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3.080 προσλήψεις ενστόλων 
στα Σώµατα Ασφαλείας το 2011

Μειωµένος σε σχέση µε πέρσι αναµένεται 

να είναι ο αριθµός των εισακτέων για 

τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνοµίας. 

Οι νέοι αστυνοµικοί που θα επιλεγούν 

µε το σύστηµα του απολυτηρίου Γενικού 

Λυκείου του υπουργείου Παιδείας ανα-

µένεται να φτάσουν τους 1.500. ∆ικαί-

ωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν 

άνδρες και γυναίκες, Ελληνες πολίτες ή 

οµογενείς από τη Βόρειο Ηπειρο, την Κύ-

προ και την Τουρκία, που επιθυµούν να 

καταταγούν στην Ελληνική Αστυνοµία 

ως ∆όκιµοι Αστυφύλακες ή Υπαστυνό-

µοι και έχουν τα ακόλουθα προσόντα: 

να µην υπερβαίνουν το 26ο έτος της 

ηλικίας τους, να είναι κάτοχοι τίτλου 

σπουδών που τους επιτρέπει τη συµµε-

τοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα 

ΑΕΙ της χώρας, να έχουν υγεία και άρτια 

σωµατική διάπλαση, διαπιστούµενη από 

την αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή Κα-

τάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις για 

τη σωµατική ικανότητα υποψηφίων των 

Σχολών Στρατού Ξηράς, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο Π.∆. 133/2002 (ΦΕΚ Α’ 

-109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

να έχουν σωµατικά, ψυχικά και διανο-

ητικά προσόντα, ανταποκρινόµενα στις 

απαιτήσεις του αστυνοµικού έργου, να 

έχουν πίστη στο Σύνταγµα, αφοσίωση 

στην Πατρίδα και να µην πρεσβεύουν 

θρησκευτικές δοξασίες, που εµποδίζουν 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να 

έχουν ανάστηµα (άνδρες και γυναίκες) 

τουλάχιστον 1,70 µ., χωρίς υποδήµατα, 

να µην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή 

απόπειρα κακουργήµατος ή των εγκληµά-

των ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών 

του πολιτεύµατος, προδοσίας της χώρας, 

προσβολών κατά της πολιτειακής εξου-

σίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των 

πολιτικών δικαιωµάτων, παραχάραξης, 

κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκί-

ας, ψευδούς καταµήνυσης, απιστίας περί 

την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, 

να µην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των 

πολιτικών δικαιωµάτων τους, έστω και 

αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για 

τη στέρησή τους, και να µην τελούν υπό 

απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

1.500 στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ.

Π
ακέτο 3.080 προσλήψεων σχεδιάζεται για τα Σώµατα 
Ασφαλείας και ήδη έχουν υποβληθεί σχετικά αιτήµατα 
προς έγκριση από τα αρµόδια υπουργεία. Πρόκειται 
για 1.000 επικουρικούς πυροσβέστες, 500 ειδικούς 

φρουρούς, 80 αξιωµατικούς του Λιµενικού και 1.500 αστυφύ-
λακες. Τα αιτήµατα αφορούν σε θέσεις µόνιµου προσωπικού, 
δεδοµένου πως η Ασφάλεια µαζί µε τους τοµείς της Υγείας και 
της Παιδείας έχουν εξαιρεθεί από το πάγωµα των προσλήψεων, 
ωστόσο θα ισχύσει ο κανονισµός της µίας πρόσληψης για κάθε 
πέντε αποχωρήσεις. Αναλυτικά οι προσλήψεις του 2011 στα 
Σώµατα Ασφαλείας είναι:

1.000 Επικουρικοί Πυροσβέστες
Προκήρυξη για την πρόσληψη επικουρικών πυροσβεστών ανα-
µένεται να εκδοθεί στο αµέσως επόµενο διάστηµα. Η πλήρωση 
των θέσεων θα καλυφθεί από τη «δεξαµενή» των συµβασιούχων 
δασοπυροσβεστών και κυρίως από τους νεότερους ηλικιακά. Συ-
γκεκριµένα, σύµφωνα µε πληροφορίες, θα τεθεί όριο ηλικίας το 
29ο έτος. Το νέο Ειδικό Σώµα που θα συσταθεί θα διαχειρίζεται 
καταστάσεις κρίσεων (πυρκαγιές, σεισµούς, φυσικές καταστροφές) 
και θα στελεχωθεί κεντρικά και περιφερειακά µε το κατάλληλο 
προσωπικό (από τεχνικούς, δασολόγους, δασοπόνους, πυροσβέ-
στες κ.λπ.), αφού περάσουν από βασική εκπαίδευση. Μεταξύ των 
βασικών προσόντων είναι για ορισµένες κατηγορίες και η κατοχή 
άδειας οδήγησης. Επιπλέον µόρια προβλέπονται εξάλλου για όσους 
διαθέτουν γνώση ξένης γλώσσας, είναι πτυχιούχοι προγραµµατιστές 
ή µηχανικοί Η/Υ δηµόσιων σχολών επιπέδου σχολής ΙΕΚ και άνω, 
καθώς και εφόσον υπηρέτησαν τη θητεία τους στις Ενοπλες ∆υνά-
µεις ως έφεδροι αξιωµατικοί ή στις Ειδικές ∆υνάµεις µε ειδικότητα 
αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα. Μετά την υποβολή των 
δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα προ-
σόντα και τις προϋποθέσεις θα κληθούν από το Πυροσβεστικό Σώµα 
να υποβάλουν τα δικαιολογητικά διορισµού ώστε να προχωρήσει η 
κατάταξή τους ως µονίµων.

500 Ειδικοί Φρουροί
Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας έχει ήδη κάνει τον προγραµ-
µατισµό προσλήψεων για το 2011. Το σχετικό αίτηµα, που βρίσκεται 
στο υπουργείο Οικονοµικών, αφορά στην πρόσληψη 1.000 Ειδικών 
Φρουρών. Ωστόσο, λόγω του περιορισµού των διορισµών σε µία 
πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις, εκτιµάται ότι µόλις οι 500 

από αυτές θα εγκριθούν. Το 2010 
σηµειώθηκαν 3.500 αποχωρήσεις 
και το 2011 ο αριθµός αναµένεται 
να κυµανθεί στα ίδια επίπεδα. Η νέα 
προκήρυξη αναµένεται να έχει εκ-
δοθεί µέχρι το τέλος της άνοιξης. 
Οι θέσεις θα καλυφθούν από υπο-
ψηφίους που κατέχουν οποιονδή-
ποτε απολυτήριο τίτλο όλων των 
τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, 
Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.), 
περιλαµβανοµένων και των απο-
λυτηρίων Τεχνικών Επαγγελµα-
τικών Λυκείων και Ενιαίων Πο-
λυκλαδικών Λυκείων (µε κλάδο 
σπουδών δέσµης) και απολυ-
τηρίων ΕΠΑ.Λ., µε εξαίρεση 
εκείνους του Α’ Κύκλου Σπου-
δών Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης (ΤΕΕ Α’ Κύκλου), 
των Τεχνικών Επαγγελµατικών 
Σχολών (ΤΕΣ), των ΕΠΑ.Σ. και 
των Σχολών ΟΑΕ∆, και από 
υποψηφίους που κατέχουν 
απολυτήριο τίτλο Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) 
κλάδου σπουδών που δεν 
αντιστοιχεί σε δέσµη, πτυχίο 
Τεχνικού Επαγγελµατικού 
Λυκείου (ΤΕΛ) ή πτυχίο Β’ 

κύκλου σπουδών Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαί-
δευσης (ΤΕΕ Β’ Κύκλου), πτυχίο Τεχνικού Επαγγελ-

µατικού Εκπαιδευτηρίου Β’ Κύκλου σπουδών µαθητείας του ΟΑΕ∆ 
(ΤΕΕ Β’ Κύκλου ΟΑΕ∆), πτυχίο Ναυτικού Λυκείου ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. Η 
πρόσληψη των ειδικών φρουρών θα γίνει µε αντικειµενικά κριτήρια 
και συγκεκριµένα: το γενικό βαθµό απολυτηρίου ή πτυχίου Λυκείου 
ή ΤΕΕ (β’ κύκλου), την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσε-
ων ως έφεδροι αξιωµατικοί ή σε Ειδικές ∆υνάµεις ή ως ΕΠΥ στις 
Ενοπλες ∆υνάµεις, το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, την κατοχή 
πτυχίου δηµόσιου ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλεί-
ας», την κατοχή άδειας οδήγησης µοτοποδηλάτου, µοτοσικλέτας ή 
αυτοκινήτου, αν είναι τέκνα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας 
που δολοφονήθηκε ή τραυµατίστηκε θανάσιµα κατά την εκτέλεση 
του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού ή αν είναι γονείς ή τέκνα πολύ-
τεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας. 

80 Αξιωµατικοί στο Λιµενικό
∆ύο προκηρύξεις για την κατάταξη στο Λιµενικό Σώµα 80 
νέων Αξιωµατικών αναµένεται να εκδώσει µέσα στις επόµε-
νες εβδοµάδες το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι δύο 
διαγωνισµοί θα καλύψουν τα κενά που έχουν προκύψει µετά το 
«κύµα» αποχωρήσεων µε συνταξιοδότηση ανώτερων αξιωµατι-
κών, λόγω ασφαλιστικού. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η πρώτη 
προκήρυξη θα αφορά την κατάταξη τουλάχιστον 30 Τεχνικών 
Αξιωµατικών, οι οποίοι θα στελεχώσουν την Επιθεώρηση Εµπο-
ρικών Πλοίων, και η δεύτερη 
την κατάταξη 50 Αξιωµατικών 
που θα στελεχώσουν οικονοµι-
κές και άλλες υπηρεσίες. Στην 
πρώτη προκήρυξη οι θέσεις θα 
καλυφθούν από πτυχιούχους 
Ανωτάτων Πολυτεχνικών Σχο-
λών που διαθέτουν, εκτός από 
το πτυχίο, και καλή γνώση µίας 
τουλάχιστον ξένης γλώσσας, 
ενώ για τους Αξιωµατικούς 
Οικονοµικού απαιτείται πτυ-
χίο οικονοµικής σχολής, ενώ 
θα υπάρχει και όριο ηλικίας.


