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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Θέσεων για το διορισμό καθηγητών/ριών 
στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 

για  το  εκπαιδευτικό έτος  2019-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:  210 2424165 FAX. 2102460964 
ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ: www.diavgeia.gov.gr και www.astynomia.gr 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                             Αχαρνές,   12    Μαρτίου  2019 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛΛΗΝ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΤΜHΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Αρμόδιος : Α/Υ΄Αναστασία Μυλωνά 
Λ. Θρακομακεδόνων 101  
Τ.Κ. 136 79 Αχαρνές Αττικής 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ :  6501/5/198-ιδ  
 
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσεων για το διορισμό καθηγητών/ριών στη Σχολή Αξιωματικών 

Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος  2019-2020». 
 

Η  ΣΧΟΛΗ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 
 Έχοντας υπ΄ όψιν τις διατάξεις: 
 
α. Του άρθρου  41 παρ. 9 και 10 του ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Α΄-1 52/8-10-1984) «Οργανισμός 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης». 
β. Του ν.2800/2000 (Φ.Ε.Κ. Α-41/29-2-2000) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. σύσταση  Α.Ε.Α. 
και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.4249/2014 (Φ.Ε.Κ. Α-73/24-3-2014) 
«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις». 
γ. Των άρθρων 21 και 34 π.δ.319/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄-174/ 24-8-1995) «Οργανισμός Σχολής 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
δ. Του άρθρου 5 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
Διατάξεις» σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 216/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους και με τις επιφυλάξεις του ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 
ε. Της 8004/15/10-δ από 3-1-2018  Κ.Υ.Α. των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και 
Εσωτερικών ‘‘ Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης του διδακτικού προσωπικού των Σχολών 
της Αστυνομικής Ακαδημίας ΦΕΚ Β’ 70 από 19-1-2018.  
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 Ανακοινώνουμε 
 

 
 

 

  Τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών/ριών, που θα 
διορισθεί για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2019 - 2020, στα κατωτέρω αναγραφόμενα 
μαθήματα, κατά έτος σπουδών και τις αθλητικές ομάδες, με αποζημίωση, που 
καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω (ε) 
σχετική, ως ακολούθως:   
 
 
 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟΙ-ΑΝΑΠΛ/ΚΟΙ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 

Τ Α 

ΕΤΟΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΘΜΟ 
1 5 Α  

1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
1 5 Β  

1 5 Α  

1 5 Β  

1 5 Γ  2. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

1 5 Δ  

1 5 Α  

1 5 Β  

1 5 Γ  3. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

1 5 Δ  

4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1 5 Α  

5. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1 5 Α  

6. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1 5 Α 

 

α) Αστυνομία Γεν. 
Αστυνόμευσης 1 4 εν ενεργεία 

αστυνομικοί 
7. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ β) Ειδικοί Ποινικοί 

Νόμοι 1 4 
Α  

8. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 1 5 Α εν ενεργεία 
αστυνομικοί 

1 5 Α 

1 5 Β 

1 5 Γ 
9. ΟΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ- ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 

1 5 Δ 

εν ενεργεία ή εν 
συντάξει 
αστυνομικοί, ειδικοί 
φρουροί 

1 6 Α 

1 6 Β 

1 6 Γ 
α) Αυτοάμυνα 

1 6 Δ 

 

1 6 Α 

1 6 Β 

1 6 Γ 

10. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ-ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

β) 
Αυτοπροστασία 

1 6 Δ 

 

11. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Γενικές Αρχές 1 5 Α  
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Ενοχικό-Οικογενειακό 1 5 Β  

Εμπράγματο-Κληρονομικό 1 5 Γ  

12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1 7 Β  

13. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 1 5 Β  

α. Γενικό –Ειδικό 
μέρος 1 4 

εν ενεργεία ή εν 
συντάξει 
αστυνομικοί 

β. Ναρκωτικά 1 4 
εν ενεργεία ή εν 
συντάξει 
αστυνομικοί 14. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
γ. Διεθνής 
Αστυνομική 
Συνεργασία 

1 4 

Β 

εν ενεργεία 
αστυνομικοί 

1 10 Β  

1 10 Γ 15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

1 10 Δ 
εν ενεργεία 
αστυνομικοί 

4 20 Β  

4 20 Γ  α) Αγγλική 

3 15 Δ  

1 6 Β  

1 6 Γ  

16. ΞΕΝΗ  ΓΛΩΣΣΑ (Αγγλική-Γαλλική) 

β) Γαλλική 

1 6 Δ  

17. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ 1 5 Γ  

18. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 5 Γ  

19. ΔΗΜΟΣΙΟ  ΔΙΕΘΝΕΣ  ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ 1 5 Γ 

 

α) Ανακριτική 1 5  

β)Επιστημονική Αστυνομία: 

-Θέματα δακτυλοσκοπίας 1 3 

-Θέματα εξερευνήσεων 1 3 
-Θέματα οπτικοακουστικού υλικού, 
φωτογραφίας και μεθοδικοτήτων 1 3 

-Θέματα εργαστηρίων πυροβόλων όπλων 
και ιχνών εργαλείων 1 3 

-Θέματα  φυσικών και  χημικών εξετάσεων 1 3 

-Θέματα ανάλυσης βιολογικών υλικών 1 3 
-Θέματα εργαστηρίου δικαστικής 
γραφολογίας  1 3 

-Θέματα εξέτασης ψηφιακών πειστηρίων 1 3 

20. 

ΕΠ
ΙΣ

ΤΗ
Μ

Ο
Ν

ΙΚ
Η

 Α
Σ

ΤΥ
Ν

Ο
Μ

ΙΑ
-Α

Ν
Α

Κ
ΡΙ

ΤΙ
Κ

Η
 

-Θέματα εργαστηρίου διερεύνησης 
παραχάραξης - κιβδηλείας και πλαστότητας 
εντύπων και αξιών 

1 3 

Γ 
 
  

21. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1 5 Γ 

εν ενεργεία 
αστυνομικοί 

α) Μεταναστευτικές ροές, κοινές 
επιχειρήσεις, θεμελιώδη 
δικαιώματα (στα σύνορα) 

1 3 
 

β) Συνοριακός έλεγχος 1 3  22. 
ΚΟΙΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΦΥΛΑΞΗΣ 
ΣΥΝΟΡΩΝ 

γ) Επιστροφές - Κράτηση 1 3 

Γ 

 

23. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

1 
 5 Δ 

 

24. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1 5 Δ  

25. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 1 5 Δ  
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26. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 5 Δ  

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 5 εν ενεργεία 
αστυνομικοί 

1 3 εισαγγελικοί  
λειτουργοί Θέματα εγκλημάτων  κατά ζωής και 

ιδιοκτησίας 1 4 
εν ενεργεία ή εν 
συντάξει 
αστυνομικοί 

1 3 εισαγγελικοί  
λειτουργοί Θέματα εγκλημάτων  σωματικών 

βλαβών και εγκλήματα κατά της τιμής 1 4 
εν ενεργεία ή εν 
συντάξει 
αστυνομικοί 

1 3 εισαγγελικοί 
λειτουργοί 

Θέματα ναρκωτικών 
1 4 

εν ενεργεία ή εν 
συντάξει 
αστυνομικοί 

1 3 εισαγγελικοί 
λειτουργοί 

Θέματα Δημοσίου Κατηγόρου 
1 4 

εν ενεργεία ή εν 
συντάξει 
αστυνομικοί 

1 3 εισαγγελικοί 
λειτουργοί 

27. 

 Π
ΡΟ

ΤΥ
Π

Ο
 Ε

Κ
Π

Α
ΙΔ

ΕΥ
ΤΙ

Κ
Ο

 Α
Σ

ΤΥ
Ν

Ο
Μ

ΙΚ
Ο

 
ΤΜ

Η
Μ

Α
 

Θέματα Τροχαίας 
1 4 

Δ 

εν ενεργεία 
αστυνομικοί 

28. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ- 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 1 5 Δ 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟ 
2 10 Α  

3 15 Β  

3 15 Γ  29. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

3 15 Δ  

30.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ- Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
1 
 

5 Α εν ενεργεία 
αστυνομικοί 

31. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 5 Α  

32. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 4 Α εν ενεργεία 
αστυνομικοί 

α) Μηχανολογία 1 4  

33. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ- ΟΔΗΓΗΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ β) Οδήγηση οχημάτων 3 6 

Α 
εν ενεργεία 
αστυνομικοί 
εκγυμναστές 
υποψήφιων οδηγών  

1 3 Α 

1 3 Β 

1 3 Γ 
34. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΚΝΗΣ ΤΑΞΗΣ  

1 3 Δ 

Διοικητές-Διμοιρίτες 
εκπαιδευτικών 
τμημάτων Σ.Α.Ε.Α. 

1 5 Α 

1 5 Β 

1 5 Γ 
35. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

1 5 Δ 

εν ενεργεία ή εν 
συντάξει 
αστυνομικοί, ειδικοί 
φρουροί  

36. ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ –ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1 5 Β 

εν ενεργεία ή εν 
συντάξει 
αστυνομικοί, ειδικοί 
φρουροί  

37. ΕΜΠΟΡΙΚΟ  ΔΙΚΑΙΟ 1 4 Γ  

Πληροφορίες  1 4 
Αναρχισμός-
Εξτρεμισμός-
Ρατσιστική βία 

1 4 38. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Τρομοκρατία 1 4 

Γ 
εν ενεργεία ή εν 
συντάξει 
αστυνομικοί 
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I. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα: 
 

1. Να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν.3528/2007, Φ.Ε.Κ. Α - 26/9-2-
2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) προσόντα και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα 
διορισμού αυτού,  ήτοι: 

 Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Να μη έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. 
 Να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρ. 8 και 9 του ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. Α - 26/9-

2-2007),  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα 

απαλλαγεί από αυτές  (για τους άρρενες υποψηφίους). 
 Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων 

που πρόκειται να τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά 
νοσήματα. 

2. Οι κάτοχοι δημόσιας θέσης να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των νόμων 1256/1982 
και 1305/1982 (περί πολυθεσίας). 

3. Να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους 
διορισμού τους. 

4. Οι υποψήφιοι/ες που δεν προέρχονται από αστυνομικούς πρέπει υποχρεωτικά να 
κατέχουν τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού 
Πανεπιστημίου, που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν-
αιτούνται να διδάξουν.  

5. Για τους/τις υποψήφιους/ες εν ενεργεία αστυνομικούς, πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως 
«εξαίρετοι/ες» κατά τα τελευταία τρία έτη, να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια 
συμβούλια κατά την τελευταία κρίση και να μην έχουν τιμωρηθεί για πειθαρχικά 
παραπτώματα. 

39. ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ 1 5 Γ 
εν ενεργεία ή εν 
συντάξει 
αστυνομικοί 

40. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1 5 Δ  

41. ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1 5 Δ εν ενεργεία 
αστυνομικοί 

42. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 1 5 Δ 
εν ενεργεία ή εν 
συντάξει 
αστυνομικοί-
στρατιωτικοί 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
43. ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 3 5   

Ανδρών 2 4   
44. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ 

Γυναικών 2 4   

45. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ Ανδρών 2 4   

46. ΞΙΦΑΣΚΙΑ 1 4   

47. ΣΤΙΒΟΣ 3 6   

48. ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 1 3   

49. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1 3   

50. ΣΚΑΚΙ 1 3   
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6. Οι υποψήφιοι/ες εν συντάξει αστυνομικοί ή στρατιωτικοί να έχουν αποστρατευθεί ως 
ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, να διαθέτουν επαγγελματική πείρα και 
μόρφωση στο αντικείμενο που επιθυμούν – αιτούνται να διδάξουν, η οποία να προκύπτει 
από την υπηρεσία τους στο Σώμα και την επιμόρφωσή τους στο αντικείμενο και να 
διαθέτουν διδακτική ικανότητα και πείρα.  

7. Οι υποψήφιοι/ες στις αθλητικές ομάδες να είναι μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών της παρούσας προκήρυξης, καταχωρημένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Προπονητών της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού του αθλήματος που αιτούνται το 
διορισμό τους. 

8. Στους αστυνομικούς περιλαμβάνονται οι Ειδικοί Φρουροί και οι Συνοριακοί Φύλακες. 

II. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 

1. Για τους/τις υποψηφίους/ες που δεν προέρχονται από αστυνομικούς, συνεκτιμάται η 
κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ή 
ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου, η συγγραφή πρωτότυπης 
εργασίας σχετικής με το αντικείμενο που ενδιαφέρεται να διδάξει, η διδακτική ικανότητα 
και πείρα, καθώς και η εν γένει εμπειρία τους στο αντικείμενο. 

2. Για τους/τις υποψήφιους/ες εν ενεργεία αστυνομικούς, λαμβάνεται υπόψη η κατοχή 
πτυχίου πανεπιστημίου, η ευδόκιμη αποφοίτησή τους από το Τμήμα Επαγγελματικής 
Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών ή τη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας, η υπηρεσιακή 
τους εμπειρία, καθώς και η συγγραφή εργασιών σχετικών με το αντικείμενο που 
ενδιαφέρεται να διδάξει. 

3. Για τους/τις υποψηφίους/ες που δίδαξαν κατά το τελευταίο εκπαιδευτικό έτος στη Σχολή 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, λαμβάνονται υπ’ όψιν, κατά την επιλογή του 
διδακτικού προσωπικού, και οι αξιολογήσεις του εκπαιδευόμενου προσωπικού καθώς και 
οι προτάσεις - διαπιστώσεις του Διοικητή της Σχολής.  

 
III. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής Αξιωματικών πρέπει: 

- Να διδάσκει την ύλη που καθορίζεται από το γενικό και αναλυτικό πρόγραμμα της 
Σχολής Αξιωματικών χρησιμοποιώντας τα βοηθήματα που θα διατεθούν στους 
σπουδαστές της. 

- Να χρησιμοποιεί τα οπτικοακουστικά μέσα της Σχολής, όταν τούτο κρίνεται 
αναγκαίο, για την καλύτερη ανάπτυξη του μαθήματος. 

- Να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της εκπαίδευσης και να 
εισηγείται αρμοδίως  τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. 

- Να εξασφαλίζει τάξη και πειθαρχία στο διδακτήριο, κατά την ώρα της διδασκαλίας 
και για κάθε παρεκτροπή δοκίμου να ενημερώνει το Διοικητή της Σχολής 
Αξιωματικών. 

- Να ειδοποιεί έγκαιρα τη Σχολή σε περίπτωση κωλύματος. 
- Να ενημερώνει το Διοικητή της Σχολής σχετικά με την πρόοδο των δοκίμων και να 

εισηγείται την αντικατάσταση, τροποποίηση και αναθεώρηση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, με σκοπό την προσαρμογή τούτων προς τις εξελίξεις της επιστήμης. 
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- Να συμμετέχει στη γενική συνέλευση του διδακτικού προσωπικού που συνέρχεται 
τακτικά κάθε τρίμηνο και έκτακτα όταν συντρέχει ειδικός λόγος, στην οποία 
παρίστανται τα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ο Διοικητής της Αστυνομικής 
Ακαδημίας και ο Διοικητής της Σχολής.  

- Να εφαρμόζει κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από το π.δ. 319/1995 «Οργανισμός 
Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Πέραν των ανωτέρω υποχρεώσεων το εκπαιδευτικό προσωπικό έχει και κάθε άλλη 
υποχρέωση που απορρέει από το Π.Δ 319/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 
αναφέρεται σε διαταγές της Υπηρεσίας.  

3. Επιπλέον το εκπαιδευτικό προσωπικό έχει και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
Π.Δ. 82/2006 «Προϋποθέσεις, εξεταζόμενα μαθήματα, προαγωγικές εξετάσεις για θέσεις 
Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων» όπως αυτό ισχύει, εφόσον οριστεί να συμμετέχει σε 
εξεταστική επιτροπή ή επιτροπή αναβαθμολόγησης.  

4. Η παύση των καθηγητών είναι δυνατή, εάν ανακύψουν σοβαροί λόγοι. Τέτοιοι λόγοι είναι 
κυρίως, η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, η ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια του 
εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής Αξιωματικών συμπεριφορά και η αποχή από την 
εκτέλεση των καθηκόντων, που δημιουργεί ανωμαλία ή καθυστέρηση στην εκπαίδευση 
των δοκίμων. 

5. Το διορισμένο διδακτικό προσωπικό κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε εκπαιδευτικού έτους 
δηλώνει αν επιθυμεί να συνεχίσει και το επόμενο έτος. 

 
IV. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
1. Όσες/οι επιθυμούν να  προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις  πρέπει να υποβάλλουν  τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά : 
- Αίτηση (Υπόδειγμα Α1 ο/η ενδιαφερόμενος/η ιδιώτης ή Υπόδειγμα Α2 ο/η 

ενδιαφερόμενος/η εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικός –  στρατιωτικός), 
δηλώνοντας μέχρι δύο (2) μαθήματα επιθυμίας διορισμού (επιπλέον μαθήματα θα 
θεωρούνται ως μη δηλωθέντα). 

- Υπεύθυνη Δήλωση - Βιογραφικό Σημείωμα (Υπόδειγμα Β1 ο/η ενδιαφερόμενος/η 
ιδιώτης/ιδα ή Υπόδειγμα Β2 ο/η ενδιαφερόμενος/η εν ενεργεία ή εν συντάξει 
αστυνομικός –  στρατιωτικός). 

- Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών. 
- Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), αν οι τίτλοι 

σπουδών έχουν απονεμηθεί από  Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. 
- Οι διορισμένοι σε θέση Δ.Ε.Π., αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. διορισμού τους. 
- Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.  
- Μία (1) φωτογραφία έγχρωμη διαστάσεων  4 Χ 4 εκατοστών. 
- Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, (Υπόδειγμα Γ1 ο/η ενδιαφερόμενος/η ιδιώτης ή 

Υπόδειγμα Γ2 ο/η ενδιαφερόμενος/η εν ενεργεία αστυνομικός –  στρατιωτικός ή 
Υπόδειγμα Δ ο/η ενδιαφερόμενος/η εν συντάξει αστυνομικός –  στρατιωτικός). 

- Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου ο/η ενδιαφερόμενος/η εν συντάξει αστυνομικός –  
στρατιωτικός στο οποίο να εμφαίνεται ότι έχει αποστρατευθεί ως ευδοκίμως 
τερματίσας τη σταδιοδρομία του. 
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- Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού, ο/η ενδιαφερόμενος/η των αθλητικών ομάδων, στο άθλημα που αιτείται 
το διορισμό του/ης. 

3.    Για την απόδειξη της εμπειρίας τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται είναι τα εξής: 
  Για τους/τις μισθωτούς/ες του δημοσίου τομέα, βεβαίωση του οικείου φορέα του 

δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της 
εμπειρίας. 

  Για τους/τις μισθωτούς/ες του ιδιωτικού τομέα, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού 
φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση 
του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, 
επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του/της 
εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για 
νομικό πρόσωπο. 

  Για τους/τις ελεύθερους/ες επαγγελματίες, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού 
φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση, 
κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, 
μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας. 

Η δηλωθείσα, στα υποδείγματα Β1 και Β2, εμπειρία στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας θα διαπιστώνεται από την ίδια τη Σχολή. 

  Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή 
τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το 
γνωστικό αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, μετά την απόκτηση του 
απαιτούμενου από την ανακοίνωση του βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο ο 
υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία. 

  

 
V. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 
1. Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής  

Αστυνομίας Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 13679 - Αχαρναί Αττικής, τα προαναφερόμενα 
δικαιολογητικά από 20/3/2019 μέχρι και την 05/4/2019 μόνο ταχυδρομικά (συστημένα, 
με ευκρινή τη σφραγίδα ταχυδρομείου). Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται 
δεκτές αιτήσεις. 

2. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων δε λαμβάνονται υπόψη. 

3. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσεως είναι αποκλειστικά της/του 
υποψήφιας/ου.  

4. Αποκλείεται από τον διαγωνισμό υποψήφιος/α χωρίς ειδοποίηση, στις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

        - Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή. 
        - Όταν τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα. 
        - Όταν δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. 
5.  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της 

προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. Οποιαδήποτε 
μεταβολή επέλθει στα δικαιολογητικά που υποψήφιος κατέθεσε και λαμβάνονται υπόψη 
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για τον διορισμό του, ο υποψήφιος υποχρεούται να τη δηλώσει αμέσως στη Σχολή 
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.  

 
VI. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 
1. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τους/τις ίδιους/ες 

τους/τις υποψήφιους/ες, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής είτε από Αστυνομικό 
Τμήμα είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

2. Οποιοδήποτε ξενόγλωσσο έγγραφο δικαιολογητικό θα συνοδεύεται και από επίσημη 
μετάφραση. 

3. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα, να γνωστοποιεί σε υποψήφιους/ες στοιχεία τα οποία έχουν 
καταθέσει συνυποψήφιοί τους για την ίδια θέση, προκειμένου να ασκήσουν τα 
δικαιώματα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη 
διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος), τηρουμένων 
των προβλέψεων της νομοθεσίας για τη γνώση διοικητικών εγγράφων και για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

4. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μην καλύπτει (μερικά ή ολικά) τις θέσεις που 
προκηρύσσονται για οποιοδήποτε μάθημα. 

5. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μην καλεί για διδασκαλία διορισμένο διδακτικό 
προσωπικό, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών της αναγκών. Στο μάθημα 
«Ξένη Γλώσσα (Αγγλική - Γαλλική)»,  το διορισμένο διδακτικό προσωπικό θα κληθεί για 
διδασκαλία, υπό την προϋπόθεση ότι θα συγκροτηθούν ομάδες αποτελούμενες από 
δεκαπέντε τουλάχιστον εκπαιδευομένους/ες, ενώ για τις αθλητικές ομάδες το διορισμένο 
διδακτικό προσωπικό θα κληθεί, εφόσον συγκροτηθεί η ομάδα στην οποία διορίστηκαν, 
κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ικανό αριθμό Δοκίμων Υπαστυνόμων. 

6. Όταν εκπαιδευτικές ανάγκες το απαιτούν (υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, πρακτική εξάσκηση των Δοκίμων, εκπαίδευση σε τεχνικά-πρακτικά 
μαθήματα κ.λπ.) δύναται η διδασκαλία να πραγματοποιείται, πέραν του/της 
οριζόμενου/ης  διδάσκοντα/ουσας, και με τη συμμετοχή αναπληρωματικών, ο αριθμός 
των οποίων καθορίζεται με  το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης της Σχολής. 

7. Τα καθήκοντα που θα κληθούν να αναλάβουν οι διορισθέντες/είσες καθηγητές/ριες, θα 
αναφέρονται αναλυτικά στη σύμβαση εργασίας, που υπογράφεται μεταξύ της Σχολής και 
του/της διορισθέντος/είσας καθηγητή/ριας. 

8. Η Σχολή σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη 
Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που 
διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη 
των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», έχει την υποχρέωση 
αυτεπάγγελτου ελέγχου της γνησιότητας των δικαιολογητικών των υποψηφίων 
καθηγητών/ριών που θα διοριστούν. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι διορίσθηκαν με 
βάση ψευδή και αναληθή δικαιολογητικά, θα ανακαλείται ο διορισμός τους και θα 
κινείται η διαδικασία για την ποινική τους δίωξη. 

9. Έντυπα αιτήσεων εμφανίζονται  στις ιστοσελίδες  www.diavgeia.gov.gr και 
www.astynomia.gr, συνημμένα στην προκήρυξη.  

10. Πληροφορίες για κάθε σχετικό θέμα με την υποβολή των αιτήσεων θα παρέχονται από 
το Τμήμα Σπουδών της Σχολής Αξιωματικών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30 
μέχρι 14:00 στα τηλέφωνα 210-2424165,6,7. 
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11. Η απόφαση διορισμού διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας, για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020 θα δημοσιευτεί-ανακοινωθεί στην 
ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την απόφαση 
διορισμού επαφίεται στους ίδιους οι οποίοι μπορούν για το σκοπό αυτό να ανατρέξουν 
στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα.  

12. Όσοι από το διδακτικό προσωπικό που θα διοριστεί επιθυμεί να συνεχίσει και το επόμενο 
έτος (2020 - 2021) παρακαλείται να αποστείλει στη Σχολή το πρώτο τρίμηνο του 
εκπαιδευτικού έτους, ήτοι μέχρι την 30/11/2019, ταχυδρομικά (συστημένα) ή 
αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, ορθά συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη και 
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής είτε από Αστυνομικό Τμήμα είτε από τα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), σχετική δήλωση (Υπόδειγμα Ε΄). Σε περίπτωση 
μη αποστολής της εν λόγω δήλωσης θα εκληφθεί ως μη επιθυμία συνέχισης. 

13. Για τη μετέπειτα επικοινωνία της Σχολής με το διδακτικό προσωπικό της παρακαλούνται 
οι αιτούντες να μας γνωρίσουν αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου και προσωπικό 
τους, ενεργό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με την υποχρέωση 
άμεσης ενημέρωσής μας σε περίπτωση αλλαγής τους. 

14. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην έδρα της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας (Λ. Θρακομακεδόνων 101-Αχαρνές Αττικής). 

 
VII. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
 
1. Η ωριαία αποζημίωση των προσληφθέντων ωρομισθίων καθηγητών/ριών, καθορίζεται 

από την ανωτέρω (ε) σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση. 
2. Επισημαίνεται ότι δε δικαιούται αποζημίωση σύμφωνα με τις προλεγόμενες διατάξεις το 

αστυνομικό προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί, κατόπιν υπηρεσιακής εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης του η αποκλειστική άσκηση καθηκόντων εκπαιδευτή ή αυτό που διδάσκει 
στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, 
αστυνομικής φύσεως, που αποτελούν περιεχόμενο της συγκεκριμένης υπηρεσιακής 
πιστοποίησης και εντός του ωραρίου εργασίας του, όπως: 
Το προσωπικό των Τμημάτων Εκπαίδευσης των Επιτελείων των Γενικών Αστυνομικών 
Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και των Γραφείων Διοικητικής Υποστήριξης και 
Εκπαίδευσης των Επιτελείων των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χώρας, για τις εκπαιδεύσεις 
σε θέματα ιδίως αυτοπροστασίας - αυτοάμυνας, οπλοτεχνικής - σκοποβολής, 
συναθροίσεις - συγκεντρώσεις – αστυνομικές επιχειρήσεις. 
Το προσωπικό του Τμήματος Εκπαίδευσης του Επιτελείου της Γενικής Διεύθυνσης 
Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων για τις εκπαιδεύσεις σε θέματα 
προστασίας επισήμων προσώπων. 
Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Συνοδών 
Αστυνομικών Σκύλων της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων (Δ.Ε.Α.Δ.), των 
Τμημάτων Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Συνοδών Αστυνομικών 
Σκύλων της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος 
(Υ.Ε.Α.Δ.Β.Ε.) και το λοιπό εκπαιδευμένο ή πιστοποιημένο προσωπικό των Διευθύνσεων 
Αστυνομίας για τις εκπαιδεύσεις «ανιχνευτών – εξουδετερωτών εκρηκτικών 
μηχανισμών» και «συνοδών – εκπαιδευτών συνοδών αστυνομικών σκύλων». 
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Το προσωπικό του Τμήματος Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης Οδηγών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α. για τις εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις στην «οδήγηση 
οχημάτων» και στην «γρήγορη και ασφαλή οδήγηση οχημάτων». 
Το προσωπικό όλων των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας για εκπαιδεύσεις στα 
μαθήματα της Αυτοπροστασίας - Αυτοάμυνας, της Οπλοτεχνικής - Σκοποβολής, των 
Συναθροίσεων - Συγκεντρώσεων – Αστυνομικών Επιχειρήσεων, της βασικής 
στρατιωτικής εκπαίδευσης και της οδήγησης οχημάτων.  

3. Όσο αφορά στην απασχόληση των συνταξιούχων ισχύει η διάταξη του άρθρου 20 
«Απασχόληση συνταξιούχων» του ν. 4387/2016 «Ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας - 
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας 
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». 
 

 
                Ο   Δ ι ο ι κ η τ ή ς 

Βασίλειος Ε. ΡΟΚΚΟΣ 
Αστυνομικός Διευθυντής 
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         ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ:  6501/5/………………………………….……….. 
 
 
 
 
 

Α Ι Τ Η Σ Η 
 
 
 
 

ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΟ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ;         
 

Ναι              Έτος                     Όχι 
 
 

Επώνυμο:……………...………………………. 
Όνομα:………………..………………….……. 
Όνομα Πατέρα:……..……………………….. 
Όνομα Μητέρας: ……..……………………... 
Ημερομηνία Γέννησης: …….…………….… 
Τόπος Γέννησης: …………..………………… 
…………………………………………………… 
Επάγγελμα: ……………….………………… 
 
ΘΕΜΑ: Διορισμός καθηγητών/ριών, με  

αποζημίωση για κάθε ώρα 
διδασκαλίας, στη Σχολή 
Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό 
έτος 2019 – 2020. 

 
 
 
Αχαρναί,….……………………  2019 
 
 
«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή 
αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. 
Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του  ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε 
να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 
ετών.»  
 

Θεώρηση γνησίου υπογραφής 

                                                    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α1 
                                                    (ΑΦΟΡΑ ΙΔΙΩΤΕΣ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
                     
                      
                                            

- Σας γνωρίζω ότι επιθυμώ να διορισθώ ως 
καθηγητ…… στη Σχολή Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να διδάξω 
κατά το εκπαιδευτικό έτος  2019-2020, με 
αποζημίωση που καταβάλλεται, για κάθε ώρα 
διδασκαλίας, στο μάθημα: 

(μέχρι δύο μαθήματα) 
 

1). ……….…………………...………….……………… 
 
2)..……………………………………………………….  

 
- Την παρούσα αίτηση υποβάλλω γνωρίζοντας τη 

διάταξη του άρθρου 20 «Απασχόληση 
συνταξιούχων» του ν. 4387/2016 «Ενιαίο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλειας - Μεταρρύθμιση 
ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος - 
Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
παιγνίων και άλλες διατάξεις». (Αφορά συνταξιούχους)  

- Επισυνάπτω συμπληρωμένα και 
υπογεγραμμένα (όπου αυτό ζητείται) : 
α.   Υπεύθυνη Δήλωση- Βιογραφικό Σημείωμα 
(υπόδειγμα- Β1). 
β.   Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρ. 3 ν.1599/1986-Γ1). 
γ.   …..Φωτοαντίγραφ…. κατεχόμενου/νων τίτλων 

σπουδών 
δ.   Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 
ε.   Μία (1) φωτογραφία. 
στ. Επιπλέον τα κάτωθι: 
…..…………………………………………………………… 
…. …………………………………………………………… 
….……………………………………………………………                        

 
Ο/Η   Α Ι Τ………… 

 

 
           

Π  Ρ  Ο  Σ 
 

Τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας/ 
Τμήμα  Σπουδών 

Λ. Θρακομακεδόνων –101 
Τ.Κ. 136 79  Αχαρνές 

 

ΘΕΣΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
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                                                                                                  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β1(Αφορά Ιδιώτες) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ          

(Η παρούσα επέχει θέσει Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986) 
Α΄   ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ/ΤΗΣ  ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΣΑΣ 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ:.……………………………………………………Ημερ. γεν:…..……..…..……………………….. 
ΟΝΟΜΑ:.………………………….Τόπος γεννήσεως:…………….….…….….……………………………… 
ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:………………………………………………………………………................. 
Υπηκοότητα:…....….……………………………………………………………………………………………… 
Τόπος κατοικίας:…………………………..Οδός……………..………………..Αριθμ………Τ.Κ…………… 
Αστυν.Τμήμα Κατοικίας:.....………................................... Τηλ. Οικίας:…………………………………… 
Τηλ. Εργασίας:…….………….…Κινητό τηλ: …………………..email:……………………………………… 
(Παρακαλούμε ενημερώστε μας σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω στοιχείων επικοινωνίας σας) 
Αριθ.Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας: …………………………………Ημερ.έκδοση…………………………….. 
Εκδ. Αρχή:…………………………………..………………………………………………………………………. 
Βαθμός- ιδιότητα ή επάγγελμα:…………….…………..……………………………………………............... 
Είμαι συνταξιούχος:   ΝΑΙ                      ΟΧΙ 
 
Β΄  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΤΟΥ/ΤΗΣ  ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΣΑΣ 
 

1.  Προπτυχιακές Σπουδές:      ΝΑΙ                   ΟΧΙ                      
Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.)/Σχολή/Τμήμα/Ειδικότητα:  
α.………………………………………………………………………………………………………………………… 
Πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ):    ΝΑΙ                    ΟΧΙ 
 (Για τίτλους σπουδών που έχουν απονεμηθεί από πανεπιστήμιο του εξωτερικού) 
β………………………………..……………………………………………………………………………………… 
Πιστοποιητικό  ισοτιμίας  του  ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ):       ΝΑΙ                   ΟΧΙ          
  (Για  τίτλους Σπουδών που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια Εξωτερικού). 
 Παρατηρήσεις :  …………………………………………………………………………………………………..    
 

2.  Μεταπτυχιακές  Σπουδές:   ΝΑΙ                   ΟΧΙ                                                                                      
Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.)/Σχολή/Τμήμα/Ειδικότητα: 
α.………………………………………………………………………………………………………………………… 
Πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ):  ΝΑΙ             ΟΧΙ 
 (Για τίτλους σπουδών που έχουν απονεμηθεί από πανεπιστήμιο του εξωτερικού) 
β………………………………..……………………………………………………………………………………… 
Πιστοποιητικό  ισοτιμίας  του  ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ):        ΝΑΙ                      ΟΧΙ 
  (Για τίτλους Σπουδών που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια Εξωτερικού) 
Παρατηρήσεις :  …………………………………………………………………………………………………..        
 
3. Διδακτορικό:      ΝΑΙ                       ΟΧΙ 
 Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.)/Σχολή/Τμήμα/Θέμα: 
α.………………………………………………………………………………………………………………………… 
Πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ):        ΝΑΙ               ΟΧΙ 
 (Για τίτλους σπουδών που έχουν απονεμηθεί από πανεπιστήμιο του εξωτερικού) 
β………………………………..……………………………………………………………………………………… 
 

Πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ):     ΝΑΙ                 ΟΧΙ 
  (Για τίτλους Σπουδών που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια Εξωτερικού) 
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Παρατηρήσεις :  …………………………………………………………………………………………………..    
 
4. Συγγραφικό έργο - αρθογραφία ( Τίτλος - εκδότης- χρονολογία έκδοσής - κ.λπ.) που έχει 
δημοσιευτεί: 
…………………………………...………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………...………………………………………………………………………………………
….……………………………………...…………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………...………………………………………………………………………………..……
……………………………...………………………………………………………………………………………… 
………………………...………………………………………………………………………………….…………. 
…………………………………...…………………………………………………………………………..……… 
…………………………………...…………………………………………………………………………………… 
…………………………………...…………………………………………………………………………………. 
 …………………………………...…………………………………………………………………………………. 
 …………………………………...…………………………………………………………………………………. 
  …………………………………...…………………………………………………………………………………. 
_______________________________________________________________________________________ 
5. Διδακτική πείρα-εμπειρία:  …………………………….……………………….………………………… 
  ……………………………………………………...……………………………………………………………… 
  ……………………………………………………...………………………………………………………………. 
  ……………………………………………………...………………………………………………………………. 
   ……………………………………………………...……………………………………………………………… 
   ……………………………………………………...…………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………...…………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………...…………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………...……………………………………………………………… 
   ……………………………………………………...…………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………...………………………………………………………………. 
 _________________________________________________________________________________________ 

 
Γ.  ΚΑΤΟΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΘΕΣΗΣ:                            ΝΑΙ                                  ΟΧΙ                      

   
   α.   Κατηγορία …………………………………………………………………………………………………. 
   β.   Βαθμός …………………………………………………..………………………………………………… 
   γ.   Κατεχόμενη Οργανική Θέση:  …………………………………………………………………………….    
 
Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως (ν.1599/1986),  
ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι πραγματικά και πλήρη και ότι θα προσκομίσω επιπλέον έγκυρα 
δικαιολογητικά εφ΄ όσον μου ζητηθούν. 
 
                                                                                    Αχαρναί,  …………………………….  2019 
                                                                                                           …….  Δ Η Λ ……… 
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                                                                                                                            ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ1 
                                               ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ                         (Αφορά Ιδιώτες) 

(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 : ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Ο-Η Όνομα:  Επώνυμο:  
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  
Ημερομηνία γέννησης (ολογράφως)  
Τόπος γέννησης :  
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Α.Φ.Μ.:        Τηλ:  
Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθμ. :  Τ.Κ. :  
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax)   Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου (Email): 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 δηλώνω ότι: 
1. ………Πληρώ τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και δεν εμπίπτω στα κωλύματα 

διορισμού αυτού, (ΚΕΦ. Α΄ ν. 3528/2007, Φ.Ε.Κ. Α΄- 26/9-2-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι :. 
2.       .…………εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ή ……….έχω απαλλαγεί νόμιμα . 
3.    Δεν εμπίπτω στις διατάξεις του άρθρ. 8 του ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. Α.- 26/9-2-2007),  όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 
4.      ……..την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
5.    …….υγεία και αρτιμέλεια που επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να μου ανατεθούν 

και ……. πάσχω από λοιμώδη ή μεταδοτικό νόσημα.  
6.  ………κατέχω δημόσια θέση, κατηγορία……………………… βαθμός……………………. κατεχόμενη οργανική 

θέση, …………………………………………………………………………έχοντας υπόψη τους περιορισμούς του ν. 
1256/1982, (Περί πολυθεσίας) και θα προσκομίσω εντός της προθεσμίας που θα ορισθεί, απόφαση του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Υπηρεσίας μου, με την οποία θα μου επιτρέπεται η διδακτική απασχόλησή 
μου στην Υπηρεσία σας (Σε περίπτωση μη προσκόμισής της, αποδέχομαι να επανεξετασθεί ο τυχόν 
διορισμός μου) .  

7. Ενημερώθηκα ότι τα στοιχεία ταυτότητάς μου θα τηρηθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο της Σχολής Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α, παρ. α του ν.2472 της 9/10-4-1977, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 παρ. 3 του ν. 2915 της 28/29-5-2001. 

8. Γνωρίζω τη διάταξη του άρθρου 20 «Απασχόληση συνταξιούχων» του ν. 4387/2016 «Ενιαίο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις 
φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». 

9. Τα παραπάνω στοιχεία είναι ακριβή και αληθή,  πραγματικά και πλήρη και επιτρέπω προς επιβεβαίωση 
αυτών, την αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία σας των δικαιολογητικών που είναι δυνατό να 
αναζητηθούν, σε διαφορετική δε περίπτωση μη δυνάμενης αυτεπάγγελτης αναζήτησης θα προσκομίσω ο 
ίδιος  τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται προς επιβεβαίωση των όσων δηλώνω. Σε περίπτωση που 
τα ανωτέρω δηλούμενα δεν αποδειχθούν, όπως και σε περίπτωση μη προσκόμισης από μέρους μου των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών που μου ζητηθούν, εντός της προθεσμίας που θα μου ορισθεί, αποδέχομαι 
όπως επανεξετασθεί τυχόν διορισμός μου .  

Ημερομηνία:…….………………….2019 
                                                                                                                                                                   Ο- Η Δηλ……. 
                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                                   (Υπογραφή) 
 
(1) Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,  τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(2) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ:  6501/5/… 
 
 
 
 
 

Α Ι Τ Η Σ Η 
 
 

ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΟ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ;         
 

Ναι              Έτος                       Όχι 
 

 
Βαθμός:……………………………………….. 
 

Μητρώο:……………….……………………… 
 

Επώνυμο:………..….…………………….…. 
Όνομα:……………..……………..……….…. 
Όνομα Πατέρα:……………………………... 
Όνομα Μητέρας:……………………………. 
Υπηρεσία που  υπηρετώ:…………………. 
…………………………………………………. 
 

ΘΕΜΑ: «Διορισμός καθηγητών/ριών, 
στη Σχολή Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας για το 
εκπαιδευτικό έτος 2018-2019». 

 
 
Αχαρνές    …………………………..  2019 
 
 
«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή 
αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. 
Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του  ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε 
να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 
ετών.»  
 
      Θεώρηση γνησίου υπογραφής 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  A2 
 

 (ΑΦΟΡΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ           
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ)                                                          

 
 

Π  Ρ  Ο  Σ 
Τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 

Τμήμα Σπουδών 
Λ. Θρακομακεδόνων –101 

Τ.Κ.136 79 Αχαρναί Αττικής 
      

- Σας γνωρίζω ότι επιθυμώ να διορισθώ ως 
καθηγητ…… στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας, προκειμένου να διδάξω κατά το 
εκπαιδευτικό έτος  2019-2020, το μάθημα: 

(μέχρι δύο μαθήματα) 
 

1)………………………..…………………………………… 
 
2)……………………..………………………………........... 
 - Την παρούσα αίτηση υποβάλλω γνωρίζοντας τη 
διάταξη του άρθρου 20 «Απασχόληση 
συνταξιούχων» του ν. 4387/2016 «Ενιαίο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλειας - Μεταρρύθμιση 
ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος - 
Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
παιγνίων και άλλες διατάξεις». 

(Αφορά συνταξιούχους)  
- Επισυνάπτω συμπληρωμένα και 
υπογεγραμμένα (όπου αυτό ζητείται) : 

α. Υπεύθυνη Δήλωση-Βιογραφικό σημείωμα  
(υπόδειγμα Β2) 
β. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρ. 8 ν.1599/1986 - ΜΟΝΟ 
από εν ενεργεία αστυνομικούς –στρατιωτικούς 
(υπόδειγμα Γ2). 
γ. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρ. 8 ν.1599/1986 - ΜΟΝΟ 
από συνταξιούχους  αστυνομικούς -στρατιωτικούς 
(υπόδειγμα Δ). 
δ. ..…Φωτοαντίγραφ..  κατεχόμενου/ων τίτλων 
σπουδών 
ε. Μία (1) φωτογραφία. 
στ. Επιπλέον τα κάτωθι: 
…..…………………………………………………………… 
…. …………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
                              O/H   Α Ι Τ  …….        
 
 
 
 

 

ΘΕΣΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Β2 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Η παρούσα επέχει θέσει Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986) 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΑΦΟΡΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ 
 

Α΄ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΣΑΣ 
ΒΑΘΜΟΣ:…………………………………………ΜΗΤΡΩΟ:……………………………………………………… 
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………Όνομα……………………………………………. 
Όνομα πατέρα……………………………………………………….. Έτος γέν. ……………………………….. 
Τόπος γεννήσεως…………………………………………………………………………………………………… 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: …………………………………………………………………………………….. 
Δ/νση Υπηρεσίας (οδός-αριθμός Τ.Κ)…………………………………………………………………............. 
Δ/νση κατοικίας…………………………………………………………. Τ.Κ …………..……………………… 
Τηλ. Οικίας ……………… Τηλ. Εργασίας……………………… Κινητό τηλ.  …………………………….. 
Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)……………………………………………………………………… 
Είμαι συνταξιούχος:   ΝΑΙ               ΟΧΙ 
(Παρακαλούμε ενημερώστε μας σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω στοιχείων επικοινωνίας σας) 

Β΄ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΣΑΣ 
1.  Προπτυχιακές Σπουδές:      ΝΑΙ                              ΟΧΙ       
     Α.Ε.Ι.(Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.)/Σχολή/Τμήμα/Ειδικότητα: 
     α………..…………………………………………………………………………………………………………. 
      Πιστοποιητικό  ισοτιμίας  του   ΔΟΑΤΑΠ  (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ):    ΝΑΙ                      ΟΧΙ          
      (Για τίτλους Σπουδών που έχουν απονεμηθεί από πανεπιστήμια εξωτερικού) 
      β………..……………………………………………………………………………………………………………. 
     Πιστοποιητικό  ισοτιμίας  του   ΔΟΑΤΑΠ  (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ):    ΝΑΙ                      ΟΧΙ          
      (Για τίτλους Σπουδών που έχουν απονεμηθεί από πανεπιστήμια εξωτερικού) 
2.  Μεταπτυχιακές  Σπουδές:       ΝΑΙ                                   ΟΧΙ         
      Α.Ε.Ι. .(Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.)/Σχολή/Τμήμα/Ειδικότητα: 
     α………..……………………………………………………………………………………………………………… 
       Πιστοποιητικό  ισοτιμίας  του   ΔΟΑΤΑΠ  (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ):    ΝΑΙ                      ΟΧΙ          
       (Για τίτλους Σπουδών που έχουν απονεμηθεί από πανεπιστήμια εξωτερικού) 
      β………..……………………………………………………………………………………………………………… 
     Πιστοποιητικό  ισοτιμίας  του   ΔΟΑΤΑΠ  (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ):   ΝΑΙ                           ΟΧΙ          
     (Για τίτλους Σπουδών που έχουν απονεμηθεί από πανεπιστήμια εξωτερικού) 
3. Διδακτορικό:  ΝΑΙ                 ΟΧΙ 
     Α.Ε.Ι. .(Πανεπιστήμιο-Τ.Ε.Ι.)/Σχολή/Τμήμα/Θέμα: 
     α………..……………………………………………………………………………………………………………… 
    Πιστοποιητικό  ισοτιμίας  του   ΔΟΑΤΑΠ  (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ):    ΝΑΙ                      ΟΧΙ          
      (Για τίτλους Σπουδών που έχουν απονεμηθεί από πανεπιστήμια εξωτερικού) 
     β………..……………………………………………………………………………………………………………… 
     Πιστοποιητικό  ισοτιμίας  του   ΔΟΑΤΑΠ          ΝΑΙ                  ΟΧΙ 
     (Για τίτλους Σπουδών που έχουν απονεμηθεί από πανεπιστήμια εξωτερικού) 
4.  Μετεκπαιδεύσεις- Σεμινάρια: ΝΑΙ            ΟΧΙ                   Εσωτερικό                Εξωτερικό              
       α. Αντικείμενο:………………………………… …………………………………………………………………… 
      β. Διάρκεια Φοίτησης:……………………………………………………………………………………………… 
       γ. Ασχολείστε υπηρεσιακά με το αντικείμενο στο οποίο μετεκπαιδευτήκατε;  ΝΑΙ                ΟΧΙ  
5.Ποιο μάθημα επιθυμείτε να διδάξετε:……………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.  Συγγραφικό έργο - αρθογραφία ( Τίτλος - εκδότης- χρονολογία έκδοσής - κ.λπ.) που έχει 
δημοσιευτεί: ……………………………………………………………… ………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
7.Διδακτική πείρα –  εμπειρία:…………...………………………………………………………………………….. 
……. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 ……. ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………….……………………………………………………………………………………… 
 
 
Γ.  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ-ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΤΕ: 
α.  Καθήκοντα:…….………………………………………………………………………………………………………     
β. Ασχολείστε/ασχοληθήκατε υπηρεσιακά με το αντικείμενο του μαθήματος που επιθυμείτε να 

διδάξετε;          
……………………………………………………………………………………………………………………............ 

γ. Έτη Υπηρεσίας στη συγκεκριμένη θέση:……………………………………………………………………….        
Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του ν. 1599/1986 περί ψευδούς δηλώσεως,  ότι τα 
παραπάνω στοιχεία είναι πραγματικά και πλήρη και ότι θα προσκομίσω έγκυρα δικαιολογητικά εφ΄ 
όσον μου ζητηθούν.                                                                                                                        

                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                          Αχαρνές, …………………2019 

                                                                                                                         Ο/Η   Δηλ ………… 
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       ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ2 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 ν.1599/1986) 
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ) 

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 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  
Ημερομηνία γέννησης(1):   
Τόπος Γέννησης:  
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  
Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από της διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
1) Έχω αποφοιτήσει ευδόκιμα από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών 
2)  Έχω αποφοιτήσει ευδόκιμα από τη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας 
3)  Έχω αξιολογηθεί ως «Εξαίρετος» κατά τα τελευταία τρία έτη  
4) Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου και ούτε έχει περιέλθει σε γνώση μου γεγονός που να αμφισβητεί 

ότι κατέχω εξαιρέτως τα ουσιαστικά προσόντα του βαθμού μου και ούτε υπάρχουν στο πρόσωπό μου 
ελαττώματα ή ελλείψεις που να εμποδίζουν την εξαίρετη κατοχή των αναφερομένων ουσιαστικών 
προσόντων 

5) Έχω κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση, καθόσον δεν έχω ενημερωθεί 
ότι κρίθηκα δυσμενώς 

6) Δεν έχω τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή και ούτε έχω παραπεμφθεί ενώπιον Πειθαρχικού 
Συμβουλίου 

7) Ενημερώθηκα ότι τα στοιχεία ταυτότητάς μου θα τηρηθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο της Σχολής 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  7Α , παρ. α  του ν. 2472 της 
9/10-4-1977,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 παρ. 3 του ν.2915 της 28/29-05-2001 

8) Τα αναγραφόμενα στην Αίτηση, στο Έντυπο Ατομικών και Επαγγελματικών Στοιχείων και στο      
Βιογραφικό μου Σημείωμα είναι ακριβή, αληθή, πραγματικά και πλήρη 

9) Τα παραπάνω αναγραφόμενα στοιχεία είναι ακριβή, αληθή, πραγματικά και πλήρη και ότι δέχομαι όπως 
επανεξετασθεί τυχόν διορισμός μου σε περίπτωση που τα όσα αναφέρω δεν αποδειχθούν ακριβή, αληθή, 
πραγματικά και πλήρη. 
                                                                                                                                                             Ημερομηνία:…………………2019 

                                                                                                                                                               Ο – Η Δηλ…….. 
 
 
                                                                                                                                                             (Υπογραφή) 

 
                                                                                                                                                            
(1) Αναγράφεται ολογράφως.  
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του  ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.” 

(3) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 
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                                                                                                                            ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ’ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 ν.1599/1986) 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ- ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ) 
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 ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  
Ημερομηνία γέννησης(1):  
Τόπος Γέννησης:  
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  
Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Δ/νση Ηλ/κού.Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από της 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
1) ………Πληρώ τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και δεν εμπίπτω στα κωλύματα διορισμού 

αυτού, (ΚΕΦ. Α΄ ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. Α - 26/9-2-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι: 
 Δεν εμπίπτω στις διατάξεις του άρθρ.8  του ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. Α - 26/9-2-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 Έχω  την Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 Έχω υγεία και αρτιμέλεια που μου επιτρέπουν την άσκηση των διδακτικών καθηκόντων που αιτούμαι να μου 

ανατεθούν και εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω δεν πάσχω από λοιμώδη η μεταδοτικά νοσήματα. 
2) Έχω / Δεν έχω αποστρατευτεί ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία  μου 
3)  Διαθέτω: α) επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο που αιτούμαι – επιθυμώ να διδάξω η οποία 

προκύπτει από την Υπηρεσία μου στο Σώμα και την επιμόρφωση στο ίδιο αντικείμενο και β) διδακτική ικανότητα και 
πείρα  

4) ………κατέχω δημόσια θέση, κατηγορία……………………… βαθμός……………………. κατεχόμενη οργανική θέση, 
………………………………………………………………………………..……έχω υπόψη τους περιορισμούς των ν. 1256/1982 
και 1305/1982, (Περί πολυθεσίας) και θα προσκομίσω εντός της προθεσμίας που θα ορισθεί, απόφαση του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Υπηρεσίας μου, με την οποία θα μου επιτρέπεται η διδακτική απασχόλησή μου στην 
Υπηρεσία σας.(Σε περίπτωση μη προσκόμισής της , αποδέχομαι να επανεξετασθεί ο τυχόν διορισμός μου). 

5) Τα αναγραφόμενα στην αίτηση, στο έντυπο Ατομικών και Επαγγελματικών Στοιχείων και το Βιογραφικό μου 
Σημείωμα είναι ακριβή, αληθή, πραγματικά και πλήρη. 

6) Ενημερώθηκα ότι τα στοιχεία ταυτότητάς μου θα τηρηθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο της Σχολής Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α, παρ. α του ν.2472 της 9/10-4-1977, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 παρ. 3 του ν. 2915 της 28/29-5-2001. 

7) Γνωρίζω τη διάταξη του άρθρου 20 «Απασχόληση συνταξιούχων» του ν. 4387/2016 «Ενιαίο σύστημα κοινωνικής 
ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». 

8) Τα παραπάνω αναγραφόμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή, πραγματικά και πλήρη και επιτρέπω προς 
επιβεβαίωση αυτών, την αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία σας των δικαιολογητικών που είναι δυνατό να 
αναζητηθούν, σε διαφορετική δε περίπτωση μη δυνάμενης αυτεπάγγελτης αναζήτησης θα προσκομίσω ο ίδιος  τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται προς επιβεβαίωση των όσων δηλώνω . Σε περίπτωση που τα ανωτέρω 
δηλούμενα δεν αποδειχθούν, όπως και σε περίπτωση μη προσκόμισης από μέρους μου των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών που μου ζητηθούν, εντός της προθεσμίας που θα μου ορισθεί, αποδέχομαι όπως επανεξετασθεί 
τυχόν διορισμός μου.  

                                                                                                              Ημερομηνία:……………………..2019 
                                                                                                                                   Ο – Η Δηλ………. 
 
 

                                                                              
                                                                                                                              (Υπογραφή)                                              

                                                                                                                                       
(1) Αναγράφεται ολογράφως.  
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του  ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.” 
(3) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΔΗΛΩΣΗ 

(Η παρούσα επέχει θέσει Υπεύθυνης Δήλωσης του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986) 

 
Επώνυμο:………………………….…………………… 
 Όνομα: …………………………………….………….. 
Πατρώνυμο:……………………………………………. 
Μητρώνυμο: ............................ ….…………..……….. 
Ημ. Γεννήσεως:........................………………………. 
Τόπος Γεννήσεως:…………………………………….. 
Αριθ. Δελτίου Ταυτότητας:…………………………. 
Ημερομηνία Έκδοσης: ........... ……………………… 
Υπηρεσία Έκδοσης:................ ………………………. 
Επάγγελμα :…………………………………………. 
Δ/νση Κατοικίας:  
Οδός/Αριθμός:......................... ………………………. 
Περιοχή/Τ.Κ:………………………………………….. 
Τηλέφωνα: Οικίας:………………………………….. 
                    Κινητό:………………………………….. 
                    Εργασίας:………………………………. 
                    Email:……………………………………. 
Μόνο για αστυνομικούς: 
Υπηρεσία : ...........................................................................
Δ/νση Υπηρεσίας:……………………………………. 
Περιοχή/Τ.Κ:………………………………………….. 
Τηλ. Υπηρεσίας:................................................................
 
«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται 
ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των 
πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του  ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε 
να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»  
Σύμφωνα με το αρθ.21. παρ. 1 του π.δ. 319/1995 το 
διορισμένο διδακτικό προσωπικό κατά το πρώτο τρίμηνο 
κάθε εκπαιδευτικού έτους δηλώνει αν επιθυμεί να συνεχίσει 
και το επόμενο έτος.  
 
 
 

Θεώρηση γνησίου υπογραφής 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ε΄ 
 

Προς 
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας/ 

Τμήμα Σπουδών,  
Λ. Θρακομακεδόνων 101 , 

Τ.Κ. 136 79 Αχαρνές Αττικής  
 

Δηλώνω ότι: 
1. Επιθυμώ να διορισθώ εκ νέου ως 

διδάσκων/ουσα στη Σχολή Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας κατά το επόμενο 
εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 στο μάθημα: 

        (αναγράφεται μόνο το μάθημα που διορισθήκατε κατά το 

προηγούμενο εκπαιδευτικό έτος 2019-2020). 

 
     .. …………………………………………………….. 
 
2. Ενημερώθηκα ότι τα στοιχεία ταυτότητας μου 

θα τηρηθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο της 
Σχολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Άρθρου 7Α, παρ. α του ν. 2472 της 9/10-4-977, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 παρ. 
3 του ν. 2915 της 28/29-5-2001. 

3. Δεν έχουν μεταβληθεί τα αρχικά δηλωθέντα, 
με την αίτησή μου, προσόντα μου και τα 
δηλωθέντα στα συνημμένα σε αυτή έγγραφα. 
Για οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει σε αυτά 
δεσμεύομαι για την άμεση ενημέρωσή σας. 

4.  Συμπληρωματικά επισυνάπτω: 
………………………………..……………………… 
……………………………….………………………. 
………………………………………………………. 
……………………………………………………… 

Παρατηρήσεις: 
…………………………………………………………… 
…………………………………….…………………….. 
………………………………………………………….. 

 
Αχαρνές...............................................2019 

Ο/Η ΔΗΛ…………. 
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