβολό αδειούχων - Παρϊδοςη οπλιςμού (ϊρθρο 23). 

 

Π.δ. 622/1985 (Υ.Ε.Κ. Α -231) «Ηθικϋσ αμοιβϋσ προςωπικού..…Δημόςιασ 

Σϊξησ ». 

- Ϊννοια ηθικόσ αμοιβόσ (ϊρθρο 1). 

- Αςτυνομικό Αριςτεύο Ανδραγαθύασ (ϊρθρο 4).  

- Αςτυνομικόσ ταυρόσ (ϊρθρο 5). 

- Εύφημη μνεύα (ϊρθρο 11). 

- Ευαρϋςκεια (ϊρθρο 12). 

- Ϊπαινοσ (ϊρθρο 13). 
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 Π.δ. 538/1989 (Υ.Ε.Κ. Α -224) «Τποχρεώςεισ και δικαιώματα του 

Αςτυνομικού Προςωπικού του Τ.Δ.Σ.». 

- Όρκοσ αςτυνομικών (ϊρθρο 1). 

- Κανόνεσ υπηρεςιακόσ ςυμπεριφορϊσ (ϊρθρο 2). 

- Γενικϋσ υποχρεώςεισ(ϊρθρο 3). 

- Ωςκηςη ϊλλου επαγγϋλματοσ ό ϋργου με αμοιβό (ϊρθρο  5). 

- Ανακοινώςεισ ςτα μϋςα μαζικόσ ενημϋρωςησ (ϊρθρο  6). 

- Περιβολό ςτολόσ (ϊρθρο 7). 

- Διαμονό αςτυνομικού προςωπικού ςτα οικόματα των Τπηρεςιών (ϊρθρο 17). 

 

 Π.δ. 141/1991 (Υ.Ε.Κ. Α -58) «Αρμοδιότητεσ Οργϊνων και Τπηρεςιακϋσ 

Ενϋργειεσ του προςωπικού του Τ.Δ.Σ. και θϋματα Οργϊνωςησ Τπηρεςιών».  

- Διοικητϋσ Αςτυνομικών ταθμών (ϊρθρο 32). 

- Περιπτώςεισ υποβολόσ παραπόνων (ϊρθρο 45). 

- Προώποθϋςεισ και διαδικαςύα υποβολόσ παραπόνων (ϊρθρο 46). 

- υγκεντρώςεισ αςτυνομικού προςωπικού (ϊρθρο 56). 

- Επιφυλακό αςτυνομικού προςωπικού (ϊρθρο 57). 

- Αξιωματικόσ υπηρεςύασ (ϊρθρο 59). 

- Καθόκοντα αξιωματικού υπηρεςύασ (ϊρθρο 60). 

- Υρουρϊ κρατητηρύου (ϊρθρο  66). 

- Αξιωματικόσ επιθεώρηςησ  (ϊρθρο  82). 

- Αςτυνομικό  ςημειωματϊριο (ϊρθρο  83). 

- Τποχρϋωςη για αναφορϊ ( ϊρθρο  84). 

- Προληπτικό ενϋργεια (ϊρθρο 94). 

- Καταςταλτικό ενϋργεια (ϊρθρο 95). 

- Αςτυνομικϋσ ϋρευνεσ (ϊρθρο 96). 

- Προςταςύα ανηλύκων (ϊρθρο 97). 

- Παρϊςταςη ςε δημόςια θεϊματα (ϊρθρο 104). 

- Παρϊςταςη ςε αθλητικϋσ εκδηλώςεισ (ϊρθρο 105). 

- Περιπτώςεισ που επιτρϋπεται η ςύλληψη (ϊρθρο 107). 

- Σόποσ και χρόνοσ ςύλληψησ (ϊρθρο 108). 

- υλλόψεισ αςτυνομικού προςωπικού (ϊρθρο 111). 

- Ϊννοια και διακρύςεισ ςυναθρούςεων και ςυγκεντρώςεων (ϊρθρο 129).  
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- Παρϊςταςη τησ Αςτυνομύασ ςτισ ςυναθρούςεισ και ςυγκεντρώςεισ (ϊρθρο 

130).  

- Καθόκοντα κατϊ τισ ςυνεδριϊςεισ (ϊρθρο 140). 

- Καθόκοντα πριν από την παραλαβό των κρατουμϋνων  (ϊρθρο 146). 

- Δημοςιεύςεισ (ϊρθρο 179). 

 

Π.δ. 254/2004 (Υ.Ε.Κ. Α - 238) «Κώδικασ δεοντολογύασ του αςτυνομικού». 

- Γενικϋσ υποχρεώςεισ (ϊρθρο 1). 

- υμπεριφορϊ κατϊ την αςτυνομικό δρϊςη (ϊρθρο 2). 

- υμπεριφορϊ κατϊ τη ςύλληψη και κρϊτηςη πολιτών (ϊρθρο 3). 

- υμπεριφορϊ κατϊ την προανϊκριςη (ϊρθρο 4). 

- Εξυπηρϋτηςη των πολιτών (ϊρθρο 5). 

- Ο αςτυνομικόσ ωσ δημόςιοσ λειτουργόσ (ϊρθρο 6). 

 

 Π.δ. 100/2003 (Υ.Ε.Κ. Α -94) «Σοποθετόςεισ – Μεταθϋςεισ – Αποςπϊςεισ και 

λοιπϋσ Μετακινόςεισ Αςτυνομικού Προςωπικού». 

- Διαδικαςύα δόλωςησ τόπου ςυμφερόντων (ϊρθρο 5) 

- Μεταθϋςεισ νεοπροαχθϋντων Αρχιφυλϊκων (ϊρθρο 15). 

- Υύλλο πορεύασ (ϊρθρο 21). 

- Θεώρηςη φύλλου πορεύασ ( ϊρθρο 22). 

- Προθεςμύα αναχώρηςησ ( ϊρθρο 23). 

- Εγγραφοδιαγραφό μετακινούμενων (ϊρθρο 26). 

 

Π.δ. 178/2014 (Υ.Ε.Κ. Α - 281) «Οργϊνωςη Τπηρεςιών Ελληνικόσ 

Αςτυνομύασ». 

 - υγκρότηςη Ελληνικόσ Αςτυνομύασ (ϊρθρο 1). 

 - Ϊδρα – αποςτολό – γενικό διϊρθρωςη (ϊρθρο 2). 

 - Τπαγωγό, αποςτολό, διϊρθρωςη, ϋδρα, τοπικό αρμοδιότητα (ϊρθρο 36). 

 - Γενικό Αςτυνομικό Διεύθυνςη Αττικόσ (ϊρθρο 37). 

 - Γενικό Αςτυνομικό Διεύθυνςη Θεςςαλονύκησ (ϊρθρο 38). 

 -.Διϊρθρωςη – Αρμοδιότητεσ Επιτελεύου Γενικόσ Περιφερειακόσ Αςτυνομικόσ 

Διεύθυνςησ (ϊρθρο 39). 

 - Αποςτολό – Ϊδρα - Διϊρθρωςη – Αρμοδιότητεσ Διευθύνςεων Αςτυνομύασ Νομών 

(ϊρθρο 40). 
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 - Αρχηγόσ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ (ϊρθρο 43). 

 - Τπαρχηγόσ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ (ϊρθρο 44). 

 - Γενικού Αςτυνομικού Διευθυντϋσ και Γενικού Περιφερειακού Αςτυνομικού Διευθυντϋσ 

(ϊρθρο 56). 

 - Βοηθού Γενικών Αςτυνομικών Διευθυντών και Γενικών Περιφερειακών 

Αςτυνομικών Διευθυντών (ϊρθρο 57). 

 - Διευθυντϋσ Διευθύνςεων Αςτυνομύασ Νομών, Διευθυντϋσ Διευθύνςεων των 

Γενικών Αςτυνομικών Διευθύνςεων και Τποδιευθυντϋσ αυτών (ϊρθρο 58). 

 - Αρμοδιότητεσ – καθόκοντα προςωπικού (ϊρθρο 60). 

 

(v). Ξϋνεσ Γλώςςεσ (Προαιρετικϊ) 

 τισ ξϋνεσ γλώςςεσ οι υποψόφιοι/-εσ εξετϊζονται ςτην ύλη που εξετϊζονται οι 

υποψόφιοι για την απόκτηςη του κατώτερου πτυχύου τησ αντύςτοιχησ γλώςςασ, 

ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ν. 2740/1999 ( Υ.Ε.Κ. Α΄- 186), όπωσ ιςχύει κϊθε φορϊ. 

 Η εξϋταςη αποτελεύται από τισ ακόλουθεσ αςκόςεισ, για τισ οπούεσ 

παρϋχεται χρονικό περιθώριο δύο (2) ωρών : 

 Κατευθυνϐμενη ϋκθεςη (Guided Composition). 

Δύνεται ϋνα κεύμενο με ςχόλια και ζητούνται οι απόψεισ του/τησ υποψηφύου, 

ςύμφωνα με τισ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ.  

 Ωςκηςη κατανόηςησ κειμϋνου. 

Δύνεται ϋνα κεύμενο τριακοςύων (300) περύπου λϋξεων από βιβλύα ειδικϊ 

γραμμϋνα για τισ εξετϊςεισ του FIRST CERTIFICATE για την αγγλικό ό αντιςτούχου για τισ 

ϊλλεσ γλώςςεσ ό ϊλλα ςχετικϊ βιβλύα. Κϊτω από το κεύμενο υπϊρχουν περύπου πϋντε 

ερωτόςεισ που πρϋπει να απαντηθούν ςύμφωνα με το κεύμενο. Οι ερωτόςεισ αυτϋσ 

μπορεύ να απαντηθούν και με το ςύςτημα τησ πολλαπλόσ επιλογόσ. Φρόνοσ για 

απϊντηςη 20' λεπτϊ τησ ώρασ. 

 Ωςκηςη για ςυμπλόρωςη λϋξεων ςε κενϊ κειμϋνου. 

Δύνεται κεύμενο διακοςύων (200) περύπου λϋξεων, μϋςα ςτο οπούο υπϊρχουν 

κενϊ, τα οπούα καλούνται να ςυμπληρώςουν οι υποψόφιοι/-εσ. Φρόνοσ για ςυμπλόρωςη 

20' λεπτϊ τησ ώρασ. 

 Ωςκηςη για απόδοςη προτϊςεων με διαφορετικό τρόπο, χωρύσ να 

αλλϊξει το νόημα. 

Δύνονται πϋντε (5) προτϊςεισ ςτην ξϋνη γλώςςα και ζητεύται από τουσ/τισ 

υποψόφιουσ/-εσ να ςχηματύςουν νϋεσ αντύςτοιχεσ προτϊςεισ με το ύδιο νόημα, για 
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τισ οπούεσ δύνονται οι αρχικϋσ λϋξεισ (μύα ϋωσ τρεισ). Φρόνοσ για απϊντηςη 20' λεπτϊ 

τησ ώρασ. 

 

7. Βαθμολογύα εξεταζομϋνων μαθημϊτων. 

α) Για τη βαθμολόγηςη των γραπτών των εξεταζομϋνων μαθημϊτων, 

ςυγκροτούνται εξεταςτικϋσ επιτροπϋσ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ διατϊξεισ του 

ϊρθρου 9 του π.δ. 82/2006.   

Κϊθε μϋλοσ τησ εξεταςτικόσ επιτροπόσ, αρχόσ γενομϋνησ από τον οικεύο 

καθηγητό, αξιολογεύ κϊθε γραπτό και βαθμολογεύ αυτό, λαμβϊνοντασ υπόψη και τισ 

ρυθμύςεισ των διατϊξεων των παραγρϊφων 6 ϋωσ 8 του ϊρθρου 7 του π.δ. 82/2006. 

Η βαθμολογύα καταχωρεύται ςε ειδικό κατϊςταςη για κϊθε μϋλοσ, που καταρτύζεται με 

βϊςη τον αύξοντα αριθμό των γραπτών.  

Αν η βαθμολογύα ενόσ μϋλουσ διαφϋρει από τη βαθμολογύα των ϊλλων μελών 

περιςςότερο από δύο βαθμούσ γύνεται επανεξϋταςη του γραπτοϑ από τα μϋλη τησ 

επιτροπόσ και αναθεώρηςη τησ βαθμολογύασ για την ϊρςη τησ διαφορϊσ. 

ε περύπτωςη που δεν αύρεται η διαφορϊ, ο βαθμόσ των μελών προςαρμόζεται 

υποχρεωτικϊ ςτο βαθμό του καθηγητό με τη διαφορϊ των δύο μονϊδων. 

β) Επανεξϋταςη του γραπτοϑ, πϋραν των προβλεπομϋνων ςτο 

προηγοϑμενο εδϊφιο δεν επιτρϋπεται (παρ. 4 ϊρθρου 17 του π.δ. 82/2006). 

γ) Ο βαθμϐσ κϊθε μαθόματοσ προκύπτει από το ϊθροιςμα των βαθμών των 

μελών τησ εξεταςτικόσ επιτροπόσ. Ο γενικϐσ βαθμϐσ επιτυχύασ κϊθε υποψηφύου 

προκύπτει από το ϊθροιςμα των βαθμών όλων των μαθημϊτων και ςυμπεριλαμβϊνει 

τον ϊνω τησ βϊςησ βαθμό ςτισ ξϋνεσ γλώςςεσ, ςύμφωνα με την παρ. 6 του ϊρθρου 18 

του π.δ. 82/2006. 

δ) Επιτυχών/-οϑςα θεωρεύται ο/η υποψόφιοσ/-α που λαμβϊνει τη βϊςη 

τριϊντα (30) ςτο μϊθημα τησ Ϊκθεςησ Ιδεών και ςυγκεντρώνει το 50% τησ ςυνολικόσ 

βαθμολογύασ ςτα εξεταζόμενα μαθόματα, εκτόσ από τισ ξϋνεσ γλώςςεσ. 

ε) ε περύπτωςη που ιςοβαθμούν δύο ό περιςςότεροι/-εσ υποψόφιοι/-εσ, 

προηγούνται ςτη ςειρϊ επιτυχύασ οι ϋχοντεσ/ϋχουςεσ υψηλότερη βαθμολογύα κατϊ 

μϊθημα με τη ςειρϊ που αναγρϊφονται ςτο ϊρθρο 7 του π.δ. 82/2006. ε περύπτωςη 

ιςοβαθμύασ ςε όλα τα μαθόματα, η ςειρϊ επιτυχύασ καθορύζεται με κλόρωςη, που 

διενεργεύ η Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ και Ανϊπτυξησ Ανθρωπύνων Πόρων/Α.Ε.Α., 

παρουςύα των ενδιαφερομϋνων, και για την οπούα ςυντϊςςεται ςχετικό πρακτικό. 
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ςτ) Μετϊ την εφαρμογό των οριζομϋνων ςτο προηγούμενο εδϊφιο και αν 

προκύψει ιςοβαθμύα για την κατϊληψη τησ τελευταύασ θϋςησ, προϊγεται μϐνον ο 

πρώτοσ από τουσ ιςοβαθμούντεσ. 

ζ) Σα γραπτϊ των προαγωγικών εξετϊςεων θεωρούνται απόρρητα ϋγγραφα και 

φυλϊςςονται ςτη χολό Μετεκπαύδευςησ και Επιμόρφωςησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ. 

Μετϊ την παρϋλευςη ενόσ (1) ϋτουσ από την κύρωςη των πινϊκων επιτυχόντων και 

αποτυχόντων, τα γραπτϊ καταςτρϋφονται, εκτόσ εϊν υπϊρχει δικαςτικό εκκρεμότητα.  

 

8. Λοιπϊ πληροφοριακϊ ςτοιχεύα. 

α) Οι Τπηρεςύεσ που θα δεχθούν τα δικαιολογητικϊ των υποψηφύων, καθώσ και οι 

προώςτϊμενεσ Τπηρεςύεσ τούτων, που θα υποβϊλουν τα προαναφερόμενα ςτοιχεύα 

ςτην Διεύθυνςη Εκπαύδευςησ και Ανϊπτυξησ Ανθρωπύνων Πόρων/Α.Ε.Α., 

παρακαλοϑνται για τον ενδελεχό ϋλεγχο αυτών, όςον αφορϊ ςτην εγκυρότητα, 

ςυμπλόρωςη, διόρθωςη ςφαλμϊτων, παρϋχοντασ τισ αναγκαύεσ διευκρινύςεισ και 

οδηγύεσ ςτο εμπλεκόμενο ςτη διαδικαςύα προςωπικό τουσ. 

β) οβαρϋσ πειθαρχικϋσ υποθϋςεισ υποψηφύων για παραπτώματα, που 

διαπρϊχθηκαν μετϊ τη ςύνταξη των προτϊςεων ικανότητασ των υποψηφύων και πριν 

τη διενϋργεια των εξετϊςεων, να αναφϋρονται αμϋςωσ, με γνώμη των καθ’ ιεραρχύα 

προώςταμϋνων ςτο Σμόμα Εκπαιδεύςεων τησ Διεύθυνςησ Εκπαύδευςησ και Ανϊπτυξησ 

Ανθρωπύνων Πόρων/Α.Ε.Α., προκειμϋνου να τύθεται κϊθε περύπτωςη, ξεχωριςτϊ, υπόψη 

του αρμοδύου διοικητικού οργϊνου για τη λόψη απόφαςησ αναφορικϊ με τη ςυμμετοχό 

ό όχι του/τησ υπαιτύου ςτισ προαγωγικϋσ εξετϊςεισ. 

 γ) Αν μετϊ από Ϊνορκη Διοικητικό Εξϋταςη διαπιςτωθεύ ϐτι αςτυφϑλακασ, 

υπαρχιφϑλακασ και αρχιφϑλακασ, που κατϋχει οργανικό θϋςη αςτυφύλακα , 

προόχθη ςτο βαθμϐ του αρχιφϑλακα, με βϊςη ψευδό ό ανακριβό 

δικαιολογητικϊ, εκπύπτει του βαθμού του, με απόφαςη του Αρχηγού τησ Ελληνικόσ 

Αςτυνομύασ και επανϋρχεται ςτο βαθμό και ςτη θϋςη τησ επετηρύδασ που εύχε πριν από 

την προαγωγό του (παρ. 3 του ϊρθρου 19 του π.δ.  82/2006). 

δ) Επιςημαύνεται ϐτι ο τρϐποσ και ο χρϐνοσ διαγραφόσ των ποινών, 

προβλϋπεται απϐ το ϊρθρο 56 του π.δ. 120/2008, π.χ. επιβληθεύςα ποινό «Αργύασ 

με πρόςκαιρη παύςη», την 1/1/2008, διαγρϊφεται μετϊ από 8 ϋτη, ότοι 1/1/2016. 

 Εϊν όμωσ μϋςα ςε αυτό το χρονικό διϊςτημα, λ.χ. την 1/1/2009, ϋχει επιβληθεύ 

και ϊλλη πειθαρχικό ποινό (π.χ. η ποινό του προςτύμου), ο χρόνοσ διαγραφόσ αυτόσ τησ 

ποινόσ του προςτύμου, επϋρχεται μετϊ την πϊροδο του χρόνου που προβλϋπεται γι’ 
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αυτόν, δηλ. τησ 5ετύασ, ο οπούοσ όμωσ χρόνοσ, υπολογύζεται από τη λόξη του χρόνου που 

προβλϋπεται για την πρώτη. Δηλαδό η προαναφερόμενη επιβληθεύςα ποινό προςτύμου 

την 1/1/2009, δεν διαγρϊφεται την 1/1/2014, αλλϊ ο χρόνοσ διαγραφόσ τησ αρχύζει να 

υπολογύζεται από την 1/1/2016, τότε που διαγρϊφηκε η επιβληθεύςα προ 8ετύασ 

(1/1/2008) ποινό τησ αργύασ με πρόςκαιρη παύςη. 

 ε) Για τον αποκλειςμϐ του/τησ υποψηφύου απϐ τισ εξετϊςεισ, λαμβϊνεται 

υπόψη η διϊπραξη πειθαρχικού παραπτώματοσ, εφόςον μαρτυρεύ προφανό διαφθορϊ 

χαρακτόρα ό αναξιοπρεπό διαγωγό ό αδιαφορύα ό βαρεύα αμϋλεια περύ την εκτϋλεςη 

των υπηρεςιακών καθηκόντων, καθώσ και η καθ’ ϋξη διϊπραξη πειθαρχικών 

παραπτωμϊτων (εδαφ. α΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 6 του π.δ. 82/2006). 

ςτ) Για τον υπολογιςμϐ του χρϐνου πραγματικόσ υπηρεςύασ, να ληφθεύ 

υπϐψη η διϊταξη του ϊρθρου 16 του ν.δ. 974/1971, ςύμφωνα με την οπούα δεν 

υπολογύζεται, ωσ χρόνοσ πραγματικόσ υπηρεςύασ ο διανυόμενοσ χρόνοσ: 

 ε αργύα με απόλυςη. 

 Σων παρ’ οιουδόποτε δικαςτηρύου καταγιγνωςκομϋνων και εκτιομϋνων 

ποινών. 

 Προφυλακύςεωσ δυνϊμει δικαςτικού εντϊλματοσ ό βουλεύματοσ, εφόςον δεν 

επακολούθηςε απαλλακτικό βούλευμα ό αθωωτικό απόφαςη. 

 Λιποταξύασ ό παρανόμου απουςύασ, εφόςον δεν επακολούθηςε απαλλακτικό 

βούλευμα ό αθωωτικό απόφαςη. 

 Δεν υπολογύζεται επύςησ, ωσ χρόνοσ πραγματικόσ υπηρεςύασ, ο χρόνοσ που 

διανύεται ςε ϊδεια λόγω νόςου ό ςε διαθεςιμότητα λόγω νόςου, πϋραν των δώδεκα 

(12) μηνών, καθώσ και ο χρόνοσ νοςηλεύασ πϋραν των δώδεκα μηνών ςυνολικϊ. 

ζ) Σα θϋματα που αφορούν ςτην κατανομό των υποψηφύων ςτισ αύθουςεσ, ςτη 

διανομό γραφικόσ ύλησ, ςτισ εξεταςτικϋσ επιτροπϋσ, ςτην κατϊρτιςη-κλόρωςη 

θεμϊτων, ςτισ υποχρεώςεισ των υποψηφύων, ςτη διενϋργεια εξετϊςεων, ςτην υποβολό 

ενςτϊςεων, ςτη βαθμολόγηςη, ςτισ επιτροπϋσ αποκϊλυψησ γραπτών, ςτην αποκϊλυψη 

των γραπτών, ςτη ςύνταξη και κύρωςη πινϊκων αποτελεςμϊτων, ςτην ανακούνωςη 

των αποτελεςμϊτων και ςτην προαγωγό των επιτυχόντων, καθορύζονται από τισ 

οικεύεσ διατϊξεισ των ϊρθρων 8 ϋωσ 19 του π.δ. 82/2006 (Υ.Ε.Κ. Α΄-86). 

η) Κατϊ τισ ημερομηνύεσ διεξαγωγόσ των εξετϊςεων, δεν θα γύνουν δεκτϋσ 

αποχωρόςεισ υποψηφύων, πριν την ολοκλόρωςη τησ εξϋταςησ όλων των μαθημϊτων, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων και των ξϋνων γλωςςών. 
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θ) Όλοι οι προαγόμενοι ςτο βαθμό του αρχιφύλακα, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ 

του ϊρθρου 20 του π.δ. 82/2006 (Υ.Ε.Κ. Α΄-86), όπωσ αυτό τροποποιόθηκε με το π.δ. 

84/2010 (Υ.Ε.Κ.-Α΄ 149/3-9-2010), που προϋρχονται από αςτυφύλακεσ, 

υπαρχιφύλακεσ ό αρχιφύλακεσ, που κατεύχαν οργανικό θϋςη αςτυφύλακα, 

παρακολουθούν υποχρεωτικϊ ςεμινϊριο επιμόρφωςησ ςτη χολό Μετεκπαύδευςησ 

και Επιμόρφωςησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, η διϊρκεια του οπούου δεν μπορεύ να εύναι 

μεγαλύτερη των τεςςϊρων (4) εβδομϊδων. Με διαταγό του αρμόδιου οργϊνου, μπορεύ 

να κατανϋμονται ςε περιςςότερα του ενόσ Σμόματα, με τη λειτουργύα κϊθε επόμενου 

Σμόματοσ μετϊ τη λόξη τησ μετεκπαύδευςησ του προηγουμϋνου. 

Μετϊ το πϋρασ του ςεμιναρύου, οι μετεκπαιδευόμενοι/-εσ υποβϊλλονται ςε 

γραπτϋσ εξετϊςεισ ςτα διδαςκόμενα μαθόματα και από το βαθμό επύδοςησ κϊθε 

μετεκπαιδευομϋνου, καθορύζεται η ςειρϊ εξόδου. 

ι) Οι μετακινόςεισ των υποψηφύων για ςυμμετοχό ςτισ εξετϊςεισ, θα 

πραγματοποιηθούν αδαπϊνωσ για το Δημϐςιο. 

ια) Αϑξηςη του αριθμοϑ των προαγϐμενων, που καθορύζεται με την 

παροϑςα απϐφαςό μασ, δεν επιτρϋπεται μετϊ την ϋκδοςη των αποτελεςμϊτων 

(ϊρθρο 2 π.δ. 82/2006).   

ιβ) Κατ’ εφαρμογό τησ υπ’ αριθ. 72941/9/205804 από 27/11/2009 (P.o.L) 

διαταγόσ μασ (περύ τησ εφαρμογόσ «Ηλεκτρονικό αλληλογραφύα»), η αλληλογραφύα να 

υποβληθεύ μϐνο μϋςω P.o.L. 

ιγ) Για κϊθε ςχετικό πληροφορύα, οι Τπηρεςύεσ, μπορούν να απευθύνονται 

ςτο Σμόμα Εκπαιδεύςεων τησ Διεύθυνςησ Εκπαύδευςησ και Ανϊπτυξησ Ανθρωπύνων 

Πόρων του Αρχηγεύου Ελληνικόσ Αςτυνομύασ. (Σηλϋφωνα: 210-6977482 & Ρ.ο.L.: 

1033130 & 1033131). 

9. Η Διεϑθυνςη Διεθνοϑσ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ και η Δ/νςη Δημϐςιασ 

Αςφϊλειασ/Α.Ε.Α. παρακαλούνται, ςε ςυντρϋχουςα περύπτωςη, να μεριμνόςουν για 

την ϋγκαιρη ενημϋρωςη των αςτυνομικών που βρύςκονται αποςπαςμϋνοι ςε Τπηρεςύεσ 

του Ελληνικού Κρϊτουσ ςτο εξωτερικό ό ςε Διεθνεύσ Οργανιςμούσ ό ςε ειδικϋσ 

αποςτολϋσ ό εκπαιδεύςεισ ςτο εξωτερικό και ςυγκεντρώνουν τα απαιτούμενα 

προςόντα. Περαιτϋρω, να ενεργόςουν ωσ προσ την υποβολό των δηλώςεων ςυμμετοχόσ 

κ.ο.κ. των ενδιαφερομϋνων, ςύμφωνα με όςα ορύζονται ςτην παρούςα. 
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10. Η παρούςα προκόρυξη, θα αναρτηθεύ με μϋριμνα του Γραφεύου Σύπου/Α.Ε.Α., 

ςτην ιςτοςελύδα του Αρχηγεύου τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, ςτη διεύθυνςη 

www.hellenicpolice.gr, για ενημϋρωςη κϊθε ενδιαφερομϋνου. 

 

 

Ο ΑΡΦΗΓΟ 
ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤΒΑΛΑ 

ΑΝΣΙΣΡΑΣΗΓΟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.hellenicpolice.gr/
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΣΑΙ 
1. ΓΡΑΥΕΙΟ κ. ΑΝΑΠΛ. ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ. 
3. ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΑΡΦΗΓΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ. 
4. ΓΡΑΥΕΙΟ κ. ΤΠΑΡΦΗΓΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ. 
5. ΓΡΑΥΕΙΟ κ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟΤ/Α.Ε.Α. 
6. ΓΡΑΥΕΙΑ κ. ΓΕΝΙΚΨΝ ΕΠΙΘΕΨΡΗΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ. 
7. ΓΡΑΥΕΙΑ κ.κ. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΨΝ ΚΛΑΔΨΝ/ Α.Ε.Α. 
8. ΓΡΑΥΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ. 
9. ΓΡΑΥΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ/ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 

ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ 
10. ΓΡΑΥΕΙΟ ΣΤΠΟΤ/ Α.Ε.Α. 
12.  Σ.Ε.Α.Π.Α..Α. 
13. ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΞΨΣΕΡΙΚΗ ΥΡΟΤΡΗΗ ΨΥΡΟΝΙΣΙΚΨΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΨΝ/ΥΤΛΑΚΨΝ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ. 
14. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΨΝ ΠΟΡΨΝ/Α.Ε.Α. 

 

ΑΔΑ: 6ΣΑΒ465ΦΘΕ-5Θ2



Σελίδα 23 από 35 
 

                   

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ 
ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΕΩΝ  

  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 
          Αθόνα,  30/05/2016 

 
 

 
Αναλυτικοϑ προγρϊμματοσ διενϋργειασ των εξετϊςεων για την προαγωγό 
αςτυφυλϊκων, υπαρχιφυλϊκων και αρχιφυλϊκων που κατϋχουν οργανικό θϋςη 
αςτυφϑλακα, ςτο βαθμϐ του αρχιφϑλακα γενικών καθηκϐντων, ϋτουσ 2016.  
 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ 
ΗΜΕΡΟ- 
ΜΗΝΙΑ 

ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1. ΕΚΘΕΗ ΙΔΕΨΝ 
(Ανϊπτυξη Θϋματοσ) 

ΑΒΒΑΣΟ 5/11/2016 

Η ώρα ϋναρξησ εξϋταςησ 
κϊθε μαθόματοσ και η 
διϊρκεια εξϋταςησ θα 

καθοριςθοϑν με 
διαταγό. 

2. ΟΤΙΑΣΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ 

ΔΙΚΑΙΟ 
ΑΒΒΑΣΟ 5/11/2016 

3. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ 

ΔΙΚΑΙΟ  
ΚΤΡΙΑΚΗ 6/11/2016 

4. ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
(ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΑΙ 
ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΝΟΜΙΑ) 

ΚΤΡΙΑΚΗ 6/11/2016 

 
ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ 

5. ΑΓΓΛΙΚΗ ΔΕΤΣΕΡΑ 7/11/2016 ΗΜΕΙΩΗ 

Οι ώρεσ εξϋταςησ των 
υποψηφύων ςτισ ξϋνεσ 
γλώςςεσ θα καθοριςθοϑν 
με διαταγό. 

6. ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΕΤΣΕΡΑ 7/11/2016 

7. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΔΕΤΣΕΡΑ 7/11/2016 

8. ΙΣΑΛΙΚΗ ΔΕΤΣΕΡΑ 7/11/2016 

 
 

Η ΤΝΣΑΚΣΡΙΑ 
ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 

ΑΣΤΝΟΜΟ Α΄ 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΣΑΒ465ΦΘΕ-5Θ2



Σελίδα 24 από 35 
 

υμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο/-η 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ «Α΄» 

Προςαρτημϋνο ςτην  6506/2/47-α΄  από 
30/5/2016  προκόρυξη. 

 
Α Ι Σ Η  Η  –  Δ Η Λ Ω  Η  

 

ΒΑΘΜΟ:…………………………………….… 

(Σόποσ - Ημερομηνύα) 

 
Α.Γ.Μ.  :........................................... 
 
ΕΠΩΝΤΜΟ :........................................ 
 
ΟΝΟΜΑ: ............................................. 
 
ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: .................................... 
 
ΜΗΣΡΩΝΤΜΟ: .................................... 
                                        (Με κεφαλαύα) 

 

ΠΡΟ ΣΗΝ .......................................................... 

……………………………………………………………(1) 

(ΜΕΨ....................................................   (2) 

 

 

 

Για τη ςυμμετοχό μου ςτισ προαγωγικϋσ 

εξετϊςεισ αςτυφυλϊκων, υπαρχιφυλϊκων 

και αρχιφυλϊκων που κατϋχουν οργανικό 

θϋςη αςτυφύλακα, για το βαθμό του 

αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, ϋτουσ 

2016. 

 

1. Αναφϋρω ότι, επιθυμώ  να  ςυμμετϊςχω  ςτισ  

προαγωγικϋσ εξετϊςεισ αςτυφυλϊκων, 

υπαρχιφυλϊκων και αρχιφυλϊκων που κατϋχουν 

οργανικό θϋςη αςτυφύλακα, για το βαθμό του 

αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, ϋτουσ 2016. 

2. Γεννόθηκα την ................................................................. (3) 

3. Ημερομηνύα ονομαςύασ ό ϋνταξησ ……................... (4) 

4. Τπϊγομαι ςτην περύπτωςη με ΚΩΔΙΚΟ……...…. (5) 

5. Δηλώνω ότι επιθυμώ να εξεταςθώ ςτ……… ……….. 

.…………….…………….….………………………………………… 

……………………….……….…… (6) ξϋνη/εσ γλώςςα/εσ. 

 

 

 

 

ΤΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 

1. ............................................................ 

2. ………………………………………… 

 

 

 

Ο/Η     ΑΙΣ……….. 
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ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ 
 
(1) Αναγρϊφεται η  Δ/νςη Αςτυνομύασ  ό εξομοιούμενη Τπηρεςύα προσ την οπούα 

απευθύνεται. 
(2) Αναγρϊφεται η Τπηρεςύα ςτην οπούα κατατύθενται η αύτηςη και τα λοιπϊ 
δικαιολογητικϊ. 
(3) Αναγρϊφεται η ακριβόσ ημερομηνύα γϋννηςησ. 
(4) Αναγρϊφεται η ακριβόσ ημερομηνύα ονομαςύασ ςε αςτυφύλακα ό ημερομηνύα ϋνταξησ 

ςτο αςτυνομικό προςωπικό γενικών καθηκόντων. 
(5) – π.χ. υμπληρώνω τρύα (3) ϋτη πραγματικόσ υπηρεςύασ από την ϋξοδό μου από τη 

χολό Αςτυφυλϊκων, μϋχρι την 31/12/2016, ΚΩΔΙΚΟ «1». 
– ό Εύμαι κϊτοχοσ πτυχύου Α.Ε.Ι. ό Σ.Ε.Ι. και ςυμπληρώνω δύο (2) ϋτη πραγματικόσ 

υπηρεςύασ από την ϋξοδό μου από τη χολό Αςτυφυλϊκων, μϋχρι την 31/12/2016  
ΚΩΔΙΚΟ «2». 

– ό Ϊχω ςυμπληρώςει ϋνα (1) ϋτοσ από την ϋνταξό μου ςτο αςτυνομικό προςωπικό γενικών 
καθηκόντων μϋχρι την 30/5/2016,   ΚΩΔΙΚΟ «3». 

– ό Προϋρχομαι από ειδικόσ φρουρόσ ό ςυνοριακόσ φύλακασ, μου απονεμόθηκε αςτυνομικό 
αριςτεύο ανδραγαθύασ και εντϊχθηκα ςτο αςτυνομικό προςωπικό γενικών 
καθηκόντων με το βαθμό του υπαρχιφύλακα,  ΚΩΔΙΚΟ «4». 

(6) Μύα ό περιςςότερεσ από τισ ξϋνεσ  γλώςςεσ (Αγγλικό – Γαλλικό – Γερμανικό -  
Ιταλικό), που επιθυμεύ να εξεταςθεύ. 

 
 

ΑΔΑ: 6ΣΑΒ465ΦΘΕ-5Θ2



Σελίδα 26 από 35 
 

 

υμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο/-η 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ «Β΄» 

Προςαρτημϋνο ςτην  6506/2/47-α΄ από 
30/5/2016  προκόρυξη. 

 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ  ΔΗΛΩΗ 
 

Βαθμϐσ: ........................................................................................................ 

Α.Γ.Μ..: ........................................................................................................ 

Όνομα: .......................................................................................................... 

Επώνυμο: .................................................................................................... 

Τπηρεςύα που υπηρετεύ: ................................................................... 

(Με κεφαλαύα) 

Δηλώνω υπεύθυνα και γνωρύζοντασ τισ ςυνϋπειεσ του Νόμου για ψευδό δόλωςη 

ότι εύμαι κϊτοχοσ πτυχύου ό διπλώματοσ …………………………………………..………………………… 

………………………………..…………………..…..……………………………………………………..…….(1) και θα 

καταθϋςω ςτην Τπηρεςύα μου τον τύτλο ςπουδών μου (αντύγραφο πτυχύου ό 

διπλώματοσ ό αντύγραφο βεβαύωςησ ςπουδών τησ οικεύασ ςχολόσ) μϋχρι την παραμονό 

των εξετϊςεων (4/11/2016). 

 ...............……….............2016 

 ....... Δηλ.......... 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
και βεβαιώνεται το γνόςιο τησ υπογραφόσ 

του......................................2016 

                Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 
 
 
 
 
 
ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ 
 
(1) Δηλώνεται κατϊ περύπτωςη: Εύμαι πτυχιούχοσ Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματοσ (Α.Ε.Ι.) ό Σεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματοσ (Σ.Ε.Ι.) (π.χ. Α.Ε.Ι. Σμόμα Οικονομικόσ και 
Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ, του Παντεύου Πανεπιςτημύου).   
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υντϊςςεται από την Τπηρεςύα 
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ «Γ΄» 
Προςαρτημϋνο ςτην 6506/2/47-α΄   

από 30/5/2016 προκόρυξη. 
 

ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  
 

 
τ..… ....................................., ςόμερα την ........................,  του μηνόσ ........................................................., 

του ϋτουσ 2016, ημϋρα τησ εβδομϊδασ ................................................. και ώρα ..…............................, 

ο/η Διοικητόσ (1)  .............................................................................................................................................… 

προςκϊλεςα ενώπιόν μου τον/την ...............................................................................................…............ 

.......................................................................................... (2), που ςυγκεντρώνει τα τυπικϊ προςόντα 

για ςυμμετοχό ςτισ προαγωγικϋσ εξετϊςεισ αςτυφυλϊκων, υπαρχιφυλϊκων και 

αρχιφυλϊκων που κατϋχουν οργανικό θϋςη αςτυφύλακα, για το βαθμό του αρχιφύλακα 

γενικών καθηκόντων, και του/τησ ανακούνωςα το περιεχόμενο τησ υπ’ αριθ. 

6506/2/47-α΄ από 30/05/2016 προκόρυξησ του κ. Αρχηγού τησ Ελληνικόσ 

Αςτυνομύασ και του/τησ διευκρύνιςα τα εξόσ: 

 α. Εφόςον επιθυμεύ τη ςυμμετοχό του/τησ ςτισ ανωτϋρω εξετϊςεισ, πρϋπει να 

μασ υποβϊλει μϋχρι την 15/7/2016 τα δικαιολογητικϊ που ορύζονται ςτην προκόρυξη. 

 β. Αν επιθυμεύ να εξεταςθεύ ςε μύα ό περιςςότερεσ από τισ ξϋνεσ γλώςςεσ: 

αγγλικό, γαλλικό, γερμανικό και ιταλικό, οφεύλει να τη δηλώςει ςτην αύτηςη 

ςυμμετοχόσ του/τησ ςτο διαγωνιςμό, ςτην οπούα να αναφϋρει ςε ποια ό ποιεσ ξϋνεσ 

γλώςςεσ επιθυμεύ να εξεταςθεύ. 

 

 Ο/Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ      Ο/Η ΤΠΟΧΗΥΙΟ/Α 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ 

(1) Σύτλοσ τησ Τπηρεςύασ, βαθμόσ και 

    ονοματεπώνυμο διοικητό Τπηρεςύασ ό νομύμου αναπληρωτό  

    ό αξιωματικού που ϋχει οριςθεύ. 

(2) Βαθμόσ, Α.Γ.Μ.., ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο υποψηφύου 
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υμπληρώνεται από την Τπηρεςύα 
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ «Δ΄» 
Προςαρτημϋνο ςτην 6506/2/47-α΄ από 

30/5/2016 προκόρυξη. 
 

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

  

 

Π Ρ Ο Σ Α  Η  
 

(2)………. ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ  ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ  ΣΙ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 
ΑΣΤΥΤΛΑΚΩΝ, ΤΠΑΡΦΙΥΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΦΙΥΤΛΑΚΩΝ ΠΟΤ ΚΑΣΕΦΟΤΝ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΗ ΑΣΤΥΤΛΑΚΑ, ΓΙΑ ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΣΟΤ ΑΡΦΙΥΤΛΑΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ, ΕΣΟΤ 2016. 
 

 Ι. ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ/Η 

    Α.Γ.Μ. ............................................ 

    ΒΑΘΜΟ ...................................... 

    ΕΠΨΝΤΜΟ ...........................................................................ΟΝΟΜΑ ............................................................... 
(Με κεφαλαύα ςτην ονομαςτικό). 

 
    ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ..............................................................ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ .......................................... 
 

ΙΙ. ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ/Α 
 

α. ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 

  – ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΕ ΓΝΨΕΙ……………………………………………………………………………….......(3) 

  – ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΗ: Ημϋρα-….………………..Μόνασ-………..………. Ϊτοσ………………..  

  – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΙΑ Ε ΑΣΥΤΛΑΚΑ ό ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΟ 

ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΨΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΨΝ: Ημϋρα-………….…..Μόνασ-

………..….…   Ϊτοσ........................ 

  – ΤΝΟΛΙΚΟ ΦΡΟΝΟ  ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ  ΕΤΔΟΚΙΜΗ  ΤΠΗΡΕΙΑ  ΜΕΦΡΙ ΣΗΝ  

31/12/2016 …………………………………………………………….……………..………………..………….(4) 

– ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ …………………………..…………………………………………………....(5) 
 

β. ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΕ ΠΟΙΝΕ 
 

 1. ΚΑΣΨΣΕΡΕ: .....................................…………….........…....…............................................................... 
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
............................................................................................................................. ........................................................... 
.............................................................................................................................................. ..........................................
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... ......................................(6) 
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 2. ΑΝΨΣΕΡΕ: ...............................................................………….............................................................. 
............................................................................................................................. ...........................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. (6) 
 
 3. ΔΙΚΕ- ΚΑΣΑΔΙΚΕ: 
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................................
................................................................................................................................................................................(6) 
 
 4. ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΕ ΤΠΟΘΕΕΙ [Ε.Δ.Ε. – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Ε Π/]:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….(7) 
 
 5. ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ: 
……………………………………………………………………….…………………………………………………….. (8) 
 

γ. ΗΘΙΚΕ –ΤΛΙΚΕ ΑΜΟΙΒΕ 
........................................................................................................................................................................................
..............................................................……..................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 

 δ. ΟΤΙΑΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 

 ..........................(9) Ϊχει όλα τα προβλεπόμενα από το ϊρθρο 5 παρ. 1 εδϊφιο β΄ του 
π.δ. 82/2006 (ΥΕΚ Α΄-86) ουςιαςτικϊ προςόντα για να ςυμμετϊςχει ςτισ προαγωγικϋσ 
εξετϊςεισ για το βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων τησ Ελληνικόσ 
Αςτυνομύασ, ότοι υπηρεςιακό απόδοςη, ζόλο και ενδιαφϋρον για την Τπηρεςύα, 
πειθαρχικότητα, διαγωγό.  
 
ΙΙΙ. ΔΙΑΣΤΠΨΗ ΠΡΟΣΑΗ 
 
 ...............................(9) Προτεύνεται για ςυμμετοχό ςτισ προαγωγικϋσ εξετϊςεισ, για 

το βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, ϋτουσ 2016 

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

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

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

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

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

                                                                                             ............................................................... 2016. 

                                                                                                Ο ........................................................ 
                             (Σ.. Τπογραφό) 
                     (Ευανϊγνωςτα ονοματεπώνυμο 
                         και βαθμόσ ςυντϊκτη) 
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ΙV. ΑΠΟΥΑΗ Ή ΓΝΩΜΗ 

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

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

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

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

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

                                                                          Ο ........................................................ 
 
 
 
                             (Σ.. Τπογραφό) 
                     (Ευανϊγνωςτα ονοματεπώνυμο 
                         και βαθμόσ ςυντϊκτη) 
 
 
 
 
V.  ΑΠΟΥΑΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ (Τπ’ αριθ. 7004/5/17 απϐ 6/4/2015 (Υ.Ε.Κ. Β΄-670 
τησ 21/4/2015) Απϐφαςη Μεταβύβαςησ αρμοδιοτότων Αρχηγοϑ Ελληνικόσ 
Αςτυνομύασ ςε υφιςτϊμενα υπηρεςιακϊ ϐργανα).  
(12).............................................................................................................................................................................. 

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

 

      Αθόνα, ...............................................2016. 

              Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΚΛΑΔΟΤ  
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ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΡΟΣΑΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 
 
(1)  Σύτλοσ Τπηρεςύασ. 
(2)  Αναγρϊφεται η λϋξη «ΜΗ» για αρνητικό πρόταςη από το ςυντϊκτη. 
(3)  Κϊτοχοσ πτυχύου Α.Ε.Ι. ό Σ.Ε.Ι., 
(4) Αναγρϊφεται ο ακριβόσ ςυνολικόσ χρόνοσ πραγματικόσ υπηρεςύασ, ςύμφωνα με την   

παρϊγραφο 1 τησ προκόρυξησ. 
(5) – Τποψόφιοσ που ςυμπληρώνει τρύα (3) ϋτη πραγματικόσ υπηρεςύασ από την ϋξοδό 

του από τη χολό Αςτυφυλϊκων, μϋχρι την 31/12/2016,  ΚΩΔΙΚΟ «1». 
      – Τποψόφιοσ που εύναι κϊτοχοσ πτυχύου Α.Ε.Ι. ό Σ.Ε.Ι. και ςυμπληρώνει δύο (2) ϋτη 

πραγματικόσ υπηρεςύασ από την ϋξοδό του από τη χολό Αςτυφυλϊκων, μϋχρι την 
31/12/2016,  ΚΩΔΙΚΟ «2». 

      – Τποψόφιοσ που ϋχει ςυμπληρώςει ϋνα (1) ϋτοσ από την ϋνταξό του ςτο αςτυνομικό 
προςωπικό γενικών καθηκόντων μϋχρι την 30/5/2016 ςύμφωνα με το ν. 
3686/2008,  ΚΩΔΙΚΟ «3». 

      – Τποψόφιοσ που προϋρχεται από ειδικούσ φρουρούσ ό ςυνοριακούσ φύλακεσ, του 
απονεμόθηκε αςτυνομικό αριςτεύο ανδραγαθύασ και εντϊχθηκε ςτο αςτυνομικό 
προςωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του υπαρχιφύλακα,  ΚΩΔΙΚΟ «4». 

(6)  Αναγρϊφονται αναλυτικϊ οι πειθαρχικϋσ ποινϋσ που δεν ϋχουν διαγραφεύ.  
(7) Αναγρϊφονται αναλυτικϊ οι εκκρεμεύσ πειθαρχικϋσ ποινϋσ, κατϊ το χρόνο ςύνταξησ 

τησ παρούςασ πρόταςησ.  
(8) Αναγρϊφεται η ημερομηνύα θϋςησ του υποψηφύου ςτην εν λόγω κατϊςταςη.  
(9) Αναγρϊφεται η λϋξη «ΔΕΝ» για αρνητικό πρόταςη από το ςυντϊκτη. 
(10) Για αρνητικό πρόταςη να αναγραφούν ςυγκεκριμϋνα τα προςόντα τα οπούα 

ςτερεύται και από πού προκύπτει τούτο. 
(11)  ε περύπτωςη διαφωνύασ αιτιολογεύται επαρκώσ αυτό. 
(12) υμπληρώνεται από τον Προώςτϊμενο Κλϊδου Διοικητικόσ Τποςτόριξησ και 

Ανθρωπύνου Δυναμικού/Α.Ε.Α., ςε περύπτωςη αρνητικόσ πρόταςησ ό διαφωνύασ 
μεταξύ των αρμοδύων για τη ςύνταξη και υποβολό τησ πρόταςησ ικανότητασ.  

 
 
ΗΜΕΙΨΗ: Παρϊλειψη αναφορϊσ ςοβαρών πειθαρχικών ποινών ό εκκρεμών 

πειθαρχικών υποθϋςεων, οι οπούεσ ςυνιςτούν λόγουσ υποβολόσ αρνητικόσ 

πρόταςησ (ςύμφωνα με  το εδϊφ. β΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 5 του π.δ. 82/2006), θα 

ϋχει ωσ ςυνϋπεια την αναζότηςη πειθαρχικόσ ευθύνησ του ςυντϊκτη τησ 

πρόταςησ ικανότητασ. 
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υντϊςςεται ςτο P.o.L. απ΄ ευθεύασ ςε 
μορφό 
Ηtml αρχεύου, από τισ αρμόδιεσ Τπηρεςύεσ  
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ «Ε΄» 
Προςαρτημϋνο ςτην 6506/2/47-α΄ από         

30/5/2016  προκόρυξη. 

 
ΣΙΣΛΟ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 
ΑΡΙΘ.ΠΡΨΣ. P.o.L 
 
 
       
 
         ΠΡΟ: ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

                                                       ΑΝΘΡΨΠΙΝΨΝ ΠΟΡΨΝ/Α.Ε.Α.(Α.Μ. 1728) 
          
ΘΕΜΑ: «Προκόρυξη εξετϊςεων για την προαγωγό αςτυφυλϊκων, υπαρχιφυλϊκων και 

αρχιφυλϊκων που κατϋχουν οργανικό θϋςη αςτυφύλακα, ςτο βαθμό του αρχιφύλακα 

γενικών καθηκόντων, για κϊλυψη υφιςταμϋνων κενών οργανικών θϋςεων, ϋτουσ 

2016». 

 
ΦΕΣ: Τπ΄ αριθ. 6506/2/47-α΄ από 30/5/2016 Προκόρυξη κ. Αρχηγού Ελληνικόσ 

Αςτυνομύασ. 
 
 Τποβϊλλεται ςυγκεντρωτικό ονομαςτικό κατϊςταςη των υποψηφύων που 

δόλωςαν ςυμμετοχό ςτισ προαγωγικϋσ εξετϊςεισ αςτυφυλϊκων, υπαρχιφυλϊκων και 

αρχιφυλϊκων που κατϋχουν οργανικό θϋςη αςτυφύλακα, για το βαθμό του αρχιφύλακα 

γενικών καθηκόντων Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, ϋτουσ 2016, ωσ εξόσ : (1) 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Ο ......................................................... 
                                                                                      (Ηλεκτρονικό Τπογραφό) 
 
 
 
------------------------------------------------ 
ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ 
 
(1)Αναγρϊφονται λεπτομερώσ οι καταςτϊςεισ 
      που υποβϊλλονται, ότοι ικανών, μη ικανών, κ.ο.κ. 
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υντϊςςεται από την Τπηρεςύα 
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ «Σ΄» 
Προςαρτημϋνο ςτην 6506/2/47-α΄ από 30/5/2016 

προκόρυξη. 
 

....................................................... 
      ΣΙΣΛΟ  ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΗ  ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ   Κ  Α  Σ  Α    Σ  Α    Η    
 

Τποψηφύων που δόλωςαν ςυμμετοχό ςτισ προαγωγικϋσ εξετϊςεισ αςτυφυλϊκων, υπαρχιφυλϊκων και αρχιφυλϊκων που κατϋχουν 
οργανικό θϋςη αςτυφύλακα, για το βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, ϋτουσ 2016, των οπούων τα δικαιολογητικϊ βρϋθηκαν 
πλόρη και κανονικϊ και κρύθηκαν ομόφωνα ΙΚΑΝΟΙ. 
 

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

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΟΝΟΜΑΙΑ 
Ϋ ΕΝΣΑΞΗ 

(1) 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 

 
(2) 

ΞΕΝΕ ΓΛΨΕ 
 

ΣΟΠΟ ΕΞΕΣΑΗ 
 

          

 

……………………………2016 

Ο ......................................... 

(Σ.. Τπογραφό) 

 

(1) - Ημερομηνύα ονομαςύασ ςε αςτυφύλακα ό ημερομηνύα ϋνταξόσ του ςτο αςτυνομικό προςωπικό γενικών καθηκόντων. 
(2) – υμπληρώνει τρύα (3) ϋτη πραγματικόσ υπηρεςύασ από την ϋξοδό του από τη χολό Αςτυφυλϊκων, μϋχρι την 31/12/2016, ΚΩΔΙΚΟ «1». 
   – Εύναι κϊτοχοσ πτυχύου Α.Ε.Ι. ό Σ.Ε.Ι. και ςυμπληρώνει δύο (2) ϋτη πραγματικόσ υπηρεςύασ από την ϋξοδό του από τη χολό Αςτυφυλϊκων, μϋχρι 

την 31/12/2016, ΚΩΔΙΚΟ «2». 
     – Ϊχει ςυμπληρώςει ϋνα (1) ϋτοσ από την ϋνταξό του ςτο αςτυνομικό προςωπικό γενικών καθηκόντων μϋχρι την 30/5/2016, ςύμφωνα με το ν. 

3686/2008, ΚΩΔΙΚΟ «3». 
     – Προϋρχεται από ειδικούσ φρουρούσ ό ςυνοριακούσ φύλακεσ, του απονεμόθηκε αςτυνομικό αριςτεύο ανδραγαθύασ και εντϊχθηκε ςτο αςτυνομικό 

προςωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του υπαρχιφύλακα, ΚΩΔΙΚΟ «4». 

 

ΑΔΑ: 6ΣΑΒ465ΦΘΕ-5Θ2



 

Σελίδα 34 από 35 
 

34 

 
υντϊςςεται από την Τπηρεςύα 
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ «Ζ΄» 
Προςαρτημϋνο ςτην 6506/2/47-α΄ από 30/5/2016 

προκόρυξη. 
....................................................... 
      ΣΙΣΛΟ  ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΗ  ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ   Κ  Α  Σ  Α    Σ  Α    Η    
 

Τποψηφύων που δόλωςαν ςυμμετοχό ςτισ προαγωγικϋσ εξετϊςεισ αςτυφυλϊκων, υπαρχιφυλϊκων και αρχιφυλϊκων που κατϋχουν 
οργανικό θϋςη αςτυφύλακα, για το βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, ϋτουσ 2016, των οπούων τα δικαιολογητικϊ βρϋθηκαν 
πλόρη και κανονικϊ και οι προτϊςεισ ικανότητασ εύναι αρνητικϋσ ό υπϊρχει διαφωνύα ςυντϊκτη και αναθεωρητό. 
 

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

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΟΝΟΜΑΙΑ 
Ϋ ΕΝΣΑΞΗ 

(1) 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 

 
(2) 

ΞΕΝΕ ΓΛΨΕ 
 

ΣΟΠΟ ΕΞΕΣΑΗ 
 

          

 

……………………………2016 

Ο ......................................... 

(Σ.. Τπογραφό) 

(1). Ημερομηνύα ονομαςύασ ςε αςτυφύλακα ό ημερομηνύα ϋνταξόσ του ςτο αςτυνομικό προςωπικό γενικών καθηκόντων. 
(2) – υμπληρώνει τρύα (3) ϋτη πραγματικόσ υπηρεςύασ από την ϋξοδό του από τη χολό Αςτυφυλϊκων, μϋχρι την 31/12/2016, ΚΩΔΙΚΟ «1». 
      – Εύναι κϊτοχοσ πτυχύου Α.Ε.Ι. ό Σ.Ε.Ι. και ςυμπληρώνει δύο (2) ϋτη πραγματικόσ υπηρεςύασ από την ϋξοδό του από τη χολό Αςτυφυλϊκων, μϋχρι 

την 31/12/2016,  ΚΩΔΙΚΟ «2». 
      – Ϊχει ςυμπληρώςει ϋνα (1) ϋτοσ από την ϋνταξό του ςτο αςτυνομικό προςωπικό γενικών καθηκόντων μϋχρι την 30/5/2016, ςύμφωνα με το ν. 

3686/2008, ΚΩΔΙΚΟ «3». 
      – Προϋρχεται από ειδικούσ φρουρούσ ό ςυνοριακούσ φύλακεσ, του απονεμόθηκε αςτυνομικό αριςτεύο ανδραγαθύασ και εντϊχθηκε ςτο αςτυνομικό 

προςωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του υπαρχιφύλακα, ΚΩΔΙΚΟ «4». 
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υντϊςςεται από την Τπηρεςύα 
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ «Η΄» 
Προςαρτημϋνο ςτην 6506/2/47-α΄ από 30/5/2016 
προκόρυξη. 

....................................................... 
      ΣΙΣΛΟ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΗ  ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ   Κ  Α  Σ  Α    Σ  Α    Η    
 

Τποψηφύων που δόλωςαν ςυμμετοχό ςτισ προαγωγικϋσ εξετϊςεισ αςτυφυλϊκων, υπαρχιφυλϊκων και αρχιφυλϊκων που κατϋχουν 
οργανικό θϋςη αςτυφύλακα, για το βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, ϋτουσ 2016, για τουσ οπούουσ δεν ςυντϊχθηκε 
πρϐταςη ικανϐτητασ, επειδό τελοϑν ςε κατϊςταςη διαθεςιμϐτητασ ό ϋχουν παραπεμφθεύ ενώπιον πειθαρχικοϑ ςυμβουλύου 
(ϊρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 82/2006, όπωσ ςυμπληρώθηκε με το ϊρθρο 3 του π.δ. 3/2013 (Υ.Ε.Κ. Α-9). 
 

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

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΟΝΟΜΑΙΑ 
Ϋ ΕΝΣΑΞΗ 

(1) 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 

 
(2) 

ΞΕΝΕ ΓΛΨΕ 
 

ΣΟΠΟ ΕΞΕΣΑΗ 
 

          

 

……………………………2016 

Ο ......................................... 

(Σ.. Τπογραφό) 

(1). Ημερομηνύα ονομαςύασ ςε αςτυφύλακα ό ημερομηνύα ϋνταξόσ του ςτο αςτυνομικό προςωπικό γενικών καθηκόντων. 
(2) – υμπληρώνει τρύα (3) ϋτη πραγματικόσ υπηρεςύασ από την ϋξοδό του από τη χολό Αςτυφυλϊκων, μϋχρι την 31/12/2016, ΚΩΔΙΚΟ «1». 
– Εύναι κϊτοχοσ πτυχύου Α.Ε.Ι. ό Σ.Ε.Ι. και ςυμπληρώνει δύο (2) ϋτη πραγματικόσ υπηρεςύασ από την ϋξοδό του από τη χολό Αςτυφυλϊκων, μϋχρι την 
31/12/2016, ΚΩΔΙΚΟ «2». 
– Ϊχει ςυμπληρώςει ϋνα (1) ϋτοσ από την ϋνταξό του ςτο αςτυνομικό προςωπικό γενικών καθηκόντων μϋχρι την 30/5/2016, ςύμφωνα με το ν. 
3686/2008, ΚΩΔΙΚΟ «3». 
 – Προϋρχεται από ειδικούσ φρουρούσ ό ςυνοριακούσ φύλακεσ, του απονεμόθηκε αςτυνομικό αριςτεύο ανδραγαθύασ και εντϊχθηκε ςτο αςτυνομικό 
προςωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του υπαρχιφύλακα, ΚΩΔΙΚΟ «4». 
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