
   
 
 

 

 
 
 
 

 
 

ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΨΓΗ ΙΔΙΨΣΨΝ ΣΙ ΦΟΛΕ 
ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΤΛΑΚΨΝ ΑΠΟ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 
ΣΨΝ ΓΕΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΨΝ ΛΤΚΕΙΨΝ ΣΨΝ 

ΝΗΨΝ ΛΕΒΟΤ, ΦΙΟΤ, ΟΙΝΟΤΨΝ ΚΑΙ ΧΑΡΨΝ 
ΠΟΤ ΤΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ – ΔΗΛΨΗ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΕΙΦΑΝ 

ΣΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΕΣΟΤ 2017, Ε 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 74 

ΠΑΡΑΓΡΑΥΟ 4 ΣΟΤ Ν. 4485/2017, ΟΠΨ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 32 ΣΟΤ Ν. 4521/2018  

 

 
 

 

 

Πληροφορίες: 
 

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

πεδίο «Αναζήτηση Τπηρεσίας» 
 

2) Ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας 
www.hellenicpolice.gr 

www.astynomia.gr 
 

3) τα τηλέφωνα: 
 

                         ΑΘΗΝΑ: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ – ΜΑΩΟ 2018 
ΑΠΟ ΣΟ ΣΤΠΟΓΡΑΥΕΙΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ  

ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

213- 1520774 
213-
213- 

1520327 
1520169 

http://www.hellenicpolice.gr/
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ΘΕΜΑ: υμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών 
στις χολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
από υποψήφιους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των νήσων 

Λέσβου, Φίου, Οινουσών και Χαρών, που υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και 
συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017, σε υλοποίηση της 
διάταξης του άρθρου 74 παράγραφος 4 του Ν. 4485/2017 (Υ.Ε.Κ. Α’ 

114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 4521/2018 (Υ.Ε.Κ. Α’ 
38). 

 
 Ο ΑΡΦΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ  
  

 Έχοντας υπόψη: 
  

1.  Ση διάταξη του άρθρου 74 παράγραφος 4 του Ν. 4485/2017 (Υ.Ε.Κ. Α’ 
114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 4521/2018 (Υ.Ε.Κ. Α’ 
38). 

2.  Σο υπ’ αριθ. 2/39803 από 25-05-2018 όμοιο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους/ Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης. 

3.  Σο υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Υ.ΕΠ.13/127/7178 από 15-03-2018 έγγραφο της 

Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Σομέα/ Τπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

4.  Σην υπ’ αριθ. 6000/2/5950-ο’ από 17/05/2018 Προκήρυξη του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, με Α.Δ.Α.: ΨΨΒ0465ΦΘ7-Ψ1Ν. 

5.  Σην υπ’ αριθ. 6000/2/257/2018 κοινή απόφαση των Τπουργών  

Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
του Αναπλ. Τπουργού Εσωτερικών «Καθιέρωση ειδικού ποσοστού, καθ’ 
υπέρβαση εισαγομένων στις Αστυνομικές Σχολές, από υποψηφίους των 
Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσών 
και Ψαρών, που υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και συμμετείχαν στις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017, σε υλοποίηση της διάταξης του άρθρου 
74 παράγραφος 4 του Ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 
του Ν. 4521/2018». 

 

   

 
 

                          

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 29 Μαΐου 2018 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ   

ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ  
ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  
ΚΑΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ  ΠΡΟ: Ψς ο Πίνακας Αποδεκτών 
ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΨΣΕΡΟΤ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ 
ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ – ΓΡΑΥΕΙΟ 5ο 

 

Π. Κανελλόπουλου 4 – 101 77 ΑΘΗΝΑ  
Αρμ:   Α/Α΄ Θωμάς ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ   
Τ/Α’ Κωνσταντίνος ΥΑΝΟΤΡΓΙΑΚΗ  

Σηλέφωνο: 213 – 1520774  P.O.L. 1031251  
ΑΡΙΘ. ΠΡΨΣ: 6000/2/5950-ριβ’  
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Προκηρύσσουμε 
 

υμπληρωματικά τις κατωτέρω θέσεις στον ήδη προκηρυχθέντα, με την υπ’ αριθ. 
(4) σχετική, διαγωνισμό για την κατάταξη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην 

Ελληνική Αστυνομία και εισαγωγή τους στις χολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων,  
σε υλοποίηση της αναφερόμενης, στο υπ’ αριθ. (1) σχετικό, διάταξης, ως 
ακολούθως: 

 
I. ΠΟΟΣΟ, ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΙΑΓΟΜΕΝΨΝ 

 

1. Με την υπ’ αριθ. (5) σχετική καθορίστηκε το ειδικό ποσοστό θέσεων, 
επιπλέον του αριθμού εισαγομένων στις Αστυνομικές χολές του 

ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και επιπλέον του ποσοστού που 
καθορίζεται στην παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), από 
υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των νήσων 

Λέσβου, Φίου, Οινουσών και Χαρών που υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και 
συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017, σε υλοποίηση της 

διάταξης του άρθρου 74 παράγραφος 4 του Ν. 4485/2017, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 4521/2018, σε 1,5% επί του 
αριθμού εισαγομένων στις Αστυνομικές χολές το ακαδημαϊκό έτος 2017-

2018.   
  
2. Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ειδικό 

ποσοστό της παραγράφου 1 (1,5%) γίνεται στρογγυλοποίηση στην 
πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα, σε περίπτωση που προκύψει 

δεκαδικό υπόλοιπο που είναι μισό ή μεγαλύτερο από το μισό της 
ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην επόμενη ακέραιη 
μονάδα, ενώ αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της 

ακέραιης μονάδας, δε λαμβάνεται υπόψη, ακόμα και αν μηδενίζεται η 
θέση. 

  

3. τη συνέχεια, οι θέσεις που θα προκύψουν στη χολή Αστυφυλάκων θα 
επιμεριστούν σε υποψηφίους, που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές 

Εξετάσεις των ημερήσιων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) σε ποσοστό 95% και σε 
υποψηφίους Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), που διεκδίκησαν το 
κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων, σε ποσοστό 5%. ε περίπτωση που 

προκύψει δεκαδικό υπόλοιπο που είναι μισό ή μεγαλύτερο από το μισό 
της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην επόμενη ακέραιη 

μονάδα, ενώ αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της 
ακέραιης μονάδας, δε λαμβάνεται υπόψη, ακόμα και αν μηδενίζεται η 
θέση. 

  
4. Από τον αριθμό των εισαγομένων που καθορίζεται στους πίνακες της 

παραγράφου 6, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους/ες των 

ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν. 1481/1984 (ΥΕΚ Α΄-
152) «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, τέκνα αναπήρων και 

θυμάτων πολέμου κ.λπ.», και ποσοστό 4% προέρχεται από 
υποψήφιους/ες του άρθρου 42  παρ. 2 «γονείς και τέκνα τρίτεκνων 
οικογενειών». Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο 

ποσοστό της προηγούμενης περιόδου (10% και 4%) δε λαμβάνονται 
υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν 

συμπληρώνεται από υποψήφιους/ες των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 
42 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλύπτεται από 
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τους υποψηφίους/ες επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς).  
  

5. Κατόπιν των ανωτέρω, δεν προκύπτουν θέσεις για τους υποψηφίους των 
ΕΠΑ.Λ. που υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και συμμετείχαν στις 

Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017 και διεκδίκησαν το κοινό ειδικό 
ποσοστό θέσεων για τα ΕΠΑ.Λ. στα Λύκεια των προαναφερομένων νήσων. 

  

6. Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα συμμετοχής και 
κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται ως ακολούθως: 

 

i.  ΦΟΛΗ ΑΣΤΥΤΛΑΚΨΝ 
 

Α΄  ΙΔΙΨΣΕ ΤΠΟΧΗΥΙΟΙ/Ε ΠΟΤ ΕΞΕΣΑΘΗΚΑΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΣΗ Γ΄ 

ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Ε ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕ ΣΟ ΝΕΟ 
ΤΣΗΜΑ, ΣΟ 2017 ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΤΝ ΜΕΡΟ ΣΙ ΑΝΣΙΣΟΙΦΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΡΕΦΟΝ ΕΣΟ (ΦΨΡΙ ΝΕΑ ΕΞΕΣΑΗ) 
 

ΙΔΙΨΣΕ ΤΠΟΧΗΥΙΟΙ/Ε ΜΕ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟ ΕΣΟ ΕΞΕΣΑΗ ΣΟ 2017 

α. Με σειρά επιτυχίας 4 

 ΤΝΟΛΟ 4 

 
 

ii.  ΦΟΛΗ ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ 

 
Α΄  ΙΔΙΨΣΕ ΤΠΟΧΗΥΙΟΙ/Ε ΠΟΤ ΕΞΕΣΑΘΗΚΑΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΣΗ Γ΄ 
ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Ε ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕ ΣΟ ΝΕΟ 

ΤΣΗΜΑ, ΣΟ 2017 ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΤΝ ΜΕΡΟ ΣΙ ΑΝΣΙΣΟΙΦΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 
ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΡΕΦΟΝ ΕΣΟ (ΦΨΡΙ ΝΕΑ ΕΞΕΣΑΗ) 

 

ΙΔΙΨΣΕ ΤΠΟΧΗΥΙΟΙ/Ε ΜΕ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟ ΕΣΟ ΕΞΕΣΑΗ ΣΟ 2017 

α. Με σειρά επιτυχίας 1 

 ΤΝΟΛΟ 1 

 

II. ΟΡΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΗ ΣΨΝ ΚΑΘ’ ΤΠΕΡΒΑΗ ΠΡΟΚΗΡΤΦΘΕΙΨΝ ΘΕΕΨΝ 
 

1. Οι υποψήφιοι/ες που εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 

74 παράγραφος 4 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4521/2018 (Α’ 38) κρίνονται από το 
Τπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αρχικά με το σύστημα 

του άρθρου 39 παρ. 33 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την 

εισαγωγή τους στην οικεία χολή, κρίνονται με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 
(5) Κοινής Τπουργικής Απόφασης και την παρούσα συμπληρωματική 
προκήρυξη.   

  
2. υνεπώς, οι δικαιούχοι υποψήφιοι θα κριθεί αρχικά αν εισάγονται ως 

υποψήφιοι με το σύστημα του άρθρου 39 παρ. 33 του ν.4186/2013 (Α΄ 

193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (ΦΨΡΙ ΕΞΕΣΑΕΙ – 10% - 
ΤΠΟΧΗΥΙΟΙ ΠΟΤ ΤΜΜΕΣΕΙΦΑΝ ΣΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

ΣΟΤ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΛ ΣΟ 2017) διαγωνιζόμενοι με τους υπόλοιπους 
υποψήφιους σε πανελλαδικό επίπεδο. ε περίπτωση μη επιτυχίας, θα 
διεκδικήσουν τις ανωτέρω περιγραφείσες θέσεις, οι οποίες 
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επιφυλάσσονται αποκλειστικά γι’ αυτούς. 
  

3. Δεν υφίσταται διαφοροποιημένη μοριοδότηση των υποψηφίων ανάλογα με 
την τοποθεσία, στην οποία βρισκόταν το Λύκειο στο οποίο υπέβαλαν 

αίτηση – δήλωση και συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 
2017. 

  

4. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας οι υποψήφιοι που 
συμμετείχαν στις επαναληπτικές εξετάσεις του επτεμβρίου, διότι η 
διάταξη του άρθρου 13Α παρ. 3 του Ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε με 

το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 4468/2017, δεν εφαρμόζεται στις Αστυνομικές 
χολές. 

  
5. Οι διατάξεις της παρούσας δεν ισχύουν αναδρομικά, δεν θεμελιώνουν 

δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών και δεν δημιουργούν δικαίωμα 

αναδρομικών κρίσεων και προαγωγών, σε καμία περίπτωση.  

  
6. ε περίπτωση μη πλήρωσης ή κένωσης των καθ’ υπέρβαση θέσεων και 

εφόσον δεν υφίστανται επιλαχόντες δικαιούχοι υποψήφιοι, αυτές (οι 
θέσεις) δεν θα καλύπτονται από υποψήφιους άλλων κατηγοριών. 

 
ΙΙI.  ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΨΝ 

 
1. Δικαίωμα διεκδίκησης των καθ’ υπέρβαση προκηρυχθεισών θέσεων στις 

χολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, έχουν άνδρες και γυναίκες, 

Έλληνες πολίτες ή  ομογενείς  από  τη  Βόρειο Ήπειρο,  την  Κύπρο  και 
την Σουρκία, υποψήφιοι των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων των νήσων 

Λέσβου, Φίου, Οινουσών και Χαρών που υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και 
συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017 και συμμετέχουν 
κατά το τρέχον σχολικό έτος στις διαδικασίες εισαγωγής στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, με το σύστημα του άρθρου 39 παρ. 33 του 
ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (ΦΨΡΙ 
ΕΞΕΣΑΕΙ – 10% - ΤΠΟΧΗΥΙΟΙ ΠΟΤ ΤΜΜΕΣΕΙΦΑΝ ΣΙ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΣΟΤ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΛ ΣΟ 2017).  Οι 
ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, αποκτούν 

αυτοδίκαια την Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταξή τους.  
  
2. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα που 

περιγράφονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 4/1995 (Α’ 1), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και στο κεφάλαιο ΙΙ της υπ’ αριθ. (4) 

προκήρυξης. 
  
3. Οι δικαιούχοι υποψήφιοι που υπέβαλαν ήδη αίτηση συμμετοχής στο 

πλαίσιο της υπ’ αριθ. (4) προκήρυξης δεν θα υποβάλουν εκ νέου 
αίτηση. 

  

4. Οι δικαιούχοι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, αλλά 
εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις της υπ’ αριθ. (1) σχετικής, 

υπενθυμίζεται ότι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής 
έως την 15:00 ώρα της 06/06/2018, όπως ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 
(4) προκήρυξη. 
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ΙV.  ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

 
1. Για όσα ζητήματα δεν αναφέρονται στην παρούσα, ισχύ έχουν τα 

προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. (4) προκήρυξη. 
  
2. Η παρούσα να αποσταλεί, από τη Διεύθυνση Αστυνομικού 

Προσωπικού/Α.Ε.Α, στις Τπηρεσίες που εμφαίνονται στο συνημμένο 
πίνακα αποδεκτών. Επιπλέον, με μέριμνα του Συπογραφείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας να εκτυπωθούν πενήντα (50) αντίτυπα για 

εσωτερική διανομή από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. 
  

3. Σο Γραφείο Σύπου και Δημοσίων χέσεων, παρακαλείται να δημοσιεύσει 
την παρούσα στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.hellenicpolice.gr. 

 Επισημειωτικά γνωρίζεται ότι η προκήρυξη θα εμφανίζεται και στην 
ιστοσελίδα: «diavgeia.gov.gr». 

 
 

 

 Ο  ΑΡΦΗΓΟΣ 

 Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ 

 Αντιστράτηγος 

http://www.hellenicpolice.gr/
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΨΝ ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 

Α/Α ΑΠΟΔΕΚΣΕ 

1. Τπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων/Δ-νση 
Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. (Για διανομή στις Δ/σεις Β/θμιας 
Εκπαίδευσης, τα ημερήσια Γενικά Λύκεια και ημερήσια ΕΠΑ.Λ. 
της Φώρας).  

2. Τπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων/Δ-νση 
Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Π.Ο.Δ.Ε.), 
«Για διανομή στα Λύκεια του εξωτερικού». 

3. Τπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

4. Τπουργείο Εσωτερικών / Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και 
Σοπικής Αυτοδιοίκησης (Για ενημέρωση των Ο.Σ.Α.). 

5. Τπουργείο Εξωτερικών (Για ενημέρωση των Πρεσβειών και των 
Προξενείων). 

6. Τπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης/Γενική Διεύθυνση Εργασίας και Ένταξης στην 
Απασχόληση/ Δ-νση Απασχόλησης. 

7. Τπουργείο Τγείας (Για την ενημέρωση των Δημόσιων 
Νοσοκομείων και των Κέντρων Χυχικής Τγείας της Φώρας, 
προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα οι υποψήφιοι/ες για τις 
εργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις τους). 

8. Τπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων/ Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού. 

9. 
 

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Για διανομή 
στα κατά τόπους Γραφεία Ο.Α.Ε.Δ.).  

10. Γ.Ε.ΕΘ.Α / Β΄ Κλάδος/Β2/1/Σμ.Εθν.τρατ.Εκπ/σης-
Διακλαδικών χολών (Για διανομή στα Α..Ε.Ι. – Α...Τ.).                                                             

11. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού χεδιασμού/ 
Τπουργείο Εσωτερικών. 

12. Αρχηγείο Πυροσβεστικού ώματος / Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων 

13. Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού – Σμήμα Κατώτερου 
Αστυνομικού Προσωπικού – Γραφείο 5ο (Για εσωτερική διανομή). 

 
Σα ανωτέρω Τπουργεία και Υορείς, παρακαλούνται όπως γνωρίσουν στις 
υφιστάμενες Τπηρεσίες τους ότι η προκήρυξη εμφαίνεται στην ιστοσελίδα της 

Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr και στην ιστοσελίδα: «diavgeia.gov.gr», 
απ’ όπου μπορούν να εκτυπώσουν αντίτυπα και να τα διανείμουν ανάλογα. 
 
 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Γραφείο κ. Αναπλ. Τπουργού. 
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Σάξης. 
3. Γραφεία κ.κ. Αρχηγού-Τπαρχηγού-Προϊσταμένου Επιτελείου - Γενικών Επιθεωρητών -

Προϊσταμένων Κλάδων/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 
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