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============================
ΘΕΜΑ:

«Συμπλήρωση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών
στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος
2014 - 2015, με το σύστημα του Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. – Τροποποίηση καθορισμού
αριθμού εισαγομένων».

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις :
α) Του ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Α΄-152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β)
Του ν. 2226/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄-122) «Εισαγωγή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση
στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας……. και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ)
Του ν. 2800/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄-41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ)
Του ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄-188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων
του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε)
Του ν. 3475/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-146) «Οργάνωση και λειτουργία της
δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) Του ν. 3748/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄-29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των
κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».
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ζ)

Του ν. 4249/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας
…… και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη».
η)
Του ν.4264/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 118/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
θ)
Του π.δ. 4/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄-1 της 10-1-1995) «Εισαγωγή στις Σχολές
Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι) Του π.δ. 319/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄-174) «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής
Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθ. 6501/1/208-β΄ από 8/3/2014 Προκήρυξη διαγωνισμού για την
εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015, με το σύστημα του Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Το υπ’ αριθ. 6501/1/208-γ΄ από 15/5/2014 εισηγητικό σημείωμα, επί του
οποίου διατυπώνεται απόφαση κ. Υπουργού, περί νέου καθορισμού αριθμού
εισαγομένων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015.
Συμπληρωματικά, ως προς την 6501/1/208-β΄ από 8-3-2014 κανονιστική
μας πράξη (προκήρυξη), που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος
ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ
Εκ νέου τον αριθμό αστυνομικών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της
Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα του 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση, ως
ακολούθως:
1.
Ο αριθμός των αστυνομικών που θα εισαχθούν στη Σχολή αξιωματικών
Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται σε εκατό (100). Από τον αριθμό αυτό:
α. Ποσοστό 10%, δηλαδή δέκα (10) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους
που θα συμμετάσχουν με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως
απόφοιτοι προηγούμενου έτους του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, του άρθρου
1, του ν. 3748/2009, χωρίς νέα εξέταση.
Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 δίνεται κατ' εξαίρεση το
δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν
συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος
2012. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων
κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2012 σε ποσοστό 40% και στους
υποψήφιους του έτους 2013 σε ποσοστό 60%
β. Ποσοστό 90%, ήτοι ενενήντα (90) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους
που θα συμμετάσχουν με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του
Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 1, του ν. 3748/2009, με εξετάσεις.
2.
Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται στην προηγούμενη
παράγραφο, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του
άρθρου 42, του ν. 1481/1984 (Α΄-152), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «γονείς και
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τέκνα πολυτέκνων οικογενειών κ.τ.λ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψηφίους του
ίδιου άρθρου «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».
3.
Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της
προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο
αριθμός των θέσεων, που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών
της παρ. 2, καλύπτεται από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας.
Ομοίως, ο αριθμός των θέσεων που δεν καλύπτεται από υποψηφίους της κατηγορίας
του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ., χωρίς εξετάσεις, καλύπτεται
από υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου
ΕΠΑ.Λ., με εξετάσεις και αντίστροφα.
4. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εισακτέων αστυνομικών στη Σχολή
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ανδρών- γυναικών), με το σύστημα του 10% των
θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) κατανέμεται ως ακολούθως:
Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.
ΤΗΣ ΠΕΡ. α΄ ΠΑΡ. 1 Άρθρο 1 Ν.3748/2009 ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
(Χωρίς νέα εξέταση)
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Αστυνομικοί Υποψήφιοι
Υποψήφιοι έτους 2012
α.
Με σειρά επιτυχίας
β.
Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων
οικογενειών κ.λπ.)
γ.
Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών)
Υποψήφιοι έτους 2013
α.
Με σειρά επιτυχίας
β.
Ειδικών
κατηγοριών
(γονείς
και
τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.)
γ.
Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων
οικογενειών)
ΣΥΝΟΛΟ

4
-

6
10

Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.
ΤΗΣ ΠΕΡ. α΄ ΠΑΡ. 1, Άρθρο 1 Ν. 3748/2009
(Με εξετάσεις)
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Αστυνομικοί Υποψήφιοι
α.
β.
γ.

Με σειρά επιτυχίας
Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα
πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.)
Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα
τρίτεκνων οικογενειών)
ΣΥΝΟΛΟ
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78
9
3
90

5.
Υποχρεώσεις
Διοικητών
Υπηρεσιών
δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις.

που

δέχονται

τα

Οι διοικητές των ανωτέρω Υπηρεσιών ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους ή οι
αξιωματικοί που έχουν ορισθεί από αυτούς:
α) Υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως από τη λήψη της παρούσας, με
αποδεικτικό (υπόδειγμα «Γ΄»), το οποίο να τηρήσουν στο αρχείο της Υπηρεσίας τους,
τους υπηρετούντες υπό τις διαταγές τους, οργανικά ή με απόσπαση,
ανθυπαστυνόμους, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες, οι οποίοι:
i) συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις, που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 της ανωτέρω (2) σχετικής προκήρυξης, ότι όσοι απ’ αυτούς
επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις, με το σύστημα του 10% των
θέσεων (χωρίς νέα εξέταση), ως συμμετέχοντες στις γραπτές Πανελλαδικές εξετάσεις του
έτους 2012, πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (υπόδειγμα «Α»),
εντός δύο (2) ημερών από της λήψη της παρούσας.
ii) ήδη υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις (90% των θέσεων),
σύμφωνα με τη (2) σχετική Προκήρυξη, ότι αν επιθυμούν να συμμετάσχουν με το
σύστημα του 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση, ως συμμετέχοντες στις γραπτές
Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2012, να ανακαλέσουν την αρχική αίτησή τους
υποβάλλοντας προς τούτο υπεύθυνη δήλωση εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη της
παρούσας.
β) Να ειδοποιήσουν άμεσα, με τον προσφορότερο τρόπο, τους διοικητές
αξιωματικούς, στην περιοχή των οποίων ευρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο (άδεια,
νοσηλεία σε νοσοκομεία, κ.ο.κ.) οι αστυνομικοί της δύναμής τους, με σκοπό την
ενημέρωση αυτών σχετικά με τα ανωτέρω οριζόμενα, ώστε έγκαιρα να εκδηλωθούν οι
οφειλόμενες ενέργειες.
γ) Να μεριμνήσουν για την παραλαβή των δικαιολογητικών συμμετοχής των
ενδιαφερομένων και τον έλεγχο αυτών ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθή
σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή τους.
Ειδικότερα σημειώνεται ότι δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά την
ως άνω οριζόμενη προθεσμία (19/5/2014) δεν θα γίνονται δεκτά.
δ) Να υποβάλλουν, το αργότερο μέχρι 20/5/2014, στις άμεσα προϊστάμενες
Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Περιφερειακές Διευθύνσεις Ασφάλειας,
Διευθύνσεις Αστυνομίας, Τροχαίας ή προς αυτές εξομοιούμενες Υπηρεσίες, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά με τους αντίστοιχους Πίνακες (υποδείγματα «Α», «Δ», «Ε»,
«ΣΤ» και «Ζ»).
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6. Οφειλόμενες ενέργειες Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής Αστυνομικής
Διεύθυνσης,
Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Περιφερειακής
Διεύθυνσης Ασφαλείας και εξομοιούμενων με αυτές Υπηρεσίες.
Οι Διευθυντές των ως άνω Υπηρεσιών ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους ή οι
αξιωματικοί που έχουν ορισθεί από αυτούς, παρακαλούνται όπως:
α) Μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση ή διόρθωση ελλείψεων ή σφαλμάτων των
δικαιολογητικών των υποψηφίων που θα τους υποβληθούν, ορίζοντας προς τούτο κατά
την κρίση τους αρμόδιο αξιωματικό ή βαθμοφόρο.
Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή για τον τελικό και λεπτομερή έλεγχο των
δικαιολογητικών προ της υποβολής τους.
β) Υποβάλλουν στο 1ο Τμήμα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
Ανθρωπίνων
Πόρων/Α.Ε.Α.,
ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ
μέχρι
την
21/5/2014,
συγκεντρωτικές ονομαστικές καταστάσεις, με αλφαβητική σειρά, ως εξής:
i) Των υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ΙΚΑΝΟΙ για το 10% των θέσεων
(Υπόδειγμα «Δ»), ως συμμετέχοντες στις γραπτές Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους
2012.
ii) Των υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για το 10% των θέσεων,
ως συμμετέχοντες στις γραπτές Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2012 ή για την
ικανότητα των οποίων υπάρχει διαφωνία μεταξύ των αρμοδίων για τη σύνταξη και
υποβολή των προτάσεων ικανότητας (Υπόδειγμα «Ε»), μαζί με όλα τα
δικαιολογητικά.
iii) Των υποψηφίων για το 10% των θέσεων, ως συμμετέχοντες στις γραπτές
Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2012, για τους οποίους δεν συντάσσεται
πρόταση ικανότητας, για όσο χρόνο τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν
παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου (Υπόδειγμα «ΣΤ»), μαζί με όλα τα
δικαιολογητικά.
► Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του π.δ. 4/1995, όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 3/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ -9), δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στις Γενικές Εξετάσεις για τη Σχολή Αξιωματικών, 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.
► Συνεπώς, για τις περιπτώσεις υποψηφίων που τελούν σε κατάσταση
διαθεσιμότητας ή έχουν εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον του πειθαρχικού
συμβουλίου, θα γίνεται δεκτή η αίτησή τους, αλλά η πρόταση ικανότητας θα
συντάσσεται και θα αποστέλλεται ευθύς αμέσως 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.
iv) Των υποψηφίων που κρίθηκαν ήδη ΙΚΑΝΟΙ για συμμετοχή στις γραπτές
εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω (2) σχετική προκήρυξη και
επιθυμούν να ανακαλέσουν, ώστε να συμμετάσχουν με το 10% των θέσεων, χωρίς νέα
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εξέταση, ως συμμετέχοντες στις γραπτές Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2012
(Υπόδειγμα «Ζ»). Για τους εν λόγω υποψηφίους ΔΕΝ συντάσσεται εκ νέου πρόταση
ικανότητας.
► Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις συμμετοχής και οι υπεύθυνες δηλώσεις που θα
υποβληθούν στις Υπηρεσίες σας, βάσει της παρούσας Προκήρυξης, θα
αποστέλλονται ιεραρχικά, μέσω P.O.L. στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. (μαζί με τα αντίστοιχα υποδείγματα), προκείμενου να
πραγματοποιηθεί η καταχώριση των στοιχείων των υποψηφίων στην ηλεκτρονική
εφαρμογή «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ» .
7.
Η
Διεύθυνση
Διεθνούς
Αστυνομικής
Συνεργασίας/Α.Ε.Α
παρακαλείται επίσης να μεριμνήσει για την έγκαιρη ενημέρωση των αστυνομικών
που βρίσκονται αποσπασμένοι σε Υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους ή σε Διεθνείς
Οργανισμούς ή σε ειδικές αποστολές στο εξωτερικό και συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα
προσόντα. Περιπτώσεως συντρεχούσης, παρακαλείται να ενεργήσει περαιτέρω,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα.
8.
Οι Υπηρεσίες του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων,
παρακαλούνται με μέριμνα των Διοικητών αυτών, να αποστείλουν σε συντρέχουσα
περίπτωση, εντός της τασσόμενης προθεσμίας (21/5/2014), τα δικαιολογητικά που
ορίζονται στην παρούσα και στην (2) σχετική Προκήρυξη, απ’ ευθείας στην Διεύθυνση
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., για το προσωπικό των
Υπηρεσιών τους.
9. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω (2) σχετική Προκήρυξη.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
1. ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.
2. ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ.
3. ΓΡΑΦΕΙΑ Α.Ε.Α.
4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
5. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΦΥΛΑΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.
6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Α΄»
(Προσαρτημένο στην 6501/1/208-δ΄
από 17/5/2014 συμπληρωματική προκήρυξη)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΗ
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 - 2015 ΜΕ ΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.
...................................................2014
(1)
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ........................................................ (2)
μέσω τ
........................................................ (3)
.... κατωτέρω αναγραφόμεν… υποβάλλω τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην
6501/1/208-β΄ από 8/3/2014 προκήρυξη, προκειμένου να εισαχθώ στη Σχολή
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, συμμετέχοντας για το 10% των θέσεων χωρίς
νέα εξέταση, ως συμμετέχ…. στις γραπτές Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2012.
1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ:

.............

............

ΒΑΘΜΟΣ

Α.Γ.Μ.

......................
ΕΠΩΝΥΜΟ

....... ...............

...................

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

2) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : .............................. .......
Συμπληρώνεται σε μορφή

ΗΗ/ ΜΜ/

ΕΕΕΕ

3) ΤΟΠΟΣ :
α) ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ...................................... .............................
(ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ)

......................................

(ΕΠΑΡΧΙΑ)

(ΝΟΜΟΣ)

β) ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ..................................... .......................................
(ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ)

.............................

(ΕΠΑΡΧΙΑ)

.........................................

(ΝΟΜΟΣ)

......................................

(ΟΔΟΣ)

.............................

(ΑΡΙΘΜΟΣ)

(ΤΗΛΕΦΩΝΟ)

4) ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ:
5) ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ):

6) ΥΠΑΓΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42 Ν. 1481/84 :

-

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ................................................ΚΩΔΙΚΟΣ

1

-

ΤΕΚΝΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ............ ΚΩΔΙΚΟΣ

2

-

ΤΕΚΝΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ .................. ΚΩΔΙΚΟΣ

3

-

ΤΕΚΝΑ ή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΥ
ΠΕΘΑΝΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ
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-

-

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ή ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ…………… ΚΩΔΙΚΟΣ

4

ΕΝΑ ΤΕΚΝΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ
ΖΩΗ ΤΟΥΣ Ή ΕΧΟΥΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%, ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥΣ………………………………………….………. ΚΩΔΙΚΟΣ

5

ΓΟΝΕΙΣ ΤΡΙΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ…….ΚΩΔΙΚΟΣ

6

7) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
………………………………………..
..

ΑΙΤ

8) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
.......................................................................
(ΤΙΤΛΟΣ)
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

.. υπογεγραμμεν... Α.Γ.Μ.(

)…………………..…………………........................

……………………………... βεβαιώνω ότι τα στοιχεία τ….. υποψηφ.......... ελέχθησαν και
συμφωνούν απόλυτα με τα αναγραφόμενα στο δελτίο ταυτότητας.
....ΒΕΒΑΙ.....

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΒΑΘΜΟΣ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1

ΓΕΝΙΚΕΣ
α. Η αίτηση συμπληρώνεται από τον/την υποψήφιο και υπογράφεται ενώπιον του αρμοδίου
για την παραλαβή της, αξιωματικού.
β. Όλα τα στοιχεία συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

2. ΕΙΔΙΚΕΣ
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.
η.
θ.

(1)
(2)

Αναγράφεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
Αναγράφεται η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ή Π.Α.Δ.- Π.Δ.Α. ή Διεύθυνση
Αστυνομίας ή εξομοιούμενη Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται
(3)
Αναγράφεται η Αστυνομική Υπηρεσία που κατατίθεται η αίτηση.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1-3 σύμφωνα με τις ενδείξεις.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Αναγράφεται η χρονολογία αποφοίτησης.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Αναγράφεται ο κωδικός αριθμός υποψηφίου που έχει δοθεί από
το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Τίθεται ο κωδικός αριθμός της περίπτωσης στο τετραγωνίδιο, μόνο
εφ’ όσον κατατεθεί και το σχετικό δικαιολογητικό που προβλέπει
η προκήρυξη.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Συμπληρώνονται τυχόν άλλα δικαιολογητικά.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
Συμπληρώνεται από τον αρμόδιο αξιωματικό παραλαβής των
δικαιολογητικών.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Β΄»
(1) ...............................…………....
…………………….……………..…
.…………….……………………….

(Προσαρτημένο στην 6501/1/208-δ΄
από 17/5/2014 συμπληρωματική προκήρυξη)

Π Ρ Ο Τ Α Σ Η
(2) …….…ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, με το σύστημα του Απολυτηρίου Γενικού
Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συμμετέχοντας για το 10% των
θέσεων χωρίς νέα εξέταση, ως συμμετέχ…. στις γραπτές Πανελλαδικές εξετάσεις του
έτους 2012.
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 ............................................................................
- ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ .......................................................................

(Ημέρα- Μήνας- Έτος)

- ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΩΣ ΑΠΌ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ .........................
β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
1. ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ: (4)
........................................................................................…………………………..…....
......................................................................................................................….......
........................................................................................................................….....
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. ΑΝΩΤΕΡΕΣ: (4)
.........................................................................................…....................................
.............................................................................……..........................……………...
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. ΔΙΚΕΣ- ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ: (4)
..................................................................................…...........................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
4. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ : (5)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
γ. ΗΘΙΚΕΣ - ΥΛΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
δ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
............(6) Έχει όλα τα προβλεπόμενα από το εδάφιο β΄ της παρ.1 του άρθρου 11
του π.δ. 4/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄-1) ουσιαστικά προσόντα για να εισαχθεί στη Σχολή
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, με το
σύστημα του Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου συμμετέχοντας για το 10% των θέσεων
χωρίς νέα εξέταση, ως συμμετέχ…. στις γραπτές εξετάσεις του 2012.
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ήτοι υπηρεσιακή απόδοση, ζήλο και
ενδιαφέρον για την υπηρεσία, πειθαρχικότητα και διαγωγή.
ΙΙΙ. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
...........(8) Προτείνεται για συμμετοχή στις προαναφερόμενες εξετάσεις κ.ο.κ..
(9)…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………….................... 2014
Ο /Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
(Τ.Σ. Υπογραφή)
(Ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο
και βαθμός συντάκτη)

ΙV. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ
(10)...........................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................2014
Ο .....................................................
(Τ.Σ. Υπογραφή)

(Ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο
και βαθμός γνωματεύοντα)

V. ΑΠΟΦΑΣΗ κ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
(11)………………………………………………………………………………………………………
Αθήνα, ...........................................2014
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
(2)

Τίτλος Υπηρεσίας.
Αναγράφεται η λέξη «ΜΗ» για αρνητική πρόταση από το συντάκτη.

(3)
(4)

Αναγράφονται αναλυτικά όλες οι πειθαρχικές ποινές που δεν έχουν διαγραφεί
Αναγράφονται αναλυτικά οι εκκρεμείς πειθαρχικές ποινές, κατά το χρόνο σύνταξης
της παρούσας πρότασης.
Αναγράφεται η λέξη ΔΕΝ για αρνητική πρόταση από το συντάκτη.
Αναγράφεται η λέξη ΔΕΝ για αρνητική πρόταση από το συντάκτη.
Για αρνητική πρόταση να αναγραφούν συγκεκριμένα τα προσόντα τα οποία στερείται
και από πού προκύπτει τούτο
Σε περίπτωση διαφωνίας, οι λόγοι αυτής αιτιολογούνται πλήρως.
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 11 του π.δ. 4/1995), θα έχει ως
συνέπεια τον καταλογισμό πειθαρχικής ευθύνης, κατά του συντάκτη της πρότασης
ικανότητας.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

Συμπληρώνεται από τον κ. Αρχηγό, σε περίπτωση αρνητικής πρότασης ή διαφωνίας
μεταξύ των αρμοδίων για τη σύνταξη και υποβολή της πρότασης ικανότητας.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Γ΄»
(Προσαρτημένο στην 6501/1/208-δ΄

από

17/ 5 /2014 συμπληρωματική

προκήρυξη)

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
................................................ σήμερα την .................................... του μηνός………
..................................................., του

έτους

.......................... και ώρα ........... ο/η διοικητής

2014
(1)

ημέρα

της

εβδομάδας

….

...................................................

....................... προσκάλεσα ενώπιόν μου τον ...................................................
........................................

( 2 ).

που συγκεντρώνει τα τυπικά προσόντα για εισαγωγή

στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014 -2015
με το σύστημα του Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, του ανακοίνωσα το περιεχόμενο της 6501/1/208-δ΄ από 17/5/2014
συμπληρωματικής

προκήρυξης

του

Αρχηγού

της

Ελληνικής

Αστυνομίας

και

διευκρίνισα τα εξής :
α.

Αν επιθυμεί συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις, με το σύστημα του 10% των

θέσεων

χωρίς νέα εξέταση, ως συμμετέχων/ουσα. στις γραπτές εξετάσεις του 2012

πρέπει να μας υποβάλει μέχρι την 19/5/2014

τα δικαιολογητικά που ορίζονται

στην υπ’ αριθ. 6501/1/208-β΄ από 8/3/2014 προκήρυξη.
β. Αν έχει υποβάλει ήδη αίτηση για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις 2014,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 6501/1/208-β΄ από 8/3/2014 προκήρυξη και
επιθυμεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή του/της, ώστε να συμμετάσχει με το σύστημα
του 10% των θέσεων

χωρίς νέα εξέταση, ως συμμετέχων/ουσα. στις γραπτές

Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2012, πρέπει να μας υποβάλει μέχρι

την

19/5/2014 σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Ο/Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο/Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
(1)
(2)

Τίτλος της Υπηρεσίας
βαθμός και ονοματεπώνυμο διοικητή Υπηρεσίας.
Βαθμός, ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο υποψηφίου.
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ΥΠΟΔΕΙΙΓΜΑ «Δ΄»
(Προσαρτημένο στην 6501/1/208-δ΄
από 17/5/2014 συμπληρωματική προκήρυξη)

.......................................................
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
.....................................................(1)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η
Υποψηφίων που δήλωσαν ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 20142015, με το σύστημα του Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα
εξέταση, βάσει της βαθμολογίας του έτους 2012, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη και κανονικά και κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ.
Α/Α

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΒΑΘΜΟΣ

Α.Γ.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ

ΟΝΟΜΑ
ΜΗΤΕΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΡΘΡΟΥ 42
Ν. 1481/84

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

(2)

(3)

(3)

(3)

(4)

(5)

Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας.
Στην ονομαστική με κεφαλαία.
Στην ονομαστική με μικρά.
Αναγράφεται η ειδική κατηγορία στην οποία δήλωσε, ότι ανήκει
(τέκνο πολυτέκνου, τέκνο θύματος πολέμου κ.ο.κ.).
Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός που θα λάβει ο κάθε υποψήφιος από το Λύκειο, στο οποίο
θα καταθέσει το Μηχανογραφικό Δελτίο.
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…………………………………. 2014
Ο/Η ...........................................
(Τ.Σ. Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Ε΄»
(Προσαρτημένο στην 6501/1/208-δ΄
από 17/5/2014 συμπληρωματική προκήρυξη)

.......................................................
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
.....................................................(1)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η
Υποψηφίων που δήλωσαν ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 20142015, με το σύστημα του Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα
εξέταση, βάσει της βαθμολογίας του έτους 2012, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη και κανονικά και οι προτάσεις ικανότητας
είναι αρνητικές ή υπάρχει διαφωνία συντάκτη και αναθεωρητή.
Α/
Α

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΒΑΘΜΟΣ Α.Γ.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ

ΟΝΟΜΑ
ΜΗΤΕΡΑΣ

ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΡΘΡΟΥ 42
Ν.1481/84

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(2)

(3)

(3)

(3)

(4)

(5)

(6)

Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας.
Στην ονομαστική με κεφαλαία.
Στην ονομαστική με μικρά.
Αναγράφεται η ειδική κατηγορία στην οποία δήλωσε, ότι ανήκει
(τέκνο πολυτέκνου, τέκνο θύματος πολέμου, κ.ο.κ.).
Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός που θα λάβει ο κάθε υποψήφιος από το Λύκειο,
στο οποίο θα καταθέσει το Μηχανογραφικό Δελτίο.
Αναγράφεται αν προτείνεται με διαφωνία ή δεν προτείνεται.
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Ο/Η ...........................................
(Τ.Σ. Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «ΣΤ΄»
(Προσαρτημένο στην 6501/1/208-δ΄
από 17/5/2014 συμπληρωματική προκήρυξη)

.......................................................
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
.....................................................(1)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η
Υποψηφίων που δήλωσαν ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014
-2015, με το σύστημα του Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το 10% των θέσεων, χωρίς
νέα εξέταση, βάσει της βαθμολογίας του έτους 2012, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη και κανονικά και για τους οποίους
δεν συντάχθηκε πρόταση ικανότητας, επειδή τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού
συμβουλίου (π.δ. 4/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 3/2013)
Α/
Α

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΒΑΘΜΟΣ Α.Γ.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ

ΟΝΟΜΑ
ΜΗΤΕΡΑΣ

ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΡΘΡΟΥ 42
Ν.1481/84

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(2)

(3)

(3)

(3)

(4)

(5)

(6)

Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας.
Στην ονομαστική με κεφαλαία.
Στην ονομαστική με μικρά.
Αναγράφεται η ειδική κατηγορία στην οποία δήλωσε, ότι ανήκει
(τέκνο πολυτέκνου, τέκνο θύματος πολέμου, κ.ο.κ.).
Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός που θα λάβει ο κάθε υποψήφιος από το Λύκειο,
στο οποίο θα καταθέσει το Μηχανογραφικό Δελτίο.
Αναγράφεται αν έχει τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχει παραπεμφθεί
ενώπιων πειθαρχικού συμβουλίου.
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…………………………………. 2014
Ο/Η ...........................................
(Τ.Σ. Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΙΓΜΑ «Ζ΄»
(Προσαρτημένο στην 6501/1/208-δ΄
από 17/5/2014 συμπληρωματική προκήρυξη)

.......................................................
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
.....................................................(1)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η
Υποψηφίων που ανακάλεσαν τη συμμετοχή τους στις γραπτές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έτους 2014 και
επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, με το σύστημα του
10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση, βάσει της βαθμολογίας του έτους 2012.
Α/Α

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΒΑΘΜΟΣ

Α.Γ.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ

ΟΝΟΜΑ
ΜΗΤΕΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΡΘΡΟΥ 42
Ν. 1481/84

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

(2)

(3)

(3)

(3)

(4)

(5)

Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας.
Στην ονομαστική με κεφαλαία.
Στην ονομαστική με μικρά.
Αναγράφεται η ειδική κατηγορία στην οποία δήλωσε, ότι ανήκει
(τέκνο πολυτέκνου, τέκνο θύματος πολέμου κ.ο.κ.).
Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός που θα λάβει ο κάθε υποψήφιος από το Λύκειο, στο οποίο
θα καταθέσει το Μηχανογραφικό Δελτίο.
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Ο/Η ...........................................
(Τ.Σ. Υπογραφή)

