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 ΕΝΗΜΕΡΩΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΕ/ΡΙΕ 
Προκιρυξθ διαγωνιςμοφ για τθν ειςαγωγι ιδιωτϊν ςπουδαςτϊν  

ςτισ χολζσ 
Αξιωματικϊν και Αςτυφυλάκων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. 

ΠΡΟΟΧΗ! ΔΙΑΒΑΖΟΤΜΕ ΠΡΟΕΚΣΙΚΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ.  
Σο παρόν δεν τθν υποκακιςτά. 

Προκεςμία υποβολισ αιτιςεων ςυμμετοχισ 
1. Οι υποψιφιοι/εσ υποχρεοφνται να υποβάλουν αυτοπροςϊπωσ ςτο Αςτυνομικό Σμιμα του τόπου 
κατοικίασ ι διαμονισ τουσ τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, προςκομίηοντασ παράλλθλα και το δελτίο 

εξεταηομζνου/θσ υποψθφίου/ασ του ΤΠ.Π.Ε.Θ., μζχρι τθν ϊρα 15.00 τθσ 05-06-2019. 
Ο αρικμόσ των ιδιωτϊν υποψθφίων που κα ειςαχκοφν ςτθ χολι Αςτυφυλάκων κακορίηεται ςε 

τριακόςιουσ δζκα (310) και εκείνων που κα ειςαχκοφν ςτθ χολι Αξιωματικϊν ςε ςαράντα (40). 
Δικαιολογθτικά: 
i. Αίτθςθ ςυμμετοχισ,  
ii. Δφο (2) φωτογραφίεσ τφπου ταυτότθτασ (ζγχρωμεσ διαςτάςεων 3 χ 4 εκ.). το πίςω μζροσ κάκε 
φωτογραφίασ ν’ αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του/θσ υποψιφιου/ασ ευκρινϊσ. 
iii. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτάσ τουσ. 
Τπεφκυνθ διλωςθ ότι ζχουν τα ηθτοφμενα προςόντα για τισ χολζσ Αξιωματικϊν- Αςτυφυλάκων), και ότι 
διλωςαν ι κα δθλϊςουν προτίμθςθ ςε μία ι και ςτισ δφο χολζσ τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ 
(Αςτυφυλάκων – Αξιωματικϊν), ςτο Μθχανογραφικό Δελτίο. 

 τθν ίδια διλωςθ αναφζρουν αν υπάγονται ςε ειδικι κατθγορία και ποια, κακϊσ και εάν 

επικυμοφν να κάνουν χριςθ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ. 
Επιπλζον δικαιολογθτικά υποψθφίων ειδικϊν κατθγοριϊν 

 Οι πολφτεκνοι/εσ και τζκνα τουσ: 
 Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ ςυνοδευόμενο από πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ 

υνομοςπονδίασ Πολυτζκνων Ελλάδοσ (ΑΠΕ),  

 Οι γονείσ τριϊν ηϊντων τζκνων και τα τζκνα τουσ, Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ 

 Λοιπζσ κατθγορίεσ, όπωσ αναγράφονται ςτθν προκιρυξθ. 
 
Οι υποψιφιοι των χολϊν τθσ Πυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ ι/και των τρατιωτικϊν χολϊν δεν 
υποχρεοφνται να υποβλθκοφν ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, και ςυνεπϊσ δεν 
είναι υποχρεωτικό να παραλάβουν δελτίο υγειονομικισ εξζταςθσ και να υποβλθκοφν ςε ιατρικζσ 
εξετάςεισ. Μποροφν να υποβλθκοφν μόνο ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ των εν λόγω χολϊν με τα 
κριτιρια τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και να προςκομίςουν ςτθ Διεφκυνςθ Αςτυνομίασ βεβαίωςθ ότι 
κρίκθκε Ικανόσ/ι, κεωροφμενοσ αυτοδίκαια Ικανόσ/ι και για τισ Αςτυνομικζσ χολζσ. 
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2. Σθ βεβαίωςθ ικανότθτασ, που κα πάρει από τθν Πυροςβεςτικι Ακαδθμία ι τθ τρατιωτικι χολι, κα 
πρζπει να τθν προςκομίςει, εντόσ δφο (2) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμζρα ολοκλιρωςθσ των 
προκαταρκτικϊν ςου εξετάςεων, ςτθ Διεφκυνςθ Αςτυνομίασ που υπάγεται το Αςτυνομικό Σμιμα που 
υπζβαλε τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ. 
Οι προκαταρκτικζσ εξετάςεισ περιλαμβάνουν ψυχοτεχνικι δοκιμαςία, υγειονομικζσ εξετάςεισ και 
ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ. Οι προκαταρκτικζσ εξετάςεισ διαρκοφν ςυνολικά τρεισ (3) θμζρεσ και διεξάγονται 
ςτθν Ακινα και ςτθ Θεςςαλονίκθ.  Οι εξετάςεισ αυτζσ είναι ενιαίεσ και κοινζσ για τουσ/ισ υποψιφιουσ/εσ 
και των δφο χολϊν τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ. 
Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγισ των προκαταρκτικϊν εξετάςεων και για το πρόγραμμα εξζταςθσ, οι 
υποψιφιοι/εσ κα ενθμερϊνονται με δικι τουσ ευκφνθ από τθν ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 
www.hellenicpolice.gr ι www.astynomia.gr και από τισ Διευκφνςεισ Αςτυνομίασ και τα Αςτυνομικά 
Σμιματα, όταν εκδοκεί.  
Σο πρόγραμμα κα εκδοκεί αμζςωσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία (05-06-2019) υποβολισ των 
αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό και οι προκαταρκτικζσ εξετάςεισ εκτιμάται ότι κα αρχίςουν τζλοσ 
Ιουνίου. 
Αν ο υποψιφιοσ επικυμεί να παραλάβει βεβαίωςθ ικανότθτασ για τισ Αςτυνομικζσ χολζσ, για να τθν 
υποβάλει για τθν ειςαγωγι του ςτισ χολζσ τθσ Πυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, κα πρζπει να το δθλϊςει με 
υπεφκυνθ διλωςθ  κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ. 
9. Με δικι του ευκφνθ κα μεταβεί, μετά από τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των προκαταρκτικϊν εξετάςεων, 
ενϊπιον του Προζδρου τθσ Ακλθτικισ Επιτροπισ, ςτον/θν οποίο/α κα παρουςιαςκεί και κα ηθτιςει τθ 
ςχετικι βεβαίωςθ ικανότθτασ. 
10. Μελζτθςε με προςοχι τθν προκιρυξθ και το γενικό πίνακα νοςθμάτων και ςωματικϊν ατελειϊν 
του π.δ. 11/2014, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, που αποκλείουν τθν ειςαγωγι ςτισ Αςτυνομικζσ 
χολζσ, προκειμζνου ςε ςυντρζχουςα περίπτωςθ να μθν υποβλθκείσ ςτθν ταλαιπωρία των 
προκαταρκτικϊν εξετάςεων. 
11. Σ ο α ν ά ς τ θ μ ά ς ο υ κ α μ ε τ ρ θ κ ε ί ε κ ν ζ ο υ κ α ι α μ ε τ ά κ λ θ τ α α π ό τ θ ν αρμόδια 
ακλθτικι επιτροπι. 
12. Κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ ςου ςτισ Αςτυνομικζσ χολζσ, αλλά και για τθν περαιτζρω εξζλιξθ και 
επιμόρφωςι ςου, κα υποβάλλεςαι μόνο ςε γραπτζσ εξετάςεισ. 
13. Η κατάταξι ςου ςτθν Ελλθνικι Αςτυνομία και θ εγγραφι ςου ςτθ χολι Αξιωματικϊν ι 
Αςτυφυλάκων, κα πραγματοποιθκεί κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019 - 2020. 
Οι υποψιφιοι κατά τθ διαδικαςία των προκαταρκτικϊν εξετάςεων, οφείλουν να φζρουν μαηί τουσ 
οπωςδιποτε κάκε θμζρα εξζταςθσ, το δελτίο αςτυνομικισ τουσ ταυτότθτασ (ι το νόμιμο τίτλο παραμονισ 
ςτθν Ελλάδα για τουσ ομογενείσ) και το δελτίο εξεταηομζνου του Τπουργείου Παιδείασ. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ, οι αρμόδιεσ Επιτροπζσ ζχουν δικαίωμα να μθ δεχκοφν τουσ υποψιφιουσ για εξζταςθ. 
Δ. Ακλθτικι Δοκιμαςία 
 Για τον ζλεγχο τθσ ακλθτικισ επίδοςθσ οι υποψιφιοι/εσ υποβάλλονται ςτα 
εξισ αγωνίςματα: 
1. Δρόμοσ 100 μ. ςε χρόνο 16ϋϋ (μία προςπάκεια). 
2. Δρόμοσ 1000 μ. ςε χρόνο 4ϋ και 20ϋϋ (μία προςπάκεια). 
3. Άλμα ςε φψοσ με φόρα τουλάχιςτον 1,05 μ. (τρεισ προςπάκειεσ). 
4. Άλμα ςε μικοσ με φόρα τουλάχιςτον 3,60 μ. (τρεισ προςπάκειεσ). 
5. Ρίψθ ςφαίρασ (7,275 χλγ.) ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 4,50 μ, ωσ μζςο όρο 
ρίψθσ με το δεξί και το αριςτερό χζρι ανά προςπάκεια (τρεισ προςπάκειεσ 
ανά χζρι). 

Δείκτθσ μάηασ ςϊματοσ. 
Ωσ Δείκτθσ Μάηασ ϊματοσ (Δ.Μ..) νοείται το πθλίκο του ςωματικοφ βάρουσ των 
υποψθφίων ςε χιλιόγραμμα προσ το τετράγωνο του φψουσ τουσ ςε μζτρα. 
Οι άνδρεσ υποψιφιοι πρζπει να ζχουν Δ.Μ.. μεταξφ 19-27 Kg/m2. 
Οι γυναίκεσ υποψιφιεσ πρζπει να ζχουν Δ.Μ.. μεταξφ 18 – 25 Kg/m2. 


