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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Α΄» 

  (Προσαρτημένο στην  6501/1/218 από   
02/05/2019  προκήρυξη) 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 - 2020 ΜΕ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. 
 
 ................................................2019 (1) 
 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ........................................................ (2) 
 μέσω  τ ........................................................ (3) 
 
.... κατωτέρω αναγραφόμεν…  υποβάλλω τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην 
παράγραφο 2 της παρούσας, προκειμένου να εισαχθώ στη Σχολή Αξιωματικών  
Ελληνικής Αστυνομίας, συμμετέχοντας …………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………...……..(4)   
 
1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ: 
............. ............ ......................          ....... ...............  ...................  
ΒΑΘΜΟΣ Α.Γ.Μ.     ΕΠΩΝΥΜΟ     ΟΝΟΜΑ               ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ   

 
 
2) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ......................                                
 
                               Συμπληρώνεται σε μορφή        ΗΗ/   ΜΜ/     ΕΕΕΕ 
3) ΤΟΠΟΣ : 
 
 α) ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ...................................... ............................. ...................................... 

    (ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ)  (ΕΠΑΡΧΙΑ)      (ΝΟΜΟΣ) 

 β) ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ..................................... ....................................... ............................. 

    (ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ)  (ΕΠΑΡΧΙΑ)      (ΝΟΜΟΣ) 

   ......................................... ...................................... ............................. 

    (ΟΔΟΣ)    (ΑΡΙΘΜΟΣ)      (ΤΗΛΕΦΩΝΟ) 
 
4) ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 
   
5) ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ):             
    
6) ΘΑ  ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ :  
  

-   ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ   
 ………………….…………………………………………………………………………............ΚΩΔΙΚΟΣ 1 
 
- ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ  
ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017) 
………………………………….................................................................................ΚΩΔΙΚΟΣ 2Α 
 
-  ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ  
ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018)  
 ……………………………………………………………………………………………………..ΚΩΔΙΚΟΣ 2Β  
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7) ΥΠΑΓΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42  Ν. 1481/84 :  
                 

- ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ......................................ΚΩΔΙΚΟΣ      1 
 

- ΤΕΚΝΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ 
   ΚΑΙ ΑΝΠΗΡΩΝ ή ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ή ΕΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙ  
   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ…............. ΚΩΔΙΚΟΣ     2 
 

- ΤΕΚΝΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ............................... ΚΩΔΙΚΟΣ      3 
 

- ΤΕΚΝΑ ή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΥ 
    ΠΕΘΑΝΕ    ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ 
    ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ή   ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ………………….…… ΚΩΔΙΚΟΣ       4 
 
- ΕΝΑ ΤΕΚΝΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ 
    ΖΩΗ ΤΟΥΣ Ή ΕΧΟΥΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ  
    ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%,  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ  
    ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥΣ…………………………………………………….………. ΚΩΔΙΚΟΣ      5 
 

- ΓΟΝΕΙΣ ΤΡΙΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ…………..…. ΚΩΔΙΚΟΣ      6 
    
8) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
 
 - ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 8 Ν.1599/1986 
 
          …     ΑΙΤ………     
 
 
 
9) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 .......................................................................    
    (ΤΙΤΛΟΣ)            (ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 
 
 
.. υπογεγραμμεν...  Α.Γ.Μ.(                )…………………..…………………........................ 

……………………………... βεβαιώνω ότι τα στοιχεία τ….. υποψηφ.......... ελέχθησαν και 

συμφωνούν απόλυτα με τα αναγραφόμενα στο δελτίο ταυτότητας. 

            ....ΒΕΒΑΙ..... 
 

      ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
     (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΒΑΘΜΟΣ) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
1  ΓΕΝΙΚΕΣ 

α. Η αίτηση συμπληρώνεται από τον/την  υποψήφιο και υπογράφεται ενώπιον του αρμοδίου 
για την παραλαβή της, αξιωματικού. 

β. Όλα τα στοιχεία συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. 
 
2. ΕΙΔΙΚΕΣ 
 
 α. (1) Αναγράφεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. 
 β. (2) Αναγράφεται η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ή η Γενική Περιφερειακή 

Αστυνομική Διεύθυνση ή η Διεύθυνση Αστυνομίας ή η εξομοιούμενη Υπηρεσία 
προς την οποία απευθύνεται. 

 γ. 
δ. 

(3) 
(4) 

Αναγράφεται η Αστυνομική Υπηρεσία που κατατίθεται η αίτηση. 
Αναγράφεται ανάλογα:  
-  στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή 
- για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, καθώς απέκτησα δικαίωμα 
συμμετοχής μου, με τις γραπτές εξετάσεις του έτους………..……(2017 ή 2018). 

 ε. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1-3 Συμπληρώνονται τα στοιχεία  Σύμφωνα με τις ενδείξεις. 
 στ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  4 Αναγράφεται η χρονολογία αποφοίτησης από το Λύκειο.  
     
 ζ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  5 Αναγράφεται ο κωδικός αριθμός υποψηφίου που έχει δοθεί από 

το Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  
 η. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  6 Τίθεται ο κωδικός αριθμός  της περίπτωσης  στο τετραγωνίδιο.  
 θ. 

 
 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τίθεται ο κωδικός αριθμός της περίπτωσης στο τετραγωνίδιο, μόνο 
εφ’ όσον κατατεθεί και το σχετικό δικαιολογητικό που προβλέπει 
η προκήρυξη. 

 ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  8 Συμπληρώνονται τυχόν άλλα δικαιολογητικά.  
 ια.  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  9 Συμπληρώνεται από τον αρμόδιο αξιωματικό παραλαβής των 

δικαιολογητικών. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Β΄» 

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

 

 (Προσαρτημένο στην  6501/1/218 από 
02/05/2019 προκήρυξη) 
 

 
Π  Ρ  Ο  Τ  Α  Σ  Η 

 
(2) …….…ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ  ΕΤΟΣ 2019 - 2020, ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
(3)……………………………………………………………………………………………………… 
 
Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ 
Α.Γ.Μ. ........................................................ ΒΑΘΜΟΣ:…………………………………………… 
ΕΠΩΝΥΜΟ:................................................. ΟΝΟΜΑ ....................................................... 
ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ..........................................ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ .................................................. 
                    (Με κεφαλαία στην ονομαστική). 
ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ 
α. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ  ....................................................................... 
                                                                                                                                             (Ημέρα- Μήνας- Έτος) 
ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ..................................................... 
  
β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 
1. ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ: (4)......................................................…………………………..….... 
......................................................................................................................…....... 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
 
2. ΑΝΩΤΕΡΕΣ: (4).........................................................….................................... 
.............................................................................……..........................……………... 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
 
3. ΔΙΚΕΣ- ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ: (4)......................................…........................................... 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
.................................................................................................................... 
 
4.  ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (Ε.Δ.Ε.-ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ): (5)….………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………... 
5.   ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ  : (6) ……………………………………………. 
..................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
  
γ. ΗΘΙΚΕΣ - ΥΛΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 
................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................ 
 
δ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
............(7) Έχει όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.1β του άρθρου 11 του π.δ. 
4/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄-1) ουσιαστικά προσόντα για να εισαχθεί στη Σχολή Αξιωματικών 

Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με το σύστημα των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου 

(8)………………………………..……….…...… 

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

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ήτοι υπηρεσιακή απόδοση, ζήλο 

και ενδιαφέρον για την υπηρεσία, πειθαρχικότητα και διαγωγή. 

 
ΙΙΙ. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
...........(9) Προτείνεται για συμμετοχή στις προαναφερόμενες εξετάσεις κ.ο.κ.. 

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

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

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

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

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

                                                                                       ………….................... 2019 

                                                                                                        Ο /Η  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
                                                                                                  

                                    (Ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο 
                                                    και βαθμός συντάκτη) 

 
ΙV. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ 
(11).............................................................................................................................

..................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

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

                                                                                        .................................2019 
                                                                     Ο ..................................................... 
                                                                                          (Τ.Σ. Υπογραφή) 
                                             (Ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο 
                                                και βαθμός γνωματεύοντα) 
 
V. ΑΠΟΦΑΣΗ κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/Α.Ε.Α.                                                                                                                                                                   
       (Υπ’ αριθ. 7004/5/19 από 31/12/2018 (Φ.Ε.Κ. Β΄ - 6003 της 31/12/2018) 
Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα 
υπηρεσιακά όργανα»).  
  
(12)………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                           
                                                                                                                                
                                                                 Αθήνα, ...........................................2019  
 
                                                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
 
(1) Τίτλος Υπηρεσίας.  
(2) Αναγράφεται η λέξη «ΜΗ» για αρνητική πρόταση από το συντάκτη.  
(3) Αναγράφεται ανάλογα «συμμετέχοντας στις γραπτές εξετάσεις του Ημερήσιου 

Γενικού Λυκείου» ή «για το 10% των θέσεων, (χωρίς νέα εξέταση)». 
 

(4) Αναγράφονται αναλυτικά όλες οι πειθαρχικές ποινές που δεν έχουν διαγραφεί.  
(5) 
 
(6) 
 
(7) 

Αναγράφονται αναλυτικά οι εκκρεμείς πειθαρχικές ποινές, κατά το χρόνο σύνταξης 
της παρούσας πρότασης. 
Αναγράφεται η διαταγή και η ημερομηνία θέσης του/της υποψηφίου στην εν λόγω 
κατάσταση. 
Αναγράφεται η λέξη ΔΕΝ για αρνητική πρόταση από το συντάκτη. 

 

(8) 
 
(9) 
(10) 
 
(11) 
 
 
 
 
 
(12) 

Αναγράφεται ανάλογα «συμμετέχοντας στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις του 
Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή για το 10% των θέσεων, (χωρίς νέα εξέταση). 
Αναγράφεται η λέξη ΔΕΝ για αρνητική πρόταση από το συντάκτη. 
Για αρνητική πρόταση να αναγραφούν συγκεκριμένα τα προσόντα τα οποία στερείται 
και από πού προκύπτει τούτο. 
Σε περίπτωση διαφωνίας, οι λόγοι αυτής αιτιολογούνται πλήρως. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παράλειψη αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών ή εκκρεμών 
πειθαρχικών υποθέσεων, οι οποίες συνιστούν λόγους υποβολής αρνητικής 
πρότασης, (σύμφωνα με  το εδαφ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 
4/1995), θα έχει ως συνέπεια τον καταλογισμό πειθαρχικών  ευθυνών. 
Συμπληρώνεται από τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και 
Ανθρωπίνου Δυναμικού/Α.Ε.Α., σε περίπτωση αρνητικής πρότασης ή διαφωνίας 
μεταξύ των αρμοδίων για τη σύνταξη και υποβολή της πρότασης ικανότητας.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  «Γ΄» 

 
(Προσαρτημένο στην  6501/1/218 από 02 /05/2019  προκήρυξη) 

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

................................................ σήμερα την .................................... του μηνός………  

..................................................., του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας …. 

.......................... και ώρα ........... ο/η (1) ....................................................................  

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

………....................... προσκάλεσα ενώπιόν μου τον/την 
(2).............................................. ................................................................................ 

που συγκεντρώνει τα τυπικά προσόντα για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής 

Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 με το σύστημα των Πανελλαδικών 

Εξετάσεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων του ανακοίνωσα το περιεχόμενο της 6501/1/218 από 02/05/2019 

προκήρυξης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και διευκρίνισα τα εξής : 

α. Αν επιθυμεί συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις, πρέπει να μας υποβάλει μέχρι  την  
10/05/2019 τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην ως άνω προκήρυξη. 
β. Αν υπάγεται στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 42 του ν.1481/84, οι οποίες 

αναφέρονται στην εγκύκλιο και επιθυμεί να κάνει χρήση των διατάξεων αυτών, πρέπει 

να υποβάλει σχετική δήλωση και να ζητήσει την εισαγωγή του/της στη Σχολή, βάσει των 

εν λόγω διατάξεων. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να υποβάλει και τα προβλεπόμενα για 

την κατηγορία του δικαιολογητικά. Αν τα ανωτέρω δικαιολογητικά (υπαγωγής σε 

ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 42 του ν.1481/84) είναι ελλιπή ή μη κανονικά ή δεν 

υποβληθούν έγκαιρα, δεν θα γίνουν δεκτά. Χρήση του δικαιώματος αυτού γίνεται 
για μία μόνο από τις Σχολές αυτές και για μία φορά, ανεξάρτητα αν υπάγονται 
σε μία ή περισσότερες κατηγορίες. 
 

  Ο/Η                                Ο/Η  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
(1) Βαθμός και ονοματεπώνυμο Διοικητή Υπηρεσίας ή νόμιμο 

αναπληρωτή ή αξιωματικού που έχει ορισθεί, τίτλος της 
Υπηρεσίας. 

(2) Βαθμός, ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο υποψηφίου/ας. 
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 Συντάσσεται στην εφαρμογή του P.o.L. 
«Ηλεκτρονική Αλληλογραφία» απ’ ευθείας 
σε μορφή html αρχείου, από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες 
 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Δ΄» 
(Προσαρτημένο στην  6501/1/218                    
από  02/05/2019 προκήρυξη) 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. P.o.L. 
    

           ΠΡΟΣ: ………………………………… (1) 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή των ήδη υπηρετούντων αστυνομικών 
γενικών καθηκόντων στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερήσιου 
Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

 

ΣΧΕΤ.: Υπ’ αριθ. 6501/1/218  από 02/05/2019 Προκήρυξη κ. Αρχηγού. 

 

Υποβάλλονται συγκεντρωτικές ονομαστικές καταστάσεις (κατ’ αλφαβητική σειρά), 

των υποψηφίων που δήλωσαν ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της 

Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με το σύστημα των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, (α) 
συμμετέχοντας στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού 
Λυκείου(2)……………………………………………………..………………………………και (β) 
με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση 
(2)……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

       Ο/Η ................................................ 

        (Ηλεκτρονική Υπογραφή POL) 
 

 

 

 

 

(1) Αναγράφεται η προϊστάμενη Υπηρεσία (επιπέδου 
Διεύθυνσης) προς την οποία απευθύνεται. 

 

(2) Αναγράφονται λεπτομερώς οι καταστάσεις που 
υποβάλλονται ήτοι:  ικανών,  μη ικανών,  για τους οποίους 
δεν συντάχθηκε πρόταση ικανότητας κ.ο.κ. 
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 Συντάσσεται στην εφαρμογή του P.o.L. 
«Ηλεκτρονική Αλληλογραφία» απ’ ευθείας σε 
μορφή html αρχείου, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
 (επιπέδου Διεύθυνσης) 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Ε΄» 
    (Προσαρτημένο στην 6501/1/218 από           
02/05/2019 προκήρυξη). 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. P.o.L. 
 

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ. 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ/Α.Ε.Α. (Α.Μ. 1728) 

 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή των ήδη υπηρετούντων αστυνομικών 
στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020, 
με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

 

 

ΣΧΕΤ.: Υπ’ αριθ. 6501/1/218 από  02/05/2019 Προκήρυξη κ. Αρχηγού 

 

1. Υποβάλλονται συγκεντρωτικές ονομαστικές καταστάσεις(κατ’ αλφαβητική σειρά), 

των υποψηφίων που δήλωσαν ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της 

Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με το σύστημα των 

Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, (α) 
συμμετέχοντας στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού 
Λυκείου (1)……………………………………………………..…………. και (β) με το 
σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση (1)…………………….. 

2. Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες. 

 

       Ο/Η  ……......................................... 

         (Ηλεκτρονική Υπογραφή POL) 
 

 

 

 

(1) Αναγράφονται λεπτομερώς οι καταστάσεις που υποβάλλονται 
ήτοι:  ικανών,  μη ικανών κ.ο.κ. 
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               ΥΠΟΔΕΙΙΓΜΑ «ΣΤ΄» 
.......................................................                        (Προσαρτημένο στην  6501/1/218 
                                                                  από 02/05/2019 προκήρυξη) 
.....................................................(1) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ   Κ  Α  Τ  Α  Σ  Τ  Α  Σ  Η 

 

Υποψηφίων που δήλωσαν ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων  του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, συμμετέχοντας 
στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη και κανονικά 
και κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ. 
 
Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Α.Γ.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 
ΟΝΟΜΑ 

ΜΗΤΕΡΑΣ 
ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΑΡΘΡΟΥ  42  
Ν. 1481/84 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙ

ΟΥ/ΑΣ 
   (2) (3) (3) (3) (4) (5) 
    

 
 
 
 
 
 

     

 
 
(1) Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας.  …………………………..…………. 2019 
(2) Στην ονομαστική με κεφαλαία.  Ο/Η  .............................................. 
(3) Στην ονομαστική με μικρά.  (Τ.Σ. Υπογραφή) 
(4) Αναγράφεται η ειδική κατηγορία στην οποία δήλωσε, ότι ανήκει 

 (τέκνο πολυτέκνου, τέκνο θύματος πολέμου κ.ο.κ.). 
  

(5) Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός που έχει λάβει ο/η κάθε υποψήφιος/α από 
το Λύκειο, στο οποίο θα καταθέσει το Μηχανογραφικό Δελτίο. 
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               ΥΠΟΔΕΙΙΓΜΑ «Ζ΄» 
.......................................................                          (Προσαρτημένο στην  6501/1/218 
                                                                        από  02/05/2019 προκήρυξη) 
.....................................................(1) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  Κ  Α  Τ  Α  Σ  Τ  Α  Σ  Η 

 

Υποψηφίων που δήλωσαν ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το 10% των 
θέσεων, χωρίς νέα εξέταση, βάσει της πιο πρόσφατης βαθμολογίας τους, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη και κανονικά και 
κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ. 
 

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Α.Γ.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΕΡΑ 

ΟΝΟΜΑ 
ΜΗΤΕΡΑΣ 

ΕΤΟΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΑΡΘΡΟΥ  42  
Ν. 1481/84 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟ
Υ/ΑΣ 

   (2) (3) (3) (3) (4) (5) (6) 
    

 
 
 
 
 
 

      

 
(1) Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας.  …………………………………. 2019 
(2) Στην ονομαστική με κεφαλαία.  Ο/Η  ........................................... 
(3) Στην ονομαστική με μικρά.  (Τ.Σ. Υπογραφή) 
(4) 
 

Αναγράφεται το τελευταίο έτος συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις («2017» ή «2018»)   

(5) 
 
(6) 
 
 

Αναγράφεται η ειδική κατηγορία στην οποία δήλωσε, ότι ανήκει 
 (τέκνο πολυτέκνου, τέκνο θύματος πολέμου κ.ο.κ.). 
Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός που έχει λάβει ο κάθε υποψήφιος/α από το Λύκειο, στο 
οποίο θα καταθέσει το Μηχανογραφικό Δελτίο. 
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              ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Η΄» 
.......................................................         (Προσαρτημένο στην 6501/1/218                   
                                                                 από  02/05/2019 προκήρυξη) 
.....................................................(1) 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ   Κ  Α  Τ  Α  Σ  Τ  Α  Σ  Η 

 

Υποψηφίων που δήλωσαν  ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό  έτος 
2019-2020, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
συμμετέχοντας στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν 
πλήρη και κανονικά και οι προτάσεις ικανότητας είναι αρνητικές ή υπάρχει διαφωνία συντάκτη και αναθεωρητή. 
 
Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Α.Γ.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 
ΟΝΟΜΑ 

ΜΗΤΕΡΑΣ 
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟΥ  42 
Ν.1481/84 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ 

   (2) (3) (3) (3) (4) (5) (6) 
    

 
 
 

      

 
 
(1) Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας.  …………………………………. 2019 
(2) Στην ονομαστική με κεφαλαία.  Ο/Η  ........................................... 
(3) Στην ονομαστική με μικρά.  (Τ.Σ. Υπογραφή) 
(4) Αναγράφεται η ειδική κατηγορία στην οποία δήλωσε, ότι ανήκει  

(τέκνο πολυτέκνου, τέκνο θύματος πολέμου κ.ο.κ.). 
  

(5) Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός που έχει λάβει ο/η κάθε υποψήφιος/α από 
το Λύκειο, στο οποίο θα καταθέσει το Μηχανογραφικό Δελτίο. 

  

(6) Αναγράφεται αν προτείνεται με διαφωνία ή δεν προτείνεται.   
 
  
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ψ93746ΜΚ6Π-ΔΨΞ



 29

               ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   «Θ΄» 
.......................................................         (Προσαρτημένο στην  6501/1/218 
                                                         από   02/05/2019 προκήρυξη) 
.....................................................(1) 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  Κ  Α  Τ  Α  Σ  Τ  Α  Σ  Η 

Υποψηφίων που δήλωσαν  ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το 10% των 
θέσεων, χωρίς νέα εξέταση, βάσει της πιο πρόσφατης βαθμολογίας τους, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη και κανονικά και 
οι προτάσεις ικανότητας είναι αρνητικές ή υπάρχει διαφωνία συντάκτη και αναθεωρητή. 
 
Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Α.Γ.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΕΡΑ 
ΟΝΟΜΑ 

ΜΗΤΕΡΑΣ 
ΕΤΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΑΡΘΡΟΥ  42  
Ν. 1481/84 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

   (2) (3) (3) (3) (4) (5) (6) (7) 
           

 
 
(1) Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας.  …………………………………. 2019 
(2) Στην ονομαστική με κεφαλαία.  Ο/Η  ........................................... 
(3) Στην ονομαστική με μικρά.  (Τ.Σ. Υπογραφή) 
(4) 
 

Αναγράφεται το τελευταίο έτος συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις («2017» ή «2018»)  
 

  

(5) 
 
 
(6) 
 
 
(7) 

Αναγράφεται η ειδική κατηγορία στην οποία δήλωσε, ότι ανήκει (τέκνο πολυτέκνου, τέκνο 
θύματος πολέμου κ.ο.κ). 
 
Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός που έχει λάβει ο/η κάθε υποψήφιος/α από το Λύκειο, στο 
οποίο θα καταθέσει το Μηχανογραφικό Δελτίο. 
 
Αναγράφεται αν προτείνεται με διαφωνία ή δεν προτείνεται. 
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