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 Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 Έχοντας υπόψη: 
  1. Tο άρθρο 11 παρ. 1 του Ν.1481/1984 (Α΄-152), «Οργανισµός Υπουργείου 

∆ηµοσίας Τάξης», όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 
(Α΄-49). 

  2. Tα άρθρα 28 παρ. 1 και 19 παρ. 2 του Ν.2800/2000 (Α΄-41), «Αναδιάρθρωση 
Υπηρεσιών Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις». 

3. Το άρθρο 24 του Ν.2690/1999 (Α΄-45), «Κύρωση του κώδικα διοικητικής 
διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει 
σήµερα.  

  4. Το άρθρο 5 του Ν. 3242/2004 (Α΄-102) «Αυτεπάγγελτες ενέργειες της ∆ιοίκησης». 
  5. Το Π.∆. 584/1985 (Α΄-204), «Οργάνωση και λειτουργία Υγειονοµικής Υπηρεσίας 

της Ελληνικής Αστυνοµίας», όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει 
σήµερα. 

  6. Το Π.∆. 133/2002 (Α-109) «Για την κρίση της σωµατικής ικανότητας των 
στρατονόµων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες ∆υνάµεις καθώς και του 
στρατιωτικού προσωπικού γενικότερα». 

7. Το άρθρο 28 του Π.∆. 50/2001 (Α΄-39), «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε 
θέσεις φορέων του δηµοσίου τοµέα» όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και 
ισχύει σήµερα. 

8. Το άρθρο 1 του Π.∆. 261/2002 (A΄-232), «Σύσταση Θέσεων Αστυνοµικού 
προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων» και το Π.∆. 373/2002 (Α΄-320) «Προέλευση, 
προσόντα, πρόσληψη, µετάταξη και εξέλιξη αστυνοµικού προσωπικού ειδικών 
καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνοµίας», όπως τροποποιήθηκαν µε το Π.∆. 
1/2010 (Α-1) «Ρύθµιση θεµάτων αστυνοµικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων» 

9. Το Π.∆. 184/2009 (Α-213)  «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και 
καθορισµός των αρµοδιοτήτων του». 

10. Τις υπ’ αριθµ. 164/2005, 533/2005, 312/2006 και 536/2008 Γνωµοδοτήσεις 
του Ν.Σ.Κ. 

11. Την υπ’ αριθ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 12/4/30395 από 15-01-2010 Απόφαση της 
τριµελούς Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 περί έγκρισης για την πρόσληψη (100) 
υποψηφίων ως Αξιωµατικών Ειδικών Καθηκόντων στην Ελληνική Αστυνοµία. 

 

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 
 
 

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου  2010 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &   
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  
∆/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών 

ΤΜΗΜΑ 2Ο – ΓΡΑΦΕΙΟ 5Ο  
Π. Κανελλόπουλου 4 – 101 77  ΑΘΗΝΑ  
Αρµ. : Α/Α΄ Στυλιανός ΚΑΛΛΑΣ  
Τηλέφωνο: 210 – 6977774 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 6000/2/2920-γ  
 

 
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισµού πρόσληψης ιδιωτών ως Αξιωµατικών Ειδικών 

Καθηκόντων και µετάταξη Αστυνοµικού Προσωπικού Γενικών Καθηκόντων στην 
κατηγορία Αξιωµατικών Ειδικών Καθηκόντων». 
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Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε 
 

διαγωνισµό για την πλήρωση εκατό (100) θέσεων Αξιωµατικών Ειδικών 
Καθηκόντων, προερχόµενων από ιδιώτες (ανεξαρτήτως φύλου) και Αστυνοµικό 
Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων (ανεξαρτήτως φύλου) που επιθυµεί να µεταταγεί 
στην κατηγορία Αξιωµατικών Ειδικών Καθηκόντων. 

 
Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ-ΜΕΤΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
 

 Ο αριθµός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ή θα µεταταχθούν ως 
Αξιωµατικοί Ειδικών Καθηκόντων κατά κατηγορία και ειδικότητα, καθορίζεται ως 
ακολούθως: 

  
     α) 

 
Οικονοµικοί, εξήντα πέντε (65):  
 (Με βαθµό Υπαστυνόµου Α΄) 

 Ειδικότητες:  
(i)  ∆εκαπέντε (15) µε ειδικότητα Χρηµατοοικονοµικής.  

 (ii) ∆εκαπέντε (15) µε ειδικότητα Φοροτεχνικών Εφαρµογών.  
(iii) ∆εκαέξι (16) µε ειδικότητα Τραπεζικών Εφαρµογών.  
(iv) ∆εκατρείς (13) µε ειδικότητα Λογιστικής. 
(v)  Έξι (6) µε ειδικότητα Οικονοµικός Υγείας. 

  
    β) Πληροφορικής, τριάντα πέντε (35):  

(Με βαθµό Υπαστυνόµου Α΄) 
 Ειδικότητες: 
 (i) Επτά (7) µε ειδικότητα Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί – Μηχανικοί Υπολογιστών. 
 (ii) Επτά (7) µε ειδικότητα Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

Πληροφορικής. 
 (iii) Επτά (7) µε ειδικότητα Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων.  
 (iv) ∆εκατέσσερις (14) µε ειδικότητα διερεύνησης Ψηφιακών Πειστηρίων. 

 
 

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ι∆ΙΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν ιδιώτες Έλληνες πολίτες (άνδρες και 

γυναίκες), οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα: 
    α) Να µην υπερβαίνουν το 32ο έτος της ηλικίας τους οι υποψήφιοι κατά την 31η 

∆εκεµβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 
01-01-1979 και µεταγενέστερα. 

    β) Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου ή Πολυτεχνείου της ηµεδαπής ή 
ισότιµο της αλλοδαπής ως εξής: 

 
 
 
 
 

i) Οι οικονοµικοί, πτυχίο Πανεπιστηµίου, Τµήµατος αντίστοιχου της κατά 
περίπτωσης ειδικότητας και εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο Τµήµα, πτυχίο 
Οικονοµικού ή άλλου Πανεπιστηµίου, µε γνωστικό αντικείµενο τα Οικονοµικά. 
Για τις ειδικότητες χρηµατοοικονοµικής, φοροτεχνικών εφαρµογών, τραπεζικών 
εφαρµογών, λογιστικής και οικονοµικών υγείας, απαιτείται, πέραν του βασικού 
τίτλου σπουδών, µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχος της ειδικότητας. 
ii) Οι ηλεκτρολόγοι µηχανικοί – µηχανικοί υπολογιστών, οι µηχανικοί 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και οι µηχανικοί τηλεπικοινωνιών 
και δικτύων, πτυχίο αντίστοιχου Τµήµατος Πολυτεχνείου ή Πανεπιστηµίου ή 
Πτυχίο Τµήµατος Φυσικής ή Μαθηµατικών και οι λοιποί Αξιωµατικοί 
πληροφορικής πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πανεπιστηµίου µε γνωστικό αντικείµενο 
την πληροφορική.  
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Οι πτυχιούχοι Τµήµατος Φυσικής ή Μαθηµατικών που είναι υποψήφιοι για τις 
ειδικότητες ηλεκτρολόγων µηχανικών – µηχανικών υπολογιστών, µηχανικών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και µηχανικών τηλεπικοινωνιών 
και δικτύων, απαιτείται να κατέχουν και µεταπτυχιακό τίτλο, αντίστοιχο της κατά 
περίπτωση ειδικότητας.  

    γ) Να γνωρίζουν τουλάχιστον µία (1) από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, 
Γερµανική ή Ιταλική.  

    δ) Επιπλέον, να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 (ί) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 

ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές, όχι όµως για λόγους υγείας. 
(ίί) Να έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση (ικανότητα κατηγορίας I1), 
διαπιστούµενη από  την αρµόδια υγειονοµική επιτροπή (Α.Υ.Ε), καθώς και 
ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόµενα στις απαιτήσεις του έργου 
τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις για την κατάταξη ιδιωτών στην 
Ελληνική Αστυνοµία. 
(ίίί) Να έχουν υπακοή στο Σύνταγµα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να µην 
πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εµποδίζουν την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. 
(ίν) Να µην έχουν καταδικασθεί, έστω και µε οριστική απόφαση, για τέλεση ή 
απόπειρα κακουργήµατος ή των εγκληµάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, 
προσβολών του πολιτεύµατος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της 
πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωµάτων,  
παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταµήνυσης, 
ψευδούς ανώµοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης 
καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχοµένης από αµέλεια, κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
συκοφαντικής δυσφήµησης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, 
επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, παιγνίων, 
ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, αλλοδαπών, λαθρεµπορίας, ή οποιουδήποτε άλλου 
εγκλήµατος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επεβλήθη ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Ο όρος καταδίκη περιλαµβάνει και την καταδίκη 
σε ποινικό σωφρονισµό για τα ανωτέρω εγκλήµατα. 
Υποψήφιοι εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κάποιο από τα 
προαναφερόµενα εγκλήµατα, µπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά 
πρόσληψης. Αποκλείονται όµως αν µέχρι την έκδοση της πράξης για την 
πρόσληψή τους δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητη αθωωτική απόφαση. 
(ν) Να µην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωµάτων τους, έστω 
και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. 
(νι) Να µην έχουν υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.). 

    ε) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (διδακτορικό ή MASTER), µελέτες, επιστηµονικές 
εργασίες, προϋπηρεσία στον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα ή σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις σε τοµείς της προκηρυσσόµενης ειδικότητας, πτυχίο άλλης ξένης 
γλώσσας και συµµετοχή σε συνέδρια ανάλογα µε την κατηγορία και την 
ειδικότητα του υποψηφίου, θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται 
κατά τα οριζόµενα στο κεφάλαιο VIII της παρούσας. Οµοίως, θεωρείται πρόσθετο 
προσόν για τους Αξιωµατικούς πληροφορικής, η κατοχή ενός από τα ακόλουθα 
πιστοποιητικά σπουδών επί ειδικών θεµάτων πληροφορικής, τα οποία 
προέρχονται από αναγνωρισµένες ή νοµίµως λειτουργούσες Σχολές ή φορείς της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού: Certified Information Systems Security 
Professional, Systems Security Certified Practitioner, Certified Information 
Systems Auditor, Certified Ethical Hacker, Licensed Penetration Tester, EC-
Council Certified Security Analyst, Certified Expert Penetration Tester, 
Certified Application Security Specialist, Certified Computer Forensics 
Examiner, Computer Hacking Forensic Investigator. 
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ΙΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΟΥ 

ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΓΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

  
 
 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι Αστυνοµικοί Γενικών 

Καθηκόντων (άνδρες - γυναίκες), οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα 
προσόντα: 

    α) Να µην υπερβαίνουν το 40ο έτος της ηλικίας τους οι υποψήφιοι κατά την 31η 
∆εκεµβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 
01-01-1971 και µεταγενέστερα. 

    β) Να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου ή Πολυτεχνείου της ηµεδαπής ή 
ισότιµο της αλλοδαπής ως εξής: 

 
 
 
 
 

i) Οι Οικονοµικοί, πτυχίο Πανεπιστηµίου, Τµήµατος αντίστοιχου της κατά 
περίπτωσης ειδικότητας και εφόσον δεν υφίσταται τέτοιο Τµήµα, πτυχίο 
Οικονοµικού ή άλλου Πανεπιστηµίου, µε γνωστικό αντικείµενο τα Οικονοµικά. 
Για τις ειδικότητες χρηµατοοικονοµικής, φοροτεχνικών εφαρµογών, τραπεζικών 
εφαρµογών, λογιστικής και οικονοµικών υγείας, απαιτείται, πέραν του βασικού 
τίτλου σπουδών, µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχος της ειδικότητας. 
ii) Οι ηλεκτρολόγοι µηχανικοί – µηχανικοί υπολογιστών, οι µηχανικοί 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και οι µηχανικοί τηλεπικοινωνιών 
και δικτύων, πτυχίο αντίστοιχου Τµήµατος Πολυτεχνείου ή Πανεπιστηµίου ή 
πτυχίο Πανεπιστηµίου Τµήµατος Φυσικής ή Μαθηµατικών και οι λοιποί 
Αξιωµατικοί πληροφορικής πτυχίο Πολυτεχνείου ή Πανεπιστηµίου µε γνωστικό 
αντικείµενο την πληροφορική. 
 Οι πτυχιούχοι Τµήµατος Φυσικής ή Μαθηµατικών που είναι υποψήφιοι για τις 
ειδικότητες ηλεκτρολόγων µηχανικών – µηχανικών υπολογιστών, µηχανικών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και µηχανικών τηλεπικοινωνιών 
και δικτύων, απαιτείται να κατέχουν και µεταπτυχιακό τίτλο, αντίστοιχο της κατά 
περίπτωση ειδικότητας. 

    γ) Να γνωρίζουν τουλάχιστον µία (1) από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, 
Γερµανική ή Ιταλική.  

    δ) Επιπλέον, να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
i) Να έχουν τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγµατικής υπηρεσίας. 
ii) Να µην τελούν σε διαθεσιµότητα για λόγους πειθαρχίας. 
iii) Να µην έχουν παραπεµφθεί ενώπιον Πειθαρχικού Συµβουλίου. 
iv) Να µην έχουν κριθεί κατά την τελευταία κρίση δυσµενώς από το αρµόδιο 
Συµβούλιο Κρίσεων. 
v) Να έχουν αξιολογηθεί κατά την τελευταία τριετία, µε γενικό χαρακτηρισµό ως 
εξαίρετοι και στα επί µέρους ουσιαστικά προσόντα, να έχουν τουλάχιστον βαθµό 
εννέα (9). 
- Οι περιπτώσεις iv΄ και v΄, θα εξετασθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας.  

    ε) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (διδακτορικό ή MASTER), µελέτες, επιστηµονικές 
εργασίες, προϋπηρεσία στον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα ή σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις σε τοµείς της προκηρυσσόµενης ειδικότητας, πτυχίο άλλης ξένης 
γλώσσας και συµµετοχή σε συνέδρια ανάλογα µε την κατηγορία και την 
ειδικότητα του υποψηφίου, θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται 
κατά τα οριζόµενα στο κεφάλαιο VIII της παρούσας. Οµοίως, θεωρούνται 
πρόσθετα προσόντα για τους Αξιωµατικούς πληροφορικής η κατοχή ενός από τα 
ακόλουθα πιστοποιητικά σπουδών επί ειδικών θεµάτων πληροφορικής, τα οποία 
προέρχονται από αναγνωρισµένες ή νοµίµως λειτουργούσες Σχολές ή φορείς της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού: Certified Information Systems Security 
Professional, Systems Security Certified Practitioner, Certified Information 
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Systems Auditor, Certified Ethical Hacker, Licensed Penetration Tester, EC-
Council Certified Security Analyst, Certified Expert Penetration Tester, 
Certified Application Security Specialist, Certified Computer Forensics 
Examiner, Computer Hacking Forensic Investigator. 

 
IV. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 
1. 
 
 
 
 
 

Όσοι έχουν τα προσόντα του κεφαλαίου II και III (ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) και επιθυµούν να προσληφθούν 
ή να µεταταγούν στην κατηγορία Αξιωµατικών Ειδικών Καθηκόντων της 
Ελληνικής Αστυνοµίας, θα πρέπει να υποβάλουν στο Αστυνοµικό Τµήµα του 
τόπου διαµονής τους οι ιδιώτες και στην Υπηρεσία που υπηρετούν οι 
Αστυνοµικοί, τα εξής δικαιολογητικά: 

    α) Αίτηση συµµετοχής. 
    β) Επικυρωµένα φ/α ή αντίγραφα των κατά κατηγορία και ειδικότητα τίτλων 

σπουδών, όπως αυτοί καθορίζονται στα κεφάλαια II εδάφιο β και III εδάφιο β της 
παρούσας. 

 Επισηµαίνεται ότι στους τίτλους σπουδών θα αναγράφεται ο βαθµός και το έτος 
απόκτησης του τίτλου. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, 
απαιτείται και επίσηµη µετάφραση και επιπλέον πράξη αναγνώρισης από το 
∆ΙΚΑΤΣΑ ή το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιµία του τίτλου, την αντιστοιχία αυτού 
και την αναγωγή του στην δεκάβαθµη κλίµακα βαθµολογίας. 

    γ) Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών, όπως προβλέπεται στο Κεφ. VIII παρ.1β 
περιπτώσεις (5) και (6) (∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ). 
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

    δ)  Αναλυτικό Βιογραφικό σηµείωµα. 
    ε) Επικυρωµένα φ/α ή αντίγραφα µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (διδακτορικό ή 

MASTER), µελέτες, επιστηµονικές εργασίες, προϋπηρεσία στον ευρύτερο 
∆ηµόσιο Τοµέα ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε τοµείς της προκηρυσσόµενης 
ειδικότητας, πτυχίο άλλης ξένης γλώσσας (κεφ. V) και συµµετοχή σε συνέδρια 
ανάλογα µε την κατηγορία και την ειδικότητα του υποψηφίου, θεωρούνται 
πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται κατά τα οριζόµενα στο κεφάλαιο VIII της 
παρούσας. Οµοίως, θεωρούνται πρόσθετα προσόντα για τους Αξιωµατικούς 
πληροφορικής η κατοχή ενός από τα ακόλουθα πιστοποιητικά σπουδών επί 
ειδικών θεµάτων πληροφορικής, τα οποία προέρχονται από αναγνωρισµένες ή 
νοµίµως λειτουργούσες Σχολές ή φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού: Certified 
Information Systems Security Professional, Systems Security Certified 
Practitioner, Certified Information Systems Auditor, Certified Ethical Hacker, 
Licensed Penetration Tester, EC-Council Certified Security Analyst, Certified 
Expert Penetration Tester, Certified Application Security Specialist, Certified 
Computer Forensics Examiner, Computer Hacking Forensic Investigator, τα 
οποία πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 
Η προϋπηρεσία, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις πιστοποιείται µε βεβαίωση του οικείου 
Ασφαλιστικού φορέα.   

 στ) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους. 
  
2. Επισηµαίνεται ότι το πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου Τύπου Α΄ 

για τους ιδιώτες άνδρες υποψηφίους,  θ’ αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από τις 
∆/νσεις Αστυνοµίας ή Αστυνοµικές ∆/νσεις.   

  
3. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων συµµετοχής, για περισσότερες της µίας, 

ειδικότητες, να υποβάλλονται πλήρη δικαιολογητικά για κάθε ειδικότητα. 
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4.  Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται 
από τον υποψήφιο στην αίτηση συµµετοχής του στο διαγωνισµό, πρέπει 
να υφίστανται κατά την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής 
των αιτήσεων. Από το περιεχόµενο των αποδεικτικών εγγράφων ή 
βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριµένο κριτήριο ή 
ιδιότητα υπήρχε κατά την τελευταία ηµέρα λήξεως της προθεσµίας 
υποβολής των αιτήσεων. 

 
 

V. ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
1. ΑΓΓΛΙΚΑ 
 
 Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, και πολύ καλή Γ1/C1) 

αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 Π.∆ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του 
Π.∆ 50/2001 Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου 
τοµέα όπως αυτό ισχύει» (Φ.Ε.Κ. Α΄-185/3.8.2007), σε συνδυασµό µε το 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 Π.∆. 116/2006 «Τροποποίηση του 
άρθρου 28 του Π.∆. 50/2001 ... » (Φ.Ε.Κ. Α΄-115/9.6.2006), ως εξής: 
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αντίστοιχου επιπέδου του Ν. 
2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 
3149/2003,  ή 
β) µε πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστηµίων CAMBRIDGE ή 
MICHIGAN, ή 
γ) µε πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστηµίων ή µη) 
ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, εφόσον είναι πιστοποιηµένοι ή 
αναγνωρισµένοι από την αρµόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν 
εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο 
αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην 
οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρµόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της 
χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω 
φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως µητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι 
αποδεκτά σε δηµόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης 
της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα 
στην οποία η µητρική ή επίσηµη γλώσσα είναι η Αγγλική 
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των µέχρι σήµερα προσκοµισθέντων, από τους 
οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού 
Πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: 
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστηµίου 
CAMBRIDGE. 
• BULATS English Language test, βαθµολογία 90-100, του Πανεπιστηµίου του 
Cambridge. 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το 
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British 
Council – IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 7,5 και 
άνω. 
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN. 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− 
του EDEXCEL. 
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON. 
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, 
writing and listening) − MASTERY−και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE 
IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά 
για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 



 
 

8

INTERNATIONAL ESOL−MASTERY− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL −MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για 
την απόδειξη της άριστης γνώσης). 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European 
Framework equivalent level C2). 
•  ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe 
Level C2). 
•  Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU 
– CELP): CEF C2. 
•  Test of Interactive English, C2 Level. 
 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστηµίου του 
CAMBRIDGE. 
•  BULATS English Language Test, βαθµολογία 75-89, του Πανεπιστηµίου του 
CAMBRIDGE. 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το 
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British 
Council – IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 6 έως 7. 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το 
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 −ADVANCED COMMUNICATION− 
του EDEXCEL. 
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY 
COLLEGE LONDON. 
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, 
writing and listening) − EXPERT− και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE 
IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) − EXPERT− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά 
για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL ESOL −EXPERT−και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − EXPERT − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για 
την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 
• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC 
AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ−USA) και της 
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 
• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), 
βαθµολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
•  EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1). 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European 
Framework equivalent level C1). 
•  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe 
Level C1). 
•  Test of Interactive English, C1 + Level. 
•  Test of Interactive English, C1 Level 
 
(γ) Καλή γνώση (Β2): 
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE. 
• BULATS English Language Test, βαθµολογία 60-74, του Πανεπιστηµίου του 
CAMBRIDGE. 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το 
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British 
Council – IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 4,5 έως 
5,5. 
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• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το 
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 
• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του 
Πανεπιστηµίου MICHIGAN. 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 − UPPER INTERMEDIATE 
COMMUNICATION− του EDEXCEL. 
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY 
COLLEGE LONDON. 
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, 
writing and listening) −COMMUNICATOR− και CITY & GUILDS LEVEL 1 
CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −COMMUNICATOR− 
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & 
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL − COMMUNICATOR − και 
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL− 
COMMUNICATOR − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής 
γνώσης). 
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) 
βαθµολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
 
δ) Μέτρια γνώση (Β1): 
• PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE. 
• BULATS English Language Test, βαθµολογία 40-59, του Πανεπιστηµίου του 
CAMBRIDGE. 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) - 
Βαθµολογία από  3 έως 4. 
• BUSINESS  ENGLISH  CERTIFICATE − PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) 
(UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES). 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 – INTERMEDIATE COMMUNICATION 
− του EDEXCEL. 
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I του TRINITY 
COLLEGE LONDON. 
• CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 
(reading, writing and listening) (ENTRY 3)−ACHIEVER− και CITY & GUILDS 
ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) − 
ACHIEVER − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της µέτριας γνώσης) 
ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL − ACHIEVER − και 
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL 
−ACHIEVER− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της µέτριας 
γνώσης). 
•  BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH. 
• TEST OF ENGLISH   FOR   INTERNATIONAL  COMMUNICATION   (TOEIC) 
βαθµολογία από 405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING 
SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον ο 
υποψήφιος συνυποβάλει µαζί µε το πιστοποιητικό: 
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το 
συγκεκριµένο πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας στο οποίο θα αναγράφεται 
το επίπεδο γνώσης, είναι πιστοποιηµένα από την αρµόδια προς τούτο 
εθνική αρχή, ή 
(ii) βεβαίωση του αρµοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην 
Ελλάδα (σε περίπτωση µη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), 
ότι το προσκοµιζόµενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δηµόσιες 
υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της 
Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο. 



 
 

10

Επισηµαίνεται ότι χωρίς τις ανωτέρω, κατά περίπτωση (i) ή (ii), 
βεβαιώσεις τα συγκεκριµένα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτά. 

 
2) ΓΑΛΛΙΚΑ 
 
 Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 

και µέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής: 
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. 
• ∆ίπλωµα ALLIANCE FRANCAISE. 
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2. 
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) 
[Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώµατος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES 
FRANCAISES (SORBONNE II). 
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME 
DEGRE). 
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστηµίου Γενεύης. 
 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. 
• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο µέχρι το 1996). 
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1. 
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I). 
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPÉRATIONELL του Πανεπιστηµίου Γενεύης. 
 
(γ) Καλή γνώση (Β2): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. 
• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2. 
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο µέχρι το 1996). 
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE−SORBONNE B2. 
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστηµίου Γενεύης. 
 
δ) Μέτρια γνώση (Β1): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. 
• DELF B1. 
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE του Πανεπιστηµίου της Γενεύης. 
Σηµείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται 
στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο 
Αθηνών − Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού. 

 
3) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
 
 Η γνώση της Γερµανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 καλή Β2 

και µέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής: 
 
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. 
• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS), του 
Πανεπιστηµίου Ludwig - Maximillian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe. 
•KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστηµίου Ludwig - 
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Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe. 
•  ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe. 
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστηµίου Γενεύης. 
 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. 
• GOETHE – ZERTIFICAT C1 του Ινστιτούτου Goethe. 
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP), (µέχρι τον Μαϊο 2007) του  
Ινστιτούτου Goethe.  

• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCE (PWD) του Ινστιτούτου Goethe. 
• OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM(OSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH. 
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστηµίου Γενεύης. 
 
(γ) Καλή γνώση (Β2): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. 
• GOETHE-ZERTIFICAT B2 του Ινστιτούτου του Goethe. 
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe. 
• OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH.  
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστηµίου Γενεύης. 
 
(δ) Μέτρια γνώση (Β1): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. 
• ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) (Αρµόδιοι για το ΖD είναι από κοινού το Ινστιτούτο 
Goethe (GI), το Ελβετικό Νοµαρχιακό Συµβούλιο (EDK), το Αυστριακό ∆ίπλωµα 
Γερµανικής Γλώσσας (OSD) και τα Συστήµατα Τεστ για την µετεκπαίδευση ΕΠΕ 
(WBT). 
• ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) [(Αντικαταστάθηκε από 
την 1.1.2000 (στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000)] µε το ZERTIFIKAT 
DEUTSCH (ZD). 
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. ALTAGLICHES LEBEN του Πανεπιστηµίου της Γενεύης. 

 
4) ΙΤΑΛΙΚΑ 
 
 Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 καλή Β2 και 

µέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής: 
 
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. 
• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. 
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA. 
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI 
TRADUTTORE. 
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 
5) του Πανεπιστηµίου της Περούντζια. 
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστηµίου 
Γενεύης. 
 
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. 
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ( του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου 
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Αθήνας). 
• DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού 
Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης). 
• CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 
4) του Πανεπιστηµίου της Περούντζια. 
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστηµίου Γενεύης. 
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή 
P.L.I.D.A. C (έως το 2003). 
 
(γ) Καλή γνώση (Β2): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. 
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 
3) του Πανεπιστηµίου της Περούντζια. 
• DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου 
Θεσσαλονίκης). 
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστηµίου Γενεύης. 
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003). 
 
δ) Μέτρια γνώση (Β1): 
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β1 του Ν. 2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. 
•  CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 
(CELI 2) του Πανεπιστηµίου της Περούντζια. 
• CERTIFICATO  V.B.L.T.  LIVELLO SUPRAWIVENZA  του Πανεπιστηµίου της 
Γενεύης. 
•  Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1. 
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
Επίσης: 
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και µε τους εξής τρόπους: 
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών 
Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιµο σχολών 
της αλλοδαπής, 
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ή διδακτορικό δίπλωµα 
οποιουδήποτε αναγνωρισµένου ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής, 
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2, 
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιµο των ελληνικών σχολείων ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί µετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι 
ετών στην αλλοδαπή. 
β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και µε απολυτήριο ή πτυχίο 
σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. 
Οι υπό στοιχείο α (iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να 
συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της 
εκπαιδευτικής βαθµίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ. ή από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων. 
 
Σηµείωση: 
α) ∆εν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούµενοι 
τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα µαθήµατα διδάσκονται 
στην ίδια γλώσσα. 
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β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείµενου 
επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούµενου) επιπέδου της ξένης 
γλώσσας. 
γ) Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση 
ξένης γλώσσας (Π.∆ 347/2003). 
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκοµίσουν 
επικυρωµένο αντίγραφο και ακριβή µετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του 
οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας. 

 
 

VI. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ I∆ΙΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 
1. Οι  ιδιώτες υποψήφιοι  υποχρεούνται  να  υποβάλουν  αυτοπροσώπως  στο  

Αστυνοµικό Τµήµα του τόπου διαµονής τους τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
µέχρι και την 08-02-2010. 
Μετά την ηµεροµηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συµµετοχής και 
δικαιολογητικά. 

  
2. Ο ∆ιοικητής του Αστυνοµικού Τµήµατος ή άλλος Αξιωµατικός οριζόµενος από 

αυτόν, που δέχεται τα δικαιολογητικά, ενεργεί ως ακολούθως: 
α) Παραδίδει στους υποψηφίους έντυπο αιτήσεως στο οποίο θα επικολλάται, στην 

ειδική ένδειξη, πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου και οι ενδιαφερόµενοι 
υποχρεούνται να τη συντάξουν και να την υποβάλουν µαζί µε τα προβλεπόµενα 
δικαιολογητικά. 

β) Προβαίνει σε έλεγχο των δικαιολογητικών όσον αφορά την πληρότητα, τη 
σύνταξή τους και την εµπρόθεσµη υποβολή αυτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρούσα. 

γ) Μεριµνά για την συµπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλµάτων. 
δ) Σε περίπτωση δε, υποβολής αιτήσεων συµµετοχής για περισσότερες της µίας 

ειδικότητες, να παραλαµβάνει πλήρη δικαιολογητικά, για κάθε αιτούµενη 
ειδικότητα. 

ε) Υπογράφει ως παραλαβών και θέτει την προσωπική του σφραγίδα, κάτω από την 
ηµεροµηνία της αίτησης καθώς και την σφραγίδα της υπηρεσίας. 

στ) Υποβάλει καθηµερινά µέχρι την 10-02-2010, τις αιτήσεις των υποψηφίων µαζί 
µε τα δικαιολογητικά στην προϊσταµένη ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας ή Αστυνοµική 
∆ιεύθυνση. 

  
3. Οι ∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας ή Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις να ορίσουν αρµόδιο 

Αξιωµατικό, ο οποίος να ασχολείται αποκλειστικά µε τη διαδικασία του 
διαγωνισµού, προκειµένου παραλαµβάνει και ελέγχει, άµεσα, τα 
δικαιολογητικά. Με µέριµνά του να γίνεται η συµπλήρωση ή διόρθωση τυχόν 
ελλείψεων και σφαλµάτων και η καταχώρηση των στοιχείων των υποψηφίων κατά 
κατηγορία και ειδικότητα στη µηχανογραφική εφαρµογή «Πρόσληψη 
Αστυνοµικού Προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων». Μέσα από παρεχόµενα από 
την εφαρµογή, εκτυπωτικά προγράµµατα, οι χειριστές να εκτυπώνουν κάθε 
φορά ονοµαστικές καταστάσεις κατ’ αλφαβητική σειρά, κατηγορία και 
ειδικότητα, βάσει των οποίων ο αρµόδιος Αξιωµατικός να προβαίνει µε 
αντιπαραβολή, στον έλεγχο των καταχωρηθέντων στοιχείων. Οι Αστυνοµικές 
∆ιευθύνσεις ή ∆/νσεις Αστυνοµίας, να υποβάλλουν άµεσα και καθηµερινά τα 
δικαιολογητικά στη ∆/νση Αστυνοµικού Προσωπικού/Τµ.2ο/Γρ.5ο του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, µε ενιαίες καταστάσεις κατά κατηγορία 
και ειδικότητα µε αλφαβητική σειρά, µε έκτακτο αγγελιοφόρο ή 
ταχυµεταφορά (κούριερ) κατά περίπτωση, αφού κρατήσουν στο αρχείο 
τους φ/α των αιτήσεων συµµετοχής. 
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Η µηχανογραφική εφαρµογή «Πρόσληψη Αστυνοµικού Προσωπικού Ειδικών 
Καθηκόντων» βρίσκεται στον σύνδεσµο «εφαρµογές P.O.L. (police on line)». 
Για τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων στη µηχανογραφική εφαρµογή οι αρµόδιοι 
χειριστές να επικοινωνήσουν µε τα γραφεία τεχνολογικής υποστήριξης – 
εξοπλισµού πληροφορικής (TOP USERS) των οικείων ∆ιευθύνσεων. 
Επίσης οι αρµόδιοι Αξιωµατικοί να προβαίνουν άµεσα, στην αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄, για τους 
άνδρες υποψηφίους κατ’ εφαρµογή του Ν. 3242/2004 (Α-102) σε συνδυασµό µε 
την ∆ΙΑ∆Π/Α/5482 (Β-400) των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµοσίας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Εθνικής Άµυνας και την ∆ΙΑ∆Π/Α/16425/2007 (Β΄-1055) 
όµοια. 
Κατά την υποβολή των τελευταίων δικαιολογητικών που θα γίνει µέχρι 
την 16-02-2010 ανυπερθέτως, να εκτυπωθεί από κάθε ∆ιεύθυνση 
συγκεντρωτική ονοµαστική κατάσταση των υποψηφίων (ανδρών – γυναικών), 
κατά κατηγορία και ειδικότητα µε αλφαβητική σειρά.  

  
4. Το Αρχηγείο θα προβεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου Ποινικών 

Μητρώων δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικών του οικείου Πρωτοδικείου περί 
µη θέσεως σε δικαστική συµπαράσταση µόνο των ιδιωτών επιτυχόντων, κατ’ 
εφαρµογή του προαναφερόµενου Νόµου σε συνδυασµό µε την 2458/2005 
Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Υπουργού ∆ικαιοσύνης (Β΄- 267) όπως τροποποιήθηκε µε την 92605/2005 (Β-
1334) Κ.Υ.Α. και µε την ∆ΙΑ∆Π/Α/22863/2006 (Β-1551) όµοια.  
Οι επιτυχόντες ιδιώτες υποψήφιοι θα προσκοµίσουν πιστοποιητικό περί µη 
δίωξης ως φυγοποίνων από την οικεία Εισαγγελία, όταν κληθούν για πρόσληψη. 

  
5. Τα πιστοποιητικά δε Στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄ να υποβληθούν 

άµεσα µετά την παραλαβή τους στη ∆.Α.Π./Τµ.2ο/Γρ.5ο.  
  
6. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση καθυστέρησης χορήγησης από τις αρµόδιες 

Αρχές εγγράφων, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου, 
υποβάλλεται εµπρόθεσµα η αίτηση από αυτόν και χωρίς τα έγγραφα αυτά, 
πρέπει  όµως, να  αναφέρεται  σε  Υπεύθυνη  ∆ήλωση,  η αιτία της µη  υποβολής 
τους, ο  δε  ενδιαφερόµενος οφείλει  να  τα  προσκοµίσει  όταν  εκλείψει  η  αιτία  
της καθυστέρησης, όχι όµως πέραν του δεκαηµέρου από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής.  

 
      VII. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
       

1. Οι ενδιαφερόµενοι Αστυνοµικοί Γενικών Καθηκόντων, υποχρεούνται να 
υποβάλλουν την αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία που 
υπηρετούν µέχρι και την 08-02-2010. 
Μετά την ηµεροµηνία αυτή, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συµµετοχής και 
δικαιολογητικά. 

  
2. Οι υπηρεσίες να ορίσουν αρµόδιο Αξιωµατικό για τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών ο οποίος ενεργεί ως ακολούθως: 
   α) Παραδίδει στους υποψηφίους έντυπο αιτήσεως στο οποίο θα επικολλάται, στην 

ειδική ένδειξη, πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου και οι ενδιαφερόµενοι 
υποχρεούνται να τη συντάξουν και να την υποβάλουν µαζί µε τα προβλεπόµενα 
δικαιολογητικά. 

   β) Προβαίνει σε έλεγχο των δικαιολογητικών όσον αφορά την πληρότητα, τη σύνταξή 
τους και την εµπρόθεσµη υποβολή αυτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρούσα. 
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   γ) Μεριµνά για την συµπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλµάτων. 
   δ) Σε περίπτωση δε, υποβολής αιτήσεων συµµετοχής για περισσότερες της µίας 

ειδικότητες, να παραλαµβάνει πλήρη δικαιολογητικά, για κάθε αιτούµενη 
ειδικότητα. 

   ε) Υπογράφει ως παραλαβών και θέτει την προσωπική του σφραγίδα, κάτω από την 
ηµεροµηνία της αίτησης καθώς και την σφραγίδα της υπηρεσίας. 

  στ) 
 
 
 
3. 

Υποβάλει καθηµερινά µέχρι την 10-02-2010, τις αιτήσεις των υποψηφίων µαζί 
µε τα δικαιολογητικά στην προϊσταµένη Υπηρεσία επιπέδου τουλάχιστον 
∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας ή Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης και άνω. 
 
Η προϊστάµενη Υπηρεσία, να ορίσει αρµόδιο Αξιωµατικό, ο οποίος να 
παραλαµβάνει και να ελέγχει, άµεσα τα δικαιολογητικά. 
Σε περίπτωση που η Υπηρεσία που υπηρετεί ο υποψήφιος Αστυνοµικός είναι 
επιπέδου ∆ιεύθυνσης και άνω, θα υποβάλλει σ’ αυτήν απευθείας την αίτηση 
συµµετοχής, µε τα λοιπά δικαιολογητικά.  
Με µέριµνά του αρµόδιου Αξιωµατικού, να γίνεται η συµπλήρωση ή διόρθωση 
τυχόν ελλείψεων και σφαλµάτων και η καταχώρηση των στοιχείων των 
υποψηφίων, ανά κατηγορία και ειδικότητα στη µηχανογραφική εφαρµογή. 
Η µηχανογραφική εφαρµογή «Πρόσληψη Αστυνοµικού Προσωπικού Ειδικών 
Καθηκόντων» βρίσκεται στον σύνδεσµο «εφαρµογές P.O.L. (police on line)». 
Για τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων στη µηχανογραφική εφαρµογή οι αρµόδιοι 
χειριστές να επικοινωνήσουν µε τα γραφεία τεχνολογικής υποστήριξης – 
εξοπλισµού πληροφορικής (TOP USERS) των οικείων ∆ιευθύνσεων. 
Όσον αφορά στους υποψηφίους αστυνοµικούς που υπηρετούν σε υπηρεσίες του 
Αρχηγείου, οι υποβολή των αιτήσεων να γίνεται στη ∆.Ε.Λ./Α.Ε.Α., η οποία να 
επικοινωνήσει µε το 1ο Τµήµα της ∆/νσης Πληροφορικης/Α.Ε.Α. στα τηλέφωνα 
(POL: 1099323 και 210-6988323), για τη χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης 
για την καταχώρηση των αιτήσεων συµµετοχής στο διαγωνισµό.   
Μέσα από παρεχόµενα από την εφαρµογή, εκτυπωτικά προγράµµατα, οι χειριστές 
να εκτυπώνουν κάθε φορά ονοµαστικές καταστάσεις κατ’ αλφαβητική σειρά, 
κατηγορία και ειδικότητα, βάσει των οποίων ο αρµόδιος Αξιωµατικός να 
προβαίνει µε αντιπαραβολή, στον έλεγχο των καταχωρηθέντων στοιχείων. Στη 
συνέχεια οι ∆ιευθύνσεις, να υποβάλλουν άµεσα και καθηµερινά τα 
δικαιολογητικά στη ∆/νση Αστυνοµικού Προσωπικού/Τµ.2ο/5ο του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνοµίας, µε ενιαίες καταστάσεις κατά κατηγορία και 
ειδικότητα, αλφαβητική σειρά, µε έκτακτο αγγελιοφόρο ή ταχυµεταφορά 
(κούριερ) κατά περίπτωση, αφού κρατήσουν στο αρχείο τους φ/α των 
αιτήσεων συµµετοχής. 
Κατά την υποβολή των τελευταίων δικαιολογητικών που θα γίνει µέχρι 
την 16-02-2010 ανυπερθέτως, να εκτυπωθεί από κάθε ∆ιεύθυνση 
συγκεντρωτική ονοµαστική κατάσταση των υποψηφίων (ανδρών – γυναικών) κατά 
κατηγορία και ειδικότητα µε αλφαβητική σειρά. 

  
4. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση καθυστέρησης χορήγησης από τις αρµόδιες 

Αρχές εγγράφων, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου, 
υποβάλλεται εµπρόθεσµα η αίτηση από αυτόν και χωρίς τα έγγραφα αυτά, πρέπει  
όµως, να  αναφέρεται  σε  Υπεύθυνη  ∆ήλωση,  η αιτία της µη  υποβολής τους, ο  
δε  ενδιαφερόµενος οφείλει  να  τα  προσκοµίσει  όταν  εκλείψει  η  αιτία της 
καθυστέρησης, όχι όµως πέραν του δεκαηµέρου από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής. 

         
 

VIII. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 
 
1. Για την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, συγκροτείται τριµελής 
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Επιτροπή αξιολόγησης, στην οποία µπορεί να συµµετάσχει επιπλέον και 
Αξιωµατικός Ειδικών Καθηκόντων της αντίστοιχης κατηγορίας υποψηφίων, η 
οποία αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά των ενδιαφεροµένων, προβαίνει στις 
ακόλουθες ενέργειες: 

α) Ελέγχει την πληρότητα και την ακρίβεια των δικαιολογητικών των υποψηφίων και 
συντάσσει κατ’ αλφαβητική σειρά, µε τη συνεργασία της ∆/νσης Πληροφορικής 
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, πίνακα ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων κατά 
κατηγορία και ειδικότητα, που συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις 
για πρόσληψη και πίνακα ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων που δεν συγκεντρώνουν τα 
απαιτούµενα προς τούτο προσόντα και προϋποθέσεις. 

β) Συντάσσει πίνακα επιτυχίας των υποψηφίων, που κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ κατά 
κατηγορία και ειδικότητα, µε βάση το βαθµό του πτυχίου, πολλαπλασιαζόµενο 
επί δύο (2), στο οποίο γινόµενο προστίθενται µονάδες ως εξής: 

 (1) Για κατοχή διδακτορικού διπλώµατος: ∆ώδεκα (12) µονάδες για επίδοση << 
άριστα>>, δέκα (10) µονάδες για επίδοση <<λίαν καλώς>> και οκτώ (8) 
µονάδες για κάθε άλλη κατώτερη επίδοση. 

(2) Για κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου ΜΑΣΤΕΡ ή άλλου ισότιµου: ∆έκα (10) 
µονάδες για επίδοση <<άριστα>>, οκτώ (8) µονάδες για επίδοση <<λίαν 
καλώς>> και έξι (6) µονάδες για κάθε άλλη κατώτερη επίδοση. 

   -Στην   περίπτωση   που   ο  βασικός  τίτλος   σπουδών,  ο  µεταπτυχιακός  ή  ο 
  διδακτορικός  τίτλος   δεν   αναγράφει  επίδοση,  αξιολογείται   µε   την  ελάχιστη 
προβλεπόµενη µοριοδότηση. 
(3) Τέσσερις (4) µονάδες στους έχοντες τουλάχιστον ενός (1) έτους προϋπηρεσία 

στον ευρύτερο  δηµόσιο  τοµέα  σε  τοµείς της  ειδικότητας  τους,  αυξανόµενες 
     κατά µία (1) µονάδα για κάθε επιπλέον εξάµηνο προϋπηρεσίας. 
(4) ∆ύο (2) µονάδες σε όσους έχουν δηµοσιεύσει επιστηµονικές µελέτες ή έρευνες 

σε έγκυρα επιστηµονικά έντυπα σε τοµείς της ειδικότητάς τους. 
(5) Τρεις (3) µονάδες στους έχοντες άριστη γνώση, δύο (2) µονάδες στους έχοντες 

πολύ καλή γνώση και µία (1) µονάδα στους έχοντες γνώση κατώτερου επιπέδου 
της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής ή ιταλικής γλώσσας, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του Π.∆. 50/2001 (Α΄-39), όπως 
αυτό τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει σήµερα. 

(6) Μία (1) µονάδα για όσους έχουν πολύ καλή γνώση και δεύτερης ξένης 
γλώσσας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 28 του Π.∆. 
50/2001 (Α΄-39), όπως αυτό τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει 
σήµερα.  

(7) ∆ύο (2) µονάδες στους ηλεκτρολόγους µηχανικούς – µηχανικούς υπολογιστών, 
στους µηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, στους 
µηχανικούς τηλεπικοινωνιών και δικτύων  και στους διερευνητές ψηφιακών 
πειστηρίων για κάθε ένα από τα πιστοποιητικά σπουδών του εδαφίου ε΄ των 
κεφαλαίων II και III της παρούσας. 

(8) Μία (1) µονάδα στους ηλεκτρολόγους µηχανικούς – µηχανικούς υπολογιστών, 
µηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και µηχανικούς 
τηλεπικοινωνιών και δικτύων που έχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) συµµετοχές 
σε συνέδρια µε αντικείµενο τις σύγχρονες τεχνικές διείσδυσης σε 
υπολογιστικά συστήµατα ή τις σύγχρονες τεχνικές ανάπτυξης κώδικα 
εκµετάλλευσης αδυναµιών υπολογιστικών συστηµάτων ή τις σύγχρονες 
τεχνικές ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. 

(9) Τέσσερις (4) µονάδες στους ηλεκτρολόγους µηχανικούς – µηχανικούς 
υπολογιστών, µηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής και 
µηχανικούς τηλεπικοινωνιών και δικτύων που έχουν τουλάχιστον ενός έτους 
προϋπηρεσία σε ιδιωτική επιχείρηση στο αντικείµενο της ειδικότητάς τους, 
αυξανόµενες κατά µία (1) µονάδα για κάθε επιπλέον εξάµηνο προϋπηρεσίας. 
Η προϋπηρεσία αυτή πιστοποιείται µε βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού 
φορέα.   
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γ) Η συνολική βαθµολογία κάθε υποψηφίου, κατά κατηγορία και ειδικότητα, 
πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή εκατό (100). Η βαθµολογία εξάγεται µέχρι 
και χιλιοστού της µονάδας και σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγείται ο υποψήφιος 
που έχει µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου. Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας προηγείται ο 
υποψήφιος που έχει καλύτερη επίδοση στο µεταπτυχιακό του τίτλο.  

  
2. Στους πίνακες της περίπτωσης β΄ της προηγούµενης παραγράφου,  

καταχωρούνται οι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας για κάθε κατηγορία και 
ειδικότητα και η βαθµολογία τους ανά κριτήριο και συνολικά, όπως προκύπτουν 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.  
Οι πίνακες επιτυχόντων και οι πίνακες των µη ικανών, υπογράφονται από τα µέλη 
της Επιτροπής και διαβιβάζονται στις Υπηρεσίες του κεφ. VI και VII της 
παρούσας, όπου και αναρτώνται σε εµφανή θέση για ενηµέρωση των υποψηφίων. 
Οι υποψήφιοι δικαιούνται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) 
ηµερών από την ανάρτηση των πινάκων, να υποβάλουν απευθείας στη 
∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνοµίας, αίτηση διόρθωσης στοιχείων του πίνακα που θεωρούν ότι δεν 
έχουν υπολογιστεί ορθά. Η Επιτροπή αξιολόγησης αποφαίνεται επί της 
αιτήσεως και ενεργούνται, αν απαιτείται, οι αναγκαίες διορθώσεις και 
ενηµερώνεται ο ενδιαφερόµενος.  
Στη συνέχεια η ίδια Επιτροπή συντάσσει τελικό πίνακα επιτυχόντων, σύµφωνα µε 
την ως άνω συνολική τους βαθµολογία.  
Σε περίπτωση ισοβαθµίας εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο εδάφιο γ΄ της 
προηγούµενης παραγράφου. Αν προκύψει νέα ισοβαθµία, διενεργείται κλήρωση 
από την Επιτροπή αξιολόγησης στην οποία καλούνται και οι ισοβαθµήσαντες 
υποψήφιοι και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. 

3. Oι επιµέρους και ο τελικός πίνακας επιτυχόντων, καθώς και ο πίνακας µη 
ΙΚΑΝΩΝ υπογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής και υποβάλλονται µε µέριµνα 
του προέδρου της, µαζί µε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, στο αρµόδιο 
Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµικού Προσωπικού, το οποίο µεριµνά για την 
κύρωσή τους από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας. 

 
IX. ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  

Ι∆ΙΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 
1. Με διαταγή του Προϊστάµενου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου ∆υναµικού 

του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι ιδιώτες υποψήφιοι που 
περιλαµβάνονται στον κυρωµένο τελικό πίνακα επιτυχόντων καλούνται κατά 
σειρά επιτυχίας και σε αριθµό ίσο µε τον αριθµό που ορίζεται στην προκήρυξη 
κατά κατηγορία και ειδικότητα, να προσέλθουν προς εξέταση της σωµατικής τους 
ικανότητας και των ψυχικών και διανοητικών τους προσόντων, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην περίπτωση (ii) του εδαφίου δ΄, του κεφαλαίου II της παρούσας. 

  
2. Για την εξακρίβωση των ψυχικών τους ικανοτήτων υποβάλλονται στη δοκιµασία 

του TEST προσωπικότητας και καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον αρµόδιας 
Επιτροπής. 
 

3. Η υγειονοµική εξέταση για την καταλληλότητα ή µη αυτών, ενεργείται από την 
Ανωτάτη Υγειονοµική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνοµίας, σύµφωνα µε 
το Γενικό Πίνακα Νοσηµάτων, Παθήσεων και Βλαβών, του Π.∆. 133/2002 (Α΄-
109).    
Στο συνηµµένο παράρτηµα, εµφαίνεται ενδεικτικός πίνακας κυριότερων 
νοσηµάτων και σωµατικών ατελειών, που αποκλείουν τους υποψήφιους από την 
πρόσληψη. 
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4. Οι ως άνω υποψήφιοι, προκειµένου να παρουσιασθούν στην Ψυχοτεχνική και 
Υγειονοµική Επιτροπή, να ενηµερωθούν µε αποδεικτικό, από τις ∆ιευθύνσεις 
Αστυνοµίας και Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις, στις οποίες είχαν υποβάλλει τα 
δικαιολογητικά τους οι υφιστάµενες Υπηρεσίες, σύµφωνα µε το πρόγραµµα 
εξέτασης που θα εκδοθεί:  
α) Για τον τόπο και χρόνο εξέτασής τους καθώς και τον χρόνο λειτουργίας των 
Επιτροπών. 
β) Να φέρουν µαζί τους κατά την παρουσίασή τους στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών: 
i ∆ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες µικρού µεγέθους, για επικόλληση τους στα 
δελτία υγειονοµικής εξέτασης.  
ii Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος (∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού Εργαστηρίου) µε 
ενυπόγραφη γνωµάτευση του Ακτινολόγου ιατρού και επικολληµένη επί της 
ακτινογραφίας φωτογραφία του υποψηφίου, σφραγισµένη και υπογεγραµµένη 
από τον Ακτινολόγο ιατρό. 
iii Πρόσφατη µικροβιολογική εξέταση (∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού Εργαστηρίου), η 
οποία να περιλαµβάνει: (1) γενική αίµατος, (2) σάκχαρο αίµατος, (3) ουρία 
αίµατος (4) κρεατινίνη αίµατος (5) τρανσαµινάσες αίµατος και (6) γενική ούρων 
µε σφραγίδα και υπογραφή του Μικροβιολόγου ιατρού.  
iv Ηλεκτροκαρδιογράφηµα (Η.Κ.Γ.) µε γνωµάτευση του εκτελέσαντος ιατρού και 
αναγραφή επί του ηλεκτροκαρδιογραφήµατος του ονοµατεπώνυµο του 
υποψηφίου, σφραγίδα και υπογραφή του γνωµατεύσαντος. 
v Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, στο οποίο να αναφέρεται η 
σωµατική τους ικανότητα (κατηγορία I) κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε 
περίπτωση που σε αυτό αναφέρεται ότι είναι κατηγορία Ι2, Ι3, ή Ι4, να 
αναγράφεται στο Πιστοποιητικό η αιτιολογία του χαρακτηρισµού της σωµατικής 
τους ικανότητας. 
vi  Βιβλιάριο υγείας και συνταγολόγιο, καθώς και το παιδικό βιβλιάριο εµβολίων, 
έτσι ώστε να διευρύνεται το πεδίο πληροφοριών υγειονοµικού περιεχοµένου για 
διατύπωση επιστηµονικής γνώµης από την Ανωτάτη Υγειονοµική Επιτροπή.  
Κατόπιν τούτου, παρακαλούνται, µετά την υποβολή των δικαιολογητικών, να 
βρίσκονται σε συνεχή επαφή µε το Αστυνοµικό Τµήµα που υπέβαλαν την αίτηση 
συµµετοχής. 

 Οι ∆/νσεις Αστυνοµίας και οι Αστυνοµικές ∆/νσεις να αναφέρουν στη 
∆/νση Αστυνοµικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. για την ενηµέρωση των 
υποψηφίων. 

 
X. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 

 
1. Η πρόσληψη ή µετάταξη των επιτυχόντων ως Αξιωµατικών Ειδικών Καθηκόντων της 

Ελληνικής Αστυνοµίας, γίνεται µε την έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος. 
Οι  Αξιωµατικοί   αυτοί  εντάσσονται   στην  επετηρίδα,  ύστερα  από τους  υπάρχοντες 
οµοιοβάθµους τους της οικείας κατηγορίας, κατά σειρά επιτυχίας στον διαγωνισµό 
εφόσον πρόκειται για πρόσληψη και κατά σειρά αρχαιότητας εφόσον πρόκειται για 
µετάταξη. 

 
2. Οι Αξιωµατικοί Ειδικών Καθηκόντων, των εν λόγω ειδικοτήτων, δύνανται να εξελιχθούν 

µέχρι και τον βαθµό του Ταξιάρχου. 
 
3.  Όσοι από το Αστυνοµικό Προσωπικό µεταταγούν στην κατηγορία Αξιωµατικών Ειδικών 

Καθηκόντων, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην Ελληνική Αστυνοµία για οκτώ (8) 
έτη, από τότε που µετετάγησαν. 

       Οι Αξιωµατικοί µετατάσσονται στην αντίστοιχη κατηγορία Αξιωµατικών Ειδικών 
Καθηκόντων µε το βαθµό που κατέχουν, όχι όµως κατώτερο από το βαθµό του 
Υπαστυνόµου Α΄, οι δε Ανθυπαστυνόµοι, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και 
Αστυφύλακες µε το βαθµό του Υπαστυνόµου Α΄.  
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4.  Οµοίως, οι ιδιώτες που θα προσληφθούν ως Αξιωµατικοί Ειδικών Καθηκόντων 

υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην Ελληνική Αστυνοµία για οκτώ (8) έτη από την 
ονοµασία τους, µε την επιφύλαξη που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 35 
του Ν. 1481/1984. 

 
XI. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
1.  Στους υποψηφίους παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους 

λοιπούς συνυποψηφίους, προκειµένου να ασκήσουν το δικαίωµα προσβολής των 
σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύµφωνα µε τη αναφερόµενη νόµιµη διαδικασία, 
στην παρ. 2 του κεφαλαίου VIII. 

 
2.  Όσον  αφορά  τις µεταθέσεις,  αποσπάσεις και  λοιπές  µετακινήσεις  των Αξιωµατικών 

Ειδικών Καθηκόντων, ισχύει το Π.∆. 100/2003 όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει. 
 

3.  Η παρούσα να εκτυπωθεί και να αποσταλεί µε µέριµνα του τυπογραφείου της 
Ελληνικής Αστυνοµίας και της ∆.Ε.Λ./Α.Ε.Α. σύµφωνα µε τον προσαρτηµένο πίνακα 
αποδεκτών. 
Επίσης να εκτυπωθεί το υπόδειγµα της αίτησης του υποψηφίου και να εφοδιασθούν 
οι ∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας: Αθηνών, Πειραιά, Βορειοανατολικής Αττικής, 
Νοτιοανατολικής Αττικής, ∆υτικής Αττικής, Θεσσαλονίκης µε (100) αντίτυπα η κάθε 
µία και οι λοιπές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις µε (50) αντίτυπα η κάθε µία. 
Οι Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Χώρας, παρακαλούνται να επιµεληθούν για την 
ενηµέρωση των οικείων τοπικών Επιστηµονικών ή Επαγγελµατικών Συλλόγων, 
αποστέλλοντας παράλληλα ένα έντυπο της παρούσας. 
 

4. Το Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 
παρακαλείται να  αποστείλει την παρούσα στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τον 
ηµερήσιο τύπο. 
Γνωρίζεται επίσης, ότι, η προκήρυξη θα εµφανίζεται και στην ιστοσελίδα της   
Ελληνικής Αστυνοµίας, στη διεύθυνση: www.astynomia.gr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 
 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 
Για την αντιγραφή  
Αθήνα, αυθηµερόν  
Το 5ο Γραφείο  

  
  
  

Στυλιανός Κάλλας  
Αστυνόµος Α΄  
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Α/Α ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΑΡΙΘ.ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ 
   
1. Γ.Α.∆. Αττικής – θεσσαλονίκης (Από δέκα αντίτυπα)  20 
2. Γ.Α.∆. Περιφέρειας 40 
3. Αστυνοµική Ακαδηµία και υπαγόµενες σε αυτή Σχολές  

και Υπηρεσίες 
20 

4. Γενική ∆/νση Ασφάλειας Επισήµων και υπαγόµενες σε 
αυτή Υπηρεσίες 

10 

5.  ∆/νση Οικονοµικής Επιθεώρησης – ∆.Α.Ε.Ε.Β.-∆.Ε.Ε.-
Υπηρεσία Εναέριων Μέσων – Υπηρεσία Εσωτερικών 
Υποθέσεων Ελληνικής Αστυνοµίας. 

20 

6. ∆/νσεις Κλάδων/Α.Ε.Α. και λοιπές απευθείας υπαγόµενες 
σε αυτές Υπηρεσίες. 

50 

7. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 10 
8. ∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας: Αθηνών, Πειραιά, 

Bορειοανατολικής, Νοτιοανατολικής, ∆υτικής  Αττικής και 
Θεσσαλονίκης. Από 100 αντίτυπα στην κάθε µία για τον 
εφοδιασµό των υποψηφίων µέσω των Αστυν. Τµηµάτων. 

 
 
 

600 
9. Όλες οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, από δύο (2) 

αντίτυπα. 
 

2.200 
10. Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Χώρας, από 50 αντίτυπα, για τον 

εφοδιασµό των υποψηφίων µέσω των Αστυν. Τµηµάτων. 
 

2.550 
11. ∆ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού - Τµήµα 2ο-Γρ. 5ο 

Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας. 
 

120 
12. ∆/νση Πληροφορικής /Α.Ε.Α 

    (Για τη µηχανογραφική επεξεργασία  
     της διαδικασίας πρόσληψης ). 

5 

 
  Α/Α          ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 
1.  Γραφεία κ.κ. Υπουργού – Υφυπουργού - Γενικού Γραµµατέα  

/ Υπ. Προστασίας του Πολίτη. 
20 

2. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας  
Μεσογείων 151 ΣΤΓ 1020 - ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

15 

3. Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης. 

50 

4. Υπουργείο Εξωτερικών (Για κοινοποίηση στις Προξενικές 
Αρχές). 

50 

5. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 50 
6. Γραφεία κ.κ. Αρχηγού-Υπαρχηγού-Προϊσταµένου Επιτελείου 

-Γεν. Επιθεωρητών-Προϊστ. Κλάδων -∆/ντή ∆ιεύθυνσης Αστυν. 
Προσωπικού/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας. 

50 

7. Γραφείο Σχέσεων Κοινού/ Γ.Ε.Σ. – Γ.Ε.Ν. – Γ.Ε.Α.  
Σόλωνος 34  Τ.Κ. 106 73  -  ΑΘΗΝΑ 

10 

8. Γραφεία Ο.Α.Ε.∆. µέσω της ∆ιοίκησης για την ενηµέρωση των 
υποψηφίων (Εθνικής Αντιστάσεως 8 – Άνω Καλαµάκι  
Τ.Κ.166 10) 

50 

9. Οικονοµικό Επιµελητήριο 
(Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 105 63 – Αθήνα) 

30 

10. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας 30 
 (Κοδριγκτώνος 33 Τ.Κ. 104 34 – Αθήνα)  
   
 ΣΥΝΟΛΟ 6.000 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Η προκήρυξη  συνοδεύεται από ένα παράρτηµα (1) έντυπο αίτησης υποψήφιου και 
ενδεικτικό πίνακα κυριότερων νοσηµάτων και σωµατικών ατελειών, που αποκλείουν τον 
ιδιώτη υποψήφιο από την πρόσληψη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
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ΑΙΤΗΣΗ Ι∆ΙΩΤΗ Ή ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ   ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
Τίτλος Υπηρεσίας Κατάθεσης                  …                                …………………………………...………… 2010 
…………………………………………                                                                          ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
…………………………………………                                                                 ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΡΓ/ΣΗΣ & ΑΝΘΡ.∆ΥΝ/ΚΟΥ  
Αριθ. Πρωτ.: ….……………………….                                                                     ∆/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ 2ο 

                                                                                                                      Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 – Τ.Κ. 101 77 
 
(Συµπληρώνεται από την Υπηρεσία που παραλαµβάνει την αίτηση – δήλωση) 

 

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α   Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ  (Συµπληρώνεται από τον υποψήφιο) 

Βαθµός* :  *Συµπληρώνεται µόνο από Αστυνοµικούς 
υποψήφιους.  

Επώνυµο :  Όνοµα:   

Πατρώνυµο :  Μητρώνυµο:  Φύλο (1):   

Ηµ. Γέννησης (Ολογράφως) :  (Αριθµητικώς-
ηη/µµ/εεεε): _ _ _ _ _ _ _ _  

Αριθµ.∆ελτ. Ταυτότητας :         Ηµερ. Έκδ:    Εκδ. Αρχή:  

∆ιεύθυνση Κατοικίας :  Πόλη–Νοµός: –  

Ταχυδροµικός Κώδικας :      Τηλέφωνο:  –   

 

Κατηγορία…..: (2)   – Κωδικός Κατηγορίας :(2) __  
  

(Αναγράφεται ολογράφως η Κατηγορία) 
    

Ειδικότητα….: (3)  – Κωδικός Ειδικότητας:(3) _ _ _  
  

(Αναγράφεται ολογράφως η Ειδικότητα)     

Πτυχίο ….........…:  ‘1’= Α.Ε.Ι.  – Κωδικός Πτυχίου…..: (4) __  

Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α   Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ (Συµπληρώνεται από τον υποψήφιο) 

Βασικός τίτλος σπουδών (Πτυχίο) …….: (5)   
1 

Βαθµός βασικού τίτλου σπουδών ...........: (6)  – _ _ , _ _ (7)  _ _ , _ _  

   
 (Ολογράφως)     Συµπληρώνεται από την επιτροπή               (Αριθµητικώς)    

2 ∆ιδακτορικό δίπλωµα  …………….…...: (5)  ….…µε επίδοση: (8)   

3 Μεταπτυχιακός τίτλος (Master) ή ισότιµος...: (5)  ….…µε επίδοση: (8)   

Ξένη γλώσσα ……….…….… (Ολογράφως ):  … (Κωδικός Ξένης Γλώσσας): (9)   
4 

Επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας (Ολογράφως):  ...(Κωδικός επιπέδου γνώσης): (8)   

5 Κατέχω πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά σπουδών των Κεφ. ΙΙ εδαφ. ε και Κεφ. ΙΙΙ εδαφ. ε………………………… ……………………………….: (10)   

6 Έχω 4 συµµετοχές σε συνέδρια σύµφωνα µε το Κεφ. VIII παρ. 1 εδαφ. β. περ. 8 …………………………………………………………………..: (10)   

Προϋπηρεσία σε ιδιωτική Επιχείρηση στην ειδικότητά µου διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους σύµφωνα µε το Κεφ.VIII  παρ.1 εδαφ. β περ. 9: (10)   
7 

Προϋπηρεσία σε ιδιωτική επιχείρηση  στην ειδικότητά µου, για πλέον του έτους πλήρη εξάµηνα χρονικά διαστήµατα (αριθµ. εξαµήνων) :…. (11)   

Προϋπηρεσία στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, σε τοµείς της ειδικότητάς µου, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. …………………………………(10)   
8 

Προϋπηρεσία στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα σε τοµείς της ειδικότητάς µου, για πλέον του έτους πλήρη εξάµηνα χρονικά διαστήµατα (αριθµ. 
εξαµήνων) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (11)   

9 Έχω δηµοσιεύσει επιστηµονικές µελέτες, έρευνες ή εργασίες σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά σε τοµείς της ειδικότητάς µου :…..………… (10)   

10 Γνωρίζω πολύ καλά και δεύτερη ξένη γλώσσα ………….. (Ολογράφως):  ...………………….: (10)   

11 Είµαι εγγεγραµµένος στα µητρώα Αρρένων: …………………………………………………………………..    

 

 

 

………………………………………2010                                                                                                                         …. ΑΙΤ…… 
                                        (Ηµεροµηνία) 
       Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ                                                                                                                           (υπογραφή) 
…………………………………………….                                                                                                                   
    
 
 
 
 

   Α.Μ.Υ.:      

ΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η Φωτογραφία να 
σφραγιστεί µε τη 
σφραγίδα της 
Υπηρεσίας  
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1. …………………………………………………………..……. 
2. …………………………………………………………..……. 
3. …………………………………………………………..……. 
4. …………………………………………………………..……. 
5. ……………………………………………............................... 
6. ……………………………………………............................... 
7. ……………………………………………............................... 
8. ……………………………………………............................... 
9. ……………………………………………............................... 
10. ……………………………………………............................... 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ: 
1. Στην αίτηση δεν επιτρέπονται διορθώσεις. Σε περίπτωση λάθους θα συντάσσεται νέο έντυπο. 
2. Κάθε αίτηση συµπληρώνεται για επιλογή µιας θέσης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις 

και για άλλη Κατηγορία Ειδικότητα, συµπληρώνει ανάλογο αριθµό αιτήσεων.  
       (Μία αίτηση για κάθε Κατηγορία – Ειδικότητα). 
 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ: 
(1) Τίθεται εντός του τετραγωνιδίου ο κωδικός ανάλογα µε το φύλο ως εξής: ‘1’ = ΑΝ∆ΡΑΣ και ‘2’ = ΓΥΝΑΙΚΑ. 
(2) Αναγράφεται η κατηγορία του προσωπικού για την οποία ο υποψήφιος υποβάλει αίτηση πρόσληψης και 

τίθεται εντός του αντίστοιχου τετραγωνιδίου ο κωδικός που αντιστοιχεί σ’ αυτή στον ακόλουθο πίνακα: 
(3) Αναγράφεται η ειδικότητα ανά κατηγορία και τίθεται εντός του αντίστοιχου τετραγωνιδίου ο κωδικός που 

αντιστοιχεί σ’ αυτή στον ακόλουθο πίνακα: 
 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (2) ΘΕΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ (ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ) 

Κ α τ η γ ο ρ ί α:  7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
  Κωδικός: Ε ι δ ι κ ό τ η τ α: (3) 
  704 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
  705 ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
  706 ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
  707 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
  708 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΥΓΕΙΑΣ 
    
Κ α τ η γ ο ρ ί α: 5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
  Κωδικός: Ε ι δ ι κ ό τ η τ α: (3)  
  503 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
  504 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
  505 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
  506 ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ 
 
(4) Τίθεται εντός του αντίστοιχου τετραγωνιδίου ο κωδικός που αντιστοιχεί στο βασικό τίτλο σπουδών, ως ακολούθως:  

‘1’ = Πτυχίο Πανεπιστηµίου ή Πολυτεχνείου (Α.Ε.Ι.),     
(5) Αναγράφεται αντίστοιχα και εντός της οριοθετηµένης περιοχής, ο τίτλος σπουδών, στις περιπτώσεις ‘1’,‘2’ ή ‘3’ του πίνακα «ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ». 
(6) Αναγράφεται αντίστοιχα, στις οριοθετηµένες περιοχές, ο βαθµός του τίτλου σπουδών, ολογράφως και αριθµητικώς. 
(7) Συµπληρώνεται από την επιτροπή ο βαθµός του τίτλου σπουδών ως έχει εφόσον δεν διαφοροποιείται ή όπως προκύπτει σε περίπτωση 

αναγωγής στη 10βάθµια κλίµακα βαθµολογίας, όπου απαιτείται. 
(8) Τίθεται εντός των αντίστοιχων τετραγωνιδίων ο κωδικός επίδοσης, στις περιπτώσεις ‘2’,‘3’,‘4’, του πίνακα «ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ως εξής: ‘1’ = ΑΡΙΣΤΑ, ‘2’ = ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, ‘3’ = ΑΛΛΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ. 
(9) Αναγράφεται η ξένη γλώσσα και τίθεται εντός του τετραγωνιδίου ο κωδικός που αντιστοιχεί σ’ αυτή, ως ακολούθως: 

‘1’ = ΑΓΓΛΙΚΑ, ‘2’ = ΓΑΛΛΙΚΑ, ‘3’ = ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ‘4’ = ΙΤΑΛΙΚΑ στην  περίπτωση ‘4’ του πίνακα «ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ». 
(10) Τίθεται ανάλογα η ένδειξη ‘Χ’ εντός των αντίστοιχων τετραγωνιδίων στις περιπτώσεις ‘6’,‘7’,’8’,’9’, του πίνακα «ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ». Στην περίπτωση (5) τίθεται ανάλογα ο αριθµός κατεχόµενων πιστοποιητικών αριθµητικώς. 
(11) Αναγράφεται εντός του αντίστοιχου τετραγωνιδίου, αριθµητικά σε εξάµηνα, η προϋπηρεσία σε ανάλογη µε την ειδικότητα αυτή θέση, στις  

περιπτώσεις ‘7’ και ‘8’,  του πίνακα «ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ». 
(12) Αναγράφεται η ξένη γλώσσα και τίθεται η ένδειξη ‘Χ’ εντός του αντίστοιχου τετραγωνιδίου, εφόσον ο υποψήφιος γνωρίζει τουλάχιστον πολύ 

καλά και δεύτερη ξένη γλώσσα (στην περίπτωση10). 
(13) Αναγράφεται ο ∆ήµος µόνο για τους ιδιώτες άνδρες υποψηφίους, προκειµένου ν’ αναζητηθεί αυτεπάγγελτα το πιστοποιητικό Στρατολογικής 

κατάστασης Τύπου  Α΄ (περίπτωση 11). ∆εν αναγράφεται για Αστυνοµικούς υποψήφιους. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2010 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα  18  Ιανουαρίου 2010 
ΤΜΗΜΑ 2ο- ΓΡΑΦΕΙΟ 5ο  

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ. 
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ Π.∆. 133/2002 

(ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ) 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
 

     Παχυσαρκία, ιδιοσυστατική αδυναµία έξεως, ρευµατοειδής αρθρίτιδα, αρθρίτιδες, νοσήµατα 
κολλαγόνου, παθήσεις ενδοκρινών αδένων, ενεργός φυµατίωση οποιουδήποτε οργάνου και 
υπολείµµατα φυµατίωσης µετά τη θεραπεία, αγκύλωση ή δυσκαµψία αρθρώσεων, παλαιά 
κατάγµατα µε ατελή πώρωση, παλαιά κατάγµατα που φέρουν υλικό οστεοσύνθεσης, ουλές 
εκτεταµένες, δυσµορφίες που δυσκολεύουν τις κινήσεις των άκρων και του κορµού, κ.λ.π. 

 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

 
     Όλες οι συστηµατικές παθήσεις του νευρικού συστήµατος, υπολείµµατα από παλαιές 
µηνιγγίτιδες και εγκεφαλίτιδες, τραυµατικές βλάβες και υπολείµµατα τραυµατικών βλαβών του 
εγκεφάλου, αγγειακές βλάβες και υπολείµµατα αγγειακών  βλαβών του Κ.Ν.Σ., επιληψία, µυϊκές 
ατροφίες, παραλύσεις ή παρέσεις νεύρων, σπασµωδικές ακούσιες µυϊκές συστολές (ΤΙΚ), 
αναπτυξιακές διαταραχές του εγκεφάλου, µυασθένεια, κ.λ.π. 
 

ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
 

     Ψυχωσικές διαταραχές (σχιζοφρενικές, παρανοϊκές µείζονες συναισθηµατικές διαταραχές κ.α.), 
βατταρισµός, νευρωσικές διαταραχές, εθισµός σε φάρµακα και τοξικές ουσίες, διαταραχές 
προσωπικότητας (σχιζοειδική, σχιζοτυπική, ιδεοψυχαναγκαστική κ.λ.π.), ψυχοσεξουαλικές 
διαταραχές και διαταραχές ταυτότητος φύλου, νοητική καθυστέρηση, διάφορες αναπτυξιακές 
διαταραχές, κ.λ.π. 

 
∆ΕΡΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

 
     Ακµή πολύµορφη µε αποστήµατα, αιµαγγειώµατα έστω και περιορισµένα που εντοπίζονται στο 
πρόσωπο ή µεγάλα αιµαγγειώµατα στο κορµό, γυροειδής αλωπεκία οξυτενή κονδυλώµατα πολύ 
εκτεταµένα, χρόνια κνίδωση, λεύκη σε ακάλυπτα µέρη του σώµατος, ψωρίαση, σπίλοι εκτεταµένοι 
του προσώπου ή που από τη θέση τους υπόκεινται σε πιέσεις ή τριβές, ουλές και χρόνια 
εξανθήµατα στο πρόσωπο που προκαλούν έντονη δυσµορφία, κ.λ.π. 
 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΟΗΣ 
 

     Έκδηλη δυσµορφία των πτερυγίων και των δύο ώτων ή ολική απώλεια του ενός πτερυγίου, 
απλή ξηρά διάτρηση του τυµπανικού υµένα, λαβυρινθικός ίλιγγος, βαρηκοΐα µονόπλευρος ή 
αµφίπλευρη κρινόµενη ανάλογα µε την ακουστική οξύτητα, κ.λ.π.  
 
Ακουστική οξύτητα: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη ακουστική οξύτητα και η 
επιτρεπόµενη απώλεια δεν πρέπει να ξεπερνά για κάθε αυτί τα 20 (dΒ) στις συχνότητες 500-2000 
Ηz και από 3000-6000 Ηz η συνολική απώλεια να µην ξεπερνά τα 180 (dΒ) και στα δύο (2) 
αυτιά.  
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ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ-ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 
     Παραµορφώσεις και δυσµορφίες του προσώπου, παλαιά κατάγµατα των γνάθων που 
εµποδίζουν τη µάσηση, παθήσεις της κροταφογναθικής άρθρωσης, εκτεταµένος προγναθισµός, 
κ.λ.π. 

 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ 

 
     Εκτεταµένες βλάβες και δυσλειτουργίες βλεφάρων, νυσταγµός ή νυσταγµοειδείς κινήσεις 
µατιών, στραβισµός, έλλειψη του φακού, δυσχρωµατοψία εφόσον δεν διακρίνονται τα βασικά 
χρώµατα, εξόφθαλµο, γλαύκωµα, κ.λ.π. 
Οπτική οξύτητα: Κατά τον έλεγχο της οπτικής οξύτητας, δε λαµβάνεται υπόψη η οπτική 
οξύτητα χωρίς γυαλιά, αλλά αυτή µε γυαλιά η οποία πρέπει να µην είναι κατώτερη από τα 
10/10 και τα χρησιµοποιούµενα γυαλιά, να µην ξεπερνούν τις 5 διοπτρίες, προκειµένου για 
σφαιρικά και τις 3 προκειµένου για κυλινδρικά (σφαιρικό ισοδύναµο). 
Η επιτυγχανόµενη διόρθωση εκτιµάται σε όλες τις περιπτώσεις µε κλασικά γυαλιά και όχι µε 
φακούς επαφής.  
 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΡΙΝΟΣ 
 

     Στένωση και των δύο ρινικών κοιλοτήτων που εµποδίζουν µέτρια την αναπνοή, διάτρηση του 
ρινικού διαφράγµατος, χρόνια ατροφική ρινίτιδα, κάθε διαταραχή της όσφρησης, κιρσοί και 
άλλες βλάβες της ρινός που προκαλούν επανειληµµένες ρινορραγίες, κ.λ.π. 

 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΑΙΜΟΥ – ΛΑΡΥΓΓΑ 

 
     Ραιβόκρανο, αλλοιώσεις της φωνής-αφωνία οιασδήποτε αιτιολογίας, κ.λ.π. 

 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΦΑΡΥΓΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ  

 
     Τραυµατικές ή παθολογικές στενώσεις, εκκολπώµατα, γαστροοισοφαγική παλινδροµική νόσος, 
κ.λ.π 

 
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ - ΧΕΙΛΕΩΝ 

 
     Λυκόστοµα έστω και µικρό και µετά από επιτυχηµένη εγχείρηση, λαγώχειλος έστω και 
περιορισµένος, απώλεια δοντιών όταν εµποδίζει τη µάσηση, εκτεταµένες ρικνωτικές και 
δύσµορφες ουλές του στόµατος, βλάβες της γλώσσας που δυσκολεύουν την οµιλία, τη µάσηση και 
την κατάποση κ.λ.π. 

 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ 

 
     Συγγενείς ή επίκτητες ανωµαλίες στη διάπλαση του θώρακα, που ελαττώνουν τη χωρητικότητα 
και προκαλούν µείωση της αναπνευστικής λειτουργίας, ξένα σώµατα στο κύτος  του  θώρακα,  
υπολείµµατα πλευρίτιδας,  χρόνια  αποφρακτική  πνευµονοπάθεια,  
Βρογχικό άσθµα, βρογχιεκτασίες, ατελεκτασίες, αυτόµατος ιδιοπαθής πνευµονοθώρακας, 
αερώδεις κύστεις πνεύµονα, διαφραγµατοκήλη, κ.λ.π. 

 
 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 
 

     Συγγενείς παθήσεις της καρδιάς και των µεγάλων αγγείων, επίκτητες βαλβιδικές παθήσεις της 
καρδιάς και των µεγάλων αγγείων, πρόπτωση µιτροειδούς, χειρουργηµένες ή επίκτητες παθήσεις 
της καρδιάς και των µεγάλων αγγείων, µυοκαρδιοπάθειες πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς 
οποιουδήποτε τύπου, περικαρδίτιδες υποτροπιάζουσες, διαταραχές του καρδιακού ρυθµού και 
της αγωγής του ερεθίσµατος, αρτηριακή υπέρταση έστω και µικρού βαθµού, διγλώχιν αορτική 
βαλβίδα, µόνιµος κολποκοιλιακός αποκλεισµός οποιουδήποτε βαθµού ή πλήρης αποκλεισµός 
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δεµατίου του Ηis, σύνδροµο Wolf-Parkinson-White, εκτεταµένοι κιρσοί µε λειτουργικές 
διαταραχές κ.λ.π. 

 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΣ 

 
     Οι κήλες των προσθίων ή των πλαγίων κοιλιακών τοιχωµάτων ή του πυελικού εδάφους χωρίς 
επιτυχή χειρουργική επέµβαση που προκαλούν λειτουργικές διαταραχές, βουβωνοκήλες µε 
σύστοιχη ατελή κάθοδο του όρχεως, προηγηθείσες εγχειρήσεις για πεπτικό έλκος, υποτροπιάζοντα 
πεπτικά έλκη, ελκώδης κολίτιδα,  χρόνιες ειδικές και µη κολίτιδες ακόµη και µε ήπια 
συµπτώµατα που δεν ανταποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία, νόσος Crohn µετατραυµατική 
σπληνεκτοµή, µεγαλοσπληνία, κίρρωση ήπατος, χρόνιες ηπατίτιδες, ασυµπτωµατική χολολιθίαση, 
κ.λ.π. 

 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 
     Βαριές ή µέτριες αναιµίες ακαθόριστης αιτιολογίας, κληρονοµικές αιµολυτικές αναιµίες, 
µεγαλοβλαστικές αναιµίες, ετεροζυγωµατικές µορφές µεσογειακών συνδρόµων όταν συνοδεύεται 
από αιµολυτική αναιµία µέτριας βαρύτητας, διαταραχές των αιµοπεταλίων (θροµβοπάθειες), 
µυοσφαιρινουρία από κόπωση, λεµφώµατα (σε ενέργεια ή πρόσφατη ύφεση),  λευχαιµίες, 
αιµορραγικές θροµβωτικές διαθέσεις, κ.λ.π. 

 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 

 
     Αγκυλωτική σπονδυλοαρθρίτιδα, επίµονη χρόνια οσφυαλγία, σκολίωση ή λόρδωση ή κύφωση 
της σπονδυλικής στήλης µετρίου βαθµού και άνω, συµπιεστικό κάταγµα σώµατος έστω και ενός 
µόνο σπονδύλου, αυχενική πλευρά, σύνδροµο σκαληνών µυών ή πλευροκλειδικό σύνδροµο, 
ραιβόκρανο συγγενές ή επίκτητο, σπονδυλολίσθηση, καλοήθεις όγκοι Σ.Σ., κήλη µεσοσπονδυλίου 
δίσκου, κ.λ.π. 

 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΩΝ-ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ 

 
     Νεφρεκτοµή από οποιαδήποτε αιτία, µονήρης νεφρός, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, νεφρωσικό 
σύνδροµο, χρονία σπειραµατονεφρίτιδα, συγγενείς και επίκτητες ανωµαλίες νεφρών και 
ουρητήρων, λιθίαση νεφρών και ουρητήρων, πολυκυστική νόσος των νεφρών, µεταµόσχευση 
νεφρού, κ.λ.π. 
 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΟ∆ΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ 
 

     Συγγενείς ή επίκτητες παθήσεις της ουροδόχου κύστης µε λειτουργικές διαταραχές, λίθοι-
θηλώµατα-κακοήθη νεοπλάσµατα ουροδόχου κύστης,κ.λ.π. 

 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΗΘΡΑΣ-ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
     Επισπαδία ή υποσπαδία, κρυψορχία ή εκτοπία και η συγγενής ή επίκτητη έλλειψη του ενός 
όρχεως για οποιαδήποτε αιτία, ενώ ο άλλος παραµένει υγιής,  κ.λ.π. 
 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 
 

     Κάθε συγγενής ή επίκτητη ανωµαλία, ως προς τον αριθµό το σχήµα και τις σχέσεις των 
µελών (επιµήκυνση, βράχυνση πάνω από 3 εκατ., βλαισότητα, ραιβότητα ψευδάρθρωση) εάν 
επιφέρει φανερή δυσµορφία ή δυσκολία των λειτουργιών αυτών, καθ' έξιν εξάρθρηµα του ώµου, 
πλατυποδία µε βλαισότητα του ποδιού και λειτουργικές διαταραχές, έλλειψη ή αγκύλωση του 
αντίχειρα, έλλειψη ή αγκύλωση του δείκτη, απώλεια του µεγάλου δακτύλου του ποδιού, διατοµή 
των τενόντων περισσοτέρων από ένα δακτύλων του χεριού όταν εµποδίζεται  ο χειρισµός του 
όπλου, κ.λ.π. 
 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
 

     ∆ιαταραχές εµµήνου ρύσεως που ανταποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία και προκαλούν 
λειτουργικές διαταραχές, οξείες και χρόνιες παθήσεις των εξαρτηµάτων (σάλπιγγες και ωοθήκες), 
ενδροµητρίτιδα, απλή υστερεκτοµή, µαστεκτοµή, σηµαντική ιδιοπαθής υπετρίχωση κ.λ.π. 
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Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

     Κύηση 

     Οι γυναίκες υποψήφιες που τυχόν ευρίσκονται σε κατάσταση κύησης, προς αποφυγή 
επιπλοκών στο κυοφορούµενο έµβρυο, οφείλουν να ενηµερώνουν τον εξεταστή ιατρό προκειµένου 
να υποβληθούν σε ακτινολογικό έλεγχο, ο οποίος περιλαµβάνεται στην υποχρεωτική για όλους 
τους υποψηφίους υγειονοµική εξέταση. 
 
 
 
 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΜΑΣ 
 ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 

Για την αντιγραφή  
Αθήνα, αυθηµερόν  
Το 5ο Γραφείο  

  
  
  

Στυλιανός Κάλλας  
Αστυνόµος Α΄  

 


