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                      Διδυμότειχο, Τρίτθ 6 Αυγοφςτου 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΛΘΪΘ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΡΟΣΫΡΙΚΟΥ ΜΕ ΫΙΑΙΑ ΑΡΟΗΘΜΙΫΣΘ 
 

Ι. ΓENIKA 
 
     1. Θ Σχολι Αςτυφυλάκων είναι Ανωτζρα Σχολι υπερδιετοφσ κφκλου ςπουδϊν, που ανικει 

ςτθν ανϊτερθ βακμίδα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, εδρεφει ςτθν Κομοτθνι του Νομοφ 
οδόπθσ, λειτουργεί ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ και υπάγεται ςτθν Αςτυνομικι 
Ακαδθμία. 

     2. Θ εκπαίδευςθ αποςκοπεί ςτο να αναπτφξει τισ ψυχικζσ, πνευματικζσ και ςωματικζσ 
ικανότθτεσ των Ειδικϊν Φρουρϊν και να δϊςει ςε αυτοφσ/-ζσ τθν επαγγελματικι 
κατάρτιςθ που είναι αναγκαία για να ανταποκρικοφν ςτθν αποςτολι τουσ. 

     3. Κζντρα Εκπαίδευςθσ Ειδικϊν Φρουρϊν (Κ.Ε.Ει.Φ.) κα λειτουργιςουν ςτα Τμιματα 
Δοκίμων Αςτυφυλάκων Κομοτθνισ, Διδυμοτείχου και εκφμνου. 

     4. Θ Σχολι Αςτυφυλάκων λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ: 
α) Του Άρκρου 41 παρ. 9 και 10 του Ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Αϋ-152/8-10-1984) «Οργανιςμόσ 

Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ», όπωσ ιςχφει. 
β) Του Ν.2800/2000 (Φ.Ε.Κ. Αϋ-41/29-2-2000) « Αναδιάρκρωςθ Υπθρεςιϊν Υ.Δ.Τ. ςφςταςθ 

Α.Ε.Α. και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 
γ) Του Ν.4249/2014 (Φ.Ε.Κ.Αϋ-73/24-03-2014) «Αναδιοργάνωςθ τθσ Ελλθνικισ 

Αςτυνομίασ», όπωσ ιςχφει . 
δ)Του Ρ.Δ.178/2014(Φ.Ε.Κ.Αϋ-281/31-12-2014) «Οργάνωςθ Υπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ 

Αςτυνομίασ». 
ε) Του Ρ.Δ. 352/1995 «Οργανιςμόσ Σχολισ Αςτυφυλάκων», όπωσ ιςχφει. 
ςτ) Του άρκρου 5 του Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και 

άλλεσ Διατάξεισ», ςε ςυνδυαςμό με τθν υπ’ αρικ. 216/2000 Γνωμοδότθςθ του 
Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ και με τισ επιφυλάξεισ του Ν. 2472/1997 
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«Ρροςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα», 
όπωσ ιςχφουν. 

η) Τθσ υπ’ αρικ. 8004/15/10-δϋ από 03-01-2018 (Φ.Ε.Κ. Βϋ-70/19-01-2018) Κοινισ 
Απόφαςθσ των Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν Εςωτερικϊν και Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ 
ωριαίασ αποηθμίωςθσ του διδακτικοφ προςωπικοφ των Σχολϊν τθσ Αςτυνομικισ 
Ακαδθμίασ». 

θ) Τθσ υπ’ αρικ. 652 από 10-03-2016 Εγκυκλίου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ιςότθτασ των 
Φφλων. 

κ) Του άρκρου 9 του Ν. 2734/99 «Ρερί ςυςτάςεων οργανικϊν κζςεων Ειδικϊν 
Φρουρϊν», όπωσ ιςχφει. 

ι) Τθσ υπ’ αρικ. 7002/12/1-ςτ’ από 27-09-1999 Υπουργικι Απόφαςθ  Υπουργϊν 
Οικονομικϊν και Δθμόςιασ Τάξθσ «Εκπαίδευςθ Ειδικϊν Φρουρϊν», όπωσ ιςχφει. 

ια) Τθσ υπ’ αρικ. 1728/19/1633352 από 02-08-2019 διαταγι Αρχθγείου Ελλθνικισ 
Αςτυνομίασ/Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ και Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνων Ρόρων/Τμιματοσ 
Εκπαιδεφςεων. 

ιβ) Tθσ υπ’ αρικ. 9707/19/1635770 από 03-08-2019 Διαταγισ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ. 
 

 
ΡΟΚΘΥΣΣΕΙ 

 
τθν πρόςλθψθ με επιλογι, διδακτικοφ προςωπικοφ με ωριαία αποηθμίωςθ για κάλυψθ 
των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν του, και καλοφν αυτοφσ/-ζσ που επικυμοφν να διδάξουν 
ςτουσ εκπαιδευόμενουσ Ειδικοφσ Ψρουροφσ κατά τθν εκπαιδευτικι περίοδο 2019, με 
διάρκεια κεωρθτικισ εκπαίδευςθσ ςαράντα πζντε(45) θμζρεσ. 
 
 

ΙΙ. ΡΟΣΟΝΤΑ ΥΡΟΪΘΨΙΫΝ – ΘΕΣΕΙΣ ΡΟΣ ΚΑΛΥΪΘ 
 
     1. Οι υποψιφιοι/-εσ πρζπει να πλθροφν τα παρακάτω απαιτοφμενα γενικά προςόντα: 

     (α) Να ζχουν τθν Ελλθνικι ικαγζνεια ι τθν ικαγζνεια Κράτουσ Μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ.               

     (β) Να μθν ζχουν ςτερθκεί τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα. 
     (γ) Να μθν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του άρκρ. 8 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α-26/09-02-2007), 

όπωσ ιςχφει. 
     (δ) Να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν νόμιμα απαλλαγεί 

από αυτζσ (για τουσ άρρενεσ υποψθφίουσ). 
     (ε) Να μθν ζχουν υπερβεί το 67ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου του ζτουσ 

διοριςμοφ τουσ. 
     (ςτ) Σε περίπτωςθ που κατζχουν δθμόςια κζςθ, να μθν υπόκεινται ςτουσ περιοριςμοφσ 

των νόμων περί πολυκεςίασ. 
(η) Να πλθροφν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλλθλικό Κϊδικα προςόντα και να μθν 

εμπίπτουν ςτα κωλφματα διοριςμοφ αυτοφ (Κεφ. Αϋ Ν. 3528/2007 ΦΕΚ Αϋ - 26/9-2-
2007),όπωσ ιςχφει.                                                                                                                                                                            

ΑΔΑ: ΩΙΝ246ΜΚ6Π-36Σ



 4 

(θ) Να ζχουν υγεία και αρτιμζλεια που να επιτρζπουν τθν άςκθςθ των κακθκόντων που 
πρόκειται να τουσ ανατεκοφν και να μθν πάςχουν από λοιμϊδθ ι μεταδοτικά 
νοςιματα. 

     (κ) Οι υποψιφιοι/-εσ που δεν προζρχονται από Αςτυνομικοφσ πρζπει υποχρεωτικά να 
κατζχουν τίτλο ςπουδϊν Ελλθνικοφ ι ιςότιμου αναγνωριςμζνου αλλοδαποφ 
Ρανεπιςτθμίου που να ανταποκρίνεται ςτο γνωςτικό αντικείμενο που επικυμοφν – 
αιτοφνται να διδάξουν. 

     (ι) Οι  υποψιφιοι/-εσ εν ενεργεία Αςτυνομικοί κα πρζπει να ζχουν αξιολογθκεί ωσ 
«εξαίρετοι» κατά τα τρία τελευταία ζτθ (ςε περίπτωςθ που δεν ζχουν λόγω 
πραγματικοφ χρόνου υπθρεςίασ αξιολογθκεί για τρία ζτθ κα πρζπει να ζχουν 
αξιολογθκεί ωσ «εξαίρετοι» είτε κατά το τελευταίο ζτοσ είτε κατά τα δφο τελευταία 
ζτθ).    

     (ια) Οι υποψιφιοι/-εσ εν ενεργεία Αςτυνομικοί κα πρζπει να ζχουν κρικεί ευμενϊσ από τα 
αρμόδια Συμβοφλια κατά τθν τελευταία κρίςθ. 

     (ιβ) Οι υποψιφιοι/-εσ εν ενεργεία Αςτυνομικοί να μθν ζχουν τιμωρθκεί για πεικαρχικά 
παραπτϊματα. 

     (ιγ) Οι υποψιφιοι/-εσ εν ςυντάξει Αςτυνομικοί, Στρατιωτικοί κ.λπ. κα πρζπει να ζχουν 
αποςτρατευτεί ωσ ευδοκίμωσ τερματίςαντεσ τθ ςταδιοδρομία τουσ. 

     (ιδ) Οι υποψιφιοι/-εσ εν ςυντάξει Αςτυνομικοί ι Στρατιωτικοί κ.λπ. κα πρζπει να 
διακζτουν επαγγελματικι πείρα και μόρφωςθ ςτο γνωςτικό αντικείμενο που 
επικυμοφν – αιτοφνται να διδάξουν θ οποία να προκφπτει από τθν Υπθρεςία τουσ ςτο 
Σϊμα και τθν  επιμόρφωςι τουσ ςτο ίδιο αντικείμενο και να διακζτουν διδακτικι 
ικανότθτα και πείρα. 

 
     2. Θ Σχολι Αςτυφυλάκων / Κζντρο Εκπαίδευςθσ Ειδικϊν Φρουρϊν Διδυμοτείχου 

προκθρφςςει προσ κάλυψθ, τισ κατωτζρω κζςεισ διδακτικοφ προςωπικοφ (τακτικϊν – 
αναπλθρωματικϊν) ςτα ακόλουκα μακιματα:   

 
α) ΘΕΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΫΝ-ΑΝΑΡΛΘΫΜΑΤΙΚΫΝ-ΒΟΘΘΫΝ 

    
 
 
 

Μακιματα με βακμό 

 Τακτικοί Αναπλθρωμα
τικοί 

Βοθκοί  

1.Στοιχεία Ροινικοφ Δικαίου  
α. Ροινικόσ Κϊδικασ 

2 
                                 
         5 

         -- 

β. Ροινικι Δικονομία 
2 

                     
         5 

         -- 

2. Στοιχεία Συνταγματικοφ Δικαίου –
Ανκρϊπινα Δικαιϊματα  

2 
                       
         5 

         -- 
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3. Οργανιςμόσ- Κανονιςμοί Ελλθνικισ  
Αςτυνομίασ 

2 
                      
         5 

         -- 

4.Θζματα Ρροςταςίασ Επιςιμων Ρροςϊπων 2          5 -- 

5.Θζματα Ψροφρθςθσ Στόχων – Φποπτα 
άτομα 

2          5 -- 

6. Αυτοάμυνα – Αυτοπροςταςία  

α. Αυτοάμυνα 2 5 3 

β. Αυτοπροςταςία 2           5 -- 

7. Οπλοτεχνικι – Σκοποβολι 2           5 -- 

8. Εξουδετζρωςθ βομβϊν – εκρθκτικϊν  
    μθχανιςμϊν – μζτρα προςταςίασ 

2           5           -- 

9. Κοινά Ευρωπαϊκά Ρρότυπα Ψφλαξθσ 
Συνόρων 

2           5           -- 

Μακιματα χωρίσ βακμό 

1. Ρρϊτεσ βοικειεσ 2           5           -- 

2. Σωματικι αγωγι 11           5 -- 

 
β) Τα ειδικά προςόντα που απαιτοφνται για τθν κάλυψθ των παραπάνω κζςεων είναι τα 
ακόλουκα : 

 
 (1) Στοιχεία Ροινικοφ Δικαίου (Ροινικόσ Κϊδικασ, Ροινικι Δικονομία): 

    α) Για το αντικείμενο του Ροινικοφ Κϊδικα του μακιματοσ «Στοιχεία Ροινικοφ 
Δικαίου» : 
Να κατζχουν Ρτυχίο Νομικοφ Τμιματοσ Νομικισ Σχολισ ι Ιςότιμου Τμιματοσ 
αναγνωριςμζνου αλλοδαποφ Ρανεπιςτθμίου.  
  Σε περίπτωςθ μθ κάλυψθσ εν όλω ι εν μζρει των προκθρυχκειςϊν κζςεων 
από υποψιφιουσ/-εσ ζχοντεσ τα ανωτζρω προςόντα να εξεταςκεί θ 
περίπτωςθ κάλυψθσ όςων κζςεων εκ των προκθρυχκειςϊν δεν καλφφκθςαν 
με υποψιφιουσ/-εσ πτυχιοφχουσ άλλων Τμθμάτων Σχολϊν θμεδαπϊν 
Ρανεπιςτθμίων ι ιςότιμων Τμθμάτων αναγνωριςμζνων αλλοδαπϊν 
Ρανεπιςτθμίων, των οποίων το αντικείμενο του πτυχίου ςχετίηεται με ςυναφζσ 
ι ςχετικό με το γνωςτικό αντικείμενο του εν λόγω μακιματοσ.  

β) Για το αντικείμενο τθσ Ροινικισ Δικονομίασ του μακιματοσ «Στοιχεία 
Ροινικοφ Δικαίου»:  
Να κατζχουν Ρτυχίο Νομικοφ Τμιματοσ Νομικισ Σχολισ ι Ιςότιμου Τμιματοσ 
αναγνωριςμζνου αλλοδαποφ Ρανεπιςτθμίου. 
  Σε περίπτωςθ μθ κάλυψθσ εν όλω ι εν μζρει των προκθρυχκειςϊν κζςεων 
από υποψιφιουσ/-εσ ζχοντεσ τα ανωτζρω προςόντα να εξεταςκεί θ 
περίπτωςθ κάλυψθσ όςων κζςεων εκ των προκθρυχκειςϊν δεν καλφφκθςαν 
με υποψιφιουσ/-εσ πτυχιοφχουσ άλλων Τμθμάτων Σχολϊν θμεδαπϊν 
Ρανεπιςτθμίων ι ιςότιμων Τμθμάτων αναγνωριςμζνων αλλοδαπϊν 
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Ρανεπιςτθμίων, των οποίων το αντικείμενο του πτυχίου ςχετίηεται με ςυναφζσ 
ι ςχετικό με το γνωςτικό αντικείμενο του εν λόγω μακιματοσ  

 
 (2) Στοιχεία Συνταγματικοφ Δικαίου - Ανκρϊπινα Δικαιϊματα: 

Να κατζχουν Ρτυχίο Νομικοφ Τμιματοσ Νομικισ Σχολισ ι Ιςότιμου Τμιματοσ 
αναγνωριςμζνου αλλοδαποφ Ρανεπιςτθμίου. 
 Σε περίπτωςθ μθ κάλυψθσ εν όλω ι εν μζρει των προκθρυχκειςϊν κζςεων 

από υποψιφιουσ/-εσ ζχοντεσ τα ανωτζρω προςόντα να εξεταςκεί θ περίπτωςθ 
κάλυψθσ όςων κζςεων εκ των προκθρυχκειςϊν δεν καλφφκθςαν με 
υποψιφιουσ/-εσ πτυχιοφχουσ άλλων Τμθμάτων Σχολϊν θμεδαπϊν Ρανεπιςτθμίων 
ι ιςότιμων Τμθμάτων αναγνωριςμζνων αλλοδαπϊν Ρανεπιςτθμίων, των οποίων 
το αντικείμενο του πτυχίου ςχετίηεται με ςυναφζσ ι ςχετικό με το γνωςτικό 
αντικείμενο του εν λόγω μακιματοσ. 

      
 (3) Οργανιςμόσ – Κανονιςμοί Ελλθνικισ Αςτυνομίασ: 

Να είναι εν ενεργεία Αςτυνομικοί. 
- Σε περίπτωςθ που δεν καταςτεί δυνατι θ κάλυψθ του αρικμοφ των κζςεων που 

ζχουν προκθρυχκεί, από εν ενεργεία Αςτυνομικοφσ,  δυνατόν αυτζσ να 
καλυφκοφν από εν ςυντάξει Αςτυνομικοφσ. 

 
 (4) Θζματα Ρροςταςίασ Επιςιμων Ρροςϊπων: 

 Να είναι εν ενεργεία Αςτυνομικοί. 
 - Σε περίπτωςθ που δεν καταςτεί δυνατι θ κάλυψθ του αρικμοφ των κζςεων που 

ζχουν προκθρυχκεί, από εν ενεργεία Αςτυνομικοφσ,  δυνατόν αυτζσ να 
καλυφκοφν από εν ςυντάξει Αςτυνομικοφσ. 

 
 (5) Θζματα Ψροφρθςθσ Στόχων- Φποπτα άτομα: 

Να είναι εν ενεργεία Αςτυνομικοί. 
- Σε περίπτωςθ που δεν καταςτεί δυνατι θ κάλυψθ του αρικμοφ των κζςεων που 

ζχουν προκθρυχκεί, από εν ενεργεία Αςτυνομικοφσ,  δυνατόν αυτζσ να 
καλυφκοφν από εν ςυντάξει Αςτυνομικοφσ. 

 
 (6) Αυτοάμυνα – Αυτοπροςταςία: 

 α) Για το αντικείμενο τθσ αυτοάμυνασ του μακιματοσ τθσ «Αυτοάμυνασ 
– Αυτοπροςταςίασ»: 
Να είναι: 
εν ενεργεία Αςτυνομικοί 
εν ςυντάξει Αςτυνομικοί και Στρατιωτικοί 
Οι ανωτζρω να ζχουν υποςτεί ι να ζχουν  παρακολουκιςει: 
1) Είτε εκπαίδευςθ ςε κζματα παρουςίαςθσ – επίδειξθσ νζων μορφϊν 

τεχνογνωςίασ και τεχνικισ διδαςκαλίασ ςε πρακτικά μακιματα τθσ 
Σχολισ Αςτυφυλάκων. 

2) Είτε εκπαίδευςθ ςε κζματα εκπαιδευτϊν παιδαγωγικισ 
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ψυχολογίασ, επικοινωνίασ και ολυμπιακισ τεχνογνωςίασ. 
3) Είτε εκπαίδευςθ ςε κζματα Αυτοάμυνασ – Αυτοπροςταςίασ, 

Οπλοτεχνικισ – Σκοποβολισ, Αςκιςεων Ρυκνισ Τάξθσ. 
4) Είτε Σχολείο κατάρτιςθσ Εκπαιδευτϊν Αςτυνομικϊν Σχολϊν. 
5) Είτε εκπαίδευςθ ςε κζματα Εκπαιδευτϊν του μόνιμου Ρροςωπικοφ 

τθσ Σχολισ Αςτυφυλάκων. 
6) Είτε εκπαίδευςθ ςε κζματα λειτουργίασ Σχολείου Εκπαιδευτϊν 

Αςτυνομικϊν Σχολϊν. 
 7) Είτε εκπαίδευςθ ςε κζματα τεχνικϊν εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα 

Αυτοάμυνασ – Αυτοπροςταςίασ, Οπλοτεχνικισ Σκοποβολισ. 
8) Είτε κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ εκπαιδευτικοφ 

προςωπικοφ. 
9) Είτε ςεμινάριο Αυτοπροςταςίασ. 
10)Είτε εκπαίδευςθ ςτον τρόπο λειτουργίασ χειριςμοφ και 

εγκατάςταςθσ λογιςμικοφ ςτουσ εξομοιωτζσ διαχείριςθσ κρίςιμων 
αςτυνομικϊν καταςτάςεων. 

11) Είτε ςχολείο οπλιςμοφ του ΚΕΤΧ (ΡΑΤΑ). 
12) Είτε μετεκπαίδευςθ ςε κζματα Αυτοάμυνασ – Αυτοπροςταςίασ, 

Οπλοτεχνικισ – Σκοποβολισ. 
13) Είτε ςχολείο ειδικισ ςωματικισ εκπαίδευςθσ ςτισ μεκόδουσ 

Αυτοάμυνασ – Αυτοπροςταςίασ, ΤΗΟΥΝΤΟ – ΚΑΑΤΕ – ΑΙ  ΚΙΝΤΟ. 
14) Είτε εκπαίδευςθ ςτθ Σχολι Μετεκπαίδευςθσ ςε κζματα 

Ψυχολογίασ – Ραιδαγωγικισ – Επικοινωνίασ – Τεχνικζσ 
Εκπαιδευτικοφ Χαρακτιρα – Αυτοάμυνασ – Αυτοπροςταςίασ – 
Οπλοτεχνικισ – Σκοποβολισ. 

15) Είτε εκπαίδευςθ Αξιωματικϊν τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ, ωσ 
εκπαιδευτζσ κεμάτων Αςτυνομικισ Αυτοάμυνασ, Αυτοπροςταςίασ, 
Οπλοτεχνικισ και Αμυντικισ Σκοποβολισ. 

16) Είτε να διακζτουν ανάλογθ διδακτικι εμπειρία ςτισ Σχολζσ τθσ 
Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ. 

Εκτόσ των κατεχόντων  κάποιο ι κάποια από τα ανωτζρω αναφερόμενα 
προςόντα, δυνατόν να επιλεγοφν ωσ βοθκοί και ιδιϊτεσ ςτο εν λόγω 
μάκθμα για κάλυψθ  των προκθρυχκειςϊν κζςεων με τα εξισ προςόντα:  

 Ρτυχιοφχοι Τμθμάτων Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ 
(Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ι ιςότιμων τμθμάτων αναγνωριςμζνων αλλοδαπϊν 
Ρανεπιςτθμίων με ειδικότθτα TAEKWONDO ι JUDO ι πυγμαχία ι πάλθ ι 
παρεμφερϊν ειδικοτιτων, ωσ βοθκοί. 

 Ρροπονθτζσ/-τριεσ ακλθμάτων πολεμικϊν-μαχθτικϊν τεχνϊν των οποίων το 
πτυχίο είναι αναγνωριςμζνο και από τθ Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ και 
από τθν οικεία ομοςπονδία. 

 Από γνωρίηοντεσ - κατζχοντεσ πολεμικζσ-μαχθτικζσ τζχνεσ, ζχοντεσ 
προχπθρεςία ςτθ διδαςκαλία του εν λόγω μακιματοσ τουλάχιςτον ενόσ 
ζτουσ ςε Σχολζσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ.  
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     β) Για το αντικείμενο τθσ αυτοπροςταςίασ του μακιματοσ τθσ «Αυτοάμυνασ – 

Αυτοπροςταςίασ» : 
Να είναι: 
 εν ενεργεία Αςτυνομικοί  
 εν ςυντάξει Αςτυνομικοί   
Οι ανωτζρω να ζχουν υποςτεί ι να ζχουν  παρακολουκιςει: 

 1) Είτε εκπαίδευςθ ςε κζματα παρουςίαςθσ – επίδειξθσ νζων μορφϊν 
τεχνογνωςίασ και τεχνικισ διδαςκαλίασ ςε πρακτικά μακιματα τθσ Σχολισ 
Αςτυφυλάκων. 

2) Είτε εκπαίδευςθ ςε κζματα εκπαιδευτϊν παιδαγωγικισ ψυχολογίασ, 
επικοινωνίασ και ολυμπιακισ τεχνογνωςίασ. 

 3) Είτε εκπαίδευςθ ςε κζματα Αυτοάμυνασ – Αυτοπροςταςίασ, Οπλοτεχνικισ 
– Σκοποβολισ, Αςκιςεων Ρυκνισ Τάξθσ. 

4) Είτε Σχολείο κατάρτιςθσ Εκπαιδευτϊν Αςτυνομικϊν Σχολϊν. 
5) Είτε εκπαίδευςθ ςε κζματα Εκπαιδευτϊν του μόνιμου Ρροςωπικοφ τθσ 

Σχολισ Αςτυφυλάκων. 
 6) Είτε εκπαίδευςθ ςε κζματα λειτουργίασ Σχολείου Εκπαιδευτϊν 

Αςτυνομικϊν Σχολϊν. 
7) Είτε εκπαίδευςθ ςε κζματα τεχνικϊν εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα 

Αυτοάμυνασ – Αυτοπροςταςίασ, Οπλοτεχνικισ Σκοποβολισ. 
8) Είτε κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ. 
9) Είτε ςεμινάριο Αυτοπροςταςίασ. 
10) Είτε εκπαίδευςθ ςτον τρόπο λειτουργίασ χειριςμοφ και εγκατάςταςθσ 

λογιςμικοφ ςτουσ εξομοιωτζσ διαχείριςθσ κρίςιμων αςτυνομικϊν 
καταςτάςεων. 11) Είτε ςχολείο οπλιςμοφ του ΚΕΤΧ (ΡΑΤΑ). 

12) Είτε μετεκπαίδευςθ ςε κζματα Αυτοάμυνασ – Αυτοπροςταςίασ, 
Οπλοτεχνικισ – Σκοποβολισ. 

13) Είτε ςχολείο ειδικισ ςωματικισ εκπαίδευςθσ ςτισ μεκόδουσ Αυτοάμυνασ – 
Αυτοπροςταςίασ, ΤΗΟΥΝΤΟ – ΚΑΑΤΕ – ΑΙ  ΚΙΝΤΟ. 

14) Είτε εκπαίδευςθ ςτθ Σχολι Μετεκπαίδευςθσ ςε κζματα Ψυχολογίασ – 
Ραιδαγωγικισ – Επικοινωνίασ – Τεχνικζσ Εκπαιδευτικοφ Χαρακτιρα – 
Αυτοάμυνασ – Αυτοπροςταςίασ – Οπλοτεχνικισ – Σκοποβολισ. 

 15) Είτε εκπαίδευςθ Αξιωματικϊν τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ, ωσ 
εκπαιδευτζσ κεμάτων Αςτυνομικισ Αυτοάμυνασ, Αυτοπροςταςίασ, 
Οπλοτεχνικισ και Αμυντικισ Σκοποβολισ.  

16) Είτε να διακζτουν ανάλογθ διδακτικι εμπειρία ςτισ Σχολζσ τθσ 
Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ. 

-  Σε περίπτωςθ που και πάλι δεν καλυφκοφν οι προκθρυχκείςεσ κζςεισ, 
δυνατόν αυτζσ να καλυφκοφν από Αςτυνομικοφσ, αφοφ υποςτοφν προσ 
τοφτο κατάλλθλθ ενθμζρωςθ. 

 
 (7)  Οπλοτεχνικι – Σκοποβολι: 

ΑΔΑ: ΩΙΝ246ΜΚ6Π-36Σ



 9 

Να είναι: 
 εν ενεργεία Αςτυνομικοί 
 εν ςυντάξει Αςτυνομικοί και Στρατιωτικοί 
Οι ανωτζρω  να ζχουν υποςτεί ι να ζχουν παρακολουκιςει: 
α) Είτε εκπαίδευςθ ςε κζματα παρουςίαςθσ – επίδειξθσ νζων μορφϊν 

τεχνογνωςίασ και τεχνικισ διδαςκαλίασ ςε πρακτικά μακιματα τθσ Σχολισ 
Αςτυφυλάκων. 

β) Είτε εκπαίδευςθ ςε κζματα εκπαιδευτϊν παιδαγωγικισ ψυχολογίασ, 
επικοινωνίασ και ολυμπιακισ τεχνογνωςίασ. 

γ) Είτε εκπαίδευςθ ςε κζματα Αυτοάμυνασ – Αυτοπροςταςίασ, Οπλοτεχνικισ – 
Σκοποβολισ, Αςκιςεων Ρυκνισ Τάξθσ. 

δ) Είτε Σχολείο κατάρτιςθσ Εκπαιδευτϊν Αςτυνομικϊν Σχολϊν. 
ε) Είτε εκπαίδευςθ ςε κζματα Εκπαιδευτϊν του μόνιμου Ρροςωπικοφ τθσ 

Σχολισ Αςτυφυλάκων. 
ςτ) Είτε εκπαίδευςθ ςε κζματα λειτουργίασ Σχολείου Εκπαιδευτϊν 

Αςτυνομικϊν Σχολϊν. 
η) Είτε εκπαίδευςθ ςε κζματα τεχνικϊν εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα Αυτοάμυνασ 

– Αυτοπροςταςίασ, Οπλοτεχνικισ Σκοποβολισ. 
θ) Είτε κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ. 
κ) Είτε ςεμινάριο Αυτοπροςταςίασ. 
ι) Είτε εκπαίδευςθ ςτον τρόπο λειτουργίασ χειριςμοφ και εγκατάςταςθσ 

λογιςμικοφ ςτουσ εξομοιωτζσ διαχείριςθσ κρίςιμων αςτυνομικϊν 
καταςτάςεων. 

ια) Είτε ςχολείο οπλιςμοφ του ΚΕΤΧ (ΡΑΤΑ). 
ιβ) Είτε μετεκπαίδευςθ ςε κζματα Αυτοάμυνασ – Αυτοπροςταςίασ, 

Οπλοτεχνικισ – Σκοποβολισ. 
ιγ) Είτε εκπαίδευςθ ςτθν Δ.Τ.Ε.Ν.Ε. ωσ Οπλουργοί. 
ιδ) Είτε εκπαίδευςθ ςτθ Σχολι Μετεκπαίδευςθσ ςε κζματα Ψυχολογίασ – 

Ραιδαγωγικισ – Επικοινωνίασ – Τεχνικζσ Εκπαιδευτικοφ Χαρακτιρα – 
Αυτοάμυνασ – Αυτοπροςταςίασ – Οπλοτεχνικισ – Σκοποβολισ. 

ιε) Είτε εκπαίδευςθ Αξιωματικϊν τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ, ωσ εκπαιδευτζσ 
κεμάτων Αςτυνομικισ Αυτοάμυνασ, Αυτοπροςταςίασ, Οπλοτεχνικισ και 
Αμυντικισ Σκοποβολισ. 

ιςτ) Είτε να διακζτουν ανάλογθ διδακτικι εμπειρία ςτισ Σχολζσ τθσ 
Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ. 

 
 (8) Εξουδετζρωςθ βομβϊν – εκρθκτικϊν μθχανιςμϊν – μζτρα προςταςίασ: 

 εν ενεργεία Αςτυνομικοί και Στρατιωτικοί 
 εν ςυντάξει Αςτυνομικοί και Στρατιωτικοί 

 
(9) Κοινά Ευρωπαϊκά Ρρότυπα Ψφλαξθσ Συνόρων: 

      Να είναι:  
 εν ενεργεία Αςτυνομικοί.  
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 εν ςυντάξει Αςτυνομικοί. 
 
 
 
 
(10)   Ρρϊτεσ βοικειεσ:  

Να κατζχουν Ρτυχίο Τμιματοσ Ιατρικισ Σχολισ με ειδικότθτα ι άνευ ειδικότθτασ, 
ι ιςότιμου Τμιματοσ αναγνωριςμζνου αλλοδαποφ Ρανεπιςτθμίου, ι Ρτυχίο 
Νοςθλευτικισ Α.Ε.Ι. 
 Σε περίπτωςθ μθ κάλυψθσ εν όλω ι εν μζρει των προκθρυχκειςϊν κζςεων 
από υποψιφιουσ/-εσ ζχοντεσ τα ανωτζρω προςόντα να εξεταςκεί θ περίπτωςθ 
κάλυψθσ όςων κζςεων εκ των προκθρυχκειςϊν δεν καλφφκθςαν με 
υποψιφιουσ πτυχιοφχουσ άλλων Τμθμάτων Σχολϊν τθσ Τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ ι ιςότιμων Τμθμάτων αναγνωριςμζνων αλλοδαπϊν 
Ρανεπιςτθμίων, των οποίων το αντικείμενο του πτυχίου ςχετίηεται με ςυναφζσ ι 
ςχετικό με το γνωςτικό αντικείμενο του εν λόγω μακιματοσ.  

 
(11)  Σωματικι αγωγι – Ακλθτιςμόσ:  

Να κατζχουν Ρτυχίο Τμιματοσ Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ 
(Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ι ιςότιμου Τμιματοσ αναγνωριςμζνου αλλοδαποφ Ρανεπιςτθμίου. 

 
γ) Ππου δεν αναφζρεται ρθτά ωσ προχπόκεςθ θ ιδιότθτα που απαιτείται για τθν 

επιλογι των υποψθφίων, κεωρείται ότι θ επιλογι κα γίνεται από υποψιφιουσ/-εσ 
προερχόμενοι από όλεσ τισ κατθγορίεσ υποψθφίων (ιδιϊτεσ/-ιδεσ, δθμοςίουσ 
υπαλλιλουσ, αςτυνομικοφσ εν ενεργεία και εν ςυντάξει, κ.λ.π). 

 
δ) Ππου αναφζρονται αςτυνομικοί ςτθν προκιρυξθ, περιλαμβάνονται Ειδικοί Ψρουροί 

και Συνοριακοί Ψφλακεσ. 
 

      
ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΘΚΟΝΤΑ – ΥΡΟΩΕΫΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΡΟΣΫΡΙΚΟΥ 

  
      Το διδακτικό προςωπικό ζχει τα ακόλουκα κακικοντα και υποχρεϊςεισ.  

1. Να διδάςκει ολόκλθρθ τθν φλθ που κακορίηεται από το γενικό και αναλυτικό 
πρόγραμμα τθσ Σχολισ Αςτυφυλάκων. 

2. Να οργανϊνει και προγραμματίηει το χρόνο διδαςκαλίασ του μακιματοσ.  
3. Να χρθςιμοποιεί τα οπτικοακουςτικά μζςα του Κζντρου Εκπαίδευςθσ Ειδικϊν 

Φρουρϊν, εφόςον αυτό ςυντελεί ςτθν καλφτερθ ανάπτυξθ του μακιματοσ. 
4. Να καταβάλλει κάκε προςπάκεια για τθν προαγωγι τθσ εκπαίδευςθσ και να 

ειςθγείται αρμόδια τθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων. 
5.  Να εξαςφαλίηει τάξθ και πεικαρχία ςτο διδακτιριο, κατά τθν ϊρα τθσ διδαςκαλίασ 

και για κάκε παρεκτροπι ενθμερϊνει το Διοικθτι του Κζντρου Εκπαίδευςθσ Ειδικϊν 
Φρουρϊν. 
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6. Να επικοινωνεί και ςυνεργάηεται ςυχνά με τουσ ςυναδζλφουσ, του ίδιου κφκλου 
μακθμάτων (ποινικϊν – κοινωνικϊν, κ.λ.π), ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ομοιόμορφθ 
πρόοδοσ τθσ διδακτζασ φλθσ. 

7. Να προςζρχεται τθν κακοριςμζνθ ϊρα και ειδοποιεί ζγκαιρα το αρμόδιο γραφείο 
του Κ.Ε.ΕΙ.Φ. ςε περίπτωςθ κωλφματοσ. Επιπλζον για να εξαςφαλιςτεί θ ςυνεχισ ροι 
ςτθ διδαςκαλία τθσ προβλεπόμενθσ διδακτζασ φλθσ, χωρίσ κενά και άςκοπεσ 
επαναλιψεισ, οι τακτικοί κακθγθτζσ/-τριεσ οφείλουν, ςε περίπτωςθ κωλφματοσ, να 
ενθμερϊνουν τουσ αναπλθρωματικοφσ κακθγθτζσ/-τριεσ (ςτο χϊρο εργαςίασ ι τθν 
οικία τουσ) περί του ειδικότερου αντικειμζνου διδαςκαλίασ, προκειμζνου να 
προετοιμάηονται κατάλλθλα. 

8. Να ενθμερϊνει το Διοικθτι του Κζντρου Εκπαίδευςθσ Ειδικϊν Φρουρϊν, ςχετικά με 
τθν πρόοδο των εκπαιδευόμενων Ειδικϊν Φρουρϊν και ειςθγείται τθν 
αντικατάςταςθ, τροποποίθςθ ι ανακεϊρθςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, με 
ςκοπό τθν προςαρμογι τοφτων προσ τισ εξελίξεισ τθσ επιςτιμθσ. 

9. Να καταβάλλει προςπάκεια για τθν πρακτικοποίθςθ τθσ διδαςκαλίασ:  
 α) με τθ χρθςιμοποίθςθ πρακτικϊν παραδειγμάτων αναφζροντασ περιςτατικά από 

τθν επικαιρότθτα ι γεγονότα του παρελκόντοσ που απαςχόλθςαν τθν Αςτυνομία 
και τθν κοινι γνϊμθ, με κριτικι των εφςτοχων και άςτοχων ενεργειϊν του 
προςωπικοφ τθσ που επενζβθ.  

  β)   Με τθν ανάλυςθ πραγματικϊν ςυμβάντων και τθ δθμιουργία εικονικϊν 
περιςτατικϊν, όπου κα προςεγγίηονται, κατά το δυνατό, οι πραγματικζσ 
ςυνκικεσ αςτυνόμευςθσ, ςτα οποία με τθ ςυμμετοχι των Εκπαιδευόμενων 
Ειδικϊν Φρουρϊν ςε διάφορουσ ρόλουσ (δράςτθ, πακόντα, μάρτυρα, 
επεμβαίνοντοσ αςτυνομικοφ), κα δίδονται οδθγίεσ – παρατθριςεισ ωσ προσ το 
ορκό ι μθ τθσ αντιμετϊπιςθσ. 

γ) Δίδοντασ ςτουσ/ςτισ εκπαιδευόμενουσ/-εσ Ειδικοφσ Φρουροφσ υποδείγματα 
ςεναρίων, πραγματικϊν ι μθ, πάνω ςτα οποία να προβλθματίηονται και να 
καλοφνται να δίνουν ζγγραφεσ ι προφορικζσ απαντιςεισ, και εν ςυνεχεία δε, να 
διεξάγεται ςυηιτθςθ και να δίδεται θ ορκι λφςθ. 

      
10. Κατά τθ διδαςκαλία των μακθμάτων να εφαρμόηει το ςφςτθμα διπλισ 

κατεφκυνςθσ (διδάςκων/-ουςα – εκπαιδευόμενοσ/-νθ), υπό τφπον διαλογικισ 
ςυηιτθςθσ προσ εμπζδωςθ των γνϊςεων και εξαςφάλιςθ τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ 
των εκπαιδευομζνων ςτθ διδαςκαλία. 

11. Να διακρίνεται για αντικειμενικότθτα και απροςωπολθψία. Να αποφεφγει τθν 
ανοχι, να καταδικάηει τθν αμζλεια και να επαινεί τθν καλι επίδοςθ, ϊςτε να 
δθμιουργείται πνεφμα ευγενοφσ άμιλλασ μεταξφ των εκπαιδευομζνων. 

12. Να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ του Κζντρου Εκπαίδευςθσ των Ειδικϊν Φρουρϊν 
που διδάςκει. 

13. Να εφαρμόηει κάκε άλλθ υποχρζωςθ που απορρζει από το Ρ.Δ.352/1995 
«Οργανιςμόσ Σχολισ Αςτυφυλακϊν», όπωσ ιςχφει. 
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 ΙV.   ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ- ΣΥΝΕΚΤΙΜΫΜΕΝΑ ΡΟΣΟΝΤΑ 
 
     1. Κατά τθν αξιολόγθςθ, κρίςθ και επιλογι των υποψθφίων κα λαμβάνονται υπόψθ και κα 

ςυνεκτιμϊνται τα παρακάτω κριτιρια - προςόντα, κατά περίπτωςθ μακιματοσ, χωρίσ να 
είναι υποχρεωτικι θ τιρθςθ τθσ ςειράσ που αναγράφονται:  

 Θ κατοχι βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν ςτο γνωςτικό αντικείμενο που αιτείται να διδάξει . 

 Θ κατοχι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςτο γνωςτικό αντικείμενο που αιτείται να διδάξει. 

 Θ κατοχι διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο που αιτείται να διδάξει. 

 Το κατάλλθλο για δθμόςιο λειτουργό ικοσ. 

 Θ επιτυχισ και μακροχρόνια διδακτικι προχπθρεςία ςτθν Σχολι Αςτυφυλάκων ι 
άλλεσ αςτυνομικζσ ι ςτρατιωτικζσ ςχολζσ ι ςε άλλα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ 
Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, δθμοςίου ι ιδιωτικοφ φορζα. 

 Θ αξιολόγθςθ τθσ διδαςκαλίασ ςτθ Σχολι Αςτυφυλάκων από το εκπαιδευόμενο 
προςωπικό, με ςυμπλιρωςθ ειδικοφ εντφπου κατά τα προθγοφμενα ζτθ, εφόςον 
αυτά τθροφνται ςτο αρχείο τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ, κακϊσ και οι προτάςεισ – 
διαπιςτϊςεισ του Διοικθτι τθσ Σχολισ και του Διοικθτι του οικείου Τμιματοσ. 

 Θ ανελλιπισ παρουςία των διδαςκόντων κατά τισ προθγοφμενεσ ςυνεργαςίεσ με τθν 
Σχολι Αςτυφυλάκων. 

 Θ ευδόκιμθ αποφοίτθςθ από το Τμιμα Επαγγελματικισ Μετεκπαίδευςθσ Στελεχϊν ι 
τθ Σχολι Εκνικισ Αςφαλείασ.  

 Θ διδακτικι ικανότθτα και πείρα και θ εν γζνει εμπειρία ςτο γνωςτικό αντικείμενο 
που ενδιαφζρεται, επικυμεί και αιτείται να διδάξει.  

 Θ αξιολόγθςθ  ωσ «εξαίρετοσ» είτε κατά το τελευταίο είτε κατά τα δφο τελευταία είτε 
κατά τα τρία τελευταία ζτθ (αναλόγωσ του πραγματικοφ χρόνου υπθρεςίασ).  

 Θ κατοχι «εξαιρζτωσ» των ουςιαςτικϊν προςόντων του βακμοφ τουσ, των 
ανκυπαςτυνόμων, αρχιφυλάκων και αςτυφυλάκων, ωσ επίςθσ και θ μθ φπαρξθ  
ελαττωμάτων ι ελλείψεων ςε αυτοφσ.   

 Θ ευμενισ κρίςθ από τα αρμόδια ςυμβοφλια κατά τθν τελευταία κρίςθ.  

 Θ τιμωρία ι μθ για πεικαρχικά παραπτϊματα.  

 Συγγραφικό ζργο αυτοτελζσ ι ςε ςυνεργαςία με τρίτουσ, ςχετικό με το  γνωςτικό 
αντικείμενο που ενδιαφζρεται, επικυμεί και αιτείται να διδάξει. 

 Θ υπθρεςιακι εναςχόλθςθ, θ εμπειρία και θ ωσ εκ τοφτου μεγαλφτερθ και 
πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ, υπευκυνότθτα και εγκυρότθτα πλθροφοριϊν επί του 
διδακτζου γνωςτικοφ αντικειμζνου. 

 Θ εμπειρία από τθν ενάςκθςθ του αςτυνομικοφ λειτουργιματοσ ςε Αςτυνομικζσ 
Υπθρεςίεσ από διάφορεσ κζςεισ.  

 Για τουσ/τισ εν ςυντάξει αςτυνομικοφσ ι ςτρατιωτικοφσ κ.λ.π. θ αποςτρατεία τουσ ωσ 
ευδοκίμωσ τερματίςαντεσ τθ ςταδιοδρομία τουσ.  

 Θ κατοχι, από μζρουσ των εν ςυντάξει Αςτυνομικϊν ι Στρατιωτικϊν κ.λ.π., 
επαγγελματικισ και επιμορφωτικισ εμπειρίασ ςτο γνωςτικό αντικείμενο που 
επικυμοφν να διδάξουν, ωσ επίςθσ και θ επιμόρφωςι τουσ ςτο ίδιο γνωςτικό 
αντικείμενο.    
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 Επαγγελματικι εναςχόλθςθ, είτε ςτον ιδιωτικό τομζα, είτε ωσ ελεφκεροσ/-θ 
επαγγελματίασ, ςτο γνωςτικό αντικείμενο που επικυμεί να διδάξει.  

 Δεφτεροσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε ςυναφζσ  ι άλλο γνωςτικό αντικείμενο. 

 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςε ςυναφζσ ι άλλο γνωςτικό αντικείμενο. 

 Διδακτορικό δίπλωμα ςε ςυναφζσ ι άλλο γνωςτικό αντικείμενο. 

 Θ κατοχι πτυχίου πολεμικϊν τεχνϊν. 

 Θ γνϊςθ χειριςμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. 

 Θ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ. 

 Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ. 

 Βραβεία από επιςτθμονικοφσ φορείσ ςε αντικείμενο ςυναφζσ με αυτό τθσ αιτοφμενθσ  
κζςθσ. 

 Θ κατοχι πιςτοποίθςθσ από τοn Αρμόδιο Εκνικό Οργανιςμό Ριςτοποίθςθσ 
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ωσ εκπαιδευτισ ενθλίκων. 

 Υποτροφίεσ. 

 Και ότι άλλο ικελε προςκομιςτεί προκειμζνου λθφκεί ανάλογα υπόψθ για τθν 
επιλογι του/τθσ υποψιφιου/-ιασ ωσ διδακτικό προςωπικό. 

 
     2. Θ Σχολι Αςτυφυλάκων (Κζντρο Εκπαίδευςθσ Ειδικϊν Φρουρϊν Διδυμοτείχου) διατθρεί το 

δικαίωμα: 
 Να καλζςει υποψιφιουσ/-εσ όταν απαιτοφνται διευκρινιςεισ επί των υποβλθκζντων 

δικαιολογθτικϊν. 
 
     3.    Θ Σχολι Αςτυφυλάκων (Κζντρο Εκπαίδευςθσ Ειδικϊν Φρουρϊν Διδυμοτείχου) επίςθσ 

διατθρεί το δικαίωμα τθσ μθ καλφψεωσ (μερικϊσ ι ολικϊσ) των απαιτουμζνων κζςεων ι 
ωρϊν για κάποιο μάκθμα. Διατθρεί επίςθσ το δικαίωμα να μθν καλεί για διδαςκαλία 
διοριςμζνο διδακτικό προςωπικό ςε περίπτωςθ που μεταβλθκοφν οι εκπαιδευτικζσ τθσ 
ανάγκεσ. 

 
     4. Θ Σχολι Αςτυφυλάκων (Κζντρο Εκπαίδευςθσ Ειδικϊν Φρουρϊν Διδυμοτείχου) ζχει τθν 

υποχρζωςθ ςφμφωνα με το Ν.4305/2014, όπωσ ιςχφει, να πραγματοποιεί επαλικευςθ 
τθσ γνθςιότθτασ των δικαιολογθτικϊν και πιςτοποιθτικϊν των υποψθφίων κακθγθτϊν 
που διορίςτθκαν. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι διορίςτθκαν με βάςθ ψευδι και 
αναλθκι δικαιολογθτικά, κα ανακαλείται ο διοριςμόσ τουσ και κα κινείται θ διαδικαςία 
για τθν ποινικι τουσ δίωξθ. 
 

     5.  Διευκρινίηεται ότι οι υποψιφιοι/-εσ κα αποκλείονται από τθ διαδικαςία επιλογισ, χωρίσ 
καμία ειδοποίθςθ από τθν Υπθρεςία, ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ: 
     α) Πταν τα δικαιολογθτικά είναι ελλιπι, 
     β) Πταν αυτά δεν πλθροφν τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ και, 
     γ) Πταν δεν υποβάλλονται εμπρόκεςμα. 
 

     6. Ζκδοςθ αποτελεςμάτων 
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       Τα αποτελζςματα επιλογισ διδακτικοφ προςωπικοφ με ωριαία αποηθμίωςθ για 
κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν τθσ Σχολισ Αςτυφυλάκων/Κζντρο Εκπαίδευςθσ 
Ειδικϊν Ψρουρϊν Διδυμοτείχου, για τθν εκπαιδευτικι περίοδο 2019, θα δημοςιευτοφν 
- ανακοινωθοφν ςτην ιςτοςελίδα του Διαφγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr). 
 
 

V. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ 
 

     1. Πςοι/-εσ επικυμοφν να προςλθφκοφν ςτισ παραπάνω κζςεισ πρζπει να υποβάλλουν (εντόσ 
φακζλου με διάφανο εξϊφυλλο) μζχρι τθν 14.00 ϊρα τθσ 22-08-2019 τα ακόλουκα 
ζντυπα – δικαιολογθτικά ςτο Κζντρο Εκπαίδευςθσ Ειδικϊν Φρουρϊν Διδυμοτείχου με 
βάςθ ότι αυτά κα είναι: 

      - Αρικμθμζνα, με ενιαία αρίκμθςθ, από τθν πρϊτθ μζχρι τθν τελευταία ςελίδα του 
τελευταίου δικαιολογθτικοφ. 

       - Καταγεγραμμζνα ςε πίνακα περιεχομζνων, ςτον οποίο κα αναγράφεται ο/οι 
αρικμόσ/-οί ςελίδασ/-ων του κακενόσ. 

       Επιςθμαίνεται ότι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν εγκυρότθτα ι μθ τθσ 
υποβαλλόμενθσ αίτθςθσ και των δικαιολογθτικϊν, είναι ο/θ ίδιοσ/ια  ο/θ αιτϊν/-
οφςα. 

 
         (α) Υποχρεωτικά: 
(1) Αίτθςθ επί του αντιςτοίχου εντφπου τθσ Σχολισ, όπου υποχρεωτικά επικολλάται 

ζγχρωμθ φωτογραφία διαςτάςεων 4Χ3 εκ. Θ αίτθςθ πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνθ 
και υπογεγραμμζνθ από τον ίδιο τον υποψιφιο και εφόςον δεν τθν προςκομίηει 
αυτοπροςϊπωσ, πρζπει να είναι κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ του, 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

(2) Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα ςχετικά με τισ ςπουδζσ, το διδακτικό και ςυγγραφικό  
ζργο, κακϊσ και τθν προχπθρεςία. 

(3) Ζντυπο ατομικϊν και επαγγελματικϊν ςτοιχείων αιτοφντων επί του αντίςτοιχου 
εντφπου τθσ Σχολισ. 

(4)  Αντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ του/τθσ αιτοφντοσ/-ςασ. 
(5)   Αντίγραφο τίτλου ι τίτλων ςπουδϊν. 
(6)  Ριςτοποιθτικό ιςοτιμίασ από το ΔΟΑΤΑΡ (πρϊθν ΔΙΚΑΤΣΑ) αν οι τίτλοι ςπουδϊν 

ζχουν απονεμθκεί από Ρανεπιςτιμιο του εξωτερικοφ. 
(7) Αντίγραφο Φφλλου Μθτρϊου για τουσ υποψιφιουσ/-εσ Αξιωματικοφσ εν αποςτρατεία 

(ε.α.), ςτο οποίο να εμφαίνεται ότι ζχουν αποςτρατευκεί ωσ ευδοκίμωσ 
τερματίςαντεσ τθ ςταδιοδρομία τουσ. Σε περίπτωςθ που δεν εμφαίνεται αυτό – 
ευδοκίμωσ τερματίςαντεσ τθ ςταδιοδρομία – να προςκομίςουν άλλο δικαιολογθτικό 
που να βεβαιϊνει αυτό.   

(8) Υπεφκυνθ διλωςθ του Νόμου 1599/96, κατά περίπτωςθ ςτθν οποία να δθλϊνουν ότι: 
         Ρλθροφν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλλθλικό Κϊδικα, προςόντα και δεν 

εμπίπτουν ςτα κωλφματα διοριςμοφ αυτοφ (Κεφ. Α’ Ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α - 26/9-2-
2007), όπωσ ιςχφει.  
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      Δεν κατζχουν δθμόςια κζςθ ι ςτθν περίπτωςθ που κατζχουν δθμόςια κζςθ, 
διλωςθ για τθν κατθγορία, το βακμό και το είδοσ τθσ κατεχόμενθσ εκ μζρουσ τουσ 
κζςεωσ και ότι ζχουν υπ’ όψιν τουσ περιοριςμοφσ των Νόμων περί πολυκεςίασ. 
      Ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι ζχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτζσ. (για τουσ άρρενεσ υποψθφίουσ). 
       Δεν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του άρκρου 8 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α 26/9-2-
2007), όπωσ ιςχφει. 
      Ζχουν τθν Ελλθνικι ικαγζνεια ι τθν ικαγζνεια Κράτουσ Μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ. 

      Ζχουν υγεία και αρτιμζλεια που επιτρζπουν τθν άςκθςθ των κακθκόντων που 
πρόκειται να τουσ ανατεκοφν και δεν πάςχουν από λοιμϊδθ ι μεταδοτικά 
νοςιματα. 
     Τα αναγραφόμενα ςτθν αίτθςθ, ςτο ζντυπο ατομικϊν και επαγγελματικϊν 
ςτοιχείων και ςτο Βιογραφικό Σθμείωμα των αιτοφντων, είναι απολφτωσ ακριβι. 

 
           2.  Οι ενδιαφερόμενοι/-εσ για περιςςότερα του ενόσ μακιματα κα ζχουν τθ   δυνατότθτα 

να τα αναγράφουν αυτά, κατά ςειρά προτίμθςθσ, ςτθν αίτθςι τουσ, με τθν οποία κα 
υποβάλλουν πλιρθ φάκελο δικαιολογθτικϊν, όπωσ παραπάνω. 

     
       3. Πλα τα δικαιολογθτικά, να προςκομίηονται ςε απλά φωτοαντίγραφα ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014, όπωσ ιςχφει. Οποιοδιποτε ξενόγλωςςο 
ζγγραφο – δικαιολογθτικό κα ςυνοδεφεται και από επίςθμθ μετάφραςθ. 

 
       4. Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 17/2002 από 07-02-2002 απόφαςθ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ 

Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, δίνεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ των υποψθφίων 
ςε ςτοιχεία που αφοροφν τουσ λοιποφσ ςυνυποψιφιουσ προκειμζνου να αςκιςουν τα 
δικαιϊματα προςβολισ των ςχετικϊν αποφάςεων ι πινάκων, ςφμφωνα με τθ νόμιμθ 
διαδικαςία.  
 
                 

VI. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΣΤΘ ΣΩΟΛΘ – ΑΡΟΗΘΜΙΫΣΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΫΝ – 
ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ 

                                
         1. Θ εκπαίδευςθ ςτθν Σχολι διεξάγεται, κατά κφριο λόγο, από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι και 

από ϊρεσ 06:00-23:00. Είναι ενδεχόμενο όμωσ να πραγματοποιθκεί και εκτόσ των 
ανωτζρω αναφερομζνων  θμερϊν και ωρϊν (Σάββατο, Κυριακι, αργίεσ), για 
αντιμετϊπιςθ τυχόν εκτάκτων αναγκϊν τθσ Σχολισ, για τισ οποίεσ κα οι διδάςκοντεσ κα 
ενθμερϊνονται το ταχφτερο δυνατό. Για τθν ζκτακτθ απαςχόλθςι τουσ κατά τα 
τελευταία χρονικά διαςτιματα, κα αποηθμιωκοφν με τθν προβλεπόμενθ ωριαία 
αποηθμίωςθ. 

         2. Θ ωριαία αποηθμίωςθ των προςλθφκζντων ωρομιςκίων κακθγθτϊν-τριϊν κακορίηεται 
από τθν διαλαμβανόμενθ (η) ςχετικι. 
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3. Θ Σχολι διατθρεί το δικαίωμα λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ, που υπογράφεται μεταξφ 
αυτισ και του διοριςκζντοσ διδάςκοντοσ, όταν αυτόσ δθλϊςει ότι δεν είναι ςε κζςθ να 
αναλάβει τθν παραπάνω υποχρζωςθ.    

4. Για τουσ αιτοφντεσ ςυνταξιοφχουσ ιςχφουν επιπλζον οι διατάξεισ του άρκρου 20 του 
Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σφςτθμα κοινωνικισ αςφάλειασ – Μεταρρφκμιςθ αςφαλιςτικοφ – 
ςυνταξιοδοτικοφ ςυςτιματοσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

 5. Για τουσ ιδιϊτεσ κακθγθτζσ που κα προςλθφκοφν με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ 
δικαίου οριςμζνου χρόνου απαιτοφνται παραςτατικά από τα οποία να προκφπτουν: 

 Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 

 Αρικμόσ Μθτρϊου Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Α.Μ.Κ.Α.) 

 Αρικμόσ Μθτρϊου Ενιαίου Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Ε.Φ.Κ.Α. πρϊθν 
Ι.Κ.Α.-Α.Μ.Ι.Κ.Α.) 

 Ι.Β.Α.Ν. λογαριαςμοφ τράπεηασ ωσ πρϊτοσ δικαιοφχοσ. 
 

VII. ΥΡΟΒΟΛΘ ΑΙΤΘΣΕΫΝ 
 

 Θ υποβολι των αιτιςεων με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν πρόςλθψθ κα γίνεται 
μζχρι τθν 14.00 ϊρα τθσ 22-08-2019 , προςωπικά από τουσ υποψιφιουσ/-εσ ι από 
εξουςιοδοτθμζνουσ αντιπροςϊπουσ τουσ ςτο Κζντρο Εκπαίδευςθσ Ειδικϊν Φρουρϊν  
Διδυμοτείχου. 

Επίςθσ, είναι δυνατι θ υποβολι των αιτιςεων και ταχυδρομικά ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ. 
Μετά τθν 22-08-2019 ΔΕΝ κα γίνουν δεκτζσ αιτιςεισ. 

 
 

VIII. ΕΡΙΚΟΙΝΫΝΙΑ - ΡΛΘΟΨΟΙΕΣ 
 

     Λοιπζσ πλθροφορίεσ και λεπτομζρειεσ παρζχονται από το Τμιμα Δοκίμων 
Αςτυφυλάκων Διδυμοτείχου /Γραφείο Σπουδϊν και Δθμ. Σχζςεων  ςτο τθλζφωνο 
2553026681-82-83-84 (ταχυδρομικι διεφκυνςθ : Κ.Ε.ΕΙ.Φ. Διδυμοτείχου εντόσ 
εγκαταςτάςεων Τμιματοσ Δοκίμων Αςτυφυλάκων Διδυμοτείχου 1ο  χιλ.   επαρχ. οδοφ 
Διδ/χου-Μεταξάδων τ.κ. 68300 Διδυμότειχο ( Αρμόδιοι : Αςτυνόμοσ Βϋ ΛΑΜΡΟΥΔΘ 
Μαρία και Υπαςτυνόμοσ Α’ ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ  Σαβ. Μιχαιλ). 

 
 
 
              Διδυμότειχο, 06/08/2019 
               Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ 
 
                                                                                          Κωνςταντίνοσ ΒΛΑΧΟΣ 
                                                                                      Αςτυνομικόσ Υποδιευκυντισ 
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΩΟΜΕΝΫΝ ΤΫΝ ΥΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΫΝ ΕΓΓΑΨΫΝ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΙΘΜΟΣ ΕΓΓΑΨΟΥ ΑΡΟ ΑΙΘΜΟ 
ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΕΩΣ ΑΙΘΜΟ 
ΣΕΛΙΔΑΣ 
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ΙΔΙΟΤΘΤΑ ΜΕ ΤΘΝ ΟΡΟΙΑ ΥΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Θ ΑΙΤΘΣΘ 

ΕΛ. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ  
 

ΔΘΜ. ΥΡΑΛΛΘΛΟΣ   
 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ   
(ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΘΣ ΕΛ. ΑΣ. Θ 

ΑΛΛΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ) 

ΕΝ ΕΝΕΓΕΙΑ   
(ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ, 

ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΟΣ Κ.Λ.Ρ.) 

ΑΛΛΟ (Αναφζρεται): 

 
   

ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΡΟΛΙΤΘ 
ΑΩΘΓΕΙΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΘ ΑΚΑΔΘΜΙΑ 
ΣΩΟΛΘ   ΑΣΤΥΨΥΛΑΚΫΝ 

                          Κ.Ε.ΕΙ.Ψ. Διδυμοτείχου 
              Αρμόδιοι: Α/Βϋ ΛΑΜΡΟΥΔΘ Μαρία 
                                 Υ/Αϋ ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ Μιχαιλ 

Αρικ. Ρρωτ. Αίτθςθσ 

…………………………….. 

Φωτογραφία 

Θμ/νία υποβολισ Αίτθςθσ 
…………………………….. 

 

ΑΙΤΘΣΘ 
 

Ρερί προςλιψεωσ ςε κζςθ Διδακτικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ με ωριαία αποηθμίωςθ ςτθ Σχολι 
Αςτυφυλάκων (Κζντρο Εκπαίδευςθσ Ειδικϊν Φρουρϊν Διδυμοτείχου), για τθν 

Εκπαιδευτικι περίοδο 2019. 
 

ΡΟΣ: ΣΧΟΛΘ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ/ΚΕΝΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΥΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
 

Ο/Θ υπογεγραμμζνοσ/-θ           Υποβάλλω υποψθφιότθτα για να 
προςλθφκϊ με ωριαία αποηθμίωςθ, ςε 
κζςθ Διδακτικοφ Εκπαιδευτικοφ 
Ρροςωπικοφ ςτθ Σχολι Αςτυφυλάκων / 
Κζντρο Εκπαίδευςθσ Ειδικϊν Φρουρϊν  
……………, προκειμζνου να διδάξω το/τα 
μάκθμα/μακιματα**: 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
          Επιςυνάπτω φωτοαντίγραφα 
Τίτλου ι Τίτλων Σπουδϊν και 
Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ κακϊσ και  
          α) Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα 
ςχετικά με τισ ςπουδζσ, το διδακτικό και 
ςυγγραφικό  μου ζργο, κακϊσ και τθν 
προχπθρεςία μου. 
          β) Ζντυπο ατομικϊν και 
επαγγελματικϊν ςτοιχείων υπό τφπον 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ επί του αντίςτοιχου 
εντφπου τθσ Σχολισ. 
          γ) Ριςτοποιθτικό ιςοτιμίασ από το 
ΔΟΑΤΑΡ ( πρϊθν ΔΙΚΑΤΣΑ), κακόςον οι 

ΕΡΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΡΑΤΩΝΥΜΟ: 

ΜΘΤΩΝΥΜΟ: 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ (ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΘ): 

ΘΜ/ΝΙΑ  ΓΕΝΝΘΣΘΣ: 

ΤΟΡΟΣ ΓΕΝΝΘΣΘΣ: 

Δ.A.Τ.: 

ΘΜΕ. ΕΚΔΟΣΘΣ: 

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΧΘ: 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ: 

Αρ. Μθτρϊου Αςφάλιςθσ: 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑ:                            ΒΑΘΜΟΣ: 

ΥΡΘΕΣΙΑ ΡΟΥ ΥΡΘΕΤΩ*: 

ΟΔΟΣ: 

ΑΙΘΜΟΣ:                    Τ.Κ.: 

ΡΟΛΘ: 

ΤΘΛ. ΟΙΚΙΑΣ:                    ΤΘΛ. ΕΓΑΣΙΑΣ: 

ΑΛΛΟ ΤΘΛ.: 

ΑΦΜ:                                    ΔΟΥ: 
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ΑΓΑΜΟΣ/Θ     ΕΓΓΑΜΟΣ/Θ     Αρικ. τζκνων: τίτλοι ςπουδϊν μου ζχουν απονεμθκεί 
από Ρανεπιςτιμιο του εξωτερικοφ.  
          δ) Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 
1599/96.  
          Τα επιςυναπτόμενα ζγγραφα 
υποβάλλονται με ενιαία αρίκμθςθ όλων 
των ςελίδων. Επίςθσ ςασ υποβάλλω και 
πίνακα περιεχομζνων των 
υποβαλλομζνων εγγράφων.*** 

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: 

A.M.K.A…………………………………………………………….. 

 
ΡΑΑΤΘΘΣΘ: 
*  Συμπλθρϊνεται από τουσ Αςτυνομικοφσ, Στρατιωτικοφσ και Δθμόςιουσ Υπάλλθλουσ 
** Στθν αίτθςθ είναι δυνατό να αναγράφονται περιςςότερα του ενόσ μακιματα, ςφμφωνα με 
αναφερόμενα ςτθν προκιρυξθ. 

*** Επιςημαίνεται ότι όςοι υποβάλλουν ελλιπι δικαιολογθτικά ι δεν ζχουν τισ νόμιμεσ 
προχποκζςεισ, αποκλείονται από τθ διαδικαςία επιλογισ. 
 
 
 
 
 ……………………………………20….. 

Ο ι Θ Αιτ………. 
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Το παρόν ζντυπο επζχει κζςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ενϊπιον Δθμόςιασ Αρχισ 
 

ΕΝΤΥΡΟ ΑΤΟΜΙΚΫΝ ΚΑΙ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΫΝ ΣΤΟΙΩΕΙΫΝ 
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΣΑΣ 

 

ΕΡΩΝΥΜΟ: ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΘΣΘΣ:                

ΟΝΟΜΑ: ΤΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΘΣ: 

ΡΑΤΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ: 

ΑΙΘ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΘΤΑΣ: 
 
1. ΜΑΘΘΜΑ/MAΘΘΜΑΤΑ ΡΟΥ ΕΡΙΘΥΜΫ ΝΑ ΔΙΔΑΞΫ KATA ΣΕΙΑ ΡΟΤΙΜΘΣΘΣ (Δυνατι θ αίτθςθ και 
για τθ διδαςκαλία άλλων μακθμάτων). 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ΡΤΥΩΙΑ, ΔΙΡΛΫΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΡΟΥΔΫΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΡΟΥ 
ΕΡΙΘΥΜΫ ΝΑ ΔΙΔΑΞΫ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΘ ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ 
ΧΟΝΟΛΟΓΙΑ 
ΑΡΟΚΤΘΣΘΣ 

ΤΙΤΛΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΤΙΤΛΟΥ** 

(Αρικμθτικά) 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ* 
……………………………………… 

 
 
 

   

ΜΕΤΑΡΤΥΩΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ* 
………………………………………………………. 

 
 
 

   

ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΟ ΔΙΡΛΫΜΑ* 
……………………………………………. 

 
 
 

   

 
3. ΡΤΥΩΙΑ, ΔΙΡΛΫΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΡΟΥΔΫΝ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΘΜΑΤΟΣ ΡΟΥ 
ΕΡΙΘΥΜΫ ΝΑ ΔΙΔΑΞΫ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΘ ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ 
ΧΟΝΟΛΟΓΙΑ 
ΑΡΟΚΤΘΣΘΣ 

ΤΙΤΛΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΤΙΤΛΟΥ** 

(Αρικμθτικά) 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ* 
……………………………………………… 

 
 
 

   

ΜΕΤΑΡΤΥΩΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ* 
………………………………………………………. 

 
 
 

   

ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΟ ΔΙΡΛΫΜΑ* 
……………………………………………………… 
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4. ΡΤΥΩΙΑ, ΔΙΡΛΫΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΡΟΥΔΫΝ ΑΛΛΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΘ ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ 
ΧΟΝΟΛΟΓΙΑ 
ΑΡΟΚΤΘΣΘΣ 

ΤΙΤΛΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΤΙΤΛΟΥ** 

(Αρικμθτικά) 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ* 
………………………………………………………. 

 
 
 

   

ΜΕΤΑΡΤΥΩΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ* 
……………………………………………………… 

 
 
 

   

ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΟ ΔΙΡΛΫΜΑ* 
………………………………………………………… 

 
 
 

   

 
ΡΑΑΤΘΘΣΘ: 
*  Οι αλλοδαποί τίτλοι ςπουδϊν πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το ΔΟΑΤΑΡ/ΔΙΚΑΤΣΑ. 
** Θ αναγραφι του βακμοφ πτυχίου (αρικμθτικά) είναι υποχρεωτικι. 
 
5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΡΟΧΡΘΕΣΙΑ ΣΩΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΟΥ ΕΡΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ 
 

Α/Α ΦΟΕΑΣ - ΣΧΟΛΘ ΘΕΣΘ - ΚΑΘΘΚΟΝΤΑ 
ΔΙΑΚΕΙΑ 

ΑΡΟ - ΕΩΣ 

    

    

    

    
    

 

6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΡΟΧΡΘΕΣΙΑ ΣΥΝΑΨΘΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΟΥ ΕΡΙΘΥΜΫ ΝΑ ΔΙΔΑΞΫ 

α)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

β)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

γ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 
 
 

7. ΔΙΔΑΚΤΙΚΘ ΡΟΧΡΘΕΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

α)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

β)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

γ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 
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8. ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΑΨΟΫΝΤΑ ΕΝ ΕΝΕΓΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 
Ζχω Υπθρεςιακι εμπειρία που ζχει ςχζςθ με το αντικείμενο που επικυμϊ να διδάξω και θ οποία 
προκφπτει από τθν Υπθρεςία μου ςτισ κάτωκι Υπθρεςίεσ (αναφζρεται και ο χρόνοσ Υπθρεςίασ ςε αυτζσ). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Θ Υπθρεςιακι μόρφωςι μου ςχετικά με το αντικείμενο που επικυμϊ να διδάξω προκφπτει από 

τα κατωτζρω αναφερόμενα (αναφζρονται Εκπαιδεφςεισ, ςυμμετοχι ςε ςεμινάρια κ.λ.π.) και αποκτικθκε 
κατά τθ διάρκεια τθσ μζχρι τϊρα Υπθρεςίασ μου. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Επίςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ Υπθρεςίασ μου απζκτθςα και τθν κατωτζρω αναφερόμενθ μόρφωςθ 

θ οποία είναι ςυναφισ με το γνωςτικό αντικείμενο που επικυμϊ να διδάξω (αναφζρονται Εκπαιδεφςεισ, 
ςυμμετοχι ςε ςεμινάρια κ.λ.π.) που αποκτικθκε κατά τθ διάρκεια τθσ μζχρι τϊρα Υπθρεςίασ μου. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Επίςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ Υπθρεςίασ μου απζκτθςα επιπλζον και τθν κατωτζρω αναφερόμενθ 

μόρφωςθ (αναφζρονται Εκπαιδεφςεισ, ςυμμετοχι ςε ςεμινάρια κ.λ.π.) που αποκτικθκε κατά τθ 
διάρκεια τθσ μζχρι τϊρα Υπθρεςίασ μου. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Επίςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ Υπθρεςίασ μου απζκτθςα και τθν κατωτζρω αναφερόμενθ 

επιμόρφωςθ θ οποία είναι ςχετικι με το γνωςτικό αντικείμενο που επικυμϊ να διδάξω (αναφζρονται 
Μετεκπαιδεφςεισ, ςυμμετοχι ςε ςεμινάρια κ.λ.π.) που αποκτικθκε κατά τθ διάρκεια τθσ μζχρι τϊρα 
Υπθρεςίασ μου. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Επίςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ Υπθρεςίασ μου απζκτθςα και τθν κατωτζρω αναφερόμενθ 

επιμόρφωςθ θ οποία είναι ςυναφισ με το γνωςτικό αντικείμενο που επικυμϊ να διδάξω (αναφζρονται 
Μετεκπαιδεφςεισ, ςυμμετοχι ςε ςεμινάρια κ.λ.π.) που αποκτικθκε κατά τθ διάρκεια τθσ μζχρι τϊρα 
Υπθρεςίασ μου. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΑΨΟΫΝΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΩΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ, ΣΤΑΤΙΫΤΙΚΟΥΣ, ΡΥΟΣΒΕΣΤΕΣ, 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥΣ Κ.Λ.Ρ. 
(Συμπλθρϊνεται μόνο από εν ςυντάξει Αςτυνομικοφσ ι Στρατιωτικοφσ κ.λ.π.) 
Διακζτω/Δεν διακζτω (διαγράφεται το αναλθκζσ) επαγγελματικι πείρα και μόρφωςθ ςτο γνωςτικό 
αντικείμενο που επικυμϊ να διδάξω θ οποία προκφπτει από τθν Υπθρεςία μου ςτο Σϊμα και τθν 
επιμόρφωςι μου ςτο ίδιο αντικείμενο. 
 
 
Τα ανωτζρω προκφπτουν: 
 
α) Θ επαγγελματικι μου πείρα από τθν Υπθρεςία μου ςτισ κάτωκι Υπθρεςίεσ, το αντικείμενο των οποίων 
ζχει ςχζςθ με το γνωςτικό αντικείμενο που επικυμϊ να διδάξω (αναφζρεται και ο χρόνοσ Υπθρεςίασ ςε 
αυτό). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Επίςθσ θ επαγγελματικι μου πείρα προκφπτει και από τθν Υπθρεςία μου ςτισ κατωτζρω Υπθρεςίεσ, το 
αντικείμενο των οποίων είναι ςυναφζσ με το γνωςτικό αντικείμενο που επικυμϊ να διδάξω. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
β) Θ μόρφωςι μου ςχετικά με το αντικείμενο που επικυμϊ να διδάξω, προκφπτει από τα κατωτζρω 
αναφερόμενα (αναφζρονται Εκπαιδεφςεισ, ςυμμετοχι ςε ςεμινάρια κ.λ.π.) και αποκτικθκε κατά τθν 
πορεία τθσ Υπθρεςιακισ μου ςταδιοδρομίασ. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
 Επίςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ Υπθρεςιακισ μου ςταδιοδρομίασ απζκτθςα επιπλζον και τθν 

κατωτζρω αναφερόμενθ μόρφωςθ (αναφζρονται Εκπαιδεφςεισ, ςυμμετοχι ςε ςεμινάρια κ.λ.π.). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
γ) Επίςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ Υπθρεςιακισ μου ςταδιοδρομίασ απζκτθςα και τθν κατωτζρω 
αναφερόμενθ επιμόρφωςθ θ οποία είναι ςχετικι με το γνωςτικό αντικείμενο που επικυμϊ να διδάξω 
(αναφζρονται Εκπαιδεφςεισ, ςυμμετοχι ςε ςεμινάρια κ.λ.π.) και αποκτικθκε κατά τθν πορεία τθσ 
Υπθρεςιακισ μου ςταδιοδρομίασ…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 
 Επίςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ Υπθρεςιακισ μου ςταδιοδρομίασ απζκτθςα επιπλζον και τθν 

κατωτζρω αναφερόμενθ επιμόρφωςθ (αναφζρονται Μετεκπαιδεφςεισ, ςυμμετοχι ςε ςεμινάρια κ.λ.π.) 
και αποκτικθκε κατά τθν πορεία τθσ Υπθρεςιακισ μου ςταδιοδρομίασ. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΡΟΧΡΘΕΣΙΑ ΕΩΟΝΤΑΣ ΣΩΕΣΘ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΟΥ ΕΡΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ 
ΔΙΔΑΞΕΤΕ (ΕΓΑΣΙΑΚΘ) 
Ράνω ςτο αντικείμενο που επικυμείτε να διδάξετε και αποδεικνφεται από επίςθμα ςτοιχεία: 
(Από εν ςυντάξει Αςτυνομικοφσ, Στρατιωτικοφσ ςυμπλθρϊνεται θ επαγγελματικι εμπειρία που 
αποκτικθκε είτε πριν τθν κατάταξι τουσ είτε μετά τθν αποςτρατεία τουσ). 
(Είδοσ εργαςίασ, εργοδότθσ, κζςθ, διάρκεια, άςκθςθ ελεφκερου επαγγζλματοσ κ.λ.π.) 

α)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

β)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

 

γ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘΣ ΕΜΡΕΙΙΑΣ ΣΕ ΕΤΘ: …………(Αρικμθτικά) 
 
11. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΑΡΑΣΩΟΛΘΣΘ (ΣΘΜΕΙΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ) 
 

α) Κατζχετε Δθμόςια Θζςθ: ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Αν ΝΑΙ, ποια ακριβϊσ κζςθ κατζχετε; (Να γράψετε αναλυτικά ςτοιχεία για το αντικείμενό ςασ Κατθγορία 
- Βακμό). 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
β) Αςκείτε ελεφκερο επάγγελμα απαςχόλθςθσ: ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Αν ΝΑΙ, προςδιορίςτε ακριβϊσ τθν απαςχόλθςι ςασ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 γ) Άλλθ Επαγγελματικι Απαςχόλθςθ: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 
 δ) Άνεργοσ ……………. 
 
12. ΣΥΓΓΑΨΙΚΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ (Συγγραφικό ζργο των ενδιαφερομζνων, όπωσ μελζτεσ, βιβλία κλπ, 
ςυναφι με τθν ειδικότθτά τουσ, να ςυνυποβάλλεται με τα δικαιολογθτικά τουσ κακϊσ και αντίτυπο των 
εργαςιϊν τουσ εφόςον υπάρχουν). 
 
α) ΣΩΕΤΙΚΘ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΟΥ ΕΡΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ 
Αναφζρατε τον τίτλο του ςυγγράμματοσ, τον χρόνο ζκδοςθσ, εκδοτικό οίκο, ςελίδεσ και ότι άλλο ςτοιχείο 
χρειάηεται για τθν αξιολόγθςι του. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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β) ΣΥΝΑΨΘΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΟΥ ΕΡΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ 
Αναφζρατε τον τίτλο του ςυγγράμματοσ, τον χρόνο ζκδοςθσ, εκδοτικό οίκο, ςελίδεσ και ότι άλλο ςτοιχείο 
χρειάηεται για τθν αξιολόγθςι του. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
γ) ΑΛΛΘ ΣΥΓΓΑΨΙΚΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 
Αναφζρατε τον τίτλο του ςυγγράμματοσ, τον χρόνο ζκδοςθσ, εκδοτικό οίκο, ςελίδεσ και ότι άλλο ςτοιχείο 
χρειάηεται για τθν αξιολόγθςι του. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
δ) ΣΥΓΓΑΨΘ ΑΘΫΝ (χρόνοσ ζκδοςθσ κ.λ.π.) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
13. ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΕΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 
α) ΣΩΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΟΥ ΕΡΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
β) ΣΥΝΑΨΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΟΥ ΕΡΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
γ) ΑΛΛΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΕΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
14. ΞΕΝΕΣ ΓΛΫΣΣΕΣ (ΫΣ ΣΥΝΕΚΤΙΜΫΜΕΝΑ ΡΟΣΟΝΤΑ) 
 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΡΛΩΜΑ ΕΡΙΡΕΔΟ 

  ΑΙΣΤΘ ΓΝΩΣΘ 
ΡΟΛΥ ΚΑΛΘ 

ΓΝΩΣΘ 
ΚΑΛΘ ΓΝΩΣΘ 

ΑΓΓΛΙΚΘ     

ΓΑΛΛΙΚΘ     

ΓΕΜΑΝΙΚΘ     

ΩΣΙΚΘ     

ΑΛΛΘ ΓΛΩΣΣΑ     
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15. ΓΝΫΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΫΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΫΝ (ΫΣ ΣΥΝΕΚΤΙΜΫΜΕΝΟ ΡΟΣΟΝ) (Ριςτοποίθςθ όπωσ 
περιγράφεται ςτθν προκιρυξθ) 
 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

WORD  

EXCEL  

POWER POINT  
 
16. ΛΟΙΡΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΕΙΣ (ΡΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΨΕΟΝΤΑΙ ΡΑΑΡΑΝΫ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
17. ΒΑΒΕΥΣΕΙΣ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
 
 
18. ΣΥΜΜΕΤΟΩΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΙΑ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
19. ΡΟΡΤΥΩΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΙΔΟΣΕΙΣ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
20. ΥΡΟΤΟΨΙΕΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
21. ΑΘΛΘΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΙΣΕΙΣ (Αφορά τουσ Κακθγθτζσ Φυςικισ Αγωγισ)  

ΑΓΩΝΙΣΜΑ/ΟΜΑΔΑ ΘΕΣΘ ΕΤΟΣ 

   
   

   

   
   

   

   

 
22. Είμαι διακζςιμοσ/θ για όλεσ τισ ϊρεσ και τισ θμζρεσ  που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ ι είμαι 
διακζςιμοσ μόνο τισ κατωτζρω αναφερόμενεσ ϊρεσ και θμζρεσ: 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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23. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΩΕΙΑ 
Σθμειϊςτε οποιαδιποτε άλλα ςτοιχεία επικυμείτε να δθλϊςετε ςυμπλθρωματικά: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
24. Αποδζχομαι τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ, αφοφ ςε 
ςυντρζχουςα περίπτωςθ και εφόςον το ηθτιςω, μου αναλυκοφν, επεξθγθκοφν, κ.λ.π. αυτοί/ζσ από τθν 
Υπθρεςία πρόςλθψθσ. 
 
25. Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρώςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 
του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι όλα τα ανωτζρω ςτοιχεία είναι αληθή, πραγματικά και 
πλήρη και ότι κα προςκομίςω ζγκαιρα δικαιολογθτικά εφ’ όςον μου ηθτθκοφν. 
 
 
 
 Θμερομθνία ………………………………20….. 

Ο ι Θ Δθλ………. 
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(1) ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 

(2) (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

(3) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση 

το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

(4)  

(5) ΠΡΟ (1) :       

Ο/Η Όνομα :   Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   

Ημερομηνία Γέννησης (2) :    

Σόπος Γέννησης :  

Αριθμός Δελτίου Σαυτότητας :    

Σόπος κατοικίας  Οδός     Αριθ.  Σ.Κ  

Αρ.Σηλεομοιοτύπου 

(Fax): 
 

Δ/νση   
Ηλεκτρ. Σαχυδρομείου    

(E-mail): 

 

 

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

1. ..........Πληρώ τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και δεν εμπίπτω στα 
κωλύματα διορισμού αυτού. (ΚΕΦ. Α’ Ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α - 26/9 Φεβρουαρίου 2007). 

2. ……….κατέχω δημόσια θέση ……………….. βαθμός ………. Κατεχόμενη οργανική θέση 

………………..………………..  
Έχω υπόψη μου τους περιορισμούς των νόμων περί πολυθεσίας. 

3. ΕΧΩ/ΔΕΝ ΕΧΩ εκπληρώσει τις Στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, ή ότι ΕΧΩ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ 
νόμιμα (διαγράφεται το αναληθές). (για τους άρρενες) 

4. ΔΕΝ ΕΧΩ στερηθεί των Πολιτικών μου Δικαιωμάτων. 

5. Έχω την Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

6. Έχω υγεία και αρτιμέλεια που μου επιτρέπουν την άσκηση των διδακτικών καθηκόντων που 

αιτούμαι  να μου ανατεθούν και εξ όσων είμαι σε θέση γνωρίζω δεν πάσχω από λοιμώδη ή 
μεταδοτικά νοσήματα. 

7. Τα αναγραφόμενα στην Αίτηση, στο Έντυπο Ατομικών και Επαγγελματικών Στοιχείων και 
στο Βιογραφικό μου Σημείωμα είναι ακριβή, αληθή, πραγματικά και πλήρη. 

8. Ενημερώθηκα ότι τα στοιχεία ταυτότητάς μου θα τηρηθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο του 
Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών  ……………… Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 7Α, παρ. α του Ν. 2472 της 9/10-04-1997, όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 34 παρ. 3 του Ν. 2915 της 28/29-05-2001. 

9. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις 
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 της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα παραπάνω αναγραφόμενα 
στοιχεία είναι ακριβή,  αληθή, πραγματικά και πλήρη και επιτρέπω προς επιβεβαίωση αυτών, 

την αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία σας των δικαιολογητικών που είναι δυνατό να 
αναζητηθούν, σε διαφορετική δε περίπτωση μη δυνάμενης αυτεπάγγελτης αναζήτησης θα 
προσκομίσω ο/η ίδιος/-α τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται προς επιβεβαίωση των 

όσων δηλώνω. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δηλούμενα δεν αποδειχθούν, όπως και σε 
περίπτωση μη προσκόμισης από μέρους μου των απαιτούμενων δικαιολογητικών που μου 

ζητηθούν, εντός της προθεσμίας που θα μου ορισθεί, αποδέχομαι όπως επανεξετασθεί τυχόν 
διορισμός μου. 

 
  
                                                                                        Ημερομηνία      20….. 

                                                                                              
                                                                                        Ο/Η    Δηλ…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα , που απευθύνεται η αίτηση. 
(7) Αναγράφεται ολογράφως. 

(8) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε 
άλλον περουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(9) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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(10) (ΤΜΠΛΗΡΨΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ) 

(11)  
(12) (ΤΜΠΛΗΡΨΝΕΣΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΕΣΑΙ ΕΝΣΟ ΚΛΕΙΣΟΤ ΥΑΚΕΛΟΤ ΣΟΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΧΗ) 
(13)  

(14) ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 
(15) (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

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

(17)  

(18) ΠΡΟ (1) :       

Ο/Η Όνομα :   Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:   

Ημερομηνία Γέννησης (2) :    

Σόπος Γέννησης :  

Αριθμός Δελτίου Σαυτότητας:    

Τπηρεσία που υπηρετώ:  Βαθμός:  

Σόπος κατοικίας:  Οδός:     Αριθ.:  Σ.Κ:  

Αρ.Σηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 
Δ/νσηΗλεκτρ.Σαχυδρομείου  
(E-mail): 

 

 
Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι : 
 

1)α)ΈΧΩ αποφοιτήσει ευδόκιμα από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Στελεχών       
   β)ΈΧΩ αποφοιτήσει ευδόκιμα από τη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας       

2)α)ΈΧΩ αξιολογηθεί ως «Εξαίρετος» κατά :   το τελευταίο έτος 

   β)ΈΧΩ αξιολογηθεί ως «Εξαίρετος» κατά :   τα τελευταία δύο (2) έτη 
   γ)ΈΧΩ αξιολογηθεί ως «Εξαίρετος» κατά :    τα τελευταία τρία (3) έτη. 

                                                               (συμπληρώνεται με Φ το ανάλογο τετραγωνίδιο) 

3)Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου και ούτε έχει περιέλθει εις γνώση μου γεγονός που να 

αμφισβητεί ότι κατέχω εξαιρέτως τα ουσιαστικά προσόντα του βαθμού μου ( διανοητικά, 
επαγγελματικά, διοικητικά, ηθικά, ψυχικά και σωματικά) και ούτε υπάρχουν στο πρόσωπό 

μου ελαττώματα ή ελλείψεις που να εμποδίζουν την εξαίρετη κατοχή των ανωτέρω 
αναφερομένων ουσιαστικών προσόντων. 
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   Ως εκ τούτου είναι δυνατή η επιλογή μου ως διδακτικό προσωπικό. 

4)Έχω κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση, καθόσον δεν  έχω 

ενημερωθεί ότι κρίθηκα δυσμενώς. 

5)Δεν εμπίπτω στα κωλύματα διορισμού του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. (Κεφ. Α’ Ν. 
3528/2007 ΦΕΚ Α - 26/9-2-2007). 

6)ΈΧΩ/ΔΕΝ ΈΧΩ τιμωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώματα.  
 7)Ενημερώθηκα ότι τα στοιχεία ταυτότητάς μου θα τηρηθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο του 

Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών ……………… Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 7Α, παρ. α του Ν. 2472 της 9/10-04-1997, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 παρ. 3 του Ν. 2915 της 28/29-05-2001. 

 8)Τα αναγραφόμενα στην Αίτηση, στο Έντυπο Ατομικών και Επαγγελματικών Στοιχείων και     
στο Βιογραφικό μου Σημείωμα είναι ακριβή, αληθή, πραγματικά και πλήρη. 

 9)Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα παραπάνω 

αναγραφόμενα στοιχεία είναι ακριβή,  αληθή, πραγματικά και πλήρη και ότι δέχομαι 
όπως επανεξετασθεί τυχόν διορισμός μου σε περίπτωση που τα όσα αναφέρω δεν 

αποδειχθούν ακριβή.  

 
  

                                                                                             Ημερομηνία           20….. 
 

                                                                                             Ο/Η    Δηλ…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(19) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα , που απευθύνεται η αίτηση. 
(20) Αναγράφεται ολογράφως. 

(21) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε 
άλλον περουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(22) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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ΤΜΠΛΗΡΨΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΤΝΣΑΞΙΟΤΦΟΤ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ, ΣΡΑΣΙΨΣΙΚΟΤ, ΚΛΠ 

 
(ΤΜΠΛΗΡΨΝΕΣΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΕΣΑΙ ΕΝΣΟ ΚΛΕΙΣΟΤ ΥΑΚΕΛΟΤ ΣΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΧΗ) 
 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

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

 

ΠΡΟ (1) :       

Ο/Η Όνομα :   Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   

Ημερομηνία Γέννησης (2) :    

Σόπος Γέννησης :  

Αριθμός Δελτίου Σαυτότητας :    

Σόπος κατοικίας  Οδός     Αριθ.  Σ.Κ  

Αρ.Σηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 

Δ/νση   

Ηλεκτρ. Σαχυδρομείου    

(E-mail): 

 

 
Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι : 
1. ..........Πληρώ τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και δεν εμπίπτω στα 

κωλύματα διορισμού αυτού. (ΚΕΦ. Α’ Ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α - 26/9 Φεβρουαρίου 2007). 

2. ……….κατέχω δημόσια θέση ……………….. βαθμός ………. Κατεχόμενη οργανική θέση 

………………..………………..  
Έχω υπόψη μου τους περιορισμούς των νόμων περί πολυθεσίας. 

3. ΔΕΝ ΕΧΩ στερηθεί των Πολιτικών μου Δικαιωμάτων. 

4. Έχω την Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. ΕΧΩ / ΔΕΝ ΕΧΩ αποστρατευτεί ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία μου. 

5α) Ότι διαθέτω 1) επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο που αιτούμαι 
- επιθυμώ να διδάξω η οποία προκύπτει από την Υπηρεσία μου στο Σώμα και την επιμόρφωση 

στο ίδιο αντικείμενο και 2) Διδακτική ικανότητα και πείρα. (η παρούσα παράγραφος 
συμπληρώνεται μόνο από εν συντάξει Αστυνομικούς, Στρατιωτικούς κ.λ.π. επιπλέον των άλλων 
παραγράφων).  

6. Έχω υγεία και αρτιμέλεια που μου επιτρέπουν την άσκηση των διδακτικών καθηκόντων που 
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αιτούμαι  να μου ανατεθούν και εξ όσων είμαι σε θέση γνωρίζω δεν πάσχω από λοιμώδη ή 
μεταδοτικά νοσήματα. 

7. Τα αναγραφόμενα στην Αίτηση, στο Έντυπο Ατομικών και Επαγγελματικών Στοιχείων και 
στο Βιογραφικό μου Σημείωμα είναι ακριβή, αληθή, πραγματικά και πλήρη. 

8. Ενημερώθηκα ότι τα στοιχεία ταυτότητάς μου θα τηρηθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο του 

Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών  ……………… Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 7Α, παρ. α του Ν. 2472 της 9/10-04-1997, όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 34 παρ. 3 του Ν. 2915 της 28/29-05-2001. 

9. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις 

 της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα παραπάνω αναγραφόμενα 
στοιχεία είναι ακριβή,  αληθή, πραγματικά και πλήρη και επιτρέπω προς επιβεβαίωση αυτών, 
την αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία σας των δικαιολογητικών που είναι δυνατό να 

αναζητηθούν, σε διαφορετική δε περίπτωση μη δυνάμενης αυτεπάγγελτης αναζήτησης θα 
προσκομίσω ο/η ίδιος/-α τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται προς επιβεβαίωση των 

όσων δηλώνω. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω δηλούμενα δεν αποδειχθούν, όπως και σε 
περίπτωση μη προσκόμισης από μέρους μου των απαιτούμενων δικαιολογητικών που μου 

ζητηθούν, εντός της προθεσμίας που θα μου ορισθεί, αποδέχομαι όπως επανεξετασθεί τυχόν 
διορισμός μου. 

 

  
                                                                                        Ημερομηνία      20….. 

                                                                                              
                                                                                        Ο/Η    Δηλ…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα , που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε 

άλλον περουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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