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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ
Γηαγσληζκνχ γηα ηελ εηζαγσγή αζηπλνκηθψλ ζηε ρνιή Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο, θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011, κε ην ζχζηεκα ηνπ Απνιπηεξίνπ
Γεληθνχ Λπθείνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.
Ο ΑΡΥΖΓΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ
Έρνληαο ππ’ φςηλ:
1. Σηο δηαηάμεηο :
α) Σνπ λ. 1481/1984 (Φ.Δ.Κ. Α΄-152) «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
β) Σνπ λ. 2226/1994 (Φ.Δ.Κ. Α΄-122) «Δηζαγσγή εθπαίδεπζε θαη κεηεθπαίδεπζε ζηηο
ρνιέο ηεο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο θαη ζην Σκήκα Αλζππνππξαγψλ ηεο
Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
γ) Σνπ λ. 2800/2000 (Φ.Δ.Κ. Α΄-41) «Αλαδηάξζξσζε Τπεξεζηψλ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο
Σάμεο, ζχζηαζε Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
δ) Σνπλ. 2525/1997 (Φ.Δ.Κ. Α΄-188) «Δληαίν Λχθεην, πξφζβαζε ησλ απνθνίησλ ηνπ
ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο
δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
ε) Σνπ λ. 3475/2006 (Φ.Δ.Κ. Α΄-146) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δεπηεξνβάζκηαο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
ζη) Σνπ λ. 3748/2009 (Φ.Δ.Κ. Α΄-29) «Πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ησλ
θαηφρσλ απνιπηεξίνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
δ) Σνππ.δ.4/1995 (Φ.Δ.Κ. Α΄-1 ηεο 10-1-1995) «Δηζαγσγή ζηηο ρνιέο Αμησκαηηθψλ θαη
Αζηπθπιάθσλ κε ην ζχζηεκα ησλ γεληθψλ εμεηάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
ε) Σνπ π.δ. 319/1995 (Φ.Δ.Κ. Α΄-174) «Οξγαληζκφο ρνιήο Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
2. Σελ ππ΄ αξηζ. Φ. 251/5112/Β6 απφ 19/1/2010 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηά
Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.
3. Σελ ππ΄ αξηζ. 6501/1/199-α΄ απφ 23/1/2010 δηαηαγή ηνπ θ. Πξντζηακέλνπ Κιάδνπ
Οξγάλσζεο θαη Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ/Α.Δ.Α.

Πξνθεξχζζνπκε
Γηαγσληζκφ γηα ηελ εηζαγσγή αζηπλνκηθψλ ζηε ρνιή Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011, κε ην ζχζηεκα ηνπ Απνιπηεξίνπ
Γεληθνχ Λπθείνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.
Ο ακπιβήρ απιθμψρ ηυν ειζαγομένυν ζηη σολή, καηά καηηγοπία και συπίρ
διάκπιζη θωλος, θα καθοπιζθεί με ζςμπληπυμαηική πποκήπςξη, η οποία θα
ζαρ αποζηαλεί μεηά ηην έκδοζη ηηρ πποβλεπψμενηρ Κ.Τ.Α. ηυν Τποςπγϊν
Οικονομίαρ και Οικονομικϊν, Δθνικήρ Άμςναρ, Παιδείαρ Γιά Βίος Μάθηζηρ
και Θπηζκεςμάηυν και Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη, πος αθοπά ζηον καθοπιζμψ
απιθμοω ειζαγομένυν ζηιρ σολέρ Αζηςθςλάκυν και Αξιυμαηικϊν ηηρ
Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ, καηά ηο ακαδημαφκψ έηορ 2010-2011.
Οη ππνςήθηνη, πνπ θαηέρνπλ βεβαίυζη ππψζβαζηρ εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ,
ησλ εηϊν 2008 ή 2009, κπνξνχλ εθφζνλ επηζπκνχλ, λα δηεθδηθήζνπλ ηελ
εηζαγσγή ηνπο ζηε ρνιή Αμησκαηηθψλ ρσξίο λέα εμέηαζε, κε βάζε ηε
ζπγθεληξσζείζα βαζκνινγία ζηελ πην πξφζθαηε εμέηαζή ηνπο, γηα ην 10% ησλ
ζέζεσλ.
Η ανυηέπυ πωθμιζη δεν ιζσωει αν ο ςποτήθιορ πος δήλυζε ζςμμεηοσή ζηιρ
εξεηάζειρ λάβει μέπορ ζ΄ αςηέρ έζηυ και ζε ένα μάθημα.
΄Οινη νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηα Λχθεηα ηεο πεξηνρήο ηνπο,
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ινηπέο ιεπηνκέξεηεο ησλ
εμεηάζεσλ.

ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ:
ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 1481/1984 ππάγνληαη νη θαησηέξσ
θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ:
α) Πνιχηεθλνη θαη ηέθλα ηνπο.
β) Σέθλα αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ πνιέκνπ, θαζψο θαη αλαπήξσλ ή ζπκάησλ ελ ελεξγεία
ή ελ ζπληάμεη αζηπλνκηθνχ πξνζσπηθνχ εηξεληθήο πεξηφδνπ.
γ) Σέθλα αλαγλσξηζκέλσλ, βάζεη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, σο αγσληζηψλ
ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο.
δ) Σέθλα ή ελ ρεξεία ζχδπγνη αζηπλνκηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ πέζαλαλ θαηά ηελ
εθηέιεζε δηαηεηαγκέλεο ππεξεζίαο ή εμαηηίαο ηεο ππεξεζίαο.
ε) Έλα ηέθλν Διιήλσλ πνιηηψλ πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο ή έρνπλ αληθαλφηεηα ζε
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 67% ζπλεπεία ηξνκνθξαηηθήο πξάμεο.
ζη) Γνλείο ηξηψλ ηέθλσλ θαη ηέθλα ηνπο.
Δάλ ν αξηζκφο ησλ επηηπρφλησλ ππνςεθίσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο αλσηέξσ εηδηθέο
θαηεγνξίεο δελ θαιχπηεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ, νη ζέζεηο πνπ
ππνιείπνληαη ζπκπιεξψλνληαη απφ επηηπρφληεο ηεο γεληθήο θαηεγνξίαο θαηά θζίλνπζα
βαζκνινγηθή ζεηξά.

1. Πποχποθέζειρ ζςμμεηοσήρ ζηιρ εξεηάζειρ .
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ,
θαζψο θαη γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ (ρσξίο λέα εμέηαζε), γηα ηελ εηζαγσγή ζηε ρνιή
Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, έρνπλ νη αλζππαζηπλφκνη, αξρηθχιαθεο,
ππαξρηθχιαθεο θαη αζηπθχιαθεο, νη νπνίνη:
α) Γελ ππεξβαίλνπλ ην 30ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο
δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ, δειαδή ηελ 31-12-2010. Καηά ζπλέπεηα, ζηνλ παξφληα
δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ φζνη έρνπλ γελλεζεί απφ 1-1-1981 θαη
κεηαγελέζηεξα.
β) Δίλαη θάηνρνη ηίηινπ ζπνπδψλ, πνπ ηνπο επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο γηα ηελ
εηζαγσγή ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Α.Δ.Η.), ηεο Υψξαο.
γ) Έρνπλ πγεία θαη άξηηα ζσκαηηθή δηάπιαζε, δηαπηζηνχκελε απφ ηελ αξκφδηα
πγεηνλνκηθή επηηξνπή θαηάηαμεο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
δ) Έρνπλ επκελή πξφηαζε ησλ ηεξαξρηθά πξντζηακέλσλ ηνπο, φηη έρνπλ ηα απαηηνχκελα
πξνζφληα θαη δηαγσγή.
2. ςμμεηοσή ζηιρ εξεηάζειρ - Γικαιολογηηικά:
Όζνη έρνπλ ηα αλσηέξσ πξνζφληα θαη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο
πξναλαθεξφκελεο εμεηάζεηο, πξέπεη αθελφο κελ, λα έρνπλ θαηαζέζεη, θαηά ηα νξηδφκελα
ζηελ 6501/1/199-α΄ απφ 23-1-2010 δηαηαγή ηνπ θ. Πξντζηακέλνπ Κιάδνπ Οξγάλσζεο
θαη Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ/Α.Δ.Α., αίηεζε - δήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο ησλ
καζεκάησλ ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, αθεηέξνπ δε, λα ππνβάινπλ
απηνπξνζψπσο ζηηο Τπεξεζίεο ηνπο, επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο,
αλππεξζέησο κέρξη ηελ 9/4/2010, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
α) Αίηεζε ζπκκεηνρήο (ππφδεηγκα «Α΄», αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπο).
β) Τπεχζπλε δήισζε, φηη έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε-δήισζε γηα:
i) ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ ηεο Γ΄ Σάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ,
ή ii) ζπκκεηνρή γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ, (ρσξίο λέα εμέηαζε).
ηελ ίδηα δήισζε αλαθέξνπλ αλ ππάγνληαη ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο θαη ζε πνηεο ηνπ
άξζξνπ 42 ηνπ λ.1481/1984, αλ επηζπκνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο
θαη αλ έρνπλ ή δελ έρνπλ θάλεη ρξήζε απηνχ, γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε άιιε ρνιή ηεο
Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο, ζπλνδεπφκελε απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
(1) Οη πνιχηεθλνη θαη ηα ηέθλα ηνπο: Βεβαίσζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ νηθείνπ πιιφγνπ
Πνιπηέθλσλ ή φπνπ δελ ππάξρεη, ηνπ νηθείνπ Σακείνπ Πξφλνηαο θαη Πξνζηαζίαο
Πνιπηέθλσλ, ζεσξεκέλε απφ ηελ Αλψηαηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ Διιάδαο.

(2) Σα ηέθλα αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ πνιέκνπ, θαζψο θαη αλαπήξσλ ή ζπκάησλ ελ
ελεξγεία ή ελ ζπληάμεη αζηπλνκηθνχ πξνζσπηθνχ εηξεληθήο πεξηφδνπ:
(α) Βεβαίσζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, φηη ε νηθνγέλεηα ηνπ ππνςήθηνπ
ζπληαμηνδνηείηαη γηα ηνλ αλσηέξσ ιφγν ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ ζπληαμηνδνηνχκελνπ,
ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν αξηζκφο, ε ρξνλνινγία έθδνζεο θαη ην φξγαλν πνπ εμέδσζε ηελ
πξάμε ζπληαμηνδφηεζεο, καδί κε απφθνκκα ηεο επηηαγήο θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο θαηά
ηνλ ηειεπηαίν, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο, κήλα.
(β) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο γηα ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο
θαηάζηαζε ή ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε.
(3) Σα ηέθλα αλαγλσξηζκέλσλ, βάζεη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, σο
αγσληζηψλ Δζληθήο Αληίζηαζεο:
(α) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο Γηεχζπλζεο Δθέδξσλ Πνιεκηζηψλ Αλαπήξσλ, Θπκάησλ θαη
Αγσληζηψλ (Γ.Δ.Π.Α.Θ.Α.) ή ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο, φηη ν παηέξαο ή ε κεηέξα ηνπ
ππνςήθηνπ, έρεη αλαγλσξηζζεί σο αγσληζηήο Δζληθήο Αληίζηαζεο.
(β) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο γηα ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο
θαηάζηαζε ή ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε.
(4) Σα ηέθλα ή νη ελ ρεξεία ζχδπγνη αζηπλνκηθψλ, πνπ πέζαλαλ θαηά ηελ εθηέιεζε
δηαηεηαγκέλεο ππεξεζίαο ή εμαηηίαο ηεο ππεξεζίαο:
Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ή
βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο πληάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο.
ηε δεχηεξε πεξίπησζε, απαηηείηαη θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή
Κνηλφηεηαο γηα ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε ή ππεχζπλε δήισζε.
(5) Έλα ηέθλν Διιήλσλ πνιηηψλ πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο ή έρνπλ αληθαλφηεηα ζε
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 67% ζπλεπεία ηξνκνθξαηηθήο πξάμεο:
(α) Απφθαζε ηεο Αλσηάηεο ηξαηησηηθήο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, απφ ηελ νπνία
πξνθχπηεη ην πνζνζηφ αληθαλφηεηαο (παξ. 7 άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1977/1991 Φ.Δ.Κ. Α΄-185).
(β) Πφξηζκα ηνπ θαηά ηφπνλ αξκνδίνπ Πξνέδξνπ Πξσηνδηθψλ, σο πξνο ην ραξαθηήξα
ηεο πξάμεο σο ηξνκνθξαηηθήο, χζηεξα απφ ηελ αλάθξηζε πνπ έρεη δηελεξγεζεί (παξ. 6
άξζξνπ 2 ηνπ λ. 1977/1991 Φ.Δ.Κ. Α΄ – 185).
(γ) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο γηα ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο
θαηάζηαζε.
(δ) Αληίγξαθν πξάμεο ζπληαμηνδφηεζεο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ν παζψλ
ζπληαμηνδνηήζεθε ζπλεπεία ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ απφ ηξνκνθξαηηθή πξάμε. (παξ. 6
άξζξνπ 2 ηνπ λ.1977/1991 Φ.Δ.Κ. Α΄ – 185).
(6) Οη γνλείο ηξηψλ ηέθλσλ θαη ηα ηέθλα ηνπο: Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
Σελ παξαπάλσ ηδηφηεηα θαηέρνπλ νη γνλείο ηξηψλ ηέθλσλ θαη ηα ηέθλα ηνπο, ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3454/2006, ήηνη:
· ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο σο ηέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο ή αδειθνχ (-ήο) απηνχ,
είλαη θνηηεηήο, βεβαίσζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηαο ζρνιήο παλεπηζηεκηαθήο θαη
ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο
ή αιινδαπήο.
· ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο σο ηέθλν ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο ή αδειθφο απηνχ,

δηαλχεη ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία, βεβαίσζε ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ.
· ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έρεη επέιζεη αθχξσζε ηνπ γάκνπ ησλ γνλέσλ ή
δηαδχγην ή δηαθνπή ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο ή έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ηέθλα έρνπλ
γελλεζεί ρσξίο γάκν ησλ γνλέσλ ηνπο, ν ππνςήθηνο σο γνλέαο ή σο ηέθλν ηξίηεθλεο
νηθνγέλεηαο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία (επηθπξσκέλα αληίγξαθα
δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή άιισλ πξάμεσλ), απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη ν ίδηνο ή
γνλέαο ηνπ, αληίζηνηρα, έρεη απνθηήζεη θαη δηαηεξεί ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ησλ
σο άλσ ηέθλσλ.
· ε πεξίπησζε αλαπεξίαο ηέθλνπ ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο, ζε πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο
εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο,
πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ νηθείν θνξέα κε ην νπνίν λα βεβαηψλεηαη ε αλσηέξσ αλαπεξία.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηελ ηδηφηεηα ηνπ γνλέα ηξηψλ ηέθλσλ θαη ησλ ηέθλσλ απηνχ απνθηνχλ:
· Γνλέαο ή γνλείο πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηξηψλ παηδηψλ απφ ηνλ ίδην
ή δηαθνξεηηθνχο γάκνπο ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ ή εθηφο γάκνπ
γελλεζέλησλ ηα νπνία είλαη:
- Άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ ηξίην (23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή
θνηηνχλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο
εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή
εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ
πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη
· Σα ηέθλα απηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.
ηα παηδηά πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα
επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο.
ε θάζε πεξίπησζε ηα ηέθλα ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο πξέπεη λα είλαη δψληα
ρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ αλσηέξσ δηθαηψκαηνο, δηεπθξηλίδνληαη ηα αθφινπζα:
χκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 1481/1984, ε ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο γηα
εηζαγσγή ζηηο ρνιέο ηεο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο, απφ απηνχο πνπ ππάγνληαη ζε κία
απφ ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο (ηεο παξ. 1 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ), γίλεηαη γηα κία κφλν απφ ηηο
ρνιέο απηέο θαη γηα κία θνξά, αλεμάξηεηα αλ ππάγνληαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο
θαηεγνξίεο. Αλ θάπνηνο εηζαρζεί κε ην δηθαίσκα απηφ ζε κία ρνιή, δελ δηθαηνχηαη λα
θάλεη ρξήζε ηνπ ίδηνπ δηθαηψκαηνο ζε άιιε ρνιή.
3. Τποσπεϊζειρ διοικηηϊν Τπηπεζιϊν πος δέσονηαι ηα δικαιολογηηικά ηυν
ςποτηθίυν για ηιρ εξεηάζειρ.
α) Οη δηνηθεηέο ησλ αλσηέξσ Τπεξεζηψλ ή νη λφκηκνη αλαπιεξσηέο ηνπο ή νη
αμησκαηηθνί πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ απηνχο, ππνρξενχληαη λα ελεκεξψζνπλ ακέζσο ηνπο
ππεξεηνχληεο ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπο, νξηζηηθά ή κε απφζπαζε, αλζππαζηπλφκνπο,
αξρηθχιαθεο, ππαξρηθχιαθεο θαη αζηπθχιαθεο, νη νπνίνη ζπγθεληξψλνπλ ηηο
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηεο
πξνθήξπμεο θαη λα ηνπο αλαθνηλψζνπλ κε απνδεηθηηθφ (ππφδεηγκα «Γ΄»), ην νπνίν λα

ηεξήζνπλ ζην αξρείν ηεο Τπεξεζίαο ηνπο φηη, φζνη απ΄ απηνχο επηζπκνχλ λα ιάβνπλ
κέξνο ζηηο εμεηάζεηο, λα ππνβάινπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά (παξ. 2
πξνθήξπμεο) κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη.
β) Να εηδνπνηήζνπλ άκεζα απφ ιήςεσο ηεο παξνχζεο κε ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν,
ηνπο δηνηθεηέο αμησκαηηθνχο, ζηελ πεξηνρή ησλ νπνίσλ επξίζθνληαη γηα νπνηνλδήπνηε
ιφγν (άδεηα, λνζειεία ζε λνζνθνκεία, θ.ν.θ.) νη αζηπλνκηθνί ηεο δχλακήο ηνπο, κε ζθνπφ
ηελ ελεκέξσζε απηψλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο, ψζηε έγθαηξα λα
εθδεισζνχλ νη νθεηιφκελεο ελέξγεηεο.
γ) Να κεξηκλήζνπλ γηα ηελ παξαιαβή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ θαη ηνλ έιεγρν σο πξνο ηελ αθξίβεηα, ηελ πιεξφηεηα, ηελ νξζή ζχληαμε
θαη ηελ εκπξφζεζκε ππνβνιή ηνπο. Γηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ
νξηδφκελε πξνζεζκία δελ γίλνληαη δεθηά.
δ) Να ζπληάμνπλ γηα θάζε ππνςήθην πξφηαζε ηθαλφηεηαο ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο,
ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ππφδεηγκα «Β΄»,ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππεξεζηαθή
απφδνζε, ην δήιν θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ππεξεζία, ηελ πεηζαξρηθφηεηα θαη ηε
δηαγσγή, φπσο ηα ζηνηρεία απηά πξνθχπηνπλ απφ ηηο ππεξεζηαθέο εθζέζεηο θαη ηα ινηπά
ζηνηρεία ηνπ αηνκηθνχ θαθέινπ.
Γηα ηε ζχληαμε ησλ πξνηάζεσλ ηθαλφηεηαο θαη ηε γλσκάηεπζε ζ’ απηέο εθαξκφδνληαη
αλάινγα νη δηαηάμεηο γηα ηε ζχληαμε ησλ εθζέζεσλ ηθαλφηεηαο.
ε)Οη αξλεηηθέο πξνηάζεηο ζα αηηηνινγνχληαη πιήξσο θαη επαξθψο, κε αλαθνξά ζε
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, πνπ ζα ηεθκεξηψλνπλ ηε δηαηχπσζε ησλ αξλεηηθψλ θξίζεσλ.
ζη) Τπνβάιινπλ, ην αξγφηεξν κέρξη 16/4/2010, ζηηο άκεζα πξντζηάκελεο Αζηπλνκηθέο
Γηεπζχλζεηο ή Γηεπζχλζεηο Αζηπλνκίαο, Αζθάιεηαο, Σξνραίαο ή πξνο απηέο
εμνκνηνχκελεο Τπεξεζίεο, ηα δηθαηνινγεηηθά (ππνδείγκαηα «Σ΄», «Ε΄», «Ζ΄» θαη «Θ΄»)
θαη ηηο πξνηάζεηο ηθαλφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ ζηηο νπνίεο λα επηζπλάπηεηαη θαη
αληίγξαθν ηνπ «Α΄» θαη «Β΄» κέξνπο ηνπ αηνκηθνχ ηνπο βηβιηαξίνπ, κε εμαίξεζε ηηο
ζειίδεο πνπ αθνξνχλ άδεηεο, κεηαζέζεηο θαη κεηαθηλήζεηο.
Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ, ππνβάιινληαη ρσξηζηά ησλ εμεηαζζεζνκέλσλ ζηα
καζήκαηα ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ρσξηζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην
10% ησλ ζέζεσλ.
4.Οθειλψμενερ ενέπγειερ Τπηπεζιϊν επιπέδος Γενικήρ Αζηςνομικήρ Γιεωθςνζηρ,
Αζηςνομικήρ Γιεωθςνζηρ ή Γιεωθςνζηρ Αζηςνομίαρ και εξομοιοωμενερ με αςηέρ
Τπηπεζίερ.
α) Να κεξηκλήζνπλ γηα ηε ζπκπιήξσζεή δηφξζσζε ειιείςεσλ ή ζθαικάησλ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ηνπο έρνπλ ππνβιεζεί, νξίδνληαο πξνο ηνχην θαηά
ηελ θξίζε ηνπο αξκφδην αμησκαηηθφ ή θαηάιιειν βαζκνθφξν. Δθηζηάηαη ηδηαηηέξσο ε
πξνζνρή γηα ηνλ ηειηθφ θαη ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξν ηεο ππνβνιήο
ηνπο, θαζφζνλ επαλεηιεκκέλα δηαπηζηψζεθαλ παξαιείςεηο θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ

δηθαηνινγεηηθψλ, αιιά θαη παξαιείςεηο αλαθνξάο ζνβαξψλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ, κε
απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη δπζιεηηνπξγία θαη άζθνπε αιιεινγξαθία.
β) Να ππνβάιινπλ ζην 1ν Σκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο/Α.Δ.Α.
ΑΝΤΠΔΡΘΔΣΩ κέρξη 23/4/2010, ζπγθεληξσηηθέο νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο, κε
αιθαβεηηθή ζεηξά ζε δχν (2) αληίηππα, σο εμήο:
(1) Σσλ ππνςεθίσλ πνπ θξίλνληαη νκφθσλα σο ΗΚΑΝΟΗ, θαηά θαηεγνξία, ήηνη:
ρσξηζηά ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα εμεηαζζνχλ ζηα καζήκαηα ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ
Λπθείνπ θαη ρσξηζηά φζσλ ζπκκεηέρνπλ γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ (Τπνδείγκαηα «Σ΄»
θαη «Ε΄»), κε επηζπλαπηφκελεο ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο παξνχζαο
θαη ζε ζπληξέρνπζα πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππαγνκέλσλ ζε εηδηθή θαηεγνξία
απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 42 ηνπ λ. 1481/1984.
(2) Σσλ ππνςεθίσλ, πνπ θξίλνληαη νκφθσλα σο ΜΖ ΗΚΑΝΟΗ γηα ζπκκεηνρή ζηηο
εμεηάζεηο ή γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ππάξρεη δηαθσλία κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ γηα
ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ ηθαλφηεηαο, καδί κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά (
ππνδείγκαηα «Ζ΄» θαη «Θ΄»).
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ πνπ θξίζεθαλ ΗΚΑΝΟΗ (αηηήζεηο
ζπκκεηνρήο, ζεηηθέο πξνηάζεηο θαηαιιειφηεηαο θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ αηνκηθνχ
θαθέινπ ησλ ππνςεθίσλ), ΓΔΝ ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο/Α.Δ.Α.,
αιιά παξακέλνπλ ζην αξρείν ησλ Τπεξεζηψλ ζαο.
(3) Δπί πιένλ ρσξίο λα παξαθακθζνχλ νη δηαδηθαζίεο ησλ πξνεγνπκέλσλ
ππνπαξαγξάθσλ (1) θαη (2), λα θαηαρσξίζνπλ, ΑΝΤΠΔΡΘΔΣΩ κέρξη ηελ 24-4-2010,
ζηελ Δθαξκνγή «ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ – Δηζαγσγή αζηπλνκηθψλ ζηε ρνιή
Αμησκαηηθψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο κε ην ζχζηεκα ηνπ Απνιπηεξίνπ Γεληθνχ
Λπθείνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ», ε νπνία
βξίζθεηαη ζην ζχλδεζκν «Δθαξκνγέο POL», ηνπο ππνςεθίνπο πνπ θξίλνληαη νκφθσλα
σο ΗΚΑΝΟΗ, θαηά θαηεγνξία ήηνη: ρσξηζηά ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα εμεηαζζνχλ ζηα
καζήκαηα ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ θαη ρσξηζηά φζσλ ζπκκεηέρνπλ γηα ην 10%
ησλ ζέζεσλ.
· Γηα εμνπζηνδνηήζεηο ή νδεγίεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο, νη ρεηξηζηέο ησλ θαηαρσξίζεσλ,
λα απεπζχλνληαη ζηνπο πεξηθεξεηαθνχο ρεηξηζηέο ησλ Γηεπζχλζεσλ (TopUsers), νη νπνίνη
έρνπλ ελεκεξσζεί ζρεηηθά απφ ηελ Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο /Α.Δ.Α.
· ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ιάζνο ζηα πξνζσπηθά ζηνηρεία θάπνηνπ εθ ησλ
ππνςεθίσλ, λα ππνβάιιεηαη άκεζα κε FAX ζηε Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο/Α.Δ.Α., πξηλ
ηελ θαηαρψξηζε, αλαθνξά γηα αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνςεθίνπ ζην ΟΡΘΟ (ηει.
210-6977306 FAX 210-6925861).
γ) Να αλαθέξνπλ αξλεηηθά, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ππνςήθηνη.
δ) Οη αλαθιήζεηο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο, λα αλαθέξνληαη ακέζσο
ηειεηππηθά ζην 1ν Σκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο/Α.Δ.Α. Οη δειψζεηο
αλάθιεζεο, λα θξαηνχληαη ζην αξρείν ησλ Τπεξεζηψλ, πνπ ππνβιήζεθαλ.
ε) Να απνζηείινπλ, κε ην ηαρχηεξν κέζν θαη κε απφδεημε, ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηα
δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ πνπ ηπρφλ ζα θαηαηεζνχλ ζ’ απηνχο θαη γηα ηνπο νπνίνπο
δελ είλαη αξκφδηνη λα ζπληάμνπλ πξνηάζεηο.

ζη) Αξκφδηνη γηα ηε ζχληαμε ησλ πξνηάζεσλ ηθαλφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ θαη ηε
γλσκάηεπζε επ’ απηψλ είλαη νη αμησκαηηθνί πνπ νξίδνληαη, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε
ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ ησλ
αλζππαζηπλφκσλ, αξρηθπιάθσλ, ππαξρηθπιάθσλ θαη αζηπθπιάθσλ. Γηα ηνπο
απνζπαζκέλνπο, αξκφδηνη γηα ηε ζχληαμε πξνηάζεσλ είλαη νη αμησκαηηθνί ησλ άξζξσλ
28 θαη 39 ηνπ π.δ. 15/1986.
δ) Ζ πξφηαζε ηθαλφηεηαο ζπληάζζεηαη αζρέησο ρξφλνπ ππεξεζίαο ηνπ ππνςεθίνπ ππφ
ηηο δηαηαγέο ηνπ ζπληάθηε.
ε) Γηα ηνλ απνθιεηζκφ ππνςεθίνπ απφ ηηο εμεηάζεηο, ιακβάλεηαη ππφςε, ε δηάπξαμε
πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, εθφζνλ καξηπξεί πξνθαλή δηαθζνξά ραξαθηήξα ή
αλαμηνπξεπή δηαγσγή ή αδηαθνξία ή βαξηά ακέιεηα πεξί ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηαθψλ
θαζεθφλησλ, θαζψο θαη ε θαζ’ έμε δηάπξαμε πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ (εδαθ. α΄
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ π.δ.4/1995).
ζ) Οη αξλεηηθέο πξνηάζεηο ζα αηηηνινγνχληαη πιήξσο θαη επαξθψο, κε αλαθνξά ζε
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, πνπ ζα ηεθκεξηψλνπλ ηε δηαηχπσζε ησλ αξλεηηθψλ θξίζεσλ.
5. Λοιπά πληποθοπιακά ζηοισεία.
α) Οη Τπεξεζίεο πνπ ζα δερζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ, θαζψο θαη νη
πξντζηάκελεο Τπεξεζίεο ηνχησλ, πνπ ζα ππνβάιινπλ ηα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία ζηε
Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο/Α.Δ.Α., παξαθαινχληαη γηα ηνλ ελδειερή έιεγρν απηψλ, φζνλ
αθνξά ζηε ζπκπιήξσζε θαη δηφξζσζε ηπρφλ ειιείςεσλ ή ζθαικάησλ, παξέρνληαο ηηο
αλαγθαίεο δηεπθξηλήζεηο θαη νδεγίεο ζην εκπιεθφκελν ζηε δηαδηθαζία πξνζσπηθφ ηνπο.
β) Γηθαηνινγεηηθά αληηθαλνληθά ή ειιηπή ή εθπξφζεζκα, λα κε γίλνληαη δεθηά απφ ηηο
Τπεξεζίεο, ζηηο νπνίεο ζα πξνζθνκίδνληαη.
γ) Αληίηππα ππνδεηγκάησλ πνπ πξνβιέπεηαη λα ππνβιεζνχλ θαη βξίζθνληαη
πξνζεξηεκέλα ζηελ παξνχζα, λα αλαπαξαρζνχλ κε κέξηκλα ησλ Τπεξεζηψλ ζαο.
δ) νβαξέο πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο ππνςεθίσλ γηα παξαπηψκαηα, πνπ δηαπξάρζεθαλ
κεηά ηε ζχληαμε ησλ πξνηάζεσλ ηθαλφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ θαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε
εκέξα ηεο νλνκαζίαο ησλ σο δνθίκσλ ππαζηπλφκσλ, λα αλαθέξνληαη ακέζσο κε γλψκε
ησλ θαζ’ ηεξαξρία πξντζηακέλσλ, ζην 1ν Σκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο/Α.Δ.Α.,
πξνθεηκέλνπ λα ηίζεηαη θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά ππφςε ηνπ αξκνδίνπ δηνηθεηηθνχ
νξγάλνπ γηα ηε ιήςε απφθαζεο, αλαθνξηθά κε ηε δηαγξαθή ηνπ ή φρη, απφ ηνλ πίλαθα
επηηπρφλησλ.
ε) Γφθηκνο ππαζηπλφκνο πνπ εηζήρζε ζηε ρνιή, κε βάζε ςεπδή ή αλαθξηβή
δηθαηνινγεηηθά, εθηφο απφ ηηο ηπρφλ πνηληθέο επζχλεο πνπ έρεη, απνβάιιεηαη απφ ηε
ρνιή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Δθπαίδεπζεο.

ζη) Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ηξφπνο θαη ν ρξφλνο δηαγξαθήο ησλ πνηλψλ, πξνβιέπεηαη απφ ην
άξζξν 56 ηνπ π.δ. 120/2008, π.ρ. επηβιεζείζα πνηλή «Αξγίαο κε πξφζθαηξε παχζε», ηελ
1/1/2002, δηαγξάθεηαη κεηά απφ 8 έηε, ήηνη 1/1/2010.
Δάλ φκσο κέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ι.ρ. ηελ 1/1/2003, έρεη επηβιεζεί θαη άιιε
πεηζαξρηθή πνηλή (π.ρ. ε πνηλή ηνπ πξνζηίκνπ), ν ρξφλνο δηαγξαθήο απηήο ηεο πνηλήο ηνπ
πξνζηίκνπ, επέξρεηαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πνπ πξνβιέπεηαη γη’ απηή, δει. ηεο
5εηίαο, ν νπνίνο φκσο ρξφλνο, ππνινγίδεηαη απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ πνπ πξνβιέπεηαη
γηα ηελ πξψηε. Γειαδή ε πξναλαθεξφκελε επηβιεζείζα πνηλή πξνζηίκνπ ηελ 1/1/2003,
δελ δηαγξάθεηαη ηελ 1/1/2008, αιιά ν ρξφλνο δηαγξαθήο ηεο, αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη
απφ ηελ 1/1/2010, ηφηε πνπ δηαγξάθεθε ε επηβιεζείζα πξν 8εηίαο (1/1/2002) πνηλή ηεο
αξγίαο κε πξφζθαηξε παχζε.
δ) Γηα ηνλ απνθιεηζκφ ππνςεθίνπ απφ ηηο εμεηάζεηο, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηάπξαμε
πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, εθφζνλ καξηπξεί πξνθαλή δηαθζνξά ραξαθηήξα ή
αλαμηνπξεπή δηαγσγή ή αδηαθνξία ή βαξηά ακέιεηα πεξί ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηαθψλ
θαζεθφλησλ θαη ε θαζ΄ έμε δηάπξαμε πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ (εδαθ. α΄ ηεο παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ π.δ.4/1995).
ε) Οη κεηαθηλήζεηο ησλ ππνςεθίσλ γηα ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ
αδαπάλσο γηα ην Γεκφζην.
6. Τγειονομική εξέηαζη.
α) Οη ππνςήθηνη, νη νπνίνη ζα θξηζνχλ εηζαθηένη ζηε ρνιή Αμησκαηηθψλ,
ππνβάιινληαη κε κέξηκλα απηήο, κεηά ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ην
Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη πξηλ θιεζνχλ γηα θνίηεζε, ζε
πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Αλψηαηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο
(Α.Τ.Δ.), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο γηα ηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (άξζξν 13 ηνπ π.δ. 4/1995).
β) Όζνη απφ απηνχο θξηζνχλ σο κε ηθαλνί, δελ θαινχληαη γηα θνίηεζε θαη ζεσξνχληαη
απνηπρφληεο. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ θαινχληαη άιινη ππνςήθηνη απφ
ηνλ πίλαθα επηιαρφλησλ, θαηά θζίλνπζα βαζκνινγηθή ζεηξά.
γ) Δηδηθά νη γπλαίθεο πνπ θξίλνληαη κε ηθαλέο, ιφγσ θχεζεο ή ινρείαο, εηζάγνληαη γηα
θνίηεζε ζηε ρνιή Αμησκαηηθψλ, είηε ζηελ ίδηα εθπαηδεπηηθή πεξίνδν, κε ηνπο
πεξηνξηζκνχο ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ π.δ. 319/1995, φπσο
ηζρχεη θάζε θνξά, είηε ζηελ επφκελε, εθφζνλ θξηζνχλ ηθαλέο απφ ηελ Α.Τ.Δ. θαη δελ
απψιεζαλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα, εθηφο ηνπ νξίνπ ειηθίαο.
Αλ ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ζπληξέρεη λέα θχεζε ή ινρεία, εηζάγνληαη γηα θνίηεζε
ζηε ρνιή, ην αξγφηεξν ηελ ακέζσο επφκελε εθπαηδεπηηθή πεξίνδν, εθφζνλ θξηζνχλ
ηθαλέο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο εληάζζνληαη, αλάινγα κε
ηε βαζκνινγία ηνπο, ζηνλ πίλαθα ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, κε ηνπο νπνίνπο απνθνηηνχλ
καδί (άξζξν 13 παξ. 3 ηνπ π.δ. 4/1995).
7.Φοίηηζη ζηη σολή.

α) Οη εηζαγφκελνη παξνπζηάδνληαη ζηε ρνιή εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη κε
δηαηαγή ηνπ θ. Πξντζηακέλνπ Κιάδνπ Οξγάλσζεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ/Α.Δ.Α.
θαη θέξνπλ καδί ηνπο ηα νξηδφκελα είδε. Οη θξηζέληεο ηθαλνί νλνκάδνληαη δφθηκνη
ππαζηπλφκνη, κε δηαηαγή ηνπ Γηνηθεηή ηεο ρνιήο, απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ιήμεο
ηεο πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο φισλ ησλ ππνςεθίσλ.
β) Αλ ππνςήθηνο, απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ηθαλφηεηαο, κέρξη ηελ πξνεγνχκελε
εκέξα ηεο νλνκαζίαο ηνπ σο δνθίκνπ ππαζηπλφκνπ, απψιεζε έζησ θαη έλα απφ ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ π.δ. 4/1995 πξνζφληα, δηαγξάθεηαη
απφ ηνλ πίλαθα επηηπρφλησλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ θ. Πξντζηακέλνπ Κιάδνπ
Οξγάλσζεο θαη Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ/Α.Δ.Α., πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν
θαη ζηελ Τπεξεζία ηνπ.
γ) Αλ κέζα ζηνλ πξψην κήλα απφ ηελ εκεξνκελία εηζφδνπ θελσζνχλ, γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν, ζέζεηο, ν Τπνπξγφο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο
ρνιήο, απνθαζίδεη ηελ εηζαγσγή ηζάξηζκσλ ππνςεθίσλ, θαηά ζεηξά επηηπρίαο, απφ ηνλ
πίλαθα επηιαρφλησλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ θαζνξηδφκελν, θαηά θαηεγνξία, αξηζκφ
εηζαθηέσλ.
δ) Ζ θνίηεζε ζηε ρνιή, ε νπνία είλαη ηζφηηκε κε Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα,
δηαξθεί νθηψ (8) εμάκελα, αιιά νη επηηπρφληεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην αζηπλνκηθφ
πξνζσπηθφ εγγξάθνληαη ζην Γ΄ εμάκελν ζπνπδψλ θαη ζπλεθπαηδεχνληαη κεηά ησλ
ινηπψλ δνθίκσλ ππαζηπλφκσλ.
ε) Οη δφθηκνη ππαζηπλφκνη πνπ απνβάινπλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο απηή γηα νπνηνλδήπνηε
ιφγν, εθηφο απφ ιφγνπο πγείαο, ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ ζην Γεκφζην απνδεκίσζε,
πνπ είλαη ίζε κε ην γηλφκελν ηνπ 65% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαζαξψλ κεληαίσλ απνδνρψλ
ππαζηπλφκνπ Β΄, επί ηνλ αξηζκφ ησλ κελψλ πνπ έρνπλ θνηηήζεη ζηε ρνιή. ( άξζξν 44
παξ. 5 ηνπ λ. 3731/2008 Φ.Δ.Κ. Α- 263).
ζη) Οη απνθνηηνχληεο αλαιακβάλνπλ ππνρξέσζε 10εηνχο παξακνλήο ηνπο ζην ψκα,
κεηά ηελ νλνκαζία ηνπο ζε αμησκαηηθνχο.
δ)Όινη νη δφθηκνη ππαζηπλφκνη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο, δηακέλνπλ θαη
ζηηίδνληαη ππνρξεσηηθά εληφο ηεο ρνιήο θαη εμέξρνληαη ζε εκέξεο θαη ψξεο, πνπ
θαζνξίδνληαη κε δηαηαγέο ηεο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο.
ε) Οη ππνςήθηνη ζα δηαγσληζζνχλ ζηα καζήκαηα ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. Οη
ππνςήθηνη γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ, ζα ζπκκεηέρνπλ κε ηελ πην πξφζθαηε
βαζκνινγία ηνπο θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε 2008 ή 2009.
ζ) ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ, δελ εηζάγνληαη ππεξάξηζκνη θαη εθαξκφδνληαη
νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ π.δ. 4/1995.
η) Ο φξνο ππνςήθηνο ζηελ παξνχζα, αλαθέξεηαη ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ππνςεθίνπο.

8. Ζ Γηεχζπλζε Γηεζλνχο Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο/Α.Δ.Α. λα κεξηκλήζεη, γηα ηελ
έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ αζηπλνκηθψλ πνπ βξίζθνληαη απνζπαζκέλνη ζε Τπεξεζίεο ηνπ
Διιεληθνχ Κξάηνπο ή ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο ή ζε εηδηθέο απνζηνιέο ζην εμσηεξηθφ
θαη ζπγθεληξψλνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα. Πεξαηηέξσ, λα ελεξγήζεη σο πξνο ηελ
ππνβνιή ησλ δειψζεσλ ζπκκεηνρήο θ.ν.θ. ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζχκθσλα κε φζα
νξίδνληαη ζηελ παξνχζα.
9. Γηα θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία νη Τπεξεζίεο, κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην 1ν Σκήκα
ηεο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ( ΣΖΛ. POL: 9
33130 & 9 33120 - FAX 210-7785815).
10. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε ζα εκθαλίδεηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ζηε δηεχζπλζε www.yptp.gr.

