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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

«Κατατακτηριων  εξετασεων  για  την  εισαγωγη,  καθ’  υπερβαση,  μεχρι  δέκα  (10)  αστυνομικών

(Ανθυπαστυνόμων,  Αρχιφυλάκων,  Υπαρχιφυλάκων  και  Αστυφυλάκων)  γενικων  καθηκοντων,  οι

οποιοι/ες  ειναι  κατοχοι  πτυχιου  Ανωτατου  Εκπαιδευτικου  Ιδρυματος  (Α.Ε.Ι.)  η  Τεχνολογικου

Εκπαιδευτικου  Ιδρυματος  (Τ.Ε.Ι.),  στη  Σχολη  Αξιωματικων  Ελληνικης  Αστυνομιας,  κατα  το

εκπαιδευτικο ετος  2023 - 2024» 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
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1. Το N. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», οπως ισχυει.

2.  Το  N.  2226/1994  (Φ.Ε.Κ.  Α΄  -  122)  «Εισαγωγή,  εκπαίδευση  και  μετεκπαίδευση  στις  Σχολές  της

Αστυνομικής Ακαδημίας….. και άλλες διατάξεις», οπως ισχυει.

3.  Το N.  2800/2000 (Φ.Ε.Κ.  Α΄  - 41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ,  σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής

Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», οπως ισχυει.

4. Το N. 4249/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 73) «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας,… και άλλες διατάξεις»,

οπως ισχυει.

5.  Το Π.Δ.  75/1987  (Φ.Ε.Κ.  Α΄  -  45)  «Αλληλογραφια και  συναφη  θεματα του Αρχηγειου Ελληνικης

Αστυνομιας», οπως ισχυει.

6. Το Π.Δ. 4/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 1) «Εισαγωγη στις Σχολες Αξιωματικων και Αστυφυλακων με το συστημα

των γενικων εξετασεων», οπως ισχυει.

7. Το Π.Δ. 319/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 174) «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας»,  οπως

ισχυει.   

8.  Το  Π.Δ.  82/2006  (Φ.Ε.Κ.  Α΄  -  86)  «Προϋποθέσεις,  δικαιολογητικά,  εξεταζόμενα  μαθήματα  και

διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών

καθηκόντων», οπως ισχυει.

9. Το Π.Δ. 178/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», οπως ισχυει.

10. Το  Π.Δ.  105/2021  (Φ.Ε.Κ.  Α΄  -  257)  ¨Τροποποίηση  του  Π.Δ.  4/1995  «Εισαγωγή  στις  Σχολές

Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων» (Α΄ 1)»¨.

11. Την υπ’ αριθ. 6500/1/6-ιγ΄ απο 10/07/1995 (Φ.Ε.Κ. Β΄ - 607) Αποφαση  Υπουργου Δημοσιας Ταξης,

οπως ισχυει.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Κατατακτηριες  εξετασεις  για  την  εισαγωγη  καθ’  υπερβαση,  μεχρι  δέκα  (10)  αστυνομικών

(Ανθυπαστυνόμων,  Αρχιφυλάκων,  Υπαρχιφυλάκων  και  Αστυφυλάκων)  γενικων  καθηκοντων,  οι

οποιοι/ες ειναι κατοχοι πτυχιου Α.Ε.Ι. η Τ.Ε.Ι., στη Σχολη Αξιωματικων Ελληνικης Αστυνομιας, κατα το

εκπαιδευτικο ετος 2023 - 2024.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις.

Δικαιωμα  συμμετοχης  στις  κατατακτηριες  εξετασεις  εχουν  αστυνομικοι  (Ανθυπαστυνομοι,

Αρχιφυλακες,  Υπαρχιφυλακες  και  Αστυφυλακες),  οι  οποιοι/ες  ειναι  κατοχοι  πτυχιου  Ανωτατου
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Εκπαιδευτικου Ιδρυματος (Α.Ε.Ι.) η Τεχνολογικου Εκπαιδευτικου Ιδρυματος (Τ.Ε.Ι.), εφοσον πληρουν

τις εξης προϋποθεσεις:

α) Δεν υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικιας τους, κατα την 31η Δεκεμβριου του ετους διενεργειας

των εξετασεων, δηλαδη την 31/12/2023. Κατα συνεπεια, στον παροντα διαγωνισμο δικαιουνται να

συμμετασχουν  οσοι/ες  εχουν  γεννηθει  απο  την  01/01/1994   και  μεταγενεστερα. [Άρθρο  9,  Π.Δ.

4/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄  - 1 - 10/01/1995), όπως ισχύει]

β) Έχουν υγεια και αρτια σωματικη διαπλαση, διαπιστουμενη απο την αρμοδια Υγειονομικη Επιτροπη,

συμφωνα με τις διαταξεις που ισχυουν καθε φορα. Διευκρινιζεται οτι, προς υγειονομικη εξεταση θα

παραπεμφθουν στην αρμοδια Υγειονομικη Επιτροπη μονο οσοι/ες απο τους/τις επιτυχοντες/ουσες

στις εξετασεις κληθουν για φοιτηση στη Σχολη Αξιωματικων Ελληνικης Αστυνομιας.

γ)  Έχουν  ευμενη  προταση  των  ιεραρχικα  προϊσταμενων  τους,  απο  την  οποια  να  προκυπτει  οτι

συγκεντρωνουν τα απαιτουμενα προσοντα και διαγωγη.

2. Συμμετοχή στις εξετάσεις – Δικαιολογητικά.

Οι  υποψηφιοι/ες,  που  πληρουν  τις  προϋποθεσεις  της  παρ.  1  της  παρουσας  και  επιθυμουν  να

συμμετασχουν στις  κατατακτηριες  εξετασεις,  πρεπει  να  υποβαλουν οι  ίδιοι  αυτοπροσώπως  στις

Υπηρεσίες  τους,  επιπεδου  τουλαχιστον  Αστυνομικου  Τμηματος,  μέχρι  και  την  Παρασκευή

10/03/2023 τα εξης δικαιολογητικα:        

α) Αιτηση συμμετοχης, η οποια να συνταχθει, συμφωνα με το προσαρτημενο Υποδειγμα «Α».

β)  Φωτοαντιγραφο  πτυχιου  Ανωτατου  Εκπαιδευτικου  Ιδρυματος  η  Τεχνολογικου  Εκπαιδευτικου

Ιδρυματος. 

γ) Οι υποψηφιοι/ες που εκπληρωσαν ολες τις υποχρεωσεις τους και απομενει μονο η ορκωμοσια τους,

να υποβαλουν με τα λοιπα δικαιολογητικα, απλη δηλωση συμφωνα με το προσαρτημενο Yποδειγμα

«Β» και στη συνεχεια να υποβαλουν τον απαιτουμενο τιτλο σπουδων η βεβαιωση της γραμματειας της

Σχολης τους,  οτι  εκπληρωσαν ολες τις υποχρεωσεις  τους και απομενει μονο η ορκωμοσια τους,  το

αργοτερο μεχρι την προηγουμενη της εναρξης των εξετασεων ημερα, ητοι μέχρι  την  Παρασκευή

12/05/2023.

δ) Οι υποψηφιοι/ες που κατεχουν πτυχίο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος εξωτερικού  ισοτιμο προς τα

πτυχια  που  χορηγουν  τα  Ανωτατα  Εκπαιδευτικα  Ιδρυματα  και  τα  Τεχνολογικα  Εκπαιδευτικα

Ιδρυματα,  υποχρεωτικα,  περαν  του  τιτλου  σπουδων  της  Σχολης  τους,  να  επισυναψουν  και  πραξη

ισοτιμιας  αυτου,  που  χορηγειται  απο  το  Διεπιστημονικο  Οργανισμο  Αναγνωρισης  Τιτλων

Ακαδημαϊκων  και  Πληροφορησης  –  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  (Αγίου  Κωνσταντίνου  54,  Αθήνα,  Τ.Κ.  104  37,  τηλ.:

210-5281000,  e-mail:  information_dep@doatap.gr,  Υπουργείο  Μακεδονίας  Θράκης  –  Διοικητήριο,

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54 123,  τηλ.: 2313-501372-3, e-mail: thessaloniki@doatap.gr).

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

 Οι  Διοικητες  των  ανωτερω Υπηρεσιων  η  οι  νομιμοι  αναπληρωτες  τους  η  οι  αξιωματικοι  που  θα

ορισθουν για το σκοπο αυτο απο τους Διοικητες η αναπληρωτες τους, υποχρεούνται: 

α) Να  ενημερώσουν  αμέσως  μετά  τη  λήψη  της  παρούσας,  τους/τις  υπο  τις  διαταγες  τους

υπηρετουντες/ουσες με οργανικη θεση, με αποσπαση η με προσωρινη μετακινηση, Ανθυπαστυνομους,

Αρχιφυλακες,  Υπαρχιφυλακες και Αστυφυλακες,  οι οποιοι/ες συγκεντρωνουν τις προϋποθεσεις που

αναφερονται  στην  ως  ανω  παραγραφο  1  και  να  τους/τις  ανακοινώσουν  με  αποδεικτικό

(Yπόδειγμα «Γ»), το οποιο να τηρησουν στο αρχειο της Υπηρεσιας τους, οτι οσοι/ες απο αυτους/ες

επιθυμουν  να  λαβουν  μερος  στις  εξετασεις,  απαιτειται  να  υποβαλουν  τα  προαναφερομενα

δικαιολογητικα (παρ.  2  παρουσας),  απαρεγκλιτα, εντος της ταχθεισας με την παρουσα προθεσμιας

(Παρασκευή 10/03/2023). 

Διευκρινιζεται οτι, για τους αστυνομικους που ειναι αποσπασμενοι η προσωρινα μετακινουμενοι σε

Υπηρεσιες  της  Ελληνικης  Αστυνομιας,  η  ενημερωση  να  γινει  απο  τις  Υπηρεσιες  στις  οποιες  ειναι

αποσπασμενοι  η  προσωρινα  μετακινουμενοι  και  τα  δικαιολογητικα  να  υποβληθουν  απο  αυτους

(υποψήφιους) στις ιδιες Υπηρεσιες. Οι αποσπασμενοι η προσωρινα μετακινουμενοι σε Υπηρεσιες εκτος

της Ελληνικης Αστυνομιας να ενημερωθουν απο τις Υπηρεσιες που ανηκουν οργανικα, στις οποιες θα

υποβαλλουν και τα δικαιολογητικα τους.

β) Να ειδοποιήσουν αμέσως μετά τη λήψη  της παρουσας και με τον προσφοροτερο τροπο τους

Διοικητες των Υπηρεσιων, στην περιοχη αρμοδιοτητας των οποιων βρισκονται για οποιονδηποτε λογο

(κάθε  είδους  άδεια,  νοσηλεία  σε  νοσοκομεία,  κ.ο.κ.)  οι  κατα  τα  ανωτερω  δικαιουμενοι/ες,  να

συμμετασχουν στις εξετασεις αστυνομικοι της δυναμης τους, ωστε να εκδηλωσουν εμπροθεσμως τη

βουληση τους και να προβουν στις λοιπες οφειλομενες ενεργειες.

γ) Να  μεριμνήσουν  για  την  παραλαβη  και  τον  ελεγχο  των  δικαιολογητικων  συμμετοχης  των

ενδιαφερομενων,  ως  προς  την  ακριβεια,  την  πληροτητα,  την  ορθη  συνταξη  και  την  εμπροθεσμη

υποβολη τους. Τυχον λαθη που θα επισημανθουν μετα την υποβολη των αιτησεων, ειδικοτερα εκεινα

που θα δημιουργησουν συνθηκες αποκλεισμου υποψηφιων απο τις εξετασεις, θα βαρυνουν τους/τις

ιδιους/ες.

-  Επισημαίνεται  ότι  τυχόν  δικαιολογητικά  που  θα  υποβληθούν  μετά  την  περιοριστικά

ορισθείσα  προθεσμία  (Παρασκευή  10/03/2023),  δεν  θα  γίνονται  δεκτά,  ως  εκπροθέσμως

υποβληθέντα και ο/η αιτών/ούσα δεν θα συμμετέχει στις εξετάσεις.

δ) Να ελεγξουν τη γνησιοτητα των πτυχιων που δεχονται [παρ. 8, άρθρο 28, του N. 4305/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄

-  237)  όπως  ισχύει]  και  αποτελεσματα  αυτου  (ελέγχου)  να  υποβαλουν  στις  αμεσα  προϊσταμενες

Υπηρεσιες επιπεδου Διευθυνσης.

ε) Να  συντάξουν  για  κάθε  υποψήφιο/α  πρόταση  ικανότητας  συμμετοχής  στις  εξετασεις

(Yπόδειγμα «Δ»), λαμβανοντας υποψη την υπηρεσιακη αποδοση, το ζηλο και το ενδιαφερον για την
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Υπηρεσια,  την  πειθαρχικοτητα  και  τη  διαγωγη,  οπως  τα  στοιχεια  αυτα  προκυπτουν  απο  τις

υπηρεσιακες εκθεσεις και τα λοιπα στοιχεια του ατομικου τους φακελου [παρ. 1, περ. β, του άρθρου 5,

του Π.Δ. 82/2006 όπως ισχύει]. 

Για τη συνταξη των προτασεων ικανοτητας και τη γνωματευση σ’ αυτες, εφαρμοζονται αναλογα οι

διαταξεις για τη συνταξη των εκθεσεων ικανοτητας Ανθυπαστυνομων, Αρχιφυλακων, Υπαρχιφυλακων

και Αστυφυλακων [Π.Δ. 15/1986  (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 8) όπως ισχύει].

Διευκρινιζεται οτι, στις διαταξεις του αρθρου «2», του Π.Δ. 70/2020 (Φ.Ε.Κ.  Α΄ - 165) «Τροποποίηση

διατάξεων του Ν. 3686/2008 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 158), του Π.Δ. 4/1995 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 1) και του Π.Δ. 82/2006 (Φ.Ε.Κ.

Α’ - 86)», οριζεται οτι:  «2. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Εξετάσεις για τη Σχολή Αξιωματικών

Ελληνικής Αστυνομίας και όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον

πειθαρχικού συμβουλίου,  αλλά,  εφόσον κριθούν ως  επιτυχόντες,  δεν  δύνανται  να φοιτήσουν στην εν

λόγω  Σχολή,  αν  μέχρι  την  προηγούμενη  ημέρα  της  ημερομηνίας  ονομασίας  τους,  ως  Δοκίμων

Υπαστυνόμων, δεν έχουν παύσει να τελούν σε διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική

απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου, χωρίς να μπορούν να αντλήσουν περαιτέρω δικαιώματα ένεκα

της επιτυχίας τους σ’ αυτές». 

Επομενως, για τις περιπτωσεις υποψηφιων που τελουν σε κατάσταση διαθεσιμότητας συμφωνα με

τις  διαταξεις  του  αρθρου  15,  του  Π.Δ.  120/2008  οπως  ισχυει  η  εχουν  εκκρεμείς  πειθαρχικές

υποθέσεις  ενωπιον του πειθαρχικου συμβουλιου, γίνεται δεκτή η αίτησή τους (Υπόδειγμα «Α»)

και συντάσσεται πρόταση ικανότητας συμμετοχής ή μη συμμετοχής στις εξετάσεις (Υπόδειγμα

«Δ»).  Ωστοσο,  επισημαινεται  οτι  οι  Διοικητες  η  οι  Διευθυντες  των  Υπηρεσιων  που  δεχονται  τα

δικαιολογητικα, οφειλουν να παρακολουθουν την πορεια της υποθεσης καθενος απο τους εν λογω

υποψηφιους και να ενημερωνουν για καθε εξελιξη, αμεσα και ιεραρχικα, τη Διευθυνση Εκπαιδευσης

και  Αναπτυξης  Ανθρωπινων  Πορων/Α.Ε.Α.  Οι  αναφορες  για  το  ζητημα  αυτο

αποστελλονται/υποβαλλονται στην προαναφερομενη επιτελικη Υπηρεσια του Αρχηγειου: 

i) απο τις Διευθυνσεις των Κλαδων του Αρχηγειου της Ελληνικης Αστυνομιας, για το προσωπικο τους

ii) απο τις Γενικες Αστυνομικες Διευθυνσεις Χωρας για το προσωπικο του Επιτελειου τους, 

iii) απο τις Υπηρεσιες επιπεδου Διευθυνσης για το συνολο του προσωπικου του Επιτελειου τους και

των υφισταμενων Υπηρεσιων τους, με κοινοποιηση στις οικειες Γενικες Αστυνομικες Διευθυνσεις η

Γενικες Περιφερειακες Αστυνομικες Διευθυνσεις, 

iv)  απο  τις  Αυτοτελεις  Κεντρικες  Υπηρεσιες,  επιπεδου  Γενικης  Διευθυνσης  για  το  προσωπικο  του

Επιτελειου τους,

v)  απο  τις  Διευθυνσεις  των  εν  λογω  Αυτοτελων  Κεντρικων  Υπηρεσιων,  κοινοποιωντας  σε  αυτες

(Αυτοτελεις Κεντρικες Υπηρεσιες) και

vi) απο τις Αυτοτελεις Κεντρικες Υπηρεσιες, επιπεδου Διευθυνσης για το προσωπικο τους.
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Οι υποψηφιοι που κρινονται ικανοι να συμμετασχουν στις εξετασεις για την εισαγωγη τους στη Σχολη

Αξιωματικων Ελληνικης Αστυνομιας, θα συμμετεχουν σε αυτες, χωρις ομως οι επιτυχοντες να εχουν

δικαιωμα  να  φοιτησουν  στην  εν  λογω  Σχολη  και  να  ονομαστουν  ως  Δοκιμοι  Υπαστυνομοι,  εαν

προηγουμενως,  δεν  εχουν  παυσει  να  τελουν  σε  διαθεσιμοτητα  η  δεν  εχει  εκδοθει  τελεσιδικη

απαλλακτικη αποφαση του πειθαρχικου συμβουλιου.

Για  τους  λογους  αυτους,  οι  ως  ανω  Διοικητες  η  Διευθυντες  των  Υπηρεσιων  που  δεχθηκαν  τα

δικαιολογητικα, μετα την εκδοση της προβλεπομενης,  απο την παρ. 1, του αρ. 14,  του Π.Δ.  4/1995

οπως ισχυει, διαταγης, με την οποια καθοριζεται η ημερομηνια παρουσιασης στη Σχολη Αξιωματικων

Ελληνικης  Αστυνομιας,  των  προς  εισαγωγη  για  φοιτηση  και  μεχρι  την  προηγουμενη  ημερα  της

προαναφερομενης  ημερομηνιας  παρουσιασης,  ενημερώνουν  άμεσα  μέσω  υπηρεσιακής

αλληλογραφίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής (Police  on Line),  τη  Διευθυνση  Εκπαιδευσης  και

Αναπτυξης Ανθρωπινων Πορων/Α.Ε.Α. αναφορικα με το εαν καποιος απο αυτους (των προς εισαγωγή

για  φοίτηση)  τεθηκε  σε  κατασταση  διαθεσιμοτητας  η  παραπεμφθηκε  ενωπιον  πειθαρχικου

συμβουλιου και σε θετικη περιπτωση, την εξελιξη αυτης. Επισης, οι ως ανω Διοικητες η Διευθυντες των

Υπηρεσιων, μετά την παρουσίαση των προαναφερομενων εισαχθεντων για φοιτηση στην ανωτερω

Σχολη, ενημερώνουν αυτή (Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας), αμελλητι, τοσο σε περιπτωση

τυχον  εξελιξης  εκκρεμων  πειθαρχικων  υποθεσεων,  οσο  και  για  σχετικες  υποθεσεις  που  ανεκυψαν

υστερα απο την παρουσιαση αυτων (εισαχθέντων για φοίτηση).  Σε περιπτωση που περιελθουν στη

Σχολη Αξιωματικων Ελληνικης Αστυνομιας στοιχεια, αναφορικα με τετοια πειθαρχικη υποθεση, αυτη

ενημερωνει αμεσα τη Διευθυνση Εκπαιδευσης και Αναπτυξης Ανθρωπινων Πορων/Α.Ε.Α. 

Περαιτερω, οι αρνητικές προτάσεις να ειναι ορθες, συννομες, εμπεριστατωμενες, πληρεις και ειδικα

αιτιολογημενες, με αναφορα σε συγκεκριμενα στοιχεια που τηρουνται στον ατομικο φακελο του/της

αστυνομικου  που  υπεβαλε  αιτηση  συμμετοχης  στις  εξετασεις,  οι  οποιες  θα  τεκμηριωνουν

αναμφισβητητα τη διατυπωση των αρνητικων κρισεων. 

Παράλειψη αναφοράς σοβαρων πειθαρχικων ποινων η εκκρεμων πειθαρχικων υποθεσεων, οι οποιες

συνιστουν  λογο υποβολης  αρνητικης  προτασης,  (σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  1,  περ.  β,  του

άρθρου 5, του Π.Δ. 82/2006 όπως ισχύει),  θα εχει  ως συνεπεια την αναζητηση και σε συντρεχουσα

περιπτωση τον καταλογισμό πειθαρχικών ευθυνών.

στ) Να  υποβάλουν,  το  αργότερο  μέχρι  τη  Δευτέρα  20/03/2023,  στις  αμεσα  προϊσταμενες

Υπηρεσιες επιπεδου Διευθυνσης,  τα δικαιολογητικα και τις προτασεις  ικανοτητας των υποψηφιων,

στις οποιες να επισυναπτεται και αντιγραφο του  Α΄ και Β΄ μερους του ατομικου τους βιβλιαριου, με

εξαιρεση τις σελιδες που αφορουν αδειες, μεταθεσεις και μετακινησεις (τα απαιτούμενα έγγραφα και

δικαιολογητικά  να  σαρώνονται  και  να  διακινούνται  ηλεκτρονικά,  μέσω  PoL,  προς  τις  προϊστάμενες

Υπηρεσίες, με τα πρωτότυπα συνταχθέντα να τίθενται στο αρχείο της Υπηρεσίας).

ζ) Για τους/τις υποψηφιους/ες που θα καταθεσουν τιτλους σπουδων μεταγενεστερα, ητοι μεχρι και

την προηγουμενη της εναρξης των εξετασεων ημερα, να υποβαλουν (μέσω P.o.L.)  τον  απαιτουμενο

τιτλο σπουδων η τη βεβαιωση εκπληρωσης των υποχρεωσεων τους απο τη γραμματεια της Σχολης
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τους,  στη  Διευθυνση  Εκπαιδευσης  και  Αναπτυξης  Ανθρωπινων  Πορων/Α.Ε.Α.,  με  κοινοποιηση  στη

Σχολη Αξιωματικων Ελληνικης Αστυνομιας.

η)  Δικαιολογητικα υποψηφιων που  τυχον  τους  κατατεθουν  και  για τους/τις  οποιους/ες  δεν  ειναι

αρμοδιοι να συνταξουν προτασεις ικανοτητας, να τα αποστειλουν (μέσω P.o.L.) στις αρμοδιες για τη

συνταξη των προτασεων Υπηρεσιες.

4. Οφειλόμενες  ενέργειες  Υπηρεσιών  επιπέδου  Διευθύνσεων  Κλάδων  του  Αρχηγείου,

Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών, Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων και των υπαγόμενων

σε αυτές Διευθύνσεων Αστυνομίας,  Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων και

των υπαγόμενων σ’ αυτές Διευθύνσεων Αστυνομίας  και εξομοιούμενων με αυτές Υπηρεσιών.

Οι Προϊστάμενοι των ανωτέρω Υπηρεσιών, υποχρεούνται:

α)  Να  μεριμνησουν  για  τη  συμπληρωση  στοιχειων  η  για  τη  διορθωση  τυχον  σφαλματων  στα

δικαιολογητικα των υποψηφιων, μετα την παραλαβη τους και πριν την υποβολη τους στη Διευθυνση

Εκπαιδευσης  και  Αναπτυξης  Ανθρωπινων  Πορων/Α.Ε.Α.,  οριζοντας  αρμοδιο  προς  τουτο,  κατα  την

κριση τους αξιωματικο η βαθμοφορο. 

β)  Να  υποβαλουν  στη  Διευθυνση  Εκπαιδευσης  και  Αναπτυξης  Ανθρωπινων  Πορων/Α.Ε.Α.

ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ μέχρι  τη  Δευτέρα  27/03/2023,  συγκεντρωτικές  ονομαστικές  καταστάσεις

υποψηφίων,  με  αλφαβητικη  σειρα  (συντάσσοντας  διαβιβαστικό  στο  P.o.L.  σε  μορφή  html  αρχείου

σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Ε»), καθως και φωτοαντιγραφο του πτυχιου τους με συνημμενη την πραξη

ισοτιμιας, οπου απαιτειται για:

i)  τους/τις  υποψηφιους/ες που κρινονται ομοφωνα ΙΚΑΝΟΙ  για τη συμμετοχη τους στις  εξετασεις

(Υπόδειγμα «ΣΤ»).

ii) τους/τις υποψηφιους/ες που κρινονται ομοφωνα ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για τη συμμετοχη τους στις εξετασεις

η  για  την  ικανοτητα  των  οποιων  υπάρχει  διαφωνία  μεταξυ  των  αρμοδιων  για  τη  συνταξη  και

υποβολη των προτασεων ικανοτητας, με ολα τα δικαιολογητικα (Υπόδειγμα «Ζ»).

Διευκρινιζεται οτι, τα δικαιολογητικα των υποψηφιων που κριθηκαν ΙΚΑΝΟΙ (αιτήσεις  συμμετοχής,

θετικές  προτάσεις  καταλληλότητας και  λοιπά στοιχεία  του  ατομικού φακέλου των υποψηφίων),  ΔΕΝ

υποβάλλονται  στη  Διευθυνση  Εκπαιδευσης  και  Αναπτυξης  Ανθρωπινων  Πορων/Α.Ε.Α.,  αλλα

παραμενουν  στο  αρχειο  των  Υπηρεσιων  των  αιτουντων,  ΠΛΗΝ  αυτων  που  τελουν  σε  κατασταση

διαθεσιμότητας η εχουν παραπεμφθεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Επιπλεον, χωρις να παρακαμφθουν οι διαδικασιες των προηγουμενων υποπεριπτωσεων (i) και (ii), να

καταχωρισουν  ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ  μέχρι  τη  Δευτέρα  27/03/2023,  στην  Εφαρμογη  «ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  –  ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  Σ.Α.Ε.Α.  2023»,  η  οποια  βρισκεται  στο  συνδεσμο

«Εφαρμογές P.o.L», μονο τα στοιχεια των υποψηφιων που κρινονται ομοφωνα ΙΚΑΝΟΙ,  ανεξαρτητως

εαν  τελουν  σε  κατασταση  διαθεσιμοτητας  η  εχουν  παραπεμφθει  ενωπιον  του  Πειθαρχικου

Συμβουλιου.
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Για  εξουσιοδοτησεις  η  οδηγιες  χρησης  της  εφαρμογης,  οι  χειριστες  αυτης  να  απευθυνονται  στο

Διοικητη  η  στο  Γραμματεα  της  Υπηρεσιας,  οι  οποιοι  μονο  εαν  συνεχιζουν  να  αντιμετωπιζουν

προβληματα να απευθυνονται στους περιφερειακους χειριστες των Διευθυνσεων (Top Users). 

Στην περιπτωση που διαπιστωθει  λαθος  στα προσωπικα στοιχεια  καποιου/ας εκ  των υποψηφιων

(μητρώο, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο),  οι χειριστες των καταχωρισεων να απευθυνονται αμεσα στη

Διευθυνση Αστυνομικου Προσωπικου/Α.Ε.Α. και στα τηλεφωνα 210-7796040 και PoL 1168503 για

την ορθη αλλαγη των στοιχειων του/της. 

γ)  Να  αναφερουν  ΑΡΝΗΤΙΚΑ (μέχρι  τη  Δευτέρα  27/03/2023),  σε  περιπτωση  που  δεν  υπαρχουν

υποψηφιοι/ες, στη Διευθυνση Εκπαιδευσης και Αναπτυξης Ανθρωπινων Πορων/Α.Ε.Α..

δ) Να αναφέρουν αμέσως τις ανακλησεις συμμετοχης των υποψηφιων στις εξετασεις, στη Διευθυνση

Εκπαιδευσης και  Αναπτυξης  Ανθρωπινων  Πορων/Α.Ε.Α.,  με  κοινοποίηση  στη  Σχολη  Αξιωματικων

Ελληνικης Αστυνομιας. 

Οι δηλωσεις ανακλησης να τηρουνται στο αρχειο των Υπηρεσιων που υποβληθηκαν.

ε)  Να  αποστειλουν  στη  Διευθυνση  Εκπαιδευσης  και  Αναπτυξης  Ανθρωπινων  Πορων/Α.Ε.Α.,

συγκεντρωτικά  αποτελέσματα  με  ονομαστικές  καταστάσεις  του  ελέγχου  γνησιότητας  που

διενηργησαν οι υφισταμενες Υπηρεσιες τους, για το συνολο των υποψηφιων τους. 

5. Τόπος και χρόνος διενέργειας των εξετάσεων.

α) Οι κατατακτηριες εξετασεις θα διενεργηθουν, για ολους τους/τις υποψηφιους/ες, την 13η και 14η

Μαΐου  2023,  στις  εγκαταστασεις  της  Σχολης  Αξιωματικων  Ελληνικης  Αστυνομιας  (Λεωφ.

Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 136 71, Αχαρνές Αττικής).

β)  Οι  εξετασεις  θα πραγματοποιηθουν  με  μεριμνα και  ευθυνη της  Σχολης  Αξιωματικων Ελληνικης

Αστυνομιας, υπο την εποπτεια και γενικη ευθυνη του Γενικού Επόπτη Εξετάσεων και το συντονισμο

της Διευθυνσης Εκπαιδευσης και Αναπτυξης Ανθρωπινων Πορων/Α.Ε.Α., συμφωνα με το προγραμμα,

το οποιο παρατιθεται στο συνημμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

6. Εξεταστέα μαθήματα – θέματα εξετάσεων.

α) Οι υποψηφιοι/ες εξεταζονται στα ακολουθα μαθηματα:

(i) Αναπτυξη θεματος (Έκθεση Ιδεών).

(ii) Ουσιαστικο και Δικονομικο Ποινικο Δικαιο.

(iii) Δημοσιο Δικαιο (Συνταγματικό - Διοικητικό).

β)  Στα  προαναφερομενα  μαθηματα  οι  υποψηφιοι/ες  εξετάζονται  γραπτώς,  η  δε  διαρκεια  της

εξετασης  καθε  μαθηματος  οριζεται  σε  δυο  (2)  ωρες  απο  το  τελος  της  υπαγορευσης  του θεματος

στους/στις υποψηφιους/ες.
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γ) Για καθε μαθημα δινεται μονο ενα (1) θεμα που αποτελειται απο μια η περισσοτερες ερωτησεις τις

οποιες οι υποψηφιοι/ες υποχρεουνται να αναπτυξουν.

δ)  Στο  μαθημα  του  Ουσιαστικου  και  Δικονομικου  Ποινικου  Δικαιου  το  θεμα  αποτελειται  απο

θεωρητικο και πρακτικο μερος. Το πρακτικο δεν εξαγεται απο το θεωρητικο, συμπεριλαμβανεται ομως

στην καθορισμενη εξεταστεα υλη. 

Το θεωρητικο και το πρακτικο ειναι ισοδυναμα και καθενα βαθμολογειται απο το μηδεν (0) εως το

δεκα (10).  Το αθροισμα των δυο (2) βαθμων δινει το βαθμο του μαθηματος (παρ.  7,  άρθρο 7,  Π.Δ.

82/2006 όπως ισχύει).

ε) Η εξεταστεα υλη, κατα μαθημα, καθοριζεται ως ακολουθως:

(i) Ανάπτυξη Θέματος (Έκθεση Ιδεών).

Δινεται  για  αναπτυξη  ενα  ζητημα  που  αναφερεται  σε  γενικο  θεμα  με  περιληπτικο  τιτλο.  Για  τη

βαθμολογια του μαθηματος αυτου λαμβανεται ιδιαιτερα υποψη η ευρυτητα των γνωσεων, η ορθη και

ακριβης διατυπωση των ιδεων, η ορθογραφια και η συνταξη.

 (ii) Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο.

(α) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο.

Οι υποψηφιοι/ες εξεταζονται στην ακολουθη υλη του Ποινικου Κωδικα, όπως ισχύει κατά το χρόνο

δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης:

Απο το Γενικό Μέρος:

-          Βασικες αρχες (άρθρα 1 και 2).

-          Τοπικα ορια ισχυος των ποινικων νομων (άρθρα 5 έως και 8).

-          Έννοια ορων του Κωδικα (άρθρο 13).

-          Η πραξη (άρθρα 14 έως και 19).

-          Ο αδικος χαρακτηρας της πραξης (άρθρα 20 έως και 25).

-          Η υπαιτιοτητα (άρθρα 26 έως και 30).

-          Λογοι αρσης του καταλογισμου (άρθρα 31 έως και 35)

-          Αποπειρα (άρθρα 42 και 44).

-          Συμμετοχη  (άρθρα 45 έως και 49).

-          Κυριες ποινες (άρθρα 50 έως και 55 και άρθρο 57).

-          Συρροη εγκληματων (άρθρα 94, 96, 96Α και 98).
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-          Παραγραφη εγκληματων (άρθρα 111 έως και 113).

-          Παραιτηση απο την εγκληση (άρθρα 114 έως και 117).

-          Παραγραφη ποινων (άρθρα 118 έως και 120).

-          Ειδικες διαταξεις για ανηλικους (άρθρα 121, 126 και 127).

Απο το Ειδικό Μέρος:

-        Δωροληψια πολιτικων προσωπων (άρθρο 159).

-        Δωροδοκια πολιτικων προσωπων (άρθρο 159 Α).

-        Προσβολες κατα της πολιτειακης εξουσιας (άρθρα 167 έως και 170, 172 έως και 175, 177 έως και

181).

-        Εγκληματα κατα της δημοσιας ταξης (άρθρα 183, 184,  186 έως και 187Γ και 189).

-        Διαταραξη Θρησκευτικων συναθροισεων (άρθρο 200).

-        Εγκληματα σχετικα με το νομισμα, αλλα μεσα πληρωμης και ενσημα (άρθρα 207 έως και 208Γ,

άρθρα 211 έως και 213). 

-        Εγκληματα σχετικα με τα υπομνηματα (άρθρα 216, 217, 220 έως και 222).

-        Εγκληματα σχετικα με την απονομη της Δικαιοσυνης (άρθρα 224, 226, 227, 229 έως και   234).

-       Εγκληματα σχετικα με την Υπηρεσια (άρθρα 235 έως και 244, 251, 252, 254, 255, 259, 260, 263 και

263Α ). 

-        Κοινως επικινδυνα εγκληματα (άρθρα 264, 265, 268, 270 και 272).

-        Εγκληματα βλαβης της ζωης του ανθρωπου (άρθρα 299 έως και 303).

-        Εγκληματα διακινδυνευσης της ζωης (άρθρα 306 και 307).

-        Εγκληματα κατα της σωματικης ακεραιοτητας (άρθρα 308 έως και 315). 

-        Εγκληματα κατα της προσωπικης ελευθεριας (άρθρα 322, 323Α, 324, 325, 330, 331, 333 και 334).

-       Εγκληματα  κατα  της  γενετησιας  ελευθεριας  και  εγκληματα  οικονομικης  εκμεταλλευσης  της

γενετησιας ζωης (άρθρα 336 έως και 339, 342 έως και 345,  348 έως και 349, 350Α, 351Α, άρθρο 352Α

έως και 353).

-        Εγκληματα σχετικα με την οικογενεια (άρθρα 356, 358 έως και 360).

-        Εγκληματα κατα της τιμης (άρθρα 361, 362, 363, 365 έως και 369).
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-      Προσβολες ατομικου απορρητου και επικοινωνιας (άρθρα 370 έως και  371).

-        Εγκληματα κατα της ιδιοκτησιας (άρθρα 372, 374 έως και 375, 377, 378, 380 και 381).

-        Εγκληματα κατα της περιουσιας (άρθρα 385 έως και 387, 389, 390, 394, 397, 404 και 405).

(β)     Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο.

Οι υποψηφιοι/ες εξεταζονται  στην ακολουθη υλη του Κωδικα Ποινικης Δικονομιας, οπως ισχυει κατα

το χρονο δημοσιευσης της παρουσας προκηρυξης:

- Ποινικη δικαιοδοσια (άρθρα 1 και 2).

-Τα ποινικα δικαστηρια (άρθρα 3 έως και 13).

-Ποινικη διωξη: 

Γενικες διαταξεις (άρθρα 27 έως και 32).

Εισαγγελεις οικονομικου εγκληματος (άρθρα 33 έως και 36).

Έναρξη και αναβολη της ποινικης διωξης (άρθρα 37 έως και 44).

Αποχη απο την ποινικη διωξη. Αποχη υπο ορους (άρθρα 45 έως και 50).

Έγκληση (άρθρα 51 έως και 55).

Άδεια για διωξη (άρθρο 56). 

Δεδικασμενο (άρθρα 57 και 58).

-Διαδικοι στην ποινικη δικη:

Κατηγορουμενοι (άρθρα 72 έως και 77).

Δικαιωματα των διαδικων (άρθρα 89 έως και 108).

-Αρμοδιοτητα:

Αρμοδιοτητα καθ’ υλην (άρθρα 109 έως και 121). 

Τοπικη αρμοδιοτητα (άρθρα 122 έως και 126).

Γενικη διαταξη (άρθρο 127).

-Διαδικαστικες πραξεις:

Εκθεσεις (άρθρα 148 έως και 153).

Κοινοποιησεις και επιδοσεις (άρθρα 154 έως και 165).
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Προθεσμιες (άρθρα 166 έως και 169).

Ακυροτητες (άρθρα 170 έως και 176)

-Οι αποδειξεις:

Γενικοι ορισμοι (άρθρα 177 και 178). 

Ενδειξεις και Αυτοψια (άρθρα 179 έως και 182).

Πραγματογνωμονες και Τεχνικοι Συμβουλοι (άρθρα 183 έως και 208). 

Μαρτυρες (άρθρα 209 έως και 213, 215 έως και 219, 221 έως και 229). 

Διερμηνεις (άρθρα 233 έως  και 238).

-Ανακριση:

Γενικοι ορισμοι (άρθρα 239 έως και 242).

Προκαταρκτικη εξεταση (άρθρα 243 και 244).

Προανακριση (άρθρο 245).

Κυρια ανακριση (άρθρα 246 έως και 250).

-Ανακριτικες πραξεις:

Γενικες διαταξεις (άρθρα 251 και 252).

Έρευνες. Ειδικες ανακριτικες πραξεις (άρθρα 253 έως και 259).

Κατασχεση (άρθρα 260 έως και 269). 

Απολογια του κατηγορουμενου (άρθρα 270 έως και 274). 

Συλληψη και προσωρινη κρατηση του κατηγορουμενου (άρθρα 275 έως και 288).

-Συνοπτικη διαδικασια: 

Ποινικη διαταγη (άρθρα 409 έως και 416). 

Πλημμεληματα που καταλαμβανονται επ’ αυτοφωρω (άρθρα 417 έως και 427).

-Ένδικα μεσα: 

Γενικοι ορισμοι (άρθρα 462 έως και 476).

-Εκτελεση:

Αποφασεις εκτελεστες (άρθρα 545 έως και 554). 
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Αμφιβολιες και αντιρρησεις σχετικα με την εκτελεση (άρθρα 561 έως και 563). 

Τελος των ποινων (άρθρα 564 έως και 566).

Εποπτεια στην εκτιση της στερητικης της ελευθεριας ποινης (άρθρο 567).

(iii) Δημόσιο Δίκαιο (Συνταγματικό - Διοικητικό).

(α) Συνταγματικό Δίκαιο.

Το  εννοιολογικο  περιεχομενο  του  Συνταγματικου  Δικαιου,  ουσιαστικο  και  τυπικο  Συνταγμα,  το

περιεχομενο του Συνταγματος. Η ερμηνεια του Συνταγματος. Έννοια και διακρισεις του Συνταγματος.

Ο νομος. Τα διαταγματα. Η νομολογια των Δικαστηριων. Το Διεθνες Δικαιο. Το Ευρωπαϊκο Δικαιο. Η

εννοια «Πολίτευμα». Συγχρονες διακρισεις των πολιτευματων. Η δημοκρατικη αρχη στο Συνταγμα. Η

αρχη  της  «Προεδρευόμενης»  Κοινοβουλευτικης  Δημοκρατιας  στο  Συνταγμα.  Η  αρχη  του  Κρατους

Δικαιου. Η αρχη της διακρισης των λειτουργιων. Η Βουλη. Ο Προεδρος της Δημοκρατιας. Η Κυβερνηση.

Ατομικα και κοινωνικα δικαιωματα. 

(β) Διοικητικό Δίκαιο.

Έννοια του διοικητικού δικαίου: Έννοια και ορισμος του δικαιου, διακριση του δικαιου σε ιδιωτικο

και σε δημοσιο.

Οι πηγές του διοικητικού δικαίου.

Έννοια και είδη των διοικητικών οργάνων: Όργανα κρατικα, με τη στενη εννοια και οργανα αλλων

δημοσιου δικαιου προσωπων, διοικητικα οργανα αμεσα και εμμεσα, δημοσιοι υπαλληλοι και επιτιμοι

λειτουργοι,  διοικητικες  Αρχες,  διοικητικα  οργανα  μονομελη  και  διοικητικα  οργανα  συλλογικα,

διοικητικα οργανα κεντρικα και διοικητικα οργανα περιφερειακα.

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες - Η οργανική σχέση της διοικητικής ιεραρχίας: Οι Διοικητικες Υπηρεσιες,

οργανικη εννοια, κατηγοριες, εννοια διοικητικης ιεραρχιας.

Τα  συστήματα  διοικητικής  οργάνωσης:  Γενικα  γνωρισματα  των  διοικητικων  συστηματων.

Συστημα  διοικητικης  οργανωσης  συγκεντρωτικο  και  συστημα  οργανωσης  αποκεντρωτικο:  Έννοια

(πλεονεκτήματα της αποκέντρωσης, εφαρμογές της διοικητικής αποκέντρωσης στην Ελλάδα).  Συστημα

αυτοδιοικησης:  Έννοια  αυτοδιοικησης,  πλεονεκτηματα  της  εν  γενει  αυτοδιοικησης,  οπως  ισχυουν

σημερα.

Η  κρατική  διοικητική  οργάνωση:  Οργανωση  της  κεντρικης  διοικησεως:  Ο  αρχηγος  της

«εκτελεστικής εξουσίας», ο Πρωθυπουργος και οι Υπουργοι, το Υπουργικο Συμβουλιο, τα Υπουργεια, το

Συμβουλιο της Επικρατειας, το Νομικο Συμβουλιο του Κρατους.

Οι θεσμοί που διέπουν τους δημοσίους υπαλλήλους: Έννοια, κατηγοριες (πολιτικοί – στρατιωτικοί –

δικαστικοί – ισόβιοι – μόνιμοι - έκτακτοι), διορισμος δημοσιων υπαλληλων. Η υποχρεωση υπακοης των
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δημοσιων υπαλληλων. Πειθαρχικες, αστικες και ποινικες ευθυνες των δημοσιων υπαλληλων.

Η αρχή της νομιμότητας στη δράση της δημόσιας διοίκησης: Έννοια της αρχης της νομιμοτητας,

οι  «γενικοί  κανόνες  νομιμότητας»  που  διεπουν  την  αιτιολογηση  των  πραξεων  της  εκτελεστικης

εξουσιας, την ανακληση και την αναδρομικοτητα τους.

Δύο  μορφές  αρμοδιότητας:  δεσμευση  και  διακριτικη  ευχερεια:  Έννοια  και  το  περιεχομενο  της

διακρισης- η διακριτικη ευχερεια- διακριση μεταξυ δεσμευσης και διακριτικης ευχερειας.

Αρμοδιότητες επεμβάσεων που απορρέουν από τις ιεραρχικές σχέσεις:  Ιεραρχικος   ελεγχος επι

των πραξεων των υποδεεστερων Αρχων, αιτηση θεραπειας και ιεραρχικη προσφυγη, αναφορες προς

τη δημοσια διοικηση, αιτηση θεραπειας και ατυπη ιεραρχικη προσφυγη, ενδικοφανεις προσφυγες.

7. Βαθμολογία εξεταζόμενων μαθημάτων.

α)  Για  τη  βαθμολογηση  των  γραπτων  των  εξεταζομενων  μαθηματων,  συγκροτουνται  εξεταστικες

επιτροπες συμφωνα με τα οριζομενα στις διαταξεις του αρθρου 9 του Π.Δ. 82/2006 οπως ισχυει και

της υπ’ αριθ. 6500/1/6-ιγ΄ απο 10/07/1995 οπως ισχυει, Υπουργικης Αποφασης. 

Καθε  μελος  της επιτροπης,  αρχης  γενομενης  απο  τον  οικειο  καθηγητη  αξιολογει  καθε  γραπτο  και

βαθμολογει αυτο, λαμβανοντας υποψη και τις ρυθμισεις των διαταξεων των παραγραφων 6 και 7, του

αρθρου 7, του Π.Δ. 82/2006 οπως ισχυει. Η βαθμολογια καταχωρειται σε ειδικη κατασταση για καθε

μελος, η οποια καταρτιζεται με βαση τον αυξοντα αριθμο των γραπτων. Αν η βαθμολογια ενος μελους

διαφερει  απο  τη  βαθμολογια  των  αλλων  μελων  περισσοτερο  απο  δυο  (2)  βαθμους,  γινεται

επανεξεταση του γραπτου απο τα μελη της επιτροπης και αναθεωρηση της βαθμολογιας για την αρση

της διαφορας.

Σε περιπτωση που δεν αιρεται η  διαφορα,  ο βαθμος  των μελων προσαρμοζεται  υποχρεωτικα  στο

βαθμο του καθηγητη, με τη διαφορα των δυο (2) μοναδων (παρ.  3,  αρθρο 17, Π.Δ.  82/2006 οπως

ισχυει).        

β) Ο βαθμος καθε μαθηματος προκυπτει απο το αθροισμα των βαθμων των μελων της εξεταστικης

επιτροπης.  Ο γενικος βαθμος επιτυχιας καθε υποψηφιου προκυπτει απο το αθροισμα των βαθμων

ολων των μαθηματων.

γ) Για την επιτυχια υποψηφιων δεν τιθεται θεμα βασης σε κανενα μαθημα [σύμφωνα με τις διατάξεις

της 6500/1/6-ιγ΄ από 10/7/1995 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β΄ - 607) όπως ισχύει].

δ) Επιτυχων θεωρειται ο/η υποψηφιος/α που συγκεντρωνει το 50% της συνολικης βαθμολογιας στα

εξεταζομενα μαθηματα. 

ε) Περαν των προβλεπομενων στις διαταξεις της παρ. 3, του αρθρου 17, του Π.Δ. 82/2006 οπως ισχυει

επιτρεπεται  η  αναβαθμολογηση  του  γραπτου  υπο  συγκεκριμενες  προϋποθεσεις  (άρθρο  18Α,  Π.Δ.

82/2006 όπως ισχύει).
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Συγκεκριμένα,  καθε  υποψηφιος/α  που  συμμετειχε  στις  γραπτες  εξετασεις  των  εξεταζομενων

μαθηματων  και  συγκεντρώνει  το  40%  της  συνολικής βαθμολογίας  σε  αυτα  (ήτοι,  72  μονάδες

τουλάχιστον σε σύνολο 180), δύναται να υποβάλει αίτημα αναβαθμολόγησης σε ενα η περισσοτερα

απο τα μαθηματα στα οποια εξετασθηκε, μεσα σε αποκλειστικη προθεσμια επτά (7) ημερολογιακων

ημερων απο την κοινοποιηση των βαθμολογιων και του τελευταιου μαθηματος. Οι υποψηφιοι/ες που

υπαγονται στην περιπτωση γ΄ της παραγραφου 5, του αρθρου 9, του Π.Δ. 82/2006 οπως ισχυει, δεν

εχουν δικαιωμα υποβολης αιτηματος αναβαθμολογησης. Το αιτημα αναβαθμολογησης υποβαλλεται

απο  τον/την  ιδιο/-α  τον/την  υποψηφιο/-α  στην  Υπηρεσια  του/της,  διαβιβαζεται  (μέσω  PoL)

αυθημερόν και ιεραρχικά  στη Διευθυνση Εκπαιδευσης και Αναπτυξης Ανθρωπινων Πορων/Α.Ε.Α.

και  δεν  ανακαλειται  για  κανενα  λογο.  Αιτηματα  υποψηφιων  για  αναβαθμολογηση  γραπτου  που

περιερχονται  στη Διευθυνση Εκπαιδευσης και  Αναπτυξης Ανθρωπινων Πορων/Α.Ε.Α.  τα οποια δεν

πληρουν τις προϋποθεσεις της παρ. 1, του αρθρου 18Α, του Π.Δ. 82/2006 οπως ισχυει, δεν γίνονται

δεκτά και απορρίπτονται με απόφαση του Διευθυντή αυτής.

Οι  βαθμοι  που  προκυπτουν  απο  την  επιτροπη  αναβαθμολογησης  αποτελουν  την  οριστική

βαθμολογία  του γραπτου και βασει αυτων καταρτιζεται ο τελικος πινακας αποτελεσματων, με τη

διευκρινιση οτι ειναι ο μοναδικος πινακας αποτελεσματων και δεν καταρτιζεται αλλος αντιστοιχος σε

προγενεστερο  σταδιο.  Κατα  την  ως  ανω  περιπτωση  της  αναβαθμολογησης,  η  βαθμολογια  της

εξεταστικης  επιτροπης  δεν  λαμβάνεται  υπόψη.  Νεα  αιτηση αναβαθμολογησης  του  γραπτου  δεν

είναι επιτρεπτή,  ακομη και στην περιπτωση που η νεα βαθμολογια ειναι χαμηλοτερη της αρχικης

[άρθρο 18Α, παρ. 7, Π.Δ. 82/2006 όπως ισχύει].

στ)  Σε  περιπτωση  που  ισοβαθμουν  δυο  η  περισσοτεροι  υποψηφιοι/ες,  προηγουνται  στη  σειρα

επιτυχιας οι εχοντες/ουσες υψηλοτερη βαθμολογια κατα μαθημα, με τη σειρα που αναγραφονται στην

περιπτωση α΄ της παραγραφου 6 της παρουσας. Σε περιπτωση ισοβαθμιας σε ολα τα μαθηματα, η

σειρα  επιτυχιας  καθοριζεται  με  κληρωση,  που  διενεργει  η  Διευθυνση  Εκπαιδευσης  και  Αναπτυξης

Ανθρωπινων Πορων/Α.Ε.Α.  παρουσια των ενδιαφερομενων και  για την οποια συντασσεται σχετικο

πρακτικο. [παρ. 8, άρθρο 18, Π.Δ. 82/2006 όπως ισχύει].

ζ)  Σε  περιπτωση  ισοβαθμιας  για  την  καταληψη  της  τελευταιας  θεσης,  εισάγεται  μόνον  ο/η

πρώτος/η  από  τους/τις  ισοβαθμούντες/σες,  η  σειρα επιτυχιας  του/της  οποιου/ας  καθοριζεται

συμφωνα  με  τη  διαδικασια  της  προηγουμενης  περιπτωσης  [παρ.  9,  άρθρο  18,  Π.Δ.  82/2006  όπως

ισχύει].

η)  Τα  γραπτα  των  εξετασεων  θεωρουνται  απορρητα  εγγραφα  και  φυλασσονται  στη  Σχολη

Αξιωματικων  Ελληνικης  Αστυνομιας.  Μετα  την  παρελευση  ενός  (1)  έτους  απο  την  κυρωση  των

πινακων επιτυχοντων και αποτυχοντων, τα γραπτα καταστρέφονται,  εκτος αν υπαρχει  δικαστικη

εκκρεμοτητα [παρ. 10, άρθρο 18, Π.Δ. 82/2006 όπως ισχύει].

8. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

α)  Οι  Υπηρεσιες  που  θα  δεχθουν  τα  δικαιολογητικα  των υποψηφιων,  καθως  και  οι  προϊσταμενες
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Υπηρεσιες  τους,  που θα υποβαλουν τα προαναφερομενα στοιχεια  στη Διευθυνση Εκπαιδευσης και

Αναπτυξης  Ανθρωπινων  Πορων/Α.Ε.Α.,  παρακαλούνται  για  τον  ενδελεχή  έλεγχο  αυτών  οσον

αφορα  στην  εγκυροτητα,  συμπληρωση,  διορθωση  σφαλματων,  παρεχοντας  τις  αναγκαιες

διευκρινησεις και οδηγιες στο εμπλεκομενο στη διαδικασια προσωπικο τους.

β)  Σοβαρες  πειθαρχικες  υποθεσεις  αστυνομικων  για  παραπτωματα,  που  διαπραχθηκαν  μετα  τη

συνταξη των προτασεων ικανοτητας των υποψηφιων και πριν τη διενεργεια των εξετασεων, εφόσον

αυτές  (υποθέσεις)  έχουν τελεσιδικήσει,  να  αναφερονται  αμέσως,  με  γνωμη  των καθ’  ιεραρχια

προϊσταμενων στη Διευθυνση Εκπαιδευσης και Αναπτυξης Ανθρωπινων Πορων/Α.Ε.Α., προκειμενου

να  τιθεται  καθε  περιπτωση  ξεχωριστα  υποψη  του  αρμοδιου  διοικητικου  οργανου  για  τη  ληψη

αποφασης, αναφορικα με τη συμμετοχη η οχι του/της υποψηφιου/ας στις κατατακτηριες εξετασεις.

γ) Αν διαπιστωθει, μετα απο Ένορκη Διοικητικη Εξεταση (Ε.Δ.Ε.) οτι Δοκιμος Υπαστυνομος εισηχθη

στη Σχολη, με βαση ψευδη η ανακριβη δικαιολογητικα, εκτος απο τις τυχον ποινικες ευθυνες που εχει,

αποβάλλεται από τη Σχολή και επανερχεται στο βαθμο και τη θεση της επετηριδας που κατειχε πριν

την εισαγωγη του σε αυτη [παρ. 3, άρθρο 19, Π.Δ. 82/2006 όπως ισχύει].

δ) Επισημαίνεται ότι ο τρόπος και ο χρόνος διαγραφής των ποινών, ορίζεται στις διατάξεις του

άρθρου 56, του Π.Δ. 120/2008 όπως ισχύει, π.χ. επιβληθεισα ποινη «Αργίας με πρόσκαιρη παύση»,

την 01/01/2015, διαγραφεται μετα απο 8 ετη, ητοι την 01/01/2023.

Εαν ομως μεσα σε αυτο το χρονικο διαστημα, λ.χ. την 01/01/2016, επιβληθει και αλλη πειθαρχικη

ποινη (π.χ. ποινή του προστίμου), ο χρονος διαγραφης αυτης της ποινης του προστιμου, επερχεται μετα

την παροδο του χρονου που προβλεπεται γι’ αυτη, δηλ. της 5ετιας, ο οποιος ομως χρονος, υπολογιζεται

απο τη ληξη του χρονου που προβλεπεται για την πρωτη. Συνεπως, η προαναφερομενη επιβληθεισα

ποινη προστιμου την 01/01/2016, δεν διαγραφεται την 01/01/2021, αλλα ο χρονος διαγραφης της,

αρχιζει να υπολογιζεται απο την 01/01/2023, τοτε που διαγραφηκε η επιβληθεισα προ 8ετιας (01/01

/2015) ποινη της αργιας με προσκαιρη παυση, κ.ο.κ.

ε) Για τον αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από τις εξετάσεις, λαμβανεται υποψη η διαπραξη

πειθαρχικου  παραπτωματος,  εφοσον  μαρτυρει  προφανη  διαφθορα  χαρακτηρα  η  αναξιοπρεπη

διαγωγη η αδιαφορια η βαρια αμελεια περι την εκτελεση των υπηρεσιακων καθηκοντων, καθως και η

καθ’ εξη διαπραξη πειθαρχικων παραπτωματων [παρ. 1α, άρθρο 6, Π.Δ.   82/2006 όπως ισχύει].

στ) Η κατανομη των υποψηφιων στις αιθουσες - διανομη γραφικης υλης, οι εξεταστικες επιτροπες-

καθηκοντα,  οι  επιτροπες  αναβαθμολογησης,  ο  Γενικος Εποπτης Εξετασεων -  Εποπτες Εξετασεων -

επιτηρητες  -  καθηκοντα,  η  καταρτιση  -  κληρωση  θεματων,  οι  υποχρεωσεις  των  υποψηφιων,  η

διενεργεια  εξετασεων,  η  υποβολη  ενστασεων,  η  βαθμολογηση  γραπτων,  η  αναβαθμολογηση  των

γραπτων, οι επιτροπες αποκαλυψης αυτων, η αποκαλυψη των γραπτων, η καλυψη των γραπτων σε

περιπτωση  αναβαθμολογησης,  η  ανακοινωση  των  βαθμολογιων,  η  συνταξη  και  κυρωση  πινακων

αποτελεσματων, καθως και η ανακοινωση των αποτελεσματων, καθοριζονται απο τις οικειες διαταξεις

των αρθρων 8 εως 19, του Π.Δ. 82/2006 οπως ισχυει.
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ζ) Οι μετακινησεις των υποψηφιων για συμμετοχη στις εξετασεις, θα πραγματοποιηθουν αδαπάνως

για το Δημόσιο. 

η)  Για  καθε  σχετικη  πληροφορια  οι  Υπηρεσιες,  επιπεδου  Διευθυνσης  και  ανω,  μπορουν  να

απευθυνονται  στο  Τμημα Εκπαιδευσεων της Διευθυνσης Εκπαιδευσης και  Αναπτυξης Ανθρωπινων

Πορων του Αρχηγειου της Ελληνικης Αστυνομιας (Τηλέφωνα: 2131520690  & Ρ.ο.L.: 1033131).

θ)  Κατ’  εφαρμογη  της  υπ’  αριθ.  72941/09/205804  απο  27/11/2009  (POL)  διαταγης  (περί  της

εφαρμογής «Ηλεκτρονική αλληλογραφία»), η υπηρεσιακη αλληλογραφια να υποβληθει ιεραρχικα μονο

μεσω του ηλεκτρονικου συστηματος P.O.L.

9. Υγειονομική εξέταση.

α)  Οι  υποψηφιοι/ες,  οι  οποιοι/ες  θα  κριθουν  εισακτεοι/ες  στη  Σχολη  Αξιωματικων  Ελληνικης

Αστυνομιας,  υποβαλλονται  με  μεριμνα  αυτης,  μετα  την  εκδοση  των  αποτελεσματων  και  πριν  την

ονομασια τους ως Δοκιμων Υπαστυνομων, σε υγειονομικες εξετασεις ενωπιον της αρμοδιας Ανωτατης

Υγειονομικης  Επιτροπης  (Α.Υ.Ε.),  συμφωνα  με  τα  οριζομενα  στις  διαταξεις  για  την  Υγειονομικη

Υπηρεσια της Ελληνικης Αστυνομιας. 

β)  Όσοι/ες  απο  αυτους/ες  κριθουν,  για  λογους  υγειας,  μη  ικανοί/ες,  δεν  ονομαζονται  Δοκιμοι

Υπαστυνομοι  και  θεωρουνται  αποτυχοντες.  Για  τη  συμπληρωση  των  κενων  θεσεων  καλουνται

υποψηφιοι/ες απο τον πινακα επιλαχοντων, κατα σειρα επιτυχιας.

γ) Ειδικα οι γυναικες που κρινονται μη ικανές, λογω κυησης η λοχειας, εισαγονται για φοιτηση στη

Σχολη Αξιωματικων Ελληνικης Αστυνομιας, ειτε στην ιδια εκπαιδευτικη περιοδο, ειτε στην επομενη,

εφοσον κριθουν ικανες απο την Α.Υ.Ε. και δεν απωλεσαν τα απαιτουμενα προσοντα, εκτος του οριου

ηλικιας.

10. Φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

α)  Σε  περιπτωση  που,  υποψηφιος/α,  απο  την  υποβολη  της  προτασης  ικανοτητας,  μεχρι  την

προηγούμενη ημέρα της ονομασίας του/της, ως Δοκίμου Υπαστυνόμου, απώλεσε έστω και ένα

(1)  από  τα προβλεπόμενα,  στις  ισχύουσες  διατάξεις,  προσόντα,  διαγραφεται  απο  τον  πινακα

επιτυχοντων με αιτιολογημενη αποφαση του κ. Προϊσταμενου Κλαδου Διοικητικης Υποστηριξης και

Ανθρωπινου Δυναμικου/Α.Ε.Α. [Υπ΄ αριθ. 7004/5/20-β’ από 12/05/2022 Απόφαση Αρχηγού Ελληνικής

Αστυνομίας (Φ.Ε.Κ. Β΄ - 2426/18-05-2022)],  που κοινοποιειται στον/στην ενδιαφερομενο/η και στην

Υπηρεσια του/της (άρθρο 14, Π.Δ. 4/1995 όπως ισχύει). Επιπροσθετα, επιτυχοντες, οι οποιοι τελουν σε

διαθεσιμοτητα  η  εχουν  παραπεμφθει  ενωπιον  πειθαρχικου  συμβουλιου  δεν  εχουν  δικαιωμα  να

φοιτησουν στη Σχολη Αξιωματικων Ελληνικης Αστυνομιας και να ονομαστουν Δοκιμοι Υπαστυνομοι,

εαν  προηγουμενως  δεν  εχουν  παυσει  να  τελουν  σε  διαθεσιμοτητα  η  δεν  εχει  εκδοθει  τελεσιδικη

απαλλακτικη αποφαση του πειθαρχικου συμβουλιου. 

β) Η φοιτηση στη Σχολη, η οποια ειναι ισοτιμη με τις Σχολες των Ανωτατων Εκπαιδευτικων Ιδρυματων
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της Χωρας, διαρκει οκτω (8) εξαμηνα, οι επιτυχοντες/ουσες εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο (2ο έτος)

σπουδών [άρθρο  19,   Ν.  4937/2022  (Φ.Ε.Κ.  Α΄  -  106/02-06-2022)] και  συνεκπαιδευονται  με  τους

λοιπους/ες Δοκιμους Υπαστυνομους, για τους/τις οποιους/ες ισχυουν οι διαταξεις του αρθρου 22, παρ.

2,  του Π.Δ.  319/1995, σε συνδυασμο με τις διαταξεις της υπ’  αριθ.  6500/2/5-οθ΄ απο 03/07/2020

Υπουργικης Αποφασης (Φ.Ε.Κ. Β΄ - 2869/15-07-2020).

γ)  Οι αποφοιτοι αναλαμβάνουν υποχρέωση 10ετούς παραμονής στο Σώμα,  μετα την ονομασια

τους σε αξιωματικους.

Επισημαινεται οτι οι Δοκιμοι Υπαστυνομοι που αποβαλουν την ιδιοτητα τους για οποιονδηποτε λογο,

εκτος απο λογους υγειας, υποχρεούνται να καταβάλουν στο Δημόσιο αποζημίωση, που ειναι ιση

με το γινομενο του 65% του συνολου των καθαρων μηνιαιων αποδοχων Υπαστυνομου Β΄,  επι τον

αριθμο των μηνων που εχουν φοιτησει στη Σχολη [άρθρο 44, παρ. 5, Ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 263)

όπως ισχύει]. 

11. Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α., παρακαλειται οπως μεριμνησει για

την εγκαιρη ενημερωση των αστυνομικων που εχουν δικαιωμα υποβολης αιτησης, κατα τα ανωτερω

και  βρισκονται  αποσπασμενοι  σε  Υπηρεσιες  του  Ελληνικου  Κρατους  στο  εξωτερικο  η  σε  Διεθνεις

Οργανισμους η σε ειδικες αποστολες στο εξωτερικο και συγκεντρωνουν τα απαιτουμενα προσοντα.

Περαιτερω,  να  ενεργησει  ως  προς  την  υποβολη  των  δηλωσεων  συμμετοχης,  κ.ο.κ.,  των

ενδιαφερομενων, συμφωνα με οσα οριζονται στην παρουσα.

12.  Το Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, παρακαλειται ομως αναρτησει την παρουσα στον

ιστοτοπο  του  Αρχηγειου  της  Ελληνικης  Αστυνομιας,  στην  ηλεκτρονικη  διευθυνση

www.hellenicpolice.gr η www.astynomia.gr για ενημερωση καθε ενδιαφερομενου/ης. 

13. Τελος, γνωριζεται οτι η προκηρυξη αναρταται και στον ιστοτοπο του προγραμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

στην ηλεκτρονικη διευθυνση diavgeia.gov.gr.

O ΑΡΧΗΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΥΜΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
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