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Κζντρο Εκπαιδευτικήσ & Συμβουλευτικήσ Υποςτήριξησ (Κ.Ε.Σ.Υ.)  Κεφαλληνίασ   
Τομζασ Συμβουλευτικήσ ςτον Επαγγελματικό Ρροςανατολιςμό  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Βαςικά Σημεία τησ Ρροκήρυξησ  Ειςαγωγήσ Ιδιωτϊν ςτισ Σχολζσ Αξιωματικϊν  και Αςτυφυλάκων τησ 
Αςτυνομικήσ Ακαδημίασ για το Ακαδημαϊκό Ζτοσ 2020-21     

Την Ρροκήρυξη θα βρείτε εδϊ: http://www.astynomia.gr/images/stories/2020/prokirikseis20/29052020panellhnies.pdf   

  Ρληροφορίεσ: 1. Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ 2131520169 & 2131520327-  2. Α.Τ. Αργοςτολίου 2671023226 – Ιςτοςελίδα ΕΛ.ΑΣ www.astynomia.gr 
 
 

Ι. ΡΟΣΟΝΤΑ ΥΡΟΨΗΦΙΩΝ 
1. Να μην υπερβαίνουν το 26

ο
 ζτοσ τησ ηλικίασ τουσ την 31/12/2020 (γεννηθζντεσ από 1-1-1995 και εξήσ) 

2. Να είναι κάτοχοι τίτλου ςπουδϊν που τουσ επιτρζπει ειςαγωγι ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ 
3. Να ζχουν υγεία & άρτια ςωματικι διάπλαςθ,ςφμφωνα με το Π.Δ. 11/2014 /ΦΕΚΑϋ17,όπωσ τροποποιικθκε & ιςχφει. 
4. Σωματικά, ψυχικά & διανοθτικά προςόντα ανταποκρινόμενα ςτισ απαιτιςεισ του ζργου τουσ 
5. Πίςτθ ςτο Σφνταγμα, αφοςίωςθ ςτθν Πατρίδα και να μθν πρεςβεφουν κρθςκευτικζσ δοξαςίεσ που εμποδίηουν τθν 

εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ 
6. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΣΤΗΜΑ (ΑΝΔΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,70 ΧΩΙΣ ΥΡΟΔΗΜΑΤΑ  

 

ΙΙ. ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ● → ΥΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΡΟΣΩΡΩΣ ΣΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ . 

  1. Αίτηςη ςυμμετοχήσ, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο υπόδειγμα Α τθσ Προκιρυξθσ. 

  2. Δφο (2) φωτογραφίεσ τφπου ταυτότθτασ (διαςτάςεων 3 Χ 4 εκ.). Στο πίςω μζροσ κάκε φωτογραφίασ αναγράφεται το 
ονοματεπϊνυμο του υποψθφίου ευκρινϊσ. 

  3. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αςτυνομικήσ Ταυτότητάσ τουσ. 

 Σε περίπτωςθ που ςτοιχεία του δελτίου ταυτότθτασ ζχουν μεταβλθκεί, αυτά δθλϊνονται με υπεφκυνθ διλωςθ.  
Οι ομογενείσ από τθ Βόρειο Ήπειρο, τθν Κφπρο και τθν Τουρκία, υποβάλουν επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα του νόμιμου 
τίτλου παραμονισ τουσ ςτθ χϊρα μασ. 

  
 

4. Υπεφθυνη δήλωςη (Υπόδειγμα ΣΤ) ότι ζχουν τα προςόντα που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ 5, 7, 8 και 9 του 
ανωτζρω κεφαλαίου ΙΙ («Προςόντα Υποψθφίων») χωρίσ να απαιτείται θ αναλυτικι περιγραφι αυτϊν και ότι διλωςαν ι 
κα δθλϊςουν προτίμθςθ ςε μία ι και ςτισ δφο Σχολζσ τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ (Αςτυφυλάκων – Αξιωματικϊν), ςτο 
Μθχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείασ& Θρθςκευμάτων. 

 - Οι υπαγόμενοι ςτισ ειδικζσ κατηγορίεσ του άρθρου 42 του Ν.1481/1984, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, εφόςον 
δθλϊςουν ότι επικυμοφν να κάνουν χριςθ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ, υποβάλουν επιπλζον τα ανάλογα 
δικαιολογθτικά. 

-  
-  

ΙII.  ΥΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. 
 

 Οι υποψήφιοι υποχρεοφνται να υποβάλουν αυτοπροςϊπωσ ςτα Αςτυνομικά Τμήματα του τόπου 
κατοικίασ ή διαμονήσ τουσ τα απαιτοφμενα δικαιολογητικά και να παραλάβουν το Δελτίο 

Υγειονομικήσ Εξζταςησ μζχρι και την Ρ Α  Α Σ Κ Ε Υ Σ Η  1 2 - 0 6 - 2 0 2 0  ( &  ϊ ρ α  1 5 . 0 0 ) .    
 

IV.  ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. *Ψυχοτεχνική Δοκιμαςία-Υγειονομική Εξζταςη-Αθλητική Δοκιμαςία+ 
1. Οι υποψιφιοι, πριν τθν επιλογι τουσ από το Υ.ΠΑΙ.Θ, κα υποβλθκοφν ςε προκαταρκτικζσ εξετάςεισ, εντόσ του χρόνου 

λειτουργίασ των αρμοδίων Επιτροπϊν, οι οποίεσ ςυνίςτανται ςε ψυχοτεχνικι δοκιμαςία, υγειονομικζσ εξετάςεισ και 
ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ. 
Οι προκαταρκτικζσ εξετάςεισ διαρκοφν ςυνολικά τρείσ (3) ημζρεσ και διεξάγονται ςτην Αθήνα και ςτη Θεςςαλονίκη. 

2. Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγισ των προκαταρκτικϊν εξετάςεων, κακϊσ και για το πρόγραμμα εξζταςθσ, οι 
υποψήφιοι ενημερϊνονται με δική τουσ ευθφνη από τισ Διευκφνςεισ Αςτυνομίασ ι Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ ι 
Αςτυνομικά Τμιματα, όταν εκδοκεί.  
Τ ο  πρό γ ρα μμα  θ α  εκ δο θ εί  α μζς ω σ  με τά  την  κ α τα λ ηκ τ ι κ ή  ημε ρο μ ην ί α  υ πο β ο λ ήσ  τω ν  
α ι τής εω ν  κ α ι  ο ι  πρ ο κ α τα ρκ τι κ ζσ  εξ ε τά ς ει σ  ε κ τ ι μά τα ι  ό τ ι  θ α  α ρχ ί ς ο υ ν  περ ί  τα  τ ζλ η Ι ο υ ν ί ο υ  
2020 .  
Τα ωσ άνω προγράμματα των προκαταρκτικϊν εξετάςεων, αναρτϊνται και ςτην ιςτοςελίδα τησ Ελληνικήσ 
Αςτυνομίασ  www.hellenicpolice.gr 

3. Πςοι είναι υποψήφιοι για Ρυροςβεςτικζσ ή Στρατιωτικζσ Σχολζσ ή το Λιμενικό και κριθοφν Ικανοί/Ικανζσ για τισ 
Σχολζσ αυτζσ με τα κριτήρια τησ Αςτυνομίασ, απαλλάςςονται από τισ Ρ.Κ.Ε. τησ Αςτυνομίασ με την υποχρζωςη να 
προςκομίςουν τη ςχετική Βεβαίωςη Ικανότητασ από το Στρατό ή την Ρυροςβεςτική Ακαδημία ή το Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ 

4.   Για τθν ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ οι υποψιφιοι προςζρχονται ςτθν αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξησ με πλιρωσ  
ςυμπλθρωμζνο το  Δελτίο Υγειονομικήσ Εξζταςησ (Δ.Υ.Ε.). Οι εξετάςεισ μποροφν να διενεργθκοφν μετά την παραλαβή του 
Δ.Υ.Ε. ςε Νοςθλευτικά Ιδρφματα Ν.Π.Δ.Δ. ι Ν.Π.Ι.Δ. ι από ιδιϊτθ γιατρό. Η ψυχιατρική εξζταςη μπορεί να γίνει ςε Κρατικά 
Νοςοκομεία ι ςε Κζντρα Ψυχικισ Υγείασ ι ςε Κινθτζσ Μονάδεσ Ψυχικισ Υγείασ ι ςε Νοςθλευτικά Ιδρφματα Ν.Π.Ι.Δ.  ι από 
ιδιϊτθ γιατρό. 

 

4.       Οι ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΙΜΑΣΙΕΣ περιλαμβάνουν ςυγκεκριμζνα αγωνίςματα & χρόνουσ επίδοςησ. 
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