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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη προαγωγικών εξετάσεων για την προαγωγή αστυφυλάκων,
υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση
αστυφύλακα, στο βαθµό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, για
κάλυψη υφισταµένων κενών οργανικών θέσεων, έτους 2013 ».

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου
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του

Ν.

1481/1984

(Φ.Ε.Κ.

Α΄-152)

«Οργανισµός

Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του

Ν.

2226/1994

(Φ.Ε.Κ.

Α΄-122)

«Εισαγωγή,

εκπαίδευση

και

µετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, κ.λ.π.», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
γ. Του Ν. 2800/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄-41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου
∆ηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Του Ν. 3686/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄-158) «Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνοµίας».
ε. Του Π.∆. 190/1996 (Φ.Ε.Κ. Α΄-153) «Οργανισµός Σχολής Μετ/σης και
Επιµόρφωσης Ελληνικής Αστυνοµίας και συναφή θέµατα», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
στ.

Του Π.∆. 82/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-86) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά,

εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών
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οργανικών θέσεων αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων», όπως ισχύει µετά και την
τελευταία τροποποίησή του µε το άρθρο 3 του Π.∆. 3/2013 (Φ.Ε.Κ Α΄-9).
ζ. Του Π.∆. 84/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄-149)

«Ρυθµίσεις θεµάτων εκπαίδευσης

αστυνοµικού προσωπικού.
η. Του Π.∆. 15/1986 (Φ.Ε.Κ Α΄-8) «Αξιολόγηση προσόντων και ατοµικά
βιβλιάρια του αστυνοµικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας», όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του Π.∆. 3/2013 (Φ.Ε.Κ- Α΄-9).
2. Την υπ’ αριθ. 6506/2/45-β΄ από 05/04/2013

Απόφαση κ. Προϊσταµένου

Επιτελείου/Α.Ε.Α.

Προκηρύσσουµε

Προαγωγικές

εξετάσεις,

για

την

προαγωγή

εξακοσίων

είκοσι

(620)

αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση
αστυφύλακα, στο βαθµό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, για την κάλυψη
ισάριθµων υφισταµένων κενών οργανικών θέσεων, έτους 2013.

1. Προϋποθέσεις συµµετοχής στις εξετάσεις.
∆ικαίωµα 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:
α) (i) Έχουν συµπληρώσει τρία (3) έτη πραγµατικής υπηρεσίας, από την
έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους
προκήρυξης των εξετάσεων, (31/12/2013), ή
(ii) Είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστηµίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος και έχουν συµπληρώσει δύο (2) έτη, από την έξοδό τους από τη Σχολή
Αστυφυλάκων µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων,
(31/12/2013), 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, ήτοι οι εντασσόµενοι πριν

την

29/5/2012, ή
(iv) Προέρχονται από ειδικούς φρουρούς ή συνοριακούς φύλακες, στους
οποίους απονεµήθηκε αστυνοµικό αριστείο ανδραγαθίας για πράξη που τέλεσαν πριν
την ένταξή τους και εντάχθηκαν στο αστυνοµικό προσωπικό γενικών καθηκόντων µε το
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βαθµό του υπαρχιφύλακα (δεν απαιτείται χρόνος υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 15
παρ.3 του Ν.3686/2008).
β) ∆εν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 ∆εκεµβρίου
του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, (31/12/2013). Εποµένως, στις παρούσες
εξετάσεις δικαιούνται να συµµετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί από 1-1-1969 και
µεταγενέστερα.
γ)

Έχουν

ευµενή

πρόταση

των

ιεραρχικά

προϊσταµένων

τους,

ότι

συγκεντρώνουν τα απαιτούµενα ουσιαστικά προσόντα και διαγωγή.

∆ιευκρινίζεται ότι, δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής, όσοι 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, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.∆.
82/2006, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 3 του Π.∆. 3/2013.

2. Συµµετοχή στις εξετάσεις – ∆ικαιολογητικά:
Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της παρούσης και
επιθυµούν να συµµετάσχουν στις προαγωγικές εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν στις
Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνοµικού Τµήµατος, µέχρι 12/7/2013, τα
εξής δικαιολογητικά :
α) Αίτηση συµµετοχής, η οποία να συνταχθεί σύµφωνα µε το προσαρτηµένο
υπόδειγµα «Α΄».
β) Τίτλο σπουδών ότι είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και θα το καταθέσει
µέχρι την προηγούµενη της έναρξης των εξετάσεων ηµέρα, σύµφωνα µε το προσαρτηµένο
υπόδειγµα «Β΄».
γ) Απλή δήλωση, για όσους επιθυµούν να διαγωνισθούν σε µία ή περισσότερες από
τις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερµανική και ιταλική, σύµφωνα µε το
προσαρτηµένο υπόδειγµα «Γ΄».
δ) Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ισότιµο προς τα πτυχία που χορηγούν τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα,
υποχρεωτικά, πέραν του τίτλου σπουδών της Σχολής τους, να επισυνάψουν και πράξη
ισοτιµίας αυτού, που χορηγείται από τη Γραµµατεία της Σχολής τους.
ε) Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος εξωτερικού
ισότιµο προς τα πτυχία που χορηγούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και τα
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, υποχρεωτικά, πέραν του τίτλου σπουδών της
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Σχολής τους, να επισυνάψουν και πράξη ισοτιµίας αυτού, που χορηγείται από τον
∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφοριών –
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.

(

Αγίου

Κωνσταντίνου

information_dep@doatap.gr,

54

Αθήνα,

Υπουργείου

τηλ.:

210-5281000

Μακεδονίας

e-mail:

Θράκης

-

∆ιοικητήριο/Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-379371/2 e-mail: thessaloniki@doatap.gr ).

3.
Υποχρεώσεις διοικητών Υπηρεσιών που δέχονται
δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις προαγωγικές εξετάσεις.

τα

α) Οι διοικητές των ανωτέρω Υπηρεσιών ή οι νόµιµοι αναπληρωτές τους ή οι
αξιωµατικοί που έχουν ορισθεί από αυτούς, υποχρεούνται, να ενηµερώσουν
αµέσως τους υπηρετούντες υπό τις διαταγές τους, οριστικά ή µε απόσπαση,
αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες που κατέχουν οργανική θέση
αστυφύλακα, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στην παρ.
1 της προκήρυξης και να τους ανακοινώσουν µε αποδεικτικό (υπόδειγµα «∆΄»), το
οποίο να τηρήσουν στο αρχείο της Υπηρεσίας τους ότι, όσοι από αυτούς επιθυµούν να
λάβουν

µέρος

στις

προαγωγικές

εξετάσεις,

να

υποβάλουν

τα

απαιτούµενα

δικαιολογητικά της παρ. 2 της προκήρυξης, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται.
β) Να ειδοποιήσουν άµεσα, από λήψεως της παρούσης µε τον προσφορότερο
τρόπο, τους διοικητές αξιωµατικούς, στην περιοχή των οποίων ευρίσκονται για
οποιοδήποτε λόγο (άδεια, νοσηλεία σε νοσοκοµείο, κ.ο.κ.) οι αστυνοµικοί της δύναµής
τους, µε σκοπό την ενηµέρωση αυτών που δικαιούνται να λάβουν µέρος στις εξετάσεις,
ώστε έγκαιρα να εκδηλωθούν οι 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.
-Επισηµαίνεται, ότι δικαιολογητικά που υποβάλλονται µετά την οριζόµενη
προθεσµία, δεν γίνονται δεκτά.
δ) Να συντάξουν για κάθε υποψήφιο πρόταση ικανότητας συµµετοχής στις
εξετάσεις (υπόδειγµα «Ε΄»), 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. (εδαφ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.∆. 82/2006).
Για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας και τη γνωµάτευση σ' αυτές,
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας αστυφυλάκων.
∆ιευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π.∆ 3/2013, µε το οποίο
τροποποιούνται οι διατάξεις του Π.∆. 15/1986, δεν συντάσσονται εκθέσεις
ικανότητας για αστυνοµικούς κατά το χρονικό διάστηµα που αυτοί έχουν τεθεί σε
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κατάσταση διαθεσιµότητας ή έχουν παραπεµφθεί ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου.
Στις περιπτώσεις αυτές, µετά τη λήξη της διαθεσιµότητας ή την οριστική κρίση της
πειθαρχικής

τους

υπόθεσης

από

τα

πειθαρχικά

συµβούλια,

οι

ανωτέρω

αξιολογούνται αµέσως από τους συντάκτες και τους γνωµατεύοντες που ήσαν
αρµόδιοι, κατά το χρόνο που έπρεπε να γίνει η αξιολόγηση.
Συνεπώς, για τις περιπτώσεις υποψηφίων που, κατά το χρόνο έκδοσης της
προκήρυξης τελούν σε κατάσταση διαθεσιµότητας ή έχουν εκκρεµείς πειθαρχικές υποθέσεις
ενώπιον Πειθαρχικού Συµβουλίου, θα γίνεται µεν δεκτή η αίτησή τους, η πρόταση όµως
ικανότητας θα συντάσσεται και θα αποστέλλεται ευθύς µετά τη λήξη της διαθεσιµότητας ή της
οριστικής κρίσης της πειθαρχικής τους υπόθεσης, εφόσον αυτή έχει συντελεστεί µέχρι την
έναρξη των εξετάσεων, προκειµένου να έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν σ΄ αυτές.
ε) Οι αρνητικές προτάσεις να είναι πλήρως αιτιολογηµένες, µε αναφορά σε
συγκεκριµένα στοιχεία, που θα τεκµηριώνουν τη διατύπωση των αρνητικών κρίσεων.
στ) Να υποβάλουν, το αργότερο µέχρι 26/7/2013, στις άµεσα προϊστάµενες
Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις ή ∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας, Ασφάλειας, Τροχαίας ή προς αυτές
εξοµοιούµενες Υπηρεσίες, 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.
ζ) ∆ικαιολογητικά υποψηφίων που τυχόν τους κατατεθούν και για τους οποίους
υποψηφίους,

δεν

είναι

αρµόδιοι να

συντάξουν

προτάσεις ικανότητας,

να

τα

αποστείλουν, µέσω POL στις αρµόδιες Υπηρεσίες.

4. Οφειλόµενες ενέργειες Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής Αστυνοµικής
∆ιεύθυνσης,

Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας και

εξοµοιούµενες µε αυτές Υπηρεσίες.
α) Να µεριµνήσουν για τη συµπλήρωση στοιχείων ή διόρθωση σφαλµάτων των
δικαιολογητικών των υποψηφίων που τους έχουν υποβληθεί, ορίζοντας αρµόδιο προς
τούτο, κατά την κρίση τους αξιωµατικό ή βαθµοφόρο. Εφιστάται ιδιαίτερα η
προσοχή για τον τελικό και λεπτοµερή έλεγχο των δικαιολογητικών προ της
υποβολής τους, καθόσον επανειληµµένα έχουν διαπιστωθεί παραλείψεις κατά
τη συµπλήρωση των δικαιολογητικών, αλλά και παραλείψεις αναφοράς
σοβαρών πειθαρχικών ποινών, µε αποτέλεσµα να προκαλείται δυσλειτουργία
στην Υπηρεσία και άσκοπη αλληλογραφία.
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β) Να υποβάλουν στο 1ο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α.
ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ µέχρι 19/8/2013, συγκεντρωτικές ονοµαστικές καταστάσεις,
µε αλφαβητική σειρά (υπόδειγµα «ΣΤ΄»):
(i) Των υποψήφιων που κρίνονται οµόφωνα ΩΣ ΙΚΑΝΟΙ για συµµετοχή
στις εξετάσεις, µε ανάλογη ένδειξη για όσους δήλωσαν ότι επιθυµούν να εξετασθούν σε
µία ή περισσότερες από τις ξένες γλώσσες (υπόδειγµα «Ζ΄» ).
(ii) Των υποψηφίων που κρίνονται οµόφωνα ΩΣ ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ γ ι α
συµµετοχή 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 «Η΄»).
(iii) Των υποψηφίων για τους οποίους δεν συντάσσεται πρόταση
ικανότητας, για όσο χρόνο τελούν σε κατάσταση διαθεσιµότητας ή έχουν παραπεµφθεί
ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου µαζί µε όλα τα δικαιολογητικά (υπόδειγµα «Θ΄»).

•
κρίθηκαν

∆ιευκρινίζεται
ΙΚΑΝΟΙ

ότι,

(αιτήσεις

τα

δικαιολογητικά

συµµετοχής,

των

πτυχία,

υποψηφίων
θετικές

που

προτάσεις

ικανότητας και λοιπά στοιχεία του ατοµικού φακέλου των υποψηφίων), ∆ΕΝ
υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α., αλλά παραµένουν στο
αρχείο των Υπηρεσιών σας.
Σηµείωση: Σύµφωνα µε την

υπ’ αριθ. 7510/8/295 από 24/11/2009 διαταγή κ.

Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας (περί της εφαρµογής «Ηλεκτρονική αλληλογραφία»), οι
παραπάνω πίνακες και λοιπή αλληλογραφία, να υποβληθούν µόνο µέσω POL.
(iv) Επιπλέον, χωρίς να παρακαµφθούν οι διαδικασίες των προηγουµένων
υποπαραγράφων

(i)

και

(ii),

να

καταχωρίσουν,

ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ

µέχρι

την

20/8/2013, στην Εφαρµογή «ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – Για την προαγωγή
αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων, στο βαθµό του αρχιφύλακα», η
οποία βρίσκεται στο σύνδεσµο «Εφαρµογές Pol » (Police on line), τους υποψηφίους
που κρίνονται οµόφωνα ως ΙΚΑΝΟΙ.
•

Για εξουσιοδοτήσεις ή οδηγίες χρήσης της εφαρµογής, οι χειριστές των

καταχωρίσεων, να απευθύνονται στον ∆ιοικητή ή στον γραµµατέα της Υπηρεσίας, οι
οποίοι µόνο εάν συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν προβλήµατα, να απευθύνονται στους
περιφερειακούς χειριστές των ∆ιευθύνσεων (Top Users).
• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, λάθος στα προσωπικά στοιχεία κάποιου εκ των
υποψηφίων, οι χειριστές των καταχωρίσεων, να απευθύνονται άµεσα στη ∆ιεύθυνση
Αστυνοµικού Προσωπικού/ Τµήµα 2ο/ Γραφείο 2ο και στα τηλέφωνα 210-6977370,
210-6922170 και Pol. 1031220 για την ορθή αλλαγή των στοιχείων του.
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γ) Να αναφέρουν ΑΡΝΗΤΙΚΑ, σε περίπτωση που ∆ΕΝ υπάρχουν υποψήφιοι.
δ) Να αναφέρουν µέσω POL, τις ανακλήσεις των αιτήσεων συµµετοχής των
υποψηφίων στις εξετάσεις, στο 1ο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης /Α.Ε.Α., και
στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Ελληνικής Αστυνοµίας για όσους
υποψηφίους

διαγωνισθούν

στην

Αθήνα

και

στη

Σχολή

Μετεκπαίδευσης

και

Επιµόρφωσης Ελληνικής Αστυνοµίας Βόρειας Ελλάδας για όσους υποψηφίους
διαγωνίζονται στη Βέροια.

Ανακλήσεις αιτήσεων θα γίνονται δεκτές, το αργότερο µέχρι την
14/10/2013 και για το λόγο αυτό, οι υποψήφιοι αστυνοµικοί να ενηµερωθούν
ενυπογράφως. Οι δηλώσεις ανάκλησης, να τηρούνται στο αρχείο των Υπηρεσιών που
υποβλήθηκαν.

5. Τόπος και χρόνος διενέργειας των εξετάσεων.
α) Οι προαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν, για όλους τους υποψήφιους, από
2/11/2013 έως και 4/11/2013 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 ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α., σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα, το οποίο
παρατίθεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
β) Επισηµαίνεται ότι, στη Βέροια θα διαγωνισθούν όλοι οι υποψήφιοι των
Υπηρεσιών, οι οποίοι υπηρετούν στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και
Θράκης και όσοι επιθυµούν, από όσους υπηρετούν στην Περιφέρεια της Ηπείρου και
των νήσων Κέρκυρας, Λευκάδας και Λήµνου.
Κατόπιν τούτου, οι προαναφερόµενες Υπηρεσίες των οποίων οι υποψήφιοι
έχουν δικαίωµα επιλογής του τόπου εξετάσεων, να σηµειώσουν στην κατάσταση που θα
υποβάλουν στο 1ο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης/ Α.Ε.Α. (υπόδειγµα «Ζ΄») και
στην ειδική στήλη «ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ», την ένδειξη ΑΘΗΝΑ ή ΒΕΡΟΙΑ, ανάλογα µε
την επιθυµία του υποψηφίου.

6.

Εξεταστέα µαθήµατα – θέµατα εξετάσεων.
α) Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα µαθήµατα :
(i)
Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέµατος).
(ii) Ουσιαστικό Ποινικό ∆ίκαιο.
(iii) ∆ικονοµικό Ποινικό ∆ίκαιο.
(iv)
Αστυνοµικό ∆ίκαιο (Οργανισµός και Κανονισµοί της Ελληνικής
Αστυνοµίας).
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(V)

Ξένες γλώσσες: Αγγλική, γαλλική, γερµανική, ιταλική (προαιρετικά).

β) Στα µαθήµατα αυτά οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, η δε διάρκεια της
εξέτασης κάθε µαθήµατος ορίζεται σε δύο ώρες από το τέλος της υπαγόρευσης του
θέµατος στους υποψηφίους.
γ) Για κάθε µάθηµα δίνεται µόνο ένα θέµα που αποτελείται από µία ή
περισσότερες ερωτήσεις, τις οποίες οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν.
δ) Στα µαθήµατα του Ουσιαστικού Ποινικού ∆ικαίου και ∆ικονοµικού
Ποινικού ∆ικαίου, 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 από 0-10. Το άθροισµα των δύο βαθµών δίνει το βαθµό του µαθήµατος
(άρθρο 7 παρ.7 Π.∆.82/2006).
ε) Η εξεταστέα ύλη κατά µάθηµα καθορίζεται ως ακολούθως :
(i). Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέµατος).
∆ίνεται 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 ∆ίκαιο .
Οι υποψήφιοι εξετάζονται

στην ακόλουθη ύλη του Ποινικού Κώδικα, όπως

ισχύει κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης:
Από το Γενικό Μέρος:
-

Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόµων (άρθρα 1 έως και 3).

-

Έννοια όρων του Κώδικα (άρθρο 13).

-

Η αξιόποινη πράξη (άρθρα 14 έως και 18).

-

Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης (άρθρα 20 έως και 25).

-

Ο καταλογισµός της πράξης (άρθρα 26 έως και 32).

-

Απόπειρα και συµµετοχή (άρθρα 42 έως και 48).

-

Κύριες ποινές (άρθρα 51, 52, 53 και 55).

-

Παραγραφή (άρθρα 111 έως και 115).

-

Παραίτηση από την έγκληση (άρθρα 117 έως και 120).

-

Ειδικές διατάξεις για ανήλικους (άρθρα 121,126 και 127).
Από το Ειδικό Μέρος:

-

Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας (άρθρα 167 έως και 182).

-

Επιβουλή της δηµόσιας τάξης (άρθρα 183 έως και 186).
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-

Εγκλήµατα σχετικά µε το νόµισµα (άρθρα 207 έως και 213).

-

Εγκλήµατα σχετικά µε τα υποµνήµατα (άρθρα 216 έως και 223).

-

Εγκλήµατα σχετικά µε την απονοµή της ∆ικαιοσύνης (άρθρα 224 έως και
232).

-

Εγκλήµατα σχετικά µε την Υπηρεσία (άρθρα 235, 236, 239, 241, 242, 243,
257, 258 και 259).

-

Κοινώς επικίνδυνα εγκλήµατα (άρθρα 264, 265, 266, 267, 270, 271 και
272).

-

Εγκλήµατα κατά της ζωής (άρθρα 299 έως και 303, 306 και 307).

-

Σωµατικές βλάβες (άρθρα 308 έως και 315 Α).

-

Εγκλήµατα κατά της προσωπικής ελευθερίας (άρθρα 322 έως 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 351 και 353).
-

Εγκλήµατα κατά της τιµής (άρθρα 361, 361Α, 362, 363 και 368).

-

Εγκλήµατα κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372 έως και 378, 380, 381, 382).

-

Εγκλήµατα κατά των περιουσιακών δικαιωµάτων (άρθρα 385, 386, 386Α,
390, 392 και 394).

-

Ικανοποίηση παθόντος (406 α)

-

Επαιτεία (άρθρο 407).

(iii). ∆ικονοµικό Ποινικό ∆ίκαιο .
Οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ακόλουθη ύλη του Ποινικού Κώδικα, όπως
ισχύει κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης:
- Άσκηση της ποινικής δίωξης (άρθρο 27).
- Ανακριτικοί υπάλληλοι (άρθρα 33 και 34).
- Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης (άρθρα 36, 37, 40 έως και 45 Α΄).
- Έγκληση (άρθρα 46 έως και 52).
- Κατηγορούµενοι (άρθρα 72 και 73).
- ∆ικαιώµατα των διαδίκων (άρθρα 96 έως και 105, 107 και 108).
- Εκθέσεις (άρθρα 148 έως και 153).
- Κοινοποιήσεις και επιδόσεις (άρθρα 154 έως και 165)
- Προθεσµίες (άρθρα 166, 168 και 169).
- Οι αποδείξεις. Γενικοί ορισµοί (άρθρα 177 έως και 179).
- Αυτοψία (άρθρα 180 έως και 182).
- Πραγµατογνώµονες (άρθρα 183, 184, 185, 188 και 189).
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- Μάρτυρες (άρθρα 209 έως και 213, 217, 218,219,221,222, 223, 225, 226 και
227).
- ∆ιερµηνείς (άρθρα 233 έως και 236).
- Ανάκριση. Γενικοί ορισµοί (άρθρα 239 έως και 242).
- Προανάκριση (άρθρα 243 έως και 245).
- Κυρία ανάκριση (άρθρα 246 και 247).
- Ανακριτικές πράξεις (άρθρα 251 και 252).
- Έρευνες (άρθρα 253 έως και 257).
- Απολογία του κατηγορουµένου (άρθρα 270, 271 και 272).
- Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουµένου (άρθρα 275 έως και 281).
- Σύλληψη για πταίσµα (άρθρο 409).
- Βεβαίωση της ταυτότητας ή άµεση εισαγωγή σε δίκη (άρθρο 410).
- Χρόνος και τόπος των συνεδριάσεων του πταισµατοδικείου (άρθρο 411).
- Πρόσκληση των µαρτύρων. Ανακοίνωση της κατηγορίας (άρθρο 412).
- Παραποµπή στην κοινή διαδικασία (άρθρο 413).
- Πταίσµατα που βεβαιώνονται µε έκθεση. ∆ιαδικασία (άρθρο 414).
- Άµεση παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο (άρθρα 417 και 418).
- Κράτηση του κατηγορουµένου (άρθρο 419).
- Κλήτευση των συναιτίων (άρθρο 420).
- Κλήτευση µαρτύρων (άρθρο 421).

(iv). Αστυνοµικό ∆ίκαιο (Οργανισµός και Κανονισµοί της Ελληνικής
Αστυνοµίας).
Οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ακόλουθη ύλη του Αστυνοµικού ∆ικαίου, όπως
ισχύει κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης:

Ν. 1481/84 (Φ.Ε.Κ. Α -152) «Οργανισµός Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης»
- Ενέργεια επί πταισµατικών παραβάσεων (άρθρο 14).
- ∆ηµόσιοι υπόλογοι (άρθρο 16).
- Υποχρεωτική υπηρεσία (άρθρο 35).
- ∆ωσιδικία αστυνοµικού προσωπικού (άρθρο 40).

Ν. 2800/2000 (Φ.Ε.Κ. Α -41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.∆. Τάξης,
σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας».
- Αποστολή Υπουργείου (άρθρο 1).
- Χαρακτήρας Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας (άρθρο 9).
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Π.∆.

14/2001

(Φ.Ε.Κ.

Α

-12)

«Οργάνωση

Υπηρεσιών

Ελληνικής

Αστυνοµίας»
- Αποστολή του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας (άρθρο 2).
Π.∆.120/ 2008 (Φ.Ε.Κ. Α -182). Πειθαρχικό ∆ίκαιο Αστυν. Προσωπικού.
-

Έκταση εφαρµογής (άρθρο 1).

-

Γενικά περί πειθαρχίας (άρθρο 2).

-

Γενικές Αρχές (άρθρο 3).

-

Έννοια πειθαρχικού παραπτώµατος (άρθρο 4).

-

Πειθαρχικές ποινές (άρθρο 5).

-

∆ιάρκεια πειθαρχικής ευθύνης (άρθρο 6).

-

Παραγραφή των πειθαρχικών παραπτωµάτων (άρθρο 7).

-

Εφαρµογές Κανόνων και Αρχών του Ποινικού ∆ικαίου (άρθρο 8).

-

Επιµέτρηση της ποινής (άρθρο 9).

-

Παραπτώµατα που επισύρουν ποινή Απόταξης (άρθρο 10).

-

Παραπτώµατα που επισύρουν ποινή αργίας µε απόλυση (άρθρο 11).

-

Παραπτώµατα που επισύρουν ποινή αργίας µε πρόσκαιρη παύση (άρθρο 12).

-

Παραπτώµατα που επισύρουν ποινή προστίµου (άρθρο 13).

-

Παραπτώµατα που επισύρουν ποινή επίπληξης (άρθρο 14).

-

∆ιαθεσιµότητα (άρθρο 15).

-

Θέση εκτός υπηρεσίας (17).

-

Άσκηση πειθαρχικής δίωξης (άρθρο 21).

-

Αρµόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης (άρθρο 22).

-

Καταγγελίες κατά των αστυνοµικών (άρθρο 23).

-

Προκαταρκτική ∆ιοικητική εξέταση (24).

-

Απ’ ευθείας κλήση σε απολογία (άρθρο 25).

-

Πειθαρχικά όργανα – Πειθαρχική δικαιοδοσία (άρθρο 34).

-

Σχέση πειθαρχικής προς ποινική δίκη (άρθρο 48).

-

Προσφυγές κατά αποφάσεων µονοµελών πειθαρχικών οργάνων (άρθρο 51).

-

Αρµόδιοι για την εκδίκαση των προσφυγών (άρθρο 52).

-

Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων – έκτιση ποινών (άρθρο 54).

-

∆ιαγραφή ποινών (άρθρο 56).

Π.∆.27/1986 (Φ.Ε.Κ. Α -11) Άδειες Προσωπικού Ελληνικής Αστυνοµίας
-

∆ιάκριση αδειών (άρθρο 1).

-

Κανονική άδεια (άρθρο 2).

-

Βραχεία άδεια (άρθρο 4).

-

Αναστολή- περιορισµός και ανάκληση αδειών (άρθρο 12).

-

Υπολογισµός αδειών - Ηµέρες πορείας (άρθρο 16).
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-

Φύλλο αδείας - Υποχρεώσεις αδειούχων (άρθρο 17).

-

Παράταση άδειας (άρθρο 18).

-

Ασθένεια αδειούχων (άρθρο 19).

-

Εµφάνιση αδειούχων 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.∆. 622/1985 (Φ.Ε.Κ. Α -231) «Ηθικές αµοιβές Προσωπικού του Υ.∆.Τ.».
-

Έννοια ηθικής αµοιβής (άρθρο 1).

-

Εύφηµη µνεία (άρθρο 11).

-

Ευαρέσκεια (άρθρο 12).

-

Έπαινος (άρθρο 13).

Π.∆.538/1989

(Φ.Ε.Κ.

Α

-224)

«Υποχρεώσεις

και

δικαιώµατα

του

Αστυνοµικού Προσωπικού του Υ.∆.Τ.».
-

Όρκος αστυνοµικών (άρθρο 1).

-

Κανόνες υπηρεσιακής συµπεριφοράς (άρθρο 2).

-

Άσκηση άλλου επαγγέλµατος ή έργου µε αµοιβή (άρθρο 5).

-

Ανακοινώσεις στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (άρθρο 6).

-

Περιβολή στολής (άρθρο 7).

-

∆ιαµονή αστυνοµικού προσωπικού στα οικήµατα των Υπηρεσιών (άρθρο 17).

Π.∆. 141/1991 (Φ.Ε.Κ. Α -58) «Αρµοδιότητες Οργάνων και Υπηρεσιακές
Ενέργειες

του

προσωπικού

του

Υ.∆.Τ.

και

θέµατα

Υπηρεσιών».
-

Υπασπιστής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Νοµού (άρθρο 22).

-

∆ιοικητές 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).

Οργάνωσης
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-

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).

-

∆ηµοσιεύσεις (άρθρο 179).

Π.∆. 100/2003 (Φ.Ε.Κ. Α -94) «Τοποθετήσεις – Μεταθέσεις – Αποσπάσεις
και λοιπές Μετακινήσεις Αστυνοµικού Προσωπικού».
-

Φύλλο πορείας (άρθρο 21).

-

Θεώρηση φύλλου πορείας ( άρθρο 22).

-

Προθεσµία αναχώρησης ( άρθρο 23).

-

Εγγραφοδιαγραφή µετακινούµενων (άρθρο 26).
(v).

Ξένες Γλώσσες (Προαιρετικά)

Στις ξένες γλώσσες οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ύλη που εξετάζονται οι
υποψήφιοι για την απόκτηση του κατώτερου πτυχίου της αντίστοιχης γλώσσας,
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 :
•

Κατευθυνόµενη έκθεση (Guided Composition).
∆ίδεται ένα κείµενο µε σχόλια και ζητούνται οι απόψεις του υποψηφίου,

σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές.
•

Άσκηση κατανόησης κειµένου.
∆ίνεται ένα κείµενο τριακοσίων 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 ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν σύµφωνα µε το κείµενο. Οι ερωτήσεις
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αυτές µπορεί να απαντηθούν και µε το σύστηµα της πολλαπλής επιλογής. Χρόνος
για απάντηση 20' λεπτά της ώρας.
•

Άσκηση για συµπλήρωση λέξεων σε κενά κειµένου .
∆ίνεται κείµενο διακοσίων περίπου λέξεων, µέσα στο οποίο υπάρχουν κενά,

τα οποία καλούνται να συµπληρώσουν οι υποψήφιοι. Χρόνος για συµπλήρωση 20'
λεπτά της ώρας.
•

Άσκηση για απόδοση προτάσεων µε διαφορετικό τρόπο, χωρίς να

αλλάξει το νόηµα .
∆ίνονται πέντε προτάσεις στην ξένη γλώσσα και ζητείται από τους
υποψήφιους να σχηµατίσουν νέες αντίστοιχες προτάσεις µε το ίδιο νόηµα, για τις
οποίες δίνονται οι αρχικές λέξεις (µία έως τρεις). Χρόνος για απάντηση 20' λεπτά της
ώρας.

7. Βαθµολογία εξεταζοµένων µαθηµάτων.
α) 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.∆.
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 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 µονάδων.
β)

Επανεξέταση

του

γραπτού,

πέραν

των

προβλεποµένων

στο

προηγούµενο εδάφιο δεν επιτρέπεται (παρ. 4 άρθρου 17 του Π.∆. 82/2006).
γ) Ο βαθµός κάθε µαθήµατος προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των
µελών της εξεταστικής επιτροπής. Ο γενικός βαθµός επιτυχίας κάθε υποψηφίου
προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών όλων των µαθηµάτων και συµπεριλαµβάνει
τον άνω της βάσης βαθµό στις ξένες γλώσσες, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 18
του Π.∆. 82/2006 .
δ) Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που λαµβάνει τη βάση τριάντα (30)
στο µάθηµα της Έκθεσης Ιδεών και συγκεντρώνει το 50% της συνολικής
βαθµολογίας στα εξεταζόµενα µαθήµατα, εκτός από τις ξένες γλώσσες.
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ε) Σε περίπτωση που ισοβαθµούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, προηγούνται
στη σειρά επιτυχίας οι έχοντες υψηλότερη βαθµολογία κατά µάθηµα µε τη σειρά που
αναγράφονται στο άρθρο 7 του Π.∆. 82/2006. Σε περίπτωση ισοβαθµίας σε όλα τα
µαθήµατα, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται µε κλήρωση, που διενεργεί η ∆ιεύθυνση
Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. παρουσία των ενδιαφεροµένων και για την οποία συντάσσεται
σχετικό πρακτικό.
στ) Μετά την εφαρµογή των οριζοµένων στο προηγούµενο εδάφιο και αν
προκύψει ισοβαθµία για την κατάληψη της τελευταίας θέσης, προάγεται

µόνον ο

πρώτος από τους ισοβαθµούντες.
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 αν υπάρχει δικαστική εκκρεµότητα.

8. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.
α) Οι Υπηρεσίες που θα δεχθούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, καθώς και
οι προϊστάµενες Υπηρεσίες τούτων, που θα υποβάλουν τα προαναφερόµενα στοιχεία
στην ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης / Α.Ε.Α., παρακαλούνται για τον ενδελεχή έλεγχο αυτών,
όσον αφορά στην εγκυρότητα, συµπλήρωση, διόρθωση τυχόν ελλείψεων ή 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 στο 1ο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης/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 υπαιτίου στις προαγωγικές
εξετάσεις.
γ) Αν αρχιφύλακας προαχθεί στο βαθµό, µε βάση ψευδή ή ανακριβή
δικαιολογητικά, εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που θα έχει, εκπίπτει του
βαθµού του και επανέρχεται στο βαθµό και στη θέση της επετηρίδας που είχε πριν από
την προαγωγή του (παρ. 3 του άρθρου 19 του Π.∆. 82/2006).
δ) Επισηµαίνεται ότι ο τρόπος και ο χρόνος διαγραφής των ποινών,
προβλέπεται από το άρθρο 56 του Π.∆. 120/2008, π.χ. επιβληθείσα ποινή
«Αργίας µε πρόσκαιρη παύση», την 1/1/2005, διαγράφεται µετά από 8 έτη,
ήτοι 1/1/2013.
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Εάν όµως µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα, λ.χ. την 1/1/2006, 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. ∆ηλαδή
η

προαναφερόµενη

επιβληθείσα

ποινή

προστίµου

την

1/1/2006,

δε

διαγράφεται την 1/1/2011, αλλά ο χρόνος διαγραφής της, αρχίζει να
υπολογίζεται από την 1/1/2013, τότε που διαγράφηκε η επιβληθείσα προ
8ετίας (1/1/2005) ποινή της αργίας µε πρόσκαιρη παύση.
ε) Για τον αποκλεισµό του υποψηφίου 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 (εδαφ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του
Π.∆. 82/2006).
στ) Για τον υπολογισµό του χρόνου πραγµατικής υπηρεσίας, να ληφθεί
υπόψη η διάταξη του άρθρου 16 του Ν.∆. 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.
• Προφυλακίσεως δυνάµει δικαστικού εντάλµατος ή βουλεύµατος, εφόσον δεν
επακολούθησε απαλλακτικό βούλευµα ή αθωωτική απόφαση.
• Λιποταξίας ή παρανόµου απουσίας, εφόσον δεν επακολούθησε απαλλακτικό
βούλευµα ή αθωωτική απόφαση.
• ∆εν υπολογίζεται επίσης, ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας, ο χρόνος που
διανύεται σε άδεια λόγω νόσου ή σε διαθεσιµότητα λόγω νόσου, πέραν των δώδεκα (12)
µηνών, καθώς και ο χρόνος νοσηλείας πέραν των δώδεκα µηνών συνολικά.
ζ) Τα θέµατα που αφορούν στην κατανοµή των υποψηφίων στις αίθουσες, στη
διανοµή γραφικής ύλης, στις εξεταστικές επιτροπές, στην κατάρτιση-κλήρωση θεµάτων,
στις υποχρεώσεις των υποψηφίων, στη διενέργεια εξετάσεων, στην υποβολή ενστάσεων,
στη βαθµολόγηση, στις επιτροπές αποκάλυψης γραπτών, στην αποκάλυψη των
γραπτών, στη σύνταξη και κύρωση πινάκων αποτελεσµάτων, στην ανακοίνωση των
αποτελεσµάτων και στην προαγωγή των επιτυχόντων, καθορίζονται από τις οικείες
διατάξεις των άρθρων 8 έως 19 του Π.∆. 82/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-86) .
η) Όλοι οι προαγόµενοι στο βαθµό του αρχιφύλακα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
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του άρθρου 20 του Π.∆. 82/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-86), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το
Π.∆. 84/2010 (Φ.Ε.Κ.-Α΄ 149/3-9-2010), που 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 κ. Προϊσταµένου
Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου ∆υναµικού/ Α.Ε.Α., µπορεί να κατανέµονται σε
περισσότερα του ενός Τµήµατα, µε τη λειτουργία κάθε επόµενου Τµήµατος µετά τη
λήξη της µετεκπαίδευσης του προηγουµένου.
Μετά το πέρας του σεµιναρίου, οι µετεκπαιδευόµενοι υποβάλλονται σε γραπτές
εξετάσεις

στα

διδασκόµενα

µαθήµατα

και

από

το

βαθµό

επίδοσης

κάθε

µετεκπαιδευοµένου, καθορίζεται η σειρά εξόδου.
θ) Οι µετακινήσεις των υποψηφίων για συµµετοχή στις εξετάσεις, θα
πραγµατοποιηθούν αδαπάνως για το ∆ηµόσιο.
ι) Για κάθε σχετική πληροφορία, οι Υπηρεσίες, µπορούν να απευθύνονται
στο 1ο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης / Α.Ε.Α. (τηλ. POL: 1033130 ή 1033131).

9.

Η ∆ιεύθυνση ∆ιεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α. να µεριµνήσει,

για την έγκαιρη ενηµέρωση των αστυνοµικών που βρίσκονται αποσπασµένοι σε
Υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό ή σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς ή σε
ειδικές αποστολές 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.

10. Η παρούσα προκήρυξη θα εµφανίζεται και στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνοµίας, στη διεύθυνση www.hellenicpolice.gr .

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
1. ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ.
2. ΓΡΑΦΕΙΟ Κ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ.
3. ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
4. ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
5. ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ/Α.Ε.Α.
6. ΓΡΑΦΕΙΑ κ.κ. ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
7. ΓΡΑΦΕΙΑ κ.κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ/Α.Ε.Α.
8. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
9. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
10. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.
11. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α /ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
12. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ/Α.Ε.Α./ Τµ. 2ο και 3ο
13. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
14. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αθήνα,

29/05/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ
Αναλυτικού προγράµµατος διενέργειας των προαγωγικών εξετάσεων για την
προαγωγή αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν
οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθµό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων,
έτους 2013.

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ

ΕΚΘΕΣΗ Ι∆ΕΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
2/11/2013

ΣΑΒΒΑΤΟ

2/11/2013

ΚΥΡΙΑΚΗ

3/11/2013

4.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
∆ΙΚΑΙΟ(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ)

3/11/2013

5.

ΑΓΓΛΙΚΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
∆ΕΥΤΕΡΑ
4/11/2013

6.

ΓΑΛΛΙΚΗ

∆ΕΥΤΕΡΑ

4/11/2013

7.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ

∆ΕΥΤΕΡΑ

4/11/2013

8.

ΙΤΑΛΙΚΗ

∆ΕΥΤΕΡΑ

4/11/2013

1.

ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

(Ανάπτυξη Θέµατος)
2.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ
∆ΙΚΑΙΟ

3.

∆ΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΟΙΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

Η ώρα έναρξης κάθε
µαθήµατος θα
καθορισθεί µε νεότερη
διαταγή µας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι ώρες εξέτασης των
υποψηφίων στις ξένες
γλώσσες θα καθορισθούν
µε νεότερη διαταγή µας.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ «Α΄»

Προσαρτηµένο

στην

6506/2/44-α΄από

29/5/2013 προκήρυξη.

Συµπληρώνεται από τον ενδιαφερόµενο

(Τόπος - Ηµεροµηνία)

ΑΙΤΗΣΗ
Τ............................................………..

ΠΡΟΣ ΤΗΝ .............................................

.......................................................(1)

(3)

(ΜΕΣΩ........................................ (4)

που γεννήθηκε το έτος
στ.......................................... ........(2)

1. Αναφέρω ότι επιθυµώ να συµµετάσχω στις

και που κατοικεί ...............................

προαγωγικές εξετάσεις αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων

.......................................................(2)

και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση
αστυφύλακα, για το βαθµό του αρχιφύλακα γενικών
καθηκόντων, έτους 2013.

Για

2.

Τη συµµετοχή στις προαγωγικές εξετάσεις
αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και

Ηµεροµηνία ονοµασίας ή
ένταξης……………………….……..………....................(5)

3.

Υπάγοµαι στην περίπτωση µε ΚΩ∆ΙΚΟ………….(6)

αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση
αστυφύλακα, για το βαθµό του αρχιφύλακα

Ο Α Ι Τ Ω Ν/Η ΑΙΤΟΥΣΑ

γενικών καθηκόντων, έτους 2013.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. ..................................................
2. ..................................................
κ.λ.π.
(1)Αναγράφεται ο βαθµός, ο Α.Γ.Μ., και ακολούθως το επώνυµο (µε κεφαλαία, το όνοµα, πατρώνυµο και
µητρώνυµο).
(2)Αναγράφεται ο ∆ήµος ή Κοινότητα- Επαρχία και Νοµός.
(3)Αναγράφεται η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ή ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας ή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ή
εξοµοιούµενη Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
(4)Αναγράφεται η Υπηρεσία στην οποία κατατίθενται η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά.
(5)Αναγράφεται η ακριβής ηµεροµηνία ονοµασίας σε αστυφύλακα ή ηµεροµηνία ένταξης στο αστυνοµικό
προσωπικό γενικών καθηκόντων.
(6)

– Συµπληρώνω τρία (3) έτη
µέχρι την 31/12/2013

–

πραγµατικής υπηρεσίας από την έξοδό µου από τη Σχολή Αστυφυλάκων,
ΚΩ∆ΙΚΟΣ «1».

Είµαι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και συµπληρώνω δύο (2) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την
έξοδό µου από τη Σχολή Αστυφυλάκων, µέχρι την 31/12/2013
ΚΩ∆ΙΚΟΣ «2».

–

Έχω συµπληρώσει ένα (1) έτος από την ένταξή µου στο αστυνοµικό προσωπικό γενικών καθηκόντων
µέχρι την 29/5/2013
ΚΩ∆ΙΚΟΣ «3».

–

Προέρχοµαι από ειδικός φρουρός ή συνοριακός φύλακας, µου απονεµήθηκε αστυνοµικό αριστείο
ανδραγαθίας και εντάχθηκα στο αστυνοµικό προσωπικό γενικών καθηκόντων µε το βαθµό του
υπαρχιφύλακα
ΚΩ∆ΙΚΟΣ «4».
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ «Β΄»

Προσαρτηµένο
Συµπληρώνεται από τον ενδιαφερόµενο

στην

6506/2/44-α΄από

29/5/2013 προκήρυξη.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

Βαθµός: ...........................................................................................
Α.Γ.Μ.Σ.: ..........................................................................................
Όνοµα: ..............................................................................................
Επώνυµο (Με κεφαλαία): ..................................................................
Υπηρεσία που υπηρετεί: ...................................................................

δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόµου για ψευδή δήλωση ότι, είµαι κάτοχος
πτυχίου (*)……………………………………………………………………………………………………………………………. και
θα καταθέσω στην Υπηρεσία µου τον τίτλο σπουδών µου (αντίγραφο πτυχίου ή αντίγραφο βεβαίωσης
σπουδών της οικείας σχολής) µέχρι την παραµονή των εξετάσεων (1/11/2013).

...............……….............2013
....... ∆ηλ..........

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται το γνήσιο
της υπογραφής ...................
......................................2013
Ο ..........................
-----------------------------------------(*) Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε..Ι.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ «Γ΄»

Προσαρτηµένο
Συµπληρώνεται από τον ενδιαφερόµενο

στην

6506/2/44-α΄από

29/5/2013 προκήρυξη.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

Βαθµός: ...........................................................................................
Α.Γ.Μ.Σ.: ..........................................................................................
Όνοµα: ..............................................................................................
Επώνυµο (Με κεφαλαία): ..................................................................
Υπηρεσία που υπηρετεί: ...................................................................

δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόµου για ψευδή δήλωση, ότι επιθυµώ να εξετασθώ
στη(ν) ……………………………………………………………………………………………………ξένη/ ες γλώσσα/ ες.*

...............……….............2013
....... ∆ηλ..........

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται το γνήσιο
της υπογραφής .........……………………………........
......................................................................
…………………………………………………………….2013
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ………..............……….............

-----------------------------------------* Μία ή περισσότερες από τις Ξένες
Γλώσσες (Αγγλική –Γαλλική -ΓερµανικήΙταλική) που επιθυµεί να εξετασθεί.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ «∆΄»

Προσαρτηµένο

στην

6506/2/44-α΄από

29/5/2013 προκήρυξη.
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

............................ σήµερα την ............................. µηνός...........................................
του έτους 2013 ηµέρα της εβδοµάδας .....................................και ώρα ..…................
ο/η ∆ιοικητής (1)...................................................................................................…
προσκάλεσα ενώπιόν µου τον/την ..............................................................…............
...................(2) που συγκεντρώνει τα τυπικά προσόντα για συµµετοχή στις προαγωγικές εξετάσεις
αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, για το
βαθµό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, του/της ανακοίνωσα το περιεχόµενο της υπ’ αριθ.
6506/2/44-α΄ από

29/05/2013 προκήρυξης του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας και

διευκρίνισα τα εξής:
α. Αν επιθυµεί συµµετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πρέπει να µας υποβάλει µέχρι την
12/7/2013 τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην προκήρυξη.
β. Αν επιθυµεί να εξετασθεί σε µία ή περισσότερες από τις

ξένες γλώσσες: Αγγλική,

γαλλική, γερµανική και ιταλική, οφείλει να υποβάλει µε την αίτηση συµµετοχής του/της στο
διαγωνισµό και υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρει σε ποια ή ποιες ξένες γλώσσες επιθυµεί να
εξετασθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
(1) Τίτλος της Υπηρεσίας, βαθµός και
ονοµατεπώνυµο διοικητή Υπηρεσίας ή νοµίµου αναπληρωτή
ή αξιωµατικού που έχει ορισθεί.
(2) Βαθµός, ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο υποψηφίου.

Ο/Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο/Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/ΙΑ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ «Ε΄»

Προσαρτηµένο

στην

6506/2/44-α΄

από

29/5/2013 προκήρυξη.
(1) ...............................…………....
…………………….……………..….………
…….……………………….
Π Ρ Ο Τ Α Σ Η
(2)………. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΙΣ
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ, ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013.

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ
Α.Γ.Μ. ...........................................
ΒΑΘΜΟΣ ......................................
ΕΠΩΝΥΜΟ ...........................................................ΟΝΟΜΑ .................................
(Με κεφαλαία στην ονοµαστική).
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ..........................................ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ..........................

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ
α. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ............................……......................................................(3)
– ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ..................(Ηµέρα-….……Μήνας-……....Έτος).......................
– ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΤΦΥΛΑΚΑ ή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ........(Ηµέρα-………... Μήνας-…….… Έτος)............

– ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥ∆ΟΚΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ

ΤΗΝ 31/12/2013 ……………………………………………………….……………..………………..……(4)

– ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ……………………………………………………………………………………..(5)

β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
1. ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ: (6).....................................……….........…....….......................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..………
2. ΑΝΩΤΕΡΕΣ: (6)...............................................................….....................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ∆ΙΚΕΣ- ΚΑΤΑ∆ΙΚΕΣ: (6)...........................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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4. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: (7) …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………………………………………….…...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

γ. ΗΘΙΚΕΣ -ΥΛΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ...............................................................................
......................................................................................................................……..........................
.....................................................................................................................................................
δ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
..........................(8) Έχει όλα τα προβλεπόµενα από το άρθρο 5 παρ.1 εδάφιο β΄ του Π.∆.
82/2006 (ΦΕΚ Α΄-86) ουσιαστικά προσόντα για να συµµετάσχει στις προαγωγικές εξετάσεις για το
βαθµό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας, ήτοι υπηρεσιακή απόδοση,
ζήλο και ενδιαφέρον για την Υπηρεσία, πειθαρχικότητα, διαγωγή.

ΙΙΙ. ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
...............................(9) Προτείνεται για συµµετοχή στις προαγωγικές εξετάσεις, για το βαθµό
του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας, έτους 2013. ……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
............................ 2013.
Ο ........................................................
(Τ.Σ. Υπογραφή)
(Ευανάγνωστα ονοµατεπώνυµο
και βαθµός συντάκτη)

ΙV. ΑΠΟΦΑΣΗ Ή ΓΝΩΜΗ
…………...........................(10)
...................................................................................…......................................................
.................................................................……………………………………………………………….………

........................... 2013.
Ο .........................................................
(Τ.Σ. Υπογραφή)
(Ευανάγνωστα ονοµατεπώνυµο
και βαθµός συντάκτη)

V. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ/Α.Ε.Α.
(Υπ’ αριθµ. 7004/5/15 από 27/12/2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄- 3221 της 30-12-2011)
Απόφαση Μεταβίβασης αρµοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας σε υφιστάµενα
υπηρεσιακά όργανα).
(11)………………………………………………………………………………..………………………………

........................... 2013.
Ο ......................................................
(Τ.Σ. Υπογραφή)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
(1) Τίτλος Υπηρεσίας.
(2) Αναγράφεται η λέξη «ΜΗ» για αρνητική πρόταση από το συντάκτη.
(3) Κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ή απολυτηρίου λυκείου.
(4) Αναγράφεται ο ακριβής συνολικός χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας σύµφωνα µε την παράγραφο 1
της προκήρυξης.
(5) – Υποψήφιος που συµπληρώνει τρία (3) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την έξοδό του από τη
Σχολή Αστυφυλάκων, µέχρι την 31/12/2013
ΚΩ∆ΙΚΟΣ «1».
– Υποψήφιος που είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και συµπληρώνει δύο (2) έτη πραγµατικής
υπηρεσίας από την έξοδό του από τη Σχολή Αστυφυλάκων, µέχρι την 31/12/2013ΚΩ∆ΙΚΟΣ «2».
– Υποψήφιος που έχει συµπληρώσει ένα (1) έτος από την ένταξή του στο αστυνοµικό προσωπικό
γενικών καθηκόντων µέχρι την 29/5/2013 σύµφωνα µε το Ν. 3686/2008
ΚΩ∆ΙΚΟΣ «3».
– Υποψήφιος που προέρχεται από ειδικούς φρουρούς ή συνοριακούς φύλακες, του απονεµήθηκε
αστυνοµικό αριστείο ανδραγαθίας και εντάχθηκε στο αστυνοµικό προσωπικό γενικών καθηκόντων
µε το βαθµό του υπαρχιφύλακα
ΚΩ∆ΙΚΟΣ «4».
(6) Αναγράφονται αναλυτικά οι πειθαρχικές ποινές που δεν έχουν διαγραφεί.
(7) Αναγράφονται αναλυτικά οι εκκρεµείς πειθαρχικές ποινές, κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας
πρότασης.
(8) Αναγράφεται η λέξη «∆ΕΝ» για αρνητική πρόταση από το συντάκτη.
(9) Για αρνητική πρόταση να αναγραφούν συγκεκριµένα τα προσόντα τα οποία στερείται και από πού
προκύπτει τούτο.
(10) Σε περίπτωση διαφωνίας αιτιολογείται επαρκώς αυτή.
(11) Συµπληρώνεται από τον Προϊστάµενο Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρωπίνου ∆υναµικού/Α.Ε.Α., σε
περίπτωση αρνητικής πρότασης ή διαφωνίας µεταξύ των αρµοδίων για τη σύνταξη και υποβολή
της πρότασης ικανότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παράλειψη αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών ή εκκρεµών πειθαρχικών
υποθέσεων, οι οποίες συνιστούν λόγους υποβολής αρνητικής πρότασης, (σύµφωνα µε το
εδαφ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.∆. 82/2006), θα έχει ως συνέπεια τον
καταλογισµό πειθαρχικής ευθύνης, κατά του συντάκτη της πρότασης ικανότητας.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ «ΣΤ΄»

Προσαρτηµένο στην

6506/2/44-α΄

από

29 /5/2013 προκήρυξη.
(ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
-----------------------------------------------ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: ..............………...............

.......................................………...........2013
ΠΡΟΣ: ................................................................. (1)
ΑΘΗΝΑ

Υποβάλλονται συγκεντρωτικές ονοµαστικές καταστάσεις, σε δύο (2) αντίτυπα, των
υποψηφίων που δήλωσαν συµµετοχή στις προαγωγικές εξετάσεις αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και
αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, για το βαθµό του αρχιφύλακα γενικών
καθηκόντων Ελληνικής Αστυνοµίας, έτους 2013, ως εξής : (2)

-----------------------------------------------(1) Αναγράφεται η Υπηρεσία προς την
οποία απευθύνεται.
(2) Αναγράφονται λεπτοµερώς οι καταστάσεις
που υποβάλλονται, ήτοι ικανών, µη ικανών, κ.ο.κ.

Ο ..................................................... .....
(Τ.Σ. Υπογραφή)
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ «Ζ΄»

Προσαρτηµένο στην 6506/2/44-α΄ από 29/5/2013 προκήρυξη.
.......................................................
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
.......................................................
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η
Ονοµαστική των υποψηφίων που δήλωσαν συµµετοχή στις προαγωγικές εξετάσεις αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική
θέση αστυφύλακα, για το βαθµό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, έτους 2013, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν
πλήρη και κανονικά και κρίθηκαν οµόφωνα, ως ΙΚΑΝΟΙ.
Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

Α.Γ.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ
Ή ΕΝΤΑΞΗΣ
(1)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

(2)

……………………………2013
Ο .........................................
(Τ.Σ. Υπογραφή)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(1). Ηµεροµηνία ονοµασίας σε αστυφύλακα ή ηµεροµηνία ένταξής του στο αστυνοµικό προσωπικό γενικών καθηκόντων.
(2) – Συµπληρώνει τρία (3) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την έξοδό του από τη Σχολή Αστυφυλάκων, µέχρι την 31/12/2013

– Είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και συµπληρώνει
31/12/2013

ΚΩ∆ΙΚΟΣ «1».

δύο (2) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την έξοδό του από τη Σχολή Αστυφυλάκων, µέχρι την
ΚΩ∆ΙΚΟΣ «2».

– Έχει συµπληρώσει ένα (1) έτος από την ένταξή του στο αστυνοµικό προσωπικό γενικών καθηκόντων µέχρι την

29/5/2013 σύµφωνα µε το Ν. 3686/2008
ΚΩ∆ΙΚΟΣ «3».

– Προέρχεται από ειδικούς φρουρούς ή συνοριακούς φύλακες ,του απονεµήθηκε αστυνοµικό αριστείο ανδραγαθίας και εντάχθηκε στο αστυνοµικό προσωπικό
γενικών καθηκόντων µε το βαθµό του υπαρχιφύλακα

ΚΩ∆ΙΚΟΣ «4».
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ «Η΄»

Προσαρτηµένο στην 6506/2/44-α΄ από 29/5/2013 προκήρυξη.
.......................................................
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
.......................................................
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η
Ονοµαστική των υποψηφίων που δήλωσαν συµµετοχή στις προαγωγικές εξετάσεις αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική
θέση αστυφύλακα, για το βαθµό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας, έτους 2013, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη
και κανονικά και οι προτάσεις ικανότητας είναι αρνητικές ή υπάρχει διαφωνία συντάκτη και αναθεωρητή.
Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

Α.Γ.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ
Ή ΕΝΤΑΞΗΣ
(1)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

(2)

……………………………2013
Ο .........................................
(Τ.Σ. Υπογραφή)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(1). Ηµεροµηνία ονοµασίας σε αστυφύλακα ή ηµεροµηνία ένταξής του στο αστυνοµικό προσωπικό γενικών καθηκόντων.
(2) – Συµπληρώνει τρία (3) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την έξοδό του από τη Σχολή Αστυφυλάκων, µέχρι την 31/12/2013

– Είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και συµπληρώνει
31/12/2013

ΚΩ∆ΙΚΟΣ «1».

δύο (2) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την έξοδό του από τη Σχολή Αστυφυλάκων, µέχρι την
ΚΩ∆ΙΚΟΣ «2».

– Έχει συµπληρώσει ένα (1) έτος από την ένταξή του στο αστυνοµικό προσωπικό γενικών καθηκόντων µέχρι την

29/5/2013 σύµφωνα µε το Ν. 3686/2008
ΚΩ∆ΙΚΟΣ «3».

– Προέρχεται από ειδικούς φρουρούς ή συνοριακούς φύλακες, του απονεµήθηκε αστυνοµικό αριστείο ανδραγαθίας και εντάχθηκε στο αστυνοµικό προσωπικό
γενικών καθηκόντων µε το βαθµό του υπαρχιφύλακα

ΚΩ∆ΙΚΟΣ «4».

30
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ «Θ΄»

Προσαρτηµένο στην 6506/2/44-α΄ από 29/5/2013 προκήρυξη.
.......................................................
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
.......................................................
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η
Ονοµαστική των υποψηφίων που δήλωσαν συµµετοχή στις προαγωγικές εξετάσεις αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική
θέση αστυφύλακα, για το βαθµό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας, έτους 2013, για τους οποίους δεν συντάχθηκε
πρόταση ικανότητας, επειδή τελούν σε κατάσταση διαθεσιµότητας ή έχουν παραπεµφθεί ενώπιον πειθαρχικού συµβουλίου (Π.∆. 15/1986,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του Π.∆. 3/2013)
Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

Α.Γ.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ
Ή ΕΝΤΑΞΗΣ
(1)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

(2)

……………………………2013
Ο .........................................
(Τ.Σ. Υπογραφή)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(1). Ηµεροµηνία ονοµασίας σε αστυφύλακα ή ηµεροµηνία ένταξής του στο αστυνοµικό προσωπικό γενικών καθηκόντων.
(2) – Συµπληρώνει τρία (3) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την έξοδό του από τη Σχολή Αστυφυλάκων, µέχρι την 31/12/2013

– Είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και συµπληρώνει
31/12/2013

ΚΩ∆ΙΚΟΣ «1».

δύο (2) έτη πραγµατικής υπηρεσίας από την έξοδό του από τη Σχολή Αστυφυλάκων, µέχρι την
ΚΩ∆ΙΚΟΣ «2».

– Έχει συµπληρώσει ένα (1) έτος από την ένταξή του στο αστυνοµικό προσωπικό γενικών καθηκόντων µέχρι την

29/5/2013 σύµφωνα µε το Ν. 3686/2008
ΚΩ∆ΙΚΟΣ «3».

– Προέρχεται από ειδικούς φρουρούς ή συνοριακούς φύλακες, του απονεµήθηκε αστυνοµικό αριστείο ανδραγαθίας και εντάχθηκε στο αστυνοµικό προσωπικό
γενικών καθηκόντων µε το βαθµό του υπαρχιφύλακα

ΚΩ∆ΙΚΟΣ «4».

