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Έχοντας υπόψη : 
1.  Το  άρθρο  27  του  ν.  1481/1984  (Φ.Ε.Κ.  Α΄-152)  «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας 

Τάξης», όπως ισχύει. 
2. Το ν. 2226/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄-122) «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές 

της Αστυνομικής Ακαδημίας, κ.λ.π.», όπως ισχύει. 
3.  Το  ν.  2800/2000  (Φ.Ε.Κ.  Α΄-41)  «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας 

Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
4. Το  ν.  3686/2008  (Φ.Ε.Κ.  Α΄-158)  «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής 

Αστυνομίας», όπως ισχύει. 
5.  Το  ν.  4249/2014  (Φ.Ε.Κ.  Α΄-73)  «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του 

Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση 
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Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

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

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

8. Το  π.δ.  82/2006  (Φ.Ε.Κ.  Α΄-86) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα 
και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων 
αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων», όπως ισχύει. 

9. Την υπ’ αριθ. 2823/2018 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε. 
10.  Την  υπ’  αριθ.  1647/20/790661  από  15/04/2020  απόφαση  του  Προϊσταμένου 

Επιτελείου/Α.Ε.Α. 
  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
  

Εξετάσεις,  για  την προαγωγή εκατόν είκοσι  (120) αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων 
και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα 
γενικών καθηκόντων  (ανακριτικού υπαλλήλου),  για  την  κάλυψη  ισάριθμων  υφισταμένων 
κενών οργανικών θέσεων, έτους 2020. 
1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις. 

α)  Δικαίωμα  συμμετοχής  στις  προαγωγικές  εξετάσεις,  για  το  βαθμό  του  αρχιφύλακα, 
έχουν  οι  αστυφύλακες,υπαρχιφύλακες  και  αρχιφύλακες,  που  κατέχουν  οργανική 
θέση αστυφύλακα, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 
i) Έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας, από την έξοδό τους από 

τη  Σχολή  Αστυφυλάκων,  μέχρι  την  31η  Δεκεμβρίου  του  έτους  προκήρυξης  των 
εξετάσεων, ή 

ii)  Είναι  κάτοχοι  πτυχίου  Πανεπιστημίου  ή  Τεχνολογικού  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι.)  και  έχουν  συμπληρώσει  δύο  (2)  έτη,  από  την  έξοδό  τους  από  τη  Σχολή 
Αστυφυλάκων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, ή 

iii) Έχουν ενταχθεί στο αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του 
ν.  3686/2008  και  έχουν  συμπληρώσει  ένα  (1)  έτος  μέχρι  την  ημερομηνία 
προκήρυξης των εξετάσεων, ή 

iv)  Προέρχονται  από  ειδικούς  φρουρούς  ή  συνοριακούς  φύλακες,  στους/στις 
οποίους/ες απονεμήθηκε αστυνομικό αριστείο ανδραγαθίας για πράξη που τέλεσαν 
πριν  την  ένταξή  τους  και  εντάχθηκαν  στο  αστυνομικό  προσωπικό  γενικών 
καθηκόντων  με  το  βαθμό  του  υπαρχιφύλακα  (δεν απαιτείται χρόνος υπηρεσίας,
σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3686/2008). 

β) Δεν  υπερβαίνουν  το 45ο έτος της ηλικίας  τους  κατά  την 31η  Δεκεμβρίου  του  έτους 
προκήρυξης  των  εξετάσεων  (31/12/2020).  Επομένως,  στις  παρούσες  εξετάσεις 
δικαιούνται  να  συμμετάσχουν  όσοι/ες  έχουν  γεννηθεί  από  01/01/1976  και
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μεταγενέστερα. 
γ) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, στην οποία θα αναφέρεται 

ρητά  ότι  συγκεντρώνουν  στον  απαιτούμενο  βαθμό  τα  απαραίτητα  ουσιαστικά 
προσόντα,  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  45  του  π.δ.  15/1986  (Φ.Ε.Κ.  Α΄-8) 
«Αξιολόγηση προσόντων και ατομικά βιβλιάρια του αστυνομικού προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας». 

2. Συμμετοχή στις εξετάσεις – Δικαιολογητικά: 
Οι  υποψήφιοι/ες  που  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  της  παρ.  1  της  παρούσας  και 
επιθυμούν  να  συμμετάσχουν  στις  προαγωγικές  εξετάσεις,  οφείλουν  να  υποβάλουν 
αυτοπροσώπως στις  Υπηρεσίες  τους,  επιπέδου  τουλάχιστον  Αστυνομικού  Τμήματος, 
μέχρι 13/07/2020,τα εξής δικαιολογητικά: 
α) Αίτηση συμμετοχής, η οποία συντάσσεταισύμφωνα με το προσαρτημένο «Υπόδειγμα 

Α». Στην ίδια αίτηση αναφέρουν, επίσης, την επιθυμία τους να διαγωνισθούν σε μία ή 
περισσότερες από  τις προς εξέταση ξένες  γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, 
Ιταλική, Ισπανική, Τουρκική ή Αραβική. 

β)  Υπεύθυνη  δήλωση,  σύμφωνα  με  το  προσαρτημένο  «Υπόδειγμα  Β»,  στην  οποία 
οφείλουν  να  δηλώσουν,  σε  συντρέχουσα  περίπτωση,  ότι  είναι  κάτοχοι  πτυχίου 
Ανωτάτων  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων  (Α.Ε.Ι.)  ή  Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και θα το καταθέσουν μέχρι την προηγούμενη ημέρα έναρξης των 
εξετάσεων. 

γ)  Οι  υποψήφιοι/ες  που  κατέχουν  πτυχίο  ή  δίπλωμα  Εκπαιδευτικού  Ιδρύματος 
εξωτερικού  ισότιμο  προς  τα  πτυχία  ή  διπλώματα  που  χορηγούν  τα  Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα  (Α.Ε.Ι.)  και  τα  Τεχνολογικά  Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα  (Τ.Ε.Ι.), 
υποχρεωτικά,  πέραν  του  τίτλου  σπουδών  της  Σχολής  τους,  να  επισυνάπτουν  και 
πράξη  ισοτιμίας  αυτού,  που  χορηγείται  από  το  Διεπιστημονικό  Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (www.doatap.gr) 
(Αθήνα: Αγίου Κωνσταντίνου 54, Τ.Κ. 10437, τηλ.: 2105281000,  e-mail: 
information_dep@doatap.gr  και  Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης – 
Διοικητήριο, τηλ.: 2310379371, e-mail: thessaloniki@doatap.gr). 

3.  Υποχρεώσεις Διοικητών Υπηρεσιών που δέχονται τα δικαιολογητικά των
υποψηφίων για τις προαγωγικές εξετάσεις. 
Οι Διοικητές  των ανωτέρω Υπηρεσιών ή  οι  νόμιμοι  αναπληρωτές  τους  ή  οι  αξιωματικοί 
που  θα  ορισθούν  για  το  σκοπό  αυτό  από  τους  Διοικητές  ή  αναπληρωτές  τους,
υποχρεούνται: 
α) Να ενημερώσουν αμέσως μετά τη λήψη της παρούσας  τους/τις  υπό  τις  διαταγές 

τους  υπηρετούντες/ουσες  με  οργανική θέση,  με  απόσπαση  ή  με  προσωρινή
μετακίνηση,  αστυφύλακες,  υπαρχιφύλακες  και  αρχιφύλακες  που  κατέχουν
οργανική  θέση αστυφύλακα,  οι  οποίοι/ες  συγκεντρώνουν  τις  αναφερόμενες,  στην ως
άνω παράγραφο «1», προϋποθέσεις και να τους/τις ανακοινώσουν, με αποδεικτικό
(Υπόδειγμα Γ), το οποίο να τηρήσουν στο αρχείο της Υπηρεσίας τους, ότι όσοι/ες από 
αυτούς/ες  επιθυμούν να  λάβουν μέρος στις προαγωγικές εξετάσεις  για  το βαθμό  του 
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αρχιφύλακα,  να  υποβάλουν  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  της  παραγράφου  «2», 
απαρέγκλιτα  εντός της ταχθείσας, με την παρούσα, προθεσμία. 
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, όπου να υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά τους.

β) Να ειδοποιήσουν αμέσως μετά τη λήψη  της παρούσας και με  τον προσφορότερο 
τρόπο τους Διοικητές Αξιωματικούς  των Υπηρεσιών, στην περιοχή αρμοδιότητας  των 
οποίων βρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο (κάθε είδους άδεια, νοσηλεία σε νοσοκομείο 
κ.ο.κ.) οι κατά τα ανωτέρω δικαιούμενοι/ες συμμετοχής στις εξετάσεις αστυνομικοί της
δύναμής  τους,  με  σκοπό  την  έγκυρη  και  έγκαιρη  ενημέρωσή  τους,  ώστε  να 
εκδηλώσουν εμπροθέσμως τη  βούλησή τους και να προβούν στις λοιπές οφειλόμενες 
ενέργειες. 

γ) Να μεριμνήσουν για  την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
των ενδιαφερομένων, ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθή σύνταξη και την 
εμπρόθεσμη υποβολή τους. Τυχόν λάθη που θα επισημανθούν μετά την υποβολή των 
αιτήσεων,  ειδικότερα  εκείνα  που  θα  δημιουργήσουν  συνθήκες  αποκλεισμού 
υποψηφίων από τις εξετάσεις, θα βαρύνουν τους/τις  ίδιους/ες. 
-Επισημαίνεται ότι τυχόν  δικαιολογητικά,  που υποβληθούν μετά την
περιοριστικά ορισθείσα προθεσμία  (13/07/2020),  δεν γίνονται δεκτά,  ως 
εκπροθέσμως υποβληθέντα και ο/η αιτών/ουσα δε δύναται να συμμετάσχει στις 
εν λόγω εξετάσεις. 

δ)  Να συντάξουν  για  κάθε  υποψήφιο/α  πρόταση ικανότητας συμμετοχής  στις 
εξετάσεις (Υπόδειγμα Δ), λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσιακή απόδοση, το ζήλο και 
το ενδιαφέρον για την Υπηρεσία, την πειθαρχικότητα και τη διαγωγή, όπως τα στοιχεία 
αυτά προκύπτουν  από  τις  υπηρεσιακές  εκθέσεις  και  τα  λοιπά  στοιχεία  του  ατομικού 
φακέλου (περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 82/2006). 
Για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας και τη γνωμάτευση σ' αυτές, εφαρμόζονται 
ανάλογα οι  διατάξεις  για  τη σύνταξη  των εκθέσεων  ικανότητας αστυφυλάκων  (άρθρα 
36 και επόμενα του π.δ. 15/1986 – Φ.Ε.Κ. Α΄- 8). 
Διευκρινίζεται  ότι,  με  την  υπ’  αριθ.  2823/2018  Απόφαση  του  Γ΄  Τμήματος  του 
Συμβουλίου  της  Επικρατείας,  ακυρώθηκαν  τα  άρθρα  2  και  3  του π.δ.  3/2013,  με  τα 
οποία είχαν προστεθεί διατάξεις στα άρθρα 1 του π.δ. 82/2006 και 9 του π.δ. 4/1995,
ορίζοντας ότι: «δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, όσοι/ες έχουν τεθεί σε 
κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, 
εφόσον μέχρι την έναρξη των εξετάσεων εξακολουθούν να τελούν σε διαθεσιμότητα ή 
δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση του οικείου πειθαρχικού 
συμβουλίου». 
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Επομένως, για τις περιπτώσεις υποψηφίων που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας 
κατ’  άρθρο 15  του π.δ.  120/2008 ή  έχουν  εκκρεμείς πειθαρχικές  υποθέσεις  ενώπιον 
του  πειθαρχικού  συμβουλίου,  γίνεται  δεκτή  η  αίτησή  τους  και  συντάσσεται  πρόταση
ικανότητας  συμμετοχής  ή  μη  συμμετοχής  (κατά περίπτωση)  στις  εξετάσεις 
(Υπόδειγμα Δ). 
Επισημαίνεται  ότι,  οι  Διοικητές  ή  οι  Διευθυντές  των  Υπηρεσιών  που  δέχονται  τα 
δικαιολογητικά  οφείλουν  να παρακολουθούν  την  πορεία  της  υπόθεσης  καθενός  από 
τους εν λόγω υποψηφίους, καθώς και όλων των υπολοίπων υποψηφίων τους, ακόμη 
και εάν αυτοί αποσπαστούν ή μετακινηθούν προσωρινά και να ενημερώνουν για κάθε 
εξέλιξη, άμεσα και  ιεραρχικά, τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων 
Πόρων/Α.Ε.Α. Οι  αναφορές για  το  ζήτημα αυτό διαβιβάζονται  στην προαναφερόμενη 
επιτελική Υπηρεσία του Αρχηγείου. 
Οι αρνητικές προτάσεις να είναι ορθές, σύννομες,  εμπεριστατωμένες, πλήρεις
και ειδικά αιτιολογημένες, με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία που τηρούνται στον 
ατομικό φάκελο  του/της αστυνομικού που υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στις  εξετάσεις 
και τα οποία θα τεκμηριώνουν τη διατύπωση των αρνητικών κρίσεων. 
Παράλειψη αναφοράς  σοβαρών  πειθαρχικών  ποινών  ή  εκκρεμών  πειθαρχικών 
υποθέσεων, οι οποίες συνιστούν λόγους υποβολής αρνητικής πρότασης, (σύμφωνα με 
την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 82/2006),  έχει ως συνέπεια την
αναζήτηση και σε συντρέχουσα περίπτωση,  τον καταλογισμό πειθαρχικών
ευθυνών. 

ε) Να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι 24/07/2020, στις άμεσα προϊστάμενες Υπηρεσίες 
επιπέδου Διεύθυνσης, τα δικαιολογητικά και τις προτάσεις ικανότητας των υποψηφίων, 
στις οποίες να επισυνάπτεται και αντίγραφο του Α΄ και Β΄ μέρους του ατομικού  τους 
βιβλιαρίου, με  εξαίρεση  τις σελίδες που αφορούν άδειες, μεταθέσεις και μετακινήσεις 
(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). 
Δικαιολογητικά  υποψηφίων  που  τυχόν  τους  κατατεθούν,  για  τους/τις  οποίους/ες  δεν 
είναι αρμόδιοι  να συντάξουν προτάσεις  ικανότητας,  να  τα αποστείλουν  (μέσω P.o.L.) 
στις αρμόδιες για τη σύνταξη των προτάσεων Υπηρεσίες. 

στ)  Να διενεργήσουν  έλεγχο  επί  του  συνόλου  των  κατατιθέμενων  φωτοαντιγράφων 
πτυχίων στις Υπηρεσίες τους (άρθρο 28 του ν. 4305/2014). Αποτελέσματα του ελέγχου 
να υποβάλουν στις άμεσα προϊστάμενες Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης. 

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 Προϊστάμενοι των ανωτέρω Υπηρεσιών, υποχρεούνται: 
α) Να μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση στοιχείων ή για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων 
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στα δικαιολογητικά των υποψηφίων, μετά την παραλαβή τους και πριν τη διαβίβασή τους 
στη  Διεύθυνση  Εκπαίδευσης  και  Ανάπτυξης  Ανθρωπίνων  Πόρων/Α.Ε.Α.,  ορίζοντας 
αρμόδιο προς τούτο, κατά την κρίση τους αξιωματικό ή βαθμοφόρο. 
Εφιστάται  ιδιαίτερα  η  προσοχή  για  τον  τελικό  και  λεπτομερή έλεγχο των
δικαιολογητικών των υποψηφίων προ της υποβολής τους,  καθόσον
επανειλημμένα  έχουν  διαπιστωθεί  παραλείψεις  κατά  τη  συμπλήρωση  των
δικαιολογητικών,  αλλά  και  παραλείψεις  αναφοράς  σοβαρών  πειθαρχικών  ποινών  ή
εκκρεμών  πειθαρχικών  ή  και  ποινικών  υποθέσεων,  με  αποτέλεσμα  να  προκαλείται
δυσλειτουργία στην Υπηρεσία και άσκοπη αλληλογραφία. 

β)  Να  υποβάλουν  στη  Διεύθυνση  Εκπαίδευσης  και  Ανάπτυξης  Ανθρωπίνων 
Πόρων/Α.Ε.Α.,  ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ  μέχρι  την  14/08/2020,  συγκεντρωτικές 
ονομαστικές καταστάσεις,  με αλφαβητική σειρά  (συντάσσοντας διαβιβαστικό σε 
μορφή html αρχείου στην ηλεκτρονική εφαρμογή του P.o.L. «Ηλεκτρονική 
Αλληλογραφία», σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ε) καθώς και φωτοαντίγραφα των πτυχίων 
τους με συνημμένη την πράξη ισοτιμίας, που απαιτείται για: 
i) Τους/τις υποψήφιους/ες που κρίνονται ομόφωνα ΙΚΑΝΟΙ για τη συμμετοχή τους στις 

εξετάσεις, με ανάλογη ένδειξη για όσους/ες δήλωσαν ότι επιθυμούν να εξετασθούν 
σε μία ή περισσότερες από τις προαναφερόμενες ξένες γλώσσες (Υπόδειγμα ΣΤ). 

ii)  Τους/τις  υποψήφιους/ες  που  κρίνονται  ομόφωνα ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ  για  τη  συμμετοχή 
τους στις εξετάσεις ή για την ικανότητα των οποίων υπάρχει διαφωνία μεταξύ των 
αρμοδίων για τη σύνταξη και υποβολή των προτάσεων ικανότητας, μαζί με όλα τα 
δικαιολογητικά (Υπόδειγμα Ζ). 

Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, που κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ (αιτήσεις 
συμμετοχής, πτυχία ή διπλώματα, θετικές προτάσεις ικανότητας και λοιπά στοιχεία του 
ατομικού φακέλου των υποψηφίων), ΔΕΝ υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
και  Ανάπτυξης  Ανθρωπίνων  Πόρων/Α.Ε.Α.,  αλλά  παραμένουν  στο  αρχείο  των 
Υπηρεσιών  των  αιτούντων.  Εξαιρούνται  τα  δικαιολογητικά  των  υποψηφίων  που 
κρίθηκαν  ΙΚΑΝΟΙ  και  τελούν  σε  κατάσταση  διαθεσιμότητας  ή  έχουν  παραπεμφθεί 
ενώπιον  του  Πειθαρχικού  Συμβουλίου,  τα οποία υποβάλλονται  στη  Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. 
Επιπλέον, χωρίς να παρακαμφθούν οι διαδικασίες των προηγουμένων περιπτώσεων i)
και  ii),  να  καταχωρίσουν,  ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ μέχρι την 14/08/2020,  στην  Εφαρμογή 
«ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  – Προκήρυξη εξετάσεων για την προαγωγή 
αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση 
αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων (ανακριτικού 
υπαλλήλου), για κάλυψη υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, έτους 2020», η οποία 
βρίσκεται  στο  σύνδεσμο  «Εφαρμογές  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  εξουσιοδοτήσεις  ή  οδηγίες  χρήσης  της  εφαρμογής,  οι  χειριστές  αυτής  να 
απευθύνονται  στο  Διοικητή  ή  στο  Γραμματέα  της  Υπηρεσίας,  οι  οποίοι,  μόνο  εάν 
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συνεχίζουν  να  αντιμετωπίζουν  προβλήματα,  να  απευθύνονται  στους  περιφερειακούς 
χειριστές των Διευθύνσεων (TopUsers). 
  Στην περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος στα προσωπικά στοιχεία κάποιου/ας εκ των 
υποψηφίων  (μητρώο, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο),  οι  χειριστές  των  καταχωρίσεων 
να  απευθύνονται  άμεσα  στη  Διεύθυνση  Αστυνομικού  Προσωπικού/Α.Ε.Α.  και  στα 
τηλέφωνα 210-6925505, PoL 1031230 για την ορθή αλλαγή των στοιχείων του/της. 

γ) Να αναφέρουν ΑΡΝΗΤΙΚΑ στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων 
Πόρων/Α.Ε.Α., σε περίπτωση που ΔΕΝ υπάρχουν υποψήφιοι/ες. 

δ) Να αναφέρουν αμέσως και ιεραρχικά μέσω P.o.L. στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και
Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α.,  τις ανακλήσεις συμμετοχής  των υποψηφίων 
στις  εξετάσεις  κοινοποιώντας  στη  Σχολή  Μετεκπαίδευσης  και  Επιμόρφωσης 
Ελληνικής Αστυνομίας για όσους/ες υποψηφίους/ες διαγωνισθούν στην Αθήνα και στη 
Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας για 
όσους/ες υποψηφίους/ες διαγωνισθούν στη Βέροια. 
Επισημαίνεται ότι ανακλήσεις αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων γίνονται 
δεκτές, το αργότερο μέχρι την 09/11/2020 και για το λόγο αυτό οι υποψήφιοι/ες 
αστυνομικοί να ενημερωθούν ενυπογράφως. Οι δηλώσεις ανάκλησης να τηρούνται 
στο αρχείο των Υπηρεσιών που υποβλήθηκαν. 

ε)  Να  αποστείλουν  στη  Διεύθυνση  Εκπαίδευσης  και  Ανάπτυξης  Ανθρώπινων 
Πόρων/Α.Ε.Α.  συγκεντρωτικά αποτελέσματα με ονομαστικές καταστάσεις του 
ελέγχου  γνησιότητας  επί  του συνόλου  των  κατατιθέμενων φωτοαντιγράφων πτυχίων 
που διενήργησαν οι υφιστάμενες Υπηρεσίες. 

5. Τόπος και χρόνος διενέργειας των εξετάσεων. 
α) Οι προαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν, για όλους/ες τους/τις υποψήφιους/ες, από 

28/11/2020 έως και 01/12/2020 στην Αθήνα και στη Βέροια, με μέριμνα και ευθύνη της 
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την εποπτεία 
και γενική ευθύνη του Γενικού Επόπτη Εξετάσεων και  το συντονισμό της Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., σύμφωνα με το πρόγραμμα, 
το οποίο παρατίθεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

β) Επισημαίνεται ότι  στη Βέροια  διαγωνίζονται  όλοι/ες  οι  υποψήφιοι/ες  αστυφύλακες, 
υπαρχιφύλακες  και  αρχιφύλακες  που  κατέχουν  οργανική  θέση  αστυφύλακα,  οι 
οποίοι/ες  υπηρετούν  στις  Περιφέρειες  της Θεσσαλίας, Μακεδονίας  και Θράκης  και 
όσοι/ες επιθυμούν, από εκείνους/ες που υπηρετούν στην Περιφέρεια της Ηπείρου και 
των νήσων Κέρκυρας, Λευκάδας και Λήμνου. 
Κατόπιν  τούτου, οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες,  των οποίων οι υποψήφιοι/ες  έχουν 
δικαίωμα  επιλογής  του  τόπου  εξετάσεων,  να  σημειώσουν  στην  κατάσταση  που  θα 
υποβάλουν  στη  Διεύθυνση  Εκπαίδευσης  και  Ανάπτυξης  Ανθρωπίνων  Πόρων/Α.Ε.Α. 
(Υπόδειγμα ΣΤ) και στην ειδική στήλη «ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ»,  την ένδειξη ΑΘΗΝΑ  ή
ΒΕΡΟΙΑ, ανάλογα με την επιθυμία του/της υποψηφίου/ας. 

6. Εξεταστέα μαθήματα – Θέματα εξετάσεων. 
α) Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται στα ακόλουθα μαθήματα: 
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i) Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος). 
ii) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (θεωρία – πρακτική άσκηση). 
iii) Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο (θεωρία – πρακτική άσκηση). 
iv) Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας). 
V)  Ξένες  γλώσσες:  Αγγλική,  Γαλλική,  Γερμανική,  Ιταλική,  Ισπανική,  Τουρκική  και 

Αραβική (προαιρετικά). 
β) Στα προαναφερόμενα μαθήματα οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται γραπτώς, η δε διάρκεια 

της  εξέτασης  κάθε  μαθήματος  ορίζεται  στις  δύο  (2)  ώρες  από  το  τέλος  της 
υπαγόρευσης/διανομής  του  θέματος  στους/στις  υποψηφίους/ες.(άρθρο 7 παρ. 3 του 
π.δ. 82/2006). 

γ) Για κάθε μάθημα δίνεται μόνο ένα (1) θέμα που αποτελείται από μία (1) ή περισσότερες 
ερωτήσεις, τις οποίες οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να αναπτύξουν. 

δ) Στα μαθήματα του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου και Δικονομικού Ποινικού Δικαίου, το 
θέμα αποτελείται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Το πρακτικό δεν εξάγεται από το
θεωρητικό, συμπεριλαμβάνεται όμως στην καθορισμένη εξεταστέα ύλη. 
Το θεωρητικό και πρακτικό είναι ισοδύναμα και καθένα βαθμολογείται στη δεκαβάθμια 
κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10). Το άθροισμα των δύο (2) βαθμών δίνει το βαθμό 
του μαθήματος (παρ. 7 του άρθρου 7 του π.δ. 82/2006). 

ε) Η εξεταστέα ύλη κατά μάθημα καθορίζεται ως ακολούθως: 
i).Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος). 

Δίνεται  για  ανάπτυξη  ένα  ζήτημα  που  αναφέρεται  σε  γενικό  θέμα  με  περιληπτικό 
τίτλο.  Για  τη  βαθμολογία  του  μαθήματος  αυτού  λαμβάνεται  ιδιαίτερα  υπόψη  η 
ευρύτητα  των γνώσεων, η  ορθή  και ακριβής διατύπωση  των  ιδεών, η ορθογραφία 
και η σύνταξη. 

ii). Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο. 
Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται στην ακόλουθη ύλη του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει 
κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης: 
Από το Γενικό Μέρος: 
- Βασικές Αρχές (άρθρα 1 και 2). 
- Σχέση του Κώδικα με τους ειδικούς νομούς και επεξήγηση όρων (άρθρα 12 και 13). 
- Η πράξη (άρθρα 14 έως και 18). 
- Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης (άρθρα 20 έως και 25). 
- Η Υπαιτιότητα (άρθρα 26 έως και 30). 
- Λόγοι άρσης του καταλογισμού (άρθρα 31 έως και 34). 
- Απόπειρα (άρθρα 42 και 44). 
- Συμμετοχή (άρθρα 45 έως και 48). 
- Κύριες ποινές (άρθρα 50 έως και 55). 
- Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά (άρθρο 82Α) 
- Συρροή εγκλημάτων (άρθρα 94, 96, 96Α και 98). 
- Παραγραφή εγκλημάτων (άρθρα 111 έως και 113). 
- Παραίτηση από την έγκληση (άρθρα 114 έως και 117). 
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- Παραγραφή ποινών (άρθρα 118 και 119). 
- Ειδικές διατάξεις για ανήλικους (άρθρα 121, 126 και 127). 
Από το Ειδικό Μέρος: 
- Δωροδοκία πολιτικών προσώπων (άρθρο 159Α). 
- Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας (άρθρα 167 έως και 170, 172 έως και 
175, 177 έως και 180). 
- Εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης (άρθρα 183, 184, 186 έως και 187Γ). 
- Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής και ένσημα (άρθρα 207, 
208, 208Α, 208Β, 208Γ, 211 και 213). 
- Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (άρθρα 216, 217, 220, 221 και 222). 
- Εγκλήματα σχετικά με την απονομή Δικαιοσύνης (άρθρα 224, 226, 227, 229 έως 
και 232). 
- Χρήση της υπηρεσίας για ιδιωτικό όφελος (άρθρα 235, 236, 237, 237Α και 237Β) 
- Κατάχρηση υπαλληλικής ιδιότητας (άρθρα 239, 241, 242, 259, 263, 263Α). 
- Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (άρθρα 264, 265, 270 και 272). 
- Εγκλήματα βλάβης της ζωής του ανθρώπου (άρθρα 299 έως και 303). 
- Προσβολές του εμβρύου (άρθρο 304) 
- Εγκλήματα διακινδύνευσης της ζωής (άρθρα 306 και 307). 
- Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας (άρθρα 308 έως και 315). 
- Εγκλήματα  κατά  της  προσωπικής  ελευθερίας  (άρθρα  322,  323Α,  324,  325,  330, 
331, 333 και 334). 
-Εγκλήματα  κατά  της  γενετήσιας  ελευθερίας  και  εγκλήματα  οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 έως και 339, 342 έως και 345, 348 
έως και 349, 350Α, 351Α, 352Α, 352Β και 353). 
- Εγκλήματα κατά της τιμής (άρθρα 361, 362, 363, 365 έως και 368). 
- Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372, 374, 374Α, 375, 377, 378, 380, 381). 
- Εγκλήματα κατά της περιουσίας (άρθρα 385, 386, 386Α, 390 και 394). 

iii). Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο. 
Οι  υποψήφιοι/ες  εξετάζονται  στην ακόλουθη ύλη  του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,
όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης: 
- Άσκηση της ποινικής δίωξης και ανεξαρτησία της αρχής που την ασκεί (άρθρο 27). 
- Γενικοί και ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι (άρθρο 31). 
- Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης (άρθρα 37, 38, 40 έως και 44). 
- Αποχή από την ποινική δίωξη. Αποχή υπό όρους (άρθρα 45 και 46). 
- Έγκληση (άρθρα 51 έως και 55). 
- Κατηγορούμενοι (άρθρα 72 και 73). 
- Δικαιώματα των διαδίκων (άρθρα 89 έως και 108). 
- Εκθέσεις (άρθρα 148 έως και 153). 
- Κοινοποιήσεις και επιδόσεις (άρθρα 154 έως και 165) 
- Προθεσμίες (άρθρα 166 έως και 169). 
- Ακυρότητες (άρθρα 170 έως και 176). 
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- Οι αποδείξεις. Γενικοί ορισμοί (άρθρα 177 και 178). 
- Ενδείξεις και Αυτοψία (άρθρα 179 έως και 182) 
- Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι (άρθρα 183, 184, 185, 188 και 189). 
- Μάρτυρες (άρθρα 209 έως και 213, 217 έως και 229). 
- Διερμηνείς (άρθρα 233 έως και 236). 
- Ανάκριση. Γενικοί ορισμοί (άρθρα 239 έως και 242). 
- Προκαταρκτική εξέταση (άρθρα 243 και 244). 
- Προανάκριση (άρθρο 245). 
- Κυρία ανάκριση (άρθρα 246 και 247). 
- Ανακριτικές πράξεις. Γενικές Διατάξεις (άρθρα 251 και 252). 
- Έρευνες. Ειδικές ανακριτικές πράξεις (άρθρα 253 έως και 259). 
- Απολογία του κατηγορουμένου (άρθρα 270 έως και 274). 
- Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου (άρθρα 275 έως και 281). 
- Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω. (άρθρα 418 έως και 421). 

iv). Αστυνομικό Δίκαιο(Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας). 
Οι  υποψήφιοι/ες  εξετάζονται  σε  ένα  θέμα,  το  οποίο  περιέχει  μία  ή  περισσότερες
ερωτήσεις από την ακόλουθη ύλη του Αστυνομικού Δικαίου, όπως ισχύει κατά το 
χρόνο δημοσίευσης της παρούσαςπροκήρυξης: 
Ν.1481/84 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ -152). 
- Δημόσιοι υπόλογοι (άρθρο 16). 
- Υποχρεωτική υπηρεσία (άρθρο 35). 
- Δωσιδικία αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 40). 
Ν.4249/2014  «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» (Φ.Ε.Κ. Α΄ -73). 
- Αποστολή (άρθρο 11). 
- Χαρακτήρας Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 13). 
- Διοίκηση (άρθρο 36). 
Π.δ.120/ 2008 Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυν. Προσωπικού (Φ.Ε.Κ. Α -182). 
- Έκταση εφαρμογής (άρθρο 1). 
- Γενικά περί πειθαρχίας (άρθρο 2). 
- Γενικές Αρχές (άρθρο 3). 
- Έννοια πειθαρχικού παραπτώματος (άρθρο 4). 
- Πειθαρχικές ποινές (άρθρο 5). 
- Διάρκεια πειθαρχικής ευθύνης (άρθρο 6). 
- Παραγραφή των πειθαρχικών παραπτωμάτων (άρθρο 7). 
- Εφαρμογές Κανόνων και Αρχών του Ποινικού Δικαίου (άρθρο 8). 
- Επιμέτρηση της ποινής (άρθρο 9). 
- Παραπτώματα που επισύρουν ποινή Απόταξης (άρθρο 10). 
- Παραπτώματα που επισύρουν ποινή αργίας με απόλυση (άρθρο 11). 
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- Παραπτώματα που επισύρουν ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύση (άρθρο 12). 
- Παραπτώματα που επισύρουν ποινή προστίμου (άρθρο 13). 
- Παραπτώματα που επισύρουν ποινή επίπληξης (άρθρο 14). 
- Διαθεσιμότητα (άρθρο 15). 
- Θέση εκτός υπηρεσίας (άρθρο 17). 
- Άσκηση πειθαρχικής δίωξης (άρθρο 21). 
- Αρμόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης (άρθρο 22). 
- Καταγγελίες κατά των αστυνομικών (άρθρο 23). 
- Προκαταρκτική Διοικητική εξέταση (άρθρο 24). 
- Απ’ ευθείας κλήση σε απολογία (άρθρο 25). 
- Ένορκη Διοικητική Εξέταση (άρθρο 26). 
- Κωλύματα για διενέργεια διοικητικών εξετάσεων (άρθρο 28). 
- Πόρισμα Διοικητικών Εξετάσεων (άρθρο 29). 
- Ταξινόμηση και αρίθμηση των εγγράφων της διοικητικής εξέτασης (άρθρο 30). 
- Γνωματεύσεις επί των Πορισμάτων των διοικητικών εξετάσεων (άρθρο 32). 
- Σύνταξη εκθέσεων - Επιδόσεις εγγράφων της προδικασίας (άρθρο 33). 
- Διαδικασία μετά την Προκαταρκτική Διοικητική Εξέταση (Π.Δ.Ε.) (άρθρο 38). 
- Διαδικασία μετά την Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) (άρθρο 39). 
- Δικαιώματα εγκαλουμένου ενώπιον πειθαρχικού Συμβουλίου (άρθρο 41). 
- Σχέση πειθαρχικής προς ποινική δίκη (άρθρο 48). 
- Επανάληψη πειθαρχικής δίκης (άρθρο 49). 
- Προσφυγή κατά αποφάσεων μονομελών πειθαρχικών οργάνων (άρθρο 51). 
- Αρμόδιοι για την εκδίκαση των προσφυγών (άρθρο 52). 
- Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων – έκτιση ποινών (άρθρο 54). 
- Διαγραφή ποινών (άρθρο 56). 
Π.δ.27/1986 Άδειες Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης (Φ.Ε.Κ. Α -11). 
- Διάκριση αδειών (άρθρο 1). 
- Κανονική άδεια (άρθρο 2). 
- Βραχεία άδεια (άρθρο 4). 
- Αναστολή- περιορισμός και ανάκληση αδειών (άρθρο 12). 
- Υπολογισμός αδειών - Ημέρες πορείας (άρθρο 16). 
- Φύλλο αδείας - Υποχρεώσεις αδειούχων (άρθρο 17). 
- Παράταση άδειας (άρθρο 18). 
- Ασθένεια αδειούχων (άρθρο 19). 
- Εμφάνιση αδειούχου ενώπιον δικαστηρίων (άρθρο 21). 
-  Άδειες  αστυνομικού  προσωπικού  που  προσωρινά  μετακινείται,  μετατίθεται  ή 
εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίκη ή διοικητική εξέταση (άρθρο 22). 
- Περιβολή αδειούχων - Παράδοση οπλισμού (άρθρο 23). 
Π.δ.622/1985 «Ηθικές αμοιβές προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης» (Φ.Ε.Κ. Α -231). 
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- Έννοια ηθικής αμοιβής (άρθρο 1). 
- Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας (άρθρο 4). 
- Αστυνομικός Σταυρός (άρθρο 5). 
- Εύφημη μνεία (άρθρο 11). 
- Ευαρέσκεια (άρθρο 12). 
- Έπαινος (άρθρο 13). 
Π.δ.538/1989 «Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Αστυνομικού Προσωπικού 
του Υ.Δ.Τ.» (Φ.Ε.Κ. Α -224). 
- Όρκος αστυνομικών (άρθρο 1). 
- Κανόνες υπηρεσιακής συμπεριφοράς (άρθρο 2). 
- Γενικές υποχρεώσεις(άρθρο 3). 
- Άσκηση άλλου επαγγέλματος ή έργου με αμοιβή (άρθρο 5). 
- Ανακοινώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (άρθρο 6). 
- Περιβολή στολής (άρθρο 7). 
- Διαμονή αστυνομικού προσωπικού στα οικήματα των Υπηρεσιών (άρθρο 17). 
Π.δ.141/1991 «Αρμοδιότητες Οργάνων και Υπηρεσιακές Ενέργειες του 
προσωπικού του Υ.Δ.Τ. και θέματα Οργάνωσης Υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. Α -58). 
- Διοικητές Αστυνομικών Σταθμών (άρθρο 32). 
- Περιπτώσεις υποβολής παραπόνων (άρθρο 45). 
- Προϋποθέσεις και διαδικασία υποβολής παραπόνων (άρθρο 46). 
- Συγκεντρώσεις αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 56). 
- Επιφυλακή αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 57). 
- Αξιωματικός υπηρεσίας (άρθρο 59). 
- Καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας (άρθρο 60). 
- Φρουρά κρατητηρίου (άρθρο 66). 
- Αξιωματικός επιθεώρησης (άρθρο 82). 
- Αστυνομικό σημειωματάριο (άρθρο 83). 
- Υποχρέωση για αναφορά (άρθρο 84). 
- Προληπτική ενέργεια (άρθρο 94). 
- Κατασταλτική ενέργεια (άρθρο 95). 
- Αστυνομικές έρευνες (άρθρο 96). 
- Προστασία ανηλίκων (άρθρο 97). 
- Παράσταση σε δημόσια θεάματα (άρθρο 104). 
- Παράσταση σε αθλητικές εκδηλώσεις (άρθρο 105). 
- Περιπτώσεις που επιτρέπεται η σύλληψη (άρθρο 107). 
- Τόπος και χρόνος σύλληψης (άρθρο 108). 
- Συλλήψεις αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 111). 
- Έννοια και διακρίσεις συναθροίσεων και συγκεντρώσεων (άρθρο 129). 
- Παράσταση της Αστυνομίας στις συναθροίσεις και συγκεντρώσεις (άρθρο 130). 
- Καθήκοντα κατά τις συνεδριάσεις (άρθρο 140). 
- Καθήκοντα πριν από την παραλαβή των κρατουμένων (άρθρο 146). 
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- Υποχρεώσεις μετά την παραλαβή (άρθρο 147). 
- Δημοσιεύσεις (άρθρο 179). 
Π.δ.254/2004 «Κώδικας δεοντολογίας του αστυνομικού» (Φ.Ε.Κ. Α - 238). 
- Γενικές υποχρεώσεις (άρθρο 1). 
- Συμπεριφορά κατά την αστυνομική δράση (άρθρο 2). 
- Συμπεριφορά κατά τη σύλληψη και κράτηση πολιτών (άρθρο 3). 
- Συμπεριφορά κατά την προανάκριση (άρθρο 4). 
- Εξυπηρέτηση των πολιτών (άρθρο 5). 
- Ο αστυνομικός ως δημόσιος λειτουργός (άρθρο 6). 
Π.δ.100/2003 «Τοποθετήσεις – Μεταθέσεις – Αποσπάσεις και λοιπές 
Μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού» (Φ.Ε.Κ. Α -94). 
- Διαδικασία δήλωσης τόπου συμφερόντων (άρθρο 5) 
- Μεταθέσεις νεοπροαχθέντων Αρχιφυλάκων (άρθρο 15). 
- Φύλλο πορείας (άρθρο 21). 
- Θεώρηση φύλλου πορείας ( άρθρο 22). 
- Προθεσμία αναχώρησης ( άρθρο 23). 
- Εγγραφοδιαγραφή μετακινούμενων (άρθρο 26). 
Π.δ.178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Φ.Ε.Κ. Α - 281). 
- Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 1). 
- Έδρα – αποστολή – γενική διάρθρωση (άρθρο 2). 
- Υπαγωγή, αποστολή, διάρθρωση, έδρα, τοπική αρμοδιότητα (άρθρο 36). 
- Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (άρθρο 37). 
- Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης (άρθρο 38). 
-  Διάρθρωση  –  Αρμοδιότητες  Επιτελείου  Γενικής  Περιφερειακής  Αστυνομικής 
Διεύθυνσης (άρθρο 39). 
- Αποστολή – Έδρα - Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών 
(άρθρο 40). 
- Αρμοδιότητες – καθήκοντα προσωπικού (άρθρο 60). 
Υπ’ αριθ. 7012/6/103 από 05/07/2009 Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας «Στολή Αστυνομικού Προσωπικού» (Φ.Ε.Κ. Β-1426). 
- Διακριτικά του βαθμού του Αρχιφύλακα (άρθρο 58). 
- Διακριτικά του βαθμού του Υπαρχιφύλακα (άρθρο 59). 
- Διακριτικό, δηλωτικό ταυτότητας (αριθμοί μητρώου) αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων 
και αστυφυλάκων (άρθρο 60). 
- Εμφάνιση – Παράσταση αστυνομικών με στολή (άρθρο 64). 

v). Ξένες Γλώσσες (Προαιρετικά) 
Στις  ξένες  γλώσσες  οι  υποψήφιοι/ες  εξετάζονται  στην  ύλη  που  εξετάζονται  οι 
υποψήφιοι για την πιστοποίηση της καλής γνώσης της ξένης γλώσσας επιπέδου Β2,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2740/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄-186), όπως ισχύει κάθε φορά. 
Η  εξέταση  αποτελείται  από  τις  ακόλουθες  ασκήσεις,  για  τις  οποίες  παρέχεται 
χρονικό περιθώριο δύο (2) ωρών: 
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  Κατευθυνόμενηέκθεση. 
Δίνεται  ένα  κείμενο  με  σχόλια  και  ζητούνται  οι  απόψεις  του/της  υποψηφίου/ας, 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές. 
  Άσκηση κατανόησης κειμένου. 

Δίνεται  ένα  κείμενο  τριακοσίων  (300) περίπου  λέξεων από βιβλία  ειδικά γραμμένα 
για  τις  εξετάσεις  του  FIRST  CERTIFICATE  για  την  αγγλική  ή  αντιστοίχου  για  τις 
άλλες  γλώσσες  ή  άλλα  σχετικά  βιβλία.  Κάτω  από  το  κείμενο  υπάρχουν  περίπου 
πέντε  (5)  ερωτήσεις  που  πρέπει  να  απαντηθούν  σύμφωνα  με  το  κείμενο.  Οι 
ερωτήσεις  αυτές  μπορεί  να  απαντηθούν  και  με  το  σύστημα  της  πολλαπλής 
επιλογής. Χρόνος για απάντηση είκοσι (20΄) λεπτά της ώρας. 
Άσκηση για συμπλήρωση λέξεων σε κενά κειμένου. 
Δίνεται κείμενο διακοσίων  (200) περίπου λέξεων, μέσα στο οποίο υπάρχουν κενά, 
τα  οποία  καλούνται  να συμπληρώσουν οι  υποψήφιοι/ες. Χρόνος για συμπλήρωση 
είκοσι (20΄) λεπτά της ώρας. 
Άσκηση για απόδοση προτάσεων με διαφορετικό τρόπο, χωρίς να αλλάξει 

το νόημα. 
Δίνονται  πέντε  (5)  προτάσεις  στην  ξένη  γλώσσα  και  ζητείται  από  τους/τις 
υποψήφιους/ες να σχηματίσουν νέες αντίστοιχες προτάσεις με το ίδιο νόημα, για τις 
οποίες δίνονται οι αρχικές λέξεις (μία έως τρεις). Χρόνος για απάντηση είκοσι (20΄) 
λεπτά της ώρας. 

7. Βαθμολογία εξεταζομένων μαθημάτων. 
α)  Για  τη  βαθμολόγηση  των  γραπτών  των  εξεταζόμενων  μαθημάτων,  συγκροτούνται 

εξεταστικές επιτροπές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 
82/2006. 
Κάθε  μέλος  της  εξεταστικής  επιτροπής,  αρχής  γενομένης  από  τον  οικείο  καθηγητή, 
αξιολογεί κάθε γραπτό και βαθμολογεί αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις ρυθμίσεις των 
διατάξεων των παραγράφων 6 έως 8 του άρθρου 7 του π.δ.82/2006. Η βαθμολογία 
καταχωρείται  σε  ειδική  κατάσταση  για  κάθε  μέλος,  που  καταρτίζεται  με  βάση  τον 
αύξοντα  αριθμό  των  γραπτών.  Αν  η  βαθμολογία  ενός  μέλους  διαφέρει  από  τη 
βαθμολογία  των  άλλων  μελών  περισσότερο  από  δύο  (2)  βαθμούς  γίνεται
επανεξέταση του γραπτού  από  τα  μέλη  της  επιτροπής  και  αναθεώρηση  της
βαθμολογίας για την άρση της διαφοράς. Σε περίπτωση που δεν αίρεται η διαφορά, ο
βαθμός  των  μελών  προσαρμόζεται  υποχρεωτικά  στο  βαθμό  του  καθηγητή  με  τη 
διαφορά των δύο (2) μονάδων (Άρθρο 17 παρ. 3 του π.δ. 82/2006). 

β) Ο βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των μελών της 
εξεταστικής επιτροπής. Ο γενικός βαθμός επιτυχίας  κάθε υποψηφίου/ας προκύπτει 
από  το  άθροισμα  των  βαθμών  όλων  των  μαθημάτων  και συμπεριλαμβάνει τις 
μονάδες που προκύπτουν άνω του σαράντα πέντε  (45)  του αθροίσματος των 
βαθμών της επιτροπής,  για κάθε ξένη γλώσσα,  σύμφωνα  με  την  παρ.  6 του 
άρθρου 18 του π.δ. 82/2006, όπως ισχύει. 

γ)  Επιτυχών θεωρείται  ο/η  υποψήφιος/α  που  λαμβάνει  τη  βάση τριάντα  (30)  στο 
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μάθημα της Έκθεσης Ιδεών και συγκεντρώνει το 50% της συνολικής βαθμολογίας στα 
εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τις ξένες γλώσσες. 

δ)  Πέραν  των  προβλεπομένων  στις  διατάξεις  του  άρθρο  17  παρ.  3  του  π.δ.  82/2006 
επιτρέπεται η αναβαθμολόγηση του γραπτού υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
(άρθρο 18Α του π.δ. 82/2006). 

Συγκεκριμένα  κάθε  υποψήφιος/α  που  συμμετείχε  στις  γραπτές  εξετάσεις  των 
εξεταζομένων μαθημάτων και συγκεντρώνει το 40% της συνολικής βαθμολογίας σε 
αυτά, εκτός από τις ξένες γλώσσες, ανεξαρτήτως εάν έλαβε ή όχι τη βάση τριάντα (30)
στο μάθημα της Έκθεσης Ιδεών, δύναται να υποβάλει αίτημα αναβαθμολόγησης σε 
ένα (1) ή περισσότερα από τα μαθήματα στα οποία εξετάσθηκε, μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση των βαθμολογιών 
και του τελευταίου μαθήματος. Οι υποψήφιοι/ες που υπάγονται στην περίπτωση γ΄ της 
παραγράφου  5  του  άρθρου  9  του  π.δ.  82/2006,  δεν  έχουν  δικαίωμα  υποβολής 
αιτήματος αναβαθμολόγησης. Το αίτημα αναβαθμολόγησης υποβάλλεται από τον/την 
ίδιο/α  τον/την  υποψήφιο/α  στην  Υπηρεσία  του/της,  διαβιβάζεται  (μέσω  PoL)
αυθημερόν  και  ιεραρχικά  στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης  και  Ανάπτυξης Ανθρωπίνων 
Πόρων/Α.Ε.Α.  και  δεν  ανακαλείται  για  κανένα  λόγο.  Αιτήματα  υποψηφίων  για 
αναβαθμολόγηση  γραπτού  που  περιέρχονται  στη  Διεύθυνση  Εκπαίδευσης  και 
Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α.  τα  οποία  δεν πληρούν  τις προϋποθέσεις  του 
πρώτου  εδαφίου  της παραγράφου 1  του άρθρου 18Α  του π.δ. 82/2006,  δεν  γίνονται
δεκτά και απορρίπτονται με απόφαση του Διευθυντή αυτής. 
Επεξηγηματικά,υποψήφιος/α ο/η οποίος/α συγκεντρώνει το 40% της συνολικής
βαθμολογίας  (ήτοι, 96 μονάδες τουλάχιστον σε σύνολο 240)  στα μαθήματα Έκθεση 
Ιδεών,  Ουσιαστικό  Ποινικό  Δίκαιο,  Δικονομικό Ποινικό  Δίκαιο  και  Αστυνομικό  Δίκαιο, 
ακόμη  και  εάν  έλαβε βαθμολογία  κατώτερης  της βάσης  τριάντα  (30)  στο μάθημα  της
Έκθεσης Ιδεών, έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα αναβαθμολόγησης για ένα (1) ή 
περισσότερα από  τα  μαθήματα στα οποία  εξετάσθηκε  (κύρια και ξένες γλώσσες)  και 
μέσα στην ως άνω αποκλειστική προθεσμία. 
Οι  βαθμοί  που  προκύπτουν  από  την  επιτροπή  αναβαθμολόγησης  αποτελούν  την
οριστική βαθμολογία  του  γραπτού  και  βάσει  αυτών  καταρτίζεται  ο  τελικός  πίνακας 
αποτελεσμάτων, με την διευκρίνιση ότι είναι ο μοναδικός πίνακας αποτελεσμάτων και 
δεν  καταρτίζεται  άλλος  αντίστοιχος  σε  προγενέστερο  στάδιο.  Κατά  την  ως  άνω 
περίπτωση  η  βαθμολογία  της  εξεταστικής  επιτροπής  δεν λαμβάνεται υπόψη.  Νέα 
αίτηση  αναβαθμολόγησης  του  γραπτού  δεν είναι επιτρεπτή,  ακόμη  και  στην 
περίπτωση που η  νέα βαθμολογία είναι  χαμηλότερη  της αρχικής  (άρθρο 18Α παρ. 7 
του π.δ. 82/2006). 

ε) Σε περίπτωση που ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι/ες υποψήφιοι/ες, προηγούνται στη 
σειρά επιτυχίας οι  έχοντες/έχουσες  υψηλότερη βαθμολογία  κατά μάθημα με  τη σειρά 
που αναγράφονται στο άρθρο 7 του π.δ.82/2006. Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε όλα τα 
μαθήματα,  η  σειρά  επιτυχίας  καθορίζεται  με  κλήρωση,  που  διενεργεί  η  Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης  και  Ανάπτυξης  Ανθρωπίνων  Πόρων/Α.Ε.Α.,  παρουσία  των 
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ενδιαφερομένων, για την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό. 
στ) Μετά την εφαρμογή των οριζομένων στην προηγούμενη περίπτωση και αν προκύψει 

ισοβαθμία  για  την  κατάληψη  της  τελευταίας  θέσης,  προάγεται μόνον ο/η πρώτος/η
από  τους/τις  ισοβαθμούντες/ούσες,  η  σειρά  επιτυχίας  του/της  οποίου/ας  καθορίζεται
σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του
π.δ. 82/2006 διαδικασία. 

ζ)  Τα  γραπτά  των  προαγωγικών  εξετάσεων  θεωρούνται  απόρρητα  έγγραφα  και 
φυλάσσονται  στη  Σχολή  Μετεκπαίδευσης  και  Επιμόρφωσης  Ελληνικής  Αστυνομίας. 
Μετά  την παρέλευση  ενός  (1)  έτους  από  την  κύρωση  των πινάκων  επιτυχόντων  και 
αποτυχόντων,  τα  γραπτά  καταστρέφονται,  εκτός  εάν  υπάρχει  δικαστική  εκκρεμότητα 
(άρθρο 18 παρ. 10 του π.δ. 82/2006). 

8.Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 
α)  Οι  Υπηρεσίες  που  δέχονται  τα  δικαιολογητικά  των  υποψηφίων,  καθώς  και  οι 

προϊστάμενες Υπηρεσίες  τους, που θα υποβάλουν  τα προαναφερόμενα στοιχεία στη 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., παρακαλούνται 
για τον ενδελεχή έλεγχο αυτών,  όσον  αφορά  στην  εγκυρότητα,  συμπλήρωση, 
διόρθωση  σφαλμάτων,  παρέχοντας  τις  αναγκαίες  διευκρινίσεις  και  οδηγίες  στο 
εμπλεκόμενο στη διαδικασία προσωπικό τους. 

β)  Σοβαρές  πειθαρχικές  υποθέσεις  υποψηφίων  για  παραπτώματα,  που  διαπράχθηκαν 
μετά  τη  σύνταξη  των προτάσεων  ικανότητας  των  υποψηφίων  και  πριν  τη  διενέργεια 
των εξετάσεων, να αναφέρονται αμέσως, με γνώμη των καθ’  ιεραρχία προϊσταμένων 
στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., προκειμένου 
να τίθεται κάθε περίπτωση, ξεχωριστά, υπόψη του αρμοδίου διοικητικού οργάνου, για 
τη  λήψη  απόφασης  αναφορικά  με  τη  συμμετοχή  ή  όχι,  του/της  πειθαρχικά 
ελεγχόμενου/ης υποψηφίου/ιας, στις προαγωγικές εξετάσεις. 

γ)  Αν  μετά  από  Ένορκη  Διοικητική  Εξέταση  διαπιστωθεί  ότι  αστυφύλακας, 
υπαρχιφύλακας  και  αρχιφύλακας που  κατέχει  οργανική  θέση  αστυφύλακα, προήχθη 
στο βαθμό του αρχιφύλακα, με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, εκπίπτει 
του  βαθμού  του/της,  με  απόφαση  του  Αρχηγού  της  Ελληνικής  Αστυνομίας  και
επανέρχεται στο βαθμό και στη θέση της επετηρίδας που είχε πριν από την προαγωγή
του/της (παρ. 3 του άρθρου 19 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. επιβληθείσα ποινή «Αργίας με πρόσκαιρη
παύση», την 01/01/2012, διαγράφεται μετά από 8 έτη, ήτοι 01/01/2020. Εάν όμως μέσα 
σε αυτό το χρονικό διάστημα, λ.χ. την 01/01/2013, έχει επιβληθεί και άλλη πειθαρχική 
ποινή  (π.χ. η ποινή του προστίμου),  ο  χρόνος  διαγραφής  αυτής  της  ποινής  του 
προστίμου, επέρχεται μετά την πάροδο του χρόνου που προβλέπεται γι’ αυτή, δηλ. της 
5ετίας, ο οποίος όμως χρόνος, υπολογίζεται από τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται 
για  την  πρώτη.  Δηλαδή  η  προαναφερόμενη  επιβληθείσα  ποινή  προστίμου  την 
01/01/2013, δεν διαγράφεται την 01/01/2018, αλλά ο χρόνος διαγραφής της, αρχίζει να 
υπολογίζεται  από  την  01/01/2020,  τότε  που  διαγράφηκε  η  επιβληθείσα  προ  8ετίας 

Page 16 of 18RTF Template

27/5/2020https://tws.ydt/arxeion-xml/pages/police/prot_beta/file-get?arx-files-disposition=inline...

ΑΔΑ: 6ΣΞΨ46ΜΤΛΒ-4Ω0



(01/01/2012) ποινή της αργίας με πρόσκαιρη παύση, κ.ο.κ. 
ε) Για τον αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από τις εξετάσεις, λαμβάνεται υπόψη η 

διάπραξη  πειθαρχικού  παραπτώματος,  εφόσον  μαρτυρεί  προφανή  διαφθορά 
χαρακτήρα ή αναξιοπρεπή διαγωγή ή αδιαφορία ή βαρεία αμέλεια περί  την εκτέλεση 
των  υπηρεσιακών  καθηκόντων,  καθώς  και  η  καθ’  έξη  διάπραξη  πειθαρχικών 
παραπτωμάτων(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, σύμφωνα με την οποία δεν υπολογίζεται, 
ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο διανυόμενος χρόνος: 
Σε αργία με απόλυση. 
Των παρ’ οιουδήποτε δικαστηρίου καταγιγνωσκομένων και εκτιομένων ποινών. 
 Προσωρινής  κράτησης,  εφόσον  δεν  επακολούθησε  απαλλακτικό  βούλευμα  ή 
αθωωτική απόφαση. 

 Λιποταξίας  ή  παρανόμου  απουσίας,  εφόσον  δεν  επακολούθησε  απαλλακτικό 
βούλευμα ή αθωωτική απόφαση. 

ζ) Τα θέματα που αφορούν στην κατανομή  των υποψηφίων στις αίθουσες, στη διανομή 
γραφικής  ύλης,  στις  εξεταστικές  επιτροπές,  στις  επιτροπές  αναβαθμολόγησης,  στην 
κατάρτιση-κλήρωση  θεμάτων,  στις  υποχρεώσεις  των  υποψηφίων,  στη  διενέργεια 
εξετάσεων, στην υποβολή ενστάσεων, στη βαθμολόγηση, στην αναβαθμολόγηση, στις 
επιτροπές αποκάλυψης γραπτών, στην αποκάλυψη των  γραπτών, στην κάλυψη  των 
γραπτών σε περίπτωση αναβαθμολόγησης, στην ανακοίνωση των βαθμολογιών, στην 
σύνταξη  και  κύρωση  πινάκων  αποτελεσμάτων  και  στην  ανακοίνωση  των 
αποτελεσμάτων  και  στην  προαγωγή  των  επιτυχόντων,  καθορίζονται  από  τις  οικείες 
διατάξεις των άρθρων 8 έως 19 του π.δ. 82/2006. 

η) Κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, δεν γίνονται δεκτές αποχωρήσεις 
υποψηφίων,  πριν  την  ολοκλήρωση  της  εξέτασης  όλων  των  μαθημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων και των ξένων γλωσσών (εφόσον έχουν δηλώσει επιθυμία). 

θ) Όλοι  οι  προαγόμενοι/ες  στο  βαθμό  του  αρχιφύλακα,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
άρθρου  20  του  π.δ.  82/2006,  οι  οποίοι/ες  προέρχονται  από  αστυφύλακες, 
υπαρχιφύλακες  ή  αρχιφύλακες  που  κατείχαν  οργανική  θέση  αστυφύλακα,
παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάριο επιμόρφωσης στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης  Ελληνικής  Αστυνομίας,  η  διάρκεια  του  οποίου  δεν  μπορεί  να  είναι 
μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) εβδομάδων. Με διαταγή του αρμόδιου οργάνου, μπορεί 
να κατανέμονται σε περισσότερα του ενός Τμήματα, τα οποία λειτουργούν διαδοχικά, 
ήτοι  με  τον  προγραμματισμό  της  λειτουργίας  επόμενου  Τμήματος  μετά  τη  λήξη  του
προηγούμενου. 
Μετά  το  πέρας  του  σεμιναρίου,  οι  μετεκπαιδευόμενοι/ες  υποβάλλονται  σε  γραπτές 
εξετάσεις  στα  διδασκόμενα  μαθήματα  και  από  το  βαθμό  επίδοσης  κάθε 
μετεκπαιδευομένου/ης, καθορίζεται η σειρά εξόδου. 

ι) Οι μετακινήσεις των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις, θα πραγματοποιηθούν 
αδαπάνως για το Δημόσιο. 
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ια)  Αύξηση του αριθμού των προαγόμενων,  που καθορίζεται με την υπ’ αριθ. 
1647/20/790661 από 15/04/2020 απόφαση του Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α., 
δεν επιτρέπεται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων (άρθρο 2 π.δ. 82/2006). 

ιβ) Κατ’  εφαρμογή  της  υπ’  αριθ.  72941/09/205804 από 27/11/2009 διαταγής  (περί της 
εφαρμογής: «Ηλεκτρονική αλληλογραφία»),  η αλληλογραφία να υποβληθεί 
ηλεκτρονικά, μόνο μέσω P.ο.L. 

ιγ)  Για κάθε σχετική πληροφορία οι Υπηρεσίες,  επιπέδου  Διεύθυνσης  και  άνω, 
μπορούν  να  απευθύνονται  στο  Τμήμα  Εκπαιδεύσεων  της  Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης 
και  Ανάπτυξης  Ανθρωπίνων  Πόρων  του  Αρχηγείου  Ελληνικής  Αστυνομίας. 
(Τηλέφωνα:2131520686 και Ρ.ο.L.: 1033118). 

9.  Η  Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α.  παρακαλείται,  σε 
συντρέχουσα  περίπτωση,  να  μεριμνήσει  για  την  έγκαιρη  ενημέρωση  των  αστυνομικών 
που βρίσκονται αποσπασμένοι σε Υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό ή σε
Διεθνείς  Οργανισμούς  ή  σε  ειδικές  αποστολές  ή  εκπαιδεύσεις  στο  εξωτερικό  και
συγκεντρώνουν  τα  απαιτούμενα  προσόντα.  Περαιτέρω,  να  ενεργήσει  ως  προς  την
υποβολή  των  δηλώσεων  συμμετοχής  κ.ο.κ.  των  ενδιαφερομένων,  σύμφωνα  με  όσα
ορίζονται στην παρούσα. 

  
Το Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, παρακαλείται να αναρτήσει την παρούσα 

στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.astynomia.gr. 
Επισημειωματικά,  γνωρίζεται  ότι  η  προκήρυξη  αναρτάται  και  στον  ιστότοπο  του 

προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr. 
  
 
 

 
 

 

 
 

O ΑΡΧΗΓΟΣ  
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ  

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ  
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