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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1  - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

1.  Άρθρο 27 παρ. 1, 5 και 6 και το άρθρο 42 του Ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Α΄-152) 
«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και 
ισχύει σε συνδυασμό με το Π.Δ. 88/2002 «Απαγόρευση πρόσληψης υπηκόων χωρών 
– μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ -68). 

2.  Παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 1771/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄-71) «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση του συστήματος εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. Φ. 253/28934/Β6 (Φ.Ε.Κ. Β΄-391) 
από 21-03-2006 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

3.  Ν. 2226/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄-122) «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές 
της Αστυνομικής Ακαδημίας κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. 

4.  Άρθρο 12 του Ν. 2552/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄-266) «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σε συνδυασμό με 
το Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. Α’ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» και 
το άρθρο 1 του Ν. 2909/2001 (Φ.Ε.Κ. Α’ 90) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως αμφότερα τροποποιήθηκαν με το 
άρθρο 13 του Ν. 3404/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 260) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού 
και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», το άρθρο 50 
παράγραφος 1 του Ν. 4415/2016» (Φ.Ε.Κ. Α’ 159) «Ρυθμίσεις για την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και το 
άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παράγραφος 3 
περίπτωση α’ του Ν. 3667/2008 (Φ.Ε.Κ. Α’ 114) «Θέματα ειδικών επιδοτήσεων 
ανεργίας και άλλες διατάξεις». 

5.  Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. 

6.  Άρθρο 12 του Ν. 4604/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 50) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των 
φύλων ……. Λοιπές διατάξεις».  

7.  Άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄-152) «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού 
σχολικών κτηρίων ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

8.  Άρθρο 5 του Ν. 3242/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 102) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη 
λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» σε συνδυασμό 
με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3.9.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2255/11-09-2013) 
Κ.Υ.Α.  

9.  Άρθρο 44 παρ. 5 του Ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 263), «Αναδιοργάνωση της 
Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

10.  Άρθρο 14 του Ν. 3686/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄-158), «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας». 

11.  Άρθρο 5 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄-193), «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας  
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 του Ν. 
4310/2014 (ΦΕΚ Α΄-258) «Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και άλλες 
διατάξεις», 5 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α΄-50) «Επείγοντα μέτρα για την πρωτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», 66 του Ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ Α΄-83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

12.  Άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 40), «Προστασία της Εθνικής 
Οικονομίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. 

13.  Ν.4549/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 105) «….Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
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Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις». 
14.  Άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.4186/2013 («Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

και λοιπές διατάξεις» ΦΕΚ Α΄-193), όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 58 παρ. 6 
του Ν.4310/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-258). 

15.  Άρθρο 13 παρ. 1 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ Α΄-193) «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως αναδιατυπώθηκε με το 
άρθρο 58 παρ. 5 του Ν.4310/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-258) και τροποποιήθηκε με τις παρ. 
1 του άρθρου 8 του ν.4327/2015 (Α΄ 50), 10 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α’ 
83), 1, 2 και 4 του άρθρου 51 του ν.4369/2016 (Α΄ 33), 3 του άρθρου 13 του ν. 
4452/2017 (Α’ 17), 1 του άρθρου 12 του Ν. 4468/2017 (Α’ 61), το άρθρο 28 του Ν. 
4521/2018 (Α’ 38) και το αρ. 22 παρ. 3 του Ν. 4532/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 63) . 

16.  Άρθρο 39 παρ. 33 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ Α΄-193), όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τα άρθρα 52 του Ν. 4264/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-118), 58 παρ. 7 του 
Ν.4310/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-258), 40 παρ. 3 του Ν. 4342/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄-143), με την 
παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 4452/2017 (Α’ 17) και αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 23 του Ν. 4597/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 35). 

17.  Άρθρο 100 του Ν.4610/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 70) «Συνέργειες πανεπιστημίων 
και…….διατάξεις» 

18.  Άρθρα 1 έως 40 του Ν. 4249/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής 
Αστυνομίας,………και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και 
ισχύει. 

19.  Άρθρο 28 του Ν. 4305/2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 237) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση 
εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. 

20.  Άρθρο 5 του Ν. 3418/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 287) «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 3627/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 292) και ισχύει. 

21.  Άρθρο 2 του Ν. 4329/2015 (Φ.Ε.Κ. Α’ 53) «Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις 
από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες 
διατάξεις». 

22.  Άρθρο 67 παρ. 9 του Ν. 4316/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-270) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας 
και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με το Ν. 3454/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-75), «Ενίσχυση 
της οικογένειας και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

23.  Π.Δ. 584/1985 (Φ.Ε.Κ. Α΄-204), «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. 

24.  Π.Δ. 4/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄-1), «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με 
το σύστημα των γενικών εξετάσεων», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και 
ισχύει. 

25.  Π.Δ. 319/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄-174), «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. 

26.  Π.Δ. 352/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄-187), «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων», όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. 

27.  Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-17), «Κρίση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, 
αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού 
προσωπικού γενικά», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 
Φ400/454/380172/Σ.932 από 15-12-2014 (Φ.Ε.Κ. Β’ 3513) και 
Φ.454/10/208326/Σ.2219 από 01-04-2019 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1360) αποφάσεις του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας και το αρ. 1 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 
102/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄195), σε συνδυασμό με το άρθρο 189 του Ν.4261/2014 
(Φ.Ε.Κ. Α΄-107), «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων … … … 
και άλλες διατάξεις». 

ΑΔΑ: ΡΠ6046ΜΚ6Π-Φ1Ψ



27 
 

28.  Π.Δ. 86/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄159), «Ανασύσταση Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» σε 
συνδυασμό με το Π.Δ. 88/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».  

29.  Π.Δ. 178/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-281), «Οργάνωση υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. 

30.  Π.Δ. 44/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 68), «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, 
κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη 
Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε 
πανελλαδικό επίπεδο και άλλες διατάξεις».  

31.  Υπ’ αριθ. Φ.151/20049/Β6 από 20-02-2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄-272) απόφαση της 
Υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 
Φ.151/64988/Β6 από 07-06-2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1307) απόφαση του Υφυπουργού 
Π.Δ.Β.Μ.Θ. και με την υπ’ αριθ. Φ.151/61567/Α5 από 20-04-2015 (Φ.Ε.Κ. Β΄ - 
814) απόφαση του Υπουργού ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και τις υπ’ αριθ. Φ.151/47149/Α5 από 
18-03-2016 (Φ.Ε.Κ. Β’ 820 και Β’ 1126), Φ. 151/63620/Α5 από 14-04-2016 (Φ.Ε.Κ. 
Β’ 1092), Φ. 151/220830/Α5 από 23-12-2016 (Φ.Ε.Κ. Β’ 4515),  Φ. 151/82115/Α5 
από 17-05-2017 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1873), Φ. 151/223489/Α5 από 19-12-2017 (Φ.Ε.Κ. Β’ 
4632) και Φ.151/118482/Α5 από 12-07-2018 (Φ.Ε.Κ. Β’ 3522) αποφάσεις του 
Υπουργού Π.Ε.Θ. 

32.  Υπ’ αριθ. 6502/15/7 από 16-05-2017 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών, του Υπουργού και του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β’ 1807), «Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσοστού 
θέσεων, επί του συνολικού αριθμού εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων, 
υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων 
Επαγγελματικών Λυκείων, της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές 
εξετάσεις των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις 
από το κοινό ειδικό ποσοστό». 

33.  Υπ’ αριθ. Φ. 253/142542/Α5 από 30-08-2017  απόφαση του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β’ 2995), 
«Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα 
Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α’), όπως τροποποιήθηκε 
με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α’) και συντελεστές 
βαρύτητας μαθημάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Φ. 253/39391/Α5 
από 08-03-2018 (Φ.Ε.Κ. Β’ 982) και Φ.253/139496/Α5 από 28-08-2018 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 
3729) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
ισχύει.  

34.  Υπ’ αριθ. Φ. 151/43612/Α5 από 15-03-2018  απόφαση του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β’ 983), 
«Πρόσβαση των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, Τμήματα και 
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τ.Ε.Ι. … της Σχολής Αστυφυλάκων ….», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

35.  Υπ’ αριθ. Φ. 253/193309/Α5 από 27-11-2015  απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β’ 2647), «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 
4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α'/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

36.  Υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562 από 19-07-2013 απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Άμυνας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. Β’ 1881) «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση 
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πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης που εκδίδεται από Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας». 

37.  Από 13-07-2016 Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Γενικής Γραμματείας 
Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

38.  Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/243-β’ από 27-09-2017 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. Β’ 3470), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή 
εξουσιοδοτήσεων Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών επί θεμάτων Ελληνικής 
Αστυνομίας, σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» όπως ισχύει. 

39.  Υπ’ αριθ. 7004/5/19-β’ από 31-12-2018 απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας (Φ.Ε.Κ. Β΄ - 6003), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής 
Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» όπως ισχύει. 

40.  Υπ’ αριθ. 17/2002 Απόφαση (ΑΠ: 287/07-02-2002) της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

41.  Υπ’ αριθ. 6000/2/261-ζ/2019 κοινή απόφαση των Υπουργών  Εθνικής Άμυνας -
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Προστασίας του Πολίτη και 
Οικονομικών «Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στις Σχολές Αστυφυλάκων και 
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ύστερα 
από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2018 - 2019». 

42.  Υπ’ αριθ. 2/23896 από 19-03-2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους / Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης/ Τμήμα Ζ΄. 

43.  Υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./75/11294 από 08-04-2019 απόφαση της Επιτροπής 
της Π.Υ.Σ. 33/2006, για έγκριση πλήρωσης διακοσίων ενενήντα (290) κενών 
οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας. 

44.  Υπ’ αριθ. 2/45037 από 23-05-2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους / Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης/ Τμήμα Ζ΄. 

45.  Υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./138/οικ19986 από 24-05-2019 απόφαση της 
Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, για έγκριση πρόσληψης επιπλέον εξήντα (60) 
Δοκίμων Αστυφυλάκων προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων αστυνομικού 
προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2  - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
 

1. Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων, που θα εισαχθούν στη Σχολή 
Αστυφυλάκων, καθορίζεται σε τριακόσιους δέκα (310) και των υποψηφίων 
που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών καθορίζεται σε σαράντα (40).  

  
2. Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται στην προηγούμενη 

παράγραφο, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους/ες των ειδικών 
κατηγοριών του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ Α΄-152), (γονείς και 
τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου κ.λπ.), και 
ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους/ες της ειδικής κατηγορίας του 
άρθρου 42  παρ. 2 (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών). Από τα παραπάνω 
ποσοστά, εξαιρούνται οι υποψήφιοι/ες του Ν.2552/1997 σε συνδυασμό με το 
Ν. 2909/2001, οι οποίοι ήδη αποτελούν ειδική κατηγορία, ως «τέκνα Ελλήνων 
του εξωτερικού». 

  
3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στα ποσοστά (10% και 4%) 

της προηγούμενης παραγράφου 2 και στο ποσοστό (5%) της επόμενης 
παραγράφου 4, υποπαράγραφος 4α του αυτού παραρτήματος, δεν 
λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν 
συμπληρώνεται από υποψήφιους/ες των ειδικών κατηγοριών (άρθρο 42  παρ. 
1 και 2 του Ν. 1481/1984),  της ως άνω παραγράφου 2, καλύπτεται από τους 
υποψήφιους/ες επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς).  Ομοίως ο 
αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/ες της 
κατηγορίας των «τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού» του Ν.2552/1997 σε 
συνδυασμό με το Ν. 2909/2001, καλύπτεται από τους υποψηφίους/ες 
επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς) του Ημερήσιου Γενικού 
Λυκείου.  

  
4. Περαιτέρω, δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφίους που θα 

συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καθόσον η 
διάταξη του άρθρου 13Α παρ. 3 του Ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 4468/2017, δεν εφαρμόζεται στις Αστυνομικές Σχολές. 
 

 Κατανομή των τριακοσίων δέκα (310) θέσεων στη Σχολή Αστυφυλάκων. 
α. Κοινό ειδικό ποσοστό 5%, ήτοι δεκαπέντε (15) θέσεις, θα καλυφθεί από 

υποψήφιους/ες, που αφενός θα συμμετάσχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος 
2018-2019 στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Επαγγελματικών 
Λυκείων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 
4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και υποψήφιους/ες 
των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που θα συμμετάσχουν ομοίως στις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις κατά το τρέχον σχολικό έτος και επιλέγουν να 
διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και αφετέρου από 
υποψήφιους/ες που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου 
Επαγγελματικού Λυκείου το 2017 ή το 2018 και από υποψήφιους/ες των 
εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που, ομοίως, συμμετείχαν στις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις το 2017 ή το 2018 και επέλεξαν να διεκδικήσουν θέσεις 
από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και συμμετέχουν κατά το τρέχον έτος 
στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
χωρίς νέα εξέταση (κατηγορία 10% χωρίς εξετάσεις, με τελευταίο έτος εξέτασης 
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το 2017 ή το 2018), σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 39 παρ. 33 του Ν. 4186/2013, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι υποψήφιοι εσπερινών ΕΠΑ.Λ, που 
κατέθεσαν την αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και 
επέλεξαν να συμμετάσχουν σ΄ αυτές, διεκδικώντας μόνο το ειδικό ποσοστό 1% 
των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της υποπαρ. Β’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του 
Ν.4186/2013 όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 
4452/2017 (Φ.Ε.Κ. Α’ 17) δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στον παρόντα 
προκηρυχθέντα διαγωνισμό για την εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων.  
 

 Ειδικότερα, επί του κοινού ειδικού ποσοστού (5%), ήτοι δεκαπέντε (15) θέσεις:  
i) Ποσοστό 90%, ήτοι δεκατρείς (13) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες 
που θα συμμετάσχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2018-2019 στις ειδικές 
πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4186/2013 
(Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και υποψήφιους/ες των εσπερινών 
Επαγγελματικών Λυκείων που θα συμμετάσχουν ομοίως στις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις κατά το τρέχον σχολικό έτος και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις 
από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και ii) Ποσοστό 10%, ήτοι δύο (2) θέσεις, 
θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετείχαν το 2017 ή το 2018  στις 
ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4186/2013 
(Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και από υποψήφιους/ες των 
εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν, ομοίως το 2017 ή το 
2018 , στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και επέλεξαν να διεκδικήσουν θέσεις από 
το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και συμμετέχουν κατά το τρέχον έτος στις 
διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς 
νέα εξέταση, (κατηγορία 10% χωρίς εξετάσεις, με τελευταίο έτος εξέτασης το 
2017 ή το 2018 ), σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 39 παρ. 33 του Ν. 4186/2013, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν ως ακολούθως: 
Σε όσους εξετάστηκαν τελευταία φορά το 2018,  σε ποσοστό 60%, προκύπτει 
μία (1) θέση και σε   όσους εξετάστηκαν τελευταία φορά το 2017,  σε ποσοστό 
40%, προκύπτει ομοίως μία (1) θέση. 
 
 

β. Επί των υπολοίπων διακοσίων ενενήντα πέντε (295) θέσεων: 
i. Ποσοστό 10%, ήτοι τριάντα (30) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που 

εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό 
επίπεδο, το 2017 ή το 2018 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις 
κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 33 
του ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως: 
Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού 
Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, το 2018, σε ποσοστό 60%, προκύπτουν δεκαοκτώ 
(18) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου 
Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, το 2017, σε ποσοστό 40%, προκύπτουν 
δώδεκα (12) θέσεις. 
 

ii. Ποσοστό 3%, ήτοι εννέα (9) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα 
συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του 
άρθρου 12 του Ν. 2552/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4α περιπτ. Ι, ΙΙ, 
ΙΙΙ του Ν. 2909/2001 «Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού κ.τ.λ.», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής μπορούν να συμμετάσχουν, με άλλη 
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αίτηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του 
ημερήσιου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
εφόσον επιθυμούν. 
 

iii. Ποσοστό 87%, ήτοι διακόσιες πενήντα έξι (256) θέσεις, θα καλυφθεί από 
υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ 
τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το 
τρέχον σχολικό έτος 2018-2019 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).  
 

 
Κατανομή των σαράντα (40) θέσεων στη Σχολή Αξιωματικών 

α. Ποσοστό 10%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που 
εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό 
επίπεδο, το 2017 ή το 2018 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις 
κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 
33 του ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως ακολούθως: 
Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού 
Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, το 2018, σε ποσοστό 60%, προκύπτουν δύο (2) 
θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου 
Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, το 2017, σε ποσοστό 40%, προκύπτουν δύο 
(2) θέσεις. 

β. Ποσοστό 3%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα 
συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του 
άρθρου 12 του Ν. 2552/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4α περιπτ. Ι, ΙΙ, 
ΙΙΙ του Ν. 2909/2001, «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού κ.τ.λ.», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη 
αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του 
ημερήσιου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
εφόσον επιθυμούν. 

γ. Ποσοστό 87%, ήτοι τριάντα πέντε (35) θέσεις, θα καλυφθεί από 
υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ 
τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το 
τρέχον σχολικό έτος 2018-2019 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).  
 
 
 

ΑΔΑ: ΡΠ6046ΜΚ6Π-Φ1Ψ



32 
 

 
 

  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  (3) 
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 24  Μαΐου 2019 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ 5ο 

 

 
Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-17), «Κρίση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που 
κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά», όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Φ400/454/380172/Σ.932 από 15-12-2014 (Φ.Ε.Κ. Β’ 3513) και 
Φ.454/10/208326/Σ.2219 από 01-04-2019 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1360) αποφάσεις του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας και το αρ. 1 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 102/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄195), σε 
συνδυασμό με το άρθρο 189 του Ν.4261/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-107), «Πρόσβαση στη δραστηριότητα 
των πιστωτικών ιδρυμάτων … … … και άλλες διατάξεις». 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΑ ΩΣ ΑΝΩ Π.Δ.  ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ Ο 
ΠΛΗΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΠΑΘΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ 
ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ  ΤΟΥΣ/ΙΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ  ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΧΟΛΕΣ 

 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Α.  ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Δείκτης μάζας σώματος. 
 
Ως Δείκτης Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) νοείται το πηλίκο του σωματικού βάρους των 
υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα.  
 
Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν Δ.Μ.Σ. μεταξύ 19-27 Kg/m2. 
 
Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν Δ.Μ.Σ. μεταξύ 18 – 25 Kg/m2. 
 
(Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος/α με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει Δ.Μ.Σ. 
74/(1,75Χ1,75) = 24,16. 
 
Β. ΚΥΗΣΗ 
Οι γυναίκες υποψήφιες που τυχόν ευρίσκονται σε κατάσταση κύησης, προς αποφυγή 
επιπλοκών στο κυοφορούμενο έμβρυο, οφείλουν να ενημερώνουν τον εξεταστή γιατρό, 
προκειμένου να μην υποβληθούν σε ακτινολογικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνεται στην 
υποχρεωτική για όλους/ες τους/ις υποψήφιους/ες υγειονομική εξέταση. 
 
(αναζήτηση σχετικών με την υγειονομική εξέταση πληροφοριών στο Κεντρικό Ιατρείο 
Αθηνών στο 210 3482333). 
 
 

 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 Κώστας ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
 Ταξίαρχος 
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ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  (4) 
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 24  Μαΐου  2019 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ 5ο 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
 

   Αγαπητέ (ή) υποψήφιε (α)  
Μελέτησε με προσοχή τις παρακάτω γενικές οδηγίες. Πιστεύουμε ότι η πλήρης ενημέρωσή σου θα σε βοηθήσει 
στη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων και θα αποφύγεις έτσι την περιττή ταλαιπωρία και περιττά 
έξοδα: 
 Ειδικότερα: 
 Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Αστυνομικό Τμήμα και η επιτυχής ολοκλήρωση των 

προκαταρκτικών εξετάσεων κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την εισαγωγή σου στις Αστυνομικές Σχολές. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προκαταρκτικών 
εξετάσεων σε προγενέστερο έτος δεν σε απαλλάσσει από την υποχρέωση να υποβληθείς εκ νέου με 
επιτυχία στις προκαταρκτικές εξετάσεις. 

1. Αν είσαι υποψήφιος/α και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και των Στρατιωτικών 
Σχολών δεν υποχρεούσαι να υποβληθείς στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, 
και συνεπώς δεν είναι υποχρεωτικό να παραλάβεις δελτίο υγειονομικής εξέτασης και να υποβληθείς 
σε ιατρικές εξετάσεις. Μπορείς να υποβληθείς μόνο στις προκαταρκτικές εξετάσεις των εν λόγω 
Σχολών με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και να προσκομίσεις στη Διεύθυνση 
Αστυνομίας βεβαίωση ότι κρίθηκες Ικανός/ή, θεωρούμενος αυτοδίκαια Ικανός/ή και για τις 
Αστυνομικές Σχολές. 

2. Τη βεβαίωση ικανότητας, που θα πάρεις από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή τη Στρατιωτική Σχολή, 
θα πρέπει να την προσκομίσεις, εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα 
ολοκλήρωσης των προκαταρκτικών σου εξετάσεων, στη Διεύθυνση Αστυνομίας που υπάγεται το 
Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλες την αίτηση συμμετοχής (δεν είναι απαραίτητο να την 
προσκομίσεις ο ίδιος), γιατί η μη έγκαιρη προσκόμισή της θα έχει ως αποτέλεσμα να μην περιληφθεί 
το όνομά σου στον πίνακα των Ικανών, που θα αποστείλουμε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, μετά το πέρας των προκαταρκτικών εξετάσεων και τελικά να μην είσαι υποψήφιος/α 
για τις Αστυνομικές Σχολές.  
Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που υπέβαλες την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σε ιδιαίτερα 
απομακρυσμένο Αστυνομικό Τμήμα ή σε Αστυνομικό Τμήμα νησιού, στο οποίο δεν εδρεύει Διεύθυνση 
Αστυνομίας, μπορείς να προσκομίσεις τη βεβαίωση ικανότητας στο Αστυνομικό Τμήμα. 

3. Οι υποψήφιοι/ες, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για 
εξέταση, θα πρέπει να παραλάβουν από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας ή τα οικεία 
Αστυνομικά Τμήματα  σε συντρέχουσα περίπτωση απόμακρων ηπειρωτικών και νησιωτικών 
περιοχών, το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και 
σφραγίζεται από την Υπηρεσία, με το παραπεμπτικό σημείωμα, για να υποβληθούν σε υγειονομικές 
εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, στην οικεία στήλη του οποίου, ο 
αρμόδιος κατά περίπτωση γιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντας ευκρινώς την ημερομηνία, 
την υπογραφή και τη σφραγίδα του. 
Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις, μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. (στη 
συγκεκριμένη περίπτωση να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από τη Γραμματεία του 
οικείου νοσοκομείου)  ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό της Χώρας, με την προϋπόθεση να είναι 
ευκρινείς η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα γιατρού. 

 Η ψυχιατρική εξέταση να πραγματοποιηθεί σε Κρατικά Νοσοκομεία ή σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας ή σε 
Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό της 
Χώρας. 

4. Η συμπλήρωση του δελτίου υγειονομικής εξέτασης είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνει με 
αναλυτική αναγραφή όλων των ανευρεθέντων στοιχείων της εξέτασής σου, σύμφωνα με τις ενδείξεις 
του εντύπου και όχι με απλή σημείωση «κατά φύση (κ.φ.)», κυρίως στην οφθαλμολογική εξέταση, ενώ 
στη μικροβιολογική εξέταση, να αναγραφούν τα εξής στοιχεία: 

   α. Στη γενική αίματος: Αιματοκρίτης, αιμοσφαιρίνη, ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, 
πολυμορφοπύρηνα, λεμφοκύτταρα, μεγάλα μονοπύρηνα και ηωσινόφιλα. 

   β.   Στη γενική ούρων: Ειδικό βάρος, λεύκωμα, σάκχαρο, χολοχρωστικές, πυοσφαίρια, ερυθρά. 
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   Σε περίπτωση που δεν αναγραφούν αναλυτικά τα ανωτέρω στοιχεία, να προσκομίζεται στην 
Επιτροπή η μικροβιολογική εξέταση. 
(αναζήτηση σχετικών με την υγειονομική εξέταση πληροφοριών στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών στο 210 
3482333). 

5. Το συμπληρωμένο δελτίο της υγειονομικής εξέτασης να το φυλάξεις μέχρι να παρουσιασθείς στην 
Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, στην οποία να φέρεις επίσης μαζί σου, την ακτινογραφία θώρακος, 
το ατομικό δελτίο υποψήφιου/ας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την 
αστυνομική σου ταυτότητα (ή το νόμιμο τίτλο παραμονής στην Ελλάδα για τους ομογενείς). Αν έχεις 
προβλήματα όρασης να φέρεις διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής. 

 Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης, εσώκλειστες σε 
φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σου) και θα προσκομίζονται 
από εσένα προσωπικά στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης. Οι εξετάσεις, εφόσον δεν μπορούν να 
εκτυπωθούν (π.χ. ακτινογραφίες), να προσκομισθούν σε ηλεκτρονικό δίσκο (CD), επί του οποίου θα 
επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή διαγνωστικό κέντρο αυτοκόλλητο με τα στοιχεία σου και 
την ημερομηνία εξέτασης. 

6. Επισημαίνεται ότι, εφόσον υφίστανται, κατά την εκτίμηση της Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης, 
αποχρώσες ενδείξεις, αναφορικά με τη γνησιότητα των γνωματεύσεων που εκδόθηκαν από ιδιώτες ή 
μη  γιατρούς, δύναται να ζητήσει την επανεξέτασή σου από κρατικό νοσοκομείο, εφόσον κρίνει τούτο 
σκόπιμο ή προκύπτουν αμφιβολίες. 

7. Η εξέτασή σου στις προκαταρκτικές εξετάσεις θα διαρκέσει τρεις (3) ημέρες. Η ακριβής ημερομηνία, ο 
τόπος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθορισθούν με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών 
εξετάσεων, το οποίο θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία (05-06-2019) υποβολής των 
αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό και θα αποσταλεί σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της Χώρας. 
Για να λάβεις γνώση του προγράμματος, θα πρέπει να ενημερωθείς, χωρίς ειδοποίηση, από την 
ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr ή  www.astynomia.gr ή να μεταβείς 
στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σου, μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, γιατί οι 
προκαταρκτικές εξετάσεις θα αρχίσουν άμεσα και μπορεί να έχει προγραμματισθεί να εξετασθείς την 
πρώτη μέρα λειτουργίας των Επιτροπών.   
Αν είσαι υποψήφιος/α της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.τ.λ.», το πρόγραμμα των 
προκαταρκτικών εξετάσεων εκτιμάται ότι θα εκδοθεί περί τα μέσα Αυγούστου και θα αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενημέρωσή σου ενώ οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν 
περί το τέλος Αυγούστου. 

8. Αν επιθυμείς να παραλάβεις βεβαίωση ικανότητας για τις Αστυνομικές Σχολές, για να την υποβάλεις 
για την εισαγωγή σου στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, θα πρέπει να το δηλώσεις με 
υπεύθυνη δήλωση [ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ], κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής. 

9. Με δική σου ευθύνη θα μεταβείς, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, 
ενώπιον του Προέδρου της Αθλητικής Επιτροπής, στον/ην οποίο/α θα παρουσιασθείς και θα ζητήσεις 
τη σχετική βεβαίωση ικανότητας. 

10. Μελέτησε με προσοχή την προκήρυξη και το γενικό πίνακα νοσημάτων και σωματικών ατελειών 
του π.δ. 11/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αποκλείουν την εισαγωγή σου στις 
Αστυνομικές Σχολές, προκειμένου σε συντρέχουσα περίπτωση να μην υποβληθείς στην 
ταλαιπωρία των προκαταρκτικών εξετάσεων. 

  11.                                                                                                                          Το ανάστημά σου θα μετρηθεί εκ νέου και αμετάκλητα από την αρμόδια αθλητική επιτροπή. 
12. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής σου στις Αστυνομικές Σχολές, αλλά και για την περαιτέρω εξέλιξη και 

επιμόρφωσή σου, θα υποβάλλεσαι μόνο σε γραπτές εξετάσεις. 
13. Η κατάταξή σου στην Ελληνική Αστυνομία και η εγγραφή σου στη Σχολή Αξιωματικών ή 

Αστυφυλάκων, θα πραγματοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020. 
14. Για κάθε απορία σου μπορείς να απευθύνεσαι μόνο στον/ην αρμόδιο/α Αξιωματικό του Αστυνομικού 

Τμήματος της περιοχής σου.  
 Καλή επιτυχία, η Αστυνομική οικογένεια σε περιμένει. 

 
 

 
 

 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 Κώστας ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
 

 
Ταξίαρχος 

 

ΑΔΑ: ΡΠ6046ΜΚ6Π-Φ1Ψ



35 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (A)  ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΘΕΣΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ 

ΑΣ 
 

  
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ 

ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΩΣ ΔΟΚΙΜΟΥ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ή ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η φωτογραφία να σφραγισθεί με τη 
σφραγίδα της Υπηρεσίας 

                                  ….……..………. 201... (1) 
ΠΡΟΣ : Το   ..……………………………....  (2) 

… κατωτέρω αναγραφόμεν.... υποβάλλω τα δικαιολογητικά που αναγράφονται κατωτέρω και παρακαλώ να με κατατάξετε στις 
Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας:  

Α.Μ.Υ. 
Υπηρεσίας Παραλαβής Δικαιολογητικών: 

 
 

 

 
 

 

Α/Α Αίτησης: 

3) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ                                                                           (Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα) 

Κωδικός  ΥΠ.Π.E.Θ.:         
 

Α.Δ.Τ.:  
 

Φύλο:  
 

Επώνυμο:  
 

Όνομα: 
 

 
 

Πατρώνυμο:  
 

Μητρώνυμο:  
 

Ημ. Γέννησης:  
 

Ύψος:  
 

4) ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

Δημ. Διαμ/σμα:  
 

Δήμος:  
 

Περιφέρεια:  
 

5) ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

Δημ. Διαμ/σμα:  
 

Δήμος:  
 

Περιφέρεια:  
 

Οδός:  
 

Αριθμός:  
 

Τηλέφωνα:  
    
 

 

6) ΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Σύστημα: Ειδικές Κατηγορίες (αναγράφονται οι ειδικές 

κατηγορίες για τις οποίες προκύπτουν θέσεις): Ιδιότητα: 
   

1. Με εξετάσεις (90%) με το 
σύστημα Πανελλήνιων 

Εξετάσεων του ημερήσιου 
Γεν. Λυκείου 

 

1. Πολύτεκνος/η και τέκνα του/ης  1. Απόφοιτος/η          
Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

 
2.  Τέκνο αναπήρου και θύματος πολέμου κ.λπ.  

3. Τέκνο αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης  
4. Τέκνο ή εν χηρεία σύζ. Αστ/κού που πέθανε 

κατά την εκτέλεση διατ/νης υπηρεσίας ή εξαιτίας 
αυτής 

 
2. Δόκιμος Αστυφύλακας 

 

5. Τέκνο Ελλήνων πολιτών παθόντων συνεπεία 
τρομοκρατικής επίθεσης  

6. Γονέας τριών τέκνων και τέκνα του/ης  
      

2.  Χωρίς εξετάσεις (10%) 
Τελευταία συμμετοχή  στις 

Πανελ.  Εξετ. ημερ. Γεν. 
Λυκείου το 2017 

 

1. Πολύτεκνος/η και τέκνα του/ης  1. Απόφοιτος/η          
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 
2.  Τέκνο αναπήρου και θύματος πολέμου κ.λπ.  

3. Τέκνο αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης  
4. Τέκνο ή εν χηρεία σύζ. Αστ/κού που πέθανε 

κατά την εκτέλεση διατ/νης υπηρεσίας ή εξαιτίας 
αυτής 

 
2. Δόκιμος Αστυφύλακας 

 

5. Τέκνο Ελλήνων πολιτών παθόντων συνεπεία 
τρομοκρατικής επίθεσης  

      

3.  Χωρίς εξετάσεις (10%)  
Τελευταία συμμετοχή   στις 

Πανελ.  Εξετ. ημερ. Γεν. 
Λυκείου το 2018 

 

1. Πολύτεκνος/η και τέκνα του/ης  1. Απόφοιτος/η          
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 
2.  Τέκνο αναπήρου και θύματος πολέμου κ.λπ.  

3. Τέκνο αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης  
4. Τέκνο ή εν χηρεία σύζ. Αστ/κού που πέθανε 

κατά την εκτέλεση διατ/νης υπηρεσίας ή εξαιτίας 
αυτής 

 
2. Δόκιμος Αστυφύλακας 

 

5. Τέκνο Ελλήνων πολιτών παθόντων συνεπεία 
τρομοκρατικής επίθεσης  
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4.  Με εξετάσεις (90%) 
κοινό ειδικό ποσοστό 

θέσεων ημερ. & εσπερ. 
ΕΠΑ.Λ κλπ, μόνο για Σχ. 

Αστ/κων 

 

1. Πολύτεκνος/η και τέκνα του/ης  1. Απόφοιτος/η          
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 
2.  Τέκνο αναπήρου και θύματος πολέμου κ.λπ.  

3. Τέκνο αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης  
4. Τέκνο ή εν χηρεία σύζ. Αστ/κού που πέθανε 

κατά την εκτέλεση διατ/νης υπηρεσίας ή εξαιτίας 
αυτής 

 
2. Δόκιμος Αστυφύλακας 

 

5. Τέκνο Ελλήνων πολιτών παθόντων συνεπεία 
τρομοκρατικής επίθεσης 

 

      
5.  Χωρίς εξετάσεις (10%)   

κοινό ειδικό ποσοστό 
θέσεων ημερ. & εσπερ. 
ΕΠΑ.Λ κλπ.  Τελευταία 

εξέταση  το 2018, μόνο 
Σχ. Αστυφ. 

 -  

1. Απόφοιτος/η          
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

2. Δόκιμος Αστυφύλακας 

 

      
6.  Χωρίς εξετάσεις (10%)   

κοινό ειδικό ποσοστό 
θέσεων ημερ. & εσπερ. 
ΕΠΑ.Λ κλπ.  Τελευταία 

εξέταση  το 2017, μόνο 
Σχ. Αστυφ. 

   

1. Απόφοιτος/η          
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

2. Δόκιμος Αστυφύλακας 
 

      
7.  Τέκνο Ελλήνων του 

Εξωτερικού  -  Τέκνο Ελλήνων του 
Εξωτερικού 

 
 

 
7) ΕΙΜΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ/Η ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ:……………………………………………………………………  

8) ΕΧΩ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ:……………………………………………………………………………….  

9) ΕΧΩ ΕΤΕΡΟΘΑΛΗ ΑΔΕΛΦΙΑ ……………………………………….. ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΕΡΙΔΑ   
                                                                                                                   (Ονοματεπώνυμο Γονέα τους)  

ΣΤΟ ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

10) ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ………………………………………………             
 
 

                                                                                                                                                                       Δ.Α. 

  
 
    
Α.Τ. 
 
 

11) EIMAI ΕΓΓΑΜΟΣ/Η ΜΕ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟ, ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ …………………….…………….  

  

12) ΕΙΜΑΙ ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ Β. ΗΠΕΙΡΟ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΚΥΠΡΟ……………………. 
 

 
.....   ΑΙΤ………..... 

                                                                 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ) 
13) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:  

…………………………………………………………………………..……. 
                                                            (ΤΙΤΛΟΣ)  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 
.... υπογεγραμμεν….. Α.Μ. ..……........ βεβαιώνω ότι έγινε έλεγχος των στοιχείων της ενότητας «ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ» καθώς και της πληρότητας και ακρίβειας των δικαιολογητικών του υποψηφίου/ας και ότι το 
ανάστημά τ… είναι .....................………………..…………………………………….. εκατοστά του μέτρου χωρίς 
υποδήματα.                                              (ολογράφως) 
 
14) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  … ΠΑΡΑΛΑΒ… ΚΑΙ  ΒΕΒΑΙ... 
1.)…………………………………………………………………….  
2.)……………………………………………………………………  
3.)……………………………………………………………………  
4.)……………………………………………………………………  
5.)…………………………………………………………………… (ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΑΘΜΟΣ-Τ.Σ.) 
6.)……………………………………………………………………  
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 

• Η αίτηση συμπληρώνεται από τον/ην υποψήφιο/α και υπογράφεται ενώπιον του/ης αρμοδίου/ας 
Αξιωματικού, ο/η οποίος/α θα την παραλάβει. 

• Όλα τα στοιχεία συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. 
• Στο έντυπο της αίτησης δεν επιτρέπονται διορθώσεις. 

• 
Στο έντυπο της αίτησης, στη στήλη που αντιστοιχεί σε κάθε σύστημα εξέτασης, όπως θα δηλωθεί και 
στο Μηχανογραφικό Δελτίο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αναφέρονται μόνο οι ειδικές κατηγορίες για τις οποίες 
προκύπτει θέση. 

• 
Οι υποψήφιοι/ες, που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες, κρίνονται αρχικά αν εισάγονται στις 
Αστυνομικές Σχολές ως υποψήφιοι/ες της Γενικής Σειράς. Σε περίπτωση μη επιτυχίας τους, κρίνονται 
αν καταλαμβάνουν τις θέσεις που επιφυλάσσονται για τις ειδικές κατηγορίες, εφόσον προκύπτουν. 

• ΕΝΟΤΗΤΑ 1  Αναγράφεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. 
• ΕΝΟΤΗΤΑ 2  Αναγράφεται το Αστυνομικό Τμήμα, που κατατίθεται η Αίτηση. 
• ΕΝΟΤΗΤΕΣ 3-

4-5 
 Αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του/της υποψηφίου/ας που έχει 

δοθεί από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Συμπληρώνονται τα στοιχεία σύμφωνα με 
τις ενδείξεις. Τα στοιχεία του υποψηφίου/ας συμπληρώνονται με 
βάση το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και για τους ομογενείς 
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ όπως αναγράφονται στο Δελτίο Υποψηφίου 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Το ύψος σημειώνεται από τον/ην αρμόδιο/α Αξιωματικό. 

• ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΣΤΗΛΗ: 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

Τίθεται το γράμμα (Χ) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο, που αντιστοιχεί 
στο Σύστημα Εξέτασης, όπως θα δηλωθεί και στο Μηχανογραφικό 
δελτίο του  ΥΠ.Π.Ε.Θ.  

•  ΣΤΗΛΗ: 
ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Τίθεται το γράμμα (Χ) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο, που αντιστοιχεί 
στην κατά περίπτωση Ειδική Κατηγορία που ανήκει ο/η 
υποψήφιος/α, μόνο εφόσον κατατεθούν και τα σχετικά 
δικαιολογητικά που προβλέπει η προκήρυξη. 

•  ΣΤΗΛΗ: 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Τίθεται το γράμμα (Χ) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο, που αντιστοιχεί 
στην κατά περίπτωση ιδιότητα. 

• ΕΝΟΤΗΤΕΣ  
7-8-9 

 Συμπληρώνεται από τον/ην υποψήφιο/α. 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 10  Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία που χορήγησε το δελτίο με το 
γράμμα (Χ) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο. 

• ΕΝΟΤΗΤΕΣ 11-
12 

 Συμπληρώνεται από τον/ην υποψήφιο/α και τίθεται το γράμμα (Χ) 
στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Β) 

 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(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) 

 

ΠΡΟΣ (1) :  

Ο/Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας:  

Ημερομηνία Γέννησης (2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  

Τόπος κατοικίας  Οδός   Αριθ.  Τ.Κ  

Αρ. 
Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (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: 

Δεν έχω παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα. 

 

 

                                                                                                                 Αθήνα  …………………………………..2019 

 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 περιουσιακό 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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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Γ) 
 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(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) 

 

ΠΡΟΣ (1) :  

Ο/Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας:  

Ημερομηνία Γέννησης (2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  

Τόπος κατοικίας  Οδός   Αριθ.  Τ.Κ  

Αρ. 
Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (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: 

Παραπέμφθηκα σε δίκη και: 

α) αθωώθηκα με την υπ΄ αριθ.                       απόφαση του (4) 

β) έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη με την υπ΄ αριθ.              απόφαση του (4) 

γ) κηρύχθηκε απαράδεκτη η ποινική δίωξη με την υπ΄ αριθ.               απόφαση του (5) 

δ) κρίθηκα ένοχος με την υπ΄ αριθ.                 απόφαση του (4) 

και καταδικάστηκα σε ποινή (6) 

                                                                                                                     Αθήνα  …………………………………..2019 

 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 περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Προσδιορίζεται επακριβώς το δικαστήριο, πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο. 
(5) Προσδιορίζεται η οικεία Εισαγγελία π.χ. Αθηνών, Θεσσαλονίκης ή άλλη. 
(6) Συμπληρώνεται το είδος της ποινής π.χ. πρόστιμο, χρηματική ποινή, κράτηση, φυλάκιση, κάθειρξη, αναμορφωτικά μέτρα ή 

περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων και η διάρκεια αυτών. 
(7) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ [Δ] 
 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(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) 

 

ΠΡΟΣ (1) :  

Ο/Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας:  

Ημερομηνία Γέννησης (2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  

Τόπος κατοικίας:  Οδός   Αριθ.  Τ.Κ  

Αρ. 
Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (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: 

Θα είμαι υποψήφιος/α για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και επιθυμώ να παραλάβω 

βεβαίωση ικανότητας για τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, την οποία θα προσκομίσω στο Πυροσβεστικό 

Σώμα, σύμφωνα με τη διαδικασία που εκείνο θα ορίσει. Γνωρίζω ότι αποτελεί αποκλειστικά δική μου ευθύνη να 

ζητήσω τη χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης από τον Πρόεδρο της Αθλητικής Επιτροπής, στην οποία θα 

παρουσιαστώ. 

     

                                                                                                                   Αθήνα  …………………………………..2019 

 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 περιουσιακό 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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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ [Ε] 

 
 

 
συμμετείχε στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για εισαγωγή το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 που 
διενήργησε η Ελληνική Αστυνομία και κρίθηκε 

Ι Κ Α Ν Ο Σ/ Η 
 

για τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας. 
 
Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται για την εισαγωγή του/ης υποψηφίου/ας στις Σχολές της  
Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 

 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παρούσα βεβαίωση πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Πυροσβεστικού 
Σώματος με ευθύνη του/ης υποψηφίου/ας, σύμφωνα με τη διαδικασία που εκείνο έχει ορίσει. 
 
 
 
 

 

                    

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Αθήνα,      Ιουλίου 2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ   
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ. & ΑΝΘΡ. ΔΥΝ.   
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
  
  
Βεβαιώνεται ότι ο/η κάτωθι αναγραφόμενος/η υποψήφιος/α: 
  
ΟΝΟΜΑ:   
ΕΠΩΝΥΜΟ:  
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:   
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:  
ΑΡ. ΔΕΛ. ΤΑΥΤ.:   
ΚΩΔ. ΥΠΟΨ.: 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.: 

  
 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝ.:  
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦ.:     
ΥΨΟΣ:       

    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
  

 
 
 
 

   
   
 (Τ.Σ.Υ.) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (ΣΤ) 
 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(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) 

 

ΠΡΟΣ (1) :  

Ο/Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας:  

Ημερομηνία Γέννησης (2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  

Τόπος κατοικίας  Οδός   Αριθ.  Τ.Κ  

Αρ. 
Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (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. Έχω τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 5, 7, 8 και 9 του Κεφαλαίου ΙΙ της υπ΄ αριθ. 
6000/2/6080-….. από ….-05-2019 προκήρυξης (προσόντα υποψηφίων για τις Σχολές Αξιωματικών-
Αστυφυλάκων).  

2. Δήλωσα ή θα δηλώσω προτίμηση σε μία ή και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας 
(Αστυφυλάκων – Αξιωματικών), στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.  

3. Υπάγομαι στην ειδική κατηγορία …………………………………………………………………. και επιθυμώ 
να κάνω χρήση του σχετικού δικαιώματος. 

                                                                                                                   Αθήνα  …………………………………..2019 

 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 περιουσιακό 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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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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