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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
	
«Εξετάσεις	 για	 την	 εισαγωγή	 Ανθυπαστυνόμων	 γενικών	 καθηκόντων	 στο	 Τμήμα
Επαγγελματικής	Μετεκπαίδευσης	 Ανθυπαστυνόμων	 (Τ.Ε.Μ.Α.)	 της	 Σχολής	Μετεκπαίδευσης
και	Επιμόρφωσης	Ελληνικής	Αστυνομίας,	κατά	την	εκπαιδευτική	περίοδο	2021	-	2022»

	

Ο	ΑΡΧΗΓΟΣ
ΤΗΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

	
Έχοντας	υπόψη:
1.	Το	Ν.	1481/1984	(Φ.Ε.Κ.	Α΄-152)	«Οργανισμός	Υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης»,	ο� πως	ισχυ� ει.
2.	Το	Ν.	2800/2000	(Φ.Ε.Κ.	Α΄-41)	«Αναδιάρθρωση	Υπηρεσιών	Υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης	-	Σύσταση

Αρχηγείου	Ελληνικής	Αστυνομίας»,	ο� πως	ισχυ� ει.
3.	Το	Ν.	3686/2008	(Φ.Ε.Κ	Α΄-158)	«Ρύθμιση	θεμάτων	προσωπικού	της	Ελληνικής	Αστυνομίας»,	ο� πως

ισχυ� ει.
4.	 Το	 Ν.	 4249/2014	 (Φ.Ε.Κ.	 Α΄-73)	 «Αναδιοργάνωση	 της	 Ελληνικής	 Αστυνομίας,	 του	 Πυροσβεστικού

Σώματος	και	της	Γενικής	Γραμματείας	Πολιτικής	Προστασίας,	αναβάθμιση	Υπηρεσιών	του	Υπουργείου
Δημόσιας	Τάξης	και	Προστασίας	του	Πολίτη	και	ρύθμιση	λοιπών	θεμάτων	αρμοδιότητας	Υπουργείου
Δημόσιας	Τάξης	και	Προστασίας	του	Πολίτη	και	άλλες	διατάξεις»,	ο� πως	ισχυ� ει.

5.	Το	Ν.Δ.	 649/1970	 (Φ.Ε.Κ.	 Α΄-176)	 «Περί	 ιεραρχίας,	προαγωγών	και	αποστρατείας	Ανθυπασπιστών
Χωροφυλακής	 και	 των	 αντιστοιχούντων	 του	 Λιμενικού	 Σώματος,	 της	 Αστυνομίας	 Πόλεων	 και	 της
Πυροσβεστικής	Υπηρεσίας»,	ο� πως	ισχυ� ει.

6.	 Το	 Π.Δ.	 75/1987	 (Φ.Ε.Κ.	 Α΄	 -	 45)	 «Αλληλογραφία	 και	 συναφή	 θέματα	 του	 Αρχηγείου	 Ελληνικής
Αστυνομίας»,	ο� πως	ισχυ� ει.
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7.	Το	Π.Δ.	190/1996	(Φ.Ε.Κ.	Α΄-153)	«Οργανισμός	Σχολής	Μετεκπαίδευσης	και	Επιμόρφωσης	Ελληνικής
Αστυνομίας	και	συναφή	θέματα»,	ο� πως	ισχυ� ει.

8.	 Το	 Π.Δ.	 100/2003	 (Φ.Ε.Κ.	 Α΄-	 94)	 «Τοποθετήσεις,	 μεταθέσεις,	 αποσπάσεις	 και	 λοιπές	μετακινήσεις
αστυνομικού	προσωπικού»,	ο� πως	ισχυ� ει.

9.	 Το	 Π.Δ.	 82/2006	 (Φ.Ε.Κ.	 Α΄-	 86)	 «Προϋποθέσεις,	 δικαιολογητικά,	 εξεταζόμενα	 μαθήματα	 και
διαδικασία	 προαγωγικών	 εξετάσεων	 για	 την	 κάλυψη	 οργανικών	 θέσεων	 Αρχιφυλάκων	 Γενικών
καθηκόντων»,	ο� πως	ισχυ� ει.

10.	Την	υπ’	αριθ.	1728/21/40122	απο� 	05/01/2021	απο� φαση� 	μας.
	

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
	

Εξετα� σεις	 για	 την	 εισαγωγη� 	 τριάντα	 (30)	 Ανθυπαστυνόμων	 γενικω� ν	 καθηκο� ντων	 στο	 Τμη� μα
Επαγγελματικη� ς	 Μετεκπαι�δευσης	 Ανθυπαστυνο� μων	 (Τ.Ε.Μ.Α),	 της	 Σχολη� ς	 Μετεκπαι�δευσης	 και
Επιμο� ρφωσης	Ελληνικη� ς	Αστυνομι�ας,	της	εκπαιδευτικη� ς	περιο� δου	2021-2022.
	
1.	Προϋποθέσεις	συμμετοχής	στις	εξετάσεις.

α)	 Δικαι�ωμα	 συμμετοχη� ς	 στις	 εξετα� σεις	 για	 την	 εισαγωγη� 	 στο	 Τ.Ε.Μ.Α.,	 της	 εκπαιδευτικη� ς
περιο� δου	2021-2022,	ε�χουν	οι	Ανθυπαστυνόμοι	γενικω� ν	καθηκο� ντων	της	Ελληνικη� ς	Αστυνομι�ας,
που	προε�ρχονται	απο� 	Αρχιφυ� λακες	οι	οποι�οι	προη� χθησαν	στο	βαθμο� 	τους	κατο� πιν	προαγωγικω� ν
εξετα� σεων	και	πληρου� ν	τις	εξη� ς	προϋποθε�σεις:

(i)	 Έχουν	 συμπληρω� σει,	 τρι�α	 (3)	 ε�τη	 στο	 βαθμο� 	 τους,	 το	 τριακοστο� 	 δευ� τερο	 (32ο)	 ε�τος	 της

ηλικι�ας	 τους	 και	 δεν	 υπερβαι�νουν	 το	 τεσσαρακοστο� 	 ο� γδοο	 (48ο)	 ε�τος,	 κατα� 	 την	 31η	 Δεκεμβρι�ου
τρε�χοντος	ε�τους.	
Κατά	 συνέπεια,	 στις	 εν	 λόγω	 εξετάσεις	 έχουν	 δικαίωμα	 συμμετοχής	 οι	 Ανθυπαστυνόμοι	 οι	 οποίοι
έχουν	 προαχθεί	 στο	 βαθμό	 τους	 προγενέστερα	 της	 31/12/2018	 και	 έχουν	 γεννηθεί	 από
01/01/1974	έως	και	την	31/12/1989.

(ii)	Έχουν	ευμενη� 	προ� ταση	των	ιεραρχικα� 	προϊσταμε�νων	τους,	απο� 	την	οποι�α	να	προκυ� πτει	ο� τι
συγκεντρω� νουν	τα	απαιτου� μενα	προσο� ντα	και	διαγωγη� .

β)	Δικαίωμα	εισαγωγής	 στο	Τ.Ε.Μ.Α.,	 καθ’	 υπε�ρβαση	 του	καθοριζο� μενου	αριθμου� 	 εισακτε�ων,
χωρίς	εξετάσεις	και	άνευ	προτάσεων	 ικανότητας,	 κατα� 	 την	 πρω� τη	 μετα� 	 την	 προαγωγη� 	 τους
εκπαιδευτικη� 	 περι�οδο,	 συ� μφωνα	 με	 τις	 διατα� ξεις	 της	 παραγρα�φου	 6	 του	 α� ρθρου	 7	 του	 ν.
3686/2008,	 ε�χουν	 και	 οι	 Υπαστυνο� μοι	 Β΄,	 που	 προη� χθησαν	 στο	 βαθμο� 	 τους	 επ’	 ανδραγαθία,
συ� μφωνα	 με	 τις	 διατα� ξεις	 του	 Π.Δ.	 144/1991,	 ο� πως	 ισχυ� ει,	 υπο� 	 την	 προϋπο� θεση	 ο� τι	 θα
υποβα� λλουν	σχετικη� 	αι�τηση.

Οι	 Υπαστυνο� μοι	 Β΄,	 που	 προη� χθησαν	 στο	 βαθμο� 	 τους	 συνεπεία	 αθλητικής	 διάκρισης,
συ� μφωνα	με	τις	διατα� ξεις	της	παρ.	9	του	άρθρου	48	του	ν.	1481/1984,	 ο� πως	 ισχυ� ει,	δεν	 έχουν
υποχρέωση	φοίτησης	στη	Σχολη� 	Μετεκπαι�δευσης	και	Επιμο� ρφωσης	της	Ελληνικη� ς	Αστυνομι�ας,
εξελι�σσονται	δε,	συ� μφωνα	με	τις	διατα� ξεις	που	αφορου� ν	του	Αξιωματικου� ς	του	Ν.Δ.	649/1970.
Επισημαίνεται	ότι:
*	Δικαίωμα	συμμετοχής	στις	εξετα� σεις	για	εισαγωγη� 	στο	Τ.Ε.Μ.Α.,	 ε�χουν	και	οι	Ανθυπαστυνο� μοι
οι	 οποι�οι	 τελου� ν	 σε	 κατάσταση	 υπηρεσίας	 γραφείου,	 υπο� 	 την	 προϋπο� θεση	 ο� τι	 πληρου� ν	 τα
προαναφερο� μενα	κριτη� ρια.	
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*	Οι	Ανθυπαστυνο� μοι	«υπηρεσι�ας	γραφει�ου»,	που	θα	επιτυ� χουν	στις	εξετα� σεις,	πριν	κληθου� ν	για
φοι�τηση	στη	Σχολη� ,	παραπε�μπονται	στην	Ανωτα� τη	Υγειονομικη� 	Επιτροπη� 	κατα� 	τα	οριζο� μενα	στις
διατα� ξεις	του	άρθρου	55	του	Π.Δ.	584/1985,	ο� πως	ισχυ� ει,	προκειμε�νου	να	αποφανθει�	αν	η	υγει�α
τους,	 επιτρε�πει	 χωρι�ς	 κι�νδυνο	 την	 παρακολου� θηση	 του	 προγρα� μματος.	 Σε	 περι�πτωση	 που	 δεν
κριθου� ν	ικανοι�	η� 	αρνηθου� ν	την	εξε�ταση,	δεν	καλου� νται	για	φοι�τηση.
*	Δεν	έχουν	δικαίωμα	συμμετοχής	στις	εξετα� σεις	του	Τ.Ε.Μ.Α.	οι	Ανθυπαστυνόμοι	που
προήχθησαν,	με�χρι	την	παραμονη� 	των	εξετα� σεων,	στο	βαθμο� 	του	Υπαστυνο� μου	Β΄,	κατ’	εφαρμογη�
των	διατα� ξεων	του	ν.	3686/2008,	ο� πως	ισχυ� ει.
	
2.	Συμμετοχή	στις	εξετάσεις	–	Δικαιολογητικά.

α)	 Οι	 υποψη�φιοι/ες,	 που	 πληρου� ν	 τις	 προϋποθε�σεις	 της	 παρ.	 1	 περ.	 α΄	 της	 παρου� σας	 και
επιθυμου� ν	να	συμμετα� σχουν	στις	εξετα� σεις,	οφει�λουν	να	υποβα� λουν	προσωπικά	 στις	Υπηρεσι�ες
τους,	 επιπε�δου	 τουλα� χιστον	 Αστυνομικου� 	 Τμη� ματος,	μέχρι	 την	 08/04/2021,	 Αι�τηση	 –	 Δη� λωση
συμμετοχη� ς,	η	οποι�α	να	συνταχθει�	συ� μφωνα	με	το	προσαρτημε�νο	Υπο� δειγμα	Α.	Στην	 ι�δια	αι�τηση
δηλω� νουν	 επι�σης	 την	 επιθυμι�α	 τους	 να	 διαγωνισθου� ν	 σε	 μι�α	 η� 	 περισσο� τερες	 απο� 	 τις	 ξε�νες
γλω� σσες:	Αγγλική,	Γαλλική	και	Γερμανική.

β)	 Οι	 υποψη�φιοι/ες,	 που	 πληρου� ν	 τις	 προϋποθε�σεις	 της	 παρ.	 1	 περ.	 β΄	 της	 παρου� σας	 και
επιθυμου� ν	 να	 εισαχθου� ν	 στο	 Τ.Ε.Μ.Α.	 (προαχθέντες	 επ’	 ανδραγαθία	 ή	 ως	 αθλητές	 στο	 βαθμό	 του
Υπαστυνόμου	 Β΄),	 κατα� 	 την	 πρω� τη	 μετα� 	 την	 προαγωγη� 	 τους	 εκπαιδευτικη� 	 περι�οδο,	 πρε�πει	 να
υποβα� λουν	προσωπικά	στις	Υπηρεσι�ες	τους,	με�χρι	την	08/04/2021	σχετικη� 	αι�τηση,	συ� μφωνα	με
το	Υπο� δειγμα	Δ.
	
3.	Υποχρεώσεις	Διοικητών	Υπηρεσιών	που	δέχονται	τα	δικαιολογητικά	των	υποψηφίων	για

τις	εξετάσεις.
	 	 	 	 	 	 	 	 	Οι	Διοικητε�ς	των	ανωτε�ρω	Υπηρεσιω� ν	η� 	οι	νο� μιμοι	αναπληρωτε�ς	τους	η� 	οι	αξιωματικοι�	που
θα	ορισθου� ν	για	το	σκοπο� 	αυτο� 	απο� 	τους	Διοικητε�ς	η� 	αναπληρωτε�ς	τους,	υποχρεούνται:

α)	 Να	 ενημερώσουν	 αμέσως	 μετά	 τη	 λήψη	 της	 παρούσας	 τους/τις	 υπο� 	 τις	 διαταγε�ς	 τους
υπηρετου� ντες	με	οργανικη� 	 θε�ση	η� 	 με	απο� σπαση	η� 	 με	προσωρινη� 	 μετακι�νηση	Ανθυπαστυνόμους,
οι	οποι�οι/ες	συγκεντρω� νουν	τις	προϋποθε�σεις,	που	αναφε�ρονται	στην	ως	α� νω	παρ.	1	και	να	τους/
τις	 ανακοινώσουν	 με	 αποδεικτικό	 (Υπο� δειγμα	 Β),	 το	 οποι�ο	 να	 τηρη� σουν	 στο	 αρχει�ο	 της
Υπηρεσι�ας	 τους,	 ο� τι	 ο� σοι/ες	 απο� 	 αυτου� ς/ες	 επιθυμου� ν	 να	 λα� βουν	 με�ρος	 στις	 εξετα� σεις	 για	 την
εισαγωγη� 	 τους	 στο	 Τ.Ε.Μ.Α.,	 να	 υποβα� λουν	 κατα� 	 περι�πτωση	 τα	 απαιτου� μενα	 δικαιολογητικα� 	 της
παρ.	 2,	 εντο� ς	 της	 ταχθει�σας	 με	 την	 παρου� σα	 προθεσμι�ας.	Όμοια	 υποχρε�ωση	 α� μεσης	 ενημε�ρωσης
ε�χουν	 οι	 ανωτε�ρω	 και	 για	 ο� σους/ες	 προη� χθησαν	 στο	 βαθμο� 	 του	 Υπαστυνο� μου	 Β΄	 επ’
ανδραγαθία	η� 	ως	αθλητές,	συ� μφωνα	με	τις	διατα� ξεις	του	Π.Δ.	144/1991,	ο� πως	ισχυ� ει,	η� 	της	παρ.
9	του	άρθρου	48	του	Ν.	1481/1984,	ο� πως	ισχυ� ει,	αντι�στοιχα.
Διευκρινίζεται	ότι,	οι	αστυνομικοί	που	είναι	αποσπασμένοι	ή	προσωρινά	μετακινούμενοι	σε	Υπηρεσίες
της	 Ελληνικής	 Αστυνομίας	 να	 ενημερωθούν	 από	 τις	 Υπηρεσίες	 στις	 οποίες	 είναι	 αποσπασμένοι	 ή
προσωρινά	μετακινούμενοι	και	τα	δικαιολογητικά	τους	να	υποβληθούν	από	αυτούς	(υποψηφίους)	στις
προαναφερόμενες	Υπηρεσίες	(απόσπασης	ή	προσωρινής	μετακίνησης).	Οι	αποσπασμένοι	ή	προσωρινά
μετακινούμενοι	σε	Υπηρεσίες	εκτός	της	Ελληνικής	Αστυνομίας	να	ενημερωθούν	από	τις	Υπηρεσίες	που
ανήκουν	οργανικά,	στις	οποίες	να	υποβάλλουν	τα	δικαιολογητικά	τους.

β)	Να	 ειδοποιήσουν	αμέσως	μετά	 τη	 λήψη	 της	 παρου� σας	 και	 με	 τον	 προσφορο� τερο	 τρο� πο
τους	 Διοικητε�ς	 αξιωματικου� ς,	 στην	 περιοχη� 	 αρμοδιο� τητας	 των	 οποι�ων	 ευρι�σκονται	 για
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οποιονδη� ποτε	 λο� γο	 (κάθε	 είδους	 άδεια,	 νοσηλεία	 σε	 νοσοκομείο,	 κ.ο.κ.)	 οι	 κατα� 	 τα	 ανωτε�ρω
δικαιου� μενοι/ες	να	συμμετα� σχουν	στις	εξετα� σεις	Ανθυπαστυνο� μοι	της	δυ� ναμη� ς	τους,	καθω� ς	και	οι
κατ’	εξαι�ρεση	δικαιου� μενοι/ες	να	εισαχθου� ν	στο	Τ.Ε.Μ.Α.	Υπαστυνο� μοι	Β΄,	προαχθε�ντες	στο	βαθμο�
τους	επ’	ανδραγαθι�α	η� 	ως	αθλητε�ς,	προκειμε�νου,	αυτοι�	με	τη	σειρα� 	τους,	να	ενημερω� σουν	ε�γκυρα
και	ε�γκαιρα	τους/τις	ενδιαφερο� μενους/ες,	ω� στε	να	εκδηλω� σουν	εμπρο� θεσμα	τη	βου� ληση� 	τους	και
να	προβου� ν	στις	λοιπε�ς	οφειλο� μενες	ενε�ργειες.

γ)	 Να	 μεριμνη� σουν	 για	 την	 παραλαβη� 	 και	 τον	 ε�λεγχο	 των	 δικαιολογητικω� ν	 συμμετοχη� ς	 των
ενδιαφερομε�νων,	 ως	 προς	 την	 ακρι�βεια,	 την	 πληρο� τητα,	 την	 ορθη� 	 συ� νταξη	 και	 την	 εμπρο� θεσμη
υποβολη� 	 τους.	 Τυχο� ν	 λα� θη	 που	 θα	 επισημανθου� ν	 μετα� 	 την	 υποβολη� 	 των	 αιτη� σεων,	 ειδικο� τερα
εκει�να	που	θα	δημιουργη� σουν	συνθη� κες	αποκλεισμου� 	υποψηφι�ων	απο� 	τις	εξετα� σεις,	θα	βαρυ� νουν
τους/τις	ι�διους/ες.
-	 Επισημαίνεται	 ότι,	 δικαιολογητικά	 που	 θα	 υποβληθούν	 μετά	 την	 περιοριστικά	 ορισθείσα
προθεσμία	 (08/04/2021),	 δεν	 γίνονται	 δεκτά	 ως	 εκπροθέσμως	 υποβληθέντα	 και	 ως	 εκ
τούτου,	ο/η	αιτών/ούσα	δε	δύναται	να	συμμετάσχει	στις	εν	λόγω	εξετάσεις.

δ)	 Να	 συντα� ξουν	 για	 κα� θε	 υποψη�φιο/α	 πρόταση	 ικανότητας	 συμμετοχής	 στις	 εξετα� σεις
(Υπο� δειγμα	Γ),	 λαμβα� νοντας	υπο� ψη	την	υπηρεσιακη� 	απο� δοση,	το	 ζη� λο	και	το	ενδιαφε�ρον	για	την
Υπηρεσι�α,	 την	 πειθαρχικο� τητα	 και	 τη	 διαγωγη� ,	 ο� πως	 τα	 στοιχει�α	 αυτα� 	 προκυ� πτουν	 απο� 	 τις
υπηρεσιακε�ς	 εκθε�σεις	 και	 τα	 λοιπα� 	 στοιχει�α	 του	ατομικου� 	 τους	φακε�λου	(περ.	β΄	της	παρ.	1	του
άρθρου	5	του	Π.Δ.	82/2006).

Για	τη	συ� νταξη	των	προτα� σεων	ικανο� τητας	και	τη	γνωμα� τευση	σ'	αυτε�ς,	εφαρμο� ζονται	ανα� λογα
οι	διατα� ξεις	για	τη	συ� νταξη	των	εκθε�σεων	 ικανο� τητας	Ανθυπαστυνο� μων	(Π.Δ.	15/1986	–	Φ.Ε.Κ.	Α΄-
8).

Διευκρινι�ζεται	 ο� τι,	 στην	 παρα� γραφο	 «2»	 του	 α� ρθρου	 «7»	 του	 Ν.3686/2008,	 ο� πως	 ισχυ� ει,
ορι�ζεται	 ο� τι:	 «Δικαίωμα	 συμμετοχής	 στις	 εξετάσεις	 για	 την	 εισαγωγή	 Ανθυπαστυνόμων	 στο	 Τμήμα
Επαγγελματικής	 Μετεκπαίδευσης	 Ανθυπαστυνόμων	 της	 Σχολής	 Μετεκπαίδευσης	 και	 Επιμόρφωσης
Ελληνικής	 Αστυνομίας	 έχουν	 και	 όσοι	 τελούν	 σε	 κατάσταση	 διαθεσιμότητας	 ή	 έχουν	 παραπεμφθεί
ενώπιον	 πειθαρχικού	 συμβουλίου,	 αλλά,	 εφόσον	 κριθούν	ως	 επιτυχόντες,	 δεν	 δύνανται	 να	φοιτήσουν
στην	εν	λόγω	Σχολή,	αν	μέχρι	την	προηγούμενη	ημέρα	της	ημερομηνίας	παρουσίασής	τους,	δεν	έχουν
παύσει	 να	 τελούν	 σε	 διαθεσιμότητα	 ή	 δεν	 έχει	 εκδοθεί	 τελεσίδικη	 απαλλακτική	 απόφαση	 του
πειθαρχικού	συμβουλίου,	χωρίς	να	μπορούν	να	αντλήσουν	περαιτέρω	δικαιώματα	ένεκα	της	επιτυχίας
τους	σ’	αυτές».	

Κατα� 	συνε�πεια,	για	τις	περιπτω� σεις	υποψηφι�ων	που	τελου� ν	σε	κατα� σταση	διαθεσιμο� τητας	κατ’
α� ρθρο	 15	 Π.Δ.	 120/2008	 η� 	 ε�χουν	 εκκρεμει�ς	 πειθαρχικε�ς	 υποθε�σεις	 ενω� πιον	 το	 πειθαρχικου�
συμβουλι�ου,	γι�νεται	δεκτη� 	η	αι�τηση� 	τους	και	συντα� σσεται	προ� ταση	ικανο� τητας	συμμετοχής	η� 	μη
συμμετοχής	στις	εξετα� σεις	(Υπο� δειγμα	Γ).

Επισημαι�νεται	ο� τι,	οι	Διοικητε�ς	η� 	οι	Διευθυντε�ς	των	Υπηρεσιω� ν	που	δε�χονται	τα	δικαιολογητικα�
οφει�λουν	να	παρακολουθου� ν	την	πορει�α	της	υπο� θεσης	για	καθε�να	απο� 	τους	εν	λο� γω	υποψηφι�ους,
καθω� ς	και	ο� λων	των	λοιπω� ν	υποψηφι�ων	τους,	ακο� μη	και	εα� ν	αυτοι�	αποσπαστου� ν	η� 	μετακινηθου� ν
προσωρινα� 	και	να	ενημερω� νουν	για	κα� θε	εξε�λιξη,	α� μεσα	και	 ιεραρχικα� ,	τη	Διευ� θυνση	Εκπαι�δευσης
και	Ανα� πτυξης	Ανθρωπι�νων	Πο� ρων/Α.Ε.Α.

Περαιτέρω,	 οι	 αρνητικές	 προτάσεις	 να	 είναι	 ορθές,	 σύννομες,
εμπεριστατωμένες,	 πλήρεις	και	 ειδικά	 αιτιολογημένες,	 με	 αναφορα� 	 σε	 συγκεκριμε�να	 στοιχει�α
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που	τηρου� νται	στον	ατομικο� 	φα� κελο	του/της	αστυνομικου� ,	που	υπε�βαλε	αι�τηση	συμμετοχη� ς	στις
εξετα� σεις,	τα	οποι�α	θα	τεκμηριω� νουν	τη	διατυ� πωση	των	αρνητικω� ν	κρι�σεων.

Παράλειψη	 αναφοράς	 σοβαρω� ν	 πειθαρχικω� ν	 ποινω� ν	 η� 	 εκκρεμω� ν	 πειθαρχικω� ν	 η� 	 ποινικω� ν
υποθε�σεων,	 οι	 οποι�ες	 συνιστου� ν	 λο� γους	 υποβολη� ς	 αρνητικη� ς	 προ� τασης	 (σύμφωνα	με	 την	περ.	 β΄
της	 παρ.	 1	 του	 άρθρου	 5	 του	Π.Δ.	 82/2006),	 έχει	 ως	 συνέπεια	 αναζήτηση	 και	 σε	 συντρέχουσα
περίπτωση,	τον	καταλογισμό	πειθαρχικών	ευθυνών.

ε)	 Να	 υποβα� λουν	 το	 αργο� τερο	 με�χρι	 την	 15/04/2021,	 στις	 άμεσα	 προϊστάμενες	 Υπηρεσι�ες
επιπε�δου	 Διευ� θυνσης,	 τα	 δικαιολογητικα� 	 και	 τις	 προτα� σεις	 ικανο� τητας	 των	 υποψηφι�ων,	 στις
οποι�ες	 να	 επισυνα�ψουν	 και	 αντι�γραφο	 του	 Α΄	 και	Β΄	 με�ρους	 του	 ατομικου� 	 τους	 βιβλιαρι�ου,	 με
εξαι�ρεση	τις	σελι�δες	που	αφορου� ν	α� δειες,	μεταθε�σεις	και	μετακινη� σεις	(τα	απαιτούμενα	έγγραφα	και
δικαιολογητικά	 να	 σαρώνονται	 και	 να	 διακινούνται	 ηλεκτρονικά,	 μέσω	 PoL,	 προς	 τις	 προϊστάμενες
Υπηρεσίες,	με	τα	πρωτότυπα	συνταχθέντα	να	τίθενται	στο	αρχείο	της	Υπηρεσίας).

στ)	Δικαιολογητικα� 	υποψηφι�ων	που	τυχο� ν	τους	κατατεθου� ν	για	τους/τις	οποι�ους/ες	δεν	ει�ναι
αρμο� διοι	 να	συντα� ξουν	προτα� σεις	 ικανο� τητας,	 να	τα	αποστει�λουν	 (μέσω	P.o.L.)	 στις	 αρμο� διες	 για
τη	συ� νταξη	των	προτα� σεων,	Υπηρεσι�ες.
	
4.	 Οφειλόμενες	 ενέργειες	 Υπηρεσιών	 επιπέδου	 Διευθύνσεων	 Κλάδων	 του

Αρχηγείου,	Αυτοτελών	Κεντρικών	Υπηρεσιών,	Γενικών	Αστυνομικών	Διευθύνσεων	και	των
υπαγόμενων	 σε	 αυτές	 Διευθύνσεων	 Αστυνομίας,	 Γενικών	 Περιφερειακών	 Αστυνομικών
Διευθύνσεων	και	των	υπαγόμενων	σ’	αυτές	Διευθύνσεων	Αστυνομίας		και	εξομοιούμενων
με	αυτές	Υπηρεσιών.
Οι	Προϊστα� μενοι	των	ανωτε�ρω	Υπηρεσιω� ν,	υποχρεούνται:
α)	 Να	 μεριμνη� σουν	 για	 τη	 συμπλη� ρωση	 στοιχει�ων	 η� 	 για	 τη	 διο� ρθωση	 σφαλμα� των	 στα

δικαιολογητικα� 	 των	 υποψηφι�ων,	 μετα� 	 την	 παραλαβη� 	 τους	 και	 πριν	 τη	 διαβι�βαση� 	 τους	 στη
Διευ� θυνση	Εκπαι�δευσης	και	Ανα� πτυξης	Ανθρωπι�νων	Πο� ρων/Α.Ε.Α.,	ορι�ζοντας	αρμο� διο	προς	του� το,
κατα� 	την	κρι�ση	τους	αξιωματικο� 	η� 	βαθμοφο� ρο.

-	Εφιστα� ται	 ιδιαι�τερα	η	προσοχη� 	για	τον	τελικο� 	και	λεπτομερή	έλεγχο	των	δικαιολογητικών
των	 υποψηφίων	 προ	 της	 υποβολής	 τους,	 καθο� σον	 επανειλημμε�να	 ε�χουν	 διαπιστωθει�
παραλει�ψεις	 κατα� 	 τη	 συμπλη� ρωση	 των	 δικαιολογητικω� ν,	 αλλα� 	 και	 παραλει�ψεις	 αναφορα� ς
σοβαρω� ν	πειθαρχικω� ν	ποινω� ν	η� 	εκκρεμω� ν	πειθαρχικω� ν	η� 	και	ποινικω� ν	υποθε�σεων,	με	αποτε�λεσμα
να	προκαλει�ται	δυσλειτουργι�α	στην	Υπηρεσι�α	και	α� σκοπη	αλληλογραφι�α.

β)	 Να	 υποβα� λλουν	 στη	 Διευ� θυνση	 Εκπαι�δευσης	 και	 Ανα� πτυξης	 Ανθρωπι�νων	 Πο� ρων/
Α.Ε.Α.	 ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ	 με�χρι	 την	 22/04/2021,	 συγκεντρωτικε�ς	 	 ονομαστικε�ς	 καταστα� σεις,
με	αλφαβητικη� 	σειρα� 	(συντάσσοντας	διαβιβαστικό	σε	μορφή	html	αρχείου	στην	ηλεκτρονική	εφαρμογή
του	P.o.L.	«Ηλεκτρονική	Αλληλογραφία»,	σύμφωνα	με	το	Υπόδειγμα	Ε):

(i)	Των	υποψηφι�ων	που	κρι�νονται	ομο� φωνα	 ΙΚΑΝΟΙ	 για	τη	συμμετοχη� 	 τους	στις	 εξετα� σεις,	με
ανα� λογη	 ε�νδειξη	 για	ο� σους/ες	 δη� λωσαν	ο� τι	 επιθυμου� ν	 να	 εξετασθου� ν	 σε	μι�α	 η� 	 περισσο� τερες	απο�
τις	ξε�νες	γλω� σσες	(Υπο� δειγμα	ΣΤ).

(ii)	 Των	 υποψηφι�ων	 που	 κρι�νονται	 ομο� φωνα	 ΜΗ	 ΙΚΑΝΟΙ	 για	 τη	 συμμετοχη� 	 τους	 στις
εξετα� σεις	 η� 	 για	 την	 ικανο� τητα	 των	 οποι�ων	 υπα� ρχει	 διαφωνι�α	 μεταξυ� 	 των	 αρμοδι�ων	 για	 τη
συ� νταξη	και	την	υποβολη� 	των	προτα� σεων	ικανο� τητας,	με	όλα	τα	δικαιολογητικά	(Υπο� δειγμα	Ζ).

-	 Διευκρινίζεται	 ότι,	 τα	 δικαιολογητικα� 	 των	 υποψηφι�ων	 που	 κρι�θηκαν	 ΙΚΑΝΟΙ	 (αιτήσεις
συμμετοχής,	θετικές	προτάσεις	ικανότητας	και	λοιπά	στοιχεία	του	ατομικού	φακέλου	των	υποψηφίων),
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ΔΕΝ	υποβάλλονται	 στη	 Διευ� θυνση	 Εκπαι�δευσης	 και	 Ανα� πτυξης	 Ανθρωπι�νων	Πο� ρων/Α.Ε.Α.,	 αλλα�
παραμε�νουν	 στο	 αρχει�ο	 των	 Υπηρεσιω� ν	 των	 αιτου� ντων.	 Εξαιρου� νται	 τα	 δικαιολογητικα� 	 των
υποψηφι�ων	που	κρι�θηκαν	ΙΚΑΝΟΙ	και	τελου� ν	σε	κατα� σταση	διαθεσιμο� τητας	η� 	ε�χουν	παραπεμφθει�
ενω� πιον	 του	Πειθαρχικου� 	 Συμβουλι�ου,	 τα	 οποι�α	υποβάλλονται	 στη	 Διευ� θυνση	 Εκπαι�δευσης	 και
Ανα� πτυξης	Ανθρωπι�νων	Πο� ρων/Α.Ε.Α.

-	Επιπλε�ον,	χωρι�ς	να	παρακαμφθου� ν	οι	διαδικασι�ες	των	προηγουμε�νων	περιπτω� σεων	(i),	και	(ii),
να	 καταχωρι�σουν	 ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ	 μέχρι	 την	 22/04/2021,	 στην	 Εφαρμογη� 	 «ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	 –	 Προκήρυξη	 εξετάσεων	 για	 την	 εισαγωγή	 Ανθυπαστυνόμων	 γενικών	 καθηκόντων	 στο
Τμήμα	 Επαγγελματικής	Μετεκπαίδευσης	 Ανθυπαστυνόμων	 (Τ.Ε.Μ.Α.)	 της	 Σχολής	Μετεκπαίδευσης	 και
Επιμόρφωσης	Ελληνικής	Αστυνομίας,	κατά	την	εκπαιδευτική	περίοδο	2021	-	2022»,	η	οποι�α	βρι�σκεται
στο	 συ� νδεσμο	 «Εφαρμογε�ς	 P.O.L.»,	 μόνο	 τους/τις	 υποψηφίους/ες	 που	 κρίνονται	 ομόφωνα
ΙΚΑΝΟΙ.	 (Ανεξαρτήτως	 εάν	 τελούν	 σε	 κατάσταση	 διαθεσιμότητας	 ή	 έχουν	 παραπεμφθεί	 ενώπιον	 του
Πειθαρχικού	Συμβουλίου).

Για	 εξουσιοδοτη� σεις	 η� 	 οδηγι�ες	 χρη� σης	 της	 εφαρμογη� ς,	 οι	 χειριστε�ς	 αυτη� ς	 να
απευθυ� νονται	στο	Διοικητη� 	η� 	στο	Γραμματε�α	της	Υπηρεσι�ας,	οι	οποι�οι,	μο� νο	εα� ν	συνεχι�ζουν
να	 αντιμετωπι�ζουν	 προβλη� ματα,	 να	 απευθυ� νονται	 στους	 περιφερειακου� ς	 χειριστε�ς	 των
Διευθυ� νσεων	(Top	Users).	

Σε	 περι�πτωση	 που	 διαπιστωθει�	 λα� θος	 στα	 προσωπικα� 	 στοιχει�α	 κα� ποιου/ας	 εκ	 των
υποψηφι�ων	 (μητρώο,	 επώνυμο,	 όνομα,	 πατρώνυμο),	 οι	 χειριστε�ς	 των	 καταχωρι�σεων	 να
απευθυ� νονται	 α� μεσα	 στη	 Διευ� θυνση	 Αστυνομικου� 	 Προσωπικου� /Α.Ε.Α.	 και	 στα	 τηλε�φωνα
210-6925505,	PoL 1031230 για την ορθή αλλαγή των στοιχείων του/της.

γ)	 Να	 υποβα� λουν	 στη	 Διευ� θυνση	 Εκπαι�δευσης	 και	 Ανα� πτυξης	 Ανθρω� πινων	 Πο� ρων/Α.Ε.Α,
αντι�γραφο	 της	 Αι�τησης	 –	 Δη� λωσης	 των	 υποψηφι�ων	 που	 προη� χθησαν	 στο	 βαθμο� 	 του
Υπαστυνο� μου	Β΄	επ’	ανδραγαθι�α	η� 	λο� γω	αθλητικη� ς	δια� κρισης,	που	ε�χουν	δικαι�ωμα	εισαγωγη� ς	και
επιθυμου� ν	 να	 εισαχθου� ν	 στο	 Τ.Ε.Μ.Α.	 της	 Σχολη� ς	 Μετεκπαι�δευσης	 και	 Επιμο� ρφωσης	 Ελληνικη� ς
Αστυνομι�ας.

δ)	Να	αναφε�ρουν	ΑΡΝΗΤΙΚΑ	στη	Διευ� θυνση	Εκπαι�δευσης	και	Ανα� πτυξης	Ανθρωπι�νων	Πο� ρων/
Α.Ε.Α.,	σε	περι�πτωση	που	δεν	υπα� ρχουν	υποψη�φιοι/ες.	

ε)	 Να	 αναφέρουν	 αμέσως	 και	 ιεραρχικά	 μέσω	 P.o.L.	 στη	 Διευ� θυνση	 Εκπαι�δευσης	 και
Ανα� πτυξης	Ανθρωπι�νων	Πο� ρων/Α.Ε.Α.,τις	ανακλήσεις	συμμετοχη� ς	των	υποψηφι�ων	στις	εξετα� σεις,
κοινοποιώντας	στη	Σχολη� 	Μετεκπαι�δευσης	και	Επιμο� ρφωσης	Ελληνικη� ς	Αστυνομι�ας,	για	ο� σους/ες
υποψηφι�ους/ες	 διαγωνισθου� ν	 στην	 Αθήνα	 και	 στη	 Σχολη� 	 Μετεκπαι�δευσης	 και	 Επιμο� ρφωσης
Ελληνικη� ς	Αστυνομι�ας	Βο� ρειας	Ελλα� δας	για	ο� σους/ες	υποψηφι�ους/ες	διαγωνισθου� ν	στη	Βέροια.	

-	 Επισημαίνεται	 ότι	 ανακλήσεις	 αιτήσεων	 συμμετοχής	 των	 υποψηφίων	 γίνονται
δεκτές,	 το	 αργότερο	 μέχρι	 την	 06/09/2021	 και	 για	 το	 λόγο	 αυτό	 οι	 υποψήφιοι/ες
Ανθυπαστυνόμοι	 να	 ενημερωθούν	 ενυπογράφως.	 Οι	 δηλω� σεις	 ανα� κλησης,	 να	 τηρου� νται	 στο
αρχει�ο	των	Υπηρεσιω� ν	που	υποβλη� θηκαν.
	
5.	Τόπος	και	χρόνος	διενέργειας	των	εξετάσεων.

α)	 Οι	 εισιτη� ριες	 εξετα� σεις	 θα	 διενεργηθου� ν	 για	 ο� λους/ες	 τους/τις	 υποψηφι�ους/
ες	απο� 	25/09/2021	ε�ως	και	 27/09/2021	στην	Αθήνα	και	στη	Βέροια,	 με	 με�ριμνα	 και	 ευθυ� νη	 της
Σχολη� ς	 Μετεκπαι�δευσης	 και	 Επιμο� ρφωσης	 Ελληνικη� ς	 Αστυνομι�ας,	 υπο� 	 την	 εποπτει�α	 και	 γενικη�
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ευθυ� νη	 του	 Γενικου� 	 Επο� πτη	 Εξετα� σεων	 και	 το	 συντονισμο� 	 της	 Διευ� θυνσης	 Εκπαι�δευσης	 και
Ανα� πτυξης	 Ανθρωπι�νων	 Πο� ρων/Α.Ε.Α.,	 συ� μφωνα	 με	 το	 αναλυτικο� 	 προ� γραμμα	 το	 οποι�ο
παρατι�θεται	στο	συνημμε�νο	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

β)	Επισημαίνεται	ο� τι,	στη	Βέροια	διαγωνι�ζονται	ο� λοι/ες	οι	υποψη�φιοι/ες	των	Υπηρεσιω� ν	που
υπηρετου� ν	στις	Περιφε�ρειες	της	Θεσσαλίας,	Μακεδονίας	και	Θράκης	και	ο� σοι/ες	επιθυμου� ν	απο�
αυτου� ς	 που	 υπηρετου� ν	 στην	 Περιφε�ρεια	 της	Ηπείρου	 και	 των	 νη� σων	Κέρκυρας,	Λευκάδας	 και
Λήμνου.

Κατο� πιν	του� του,	οι	προαναφερο� μενες	Υπηρεσι�ες	των	οποι�ων	οι	υποψη�φιοι/ες	ε�χουν	δικαι�ωμα
επιλογη� ς	του	το� που	εξετα� σεων,	να	σημειω� σουν	στην	κατα� σταση	που	θα	υποβα� λουν	στη	Διευ� θυνση
Εκπαι�δευσης	 και	 Ανα� πτυξης	 Ανθρωπι�νων	 Πο� ρων/Α.Ε.Α.	 (Υπο� δειγμα	 ΣΤ)	 και	 στην	 ειδικη� 	 στη� λη
«Τόπος	εξέτασης»,	την	ε�νδειξη	ΑΘΗΝΑ	η� 	ΒΕΡΟΙΑ,	ανα� λογα	με	την	επιθυμι�α	του/της	υποψηφι�ου/
ας.

Σε	περι�πτωση	κατα� 	 την	οποι�α	 ο	αριθμο� ς	 των	υποψηφι�ων	που	θα	δηλω� σουν	να	διαγωνισθου� ν
στη	 Βε�ροια	 ει�ναι	 μικρο� ς,	 το� τε	 οι	 εξετα� σεις	 θα	 διενεργηθου� ν	 μο� νο	 στην	 Αθη� να	 και	 του� το	 θα
καθορισθει�	εγκαι�ρως	με	διαταγη� .	
	
6.	Εξεταστέα	μαθήματα	–	θέματα	εξετάσεων.

α)	Οι	υποψη�φιοι/ες	εξετα� ζονται	στα	ακο� λουθα	μαθη� ματα:
(i)	Έκθεση	Ιδεω� ν	(Ανάπτυξη	θέματος).
(ii)	Ουσιαστικο� 	Ποινικο� 	Δι�καιο	(Θεωρία	–	Πρακτική	άσκηση).
(iii)	Δικονομικο� 	Ποινικο� 	Δι�καιο	(Θεωρία	–	Πρακτική	άσκηση).
(iv)	Αστυνομικο� 	Δι�καιο	(Οργανισμός	και	Κανονισμοί	της	Ελληνικής	Αστυνομίας).
(v)	Ξε�νες	γλω� σσες:	Αγγλικη� ,	Γαλλικη� 	και	Γερμανικη� 	(προαιρετικά).

β)	 Στα	 προαναφερο� μενα	 μαθη� ματα	 οι	 υποψη�φιοι/ες	 εξετα� ζονται	 γραπτώς,	 η	 δε	 δια� ρκεια	 της
εξε�τασης	κα� θε	μαθη� ματος	ορι�ζεται	σε	δυ� ο	 (2)	ω� ρες	απο� 	 το	τε�λος	της	υπαγο� ρευσης/διανομη� ς	 του
θε�ματος	στους/στις	υποψηφι�ους/ες	(α� ρθρο	7	παρ.	3	του	Π.Δ.	82/2006).

γ)	 Για	 κα� θε	 μα� θημα	 δι�νεται	 μο� νο	 ε�να	 (1)	 θε�μα	 που	 αποτελει�ται	 απο� 	 μι�α	 (1)	 η� 	 περισσο� τερες
ερωτη� σεις,	τις	οποι�ες	οι	υποψη�φιοι/ες	υποχρεου� νται	να	αναπτυ� ξουν.

δ)	Στα	μαθη� ματα	του	Ουσιαστικου� 	Ποινικου� 	Δικαι�ου	και	Δικονομικου� 	Ποινικου� 	Δικαι�ου,	το	θε�μα
αποτελει�ται	 απο� 	 θεωρητικο� 	 και	 πρακτικο� 	 με�ρος.	 Το	 πρακτικο� 	 δεν	 εξα� γεται	 απο� 	 το	 θεωρητικο� ,
συμπεριλαμβα� νεται	ο� μως	στην	καθορισμε�νη	εξεταστε�α	υ� λη.

Το	θεωρητικο� 	και	πρακτικο� 	ει�ναι	ισοδυ� ναμα	και	καθε�να	βαθμολογει�ται	στη	δεκαβα� θμια	κλι�μακα
απο� 	 το	 μηδε�ν	 (0)	 ε�ως	 το	 δε�κα	 (10).	 Το	 α� θροισμα	 των	 δυ� ο	 (2)	 βαθμω� ν	 δι�νει	 το	 βαθμο� 	 του
μαθη� ματος	(παρ.	7	του	άρθρου	7	του	Π.Δ.	82/2006).

ε)	Η	εξεταστέα	ύλη,	κατά	μάθημα,	καθορίζεται	ως	ακολούθως:
(i).	Έκθεση	Ιδεών	(Ανάπτυξη	Θέματος).
Δι�νεται	 για	 ανα� πτυξη	 ε�να	 ζη� τημα	 που	 αναφε�ρεται	 σε	 γενικο� 	 θε�μα	 με	 περιληπτικο� 	 τι�τλο.	 Για	 τη
βαθμολογι�α	του	μαθη� ματος	αυτου� 	λαμβα� νεται	ιδιαι�τερα	υπο� ψη	η	ευρυ� τητα	των	γνω� σεων,	η	ορθη�
και	ακριβη� ς	διατυ� πωση	των	ιδεω� ν,	η	ορθογραφι�α	και	η	συ� νταξη.
(ii).	Ουσιαστικό	Ποινικό	Δίκαιο.
Οι	 υποψη�φιοι/ες	 εξετα� ζονται	 στην	 ακο� λουθη	 υ� λη	 του	 Ποινικου� 	 Κω� δικα,	 όπως	 ισχύει	 κατά	 το
χρόνο	δημοσίευσης	της	παρούσας	προκήρυξης.
Από	το	Γενικό	Μέρος:
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-	Βασικε�ς	Αρχε�ς	(α� ρθρα	1	και	2).
-	Σχε�ση	του	Κω� δικα	με	τους	ειδικου� ς	νομου� ς	και	επεξη� γηση	ο� ρων	(α� ρθρα	12	και	13).
-	Η	πρα� ξη	(α� ρθρα	14	ε�ως	και	18).
-	Ο	α� δικος	χαρακτη� ρας	της	πρα� ξης	(α� ρθρα	20	ε�ως	και	25).
-	Η	Υπαιτιο� τητα	(α� ρθρα	26	ε�ως	και	30).
-	Λο� γοι	α� ρσης	του	καταλογισμου� 	(α� ρθρα	31	ε�ως	και	34).
-	Απο� πειρα	(α� ρθρα	42	και	44).
-	Συμμετοχη� 	(α� ρθρα	45	ε�ως	και	48).
-	Κυ� ριες	ποινε�ς	(α� ρθρα	50	ε�ως	και	55).
-	Έγκλημα	με	ρατσιστικα� 	χαρακτηριστικα� 	(α� ρθρο	82Α)
-	Συρροη� 	εγκλημα� των	(α� ρθρα	94,	96,	96Α	και	98).
-	Παραγραφη� 	εγκλημα� των	(α� ρθρα	111	ε�ως	και	113).
-	Παραι�τηση	απο� 	την	ε�γκληση	(α� ρθρα	114	ε�ως	και	117).
-	Παραγραφη� 	ποινω� ν	(α� ρθρα	118	και	119).
-	Ειδικε�ς	διατα� ξεις	για	ανη� λικους	(α� ρθρα	121,	126	και	127).
Από	το	Ειδικό	Μέρος:
-	Δωροληψι�α	πολιτικω� ν	προσω� πων	(α� ρθρο	159).
-	Δωροδοκι�α	πολιτικω� ν	προσω� πων	(α� ρθρο	159Α).
-	Προσβολε�ς	κατα� 	της	πολιτειακη� ς	εξουσι�ας	(α� ρθρα	167	ε�ως	και	170,	172	ε�ως	και	175,	177	ε�ως	και
180).	

-	Εγκλη� ματα	κατα� 	της	δημο� σιας	τα� ξης	(α� ρθρα	183,	184,	186	ε�ως	και	187Γ).

-	Εγκλη� ματα	σχετικα� 	με	το	νο� μισμα,	α� λλα	με�σα	πληρωμη� ς	και	ε�νσημα	(α� ρθρα	207,	208,	208Α,	208Β,
208Γ,	211	και	213).

-	Εγκλη� ματα	σχετικα� 	με	τα	υπομνη� ματα	(α� ρθρα	216,	217,	220,	221	και	222).
-	Εγκλη� ματα	σχετικα� 	με	την	απονομη� 	Δικαιοσυ� νης	(α� ρθρα	224,	226,	227,	229		ε�ως	και	232).
-	Χρη� ση	της	υπηρεσι�ας	για	ιδιωτικο� 	ο� φελος	(α� ρθρα	235,	236,	237,	237Α	και	237Β)
-	Κατα� χρηση	υπαλληλικη� ς	ιδιο� τητας	(α� ρθρα	239,	241,	242,	259,	263,	263Α).
-	Κοινω� ς	επικι�νδυνα	εγκλη� ματα	(α� ρθρα	264,	265,	270	και	272).
-	Εγκλη� ματα	βλα� βης	της	ζωη� ς	του	ανθρω� που	(α� ρθρα	299	ε�ως	και	303).
-	Προσβολε�ς	του	εμβρυ� ου	(α� ρθρο	304)
-	Εγκλη� ματα	διακινδυ� νευσης	της	ζωη� ς	(α� ρθρα	306	και	307).
-	Εγκλη� ματα	κατα� 	της	σωματικη� ς	ακεραιο� τητας	(α� ρθρα	308	ε�ως	και	315).
-	Εγκλη� ματα	κατα� 	της	προσωπικη� ς	ελευθερι�ας	(α� ρθρα	322,	323Α,	324,	325,	330,	331,	333	και	334).
-Εγκλη� ματα	 κατα� 	 της	 γενετη� σιας	 ελευθερι�ας	 και	 εγκλη� ματα	 οικονομικη� ς	 εκμετα� λλευσης	 της

γενετη� σιας	ζωη� ς	 (α� ρθρα	336	ε�ως	και	339,	342	ε�ως	και	345,	348	ε�ως	και	349,	350Α,	 	 351Α,	352Α,
352Β	και	353).

-	Εγκλη� ματα	κατα� 	της	τιμη� ς	(α� ρθρα	361,	362,	363,	365	ε�ως	και	368).
-	Εγκλη� ματα	κατα� 	της	ιδιοκτησι�ας	(α� ρθρα	372,	374,	374Α,	375,	377,	378,	380,	381).
-	Εγκλη� ματα	κατα� 	της	περιουσι�ας	(α� ρθρα	385,	386,	386Α,	390	και	394).
(iii).	Δικονομικό	Ποινικό	Δίκαιο.
Οι	 υποψη�φιοι/ες	 εξετα� ζονται	 στην	 ακο� λουθη	 υ� λη	 του	Κω� δικα	Ποινικη� ς	 Δικονομι�ας,	 όπως	 ισχύει
κατά	το	χρόνο	δημοσίευσης	της	παρούσας	προκήρυξης.
-	Άσκηση	της	ποινικη� ς	δι�ωξης	και	ανεξαρτησι�α	της	αρχη� ς	που	την	ασκει�	(α� ρθρο	27).
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-	Γενικοι�	και	ειδικοι�	ανακριτικοι�	υπα� λληλοι	(α� ρθρο	31).
-	Έναρξη	και	αναβολη� 	της	ποινικη� ς	δι�ωξης	(α� ρθρα	37,	38,	40	ε�ως	και	44).
-	Αποχη� 	απο� 	την	ποινικη� 	δι�ωξη.	Αποχη� 	υπο� 	ο� ρους	(α� ρθρα	45	και	46).
-	Έγκληση	(α� ρθρα	51	ε�ως	και	55).
-	Κατηγορου� μενοι	(α� ρθρα	72	και	73).
-	Δικαιω� ματα	των	διαδι�κων	(α� ρθρα	89	ε�ως	και	108).
-	Εκθε�σεις	(α� ρθρα	148	ε�ως	και	153).
-	Κοινοποιη� σεις	και	επιδο� σεις	(α� ρθρα	154	ε�ως	και	165)
-	Προθεσμι�ες	(α� ρθρα	166	ε�ως	και	169).
-	Ακυρο� τητες	(α� ρθρα	170	ε�ως	και	176).
-	Οι	αποδει�ξεις.	Γενικοι�	ορισμοι�	(α� ρθρα	177	και	178).
-	Ενδει�ξεις	και	Αυτοψι�α	(α� ρθρα	179	ε�ως	και	182)
-	Πραγματογνω� μονες	και	τεχνικοι�	συ� μβουλοι	(α� ρθρα	183,	184,	185,	188	και	189).
-	Μα� ρτυρες	(α� ρθρα	209	ε�ως	και	213,	217	ε�ως	και	229).
-	Διερμηνει�ς	(α� ρθρα	233	ε�ως	και	236).	
-	Ανα� κριση.	Γενικοι�	ορισμοι�	(α� ρθρα	239	ε�ως	και	242).	
-	Προκαταρκτικη� 	εξε�ταση	(α� ρθρα	243	και	244).
-	Προανα� κριση	(α� ρθρο	245).
-	Κυρι�α	ανα� κριση	(α� ρθρα	246	και	247).
-	Ανακριτικε�ς	πρα� ξεις.	Γενικε�ς	Διατα� ξεις	(α� ρθρα	251	και	252).
-	Έρευνες.	Ειδικε�ς	ανακριτικε�ς	πρα� ξεις	(α� ρθρα	253	ε�ως	και	259).	
-	Απολογι�α	του	κατηγορουμε�νου	(α� ρθρα	270	ε�ως	και	274).
-	Συ� λληψη	και	προσωρινη� 	κρα� τηση	του	κατηγορουμε�νου	(α� ρθρα	275	ε�ως	και	281).
-	Πλημμελη� ματα	που	καταλαμβα� νονται	επ’	αυτοφω� ρω.	(α� ρθρα	418	ε�ως	και	421).
(iv).	Αστυνομικό	Δίκαιο	(Οργανισμός	και	Κανονισμοί	της	Ελληνικής	Αστυνομίας).
Οι	 υποψη�φιοι/ες	 εξετα� ζονται	 σε	 ε�να	 θε�μα,	 το	 οποι�ο	 περιε�χει	 μι�α	 η� 	 περισσο� τερες	 ερωτη� σεις	 απο�
την	ακο� λουθη	υ� λη,	όπως	ισχύει	κατά	το	χρόνο	δημοσίευσης	της	παρούσας	προκήρυξης:
Ν.	1481/84	(Φ.Ε.Κ.	Α	-152)	«Οργανισμός	Υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης»
-	Δημο� σιοι	υπο� λογοι	(α� ρθρο	16).
-	Υποχρεωτικη� 	υπηρεσι�α	(α� ρθρο	35).
-	Δωσιδικι�α	αστυνομικου� 	προσωπικου� 	(α� ρθρο	40).
Ν.	 4249/2014	 (Φ.Ε.Κ.	 Α-73)	 «Αναδιοργάνωση	 της	 Ελληνικής	 Αστυνομίας…,	 αναβάθμιση
Υπηρεσιών	του	Υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης	και	Προστασίας	του	Πολίτη	και	 ρύθμιση	λοιπών
θεμάτων	 αρμοδιότητας	 Υπουργείου	 Δημόσιας	 Τάξης	 και	 Προστασίας	 του	 Πολίτη	 και	 άλλες
διατάξεις»
-	Αποστολη� 	(α� ρθρο	11).
-	Χαρακτη� ρας	Υπηρεσιω� ν	της	Ελληνικη� ς	Αστυνομι�ας	(α� ρθρο	13).
-	Διοι�κηση	(α� ρθρο	36).
Π.Δ.	120/2008	(Φ.Ε.Κ.	Α	-	182).	«Πειθαρχικό	Δίκαιο	αστυνομικού	προσωπικού»	
-	Έκταση	εφαρμογη� ς	(α� ρθρο	1).
-	Γενικα� 	περι�	πειθαρχι�ας	(α� ρθρο	2).
-	Γενικε�ς	Αρχε�ς	(α� ρθρο	3).
-	Έννοια	πειθαρχικου� 	παραπτω� ματος	(α� ρθρο	4).
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-	Πειθαρχικε�ς	ποινε�ς	(α� ρθρο	5).	
-	Δια� ρκεια	πειθαρχικη� ς	ευθυ� νης	(α� ρθρο	6).
-	Παραγραφη� 	των	πειθαρχικω� ν	παραπτωμα� των	(α� ρθρο	7).
-	Εφαρμογε�ς	Κανο� νων	και	Αρχω� ν	του	Ποινικου� 	Δικαι�ου	(α� ρθρο	8).
-	Επιμε�τρηση	της	ποινη� ς	(α� ρθρο	9).
-	Παραπτω� ματα	που	επισυ� ρουν	ποινη� 	Απο� ταξης	(α� ρθρο	10).
-	Παραπτω� ματα	που	επισυ� ρουν	ποινη� 	αργι�ας	με	απο� λυση	(α� ρθρο	11).
-	Παραπτω� ματα	που	επισυ� ρουν	ποινη� 	αργι�ας	με	προ� σκαιρη	παυ� ση	(α� ρθρο	12).
-	Παραπτω� ματα	που	επισυ� ρουν	ποινη� 	προστι�μου	(α� ρθρο	13).
-	Παραπτω� ματα	που	επισυ� ρουν	ποινη� 	επι�πληξης	(α� ρθρο	14).
-	Διαθεσιμο� τητα	(α� ρθρο	15).
-	Θε�ση	εκτο� ς	υπηρεσι�ας	(α� ρθρο	17).
-	Άσκηση	πειθαρχικη� ς	δι�ωξης	(α� ρθρο	21).
-	Αρμο� διοι	για	την	α� σκηση	πειθαρχικη� ς	δι�ωξης	(α� ρθρο	22).
-	Καταγγελι�ες	κατα� 	των	αστυνομικω� ν	(α� ρθρο	23).
-	Προκαταρκτικη� 	Διοικητικη� 	εξε�ταση	(α� ρθρο	24).
-	Απ’	ευθει�ας	κλη� ση	σε	απολογι�α	(α� ρθρο	25).
-	Ένορκη	Διοικητικη� 	Εξε�ταση	(α� ρθρο	26).
-	Κωλυ� ματα	για	διενε�ργεια	διοικητικω� ν	εξετα� σεων	(α� ρθρο	28).
-	Πο� ρισμα	Διοικητικω� ν	Εξετα� σεων	(α� ρθρο	29).
-	Ταξινο� μηση	και	αρι�θμηση	των	εγγρα�φων	της	διοικητικη� ς	εξε�τασης	(α� ρθρο	30).
-	Γνωματευ� σεις	επι�	των	Πορισμα� των	των	διοικητικω� ν	εξετα� σεων	(α� ρθρο	32).
-	Συ� νταξη	εκθε�σεων	-	Επιδο� σεις	εγγρα�φων	της	προδικασι�ας	(α� ρθρο	33).
-	Διαδικασι�α	μετα� 	την	Προκαταρκτικη� 	Διοικητικη� 	Εξε�ταση	(Π.Δ.Ε.)	(α� ρθρο	38).
-	Διαδικασι�α	μετα� 	την	Ένορκη	Διοικητικη� 	Εξε�ταση	(Ε.Δ.Ε.)	(α� ρθρο	39).
-	Δικαιω� ματα	εγκαλουμε�νου	ενω� πιον	πειθαρχικου� 	Συμβουλι�ου	(α� ρθρο	41).
-	Σχε�ση	πειθαρχικη� ς	προς	ποινικη� 	δι�κη	(α� ρθρο	48).
-	Επανα� ληψη	πειθαρχικη� ς	δι�κης	(α� ρθρο	49).
-	Προσφυγη� 	κατα� 	αποφα� σεων	μονομελω� ν	πειθαρχικω� ν	οργα� νων	(α� ρθρο	51).
-	Αρμο� διοι	για	την	εκδι�καση	των	προσφυγω� ν	(α� ρθρο	52).
-	Εκτε�λεση	πειθαρχικω� ν	αποφα� σεων	–	ε�κτιση	ποινω� ν	(α� ρθρο	54).
-	Διαγραφη� 	ποινω� ν	(α� ρθρο	56).
Π.Δ.	27/1986	(Φ.Ε.Κ.	Α	-	11)	«Άδειες	Προσωπικού	του	Υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης»	
-	Δια� κριση	αδειω� ν	(α� ρθρο	1).
-	Κανονικη� 	α� δεια	(α� ρθρο	2).
-	Βραχει�α	α� δεια	(α� ρθρο	4).
-	Αναστολη� ,	περιορισμο� ς	και	ανα� κληση	αδειω� ν	(α� ρθρο	12).
-	Υπολογισμο� ς	αδειω� ν	-	Ημε�ρες	πορει�ας	(α� ρθρο	16).
-	Φυ� λλο	αδει�ας	-	Υποχρεω� σεις	αδειου� χων	(α� ρθρο	17).
-	Παρα� ταση	α� δειας	(α� ρθρο	18).
-	Ασθε�νεια	αδειου� χων	(α� ρθρο	19).
-	Εμφα� νιση	αδειου� χου	ενω� πιον	δικαστηρι�ων	(α� ρθρο	21).

ΑΔΑ: 9ΥΡΣ46ΜΤΛΒ-1Ψ3



-	Άδειες	αστυνομικου� 	προσωπικου� ,	που	προσωρινα� 	μετακινει�ται,	μετατι�θεται	η� 	εκκρεμει�	σε	βα� ρος
του	ποινικη� 	δι�κη	η� 	διοικητικη� 	εξε�ταση	(α� ρθρο	22).

-	Περιβολη� 	αδειου� χων	-	Παρα� δοση	οπλισμου� 	(α� ρθρο	23).
Π.Δ.	622/1985	(Φ.Ε.Κ.	Α-231)	«Ηθικές	αμοιβές	Προσωπικού	του	Υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης»
-	Έννοια	ηθικη� ς	αμοιβη� ς	(α� ρθρο	1).
-	Αστυνομικο� 	Αριστει�ο	Ανδραγαθι�ας	(α� ρθρο	4).
-	Αστυνομικο� ς	Σταυρο� ς	(α� ρθρο	5).
-	Ευ� φημη	μνει�α	(α� ρθρο	11).
-	Ευαρε�σκεια	(α� ρθρο	12).
-	Έπαινος	(α� ρθρο	13).	
Π.Δ.	538/1989	(Φ.Ε.Κ.	Α	-	224)	«Υποχρεώσεις	και	δικαιώματα	του	αστυνομικού	προσωπικού	του
Υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης»
-	Όρκος	αστυνομικω� ν	(α� ρθρο	1).
-	Κανο� νες	υπηρεσιακη� ς	συμπεριφορα� ς	(α� ρθρο	2).
-	Γενικε�ς	υποχρεω� σεις	(α� ρθρο	3).
-	Άσκηση	α� λλου	επαγγε�λματος	η� 	ε�ργου	με	αμοιβη� 	(α� ρθρο	5).
-	Ανακοινω� σεις	στα	με�σα	μαζικη� ς	ενημε�ρωσης	(α� ρθρο	6).
-	Περιβολη� 	στολη� ς	(α� ρθρο	7).
-	Διαμονη� 	αστυνομικου� 	προσωπικου� 	στα	οικη� ματα	των	Υπηρεσιω� ν	(α� ρθρο	17).
Π.Δ.	 141/1991	 (Φ.Ε.Κ.	 Α	 -	 58)	 «Αρμοδιότητες	 οργάνων	 και	 υπηρεσιακές	 ενέργειες	 του
προσωπικού	του	Υπουργείου	Δημόσιας	Τάξης	και	θέματα	οργάνωσης	Υπηρεσιών»
-	Διοικητε�ς	Αστυνομικω� ν	Τμημα� των	(α� ρθρο	25).
-	Διοικητε�ς	Τμημα� των	Ασφα� λειας	(α� ρθρο	26).
-	Διοικητε�ς	Τμημα� των	Αλλοδαπω� ν	(α� ρθρο	27)
-	Διοικητε�ς	Τμημα� των	Τροχαι�ας	(α� ρθρο	28).
-	Διοικητε�ς	Αστυνομικω� ν	Σταθμω� ν	(α� ρθρο	32).
-	Επιθεωρη� σεις	Υπηρεσιω� ν	(α� ρθρο	38).
-	Επιθεω� ρηση	προσωπικου� 	(α� ρθρο	39).
-	Έλεγχος	τρο� που	εκτε�λεσης	υπηρεσι�ας	και	υπηρεσιακη� ς	απο� δοσης	(α� ρθρο	42).
-	Περιπτω� σεις	υποβολη� ς	παραπο� νων	(α� ρθρο	45).
-	Προϋποθε�σεις	και	διαδικασι�α	υποβολη� ς	παραπο� νων	(α� ρθρο	46).
-	Συγκεντρω� σεις	αστυνομικου� 	προσωπικου� 	(α� ρθρο	56).
-	Επιφυλακη� 	αστυνομικου� 	προσωπικου� 	(α� ρθρο	57).
-	Αξιωματικο� ς	Υπηρεσι�ας	(α� ρθρο	59).
-	Καθη� κοντα	αξιωματικου� 	υπηρεσι�ας	(α� ρθρο	60).
-	Φρουρα� 	κρατητηρι�ου	(α� ρθρο	66).
-	Αξιωματικο� ς	επιθεω� ρησης	(α� ρθρο	82).
-	Αστυνομικο� 	σημειωματα� ριο	(α� ρθρο	83).
-	Υποχρε�ωση	για	αναφορα� 	(	α� ρθρο	84).
-	Προληπτικη� 	ενε�ργεια	(α� ρθρο	94).
-	Κατασταλτικη� 	ενε�ργεια	(α� ρθρο	95).
-	Αστυνομικε�ς	ε�ρευνες	(α� ρθρο	96).
-	Προστασι�α	ανηλι�κων	(α� ρθρο	97).
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-	Παρα� σταση	σε	δημο� σια	θεα� ματα	(α� ρθρο	104).
-	Παρα� σταση	σε	αθλητικε�ς	εκδηλω� σεις	(α� ρθρο	105).
-	Περιπτω� σεις	που	επιτρε�πεται	η	συ� λληψη	(α� ρθρο	107).
-	Το� πος	και	χρο� νος	συ� λληψης	(α� ρθρο	108).
-	Συλλη� ψεις	Αστυνομικου� 	Προσωπικου� 	(α� ρθρο	111).
-	Έννοια	και	διακρι�σεις	συναθροι�σεων	και	συγκεντρω� σεων	(α� ρθρο	129).	
-	Παρα� σταση	της	Αστυνομι�ας	στις	συναθροι�σεις	και	συγκεντρω� σεις	(α� ρθρο	130).
-	Καθη� κοντα	κατα� 	τις	συνεδρια� σεις	(α� ρθρο	140).
-	Καθη� κοντα	πριν	απο� 	την	παραλαβη� 	των	κρατουμε�νων	(α� ρθρο	146).
-	Υποχρεω� σεις	μετα� 	την	παραλαβη� 	(α� ρθρο	147).
-	Δημοσιευ� σεις	(α� ρθρο	179).
Π.Δ.	254/2004	(Φ.Ε.Κ.	Α	-	238)	«Κώδικας	δεοντολογίας	αστυνομικού»
-Γενικε�ς	υποχρεω� σεις	(α� ρθρο	1).
-Συμπεριφορα� 	κατα� 	την	αστυνομικη� 	δρα� ση	(α� ρθρο	2).
-Συμπεριφορα� 	κατα� 	τη	συ� λληψη	και	κρα� τηση	πολιτω� ν	(α� ρθρο	3).
-Συμπεριφορα� 	κατα� 	την	προανα� κριση	(α� ρθρο	4).
-Εξυπηρε�τηση	των	πολιτω� ν	(α� ρθρο	5).
-Ο	αστυνομικο� ς	ως	δημο� σιος	λειτουργο� ς	(α� ρθρο	6).
Π.Δ.	100/2003	(Φ.Ε.Κ.	Α	-	94)	«Τοποθετήσεις,	μεταθέσεις,	αποσπάσεις	και	λοιπές	μετακινήσεις
αστυνομικού	προσωπικού»
-	Φυ� λλο	Πορει�ας	(α� ρθρο	21).
-	Θεω� ρηση	Φυ� λλου	Πορει�ας	(α� ρθρο	22).
-	Προθεσμι�α	αναχω� ρησης	(α� ρθρο	23).
-	Εγγραφοδιαγραφη� 	μετακινουμε�νων	(α� ρθρο	26).
	Π.Δ.	178/2014	(Φ.Ε.Κ.	Α	-	281)	«Οργάνωση	Υπηρεσιών	Ελληνικής	Αστυνομίας»
-	Συγκρο� τηση	Ελληνικη� ς	Αστυνομι�ας	(α� ρθρο	1).
-	Έδρα	–	αποστολη� 	–	γενικη� 	δια� ρθρωση	(α� ρθρο	2).
-	Υπαγωγη� ,	αποστολη� ,	δια� ρθρωση,	ε�δρα,	τοπικη� 	αρμοδιο� τητα	(α� ρθρο	36).
-	Γενικη� 	Αστυνομικη� 	Διευ� θυνση	Αττικη� ς	(α� ρθρο	37).
-	Γενικη� 	Αστυνομικη� 	Διευ� θυνση	Θεσσαλονι�κης	(α� ρθρο	38).
-	 Δια� ρθρωση	–	Αρμοδιο� τητες	Επιτελει�ου	 Γενικη� ς	Περιφερειακη� ς	Αστυνομικη� ς	 Διευ� θυνσης	 (α� ρθρο
39).

-	Αποστολη� 	–	Έδρα	-	Δια� ρθρωση	–	Αρμοδιο� τητες	Διευθυ� νσεων	Αστυνομι�ας	Νομω� ν	(α� ρθρο	40).
-	Γενικοι�	Αστυνομικοι�	Διευθυντε�ς	και	Γενικοι�	Περιφερειακοι�	Αστυνομικοι�	Διευθυντε�ς	(α� ρθρο	56).
-	Βοηθοι�	Γενικω� ν	Αστυνομικω� ν	Διευθυντω� ν	και	Γενικω� ν	Περιφερειακω� ν	Αστυνομικω� ν	Διευθυντω� ν
(α� ρθρο	57).

-	Διευθυντε�ς	Διευθυ� νσεων	Αστυνομι�ας	Νομω� ν,	Διευθυντε�ς	Διευθυ� νσεων	των	Γενικω� ν	Αστυνομικω� ν
Διευθυ� νσεων	και	Υποδιευθυντε�ς	αυτω� ν	(α� ρθρο	58).
-	Αρμοδιο� τητες	–	καθη� κοντα	προσωπικου� 	(α� ρθρο	60).
Υπ’	 αριθ.	 7012/6/103	 από	 05/07/2009	 Απόφαση	 του	 Αρχηγού	 της	 Ελληνικής	 Αστυνομίας
«Στολή	Αστυνομικού	Προσωπικού»	(Φ.Ε.Κ.	Β-1426).
-	Εμφα� νιση	–	Παρα� σταση	αστυνομικω� ν	με	στολη� 	(α� ρθρο	64).
(v).	Ξένες	Γλώσσες	(Προαιρετικά)
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Στις	ξε�νες	γλω� σσες	οι	υποψη�φιοι/ες	εξετα� ζονται	στην	υ� λη	που	εξετα� ζονται	οι	υποψη�φιοι/ες	για
την	πιστοποι�ηση	της	καλη� ς	γνω� σης	της	ξε�νης	γλω� σσας	επιπε�δου	Β2,	συ� μφωνα	με	τις	διατα� ξεις	του
ν.	2740/1999	(Φ.Ε.Κ.	Α΄-186),	ο� πως	ισχυ� ει	κα� θε	φορα� .	

Η	εξε�ταση	αποτελει�ται	απο� 	τις	ακο� λουθες	ασκη� σεις,	για	τις	οποι�ες	παρε�χεται	χρονικο� 	περιθω� ριο
δυ� ο	(2)	ωρω� ν:

Κατευθυνόμενη	έκθεση.
Δι�δεται	 ε�να	 κει�μενο	 με	 σχο� λια	 και	 ζητου� νται	 οι	 απο� ψεις	 του/της	 υποψηφι�ου/ας,	 συ� μφωνα	 με

τις	κατευθυντη� ριες	γραμμε�ς.
Άσκηση	κατανόησης	κειμένου.
Δι�νεται	 ε�να	 κει�μενο	 τριακοσι�ων	 (300)	 περι�που	 λε�ξεων	 απο� 	 βιβλι�α	 ειδικα� 	 γραμμε�να	 για	 τις

εξετα� σεις	 του	 FIRST	 CERTIFICATE	 για	 την	 αγγλικη� 	 η� 	 αντιστοι�χου	 για	 τις	 α� λλες	 γλω� σσες	 η� 	 α� λλα
σχετικα� 	 βιβλι�α.	 Κα� τω	 απο� 	 το	 κει�μενο	 υπα� ρχουν	 περι�που	 πε�ντε	 (5)	 ερωτη� σεις	 που	 πρε�πει	 να
απαντηθου� ν	συ� μφωνα	με	το	κει�μενο.	Οι	ερωτη� σεις	αυτε�ς	μπορει�	να	απαντηθου� ν	και	με	το	συ� στημα
της	πολλαπλη� ς	επιλογη� ς.	Χρο� νος	για	απα� ντηση	ει�κοσι	(20΄)	λεπτα� 	της	ω� ρας.

Άσκηση	για	συμπλήρωση	λέξεων	σε	κενά	κειμένου.
Δι�νεται	 κει�μενο	 διακοσι�ων	 (200)	 περι�που	 λε�ξεων,	 με�σα	 στο	 οποι�ο	 υπα� ρχουν	 κενα� ,	 τα	 οποι�α

καλου� νται	 να	 συμπληρω� σουν	 οι	 υποψη�φιοι/ες.	 Χρο� νος	 για	 συμπλη� ρωση	 ει�κοσι	 (20΄)	 λεπτα� 	 της
ω� ρας.

Άσκηση	για	απόδοση	προτάσεων	με	διαφορετικό	τρόπο,	χωρίς	να	αλλάξει	το	νόημα.
Δι�νονται	πε�ντε	 (5)	 προτα� σεις	 στην	 ξε�νη	 γλω� σσα	 και	 ζητει�ται	 απο� 	 τους/τις	 υποψη�φιους/ες	 να

σχηματι�σουν	νε�ες	αντι�στοιχες	προτα� σεις	με	το	ι�διο	νο� ημα,	για	τις	οποι�ες	δι�νονται	οι	αρχικε�ς	λε�ξεις
(μι�α	ε�ως	τρεις).	Χρο� νος	για	απα� ντηση	ει�κοσι	(20΄)	λεπτα� 	της	ω� ρας.
	
7.	Βαθμολογία	εξεταζομένων	μαθημάτων.

α)	 Για	 τη	 βαθμολο� γηση	 των	 γραπτω� ν	 των	 εξεταζο� μενων	 μαθημα� των,	 συγκροτου� νται
εξεταστικε�ς	επιτροπε�ς,	συ� μφωνα	με	τα	οριζο� μενα	στις	διατα� ξεις	του	α� ρθρου	9	του	Π.Δ.	82/2006.

Κα� θε	 με�λος	 της	 εξεταστικη� ς	 επιτροπη� ς,	 αρχη� ς	 γενομε�νης	 απο� 	 τον	 οικει�ο	 καθηγητη� 	 αξιολογει�
κα� θε	 γραπτο� 	 και	 βαθμολογει�	 αυτο� ,	 λαμβα� νοντας	 υπο� ψη	 και	 τις	 ρυθμι�σεις	 των	 διατα� ξεων	 των
παραγράφων	 6	 έως	 8	 του	 άρθρου	 7	 του	 Π.Δ.	 82/2006.	 Η	 βαθμολογι�α	 καταχωρει�ται	 σε	 ειδικη�
κατα� σταση	 για	 κα� θε	 με�λος	 που	 καταρτι�ζεται	 με	 βα� ση	 τον	 αυ� ξοντα	 αριθμο� 	 των	 γραπτω� ν.	 Αν	 η
βαθμολογι�α	ενο� ς	με�λους	διαφε�ρει	απο� 	τη	βαθμολογι�α	των	α� λλων	μελω� ν	περισσο� τερο	απο� 	δυ� ο	(2)
βαθμου� ς	 γίνεται	 επανεξέταση	 του	 γραπτού	 απο� 	 τα	 με�λη	 της	 επιτροπη� ς	 και	 αναθεω� ρηση	 της
βαθμολογι�ας	για	την	α� ρση	της	διαφορα� ς.	Σε	περι�πτωση	που	δεν	αι�ρεται	η	διαφορα� ,	ο	βαθμο� ς	των
μελω� ν	προσαρμο� ζεται	υποχρεωτικα� 	στο	βαθμο� 	του	καθηγητη� 	με	τη	διαφορα� 	των	δυ� ο	(2)	μονα� δων
(Άρθρο	17	παρ.	3	του	Π.Δ.	82/2006).	

β)	 Ο	 βαθμός	 κα� θε	 μαθη� ματος	 προκυ� πτει	 απο� 	 το	 α� θροισμα	 των	 βαθμω� ν	 των	 μελω� ν	 της
εξεταστικη� ς	 επιτροπη� ς.	 Ο	 γενικός	 βαθμός	 επιτυχίας	 κα� θε	 υποψηφι�ου/ας	 προκυ� πτει	 απο� 	 το
α� θροισμα	 των	 βαθμω� ν	 ο� λων	 των	 μαθημα� των	 και	 συμπεριλαμβάνει	 τις	 μονάδες	 που
προκύπτουν	άνω	του	σαράντα	πέντε	(45)	του	αθροίσματος	των	βαθμών	της	επιτροπής,	για
κάθε	ξένη	γλώσσα,	συ� μφωνα	με	την	παρ.	6	του	άρθρου	18	του	Π.Δ.	82/2006,	ο� πως	ισχυ� ει.

γ)	Επιτυχών	θεωρείται	ο/η	υποψη�φιος/α	που	λαμβα� νει	τη	βάση	τριάντα	(30)	στο	μα� θημα	της
Έκθεσης	 Ιδεω� ν	 και	 συγκεντρώνει	 το	 50%	 της	 συνολικής	 βαθμολογίας	 στα	 εξεταζο� μενα
μαθη� ματα,	εκτο� ς	απο� 	τις	ξε�νες	γλω� σσες.
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δ)	 Πε�ραν	 των	 προβλεπομε�νων	 στις	 διατα� ξεις	 του	 α� ρθρου	 17	 παρ.	 3	 του	 Π.Δ.	 82/2006

επιτρέπεται	 η	 αναβαθμολόγηση	 του	 γραπτού	 υπό	 συγκεκριμένες	 προϋποθέσεις	 	 (άρθρο	18Α

του	Π.Δ.	82/2006	όπως	ισχύει).
Συγκεκριμε�να	 κα� θε	 υποψη�φιος/α	 που	 συμμετει�χε	 στις	 γραπτε�ς	 εξετα� σεις	 των	 εξεταζομε�νων

μαθημα� των	και	συγκεντρώνει	το	40%	της	συνολικής	βαθμολογίας	σε	αυτα� ,	εκτο� ς	απο� 	τις	ξε�νες
γλω� σσες,	 ανεξαρτη� τως	 εα� ν	 ε�λαβε	 η� 	 ο� χι	 τη	 βα� ση	 τρια� ντα	 (30)	 στο	 μα� θημα	 της	 Έκθεσης	 Ιδεω� ν,
	δύναται	 να	υποβάλει	αίτημα	αναβαθμολόγησης	 σε	 ε�να	 η� 	 περισσο� τερα	 απο� 	 τα	 μαθη� ματα	 στα
οποι�α	 εξετα� σθηκε,	 με�σα	 σε	 αποκλειστικη� 	 προθεσμι�α	 επτά	 (7)	ημερολογιακών	ημερών	 απο� 	 την
κοινοποι�ηση	 των	 βαθμολογιω� ν	 και	 του	 τελευται�ου	 μαθη� ματος.	 Οι	 υποψη�φιοι/ες	 που	 υπα� γονται
στην	 περι�πτωση	 γ΄	 της	 παραγρα�φου	 5	 του	 α� ρθρου	 9	 του	 Π.Δ.	 82/2006,	 δεν	 ε�χουν	 δικαι�ωμα
υποβολη� ς	 αιτη� ματος	 αναβαθμολο� γησης.	 Το	 αι�τημα	 αναβαθμολο� γησης	 υποβα� λλεται	 απο� 	 τον/την
ι�διο/-α	 τον/την	 υποψη�φιο/-α	 στην	 Υπηρεσι�α	 του/της,	 διαβιβα� ζεται	 (μέσω	 PoL)	 αυθημερόν	 και
ιεραρχικά	 στη	 Διευ� θυνση	 Εκπαι�δευσης	 και	 Ανα� πτυξης	 Ανθρωπι�νων	 Πο� ρων/Α.Ε.Α.	 και	 δεν
ανακαλει�ται	 για	 κανε�να	 λο� γο.	 Αιτη� ματα	 υποψηφι�ων	 για	 αναβαθμολο� γηση	 γραπτου� 	 που
περιε�ρχονται	στη	Διευ� θυνση	Εκπαι�δευσης	και	Ανα� πτυξης	Ανθρωπι�νων	Πο� ρων/Α.Ε.Α.	τα	οποι�α	δεν

πληρου� ν	 τις	 προϋποθε�σεις	 του	 πρω� του	 εδαφι�ου	 της	 παραγρα�φου	 1	 του	 α� ρθρου	 18Α	 του	 Π.Δ.
82/2006,	δεν	γι�νονται	δεκτα� 	και	απορρι�πτονται	με	απο� φαση	του	Διευθυντη� 	αυτη� ς.	

Επεξηγηματικά,	 υποψήφιος/α	 ο/η	 οποίος/α	 συγκεντρώνει	 το	 40%	 της	 συνολικής
βαθμολογίας	 (ήτοι,	 96	 μονάδες	 τουλάχιστον	 σε	 σύνολο	 240)	 στα	 μαθη� ματα	 Έκθεση
Ιδεω� ν,	 Ουσιαστικο� 	 Ποινικο� 	 Δι�καιο,	 Δικονομικο� 	 Ποινικο� 	 Δι�καιο	 και	 Αστυνομικο� 	 Δι�καιο,	 ακο� μη	 και
εα� ν	 ε�λαβε	βαθμολογι�α	 κατω� τερη	 της	βα� σης	 τρια� ντα	 (30)	 στο	 μα� θημα	 της	Έκθεσης	 Ιδεω� ν,	 ε�χει	 το
δικαι�ωμα	 να	 υποβα� λει	αίτημα	 αναβαθμολόγησης	 σε	 ε�να	 η� 	 περισσο� τερα	 απο� 	 τα	 μαθη� ματα	 στα
οποι�α	εξετα� σθηκε	(κύρια	και	ξένες	γλώσσες)	και	με�σα	στην	ως	α� νω	αποκλειστικη� 	προθεσμι�α.

Οι	 βαθμοι�	 που	 προκυ� πτουν	 απο� 	 την	 επιτροπη� 	 αναβαθμολο� γησης	 αποτελου� ν	 την	 οριστική
βαθμολογία	του	γραπτου� 	και	βα� σει	αυτω� ν	καταρτι�ζεται	ο	τελικο� ς	πι�νακας	αποτελεσμα� των,	με	την
διευκρι�νιση	ο� τι	ει�ναι	ο	μοναδικο� ς	πι�νακας	αποτελεσμα� των	και	δεν	καταρτι�ζεται	α� λλος	αντι�στοιχος
σε	 προγενε�στερο	 στα� διο.	 Κατα� 	 την	ως	 α� νω	 περι�πτωση	 η	 βαθμολογι�α	 της	 εξεταστικη� ς	 επιτροπη� ς
δεν	λαμβάνεται	υπόψη.	Νε�α	αι�τηση	αναβαθμολο� γησης	του	γραπτου� 	δεν	είναι	επιτρεπτή,	ακο� μη

και	στην	περι�πτωση	που	η	 νε�α	βαθμολογι�α	 ει�ναι	 χαμηλο� τερη	της	αρχικη� ς	(άρθρο	18Α,	 παρ.	 7,	 του
Π.Δ.	82/2006).

ε)	 Σε	 περι�πτωση	 που	 ισοβαθμου� ν	 δυ� ο	 η� 	 περισσο� τεροι	 υποψη�φιοι/ες,	 προηγου� νται	 στη	 σειρα�
επιτυχι�ας	 οι	 ε�χοντες	 υψηλο� τερη	 βαθμολογι�α	 κατα� 	 μα� θημα	 με	 τη	 σειρα� 	 που	 αναγρα�φονται	 στο
άρθρο	 7	 του	 Π.Δ.	 82/2006.	 Σε	 περι�πτωση	 ισοβαθμι�ας	 σε	 ο� λα	 τα	 μαθη� ματα,	 η	 σειρα� 	 επιτυχι�ας
καθορι�ζεται	 με	 κλη� ρωση,	 που	 διενεργει�	 η	 Διευ� θυνση	 Εκπαι�δευσης	 και	 Ανα� πτυξης	 Ανθρωπι�νων
Πο� ρων/Α.Ε.Α.	παρουσι�α	των	ενδιαφερομε�νων	και	για	την	οποι�α	συντα� σσεται	σχετικο� 	πρακτικο� .

στ)	 Όσοι/ες	 υποψήφιοι/ες	 ισοβαθμήσουν	 στην	 τελευταία	 θέση,	 εισάγονται	 στο
Τ.Ε.Μ.Α.	(άρθρο	23	του	Π.Δ.	190/1996	και	άρθρο	7	παρ.	4	του	ν.	3686/2008).

ζ)	 Τα	 γραπτα� 	 των	 εξετα� σεων	 θεωρου� νται	 απο� ρρητα	 ε�γγραφα	 και	 φυλα� σσονται	 στη	 Σχολη�
Μετεκπαι�δευσης	και	Επιμο� ρφωσης	Ελληνικη� ς	Αστυνομι�ας.	Μετα� 	την	παρε�λευση	ενο� ς	(1)	ε�τους	απο�
την	 κυ� ρωση	 των	 πινα� κων	 επιτυχο� ντων	 και	 αποτυχο� ντων,	 τα	 γραπτα� 	 καταστρε�φονται,	 εκτο� ς	 αν
υπα� ρχει	δικαστικη� 	εκκρεμο� τητα	(άρθρο	18	παρ.	10	του	Π.Δ.	82/2006).
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8.	Λοιπά	πληροφοριακά	στοιχεία.
α)	Οι	 Υπηρεσι�ες	 που	 δε�χονται	 τα	 δικαιολογητικα� 	 των	 υποψηφι�ων,	 καθω� ς	 και	 οι	 προϊστα� μενες

Υπηρεσι�ες	 τους,	 που	 υποβα� λουν	 τα	 προαναφερο� μενα	 στοιχει�α	 στη	 Διευ� θυνση	 Εκπαι�δευσης	 και
Ανα� πτυξης	 Ανθρωπι�νων	 Πο� ρων/Α.Ε.Α.,	 παρακαλούνται	 για	 τον	 ενδελεχή	 έλεγχο	 αυτών	 ο� σον
αφορα� 	 στην	 εγκυρο� τητα,	 συμπλη� ρωση,	 διο� ρθωση	 σφαλμα� των,	 παρε�χοντας	 τις	 αναγκαι�ες
διευκρινι�σεις	και	οδηγι�ες	στο	εμπλεκο� μενο	στη	διαδικασι�α	προσωπικο� 	τους.

β)	 Σοβαρε�ς	 πειθαρχικε�ς	 υποθε�σεις	 υποψηφι�ων	 για	 παραπτω� ματα,	 που	 διαπρα� χθηκαν	 μετα� 	 τη
συ� νταξη	των	προτα� σεων	ικανο� τητας	αυτω� ν	και	πριν	τη	διενε�ργεια	των	εξετα� σεων,	να	αναφε�ρονται
αμέσως,	 με	 γνω� μη	 των	 καθ’	 ιεραρχι�α	 προϊσταμε�νων	 τους,	 στη	 Διευ� θυνση	 Εκπαι�δευσης	 και
Ανα� πτυξης	Ανθρωπι�νων	Πο� ρων/Α.Ε.Α.,	προκειμε�νου	να	τι�θεται,	κα� θε	περι�πτωση	ξεχωριστα� ,	υπο� ψη
του	αρμοδι�ου	διοικητικου� 	οργα� νου,	για	τη	λη� ψη	απο� φασης	αναφορικα� 	με	τη	συμμετοχη� 	η� 	ο� χι	του/
της	πειθαρχικα� 	ελεγχο� μενου/-ης	υποψηφι�ου/-ας	στις	εισιτη� ριες	εξετα� σεις.

γ)	 Αν	 μετα� 	 απο� 	 Ένορκη	Διοικητικη� 	 Εξε�ταση,	 διαπιστωθεί	 ότι	 Ανθυπαστυνόμος	 εισήχθη	 στο
Τ.Ε.Μ.Α.	 και	 προήχθη	 στο	 βαθμό	 του	 Υπαστυνόμου	 Β΄	 με	 βάση	 ψευδή	 ή	 ανακριβή
δικαιολογητικά,	 εκπι�πτει	 του	 βαθμου� 	 του	 με	 απο� φαση	 του	 Αρχηγου� 	 της	 Ελληνικη� ς	 Αστυνομι�ας
και	 επανε�ρχεται	 στο	 βαθμο� 	 και	 στη	 θε�ση	 της	 επετηρι�δας	 που	 ει�χε	 πριν	 απο� 	 την	 προαγωγη� 	 του
(άρθρο	19	παρ.	3	του	Π.Δ.	82/2006).

δ)	 Επισημαίνεται	 ότι	 ο	 τρόπος	και	 ο	 χρόνος	διαγραφής	των	ποινών,	 προβλέπεται	από	το
άρθρο	 56	 του	 Π.Δ.	 120/2008,	 π.χ.	 επιβληθει�σα	 ποινη� 	 «Αργι�ας	 με	 προ� σκαιρη	 παυ� ση»,	 την
01/01/2013,	 διαγρα�φεται	 μετα� 	 απο� 	 8	 ε�τη,	 η� τοι	 01/01/2021.	 Εα� ν	 ο� μως	 με�σα	 σε	 αυτο� 	 το	 χρονικο�
δια� στημα,	 λ.χ.	 την	 01/01/2014,	 ε�χει	 επιβληθει�	 και	 α� λλη	 πειθαρχικη� 	 ποινη� 	 (π.χ.	 η	 ποινή	 του
προστίμου),	ο	χρο� νος	διαγραφη� ς	αυτη� ς	της	ποινη� ς	του	προστι�μου,	επε�ρχεται	μετα� 	την	πα� ροδο	του
χρο� νου	 που	 προβλε�πεται	 γι’	 αυτη� ,	 δηλ.	 της	 5ετι�ας,	 ο	 οποι�ος	 ο� μως	 χρο� νος,	 υπολογι�ζεται	 απο� 	 τη
λη� ξη	του	χρο� νου	που	προβλε�πεται	για	την	πρω� τη.	Δηλαδη� 	η	προαναφερο� μενη	επιβληθει�σα	ποινη�
προστι�μου	 την	 01/01/2014,	 δεν	 διαγρα�φεται	 την	 01/01/2019,	 αλλα� 	 ο	 χρο� νος	 διαγραφη� ς	 της,
αρχι�ζει	 να	 υπολογι�ζεται	 απο� 	 την	 01/01/2021,	 το� τε	 που	 διαγρα�φηκε	 η	 επιβληθει�σα	 προ	 8ετι�ας
(01/01/2013)	ποινη� 	της	αργι�ας	με	προ� σκαιρη	παυ� ση,	κ.ο.κ.

ε)	 Για	 τον	 αποκλεισμό	 του/της	 υποψηφίου/-ας	 από	 τις	 εξετάσεις,	 λαμβα� νεται	 υπο� ψη,	 η
δια� πραξη	 πειθαρχικου� 	 παραπτω� ματος,	 εφο� σον	 μαρτυρει�	 προφανη� 	 διαφθορα� 	 χαρακτη� ρα	 η�
αναξιοπρεπη� 	 διαγωγη� 	 η� 	 αδιαφορι�α	 η� 	 βαρει�α	 αμε�λεια	 περι�	 την	 εκτε�λεση	 των	 υπηρεσιακω� ν
καθηκο� ντων,	 καθω� ς	 και	 η	 καθ’	 ε�ξη	 δια� πραξη	πειθαρχικω� ν	παραπτωμα� των	(άρθρο	6	παρ.	1	περ.	α΄
Π.Δ.	82/2006).

στ)	Για	τον	υπολογισμό	του	χρόνου	πραγματικής	υπηρεσίας,	να	ληφθεί	υπόψη	η	διάταξη
του	 άρθρου	 16	 του	 ν.δ.	 974/1971,	 συ� μφωνα	 με	 την	 οποι�α	 δεν	 υπολογι�ζεται,	 ως	 χρο� νος
πραγματικη� ς	υπηρεσι�ας	ο	διανυο� μενος	χρο� νος:

Σε	αργι�α	με	απο� λυση.
Των	παρ’	οιουδη� ποτε	δικαστηρι�ου	καταγιγνωσκομε�νων	και	εκτιομε�νων	ποινω� ν.
Προσωρινη� ς	 κρα� τησης,	 εφο� σον	 δεν	 επακολου� θησε	 απαλλακτικο� 	 βου� λευμα	 η� 	 αθωωτικη�

απο� φαση.
Λιποταξι�ας	 η� 	 παρανο� μου	απουσι�ας,	 εφο� σον	 δεν	 επακολου� θησε	απαλλακτικο� 	 βου� λευμα	η�

αθωωτικη� 	απο� φαση.
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ζ)	 Τα	 θε�ματα	 που	 αφορου� ν	 στην	 κατανομη� 	 των	 υποψηφι�ων	 στις	 αι�θουσες,	 στη	 διανομη�
γραφικη� ς	 υ� λης,	 στις	 εξεταστικε�ς	 επιτροπε�ς,	 στις	 επιτροπε�ς	 αναβαθμολο� γησης,	 στην	 κατα� ρτιση-
κλη� ρωση	 θεμα� των,	 στις	 υποχρεω� σεις	 των	 υποψηφι�ων,	 στη	 διενε�ργεια	 εξετα� σεων,	 στην	 υποβολη�
ενστα� σεων,	στη	βαθμολο� γηση,	στην	αναβαθμολο� γηση,	στις	επιτροπε�ς	αποκα� λυψης	γραπτω� ν,	στην
αποκα� λυψη	 των	 γραπτω� ν,	 στην	 κα� λυψη	 των	 γραπτω� ν	 σε	 περι�πτωση	 αναβαθμολο� γησης,	 στην
ανακοι�νωση	 των	 βαθμολογιω� ν,	 στην	 συ� νταξη	 και	 κυ� ρωση	 πινα� κων	 αποτελεσμα� των	 και	 στην
ανακοι�νωση	 των	 αποτελεσμα� των,	 καθορι�ζονται	 απο� 	 τις	 οικει�ες	 διατα� ξεις	 των	 α� ρθρων	8	 έως	 19
του	Π.Δ.	82/2006	(Φ.Ε.Κ.	Α΄-86),	ο� πως	τροποποιη� θηκαν	και	ισχυ� ουν.

η)	 Κατα� 	 τις	 ημερομηνι�ες	 διεξαγωγη� ς	 των	 εξετα� σεων,	 δεν	 γίνονται	 δεκτές	 αποχωρήσεις
υποψηφίων,	 πριν	 την	 ολοκλη� ρωση	 της	 εξε�τασης	 ο� λων	 των	 μαθημα� των,	 συμπεριλαμβανομε�νων
και	των	ξε�νων	γλωσσω� ν	(εφόσον	έχουν	δηλώσει	επιθυμία).

θ)	 Η	 μετεκπαίδευση	 των	 Ανθυπαστυνόμων	 διαρκει�	 τε�σσερις	 (4)	 μη� νες.	 Η	 ακριβής
ημερομηνία	έναρξης	και	λήξης	αυτής	θα	καθορισθεί	με	διαταγή.

ι)	 Οι	 μετακινη� σεις	 των	 υποψηφι�ων	 για	 συμμετοχη� 	 στις	 εξετα� σεις,	 θα	 πραγματοποιηθου� ν
αδαπάνως	για	το	Δημόσιο.	

ια)	 Αύξηση	 του	 αριθμού	 των	 εισαγομένων,	 που	 καθορίζεται	 με	 την	 υπ’	 αριθ.
1728/21/40122	 από	 05/01/2021	 απόφασή	 μας,	 δεν	 επιτρέπεται	 μετά	 την	 έκδοση	 των
αποτελεσμάτων	(άρθρο	2	Π.Δ.	82/2006).	

ιβ)	 Για	 κα� θε	 σχετικη� 	 πληροφορι�α	 οι	 Υπηρεσι�ες,	 επιπέδου	 Διεύθυνσης	 και	 άνω,	 μπορου� ν	 να
απευθυ� νονται	στο	Τμη� μα	Εκπαιδευ� σεων	της	Διευ� θυνσης	Εκπαι�δευσης	και	Ανα� πτυξης	Ανθρωπι�νων
Πο� ρων	του	Αρχηγει�ου	Ελληνικη� ς	Αστυνομι�ας.	(Τηλέφωνα:	213-1520686,	Ρ.ο.L.:	1033118).

ιγ)	 Κατ’	 εφαρμογη� 	 της	 υπ’	 αριθ.	 72941/09/205804	 απο� 	 27/11/2009	 διαταγη� ς	 	 (περί	 της
εφαρμογής:	 «Ηλεκτρονική	 αλληλογραφία»),	 η	 αλληλογραφία	 να	 υποβληθεί	 ηλεκτρονικά,	 μόνο
μέσω	PοL.
	
9.	 Η	 Διεύθυνση	 Διεθνούς	 Αστυνομικής	 Συνεργασίας/Α.Ε.Α.	 παρακαλει�ται,	 σε	 συντρε�χουσα
περι�πτωση,	 να	 μεριμνη� σει,	 για	 την	 ε�γκαιρη	 ενημε�ρωση	 των	 αστυνομικω� ν,	 που	 βρι�σκονται
αποσπασμε�νοι	σε	Υπηρεσι�ες	 του	Ελληνικου� 	Κρα� τους	στο	 εξωτερικο� 	 η� 	 σε	Διεθνει�ς	Οργανισμου� ς	 η�
σε	ειδικε�ς	αποστολε�ς	στο	εξωτερικο� 	και	συγκεντρω� νουν	τα	απαιτου� μενα	προσο� ντα.	Περαιτε�ρω,	να
ενεργη� σει	ως	προς	την	υποβολη� 	των	δηλω� σεων	συμμετοχη� ς	κ.ο.κ.	των	ενδιαφερομε�νων,	συ� μφωνα
με	ο� σα	ορι�ζονται	στην	παρου� σα.
	
Το	 Γραφείο	 Ενημέρωσης	 και	 Επικοινωνίας,	 παρακαλει�ται	 να	 αναρτη� σει	 την	 παρου� σα	 στον
ιστο� τοπο	της	Ελληνικη� ς	Αστυνομι�ας,	στην	ηλεκτρονικη� 	διευ� θυνση	www.astynomia.gr.
Επισημειωματικα� ,	 γνωρι�ζεται	 ο� τι	 η	 προκη� ρυξη	 αναρτα� ται	 και	 στον	 ιστο� τοπο	 του	 προγρα� μματος
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»	στην	ηλεκτρονικη� 	διευ� θυνση	diavgeia.gov.gr.
	

O ΑΡΧΗΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
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