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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  (Σ.Μ.Ε.)  της  Ελληνικής  Αστυνομίας,  κατά  την
εκπαιδευτική περίοδο 2023 - 2024»

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Α΄-152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», οπως ισχυει.
2.  Το  ν.  2800/2000  (Φ.Ε.Κ.  Α΄-41)  «Αναδιάρθρωση  Υπηρεσιών  Υπουργείου  Δημόσιας  Τάξης  -

Σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας», οπως ισχυει.
3.  Το  ν.  3686/2008  (Φ.Ε.Κ  Α΄-158)  «Ρύθμιση  θεμάτων  προσωπικού  της  Ελληνικής

Αστυνομίας», οπως ισχυει.
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»,
οπως ισχυει.
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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», οπως ισχυει.

6. Το π.δ. 75/1987 (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 45) «Αλληλογραφία και συναφή θέματα του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας», οπως ισχυει.

7.  Το  π.δ.  190/1996  (Φ.Ε.Κ.  Α΄-153)  «Οργανισμός  Σχολής  Μετεκπαίδευσης  και  Επιμόρφωσης
Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα», οπως ισχυει.

8. Το π.δ. 100/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 94) «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις
αστυνομικού προσωπικού», οπως ισχυει.

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», οπως ισχυει.

10. Την υπ’ αριθ. 1728/23/16936 απο 02/01/2023 αποφαση μας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Εξετασεις για την εισαγωγη είκοσι (20) ανθυπαστυνόμων γενικων καθηκοντων στο Τμημα

Επαγγελματικης Μετεκπαιδευσης Ανθυπαστυνομων (Τ.Ε.Μ.Α), της Σχολης Μετεκπαιδευσης και
Επιμορφωσης (Σ.Μ.Ε.) της Ελληνικης Αστυνομιας, εκπαιδευτικης περιοδου 2023-2024.
1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις.

α) Δικαιωμα συμμετοχης στις  εξετασεις  για  την εισαγωγη στο Τ.Ε.Μ.Α.,  της  εκπαιδευτικης
περιοδου  2023-2024,  εχουν  οι  ανθυπαστυνόμοι  γενικων  καθηκοντων  της  Ελληνικης
Αστυνομιας, που προερχονται απο αρχιφυλακες οι οποιοι προηχθησαν στο βαθμο τους κατοπιν
προαγωγικων εξετασεων και πληρουν τις εξης προϋποθεσεις:

(i) Έχουν συμπληρωσει, τρια (3) ετη στο βαθμο τους, το τριακοστο δευτερο (32ο) ετος της
ηλικιας τους και δεν υπερβαινουν το τεσσαρακοστο ογδοο (48ο) ετος, κατα την 31η Δεκεμβριου
τρεχοντος ετους. 
Κατά συνέπεια, στις εν λόγω εξετάσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι ανθυπαστυνόμοι οι οποίοι
έχουν  προαχθεί  στο  βαθμό  τους  προγενέστερα  της  31/12/2020  και  έχουν  γεννηθεί  από
01/01/1976 έως και την 31/12/1991.

(ii) Έχουν ευμενη προταση των ιεραρχικα προϊσταμενων τους, απο την οποια να προκυπτει
οτι συγκεντρωνουν τα απαιτουμενα προσοντα και διαγωγη.

β)  Δικαίωμα  εισαγωγής  στο  Τ.Ε.Μ.Α.,  καθ’  υπερβαση  του  καθοριζομενου  αριθμου
εισακτεων,  χωρίς εξετάσεις και άνευ προτάσεων ικανότητας,  κατα την  πρωτη μετα την
προαγωγη τους εκπαιδευτικη περιοδο, συμφωνα με τις διαταξεις της παραγραφου 6 του αρθρου
7  του  ν.  3686/2008,  εχουν  και  οι  Υπαστυνομοι  Β΄,  που  προηχθησαν  στο  βαθμο  τους
επ’  ανδραγαθία,  συμφωνα  με  τις  διαταξεις  του  π.δ.  144/1991,  οπως  ισχυει,  υπο  την
προϋποθεση οτι θα υποβαλλουν σχετικη αιτηση.

Οι  Υπαστυνομοι  Β΄,  που  προηχθησαν  στο  βαθμο  τους  συνεπεία  αθλητικής  διάκρισης,
συμφωνα με τις διαταξεις της παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 1481/1984,  οπως ισχυει,  δεν
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έχουν  υποχρέωση  φοίτησης  στη  Σ.Μ.Ε.,  εξελισσονται  δε,  συμφωνα  με  τις  διαταξεις  που
αφορουν του Αξιωματικους του ν.δ. 649/1970.
Επισημαίνεται ότι:
*  Δικαίωμα  συμμετοχής  στις  εξετασεις  για  εισαγωγη  στο  Τ.Ε.Μ.Α.,  εχουν  και  οι

ανθυπαστυνομοι  οι  οποιοι  εχουν  τεθει  σε  κατάσταση  υπηρεσίας  γραφείου,  υπο  την
προϋποθεση οτι πληρουν τα προαναφερομενα κριτηρια. 

*  Οι  προαναφερομενοι  ανθυπαστυνομοι,  που θα επιτυχουν στις  εξετασεις,  πριν  κληθουν για
φοιτηση στη Σχολη, παραπεμπονται στην Ανωτατη Υγειονομικη Επιτροπη κατα τα οριζομενα
στις διαταξεις του άρθρου 55 του π.δ. 584/1985, οπως ισχυει, προκειμενου να αποφανθει
αν  η  υγεια  τους,  επιτρεπει  χωρις  κινδυνο  την  παρακολουθηση  του  προγραμματος.  Σε
περιπτωση που δεν κριθουν ικανοι η αρνηθουν την εξεταση, δεν καλουνται για φοιτηση.

* Δεν  έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής  στις  εξετασεις  του  Τ.Ε.Μ.Α.  οι  ανθυπαστυνόμοι  που
προήχθησαν,  μεχρι  την παραμονη των εξετασεων,  στο  βαθμο του Υπαστυνομου Β΄,  κατ’
εφαρμογη των διαταξεων του ν. 3686/2008, οπως ισχυει.

2. Συμμετοχή στις εξετάσεις – Δικαιολογητικά.
α) Οι  υποψηφιοι/ες,  που πληρουν τις  προϋποθεσεις της παρ.  1  περ. α΄  της παρουσας και

επιθυμουν  να  συμμετασχουν  στις  εξετασεις,  οφειλουν  να  υποβαλουν  αυτοπροσώπως  στις
Υπηρεσιες τους, επιπεδου τουλαχιστον Αστυνομικου Τμηματος, μέχρι την 10/02/2023, Αιτηση
– Δηλωση συμμετοχης, η οποια να συνταχθει συμφωνα με το προσαρτημενο Υπόδειγμα Α. Στην
ιδια αιτηση δηλωνουν επισης την επιθυμια τους να διαγωνισθουν σε μια η περισσοτερες απο τις
ξενες γλωσσες: Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική.

β) Οι  υποψηφιοι/ες,  που πληρουν τις προϋποθεσεις της παρ.  1 περ.  β΄  της παρουσας και
επιθυμουν να εισαχθουν στο Τ.Ε.Μ.Α. (προαχθέντες επ’ ανδραγαθία ή ως αθλητές στο βαθμό του
Υπαστυνόμου Β΄), κατα την πρωτη μετα την προαγωγη τους εκπαιδευτικη περιοδο, οφειλουν να
υποβαλουν  αυτοπροσώπως  στις  Υπηρεσιες  τους,  μεχρι  την  10/02/2023  σχετικη  αιτηση,
συμφωνα με το Υπόδειγμα Δ.
3. Υποχρεώσεις Διοικητών Υπηρεσιών που δέχονται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων

για τις εξετάσεις.
Οι Διοικητες των ανωτερω Υπηρεσιων η οι νομιμοι αναπληρωτες τους η οι αξιωματικοι, που

θα ορισθουν για το σκοπο αυτο απο τους Διοικητες η αναπληρωτες τους, υποχρεούνται:
α) Να ενημερώσουν αμέσως μετά τη λήψη της παρούσας τους/τις υπο τις διαταγες τους

υπηρετουντες  με  οργανικη  θεση  η  με  αποσπαση  η  με  προσωρινη  μετακινηση
ανθυπαστυνόμους, οι οποιοι/ες συγκεντρωνουν τις προϋποθεσεις, που αναφερονται στην ως
ανω  παρ.  1  και  να  τους/τις  ανακοινώσουν  με  αποδεικτικό  (Υπόδειγμα  Β),  το  οποιο  να
τηρησουν στο αρχειο της Υπηρεσιας τους, οτι οσοι/ες απο αυτους/ες επιθυμουν να λαβουν μερος
στις  εξετασεις  για  την  εισαγωγη  τους  στο  Τ.Ε.Μ.Α.,  να  υποβαλουν  κατα  περιπτωση  τα
απαιτουμενα  δικαιολογητικα  της  παρ.  2,  εντος  της  ταχθεισας  με  την  παρουσα,  προθεσμιας.
Όμοια υποχρεωση αμεσης  ενημερωσης  εχουν  οι  ανωτερω και  για  οσους/ες προηχθησαν στο
βαθμο  του  Υπαστυνομου Β΄  επ’  ανδραγαθία  η  ως  αθλητές,  συμφωνα  με  τις  διαταξεις  του

3 από 17

ΑΔΑ: ΨΞ0046ΜΤΛΒ-Η47



π.δ.  144/1991, οπως ισχυει,  η της παρ.  9  του άρθρου 48 του ν.  1481/1984,  οπως  ισχυει,
αντιστοιχα.
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 παρουσας και με τον προσφοροτερο τροπο
τους  Διοικητες  αξιωματικους,  στην  περιοχη  αρμοδιοτητας  των  οποιων  ευρισκονται  για
οποιονδηποτε  λογο  (κάθε  είδους  άδεια,  νοσηλεία  σε  νοσοκομείο,  κ.ο.κ.)  οι  κατα  τα  ανωτερω
δικαιουμενοι/ες να συμμετασχουν στις εξετασεις ανθυπαστυνομοι της δυναμης τους, καθως και
οι κατ’ εξαιρεση δικαιουμενοι/ες να εισαχθουν στο Τ.Ε.Μ.Α. Υπαστυνομοι Β΄, προαχθεντες στο
βαθμο τους επ’ ανδραγαθια η ως αθλητες, προκειμενου, αυτοι με τη σειρα τους, να ενημερωσουν
εγκυρα και εγκαιρα τους/τις ενδιαφερομενους/ες, ωστε να εκδηλωσουν εμπροθεσμα τη βουληση
τους και να προβουν στις λοιπες οφειλομενες ενεργειες.

γ) Να μεριμνησουν για την παραλαβη και τον ελεγχο των δικαιολογητικων συμμετοχης των
ενδιαφερομενων, ως προς την ακριβεια, την πληροτητα, την ορθη συνταξη και την εμπροθεσμη
υποβολη τους. Τυχον λαθη που θα επισημανθουν μετα την υποβολη των αιτησεων, ειδικοτερα
εκεινα  που  θα  δημιουργησουν  συνθηκες  αποκλεισμου  υποψηφιων  απο  τις  εξετασεις,  θα
βαρυνουν τους/τις ιδιους/ες.
-  Επισημαίνεται  ότι,  δικαιολογητικά  που  θα  υποβληθούν  μετά  την  περιοριστικά
ορισθείσα  προθεσμία  (10/02/2023), δεν  θα  γίνονται  δεκτά ως  εκπροθέσμως
υποβληθέντα, κατά συνέπεια ο/η αιτών/ούσα δε δύναται να συμμετάσχει στις εξετάσεις.

δ) Να συνταξουν για καθε υποψηφιο/α πρόταση ικανότητας συμμετοχής  στις  εξετασεις
(Υπόδειγμα Γ), λαμβανοντας υποψη την υπηρεσιακη αποδοση, το ζηλο και το ενδιαφερον για
την Υπηρεσια, την πειθαρχικοτητα και τη διαγωγη, οπως τα στοιχεια αυτα προκυπτουν απο τις
υπηρεσιακες εκθεσεις και τα λοιπα στοιχεια του ατομικου τους φακελου (περ. β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 5 του π.δ. 82/2006).

Για  τη  συνταξη  των  προτασεων  ικανοτητας  και  τη  γνωματευση  σ'  αυτες,  εφαρμοζονται
αναλογα οι διαταξεις για τη συνταξη των εκθεσεων ικανοτητας ανθυπαστυνομων (π.δ. 15/1986 –
Φ.Ε.Κ. Α΄- 8).

Διευκρινιζεται  οτι,  στην  παραγραφο  «2»  του αρθρου «7»  του  ν.  3686/2008,  οπως  ισχυει,
οριζεται οτι: «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». 
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Κατα συνεπεια, για τις περιπτωσεις υποψηφιων που τελουν σε κατασταση διαθεσιμοτητας
κατ’ αρθρο 15 π.δ. 120/2008 η εχουν εκκρεμεις πειθαρχικες υποθεσεις ενωπιον το πειθαρχικου
συμβουλιου,  γινεται  δεκτη  η  αιτηση  τους  και  συντασσεται  προταση  ικανοτητας
συμμετοχής η μη συμμετοχής στις εξετασεις (Υπόδειγμα Γ).

Επισημαινεται  οτι,  οι  Διοικητες  η  οι  Διευθυντες  των  Υπηρεσιων  που  δεχονται  τα
δικαιολογητικα οφειλουν να παρακολουθουν την πορεια της υποθεσης για καθενα απο τους εν
λογω  υποψηφιους,  καθως  και  ολων  των  λοιπων  υποψηφιων  τους,  ακομη  και  εαν  αυτοι
αποσπαστουν  η  μετακινηθουν  προσωρινα  και  να  ενημερωνουν  για  καθε  εξελιξη,  αμεσα  και
ιεραρχικα, τη Διευθυνση Εκπαιδευσης και Αναπτυξης Ανθρωπινων Πορων/Α.Ε.Α.

Περαιτέρω,  οι  αρνητικές  προτάσεις  να  είναι  ορθές,  σύννομες,
εμπεριστατωμένες,  πλήρεις  και  ειδικά  αιτιολογημένες,  με  αναφορα  σε  συγκεκριμενα
στοιχεια  που  τηρουνται  στον  ατομικο  φακελο  του/της  αστυνομικου  που  υπεβαλε  αιτηση
συμμετοχης στις εξετασεις, τα οποια θα τεκμηριωνουν τη διατυπωση των αρνητικων κρισεων.

Παράλειψη αναφοράς σοβαρων πειθαρχικων ποινων η εκκρεμων πειθαρχικων η ποινικων
υποθεσεων, οι οποιες συνιστουν λογους υποβολης αρνητικης προτασης (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 υποβαλουν το αργοτερο μεχρι την 17/02/2023, στις άμεσα προϊστάμενες Υπηρεσιες
επιπεδου  Διευθυνσης,  τα  αποδεικτικα  κοινοποιησης,  τα  δικαιολογητικα  και  τις  προτασεις
ικανοτητας των υποψηφιων, στις οποιες να επισυναψουν και αντιγραφο του Α΄ και Β΄  μερους
του  ατομικου  τους  βιβλιαριου,  με  εξαιρεση  τις  σελιδες  που  αφορουν  αδειες,  μεταθεσεις  και
μετακινησεις (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).
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 Προϊσταμενοι των ανωτερω Υπηρεσιων, υποχρεούνται:
α) Να  μεριμνησουν  για  τη  συμπληρωση  στοιχειων  η  για  τη  διορθωση  σφαλματων  στα

δικαιολογητικα  των  υποψηφιων,  μετα  την  παραλαβη  τους  και  πριν  τη  διαβιβαση  τους  στη
Διευθυνση  Εκπαιδευσης  και  Αναπτυξης  Ανθρωπινων  Πορων/Α.Ε.Α.,  οριζοντας  αρμοδιο  προς
τουτο, κατα την κριση τους αξιωματικο η βαθμοφορο.

-  Εφισταται  ιδιαιτερα  η  προσοχη  για  τον  τελικο  και  λεπτομερή  έλεγχο  των
δικαιολογητικών των υποψηφίων προ της υποβολής τους, καθοσον επανειλημμενα εχουν
διαπιστωθει  παραλειψεις  κατα  τη  συμπληρωση  των  δικαιολογητικων,  αλλα  και  παραλειψεις
αναφορας σοβαρων πειθαρχικων ποινων η εκκρεμων πειθαρχικων η και ποινικων υποθεσεων,
με αποτελεσμα να προκαλειται δυσλειτουργια στην Υπηρεσια και ασκοπη αλληλογραφια.

β) Να  υποβαλλουν  στη  Διευθυνση  Εκπαιδευσης  και  Αναπτυξης  Ανθρωπινων
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Πορων/Α.Ε.Α.  ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ  μεχρι  την  24/02/2023,  συγκεντρωτικες   ονομαστικες
καταστασεις,  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 υποψηφιων που κρινονται ομοφωνα ΙΚΑΝΟΙ για τη συμμετοχη τους στις εξετασεις, με
αναλογη ενδειξη για οσους/ες δηλωσαν οτι επιθυμουν να εξετασθουν σε μια η περισσοτερες απο
τις ξενες γλωσσες (Υπόδειγμα ΣΤ).

(ii)  Των  υποψηφιων  που  κρινονται  ομοφωνα  ΜΗ  ΙΚΑΝΟΙ  για  τη  συμμετοχη  τους  στις
εξετασεις  η  για  την  ικανοτητα  των  οποιων  υπαρχει  διαφωνια  μεταξυ  των  αρμοδιων  για  τη
συνταξη και την υποβολη των προτασεων ικανοτητας, με όλα τα δικαιολογητικά (Υπόδειγμα
Ζ).

-  Διευκρινίζεται  ότι, τα  δικαιολογητικα των υποψηφιων που κριθηκαν ΙΚΑΝΟΙ  (αιτήσεις
συμμετοχής,  θετικές  προτάσεις  ικανότητας  και  λοιπά  στοιχεία  του  ατομικού  φακέλου  των
υποψηφίων),  ΔΕΝ  υποβάλλονται  στη  Διευθυνση  Εκπαιδευσης  και  Αναπτυξης  Ανθρωπινων
Πορων/Α.Ε.Α.,  αλλα παραμενουν  στο  αρχειο  των Υπηρεσιων  των αιτουντων.  Εξαιρουνται  τα
δικαιολογητικα των υποψηφιων που κριθηκαν ΙΚΑΝΟΙ και τελουν σε κατασταση διαθεσιμοτητας
η  εχουν  παραπεμφθει  ενωπιον  του  Πειθαρχικου  Συμβουλιου,  τα  οποια  υποβάλλονται  στη
Διευθυνση Εκπαιδευσης και Αναπτυξης Ανθρωπινων Πορων/Α.Ε.Α.

- Επιπλεον, χωρις να παρακαμφθουν οι διαδικασιες των προηγουμενων περιπτωσεων (i) και
(ii),  να  καταχωρισουν  ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ  μέχρι  την  24/02/2023,  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  (Σ.Μ.Ε.)  της  Ελληνικής  Αστυνομίας,  κατά  την  εκπαιδευτική
περίοδο  2023  -  2024»,  η  οποια  βρισκεται  στο  συνδεσμο  «Εφαρμογες  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 εξουσιοδοτησεις η οδηγιες χρησης της εφαρμογης, οι χειριστες αυτης να απευθυνονται στο

Διοικητη η στο Γραμματεα της Υπηρεσιας, οι οποιοι, μονο εαν συνεχιζουν να αντιμετωπιζουν
προβληματα, να απευθυνονται στους περιφερειακους χειριστες των Διευθυνσεων (Top Users). 

* Σε περιπτωση που διαπιστωθει λαθος στα προσωπικα στοιχεια καποιου/ας εκ των υποψηφιων
(μητρώο,  επώνυμο,  όνομα,  πατρώνυμο),  οι  χειριστες  των  καταχωρισεων  να  απευθυνονται
αμεσα στη Διευθυνση Αστυνομικου Προσωπικου/Α.Ε.Α. και στα τηλεφωνα 210-7796040, PoL
1168503 για την ορθη αλλαγη των στοιχειων του/της.
γ)  Να  υποβαλουν  στη  Διευθυνση  Εκπαιδευσης  και  Αναπτυξης  Ανθρωπινων  Πορων/Α.Ε.Α,

αντιγραφο  της  Αιτησης  –  Δηλωσης  των  υποψηφιων  που  προηχθησαν  στο  βαθμο  του
Υπαστυνομου  Β΄  επ’  ανδραγαθια  η  λογω  αθλητικης  διακρισης  οι  οποιοι  εχουν  δικαιωμα
εισαγωγης και επιθυμουν να εισαχθουν στο Τ.Ε.Μ.Α.

δ) Να  αναφερουν  ΑΡΝΗΤΙΚΑ  στη  Διευθυνση  Εκπαιδευσης  και  Αναπτυξης  Ανθρωπινων
Πορων/Α.Ε.Α., σε περιπτωση που δεν υπαρχουν υποψηφιοι/ες. 

ε)  Να  αναφέρουν  αμέσως  και  ιεραρχικά  μέσω  P.o.L.  στη  Διευθυνση  Εκπαιδευσης  και
Αναπτυξης  Ανθρωπινων  Πορων/Α.Ε.Α.,τις  ανακλήσεις  συμμετοχης  των  υποψηφιων  στις
εξετασεις, κοινοποιώντας στη Σχολη Μετεκπαιδευσης και Επιμορφωσης Ελληνικης Αστυνομιας,
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για  οσους/ες  υποψηφιους/ες διαγωνισθουν στην  Αθήνα  και  στη  Σχολη  Μετεκπαιδευσης  και
Επιμορφωσης  Ελληνικης  Αστυνομιας  Βορειας  Ελλαδας  για  οσους/ες  υποψηφιους/ες
διαγωνισθουν στη Βέροια.

-  Επισημαίνεται  ότι  ανακλήσεις  αιτήσεων  συμμετοχής  των  υποψηφίων  γίνονται
δεκτές,  το  αργότερο  μέχρι  την  17/04/2023  και  για  το  λόγο  αυτό  οι  υποψήφιοι/ες
ανθυπαστυνόμοι να ενημερωθούν ενυπογράφως. Οι δηλωσεις ανακλησης, να τηρουνται στο
αρχειο των Υπηρεσιων που υποβληθηκαν.
5. Τόπος και χρόνος διενέργειας των εξετάσεων.

α)  Οι  εισιτηριες  εξετασεις  θα  διενεργηθουν για  ολους/ες  τους/τις
υποψηφιους/ες απο 06/05/2023 εως και 08/05/2023 στην Αθήνα και στη Βέροια, με μεριμνα
και  ευθυνη  της  Σχολης  Μετεκπαιδευσης  και  Επιμορφωσης  Ελληνικης  Αστυνομιας,  υπο  την
εποπτεια και γενικη ευθυνη του Γενικου Εποπτη Εξετασεων και το συντονισμο της Διευθυνσης
Εκπαιδευσης και Αναπτυξης Ανθρωπινων Πορων/Α.Ε.Α., συμφωνα με το αναλυτικο προγραμμα
το οποιο παρατιθεται στο συνημμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

β)  Επισημαίνεται  οτι, στη Βέροια  διαγωνιζονται ολοι/ες οι υποψηφιοι/ες των Υπηρεσιων
που  υπηρετουν  στις  Περιφερειες  της  Θεσσαλίας,  Μακεδονίας  και  Θράκης  και  οσοι/ες
επιθυμουν απο αυτους που υπηρετουν στην Περιφερεια της Ηπείρου και των νησων Κέρκυρας,
Λευκάδας και Λήμνου.

Κατοπιν τουτου, οι προαναφερομενες Υπηρεσιες των οποιων οι υποψηφιοι/ες εχουν δικαιωμα
επιλογης  του  τοπου  εξετασεων,  να  σημειωσουν  στην  κατασταση  που  θα  υποβαλουν  στη
Διευθυνση Εκπαιδευσης  και  Αναπτυξης  Ανθρωπινων Πορων/Α.Ε.Α.  (Υποδειγμα  ΣΤ)  και  στην
ειδικη  στηλη  «Τόπος  εξέτασης»,  την  ενδειξη  ΑΘΗΝΑ  η  ΒΕΡΟΙΑ,  αναλογα  με  την  επιθυμια
του/της υποψηφιου/ας.

Σε περιπτωση κατα την οποια ο αριθμος των υποψηφιων που θα δηλωσουν να διαγωνισθουν
στη  Βεροια ειναι  μικρος,  τοτε  οι  εξετασεις  θα  διενεργηθουν μονο  στην  Αθηνα  και  τουτο  θα
καθορισθει εγκαιρως με διαταγη. 
6. Εξεταστέα μαθήματα – θέματα εξετάσεων.

α) Οι υποψηφιοι/ες εξεταζονται στα ακολουθα μαθηματα:
(i) Έκθεση Ιδεων (Ανάπτυξη θέματος).
(ii) Ουσιαστικο Ποινικο Δικαιο (θεωρητικό-πρακτικό μέρος).
(iii) Δικονομικο Ποινικο Δικαιο (θεωρητικό-πρακτικό μέρος).
(iv) Αστυνομικο Δικαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας).
(v) Ξενες γλωσσες: Αγγλικη, Γαλλικη και Γερμανικη (προαιρετικά).

β) Στα προαναφερομενα μαθηματα οι υποψηφιοι/ες εξεταζονται γραπτώς, η δε διαρκεια της
εξετασης καθε μαθηματος οριζεται σε δυο (2) ωρες απο το τελος της υπαγορευσης/διανομης του
θεματος στους/στις υποψηφιους/ες (αρθρο 7 παρ. 3 του π.δ. 82/2006). Επισης, διευκρινιζεται
οτι η εξεταση των κυριων μαθηματων, γινεται στη νεοελληνική γλώσσα.

γ) Για καθε μαθημα δινεται μονο ενα (1) θεμα, που αποτελειται απο μια (1) η περισσοτερες
ερωτησεις, τις οποιες οι υποψηφιοι/ες υποχρεουνται να αναπτυξουν.
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δ) Στα μαθηματα του Ουσιαστικου Ποινικου Δικαιου και Δικονομικου Ποινικου Δικαιου, το
θεμα  αποτελειται  απο  θεωρητικο  και  πρακτικο  μερος.  Το  πρακτικο  δεν  εξαγεται  απο  το
θεωρητικο, συμπεριλαμβανεται ομως στην καθορισμενη εξεταστεα υλη.

Το  θεωρητικο  και  πρακτικο  ειναι  ισοδυναμα  και  καθενα  βαθμολογειται  στη  δεκαβαθμια
κλιμακα απο το μηδεν (0) εως το δεκα (10). Το αθροισμα των δυο (2) βαθμων δινει το βαθμο του
μαθηματος (παρ. 7 του άρθρου 7 του π.δ. 82/2006).

ε) Η εξεταστέα ύλη, κατά μάθημα, καθορίζεται ως ακολούθως:
(i). Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη Θέματος).
Δινεται για αναπτυξη ενα ζητημα που αναφερεται σε γενικο θεμα με περιληπτικο τιτλο. Για τη
βαθμολογια του μαθηματος αυτου λαμβανεται  ιδιαιτερα υποψη η  ευρυτητα των γνωσεων,  η
ορθη και ακριβης διατυπωση των ιδεων, η ορθογραφια και η συνταξη.
(ii). Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο.
Οι υποψηφιοι/ες εξεταζονται στην ακολουθη υλη του Ποινικου Κωδικα, όπως ισχύει κατά το
χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης.
Από το Γενικό Μέρος:
- Βασικες Αρχες (αρθρα 1 και 2).
- Σχεση του Κωδικα με τους ειδικους νομους και επεξηγηση ορων (αρθρα 12 και 13).
- Η πραξη (αρθρα 14 εως και 18).
- Ο αδικος χαρακτηρας της πραξης (αρθρα 20 εως και 25).
- Η Υπαιτιοτητα (αρθρα 26 εως και 30).
- Λογοι αρσης του καταλογισμου (αρθρα 31 εως και 34).
- Αποπειρα (αρθρα 42 και 44).
- Συμμετοχη (αρθρα 45 εως και 48).
- Κυριες ποινες (αρθρα 50 εως και 55).
- Έγκλημα με ρατσιστικα χαρακτηριστικα (αρθρο 82Α)
- Συρροη εγκληματων (αρθρα 94, 96, 96Α και 98).
- Παραγραφη εγκληματων (αρθρα 111 εως και 113).
- Παραιτηση απο την εγκληση (αρθρα 114 εως και 117).
- Παραγραφη ποινων (αρθρα 118 και 119).
- Ειδικες διαταξεις για ανηλικους (αρθρα 121, 126 και 127).
Από το Ειδικό Μέρος:
- Δωροληψια πολιτικων προσωπων (αρθρο 159).
- Δωροδοκια πολιτικων προσωπων (αρθρο 159Α).
- Προσβολες κατα της πολιτειακης εξουσιας (αρθρα 167 εως και 170, 172 εως και 175, 177 εως

και 180). 
- Εγκληματα κατα της δημοσιας ταξης (αρθρα 183, 184, 186 εως και 187Γ).
-  Εγκληματα  σχετικα  με  το  νομισμα,  αλλα  μεσα  πληρωμης  και  ενσημα  (αρθρα  207,  208,

208Α, 208Β, 208Γ, 211 και 213).
- Εγκληματα σχετικα με τα υπομνηματα (αρθρα 216, 217, 220, 221 και 222).
- Εγκληματα σχετικα με την απονομη Δικαιοσυνης (αρθρα 224, 226, 227, 229  εως και 232).
- Χρηση της υπηρεσιας για ιδιωτικο οφελος (αρθρα 235, 236, 237, 237Α και 237Β)
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- Καταχρηση υπαλληλικης ιδιοτητας (αρθρα 239, 241, 242, 259, 263, 263Α).
- Κοινως επικινδυνα εγκληματα (αρθρα 264, 265, 270 και 272).
- Εγκληματα βλαβης της ζωης του ανθρωπου (αρθρα 299 εως και 303).
- Προσβολες του εμβρυου (αρθρο 304)
- Εγκληματα διακινδυνευσης της ζωης (αρθρα 306 και 307).
- Εγκληματα κατα της σωματικης ακεραιοτητας (αρθρα 308 εως και 315).
- Εγκληματα κατα της προσωπικης ελευθεριας (αρθρα 322, 323Α, 324, 325, 330, 331, 333 και

334).
-Εγκληματα  κατα  της  γενετησιας  ελευθεριας  και  εγκληματα  οικονομικης  εκμεταλλευσης  της

γενετησιας ζωης (αρθρα 336 εως και 339, 342 εως και 345, 348 εως και 349, 350Α,  351Α, 352Α,
352Β και 353).

- Εγκληματα κατα της τιμης (αρθρα 361, 362, 363, 365 εως και 368).
- Εγκληματα κατα της ιδιοκτησιας (αρθρα 372, 374, 374Α, 375, 377, 378, 380, 381).
- Εγκληματα κατα της περιουσιας (αρθρα 385, 386, 386Α, 390 και 394).
(iii). Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο.
Οι υποψηφιοι/ες εξεταζονται στην ακολουθη υλη του Κωδικα Ποινικης Δικονομιας, όπως ισχύει
κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης.
- Άσκηση της ποινικης διωξης και ανεξαρτησια της αρχης που την ασκει (αρθρο 27).
- Γενικοι και ειδικοι ανακριτικοι υπαλληλοι (αρθρο 31).
- Έναρξη και αναβολη της ποινικης διωξης (αρθρα 37, 38, 40 εως και 44).
- Αποχη απο την ποινικη διωξη. Αποχη υπο ορους (αρθρα 45 και 46).
- Έγκληση (αρθρα 51 εως και 55).
- Κατηγορουμενοι (αρθρα 72 και 73).
- Δικαιωματα των διαδικων (αρθρα 89 εως και 108).
- Εκθεσεις (αρθρα 148 εως και 153).
- Κοινοποιησεις και επιδοσεις (αρθρα 154 εως και 165)
- Προθεσμιες (αρθρα 166 εως και 169).
- Ακυροτητες (αρθρα 170 εως και 176).
- Οι αποδειξεις. Γενικοι ορισμοι (αρθρα 177 και 178).
- Ενδειξεις και Αυτοψια (αρθρα 179 εως και 182)
- Πραγματογνωμονες και τεχνικοι συμβουλοι (αρθρα 183, 184, 185, 188 και 189).
- Μαρτυρες (αρθρα 209 εως και 213, 217 εως και 229).
- Διερμηνεις (αρθρα 233 εως και 236). 
- Ανακριση. Γενικοι ορισμοι (αρθρα 239 εως και 242). 
- Προκαταρκτικη εξεταση (αρθρα 243 και 244).
- Προανακριση (αρθρο 245).
- Κυρια ανακριση (αρθρα 246 και 247).
- Ανακριτικες πραξεις. Γενικες Διαταξεις (αρθρα 251 και 252).
- Έρευνες. Ειδικες ανακριτικες πραξεις (αρθρα 253 εως και 259). 
- Απολογια του κατηγορουμενου (αρθρα 270 εως και 274).
- Συλληψη και προσωρινη κρατηση του κατηγορουμενου (αρθρα 275 εως και 281).
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- Πλημμεληματα που καταλαμβανονται επ’ αυτοφωρω. (αρθρα 417 εως και 421).
(iv). Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας).
Οι υποψηφιοι/ες εξεταζονται σε ενα θεμα, το οποιο περιεχει μια η περισσοτερες ερωτησεις απο
την ακολουθη υλη, όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης:
Ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Α -152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης»
- Δημοσιοι υπολογοι (αρθρο 16).
- Υποχρεωτικη υπηρεσια (αρθρο 35).
- Δωσιδικια αστυνομικου προσωπικου (αρθρο 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 (αρθρο 11).
- Χαρακτηρας Υπηρεσιων της Ελληνικης Αστυνομιας (αρθρο 13).
- Διοικηση (αρθρο 36).
Π.δ. 120/2008 (Φ.Ε.Κ. Α - 182). «Πειθαρχικό Δίκαιο αστυνομικού προσωπικού» 
- Έκταση εφαρμογης (αρθρο 1).
- Γενικα περι πειθαρχιας (αρθρο 2).
- Γενικες Αρχες (αρθρο 3).
- Έννοια πειθαρχικου παραπτωματος (αρθρο 4).
- Πειθαρχικες ποινες (αρθρο 5). 
- Διαρκεια πειθαρχικης ευθυνης (αρθρο 6).
- Παραγραφη των πειθαρχικων παραπτωματων (αρθρο 7).
- Εφαρμογες Κανονων και Αρχων του Ποινικου Δικαιου (αρθρο 8).
- Επιμετρηση της ποινης (αρθρο 9).
- Παραπτωματα που επισυρουν ποινη Αποταξης (αρθρο 10).
- Παραπτωματα που επισυρουν ποινη αργιας με απολυση (αρθρο 11).
- Παραπτωματα που επισυρουν ποινη αργιας με προσκαιρη παυση (αρθρο 12).
- Παραπτωματα που επισυρουν ποινη προστιμου (αρθρο 13).
- Παραπτωματα που επισυρουν ποινη επιπληξης (αρθρο 14).
- Διαθεσιμοτητα (αρθρο 15).
- Θεση εκτος υπηρεσιας (αρθρο 17).
- Άσκηση πειθαρχικης διωξης (αρθρο 21).
- Αρμοδιοι για την ασκηση πειθαρχικης διωξης (αρθρο 22).
- Καταγγελιες κατα των αστυνομικων (αρθρο 23).
- Προκαταρκτικη Διοικητικη εξεταση (αρθρο 24).
- Απ’ ευθειας κληση σε απολογια (αρθρο 25).
- Ένορκη Διοικητικη Εξεταση (αρθρο 26).
- Κωλυματα για διενεργεια διοικητικων εξετασεων (αρθρο 28).
- Πορισμα Διοικητικων Εξετασεων (αρθρο 29).
- Ταξινομηση και αριθμηση των εγγραφων της διοικητικης εξετασης (αρθρο 30).
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- Γνωματευσεις επι των Πορισματων των διοικητικων εξετασεων (αρθρο 32).
- Συνταξη εκθεσεων - Επιδοσεις εγγραφων της προδικασιας (αρθρο 33).
- Διαδικασια μετα την Προκαταρκτικη Διοικητικη Εξεταση (Π.Δ.Ε.) (αρθρο 38).
- Διαδικασια μετα την Ένορκη Διοικητικη Εξεταση (Ε.Δ.Ε.) (αρθρο 39).
- Δικαιωματα εγκαλουμενου ενωπιον πειθαρχικου Συμβουλιου (αρθρο 41).
- Σχεση πειθαρχικης προς ποινικη δικη (αρθρο 48).
- Επαναληψη πειθαρχικης δικης (αρθρο 49).
- Προσφυγη κατα αποφασεων μονομελων πειθαρχικων οργανων (αρθρο 51).
- Αρμοδιοι για την εκδικαση των προσφυγων (αρθρο 52).
- Εκτελεση πειθαρχικων αποφασεων – εκτιση ποινων (αρθρο 54).
- Διαγραφη ποινων (αρθρο 56).
Π.δ. 27/1986 (Φ.Ε.Κ. Α - 11) «Άδειες Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» 
- Διακριση αδειων (αρθρο 1).
- Κανονικη αδεια (αρθρο 2).
- Βραχεια αδεια (αρθρο 4).
- Ολιγοωρη αδεια (αρθρο 11).
- Αναστολη, περιορισμος και ανακληση αδειων (αρθρο 12).
- Υπολογισμος αδειων - Ημερες πορειας (αρθρο 16).
- Φυλλο αδειας - Υποχρεωσεις αδειουχων (αρθρο 17).
- Παραταση αδειας (αρθρο 18).
- Ασθενεια αδειουχων (αρθρο 19).
- Εμφανιση αδειουχου ενωπιον δικαστηριων (αρθρο 21).
-  Άδειες  αστυνομικου  προσωπικου,  που  προσωρινα  μετακινειται,  μετατιθεται  η  εκκρεμει  σε

βαρος του ποινικη δικη η διοικητικη εξεταση (αρθρο 22).
- Περιβολη αδειουχων - Παραδοση οπλισμου (αρθρο 23).
Π.δ.  622/1985  (Φ.Ε.Κ.  Α-231)  «Ηθικές  αμοιβές  Προσωπικού  του  Υπουργείου  Δημόσιας
Τάξης»
- Έννοια ηθικης αμοιβης (αρθρο 1).
- Αστυνομικο Αριστειο Ανδραγαθιας (αρθρο 4).
- Αστυνομικος Σταυρος (αρθρο 5).
- Ευφημη μνεια (αρθρο 11).
- Ευαρεσκεια (αρθρο 12).
- Έπαινος (αρθρο 13). 
Π.δ.  538/1989  (Φ.Ε.Κ.  Α  -  224)  «Υποχρεώσεις  και  δικαιώματα  του  αστυνομικού
προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης»
- Όρκος αστυνομικων (αρθρο 1).
- Κανονες υπηρεσιακης συμπεριφορας (αρθρο 2).
- Γενικες υποχρεωσεις (αρθρο 3).
- Άσκηση αλλου επαγγελματος η εργου με αμοιβη (αρθρο 5).
- Ανακοινωσεις στα μεσα μαζικης ενημερωσης (αρθρο 6).
- Περιβολη στολης (αρθρο 7).
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- Διαμονη αστυνομικου προσωπικου στα οικηματα των Υπηρεσιων (αρθρο 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»
- Διοικητες Αστυνομικων Τμηματων (αρθρο 25).
- Διοικητες Τμηματων Ασφαλειας (αρθρο 26).
- Διοικητες Τμηματων Αλλοδαπων (αρθρο 27)
- Διοικητες Τμηματων Τροχαιας (αρθρο 28).
- Διοικητες Αστυνομικων Σταθμων (αρθρο 32).
- Τοπικος Αστυνομος (αρθρο 32Α).
- Επιθεωρησεις Υπηρεσιων (αρθρο 38).
- Επιθεωρηση προσωπικου (αρθρο 39).
- Έλεγχος τροπου εκτελεσης υπηρεσιας και υπηρεσιακης αποδοσης (αρθρο 42).
- Περιπτωσεις υποβολης παραπονων (αρθρο 45).
- Προϋποθεσεις και διαδικασια υποβολης παραπονων (αρθρο 46).
- Συγκεντρωσεις αστυνομικου προσωπικου (αρθρο 56).
- Επιφυλακη αστυνομικου προσωπικου (αρθρο 57).
- Αξιωματικος Υπηρεσιας (αρθρο 59).
- Καθηκοντα αξιωματικου υπηρεσιας (αρθρο 60).
- Φρουρα κρατητηριου (αρθρο 66).
- Αξιωματικος επιθεωρησης (αρθρο 82).
- Αστυνομικο σημειωματαριο (αρθρο 83).
- Υποχρεωση για αναφορα ( αρθρο 84).
- Προληπτικη ενεργεια (αρθρο 94).
- Κατασταλτικη ενεργεια (αρθρο 95).
- Αστυνομικες ερευνες (αρθρο 96).
- Προστασια ανηλικων (αρθρο 97).
- Παρασταση σε δημοσια θεαματα (αρθρο 104).
- Παρασταση σε αθλητικες εκδηλωσεις (αρθρο 105).
- Περιπτωσεις που επιτρεπεται η συλληψη (αρθρο 107).
- Τοπος και χρονος συλληψης (αρθρο 108).
- Συλληψεις Αστυνομικου Προσωπικου (αρθρο 111).
- Προστατευτικη φυλαξη προσωπων (αρθρο 118).
- Κανονες που πρεπει να τηρουνται κατα τη συλληψη (αρθρο 119).
- Υποχρεωσεις και συμπεριφορα των αστυνομικων κατα τη συλληψη (αρθρο 120).
- Έννοια και διακρισεις συναθροισεων και συγκεντρωσεων (αρθρο 129). 
- Παρασταση της Αστυνομιας στις συναθροισεις και συγκεντρωσεις (αρθρο 130).
- Καθηκοντα κατα τις συνεδριασεις (αρθρο 140).
- Καθηκοντα πριν απο την παραλαβη των κρατουμενων (αρθρο 146).
- Υποχρεωσεις μετα την παραλαβη (αρθρο 147).
- Δημοσιευσεις (αρθρο 179).
Π.δ. 254/2004 (Φ.Ε.Κ. Α - 238) «Κώδικας δεοντολογίας αστυνομικού»
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-Γενικες υποχρεωσεις (αρθρο 1).
-Συμπεριφορα κατα την αστυνομικη δραση (αρθρο 2).
-Συμπεριφορα κατα τη συλληψη και κρατηση πολιτων (αρθρο 3).
-Συμπεριφορα κατα την προανακριση (αρθρο 4).
-Εξυπηρετηση των πολιτων (αρθρο 5).
-Ο αστυνομικος ως δημοσιος λειτουργος (αρθρο 6).
Π.δ.  100/2003  (Φ.Ε.Κ.  Α  -  94)  «Τοποθετήσεις,  μεταθέσεις,  αποσπάσεις  και  λοιπές
μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού»
- Φυλλο Πορειας (αρθρο 21).
- Θεωρηση Φυλλου Πορειας (αρθρο 22).
- Προθεσμια αναχωρησης (αρθρο 23).
- Εγγραφοδιαγραφη μετακινουμενων (αρθρο 26).
Π.δ. 178/2014 (Φ.Ε.Κ. Α - 281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας»
- Συγκροτηση Ελληνικης Αστυνομιας (αρθρο 1).
- Έδρα – αποστολη – γενικη διαρθρωση (αρθρο 2).
- Υπαγωγη, αποστολη, διαρθρωση, εδρα, τοπικη αρμοδιοτητα (αρθρο 36).
- Γενικη Αστυνομικη Διευθυνση Αττικης (αρθρο 37).
- Γενικη Αστυνομικη Διευθυνση Θεσσαλονικης (αρθρο 38).
- Διαρθρωση – Αρμοδιοτητες Επιτελειου Γενικης Περιφερειακης Αστυνομικης Διευθυνσης (αρθρο

39).
- Αποστολη – Έδρα - Διαρθρωση – Αρμοδιοτητες Διευθυνσεων Αστυνομιας Νομων (αρθρο 40).
- Γενικοι Αστυνομικοι Διευθυντες και Γενικοι Περιφερειακοι Αστυνομικοι Διευθυντες (αρθρο 56).
-  Βοηθοι  Γενικων  Αστυνομικων  Διευθυντων  και  Γενικων  Περιφερειακων  Αστυνομικων

Διευθυντων (αρθρο 57).
-  Διευθυντες  Διευθυνσεων  Αστυνομιας  Νομων,  Διευθυντες  Διευθυνσεων  των  Γενικων

Αστυνομικων Διευθυνσεων και Υποδιευθυντες αυτων (αρθρο 58).
- Αρμοδιοτητες – καθηκοντα προσωπικου (αρθρο 60).
Υπ’ αριθ. 7012/6/103 από 05/07/2009 απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
«Στολή Αστυνομικού Προσωπικού» (Φ.Ε.Κ. Β΄-1426).
- Εμφανιση – Παρασταση αστυνομικων με στολη (αρθρο 64).
(v). Ξένες Γλώσσες (Προαιρετικά)

Στις ξενες γλωσσες οι υποψηφιοι/ες εξεταζονται στην υλη που εξεταζονται οι υποψηφιοι/ες
για  την  πιστοποιηση  της  καλης  γνωσης  της  ξενης  γλωσσας  επιπεδου  Β2,  συμφωνα  με  τις
διαταξεις του ν. 2740/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄-186), οπως ισχυει καθε φορα. 

Η  εξεταση  αποτελειται  απο  τις  ακολουθες  ασκησεις,  για  τις  οποιες  παρεχεται  χρονικο
περιθωριο δυο (2) ωρων:

Κατευθυνόμενη έκθεση.
Διδεται ενα κειμενο με σχολια και ζητουνται οι αποψεις του/της υποψηφιου/ας, συμφωνα με

τις κατευθυντηριες γραμμες.
Άσκηση κατανόησης κειμένου.
Δινεται ενα κειμενο τριακοσιων (300) περιπου λεξεων απο βιβλια ειδικα γραμμενα για τις
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εξετασεις του FIRST CERTIFICATE για την αγγλικη η αντιστοιχου για τις αλλες γλωσσες η αλλα
σχετικα βιβλια.  Κατω απο το κειμενο υπαρχουν περιπου πεντε (5)  ερωτησεις  που πρεπει  να
απαντηθουν  συμφωνα  με  το  κειμενο.  Οι  ερωτησεις  αυτες  μπορει  να  απαντηθουν  και  με  το
συστημα της πολλαπλης επιλογης. Χρονος για απαντηση εικοσι (20΄) λεπτα της ωρας.

Άσκηση για συμπλήρωση λέξεων σε κενά κειμένου.
Δινεται κειμενο διακοσιων (200) περιπου λεξεων, μεσα στο οποιο υπαρχουν κενα, τα οποια

καλουνται να συμπληρωσουν οι υποψηφιοι/ες. Χρονος για συμπληρωση εικοσι (20΄) λεπτα της
ωρας.

Άσκηση για απόδοση προτάσεων με διαφορετικό τρόπο, χωρίς να αλλάξει το νόημα.
Δινονται πεντε (5) προτασεις στην ξενη γλωσσα και ζητειται απο τους/τις υποψηφιους/ες να

σχηματισουν νεες  αντιστοιχες  προτασεις με το ιδιο νοημα,  για τις οποιες δινονται οι  αρχικες
λεξεις (μια εως τρεις). Χρονος για απαντηση εικοσι (20΄) λεπτα της ωρας.
7. Βαθμολογία εξεταζομένων μαθημάτων.

α)  Για  τη  βαθμολογηση  των  γραπτων  των  εξεταζομενων  μαθηματων,  συγκροτουνται
εξεταστικες επιτροπες, συμφωνα με τα οριζομενα στις διαταξεις του αρθρου 9 του π.δ. 82/2006.

Καθε μελος της εξεταστικης επιτροπης, αρχης γενομενης απο τον οικειο καθηγητη αξιολογει
καθε γραπτο και βαθμολογει αυτο, λαμβανοντας υποψη και τις ρυθμισεις των διαταξεων των
παραγράφων 6 έως 8 του άρθρου 7 του π.δ. 82/2006. Η βαθμολογια καταχωρειται σε ειδικη
κατασταση για καθε μελος που καταρτιζεται με βαση τον αυξοντα αριθμο των γραπτων. Αν η
βαθμολογια ενος μελους διαφερει απο τη βαθμολογια των αλλων μελων περισσοτερο απο δυο
(2) βαθμους γίνεται επανεξέταση του γραπτού απο τα μελη της επιτροπης και αναθεωρηση
της βαθμολογιας για την αρση της διαφορας. Σε περιπτωση που δεν αιρεται η διαφορα, ο βαθμος
των μελων προσαρμοζεται υποχρεωτικα στο βαθμο του καθηγητη με τη διαφορα των δυο (2)
μοναδων (άρθρο 17 παρ. 3 του π.δ. 82/2006). 

β)  Ο  βαθμός  καθε  μαθηματος  προκυπτει  απο  το  αθροισμα  των  βαθμων  των  μελων  της
εξεταστικης επιτροπης. Ο γενικός βαθμός επιτυχίας  καθε υποψηφιου/ας προκυπτει απο το
αθροισμα  των  βαθμων  ολων  των  μαθηματων  και  συμπεριλαμβάνει  τις  μονάδες  που
προκύπτουν  άνω  του  σαράντα  πέντε  (45)  του  αθροίσματος  των  βαθμών  της
επιτροπής,  για  κάθε  ξένη  γλώσσα,  συμφωνα  με  την  παρ.  6  του  άρθρου  18  του
π.δ. 82/2006, οπως ισχυει.

γ) Επιτυχών θεωρείται ο/η υποψηφιος/α που λαμβανει τη βάση τριάντα (30) στο μαθημα
της Έκθεσης Ιδεων και συγκεντρώνει το 50% της συνολικής βαθμολογίας στα εξεταζομενα
μαθηματα, εκτος απο τις ξενες γλωσσες.

δ)  Περαν  των  προβλεπομενων  στις  διαταξεις  του αρθρου  17  παρ.  3  του  π.δ.  82/2006
επιτρέπεται  η  αναβαθμολόγηση  του  γραπτού  υπό  συγκεκριμένες  προϋποθέσεις   (π.δ.
82/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

ε) Σε περιπτωση που ισοβαθμουν δυο η περισσοτεροι υποψηφιοι/ες, προηγουνται στη σειρα
επιτυχιας οι εχοντες υψηλοτερη βαθμολογια κατα μαθημα με τη σειρα που αναγραφονται στο
άρθρο 7 του π.δ. 82/2006.  Σε περιπτωση ισοβαθμιας σε ολα τα μαθηματα, η σειρα επιτυχιας
καθοριζεται με κληρωση, που διενεργει η Διευθυνση Εκπαιδευσης και Αναπτυξης Ανθρωπινων
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Πορων/Α.Ε.Α. παρουσια των ενδιαφερομενων και για την οποια συντασσεται 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 εξετασεων θεωρουνται  απορρητα εγγραφα και φυλασσονται  στη Σχολη

Μετεκπαιδευσης και Επιμορφωσης Ελληνικης Αστυνομιας. Μετα την παρελευση ενος (1) ετους
απο την κυρωση των πινακων επιτυχοντων και αποτυχοντων, τα γραπτα καταστρεφονται, εκτος
αν υπαρχει δικαστικη εκκρεμοτητα (άρθρο 18 παρ. 10 του π.δ. 82/2006).
8. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

α) Οι Υπηρεσιες που δεχονται τα δικαιολογητικα των υποψηφιων, καθως και οι προϊσταμενες
Υπηρεσιες τους, που υποβαλουν τα προαναφερομενα στοιχεια στη Διευθυνση Εκπαιδευσης και
Αναπτυξης Ανθρωπινων Πορων/Α.Ε.Α., παρακαλούνται για τον ενδελεχή έλεγχο αυτών οσον
αφορα  στην  εγκυροτητα,  συμπληρωση,  διορθωση  σφαλματων,  παρεχοντας  τις  αναγκαιες
διευκρινισεις και οδηγιες στο εμπλεκομενο στη διαδικασια προσωπικο τους.

β) Σοβαρες πειθαρχικες υποθεσεις υποψηφιων για παραπτωματα, που διαπραχθηκαν μετα τη
συνταξη  των  προτασεων  ικανοτητας  αυτων  και  πριν  τη  διενεργεια  των  εξετασεων,  να
αναφερονται  αμέσως,  με  γνωμη  των  καθ’  ιεραρχια  προϊσταμενων  τους,  στη  Διευθυνση
Εκπαιδευσης  και  Αναπτυξης  Ανθρωπινων  Πορων/Α.Ε.Α.,  προκειμενου  να  τιθεται,  καθε
περιπτωση  ξεχωριστα,  υποψη  του  αρμοδιου  διοικητικου  οργανου,  για  τη  ληψη  αποφασης
αναφορικα με  τη  συμμετοχη η  οχι  του/της πειθαρχικα ελεγχομενου/-ης  υποψηφιου/-ας  στις
εισιτηριες εξετασεις.

γ) Αν μετα απο Ένορκη Διοικητικη Εξεταση,  διαπιστωθεί  ότι ανθυπαστυνόμος εισήχθη
στο Τ.Ε.Μ.Α.  και  προήχθη στο  βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄  με βάση ψευδή ή  ανακριβή
δικαιολογητικά, εκπιπτει του βαθμου του με αποφαση του Αρχηγου της Ελληνικης Αστυνομιας
και επανερχεται στο βαθμο και στη θεση της επετηριδας που ειχε 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.  επιβληθεισα ποινη «Αργιας με προσκαιρη παυση», την
01/01/2015, διαγραφεται μετα απο 8 ετη, ητοι 01/01/2023. Εαν ομως μεσα σε αυτο το χρονικο
διαστημα,  λ.χ.  την  01/01/2016,  εχει  επιβληθει  και  αλλη  πειθαρχικη  ποινη  (π.χ.  η  ποινή  του
προστίμου), ο χρονος διαγραφης αυτης της ποινης (του προστίμου), επερχεται μετα την παροδο
του χρονου που προβλεπεται γι’ αυτη, δηλ. της 5ετιας, ο οποιος ομως χρονος, υπολογιζεται απο
τη ληξη του χρονου που προβλεπεται για την πρωτη. Συνεπως, η προαναφερομενη επιβληθεισα
ποινη προστιμου την 01/01/2016, δεν διαγραφεται την 01/01/2021, αλλα ο χρονος διαγραφης
της,  αρχιζει  να  υπολογιζεται  απο την  01/01/2023,  τοτε  που διαγραφηκε  η  επιβληθεισα προ
8ετιας (01/01/2015) ποινη της αργιας με προσκαιρη παυση, κ.ο.κ.

ε) Για τον αποκλεισμό του/της υποψηφίου/-ας από τις εξετάσεις, λαμβανεται υποψη, η
διαπραξη  πειθαρχικου  παραπτωματος,  εφοσον  μαρτυρει  προφανη  διαφθορα  χαρακτηρα  η
αναξιοπρεπη  διαγωγη  η  αδιαφορια  η  βαρεια  αμελεια  περι  την  εκτελεση  των  υπηρεσιακων
καθηκοντων, καθως και η καθ’ εξη διαπραξη πειθαρχικων παραπτωματων (άρθρο 6 παρ. 1 περ.
α΄ π.δ. 82/2006).
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στ)  Για  τον  υπολογισμό  του  χρόνου  πραγματικής  υπηρεσίας,  να  ληφθεί  υπόψη  η
διάταξη  του  άρθρου  16  του  ν.δ.  974/1971  (Φ.Ε.Κ.  Α΄-189), συμφωνα  με  την  οποια  δεν
υπολογιζεται, ως χρονος πραγματικης υπηρεσιας ο διανυομενος χρονος:

* Σε αργια με απολυση.
* Των παρ’ οιουδηποτε δικαστηριου καταγιγνωσκομενων και εκτιομενων ποινων.
*  Προσωρινης  κρατησης,  εφοσον  δεν  επακολουθησε  απαλλακτικο  βουλευμα  η  αθωωτικη
αποφαση.
* Λιποταξιας η παρανομου απουσιας,  εφοσον δεν επακολουθησε απαλλακτικο βουλευμα η
αθωωτικη αποφαση.
ζ)  Τα  θεματα  που  αφορουν  στην  κατανομη  των  υποψηφιων  στις  αιθουσες,  στη  διανομη

γραφικης υλης, στις εξεταστικες επιτροπες, στις επιτροπες αναβαθμολογησης, στην καταρτιση-
κληρωση θεματων, στις υποχρεωσεις των υποψηφιων, στη διενεργεια εξετασεων, στην υποβολη
ενστασεων,  στη  βαθμολογηση,  στην  αναβαθμολογηση,  στις  επιτροπες  αποκαλυψης γραπτων,
στην αποκαλυψη των γραπτων, στην καλυψη των γραπτων σε περιπτωση αναβαθμολογησης,
στην ανακοινωση των βαθμολογιων,  στην συνταξη και κυρωση πινακων αποτελεσματων και
στην  ανακοινωση  των  αποτελεσματων,  καθοριζονται  απο  τις  οικειες  διαταξεις  του
π.δ. 82/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-86), οπως τροποποιηθηκε και ισχυει.

η)  Κατα τις  ημερομηνιες  διεξαγωγης των εξετασεων,  δεν  γίνονται  δεκτές  αποχωρήσεις
υποψηφίων, πριν την ολοκληρωση της εξετασης ολων των μαθηματων, συμπεριλαμβανομενων
και  των  ξενων  γλωσσων  (εφόσον  έχουν  δηλώσει  επιθυμία),  πλην  των  περιπτωσεων
ανυπερβλητου κωλυματος.

θ) Η  μετεκπαίδευση  των  ανθυπαστυνόμων  διαρκει  τεσσερις  (4)  μηνες.  Η  ακριβής
ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτής θα καθορισθεί με διαταγή.

ι)  Οι  μετακινησεις  των  υποψηφιων  για  συμμετοχη  στις  εξετασεις,  θα  πραγματοποιηθουν
αδαπάνως για το Δημόσιο. 

ια) Αύξηση του αριθμού των εισαγομένων, που καθορίζεται με την υπ’ αριθ. 1728/23
/16936  από  02/01/2023  απόφασή  μας, δεν  επιτρέπεται  μετά  την  έκδοση  των
αποτελεσμάτων (άρθρο 2 π.δ. 82/2006).

ιβ) Για καθε σχετικη πληροφορια οι Υπηρεσιες, επιπέδου Διεύθυνσης και άνω, μπορουν να
απευθυνονται  στο  Τμημα  Εκπαιδευσεων  της  Διευθυνσης  Εκπαιδευσης  και  Αναπτυξης
Ανθρωπινων  Πορων  του  Αρχηγειου  Ελληνικης  Αστυνομιας.  (Τηλέφωνα:
213-1520685-686, Ρ.ο.L.: 1033117-118).

ιγ)  Κατ’  εφαρμογη της  υπ’  αριθ.  72941/09/205804 απο  27/11/2009  διαταγης   (περί  της
εφαρμογής: «Ηλεκτρονική αλληλογραφία»), η αλληλογραφία να υποβληθεί ηλεκτρονικά, μόνο
μέσω PοL.
9.  Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α. παρακαλειται,  σε συντρεχουσα
περιπτωση, να  μεριμνησει,  για  την  εγκαιρη  ενημερωση  των  αστυνομικων,  που  βρισκονται
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αποσπασμενοι σε Υπηρεσιες του Ελληνικου Κρατους στο εξωτερικο η σε Διεθνεις Οργανισμους η
σε ειδικες αποστολες στο εξωτερικο και συγκεντρωνουν τα απαιτουμενα προσοντα, συμφωνα με
τα διαλαμβανομενα στη παρ. «3». Περαιτερω, να ενεργησει ως προς την υποβολη των δηλωσεων
συμμετοχης κ.ο.κ. των ενδιαφερομενων, συμφωνα με οσα οριζονται στην παρουσα.
Το Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας,  παρακαλειται  να αναρτησει  την παρουσα στον
ιστοτοπο της Ελληνικης Αστυνομιας, στην ηλεκτρονικη διευθυνση www.astynomia.gr.
Επισημειωματικα, γνωριζεται οτι η προκηρυξη αναρταται και στον ιστοτοπο του προγραμματος
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στην ηλεκτρονικη διευθυνση diavgeia.gov.gr.

O ΑΡΧΗΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΥΜΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
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