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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ή ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΥΤΗΣ 

 
 
 
 
 

Πληροφορίες: 
 

1) Κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα 
τα τηλέφωνα των οποίων περιέχονται στην κάτωθι ιστοσελίδα στο πεδίο 

«Αναζήτηση Υπηρεσίας» 
 

2) Ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας 
www.hellenicpolice.gr 

www.astynomia.gr 
 

3) Τηλέφωνο: 
 

                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

  

                                                               
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
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ΘΕΜΑ:  «Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή 
φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και για τη 
συνοδεία χρηματαποστολών αυτής» 
 

Ο  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 19 του ν. 1339/1983 (Α΄ 35) «Αποκατάσταση του 

προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος που διώχθηκε 
για πολιτικούς λόγους και ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού των Σωμάτων 
αυτών που είναι στην ενέργεια»,  όπως ισχύει.  

β) του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) «Εκσυγχρονισμός του 
συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου 
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» 

γ) του π. δ/τος 178/2014 (Α΄ 281), «Οργάνωση υπηρεσιών Ελληνικής 
Αστυνομίας», όπως ισχύει. 

δ) του π. δ/τος 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων – Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» σε συνδυασμό με το Π.Δ. 
83/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄-121) «Διορισμός Αντιπροέδρου τα Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

ε) του π. δ/τος 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  

2. Την υπ’ αριθμό 7017/7/1-Θ΄ από 26/6/2020 απόφαση του Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη (Β΄ 2965) «Πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή 
φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής 

                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,  19  Μαρτίου  2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ   
ΑΡΧΗΓΕΙΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

Δ/ΝΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΠΡΟΣ: Ως ο Πίνακας Αποδεκτών 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  

 

Π. Κανελλόπουλου 4 – 101 77 ΑΘΗΝΑ  
Αρμ:   ΠΕ/Α’ ΓΚΟΛΙΑ Θεοφανία 
ΠΕ/Α’ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Ευθύμιος 

 

Τηλέφωνο: 213 1520416, 213 1520298   
P.O.L. 1032230, 1032162 

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6020/5/90-λ΄   
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Ωφέλειας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών 
αυτών». 

3. Την υπ’ αριθμό ΓΔΟΕΣ/1/4/679 από 6/8/2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 545) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού 
Γραμματέα Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη». 

4. Την υπ’ αριθμό ΓΔΟΥΕΣ/1/2/485 από 3/4/2020 απόφαση του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 1362) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής 
Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα». 

5. Την υπ΄ αριθμό 4032 από 30 Ιανουαρίου 2020 επιστολή της Τράπεζας της 
Ελλάδος με συνημμένη την από 25/11/2019 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου 
της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη εβδομήντα έξι 
(76) υπαλλήλων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του Κεντρικού Καταστήματος 
και Υποκαταστημάτων της Τράπεζας, καθώς και τις από 18/11/2020 και 
27/11/2020 συμπληρωματικές αυτής. 
 

Προκηρύσσουμε 
 
Διαγωνισμό για την πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των 
εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών της 
Τράπεζας της Ελλάδος, ως ακολούθως:  
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

 
1. Ο αριθμός των ιδιωτών που θα προσληφθούν ως Προσωπικό Ασφαλείας για τις 

ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για τη 
συνοδεία χρηματαποστολών της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται σε 
εβδομήντα έξι (76). 

2. Από τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων κατά τα ανωτέρω: 
- ποσοστό 80% [Κατηγορία Α΄], θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που 
κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, με 
εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ), των 
Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. 
- Το υπόλοιπο ποσοστό 20% [Κατηγορία Β΄], θα καλυφθεί από 
υποψηφίους/ες, που κατέχουν πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(Τ.Ε.Ε.) Β΄ Κύκλου ή είναι απόφοιτοι/ες όλων των τύπων Λυκείου κατά τα 
ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο. Στην 
κατηγορία αυτή, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του 
πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ. 

3. Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας 
κατηγορίας υποψηφίων δεν θα καλυφθούν, οι κενές θέσεις θα συμπληρωθούν 
από υποψηφίους/ες της άλλης κατηγορίας. 

4. Οι υποψήφιοι/ες δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για μια 
κατηγορία. 

ΑΔΑ: 91Χ346ΜΤΛΒ-Δ7Ζ



4 
 

5. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μίας αιτήσεων για θέσεις της 
παρούσας προκήρυξης, η υποβολή της τελευταίας χρονικά υποβληθείσας 
αίτησης συνεπάγεται αυτοδίκαια την ακύρωση κάθε προηγούμενης. 

 
 
 

Α/Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ -
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 80% 
(Κατηγορία Α’) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 20% 
(Κατηγορία Β’) 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ (45) 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ 
(36) ΕΝΝΕΑ (9) 

2 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΟΚΤΩ (8) ΔΥΟ (2) 

3 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΙΑ (1) ΜΙΑ (1)  

4 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΥΟ (2) ΔΥΟ (2)  

5 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΤΡΕΙΣ (3) ΜΙΑ (1) 

6 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΤΡΕΙΣ (3) ΜΙΑ (1) 

7 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΛΑΜΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΔΥΟ (2)  

8 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΔΥΟ (2) ΜΙΑ (1) 

9 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΥΟ (2) ΔΥΟ (2)  

10 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΡΟΔΟΥ ΔΥΟ (2) ΔΥΟ (2)  

11 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΣΑΜΟΥ ΜΙΑ (1) ΜΙΑ (1)  

Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 
ΕΞΙ (76) 

ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ 
(62) 

ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ 
(14) 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

Α. Οι υποψήφιοι/ες, που επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωπικό ασφαλείας, 
πρέπει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης να συγκεντρώνουν τα προσόντα και 
να πληρούν τις προϋποθέσεις ως κατωτέρω: 
 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες). 
 

2. Να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 30ο 
έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία 
γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, δηλαδή όσοι/ες 
γεννήθηκαν τα έτη 1991 έως και 1999. 
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3. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής 
της αίτησης πρόσληψης ως ικανοί ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως 
για λόγους υγείας. 
 
4. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα. 
 
5. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή 
συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του 
δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, 
προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών 
οργάνων, παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφίας, 
ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας 
εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, 
εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης 
δικαιωμάτων του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, 
λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο 
απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών μηνών.  
Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για 
κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν 
προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει 
εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.  
Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα 
παραπάνω εγκλήματα. 
 
6. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν 
έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. 
 
7. Να μην τελούν σε δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα). 
 
8. Να έχουν σωματικά και ψυχοπνευματικά προσόντα ανάλογα με εκείνα που 
απαιτούνται για την κατάταξη του αστυνομικού προσωπικού. 
 
9. Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι 
ποινή για την πράξη τους αυτή. 
 
10. Να έχουν τίτλο σπουδών (απολυτήριο) όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης 
Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού. Από τον αριθμό των προσλαμβανομένων, ποσοστό 
80% καλύπτεται από υποψηφίους/ες που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο 
όλων των τύπων Λυκείου, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ), 
των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. Το υπόλοιπο ποσοστό 
20% καλύπτεται από υποψηφίους/ες που κατέχουν πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β΄ Κύκλου ή είναι απόφοιτοι/ες όλων των τύπων Λυκείου κατά τα 
ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο. Σε περίπτωση 
που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων 
δεν καλύπτονται, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από υποψηφίους/ες της άλλης 
κατηγορίας. Αν κατά τον υπολογισμό του αριθμού των υποψηφίων, που αντιστοιχεί στα 
ανωτέρω ποσοστά, προκύπτει κλασματικό υπόλοιπο ίσο ή ανώτερο του 0,5 της 
μονάδας, αυτό υπολογίζεται ως ακέραια μονάδα, ενώ το μικρότερο αυτού δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 
 
11. Να είναι κάτοχοι τίτλου γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2.  
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12. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα 
αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών 
διαδικτύου. 
 
 
Β. Πρόσθετα προσόντα και προϋποθέσεις αποτελούν: 
 

1. Η γνώση: 
α. αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης (Γ1/ C1). 
β. γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής ή ισπανικής επιπέδου τουλάχιστον καλής 
γνώσης (Β2). 

 
2. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων 

αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική 
Φρουρά ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή ως επαγγελματιών οπλιτών ή 
στη Στρατονομία, Ναυτονομία, Αερονομία. 
 

3. Η προϋπηρεσία σε σώματα ασφαλείας. 
 

4. Ο/η υποψήφιος/α να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας. 
 

5. Η κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και 
Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». Τίτλοι σπουδών ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., 
έστω και αν χαρακτηρίζονται ισότιμοι, δεν λαμβάνονται υπόψη. Επισημαίνεται ότι οι 
υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι «Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», η οποία επέχει θέση Διπλώματος ή 
Πτυχίου. 
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

  
Α. Προσκομιζόμενα δικαιολογητικά από το σύνολο των υποψηφίων 
 
Όσοι/ες έχουν τα προβλεπόμενα ως ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις και 
επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωπικό ασφαλείας για τις ανάγκες ασφάλειας ή 
φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων της Τράπεζας της Ελλάδος και για τη 
συνοδεία χρηματαποστολών αυτής, οφείλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, να 
προσέλθουν στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, φέροντας 
μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας και να υποβάλουν τα εξής 
δικαιολογητικά: 
 

1. Αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Α). 
 

2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο 
πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης 
υποψήφιου/ας ευκρινώς. 

3. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών – Απολυτηρίου Λυκείου, σύμφωνα με την 
περίπτωση 10, της ενότητας Α, του Κεφαλαίου ΙΙ. 
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Βεβαίωση 
αναγωγής βαθμού σε εικοσάβαθμη κλίμακα από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  
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Περαιτέρω, για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, βεβαίωση αντιστοιχίας από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική 
εκπαίδευση αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής 
Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή 
του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 
Οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο και 
απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο και επιθυμούν να διεκδικήσουν τις θέσεις 
της Κατηγορίας Β΄ (20% των θέσεων) πρέπει να προσκομίσουν και τους δύο 
προαναφερόμενους τίτλους. 

 
4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Γ) ότι συγκεντρώνουν τα 

προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως και 12 
της ενότητας Α του Κεφαλαίου ΙΙ (προσόντα υποψηφίων – προϋποθέσεις),  δεν 
υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως 
για λόγους υγείας.  
 

5. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Α.Μ.Κ.Α.). 
 

6. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής γλώσσας επιπέδου 
τουλάχιστον καλής γνώσης (B2). (Για τους τρόπους απόδειξης του επιπέδου 
γνώσης ξένης γλώσσας βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). 
 

7. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. (Για τους τρόπους απόδειξης γνώσης Η/Υ 
βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). 

 
 
 
Β. Δικαιολογητικά υποψηφίων που κατέχουν πρόσθετα προσόντα 
 
Οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν πρόσθετα προσόντα, εκ των αναφερόμενων στην 
ενότητα Β του Κεφαλαίου ΙΙ, εφόσον επιθυμούν να λάβουν την προβλεπόμενη 
μοριοδότηση, οφείλουν να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες ενδείξεις στην αίτηση 
συμμετοχής (YΠΟΔΕΙΓΜΑ Α) και να υποβάλουν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά: 
 

i. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφάλειας 
Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». Επισημαίνεται 
ότι οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι «Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», η οποία επέχει θέση 
Διπλώματος ή Πτυχίου. 

ii. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης, από το οποίο 
να προκύπτει με σαφήνεια ότι υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως 
Έφεδροι Αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως Εθελοντές Πενταετούς 
Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) στις Ένοπλες 
Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά  ή στη Στρατονομία, Ναυτονομία, Αερονομία. 

iii. Αποδεικτικό ότι έχουν υπηρετήσει στα σώματα ασφαλείας. 
iv. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου: 
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 αγγλικής (επιπέδου τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης (Γ1/C1),  
 γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, επιπέδου 

τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2), 

(Για τους τρόπους απόδειξης του επιπέδου γνώσης ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ/τος 50/2001 (Α’ 39), όπως ισχύει, βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
2). 

v. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), 
όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3454/2006, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 67 παρ. 9 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο 
πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας, στα 
δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι/ες ή βεβαίωση οικογενειακής 
κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) – κοινή υπουργική 
απόφαση 7228/2014 (Β΄ 457) / πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο 
μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή 
αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. 

vi. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή 
κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι/ες ή βεβαίωση 
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) – 
κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (Β΄ 457) / πρόσφατης έκδοσης (όχι 
παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής 
αρχής, εφόσον ο υποψήφιος/α είναι γονέας ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. 
Επισημαίνεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν: Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και 
τέκνα τους από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νόμιμα αναγνωρισθέντα 
ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων 
μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα. 

 
Γ. Υποβολή τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της αλλοδαπής 

 
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την 
προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η 
επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου 
Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από 
δικηγόρο. Ειδικώς, όμως, μετά το νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν.4194/2013 (Α’ 
208), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 
27.09.2013 γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή 
γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Τα ανωτέρω (τίτλοι, 
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων είτε ιδιωτικών εγγράφων είτε εγγράφων που 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Σημειώνεται 
ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 29 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως 
ισχύει, οι τίτλοι γλωσσομάθειας με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση μίας εκ των 
μοριοδοτούμενων ξένων γλωσσών (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, 
ισπανική) γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους, εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου του ως άνω π.δ. 
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Δ. Γενικές Παρατηρήσεις 
 

1. Για κάθε υποψήφιο/α που επιθυμεί να λάβει πρόσθετη μοριοδότηση ως γονέας ή 
τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 της υπ’ 
αριθ.  7017/7/1-Θ΄ από 26-6-2020 απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
(Β΄ 2965), σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης, αναζητείται αυτεπάγγελτα από το 
οικείο Αστυνομικό Τμήμα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων της  παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως ισχύει, σε 
συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 (Β΄ 1309) απόφαση του τότε 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για όσους/ες 
υποψήφιους/ες αναγράψουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων 
δικαιολογητικών, στην ένδειξη της αίτησης συμμετοχής, το Δήμο στον οποίο έχουν 
οικογενειακή μερίδα και το Δήμο, στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα τα τυχόν 
ετεροθαλή αδέλφια τους. 

2. Για κάθε υποψήφιο/α που επιθυμεί να λάβει πρόσθετη μοριοδότηση βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 6 της υπ’ αριθ.  7017/7/1-Θ΄ από 26-6-2020 απόφασης του 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 2965), αναζητείται αυτεπαγγέλτως, σε 
περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης, πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, 
κατ’ εφαρμογή  των διατάξεων της  παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), 
όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-07-2013 (Β΄ 
1881) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας. 

3. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον/την 
υποψήφιο/α στην αίτηση συμμετοχής του/της στο διαγωνισμό, πρέπει να υφίστανται 
κατά την ημερομηνία λήξης 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 λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

4. Επισημαίνεται ότι, λόγω των έκτακτων συνθηκών συνεπεία των αυστηρών 
προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του ιού COVID-19, σε περίπτωση 
καθυστέρησης χορήγησης από τις αρμόδιες Αρχές εγγράφων, τα οποία πρέπει να 
συνοδεύουν την αίτηση του/ης υποψηφίου/ας, υποβάλλεται εμπρόθεσμα η αίτηση 
από αυτόν/ην και χωρίς τα έγγραφα αυτά, πρέπει όμως, να αναφέρεται σε Υπεύθυνη 
Δήλωση, η αιτία της μη υποβολής τους, ο/η δε ενδιαφερόμενος/η οφείλει να τα 
προσκομίσει όταν εκλείψει η αιτία της καθυστέρησης, όχι όμως πέραν του 
δεκαημέρου από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

Α. Προθεσμία, τόπος και τρόπος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 
 
Κάθε υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μία (1) μόνο αίτηση, αυτοπροσώπως στο 
Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του  από 26/03/2021 έως και 
16/04/2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ. 
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις 
συμμετοχής. 
Κάθε υποψήφιος/α στην αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α’) δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών 
του για τις θέσεις της προκήρυξης, κατά κωδικό προτίμησης, στις οποίες επιθυμεί να 
προσληφθεί, συμπληρώνοντας στον πίνακα της αίτησης τη στήλη «ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» κατά αύξοντα αριθμό. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. 
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Αν ο υποψήφιος/α δεν δηλώσει προτίμηση, θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των 
θέσεων, με τη σειρά που αναγράφονται στην προκήρυξη.  
Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μίας αιτήσεων για θέσεις της παρούσας 
προκήρυξης, η υποβολή της τελευταίας χρονικά υποβληθείσας αίτησης συνεπάγεται 
αυτοδίκαια την ακύρωση κάθε προηγούμενης.  
Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται 
δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 
 

Β. Επιλογή κατηγορίας υποψηφίων στην αίτηση συμμετοχής 
 
Οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν τίτλους σπουδών και δύναται να υπαχθούν και στις δύο 
κατηγορίες της παρ. 10, της ενότητας Α, του Κεφαλαίου IΙ της παρούσας, θα υποβάλουν 
αίτηση συμμετοχής μόνο για μια από τις δύο κατηγορίες καταθέτοντας και τον/τους 
απαιτούμενο/ους τίτλο/ους.  
Διευκρινίζεται ότι οι κάτοχοι, αφενός πτυχίων Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου και αφετέρου πτυχίων 
ΕΠΑ.Λ., εφόσον είναι κάτοχοι και απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου, που 
επιθυμούν να επιλέξουν να διεκδικήσουν τις θέσεις της κατηγορίας Β΄ (20%), 
συμπληρώνουν τον κωδικό αριθμό 2 στην αντίστοιχη ένδειξη της αίτησης. Οι λοιποί 
συμπληρώνουν τον κωδικό αριθμό 1.  
Επισημαίνεται ότι τα πτυχία των Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου, των Τ.Ε.Σ., των ΕΠΑ.Σ. και των 
Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. δεν πληρούν τα κατά το άρθρο 2 παρ. 1 περ. ι΄ της υπ’ αριθ.  
7017/7/1-Θ΄ από 26-6-2020 απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 
2965), προβλεπόμενα κριτήρια πρόσληψης και συνεπώς δεν γίνονται αποδεκτά. 
 

Γ. Διαδικασία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Αστυνομικό Τμήμα 
 
1. Ο/Η Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος που δέχεται τα δικαιολογητικά ή άλλος/η 
Αξιωματικός, οριζόμενος/η για το σκοπό αυτό: 
α. Χορηγεί σε κάθε υποψήφιο/α ένα (1) έντυπο αίτησης, (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Α), το οποίο ο 
υποψήφιος/α υποχρεούται να το συντάξει ιδιοχείρως και να το προσκομίσει με τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 
β. Ελέγχει τα στοιχεία που ανέγραψαν οι υποψήφιοι/ες στην αίτησή τους, μεριμνά για 
την ορθή συμπλήρωση αυτών, καθώς και την ακρίβεια, την πληρότητα και εγκυρότητα 
των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί και συντάσσει εις διπλούν (2) αποδεικτικό 
παραλαβής της αίτησης συμμετοχής όλων των υποψηφίων και χορηγεί το ένα (1) 
στον/στην υποψήφιο/α. 
γ. Μετράει το ανάστημα κάθε υποψηφίου/ας και συντάσσει σχετική βεβαίωση στο 
έντυπο της αίτησης συμμετοχής. 
δ. Υπογράφει ως παραλαβών/ούσα και θέτει το ονοματεπώνυμο και το βαθμό του 
κάτω από την ημερομηνία της αίτησης. 
ε. Επιστρέφει αιτιολογημένα με αποδεικτικό τα δικαιολογητικά στους/στις 
υποψηφίους/ες, που δεν έχουν το απαιτούμενο ανάστημα ή το όριο ηλικίας ή στερούνται 
κάποιου από τα απαραίτητα προσόντα και προϋποθέσεις της ενότητας Α, του 
Κεφαλαίου ΙΙ, πλην της αίτησης συμμετοχής. 
στ. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α αμφισβητεί το ανάστημα που βεβαιώθηκε, 
ενημερώνεται ενυπογράφως ότι πρέπει να υποβάλει αυθημερόν αίτηση για νέα 
αναστημομέτρηση, την οποία ο/η αρμόδιος/α Αξιωματικός υποβάλλει με τα 
δικαιολογητικά του/ης υποψήφιου/ας και τη βεβαίωση αναστημομέτρησης, που συνέταξε 
επί της αίτησης συμμετοχής, στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας, με μέριμνα της οποίας 
διενεργείται νέα αναστημομέτρηση από Τριμελή Επιτροπή για την άρση της 
αμφισβήτησης. Επισημαίνεται ότι, για όσους/ες υποψήφιους/ες βεβαιωθεί από τα 
οικεία Αστυνομικά Τμήματα ή τις Επιτροπές των Διευθύνσεων Αστυνομίας ότι κατέχουν 
το απαιτούμενο ανάστημα και προσέλθουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις, το ανάστημά 
τους θα μετρηθεί εκ νέου και αμετάκλητα από την Αθλητική Επιτροπή και θα υπάρξουν 
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κυρώσεις για όσους/ες υπεύθυνους/ες δεν βεβαίωσαν το ακριβές ανάστημα των 
υποψηφίων. 
ζ. Υποβάλλει την επομένη της παραλαβής τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των 
υποψηφίων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα στην οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας, με 
ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων, κατά αλφαβητική σειρά, φύλο και κατηγορία 
συμμετοχής στο διαγωνισμό, τηρώντας στο αρχείο της Υπηρεσίας του φωτοαντίγραφα 
των αιτήσεων συμμετοχής. 
 
η. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται ταξινομημένα με την εξής σειρά:  

1. Αίτηση συμμετοχής. 
2. Φωτ/φο Βεβαίωσης Α.Μ.Κ.Α. 
3. Υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής προσόντων και προϋποθέσεων (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Γ΄). 
4. Φωτ/φο Τίτλου Σπουδών. 
5. Φωτ/φα Πτυχίων ξένης γλώσσας  
6. Φωτ/φο Πιστοποιητικού Γνώσης Χειρισμού Η/Υ 
7. Φωτ/φο Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης. 
8. Φωτ/φο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.  
9. Φωτ/φο πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας από την Α.Σ.Π.Ε. 
10. Φωτ/φο Πτυχίου Δημοσίου ΙΕΚ «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και 

Υποδομών»  ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». Επισημαίνεται ότι οι 
υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι «Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», η οποία επέχει θέση 
Διπλώματος ή Πτυχίου. 

 
θ. Οι Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων, για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα 
προσόντα και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, απευθύνονται στην οικεία Διεύθυνση 
Αστυνομίας.   
Σε καμία περίπτωση δεν θα παραπέμπονται οι υποψήφιοι/ες για διευκρινίσεις 
στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. 
 
 
 

Δ. Υποχρεώσεις Αξιωματικών Διευθύνσεων Αστυνομίας 
 

1. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας ορίζουν αρμόδιο/α Αξιωματικό, ο/η οποίος/α ασχολείται 
με τη διαδικασία του διαγωνισμού, προκειμένου να παραλαμβάνει και να ελέγχει, 
αμέσως, τις αιτήσεις συμμετοχής με τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά που 
αποστέλλονται από τα υφιστάμενα Αστυνομικά Τμήματα. Με μέριμνά του γίνεται η 
συμπλήρωση ή η διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων και η καταχώριση των 
στοιχείων των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά και κατηγορία στη μηχανογραφική 
εφαρμογή του Police On Line «Πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας της Τράπεζας 
της Ελλάδος». Μέσα από παρεχόμενα από την εφαρμογή, εκτυπωτικά προγράμματα, 
οι χειριστές/ριες εκτυπώνουν κάθε φορά ονομαστικές καταστάσεις κατ’ αλφαβητική 
σειρά και κατηγορία, βάσει των οποίων ο/η αρμόδιος/α Αξιωματικός προβαίνει με 
αντιπαραβολή, στον έλεγχο των καταχωρισθέντων στοιχείων.  
 
2. Στη συνέχεια, οι Διευθύνσεις Αστυνομίας υποβάλλουν άμεσα και καθημερινά τα 
δικαιολογητικά στη Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, 
με καταστάσεις κατά κατηγορία (80% και 20%), αλφαβητική σειρά και φύλο, με 
κάθε πρόσφορο μέσο για την ταχύτερη παράδοσή τους, ιδίως έκτακτο 
αγγελιοφόρο ή ταχυμεταφορά (κούριερ). 
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Κατά την υποβολή των τελευταίων δικαιολογητικών που θα γίνει μέχρι την 
16/04/2021 ανυπερθέτως, ημερομηνία κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η 
καταχώριση των αιτήσεων στην εφαρμογή του Police On Line «Πρόσληψη προσωπικού 
ασφαλείας της Τράπεζας της Ελλάδος», εκτυπώνεται από κάθε Διεύθυνση 
συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά και 
κατηγορία. Επίσης, οι Δ/νσεις Αστυνομίας, τηρήσουν στο αρχείο των Υπηρεσιών τους, 
φωτοαντίγραφα των αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών των υποψηφίων. 
Επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να υποβληθούν δικαιολογητικά υποψηφίων, για τα 
οποία δεν θα έχουν γίνει οι απαραίτητες διευκρινίσεις και συμπληρώσεις, ώστε αυτά να 
είναι πλήρως σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης από τυπικής 
πλευράς. 
Εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων Αξιωματικών για τον εμπεριστατωμένο έλεγχο των 
δικαιολογητικών, ώστε να αποφευχθούν λάθη ή παραλείψεις, καθόσον η παρούσα 
διαδικασία έχει πανελλαδικό χαρακτήρα. 
 
3.Έκαστη Διεύθυνση Αστυνομίας συγκροτεί εγκαίρως Τριμελή Επιτροπή 
Αξιωματικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2690/1999 (Α΄ 45), και τις 
διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 της υπ’ αριθ. 7017/7/1-Θ΄ από 26-6-2020 απόφαση του 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 2965), η οποία προβαίνει σε επανειλημμένες 
μετρήσεις του αναστήματος του/ης υποψήφιου/ας, ο/η οποίος/α αμφισβητεί τη μέτρηση 
στο Αστυνομικό Τμήμα, σε διαφορετικές ημέρες (το ελάχιστο δύο διαφορετικές 
ημέρες), τουλάχιστον τρεις φορές σε κάθε ημέρα και σε πρωινές ώρες, κατά τις 
οποίες το ύψος του ανθρώπινου σώματος δεν μειώνεται. Η τελευταία αναστημομέτρηση 
των υποψηφίων από την Επιτροπή αυτή, θα ολοκληρωθεί υποχρεωτικά το αργότερο τη 
μεθεπομένη μέρα (ήτοι την 18/04/2021), από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων. Επισημαίνεται ότι για όσους/ες υποψήφιους/ες βεβαιωθεί από τα 
οικεία Αστυνομικά Τμήματα ή τις Τριμελείς Επιτροπές των Διευθύνσεων Αστυνομίας ότι 
κατέχουν το απαιτούμενο ανάστημα και προσέλθουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις, το 
ανάστημά τους θα μετρηθεί εκ νέου και αμετάκλητα από την Αθλητική Επιτροπή και θα 
υπάρξουν κυρώσεις για όσους/ες υπεύθυνους/ες δεν βεβαίωσαν το ακριβές ανάστημα 
των υποψηφίων. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 

 
Α. Κριτήρια Πρόσληψης 

 
Η πρόσληψη για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης εγκαταστάσεων ή χώρων της 
Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτής, γίνεται με 
βάση τα κατωτέρω αντικειμενικά κριτήρια: 
α. Το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ. Στην 
κατηγορία Β΄ (20%) ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του 
Πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ. 
β. Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας 
γ. Την κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων 
και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες 
πρέπει να είναι κάτοχοι «Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 
Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», η οποία επέχει θέση Διπλώματος ή Πτυχίου. 
δ. Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε 
ειδικές δυνάμεις ή ως Ε.Π.Υ. ή ως ΕΠ.ΟΠ. στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική 
Φρουρά ή τη Στρατονομία, Ναυτονομία, Αερονομία, την προϋπηρεσία στα σώματα 
ασφαλείας.  
ε. Αν είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας. 
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Β. Διαδικασία Μοριοδότησης 
 

1. Η Τριμελής Επιτροπή Κατάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 
7017/7/1-Θ΄ από   26-6-2020 Απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 2965), 
παραλαμβάνει από τη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Αρχηγείο Ελληνικής 
Αστυνομίας τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 
 
α. Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν προσκομίσει οι υποψήφιοι/ες 
και συντάσσει κατ’ αλφαβητική σειρά, πίνακες υποψηφίων που πληρούν και πίνακες 
υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, ανά 
κατηγορία. Η Διεύθυνση Πληροφορικής/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας επικουρεί το 
έργο της ως άνω Επιτροπής στη σύνταξη των πινάκων. 
 
β. Συντάσσει πίνακες σειράς επιτυχίας των υποψηφίων ανά κατηγορία με βάση το 
άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ή 
Πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ. (υπενθυμίζεται ότι στην κατηγορία Β΄ (20%) ως 
βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του Πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή 
ΕΠΑ.Λ.), στον οποίο προστίθενται: 
 

i. Τρεις (3) μονάδες στους έχοντες άριστη γνώση (Γ2/C2) της αγγλικής, γαλλικής, 
γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής γλώσσας, δύο (2) μονάδες στους έχοντες πολύ 
καλή γνώση (Γ1/C1) της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής 
γλώσσας, και μία (1) μονάδα στους έχοντες  καλή γνώση (B2)  της γαλλικής ή 
γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας (υπενθυμίζεται ότι προκειμένου για 
τη γνώση της αγγλικής γλώσσας η καλή γνώση (Β2) είναι προαπαιτούμενο μη 
μοριοδοτούμενο προσόν). Η γνώση αυτή αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 28 του π. δ/τος 50/2001 (Α΄ 39), ως ισχύει. Για 
τον/την υποψήφιο/α που γνωρίζει περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, η 
βαθμολογία είναι αθροιστική. 

ii. Πέντε (5) μονάδες στον/στην υποψήφιο/α που κατέχει πτυχίο δημοσίου Ι.Ε.Κ. 
Ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος 
Υπηρεσιών Ασφαλείας». 

iii. Τέσσερις (4) μονάδες στον υποψήφιο, που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις σε Ειδικές Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά. 

iv. Τέσσερις (4) μονάδες στον υποψήφιο, ο οποίος εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις ως έφεδρος αξιωματικός ή υπηρέτησε στα σώματα ασφαλείας και 
δύο (2) μονάδες στον/στην υποψήφιο/α, που έχει υπηρετήσει ως επαγγελματίας 
οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.) ή ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις 
Ένοπλες Δυνάμεις ή στη Στρατονομία, Ναυτονομία, Αερονομία. Οι ΕΠ.ΟΠ. 
απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει την αρχικώς αναληφθείσα υποχρεωτική θητεία. 

v. Δύο (2) μονάδες στον/στην υποψήφιο/α, που είναι γονέας πολύτεκνης 
οικογένειας, ή οικογένειας τριών τέκνων και μία (1) μονάδα στον/στην 
υποψήφιο/α, που είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας ή οικογένειας τριών τέκνων.  

 
Για κάθε ένα από τα στοιχεία (i), (iv) και (v) της περ. β΄ της παρούσας παραγράφου που 
στο πρόσωπο του/της υποψήφιου/ες συντρέχουν περισσότερα του ενός από τα κατά 
περίπτωση κριτήρια, προστίθεται μόνο ο μεγαλύτερος αριθμός μονάδων ανά 
περίπτωση, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του στοιχείου (i). 
 
2.  Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου/ας πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή 

εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας.  
3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο/η υποψήφιος/α που έχει το μεγαλύτερο 

βαθμό απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ. και σε 
περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο/η έγγαμος/η ή ο/η τελών/ούσα εν 
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διαστάσει ή χηρεία που έχει τα περισσότερα ανήλικα τέκνα και μεταξύ αυτών που 
έχουν ίδιο αριθμό ανήλικων τέκνων, ο/η μεγαλύτερος/η στην ηλικία με βάση την 
ημερομηνία γέννησης. Αν προκύψει νέα ισοβαθμία, προηγείται ο/η υποψήφιος/α, 
που λαμβάνει περισσότερα μόρια σε κάθε κριτήριο των περιπτώσεων β΄ έως και δ΄ 
της ενότητας Α του παρόντος Κεφαλαίου κατά τη σειρά αναγραφής τους. Αν και πάλι 
προκύψει ισοβαθμία υποψηφίων, η σειρά αυτών καθορίζεται με κλήρωση που 
διενεργείται από την ίδια ως άνω Επιτροπή, με μέριμνα της οποίας ειδοποιούνται να 
παραστούν οι ενδιαφερόμενοι/ες  υποψήφιοι/ες αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό 
τους που ορίζεται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. Η κλήρωση 
πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της παρουσίας των ενδιαφερομένων ή των 
αντιπροσώπων τους. Για το αποτέλεσμα της κλήρωσης συντάσσεται σχετικό 
πρακτικό. 

4. Στους πίνακες των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα, καταχωρίζονται αναλυτικά 
οι βαθμολογίες κατά κριτήριο και η συνολική βαθμολογία. Οι πίνακες των κατ’ αρχήν 
πληρούντων τα προσόντα και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις 
προϋποθέσεις για πρόσληψη, υπογράφονται από τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής 
Κατάταξης και τον Γραμματέα και παραδίδονται από τον Πρόεδρο αυτής, με τα 
δικαιολογητικά των υποψηφίων στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Πολιτικού 
Προσωπικού /Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο μεριμνά για την κύρωσή 
τους από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Αντίγραφα των ως άνω πινάκων 
αποστέλλονται στις Διευθύνσεις Αστυνομίας. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται σε 
εμφανές μέρος των καταστημάτων τους, καθώς και στον διαδικτυακό ιστότοπο της 
Ελληνικής Αστυνομίας, για ενημέρωση των υποψηφίων. 

 
 

Γ. Υποβολή Ενστάσεων 
Κατά των πινάκων της παρ. 4, της ενότητας Β’, του παρόντος Κεφαλαίου επιτρέπεται, 
βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 5 του ν.4765/2021 (Α’ 6), η άσκηση ένστασης ενώπιον 
του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την 
επομένη της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr. Η ένσταση, 
ασκείται με κατάθεσή της στο Α.Σ.Ε.Π. ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας 
στο Α.Σ.Ε.Π. στην ακόλουθη διεύθυνση: 
 
 

Α.Σ.Ε.Π. 
Ένσταση για τον 

Διαγωνισμό πρόσληψης Προσωπικού Ασφαλείας της Τράπεζας της Ελλάδος  
Τ.Θ. 14 308 

Αθήνα Τ.Κ. 11 510 
 
Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο είκοσι (20) ευρώ που έχει ήδη εξοφληθεί, 
άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. 
Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, αποφαίνεται επ’ αυτών και 
ενημερώνεται ο/η ενιστάμενος/η. Η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή Κατάταξης της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 7017/7/1-Θ΄ από 26/6/2020 Απόφασης 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 2965), προβαίνει, αν απαιτείται, στις αναγκαίες 
διορθώσεις, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. 
Στη συνέχεια, οι αναμορφωμένοι πίνακες κυρώνονται από τον Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις 
προϋποθέσεις για πρόσληψη, και όσων δεν κατατάσσονται, επιστρέφονται στις 
Διευθύνσεις Αστυνομίας στις οποίες είχαν κατατεθεί. 

ΑΔΑ: 91Χ346ΜΤΛΒ-Δ7Ζ



15 
 

Από τη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας δίνονται στο 
Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας/Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε 
ηλεκτρονική μορφή, οι πίνακες κατά σειρά επιτυχίας, προκειμένου να ενημερωθεί ο 
διαδικτυακός ιστότοπος της Ελληνικής Αστυνομίας, www.astynomia.gr. 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

 
Α. Γενικές Οδηγίες 

 
1. Οι υποψήφιοι/ες, που περιλαμβάνονται στους κυρωμένους πίνακες των κατ΄ αρχήν 

πληρούντων τα προσόντα, καλούνται να προσέλθουν μέσα σε ορισμένες 
προθεσμίες, δεσμευτικά εντός του χρόνου λειτουργίας των Επιτροπών, 
προκειμένου να εξετασθούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα 
από τις αντίστοιχες Επιτροπές του άρθρου 5 του Π.Δ. 4/1995 (Α΄ 1). 

 
Ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν, κατά κατηγορία και περιοχή 
προτίμησης, με σειρά επιτυχίας είναι ίσος με τον αριθμό των προσλαμβανομένων 
(επιτυχόντες/ούσες), προσαυξημένο κατά ποσοστό περίπου τριάντα τοις εκατό (30%) 
(επιλαχόντες/ούσες). Αναλυτικά, ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν για 
προκαταρκτικές εξετάσεις ανά περιοχή προτίμησης και κατηγορία αποτυπώνεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 80% 

προσαυξημένο 
κατά 30% 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 20% 

προσαυξημένο 
κατά 30% 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 47 12 59 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 3 13 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 - 2 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 - 3 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 2 6 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 4 2 6 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΛΑΜΙΑΣ 3 - 3 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΛΑΡΙΣΑΣ 3 2 5 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 3 - 3 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΡΟΔΟΥ 3 - 3 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΣΑΜΟΥ 2 - 2 

ΣΥΝΟΛΟ 84 21 109 
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Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι/ες, που δεν καταλαμβάνουν προσλήψιμη θέση, δεν 
κατοχυρώνουν από την επιτυχία τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις δικαίωμα 
πρόσληψης, παρά μόνο σε περίπτωση κένωσης ισάριθμων θέσεων της κατηγορίας, 
στην οποία εντάσσονται. 
 

2. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις διαρκούν συνολικά τρεις (3) ημέρες και είναι ενιαίες και 
κοινές για τους/τις υποψήφιους/ες και των δύο φύλων. 
 

3. Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων περιλαμβάνει 
υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες. 

 
4. Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων και για το 

πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι/ες του πίνακα του παρόντος Κεφαλαίου θα 
ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από τον διαδικτυακό ιστότοπο της Ελληνικής 
Αστυνομίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicpolice.gr ή 
www.astynomia.gr και από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Τμήματα, 
όταν εκδοθεί. Το πρόγραμμα θα εκδοθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση των 
κυρωμένων πινάκων των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα. 

 
5. Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, 

ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο 
βαθμό και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ένσταση – προσφυγή. 

 
6. Οι υποψήφιοι/ες, που κρίνονται μη ικανοί/ές σε κάποια από τις προκαταρκτικές  

δοκιμασίες/εξετάσεις, αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών. 
 

7. Οι υποψήφιοι/ες που θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών 
εξετάσεων και οι υποψήφιοι/ες που δεν θα παρουσιασθούν στις προκαταρκτικές 
εξετάσεις κρίνονται μη ικανοί/ές και διαγράφονται από τους κυρωμένους 
πινάκες των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα. 

 
8. Οι υποψήφιοι/ες που κρίνονται μη ικανοί/ές καταχωρίζονται σε ειδικό πίνακα, ο 

οποίος αναρτάται σε εμφανές σημείο στο χώρο της εξέτασης προς ενημέρωσή τους. 
 

9. Οι υποψήφιοι/ες κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, οφείλουν να 
φέρουν μαζί τους οπωσδήποτε κάθε ημέρα εξέτασης το δελτίο αστυνομικής τους 
ταυτότητας και βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες 
Επιτροπές έχουν δικαίωμα να μη δεχθούν τους/τις υποψήφιους/ες για εξέταση. 

 
 

Β. Παραλαβή Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης 
 

1. Ο/Η υποψήφιος/α, που καταλαμβάνει θέση εκ των αναγραφόμενων στον πίνακα της 
ενότητας Α του παρόντος Κεφαλαίου, με δική του/της ευθύνη αμέσως μετά τη 
δημοσίευση των κυρωμένων αναμορφωμένων πινάκων, παραλαμβάνει δελτίο 
υγειονομικής εξέτασης με αποδεικτικό από τον/την αρμόδιο/α Αξιωματικό της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας, στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα, που υπέβαλε 
την αίτηση συμμετοχής, διότι θα διενεργηθούν άμεσα οι προκαταρκτικές εξετάσεις και 
θα εκδοθεί το σχετικό πρόγραμμα διενέργειας αυτών. Επισημαίνεται ότι, οι 
υποψήφιοι/ες θα παρουσιασθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών 
εξετάσεων, ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης, φέροντας 
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υποχρεωτικά μαζί τους το δελτίο υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο για όλες 
τις ειδικότητες, προκειμένου να κριθεί αμετάκλητα η ικανότητα ή μη αυτών, από 
υγειονομικής πλευράς για την πρόσληψή τους ως προσωπικό ασφαλείας.  

2. Στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επικολλάται φωτογραφία του/της υποψηφίου/ας 
και σφραγίζεται από την Υπηρεσία, με το παραπεμπτικό σημείωμα, για να 
υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο δελτίο, στην οικεία 
στήλη του οποίου ο αρμόδιος κατά περίπτωση γιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα. 

3. Κατ’ εξαίρεση για φέτος, στις Διευθύνσεις Αστυνομίας, στις οποίες παρουσιάζονται 
προβλήματα λόγω ιδιομορφίας ή δυσχερειών (π.χ. νησιωτικές περιοχές), κατά τις 
μετακινήσεις των υποψηφίων, αλλά και για τον περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 για την παραλαβή των δελτίων υγειονομικής εξέτασης, 
παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αυτών, κατά την κρίση των οικείων Διευθυντών 
των Διευθύνσεων Αστυνομίας, από τα Αστυνομικά Τμήματα (Α.Τ.) δικαιοδοσίας τους, 
με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων. Τα Α.Τ., στην περίπτωση 
αυτή, οφείλουν να αναφέρουν άμεσα, στην προϊσταμένη τους Διεύθυνση Αστυνομίας, 
τη χορήγηση του δελτίου υγειονομικής εξέτασης. 

 
 

Συμπλήρωση Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης 
 

1. Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις, μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά 
Ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. (στη συγκεκριμένη περίπτωση να βεβαιώνεται το γνήσιο 
της υπογραφής από τη Γραμματεία του οικείου νοσοκομείου) ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από 
ιδιώτη γιατρό της Χώρας, με την προϋπόθεση να είναι ευκρινείς η 
ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα γιατρού. 

2. Η ψυχιατρική εξέταση πραγματοποιείται σε Κρατικά Νοσοκομεία ή σε Κέντρα 
Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ή σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη γιατρό της Χώρας. 

3. Για την ψυχιατρική εξέταση δεν απαιτείται να υποβληθούν οι υποψήφιοι/ες σε 
ψυχομετρικό έλεγχο (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ), δεδομένου ότι αυτός θα 
διενεργηθεί από τις Ψυχοτεχνικές Επιτροπές της Ελληνικής Αστυνομίας.     

4. Όλες οι οφειλόμενες υγειονομικές εξετάσεις πραγματοποιούνται μετά την έκδοση 
της παρούσας προκήρυξης και πριν την παρουσίαση των υποψηφίων στην 
Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών 
εξετάσεων. 

5. Οι εξετάσεις – γνωματεύσεις θα επισυνάπτονται στο Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης, 
εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το 
ονοματεπώνυμο του/της υποψήφιου/ας) και θα προσκομίζονται από τον/την 
υποψήφιο/α στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης. Οι εξετάσεις, εφόσον δεν 
μπορούν να εκτυπωθούν (π.χ. ακτινογραφίες), να προσκομισθούν σε ηλεκτρονικό 
δίσκο (CD), επί του οποίου θα επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή το 
διαγνωστικό κέντρο αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του/της υποψηφίου/ας και την 
ημερομηνία εξέτασης. 

6. Σε κάθε περίπτωση, οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν, αποκλειστικά, το 
γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε γιατρού. Επιπλέον, οι ιατρικές 
γνωματεύσεις που αφορούν στην κατάσταση του/της υποψηφίου/ας, προϋποθέτουν 
την προηγούμενη εξέτασή του. 

7. Οι υποψήφιοι/ες θα παρουσιασθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα των 
προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής 
Κατάταξης, φέροντας υποχρεωτικά μαζί τους το δελτίο υγειονομικής εξέτασης 
συμπληρωμένο για όλες τις ειδικότητες, προκειμένου να κριθεί αμετάκλητα η 
ικανότητα ή μη αυτών, από υγειονομικής πλευράς, για την πρόσληψή τους ως 
προσωπικό ασφαλείας. 
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8. Επισημαίνεται ότι, εφόσον υφίστανται, κατά την εκτίμηση των Υγειονομικών 
Επιτροπών Κατάταξης, αποχρώσες ενδείξεις, αναφορικά με τη γνησιότητα των 
γνωματεύσεων που εκδίδονται από ιδιώτες ή μη γιατρούς, δύναται να παραγγείλουν 
την επανεξέταση των υποψηφίων από κρατικό νοσοκομείο, εφόσον κρίνουν τούτο 
σκόπιμο ή προκύπτουν αμφιβολίες. 

9. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του ν.3418/2005 (Α΄ 287) «η έκδοση 
αναληθών ιατρικών πιστοποιητικών συνιστά πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ιδιώτες γιατροί που εκδίδουν ιατρικά 
πιστοποιητικά ή μετέχουν σε επιτροπές που τα εκδίδουν, θεωρούνται υπάλληλοι 
κατά την έννοια που έχει ο όρος στον Ποινικό Κώδικα». 

Γ. Ψυχοτεχνική Δοκιμασία 
 

1. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες προηγούνται των υγειονομικών εξετάσεων και των 
αθλητικών δοκιμασιών. 

2. Οι υποψήφιοι/ες, παραπέμπονται στις ψυχοτεχνικές επιτροπές και υποβάλλονται σε 
ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ 
προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

3. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις 
μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική 
σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του/της 
υποψήφιου/ας. 

Δ. Υγειονομική Εξέταση 
 

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες κρίνονται ικανοί/ές στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, 
παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης, για να 
κριθεί η καταλληλότητά τους.  

Εξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης 
 

1. Η υγειονομική εξέταση διενεργείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή 
Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Υγειονομικής Υπηρεσίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας και το π. δ. 11/2014 (Α΄ 17), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 

2. Υποψήφιος/α, που δεν θα προσκομίσει στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης 
δελτίο υγειονομικής εξέτασης συμπληρωμένο για όλες τις ειδικότητες, από όλα τα 
ιατρικά τμήματα που αναφέρονται σ’ αυτό (θεωρημένο για το γνήσιο της 
υπογραφής, εφόσον διενεργούνται σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ.), δεν γίνεται 
δεκτός/ή για εξέταση. 

 

Ε. Αθλητική Δοκιμασία 
 

1. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες κρίνονται ικανοί/ές στις υγειονομικές εξετάσεις, 
παραπέμπονται στη συνέχεια στις αθλητικές επιτροπές για τον έλεγχο της 
αθλητικής τους επίδοσης στα εξής αγωνίσματα: 
 

  1. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια). 
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  2. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια). 

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

  4. Άλμα εις 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). 

 
2. Υποψήφιοι/ες που δεν κρίνονται ικανοί/ές σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, 

αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών. 
3. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α, κατά την εξέτασή του/της σε κάποιο εκ των 

αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, τραυματισθεί και δεν μπορεί να 
ολοκληρώσει αυτό, οφείλει να παρουσιαστεί και να το δηλώσει ενώπιον του/της 
Προέδρου της Επιτροπής, ο/η οποίος/α τον/την παραπέμπει στον/στην 
παριστάμενο/η υπηρεσιακό γιατρό. Εφόσον η πάθηση – τραυματισμός βεβαιωθεί 
από τον/την παριστάμενο/η υπηρεσιακό γιατρό, η αρμόδια Επιτροπή δύναται να 
χορηγήσει στον/στην υποψήφιο/α αναβολή εξέτασης σε άλλο χρόνο, εντός όμως 
των χρονικών ορίων λειτουργίας της. 

4. Επισημαίνεται ότι, η τυχόν παράταση του χρόνου λειτουργίας των Επιτροπών, σε 
περίπτωση εμφάνισης ανάγκης κλήσης σε προκαταρκτικές εξετάσεις 
περισσότερων επιλαχόντων/ουσών, δεν δικαιολογεί τη χορήγηση αναβολής. 

5. Οι Επιτροπές Αθλητικών Δοκιμασιών, πριν από την έναρξη των αθλητικών 
δοκιμασιών, προβαίνουν εκ νέου σε αναστημομέτρηση των υποψηφίων και όσοι/ες 
υποψήφιοι/ες δεν έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα κρίνονται μη ικανοί/ές. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙ 
 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 
 

1. Με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω εξετάσεων, οι αρμόδιες Επιτροπές 
αποφαίνονται με απλή πλειοψηφία για την ικανότητα ή όχι των υποψηφίων, χωρίς 
να τους βαθμολογούν και συντάσσουν και αναρτούν καθημερινά στο χώρο της 
εξέτασης προς ενημέρωσή τους Πίνακες Ικανών και Μη Ικανών προς 
πρόσληψη, αντίγραφο των οποίων υποβάλλεται αυθημερόν στη Διεύθυνση 
Πολιτικού Προσωπικού/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.   

2. Στους Πίνακες και σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται υποχρεωτικά και ο ΑΜΚΑ. 
υποψηφίων, ο οποίος λαμβάνεται από τη βεβαίωση ΑΜΚΑ, που οφείλουν να 
φέρουν μαζί τους κατά την εξέτασή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Σε 
αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες Επιτροπές έχουν δικαίωμα να μη δεχθούν 
τους/τις υποψήφιους/ες για εξέταση. 

3. Οι υποψήφιοι/ες, που κρίνονται μη ικανοί/ές σε κάποια από τις προκαταρκτικές  
δοκιμασίες/εξετάσεις, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. 

4. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση των υποψηφίων να ενημερωθούν για το 
αποτέλεσμα της εξέτασής τους και συνακόλουθα αν συνεχίζουν στα επόμενα 
στάδια των προκαταρκτικών εξετάσεων. 

5. Επίσης, θα κριθούν μη ικανοί/ές οι υποψήφιοι/ες που θα διακόψουν σε 
οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων και οι υποψήφιοι/ες που δεν 
θα παρουσιασθούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις. 

6. Η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας μεριμνά για 
τη συμπλήρωση των κενών θέσεων που δημιουργούνται από τους κριθέντες/είσες 
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μη ικανούς/νές, με βάση τους πίνακες των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα 
ανά κατηγορία και κωδικό θέσης. 

 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙΙ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ  

 
 

1. Οι υποψήφιοι/ες, που καταλαμβάνουν προσλήψιμη θέση και κρίνονται ικανοί/ές 
από τις υγειονομικές, ψυχοτεχνικές και αθλητικές επιτροπές καλούνται να 
υποβάλουν στις Υπηρεσίες που είχαν καταθέσει αρχικά τα δικαιολογητικά για τη 
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Β) και (Δ) ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για τα 
αναφερόμενα αδικήματα στο άρθρο 2 παρ. 1 της  υπ’ αριθ. 7017/7/1-Θ΄ από 
26/6/2020 απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 2965), κατ’ 
εφαρμογή της αριθμ. 11726 από 9/6/2005 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης (Β΄ 838). 

2. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας αναζητούν αυτεπάγγελτα για τους/τις υποψηφίους/ες 
που καλούνται τελικά για πρόσληψη τα εξής δικαιολογητικά: 

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης, κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 5 του ν. 3242/2004 (Α΄ 102), σε συνδυασμό με το άρθρο 16 
παράγραφος 5 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57) και της υπ’ αριθ. 2458 από 22/2/2005 
(Β΄ 267) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης και τις  υπ’ αριθ. 92605 από 20/9/2005 (Β΄ 
1334) όμοιας και ΔΙΑΔΠ/Α/22863 από 16/10/2006 όμοιας (Β΄ 1551). 
β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για όλους τους άνδρες και για 
όσες γυναίκες δηλώσουν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία, κατ’ 
εφαρμογή των άρθρων 5 του ν. 3242/2004 (Α΄ 102) και 16 παρ. 5 του ν. 
3448/2006 (Α΄ 57) σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-
07-2013 (Β΄ 1881) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας. 
γ. Πιστοποιητικό της οικείας Εισαγγελικής Αρχής περί μη ύπαρξης ποινικής 
εκκρεμότητας σε βάρος του/της επιτυχόντα/ούσας. 
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική 
συμπαράσταση ή απαγόρευση. 

3. Τα δικαιολογητικά της παρ. 1 και 2 του παρόντος Κεφαλαίου υποβάλλονται από τις 
Διευθύνσεις Αστυνομίας στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Αρχηγείο 
Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία μετά από σχετικό έλεγχο, καταρτίζει πίνακα των 
τελικώς κριθέντων καταλλήλων προς πρόσληψη. 

4. Με μέριμνα των καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιων Διευθύνσεων Αστυνομίας, 
ελέγχεται η γνησιότητα των δικαιολογητικών πρόσληψης των επιτυχόντων/ουσών 
υποψηφίων και όσων δικαιολογητικά διαπιστωθεί ότι είναι μη γνήσια δεν θα 
γίνονται δεκτά για πρόσληψη ως προσωπικό ασφαλείας. 

5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, εγκρίνεται η πρόσληψη από 
τον πίνακα των τελικώς κριθέντων/εισών ως καταλλήλων και κατ’ απόλυτη σειρά 
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προτεραιότητας του αριθμού υποψηφίων που ζητήθηκε ανά περιοχή προτίμησης – 
κατάστημα από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

6. Οι υποψήφιοι/ες προσλαμβάνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και καλούνται 
μέσα σε εύλογη προθεσμία να αναλάβουν υπηρεσία. Τα πρακτικά εμφάνισης και 
ανάληψης υπηρεσίας, που υπογράφονται, κοινοποιούνται και στη Διεύθυνση 
Πολιτικού Προσωπικού/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία ενημερώνει 
άμεσα τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. Οι 
προσληφθέντες/είσες καλούνται με μέριμνα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/ 
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω του φορέα που προσλήφθηκαν, για 
εκπαίδευση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 της υπ’ 
αριθ. 7017/7/1-Θ΄ από  26-6-2020 απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
(Β΄ 2965). 

7. Σε περίπτωση λύσης, για οποιοδήποτε λόγο, της εργασιακής σχέσης του/της 
προσλαμβανομένου/νης από την Τράπεζα της Ελλάδος εντός έτους από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας, επιτρέπεται η αναπλήρωσή του/της, 
κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, από τον/την επόμενο/νη, κατά 
σειρά, στον πίνακα επιτυχίας, που έχει κυρωθεί από τον Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη, προς πρόσληψη υποψήφιο/ας του ίδιου διαγωνισμού, εφόσον αυτός/αυτή 
κριθεί ικανός/ή από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. 

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Το Προσωπικό Ασφαλείας αποτελεί ειδική κατηγορία προσωπικού του Φορέα στον 
οποίο προσλαμβάνεται, απαγορεύεται δε η μετάταξή του σε άλλη κατηγορία 
προσωπικού του ίδιου ή άλλου φορέα πριν τη συμπλήρωση του 53ου έτους της ηλικίας 
του ή η ανάθεση σε αυτό καθηκόντων άλλης κατηγορίας εργαζομένων. Κάθε πράξη, με 
την οποία μεταβάλλεται η κατηγορία του προσωπικού αυτού ή ανατίθενται σε αυτό 
καθήκοντα άλλης κατηγορίας εργαζομένων, είναι αυτοδικαίως άκυρη (παρ. 1 άρθρο 19 
του ν. 1339/1983 (Α’ 35) όπως ισχύει. 
Ο χρόνος εργασίας, οι ώρες έναρξης και λήξης εργασίας, η απασχόληση κατά τις 
Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες, η νυκτερινή εργασία, οι εργασιακές σχέσεις εργοδότη και 
εργαζομένου και τα εν γένει δικαιώματα και υποχρεώσεις των προσλαμβανομένων 
έναντι των εργοδοτών, ρυθμίζονται από τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το 
προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών ή των Επιχειρήσεων που ενεργούν τις 
προσλήψεις, με επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της εργατικής και της περί 
συμβάσεων εργασίας νομοθεσίας, που ρυθμίζουν ευνοϊκότερα τα ίδια θέματα. 
Κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του φέρει στολή και οπλισμό. 
 
Η παρούσα να αποσταλεί από τη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Αρχηγείο 
Ελληνικής Αστυνομίας στις Υπηρεσίες που εμφαίνονται στο συνημμένο πίνακα 
αποδεκτών. Επιπλέον, με μέριμνα του Τυπογραφείου της Ελληνικής Αστυνομίας να 
εκτυπωθούν εκατόν πενήντα (150) αντίτυπα για εσωτερική διανομή από τη Διεύθυνση 
Πολιτικού Προσωπικού/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. 
Στην παρούσα προκήρυξη, επισυνάπτονται υποδείγματα της αίτησης συμμετοχής (Α) 
του υποψήφιου/ας, των υπευθύνων δηλώσεων (Β), (Γ) και (Δ) και τα Παραρτήματα (1) 
έως (3). 
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Το Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, παρακαλείται να δημοσιεύσει την παρούσα 
στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr. H προκήρυξη θα αποσταλεί στην 
Τράπεζα της Ελλάδος και στον ΟΑΕΔ και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα: 
«diavgeia.gov.gr». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Α/Α ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

1. 
Υπουργείο Εσωτερικών / Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού 

2. 
Υπουργείο Εσωτερικών / Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Για ενημέρωση των Ο.Τ.Α.) 

3. 
Υπουργείο Εξωτερικών (Για ενημέρωση των Πρεσβειών και των 

Προξενείων) 

4. 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων/Γενική Διεύθυνση 

Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση/ Δ-νση Απασχόλησης 

5. 

Υπουργείο Υγείας (Για την ενημέρωση των Δημόσιων Νοσοκομείων και 

των Κέντρων Ψυχικής Υγείας της Χώρας, προκειμένου να εξυπηρετούνται 

άμεσα οι υποψήφιοι/ες για τις εργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις τους) 

6. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

7. 

 

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού  

(Για διανομή στα κατά τόπους Γραφεία Ο.Α.Ε.Δ.) 

8. Γ.Ε.ΕΘ.Α / Β΄ Κλάδος 

9. Γ.Ε.Σ./Δ.Ε.Δ. 

10. Γ.Ε.Ν./Β4 

11. Γ.Ε.Α./Β4 

12. Α.Σ.Ε.Π. 

13. 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού/ Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη 

14. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος / Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων 

15. 
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής / Δ/νση 

Εκπαίδευσης Προσωπικού 

16. 
Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού – Τμήμα Προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Για εσωτερική διανομή). 

17. Τράπεζα Της Ελλάδος 

 

Τα ανωτέρω Υπουργεία και Φορείς, παρακαλούνται όπως γνωρίσουν στις υφιστάμενες 
Υπηρεσίες τους ότι η προκήρυξη εμφαίνεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής 
Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr και στην ιστοσελίδα: 
«diavgeia.gov.gr», απ’ όπου μπορούν να εκτυπώσουν αντίτυπα και να τα διανείμουν 
ανάλογα. 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού. 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού. 
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης. 
4. Γραφεία κ.κ. Αρχηγού-Υπαρχηγού-Προϊσταμένου Επιτελείου - Γενικών Επιθεωρητών -

Προϊσταμένων Κλάδων/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Κάθε προκήρυξη συνοδεύεται από ένα (1) έντυπο της αίτησης συμμετοχής-υπόδειγμα (Α),  
τις υπεύθυνες δηλώσεις-υποδείγματα (Β),(Γ) και (Δ) και τα Παραρτήματα (1) έως (3). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

 
 

  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα,  19 Μαρτίου 2021 
  

 
Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-17), «Κρίση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που 
κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά», όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. Φ400/454/380172/Σ.932 από 15-12-2014 (Φ.Ε.Κ. Β’ 3513) και 
Φ.454/10/208326/Σ.2219 από 01-04-2019 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1360) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας και το αρ. 1 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 102/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄195), σε συνδυασμό με το 
άρθρο 189 του Ν.4261/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-107), «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών 
ιδρυμάτων … … … και άλλες διατάξεις». 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΑ ΩΣ ΑΝΩ Π.Δ.  ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ Ο ΠΛΗΡΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΠΑΘΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ  ΤΟΥΣ/ΙΣ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ  ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΧΟΛΕΣ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Α.  ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Δείκτης μάζας σώματος. 
 
Ως Δείκτης Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) νοείται το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε 
χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα.  
 
Οι άνδρες υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν Δ.Μ.Σ. μεταξύ 19-27 Kg/m2. 
 
Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν Δ.Μ.Σ. μεταξύ 18 – 25 Kg/m2. 
 
Αποκλείονται οι υποψήφιοι/ες με παχυσαρκία με δείκτη μάζας σώματος από 27,1 έως 35 kg/m2 για 
τους άνδρες και 25,1 έως 35 kg/m2 για τις γυναίκες, που δεν προκαλεί κώλυμα στη βάδιση και στις 
υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου, εφόσον η περίμετρος της μέσης (οριζόντια περίμετρος σώματος 
στο σημείο μεταξύ του πλευρικού τόξου και της λαγονίου ακρολοφίας) υπερβαίνει τα 102 εκατοστά για 
τους άνδρες και τα 88 εκατοστά για τις γυναίκες. Αν η περίμετρος μέσης είναι μικρότερη ή ίση αυτών 
των ορίων κρίνονται Ι/1 και δεν αποκλείονται. 
 
Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος/α με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει Δ.Μ.Σ. 74/(1,75Χ1,75) = 
24,16. 
 
Β. ΚΥΗΣΗ 
Οι γυναίκες υποψήφιες που τυχόν ευρίσκονται σε κατάσταση κύησης, προς αποφυγή επιπλοκών στο 
κυοφορούμενο έμβρυο, οφείλουν να ενημερώνουν τον εξεταστή γιατρό, προκειμένου να μην 
υποβληθούν σε ακτινολογικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνεται στην υποχρεωτική για όλους/ες τους/ις 
υποψήφιους/ες υγειονομική εξέταση. 
 
(Αναζήτηση σχετικών με την υγειονομική εξέταση πληροφοριών στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών στο 210 
3482333). 
 
 

 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 Ηλίας ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ 
 Υποστράτηγος (ΥΓ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 
(σύμφωνα με το από 20-12-2019 παράρτημα του ΑΣΕΠ) 

 
 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 
  Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση 
το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού 
σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το 
τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 
50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», 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 στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους 
φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα 
εξής πιστοποιητικά: 
 
 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 
 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH  ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-230 
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019) 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 
overall score 200-210 
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 
200-210 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge 
Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British 
Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω . 
•ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου   
MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA)ή  του Michigan Language 
Assessment.  
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή 
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL 
ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2) 
• 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 INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της 
άριστης γνώσης). 
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•  EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 
Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CEFR C2) 
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 
«Distinction” ή “Credit”) 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) 
(μέχρι 31/8/2009) 
•   Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF 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 (ACELS) ή  Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse 
Awards) 
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 
•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, 
Speaking) 
•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 
•GA   Level 3  Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL 
International (Classic C2)  
•C2 -LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) 
και C2- LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Mastery C2) 
(Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) 
•Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2) 
 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 
 

•  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH overall score 180-199 
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall 
score 180-199 
• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190 
•   BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019) 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge 
Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH  – The British 
Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8. 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH 
CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall 
score 180-190 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή 
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή 
EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) 
• 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) ή PEARSON EDI Level 2 
Certificate in ESOL International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CEFR C1) 
.  
•  PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η 
μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).  
•  PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 
«Distinction” ή “Credit”).  
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent level 
C1) ) (μέχρι 31/8/2009) 
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•   Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
•  ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 
• Test of Interactive English, C1 +  Level (ACELS)  
• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse 
Awards). 
• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). 
• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, 
Speaking).  
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του  
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE 
ASSESSMENT. 
ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 190 έως 
240 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- 
CaMLA ή  
ΜΕΤ- MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, 
Writing) βαθμολογία από 64 έως 80 του Michigan Language Assessment 
• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 
• GA   Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL 
International (Classic C1)  
• C1 - LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) 
και  C1 -LanguageCert  Level 2 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Expert C1) 
(Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 
• Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) 
  
 

(γ) Καλή γνώση (Β2):  
 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE 
ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT 
ENGLISH overall score 160-179. 
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 
160-179 
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του 
CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019) 
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge 
Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British 
Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5  έως 6,5. 
•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge 
Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS 
ENGLISH CERTIFICATE  VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 
overall score 160-170 
• PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170 
• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN  ENGLISH  του 
Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA) ή του MICHIGAN 
LANGUAGE ASSESSMENT 
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του 
EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE 
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 
(CEF B2) 
•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). 
•Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2)του Hellenic American University 
(Nashua, New Hampshire, USA) 
•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 
του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 
•  EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 
Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL 
INTERNATIONAL (CEFR B2) 
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•PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η 
μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).  
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 
«Distinction” ή “Credit. 
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) 
(μέχρι 31/8/2009) 
•   Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 
• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 
•  Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2. 
• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)  
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse 
Awards). 
• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 
•AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, 
Speaking).  
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του  
CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS  ή  του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT 
• ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 157 έως 
189 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- 
CaMLA ή  
• ΜΕΤ - MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, 
Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessment 
• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 
• GA   Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL 
International (Classic B2)  
•  Β2 -LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) 
(Communicator B2) και Β2 - LanguageCert  Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking)  
(Communicator B2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης). 
•Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2) 
 
 
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της 
γνώσης  της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:  
 
(i)  βεβαίωση του  φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας 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. 
 
 

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ 
 

  Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2)  αποδεικνύεται, ως εξής:  
 
(α) Αριστη 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. 
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.   
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION  LETTRES ή  DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP. 
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του 
διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-Sorbonne Universite. 
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-Sorbonne 
Universite. 
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),        
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2 
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL  του Πανεπιστημίου Γενεύης.  

 
 
 (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 
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• 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)- Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.  
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή  DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP. 
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (Paris-Sorbonne C1) Paris-
Sorbonne Universite. 
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1 
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL  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 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP. 
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE  (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό Ινστιτούτο 
Ελλάδος. 
• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Universite. 
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),    
Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2 
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL  του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
 

 
 

Γ)  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
 
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2)  αποδεικνύεται, ως εξής:  
 

(α) Αριστη 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. 
• Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören,  
   Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe. 
• Πιστοποιητικό  GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου  Ludwig-
Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011) 
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου  Ludwig-Maximilian του Μονάχου 
και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011) 
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011) 
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. (Ενότητες: Lesen, Hören,    
Schreiben, Sprechen) 
•  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 – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe. 
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου Goethe. 
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe. 
• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014) . 
Από 1/1/2015 ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1. Από 1/1/2018 
ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, 
SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN) 
• 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 – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe. 
• ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe. 
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• ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31/12/2014) . 
Από 1/1/2015  ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2. Από 1/1/2018 
ÖSTERREICHISCHES  SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B2 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, 
SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN) 
•ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN  του Πανεπιστημίου Γενεύης.  
 
 

 
   Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ 
 
  Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2)  αποδεικνύεται, ως εξής:  
 

(α) Αριστη 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  (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών) 
• 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. 
• Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή  P.L.I.D.A. D (έως το 2003) 
  

(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 Αθήνας έως τον Ιούνιο 2014)  
•DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA  
• 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. 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 
• 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).   
 
 
Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών που έχουν χορηγηθεί από το Ιταλικό Μορφωτικό 
Ινστιτούτο (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον 
οικείο φορέα (Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του 
πιστοποιητικού. 

 
Ε)  ΙΣΠΑΝΙΚΑ 
 

Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2)  αποδεικνύεται, ως εξής:  
 

(α) Αριστη 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 DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέχρι το 2002)  
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (μέχρι το 2008)  
• DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου 
Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από το Υπουργείο Παιδείας , 
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 
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(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 DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου 
Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 

• CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS).  
 
(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 . 
• DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από το 
Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- (DELE)  (μέχρι το 
2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού 
της Ισπανίας) 
• DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου 
Παιδείας , Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 

 
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 Διερμηνείας 

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 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει 

αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.  
 

    β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό 
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του 
άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 
του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). 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 Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση 
χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά  την έκδοση της αντίστοιχης 
ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας. 

 
Σημείωση:  
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι 

σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. 
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν 

και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας. 
 
Η  άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 
347/2003).  Οι υποψήφιοι/ες που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας  προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση 
της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα 
πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 –ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 

(σύμφωνα με το από 20-05-2020 παράρτημα του ΑΣΕΠ) 

 
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και 
γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: 

(1) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι 
πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ή ΕΟΠΠ  πρώην Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. 
Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠ ή τον ΕΟΠΠΕΠ, 
με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη 
των  αρ. 28 και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014). 
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του 

ΕΟΠΠΕΠ)  ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του 
ΕΟΠΠΕΠ) 

β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Α.Ε.) (22.2.2006), ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και Vellum Global 
Educational Services  (ΔΠ 35945/28.7.2017 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ) 

γ) Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.)  
(22.2.2006) 

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.) 
ε)  ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006) 
στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε.) (17.5.2006) και  
ζ)  I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ)  (14.9.2007)  
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS 

CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - 
TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση 
του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ) 

θ) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30-9-2009) 
ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (10.4.2014). 
ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21.01.2015) 
ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. (ΔΠ 54083/16.7.2015 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ) 
ιγ)  PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT» (ΔΠ/20516/4.5.2018 απόφαση του 

ΕΟΠΠΕΠ) 
ιδ)  Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.» (ΔΠ/38566/3.9.2018 απόφαση του 

ΕΟΠΠΕΠ) 
ιε)  EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» (ΔΠ/56579/26.10.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ) 
ιστ) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS» (ΔΠ/60239/05.12.2019 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ) 
ιζ)  «EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS – EQcert – Μ. ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ–Κ. ΠΡΙΤΣΑΣ ΙΚΕ 

Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού»  (ΔΠ/2997/17.02.2020 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ) 
 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής: 
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ 
     • ECDL Core Certificate 
     • ECDL Start Certificate 
     • ECDL Progress Certificate 
     • ECDL Profile Certificate 
     • ECDL Profile Certificate (Office Essentials/Βασικές Δεξιότητες Υπολογιστή) 
     • People Cert Computer Skills Level 1 

 
 
 
β) Vellum Global Educational Services S.A. 
     • Cambridge International Diploma in IT Skills 
     • Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency 
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     • Vellum Diploma in IT Skills 
  • Vellum Diploma in IT Skills Proficiency 
  • Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level 

 
 
γ) Infotest 
     • Internet and Computing Core Certification (IC3) 
     • Microsoft Office Specialist (MOS) 
     • Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert) 
     • Infotest Certified Basic User (ICBU)  

• Infotest Microsoft Certified Application Specialist. 
 
 
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe 
     • ICT Intermediate A 
     • ICT Intermediate B 
     • ICT Intermediate C 
 
ε) ΚΕΥ-CERT 
     • Key Cert IT Basic 
     • Key Cert IT Initial 
 
στ) ACTA Α.Ε. 
     • Certified Computer User (CCU) 

• Certification Proficiency in IT Skills, CPIT  
 
ζ) I SKILLS A.E. 
    • Basic I.T. Standard 
    • Basic I.T. Thematic 
    • Basic I.T. Core  
 
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ -  TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ   
   ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ - INFOCERT ΕΠΕ 
    • Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου) 
    • Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου) 
    • Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου) 
    • Infocert Unities 
 
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 • Basic Office   
 • Business Office 

 
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
<< GLOBAL CERT>> 
     Global Intermediate  
    • Global Intermediate A 
    • Global Intermediate B 
    • Global Intermediate C 

  • Global  Basic Office  
    • Global  Advanced Plus 
    • Global Intermediate Express 
    • Global Office Expert 
 
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
• Unicert Primary 
• Unicert Primary Διαθεματικό 
• Unicert Advanced Plus 
 
 

 
Ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε 
     • Internet and Computing Core Certification (IC3) 
     • Microsoft Office Specialist  
     • Infotest Certified Basic User   
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• Microsoft Certified Application Specialist 
 
ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT» 
     PRO-Cert IT User 
 
ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.» 
     Πληροφορικής/Certified Computer User 
 
ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» 

EXAMS CERT BASIC 
EXAMS CERT BASIC MS 
EXAMS CERT PROGRESSIVE EXTRA 
 

ιστ)  ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS»  
STANDARD COMPUTER SKILLS 
STANDARD COMPUTER SKILLS FAST 
EXCELLENT COMPUTER SKILLS 
 

ιζ)   EQcert –  EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS  
EQcert BASIC  
EQcert BASIC - LVL1 
EQcert BASIC - LVL2 

 

 
  
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την 
προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή 
σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Αν ο 
υποψήφιος επιλεγεί στην ειδικότητα που επιδιώκει, πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα 
πρόσληψης ή ανάθεσης του έργου.  
 
Γίνονται δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) 
μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής ονομασία: 
α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ. 
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global 
Educational Services). 
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και  
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.). 
 Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού 
Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις 
πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.  
 
«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς 
πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από 
φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ.,  τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία 
πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας (παρ. 6 του άρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ /10-9-
2014) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρ. 38 του Ν.4186/2013). 
 
 
Η αντιστοίχιση Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της 
αλλοδαπής γίνεται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
 
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται  
δεκτά. 
 
(2) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής 
εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει 

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών 
ενοτήτων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών 
διαδικτύου. (τα πιστοποιητικά μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασμό των 
ενοτήτων <<Επεξεργασία Κειμένου>>, <<Υπολογιστικά Φύλλα>>, <<Υπηρεσίες 
Διαδικτύου>>). 
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παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή 
γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα (4) αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο 
πλαίσιο απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης 
είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.  
 
(3) Οι υποψήφιοι/ες της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν 
επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ, προσκομίζοντας μόνο βεβαιώσεις τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις 
οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα 
(4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του οικείου Τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή 
της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ. 
Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την 
οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, 
γίνονται δεκτοί, δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, 
αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη 
διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης. 
 
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) παρουσιάσεων και β) βάσεων δεδομένων αποδεικνύεται 
με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από τους πιστοποιημένους 
φορείς της ανωτέρω παραγράφου (1), εφόσον σ’ αυτά  περιλαμβάνονται τα εν λόγω αντικείμενα. 
 
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου, δ) παρουσιάσεων και ε) βάσεων δεδομένων αποδεικνύεται, πέραν των 
προαναφερομένων, και με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται 
παρακάτω: 

 
 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ),                              

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ  
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει) 

 
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

- Πληροφορικής    
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών    
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών    
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών    
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής     
- Επιστήμης Υπολογιστών  
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών    
- Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων    
- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων    
- Επιστήμης και  Τεχνολογίας Υπολογιστών   
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών   
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών   
- Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών 
- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική  
- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  και Μηχανικών Η/Υ 
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)  
- Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων  
- Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) 
- Πληροφορικής και Τηλεματικής  
- Ψηφιακών Συστημάτων  
- Πληροφοριακά Συστήματα 
- Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών 
- Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 
- Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Επικοινωνιών 
- Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων 
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

 
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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-    Πληροφορικής  
-    Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων    
-    Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών    
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων  
- Βιομηχανικής Πληροφορικής  
- Πληροφορικής και Επικοινωνιών    
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας  
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών   
- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης  
- Τηλεπικοινωνιών  και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)    
- Επιχειρηματικού  Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων  
- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία 
- Διαχείρισης  Πληροφοριών   
-   Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.  
-   Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων  
-   Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων  Τ.Ε.  
-   Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. 
-   Επιχειρησιακής Πληροφορικής 
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

 
Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

-   Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα 
    Πληροφορικής, ή  
-   Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ):  
     i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ, 
     ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών  
     Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα, ή 
-    Απολυτήριος τίτλος:  
     i)  Κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, 
     ii) Τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού 
     Λυκείου, ή  
     iii) Ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, 

ή 
- Απολυτήριος τίτλος ΕΠΑ.Λ. της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, του τομέα 

Πληροφορικής ή του κύκλου Υπηρεσιών, του τομέα Πληροφορικής,  
ή 

- Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών 
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

ΑΔΑ: 91Χ346ΜΤΛΒ-Δ7Ζ



38 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Α) 
ΑΙΤΗΣΗ   ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ   ΠΡΟΣ   ΠΡΟΣΛΗΨΗ   ΩΣ   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
 

Υπηρεσία 
Κατάθεσης Α.Μ.Υ.:      

 
 

ΘΕΣΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ 
 

 
ΠΡΟΣ 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/ 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/ 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 ................................................... ……………….............. 
 .........................................................................................  
 ........................................................................... 

(Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία που 
παραλαμβάνει την αίτηση-δήλωση) 

 
ID ΑΙΤΗΣΗΣ:…………………………. 
 
 
 

 

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α   Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ / Α Σ 
   Αριθ. Δελ. Ταυτότητας :                                                                      Φύλο: (1)   

    Α.Μ.Κ.Α. :               

Επώνυμο - Όνομα :  -   

   Πατρώνυμο – Μητρώνυμο :  -   
   Ημερ. Γέννησης (ολογράφως) :  (αριθμ) _ _ _ _ _ _ _ _  

   Τόπος Γέννησης :  Νομός:   
   Διεύθυνση  Κατοικίας :  -  -  - _ _ _ _ _  
            (Οδός – Αριθμός)                                (Πόλη)                                      (Νομός-Περίφ)                     (Ταχ. Κώδικας) 

Τηλ/να (Οικίας & Κινητό) :  -  Ύψος: (2)     
   Δ/νση Ηλ. Ταχ. (e-mail) :    

Οικογενειακή Κατάσταση : ( 1 = Άγαμος/η , 2 = Έγγαμος/η , 3 = Σε χηρεία , 4 = Εν διαστάσει )   
   Αριθ. Ανηλίκων Τέκνων : (ολογράφως)  ( αριθμητικώς ) (3)   
    

Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α  Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ / Α Σ 
  

1. 

Κατέχω: 1 = Απολυτήριο Λυκείου όλων των τύπων:  
2 = Πτυχίο Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. (εφόσον κατέχει απολυτήριο Λυκείου)……………….:(4)   

  με γενικό βαθμό: …………………………………..…(αριθμητικώς): (5) 
.…………………………………………….………..:  

__ __ και __ __ / __ __  
   (ολογράφως)                 

 
 

     2. Είμαι κάτοχος πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ (6)                                                ΝΑΙ  ΟΧΙ   
3. Είμαι κάτοχος πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2(6)                  ΝΑΙ  ΟΧΙ   
4. Κατέχω πτυχίο ξένης γλώσσας: ΑΓΓΛΙΚΗΣ:(7)  ΓΑΛΛΙΚΗΣ:(7)  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ:(7)  ΙΤΑΛΙΚΗΣ: (7)   

 
 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ:(7)  
5. Είμαι κάτοχος Πτυχίου Δημοσίου Ι.Ε.Κ., ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών»...…: (8)   

 

   
6. Εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ως Έφεδρος Αξιωματικός .……………………………….…...: (8)   

  7.   Εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις σε Ειδικές Δυνάμεις………………………………………...….: (8)   
8. Εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις στην Προεδρική Φρουρά……………………………….…..…: (8)   
9. Έχω υπηρετήσει ως Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις ………………………………....: (8)   

10. Έχω υπηρετήσει ως Εθελοντής Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις………………….....: (8)   

11. Έχω προϋπηρεσία σε Σώματα Ασφαλείας …………………………………………………………………........: (8)   
12. Έχω υπηρετήσει στη Στρατονομία, Ναυτονομία, Αερονομία …………………………………………….….....: (8)   

 
  

13. 

Είμαι γονέας πολύτεκνης οικογένειας…………………………………………………………………………….: (8)   
 

 

Είμαι γονέας τριών τέκνων……………………………………………………………………………………….: (8)   
 
 

Είμαι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας………………………………………………………….………………….: (8)   
  

 

Είμαι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας ………………………………………………………………………………: (8)   
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΤΙΜΗ-

ΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 
(ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΣΕΩΝ 

80%) 

ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΙ-
ΜΗΣΗΣ 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΤΙΜΗ-

ΣΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΣΕΩΝ 20%) 
ΣΕΙΡΑ 
ΠΡΟΤΙ-
ΜΗΣΗΣ 

100 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

  
150 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
 

200 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  
250 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

300 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

  
350 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 

400 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

  
450 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

500 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  
550 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

600 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

  
650 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 
 

700 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΛΑΜΙΑΣ 

  
750 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ 

 

800 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

  
850 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 

900 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

  
950 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
 

1000 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΔΟΥ 
  

1050 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΟΔΟΥ 
 

1100 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΑΜΟΥ 
  

1150 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΑΜΟΥ 
 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτίμηση, θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων, με τη σειρά που 
αναγράφονται στην προκήρυξη. 
 

 
Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α 

 

1. Είμαι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων: ...............…………………με αριθμό ..………………..………….………...... 
 

2. Έχω οικογενειακή μερίδα στο Δήμο/Κοινότητα: ........................................................................................................................ 
 

3. Έχω ετεροθαλή αδέλφια τα οποία έχουν οικογενειακή μερίδα ................................................................................................... 
(Ονοματεπώνυμο Γονέα τους) 

στο Δήμο/Κοινότητα.................................................................................................................................................................... 
4. Συναινώ στην ηλεκτρονική επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων. 

 

               ……………………………………………….2021 
                                                (Τόπος – Ημερομηνία Υποβολής) 

                                                … ΑΙΤ..… 
                                                                                (υπογραφή) 

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:   

1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ. 
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/86 ΠΕΡΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ. 
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ Α.Μ.Κ.Α. 
4. …………………………………………………….. 
5. …………………………………………….............. 
6. ……………………………………………... 
7. ……………………………………………... 
8. ……………………………………………... 
9. ……………………………………………... 
10. ..…………………………………………... 
11.  …………………………………………… 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ (9) 
… υπογεγραμμέν…..  ..……………  …………………  …………………………………………………,  βεβαιώνω  ότι έγινε
                         (Μητρώο)                              (Βαθμός)                                                                (Ονοματεπώνυμο) 

έλεγχος των στοιχείων της ενότητας ‘ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ’ καθώς και της πληρότητας και εγκυρότητας των  
δικαιολογητικών του/ης υποψηφίου/ας και ότι το ανάστημά τ….. είναι: 
…………………………………………….… εκατοστά του μέτρου χωρίς υποδήματα. 

   

                 (Ολογράφως)                                                                                                                                                                                           (Αριθμητικώς)                                                              

….. ΠΑΡΑΛΑΒ……..…   ΚΑΙ      ΒΕΒΑΙ……...                                      ……………………………………………….2021 
                                                   (Τόπος  -  Ημερομηνία) 

                            ………………………… 
                                              (Τ. Σ. Υ.) 
 
 
 
 
 
 
Ο/Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 
 Όλα τα στοιχεία συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. 
 Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί ενώπιον του/ης αρμόδιου/ας για την παραλαβή Αξιωματικού, με μεγάλη προσοχή και 

επιμέλεια ώστε όλα τα στοιχεία να είναι ακριβή. 
 Στο έντυπο της αίτησης δεν επιτρέπονται διορθώσεις. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 

(1) Συμπληρώστε: 1 = Άνδρας και 2 = Γυναίκα υποψήφιος/α. 

(2) Συμπληρώνεται μόνο από τον/ην αρμόδιο/α Αξιωματικό που παραλαμβάνει την αίτηση, μετά την αναστημομέτρηση. 

(3) Συμπληρώνεται αριθμητικώς και ολογράφως, ο αριθμός των προστατευόμενων ΑΝΗΛΙΚΩΝ τέκνων. 

(4) Συμπληρώνεται στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο, ΜΟΝΟ ένας από τους προτεινόμενους αριθμούς -1- ή -2- κατά περίπτωση. Η κατηγορία -1- 
περιλαμβάνει απολυτήρια όλων των τύπων Λυκείου, με εξαίρεση εκείνους του Α’ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ), Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ..  
Η κατηγορία -2- περιλαμβάνει πτυχίο Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ή ΕΠΑ.Λ. (εφόσον κατέχει απολυτήριο Λυκείου) 

(5) Συμπληρώνεται αριθμητικώς και ολογράφως ο γενικός βαθμός του απολυτηρίου ή πτυχίου ως ακολούθως: 
Παράδειγμα :   Γενικός βαθμός    16 και 9/17 συμπληρώνεται ως εξής:                16 και 09 / 17 

  Γενικός βαθμός                          16,7 συμπληρώνεται ως εξής: 16 και 07 / 10 
          Γενικός βαθμός              16    συμπληρώνεται ως εξής:   16 και  /  

(6) Συμπληρώνεται με x το αντίστοιχο τετραγωνίδιο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, κατά περίπτωση. 

(7) Τίθεται εντός των αντίστοιχων τετραγωνιδίων ο κωδικός επίδοσης ξένης γλώσσας, ως εξής: «Γ2» = ΑΡΙΣΤΑ, «Γ1» = ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ, 
«Β2» = ΚΑΛΑ, χωριστά για κάθε μία από τις αναγραφόμενες ξένες γλώσσες. Εξαιρείται η αναγραφή «Β2» = ΚΑΛΑ για τη γνώση 
αγγλικής γλώσσας. 

(8) Συμπληρώστε - Χ - στα αντίστοιχα τετραγωνίδια του πίνακα «ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ», εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, 
κατά περίπτωση. 

(9) Συμπληρώνεται και υπογράφεται μόνο από τον/ην αρμόδιο/α Αξιωματικό, ο/η οποίος/α στη συνέχεια συμπληρώνει το ύψος και στον 
πίνακα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ». 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Β) 
 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ (1) :  

Ο/Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία Γέννησης (2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  

Τόπος κατοικίας  Οδός   Αριθ.  Τ.Κ  

Αρ. 
Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (E-mail):  

Υποχρεωτική αναγραφή 

 
Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του 

άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι: 

Δεν έχω παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα. 

 

 

                                                                                                                 ……….…………, …….………………………..2021 

 Ο-Η Δηλ… 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας 
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Γ) 
 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ (1) :  

Ο/Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία Γέννησης (2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  

Τόπος κατοικίας  Οδός   Αριθ.  Τ.Κ  

Αρ. 
Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (E-mail): 

Υποχρεωτική αναγραφή 

 
Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του 

άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι: 

1. Έχω τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως και 12 της παραγράφου Α του Κεφαλαίου Ι της υπ΄ 
αριθ. …. από ….. προκήρυξης (προσόντα υποψηφίων Προσωπικού Ασφαλείας).  

2. Δεν υπηρετώ στις Ένοπλες Δυνάμεις. 
3. Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους 

υγείας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α) (ισχύει για άνδρες υποψήφιους και 
για γυναίκες που έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις).  
 

                                                                                                                   …………..,  …………………………………..2021 

 Ο-Η Δηλ… 
 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας 
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Δ) 
 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ (1) :  

Ο/Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία Γέννησης (2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  

Τόπος κατοικίας  Οδός   Αριθ.  Τ.Κ  

Αρ. 
Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (E-mail): 

Υποχρεωτική αναγραφή 

 
Με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του 
άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι: 

Παραπέμφθηκα σε δίκη και: 
α) αθωώθηκα με την υπ΄ αριθ.                       απόφαση του (4) 
β) έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη με την υπ΄ αριθ.              απόφαση του (4) 
γ) κηρύχθηκε απαράδεκτη η ποινική δίωξη με την υπ΄ αριθ.               απόφαση του (5) 
δ) κρίθηκα ένοχος με την υπ΄ αριθ.                 απόφαση του (4) 
και καταδικάστηκα σε ποινή (6) 

                                                                                                                     …………..……, ……………………………..2021 
 Ο-Η Δηλ… 
 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας 
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται. 

(4) Προσδιορίζεται επακριβώς το δικαστήριο, πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο. 
(5) Προσδιορίζεται η οικεία Εισαγγελία π.χ. Αθηνών, Θεσσαλονίκης ή άλλη. 
(6) Συμπληρώνεται το είδος της ποινής π.χ. πρόστιμο, χρηματική ποινή, κράτηση, φυλάκιση, κάθειρξη, αναμορφωτικά μέτρα ή περιορισμός 

σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων και η διάρκεια αυτών. 
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