
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ  

ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά την 
προκήρυξη.  
 
Βασικά σημεία: 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. 
Α. Υποχρεώσεις υποψηφίων: 1. Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν 
αυτοπροσώπως στα Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την ώρα 15.00 της 15-06¬2017. Μετά την 
ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. 2. Οι υποψήφιοι/ες της 
κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κτλ», θα υποβάλουν την αίτηση με τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 28-07-2017 και ώρα 15:00 στο 
Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία της 
Ελλάδας στις Χώρες που διαμένουν.  
Β. Υποχρεώσεις Διοικητών ή έτερων ορισθέντων Αξιωματικών Αστυνομικών 
Τμημάτων: 1. Ο/Η Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος που δέχεται τα 
δικαιολογητικά ή άλλος/η Αξιωματικός οριζόμενος για το σκοπό αυτό: α. Χορηγεί σε 
κάθε υποψήφιο/α ένα (1) έντυπο αίτησης, το οποίο ο υποψήφιος/α υποχρεούται 
να το συντάξει ιδιοχείρως και να το προσκομίσει με τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά. Στους/ις υποψήφιους/ες αθλητές/τριες χορηγεί δύο (2) έντυπα 
αίτησης. β. Ελέγχει τα στοιχεία που ανέγραψαν οι υποψήφιοι/ες στην αίτησή τους, 
μεριμνά για την ορθή συμπλήρωση αυτών και για την εγκυρότητα και πληρότητα 
των δικαιολογητικών που θα προσκομίσουν. Το δελτίο εξεταζομένου/ης 
υποψήφιου/ας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να φωτοτυπείται και να επισυνάπτεται στα 
δικαιολογητικά. γ. Μετρά το ανάστημα κάθε υποψήφιου/ας και συντάσσει τη 
σχετική βεβαίωση πάνω στο έντυπο της αίτησης. δ. Επιστρέφει, με αποδεικτικό, τα 
δικαιολογητικά στους/ις υποψήφιους/ες που δεν έχουν το απαιτούμενο ανάστημα 
ή το όριο ηλικίας, πλην της αίτησης συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι το ανάστημα 
των υποψηφίων θα μετρηθεί τελικά και από την Αθλητική Επιτροπή και θα 
υπάρξουν κυρώσεις για όσους/ες υπεύθυνους/ες δεν βεβαιώσουν το ακριβές 
ανάστημα των υποψηφίων, πέραν των δυσμενών συνεπειών για τον/ην 
υποψήφιο/α που επιφέρει ενδεχόμενη πλημμέλεια, αφού τον αποκλείει από τη 
διαδικασία. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος/α αμφισβητεί το ανάστημα που 
βεβαιώθηκε, το Αστυνομικό Τμήμα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Αστυνομίας τα 
δικαιολογητικά του/ης υποψήφιου/ας, με τη βεβαίωση αναστημομέτρησης, 
προκειμένου να αποφανθεί οριστικά επί της αμφισβήτησης με σχετική πράξη. Η 
Διεύθυνση Αστυνομίας συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή Αξιωματικών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2690/1999, η οποία προβαίνει σε επανειλημμένες 
μετρήσεις του αναστήματος του/ης υποψήφιου/ας, σε διαφορετικές ημέρες 
(τουλάχιστον δύο) και σε πρωινές ώρες, κατά τις οποίες το ύψος του ανθρώπινου 
σώματος δεν μειώνεται. ε. Χορηγεί έντυπο υπεύθυνης δήλωσης [ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ] 
στον/ην υποψήφιο/α, στο οποίο δηλώνει αν επιθυμεί να παραλάβει βεβαίωση 
ικανότητας στις Αστυνομικές Σχολές, που θα υποβάλει για την εισαγωγή του/ης 



στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τη διαδικασία που εκείνο 
θα ορίσει. ζ. Στο αποδεικτικό της προηγούμενης υποπαραγράφου, θα ενημερώνει 
τους/ις υποψήφιους/ες για την ακολουθητέα διαδικασία της παραγράφου 7 του 
κεφαλαίου V της παρούσας και για την υποχρέωσή τους για γνώση του 
προγράμματος των προκαταρκτικών τους εξετάσεων. Για το σκοπό αυτό στους 
υποψήφιους/ες, με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, να 
χορηγούνται αντίγραφα των Παραρτημάτων (Δ) και (Ε) που επισυνάπτονται στην 
παρούσα, μνημονεύοντας τη χορήγηση αυτών στο προαναφερόμενο αποδεικτικό. 

η. Στους/ις υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση 
από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή Στρατιωτικές Σχολές, 
ότι κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ στις προκαταρκτικές εξετάσεις με τα κριτήρια 
της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. V 
παραγρ. 9 της παρούσας δεν θα χορηγείται δελτίο, αλλά οι 
υποψήφιοι με υπεύθυνη δήλωσή τους θα δηλώνουν τη σχετική 
βούλησή τους και επίσης ότι θα υποβάλουν τη βεβαίωση ικανότητας 
το αργότερο τη μεθεπόμενη από την ολοκλήρωση των 
προκαταρκτικών τους εξετάσεων, στη Διεύθυνση Αστυνομίας που 
υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα, στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση 
συμμετοχής στο διαγωνισμό, (όχι στο Αστυνομικό Τμήμα). θ. Επιστρέφει, 

με αποδεικτικό, τα δικαιολογητικά στους/ις υποψήφιους/ες αθλητές/τριες, που 
διαπιστώνει ότι έχουν σημειώσει την απαιτούμενη διάκριση μετά τις 08-10-2008 ή 
έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των δικαιολογητικών (15-06-2017), ήτοι έχουν γεννηθεί προγενέστερα 
από τη 15-06-1995. ι. Υποβάλει, την επομένη της παραλαβής, τις αιτήσεις με τα 
δικαιολογητικά των υποψηφίων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, στην 
προϊσταμένη Διεύθυνση Αστυνομίας, με ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων, 
κατά αλφαβητική σειρά, φύλο και κατηγορία συμμετοχής στις εξετάσεις. ιβ. Οι 
Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων, για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα 
προσόντα και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, να απευθύνονται στην οικεία 
Διεύθυνση Αστυνομίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα παραπέμπονται οι 
υποψήφιοι/ες για διευκρινίσεις στο Αρχηγείο. 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
α.  Αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το 

συνημμένο υπόδειγμα Α.  
β.  Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας 

(διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος 
κάθε φωτογραφίας αναγράφεται το 
ονοματεπώνυμο του υποψήφιου/ας 
ευκρινώς.  

γ.  Φωτοαντίγραφο του Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.  

Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, αυτά δηλώνονται 
με υπεύθυνη δήλωση. Οι ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία, 



υποβάλουν ευκρινές φωτοαντίγραφο του νόμιμου τίτλου παραμονής τους στην Ελλάδα.  

δ.  Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα 
που αναφέρονται στα προσόντα 
υποψηφίων, χωρίς να απαιτείται η 
αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι 
δήλωσαν ή θα δηλώσουν προτίμηση σε 
μία ή και στις δύο σχολές της Αστυνομικής 
Ακαδημίας (Αστυφυλάκων – Αξιωματικών), 
στο Μηχανογραφικό Δελτίο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.  

Στην ίδια δήλωση αναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, καθώς και αν 
επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος.  
ε.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  
στ.  Οι έγγαμοι/ες με αλλογενείς αλλοδαπούς 

υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
δηλώνουν την υπηκοότητα του/ης συζύγου 
τους.  

ζ.  Οι υπαγόμενοι/ες στις ειδικές κατηγορίες 
του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον 
δηλώσουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση 
του σχετικού δικαιώματος, υποβάλλουν 
επιπλέον δικαιολογητικά, όπως αυτά 
αναφέρονται στην προκήρυξη. 
 
 
  

 
V. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1.  Οι υποψήφιοι/ες, πριν την επιλογή τους 

από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, θα υποβληθούν σε 
προκαταρκτικές εξετάσεις, δεσμευτικά 
εντός του χρόνου λειτουργίας των 
αρμόδιων Επιτροπών. Οι εξετάσεις αυτές 
περιλαμβάνουν ψυχοτεχνική δοκιμασία, 
υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές 
δοκιμασίες. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις 
διαρκούν συνολικά τρεις (3) ημέρες και 
διεξάγονται στην Αθήνα και στη 
Θεσσαλονίκη.  

2.  Οι εξετάσεις αυτές είναι ενιαίες και κοινές 
για τους/ις υποψήφιους/ες και των δύο 
Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.  

3.  Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των 
προκαταρκτικών εξετάσεων, καθώς και για 



το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι/ες 
ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από 
την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας 
www.hellenicpolice.gr και από τις 
Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα 
Αστυνομικά τμήματα, όταν εκδοθεί.   

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  
 

1) Της Υγειονομικής Εξέτασης, τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν στην 
προκήρυξη. 

2) Αθλητική Δοκιμασία: 
 

Αθλητική Δοκιμασία  

 
  

 

Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης οι 
υποψήφιοι/ες υποβάλλονται στα εξής 

αγωνίσματα:  

 
  

 

1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία 

προσπάθεια).  

 
  

 

2. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ 

(μία προσπάθεια).  

 
  

 

3. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 
1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).  

 
  

 

4. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 
3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).  

 
  

 

5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε 
απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο 

όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι 
ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά 
χέρι).  

 

Προσκόμιση βεβαιώσεων ικανότητας από τις στρατιωτικές σχολές 
ή από την Πυροσβεστική Ακαδημία:  
Οι υποψήφιοι/ες που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών 
εξετάσεων των στρατιωτικών σχολών και της Πυροσβεστικής 

Ακαδημίας, για τις οποίες επίσης έχουν δηλώσει προτίμηση και 
κρίθηκαν Ικανοί/ες, με τα κριτήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, 
εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων, δεν προσέρχονται στις 
προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών, προσκομίζουν όμως 

στη Διεύθυνση Αστυνομίας στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό 

Τμήμα που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, 
εντός του χρόνου διενέργειας αυτών, σχετική βεβαίωση από την 
Πυροσβεστική Ακαδημία ή αρμόδια Στρατιωτική Σχολή, η οποία 

παραλαμβάνεται με αποδεικτικό.  

 


