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ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 6502/2/52- γ΄                          Α∆Α :  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ 
ΣΧΟΛΗ   ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 
       

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η    
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 
 

I. ΓENIKA 
 
        α. Η Σχολή Αστυφυλάκων είναι Ανωτέρα Σχολή υπερδιετούς κύκλου σπουδών, που 
ανήκει στην ανώτερη βαθµίδα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, εδρεύει στην Κοµοτηνή 
του Νοµού Ροδόπης, λειτουργεί σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας και υπάγεται στην 
Αστυνοµική Ακαδηµία. 
        β. Τµήµατα ∆οκίµων Αστυφυλάκων (Τ.∆.Α.) λειτουργούν στις πόλεις του 
∆ιδυµοτείχου, της Κοµοτηνής και του Ρεθύµνου. 
        γ. Η Σχολή Αστυφυλάκων/Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου λαµβάνοντας 
υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του Άρθρου 41 παρ. 9 και 10 του Ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Α΄-152/8-10-
1984) «Οργανισµός Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης», όπως ισχύει. 

2. Του Ν.2800/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄-41/29-2-2000) « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών 
Υ.∆.Τ. σύσταση Α.Ε.Α. και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει». 

3. Του Ν.4249/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ -73/24-03-2014) «Αναδιοργάνωση της 
Ελληνικής Αστυνοµίας κ.λ.π.», όπως ισχύει.  

4. Του Π.∆. 178/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ -281/31-12-2014) «Οργάνωση Υπηρεσιών 
Ελληνικής Αστυνοµίας», όπως ισχύει.  

5. Του Π.∆. 352/1995 «Οργανισµός Σχολής Αστυφυλάκων» όπως ισχύει. 
6. Του Άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής 

∆ιαδικασίας και άλλες ∆ιατάξεις» 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», όπως ισχύουν. 

7. Της υπ’ αριθµ 8004/15/10-δ΄ από 03-01-2018 (Φ.Ε.Κ. Β΄ - 70/19-01-
2018 Κοινής Απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονοµικών «Καθορισµός ωριαίας αποζηµίωσης του διδακτικού 
προσωπικού των Σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας».   

8. Της υπ΄αριθµ. 652 από 10-03-2016 Εγκυκλίου της Γενικής Γραµµατείας 
Ισότητας των Φύλων. 

9. Της υπ’ αριθµ. 1728/19/1291167 από 18-06-2019 ∆ιαταγής του 
Α.Ε.Α./∆/νση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/ Τµήµα 
Εκπαιδεύσεων. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
την πρόσληψη µε επιλογή, διδακτικού προσωπικού µε ωριαία αποζηµίωση για κάλυψη 
των εκπαιδευτικών αναγκών τους, και καλούν αυτούς/-ες που επιθυµούν να διδάξουν 
κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019 - 2020 όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση.   
 

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ 
 

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

     α) Να πληρούν τα προβλεπόµενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και να 
µην εµπίπτουν στα κωλύµατα διορισµού αυτού (Κεφ. Α΄ Ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α΄ 
- 26/9-2-2007),όπως ισχύει, ήτοι: 

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

• Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα. 

• Να µην εµπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 3528/2007 
(ΦΕΚ Α-26/09-02-2007), όπως 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. 

β) Να µην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η 
∆εκεµβρίου του έτους διορισµού τους. 
γ) Σε περίπτωση που κατέχουν δηµόσια θέση, να µην υπόκεινται στους 
περιορισµούς των νόµων περί πολυθεσίας.                                                                                                                        
δ) 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, µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσης προκήρυξης για τα απαιτούµενα 
ειδικά προσόντα. 
ε) Οι  υποψήφιοι/-ες εν ενεργεία Αστυνοµικοί θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί 
ως «εξαίρετοι» κατά τα τρία τελευταία έτη (σε περίπτωση που δεν έχουν λόγω 
πραγµατικού χρόνου υπηρεσίας αξιολογηθεί για τρία έτη θα πρέπει να έχουν 
αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» είτε κατά το τελευταίο έτος, είτε κατά τα δύο 
τελευταία έτη).    
στ) Οι υποψήφιοι/-ες εν ενεργεία Αστυνοµικοί θα πρέπει να έχουν κριθεί 
ευµενώς από τα αρµόδια Συµβούλια κατά την τελευταία κρίση. 
ζ) Οι υποψήφιοι/-ες εν ενεργεία Αστυνοµικοί να µην έχουν τιµωρηθεί για 
πειθαρχικά παραπτώµατα. 
η) Οι υποψήφιοι/-ες εν συντάξει Αστυνοµικοί και Στρατιωτικοί  θα πρέπει να 
έχουν αποστρατευτεί ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους. 
θ) Οι υποψήφιοι/-ες εν συντάξει Αστυνοµικοί, Στρατιωτικοί και Λιµενικοί θα 
πρέπει να διαθέτουν επαγγελµατική πείρα και µόρφωση στο γνωστικό 
αντικείµενο που επιθυµούν – αιτούνται να διδάξουν, η οποία να προκύπτει 
από την Υπηρεσία τους στο αντίστοιχο Σώµα και την  επιµόρφωσή τους στο ίδιο 
αντικείµενο και να διαθέτουν διδακτική ικανότητα και πείρα. 
ι) Όπου αναφέρονται Αστυνοµικοί στην προκήρυξη, συµπεριλαµβάνονται και 
οι Ειδικοί Φρουροί και οι Συνοριακοί Φύλακες. 
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     2. Η Σχολή Αστυφυλάκων/Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου  προκηρύσσει 
προς κάλυψη, τις κατωτέρω θέσεις διδακτικού προσωπικού (τακτικών – 
αναπληρωµατικών – βοηθών), στα ακόλουθα µαθήµατα:   
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΘΜΟ (Α΄ & Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ) 
 Τακτικοί Αναπληρωτές Βοηθοί 

Μάθηµα: Ουσιαστικό Ποινικό ∆ίκαιο 1 3  

Μάθηµα: ∆ικονοµικό Ποινικό ∆ίκαιο – 
Εφαρµογή ποινικών υποθέσεων  

Ενότητα – Αντικείµενο: ∆ικονοµικό Ποινικό 
∆ίκαιο 

1 3 - 

Μάθηµα: ∆ικονοµικό Ποινικό ∆ίκαιο – 
Εφαρµογή ποινικών υποθέσεων 

Ενότητα – Αντικείµενο: Εφαρµογή ποινικών 
υποθέσεων 

1 3 - 

Μάθηµα: Αστυνοµικό ∆ίκαιο 1 3 - 
Μάθηµα: Στοιχεία Συνταγµατικού ∆ικαίου - 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και Στοιχεία ∆ιοικητικού 
∆ικαίου 

Ενότητα – Αντικείµενο: Στοιχεία 
Συνταγµατικού ∆ικαίου - Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

1 3 - 

Μάθηµα: Στοιχεία Συνταγµατικού ∆ικαίου - 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και Στοιχεία ∆ιοικητικού 
∆ικαίου 

Ενότητα – Αντικείµενο: Στοιχεία ∆ιοικητικού 
∆ικαίου 

1 3 - 

Μάθηµα: Θέµατα ∆ηµόσιας Ασφάλειας (Γενικό 
Μέρος – Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι) 

1 3 - 

Μάθηµα: Θέµατα Γενικής Αστυνόµευσης - 
Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι 

1 3 - 

Μάθηµα: Θέµατα Τροχαίας – Ειδικοί Ποινικοί 
Νόµοι 

1 3 - 

Μάθηµα: Επιστηµονική Αστυνοµία – Στοιχεία 
Ιατροδικαστικής  

Ενότητα – Αντικείµενο: Επιστηµονική 
Αστυνοµία 

1 3 - 

Μάθηµα: Επιστηµονική Αστυνοµία – Στοιχεία 
Ιατροδικαστικής  

Ενότητα – Αντικείµενο: Στοιχεία 
Ιατροδικαστικής 

1 3 - 

Μάθηµα: Εγκληµατολογία – Ανακριτική 
Ενότητα – Αντικείµενο: Εγκληµατολογία 

1 3 - 

Μάθηµα: Εγκληµατολογία – Ανακριτική 
Ενότητα – Αντικείµενο: Ανακριτική 

1 3 - 

Μάθηµα: Οπλοτεχνική – Σκοποβολή 1 3 4 

Μάθηµα: Αυτοάµυνα – Αυτοπροστασία 
Ενότητα – Αντικείµενο: Αυτοάµυνα 

1 2 4 

Μάθηµα: Αυτοάµυνα – Αυτοπροστασία 
Ενότητα – Αντικείµενο: Αυτοπροστασία 

1 2 4 

Μάθηµα: Πληροφορική 2 2 2 

Μάθηµα: Ξένη Γλώσσα 2 3 - 
Μάθηµα: Κοινά Ευρωπαϊκά Πρότυπα Φύλαξης 1 3 - 
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Συνόρων 
 

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟ (Α΄ & Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ) 
 Τακτικοί Αναπληρωτές Βοηθοί 

Μάθηµα: Σωµατική αγωγή – Αθλητισµός 2 4 - 
Μάθηµα: Κοινωνική και Επαγγελµατική Αγωγή – 
∆εοντολογία – ∆ηµόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία 

Ενότητα – Αντικείµενο: Κοινωνική και 
Επαγγελµατική Αγωγή – ∆εοντολογία 

1 2 - 

Μάθηµα: Κοινωνική και Επαγγελµατική Αγωγή – 
∆εοντολογία – ∆ηµόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία 
Ενότητα – Αντικείµενο: ∆ηµόσιες Σχέσεις και 

Επικοινωνία 

1 2 - 

Μάθηµα: Πρώτες βοήθειες –Υγιεινή Προσωπικού 1 2 - 
Μάθηµα: Στοιχεία Αστικού ∆ικαίου 1 2 - 
Μάθηµα: Στοιχεία Κοινοτικού ∆ικαίου 1 2 - 

 
Όπου δεν αναφέρεται ρητά ως προϋπόθεση η ιδιότητα που απαιτείται για την 
επιλογή των υποψηφίων, θεωρείται ότι η επιλογή θα γίνεται από 
υποψηφίους/-ες προερχόµενους από όλες τις κατηγορίες υποψηφίων 
(ιδιώτες/ιδες, ∆ηµοσίους Υπαλλήλους, Αστυνοµικούς εν ενεργεία και εν 
συντάξει, κλπ). 
 
Τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων είναι τα 
ακόλουθα :  

 
1. Ουσιαστικό Ποινικό ∆ίκαιο: 
     Να κατέχουν Πτυχίο Νοµικού Τµήµατος  Νοµικής Σχολής ηµεδαπού Πανεπιστηµίου 
ή Ισότιµου Τµήµατος αναγνωρισµένου αλλοδαπού Πανεπιστηµίου.  
�Σε περίπτωση µη κάλυψης εν όλω ή εν µέρει των προκηρυχθεισών θέσεων από 
υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης όσων 
θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν µε υποψήφιους/-ες πτυχιούχους 
άλλων ηµεδαπών Τµηµάτων ή Σχολών Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ισότιµων Τµηµάτων 
αναγνωρισµένων αλλοδαπών Πανεπιστηµίων, των οποίων το αντικείµενο του πτυχίου 
είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο του εν λόγω µαθήµατος.   

 
2. ∆ικονοµικό Ποινικό ∆ίκαιο – Εφαρµογή ποινικών υποθέσεων: 
   α)  Για το αντικείµενο του ∆ικονοµικού Ποινικού ∆ικαίου:  
     Να κατέχουν Πτυχίο Νοµικού Τµήµατος  Νοµικής Σχολής ηµεδαπού Πανεπιστηµίου 
ή Ισότιµου Τµήµατος αναγνωρισµένου αλλοδαπού Πανεπιστηµίου. 
�Σε περίπτωση µη κάλυψης, εν όλω ή εν µέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από 
υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, 
όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, µε υποψήφιους/-ες πτυχιούχους 
άλλων ηµεδαπών Τµηµάτων ή Σχολών Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ισότιµων Τµηµάτων 
αναγνωρισµένων αλλοδαπών Πανεπιστηµίων, των οποίων το αντικείµενο του πτυχίου 
είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο του εν λόγω µαθήµατος. 
    β)  Για το αντικείµενο της Εφαρµογής Ποινικών Υποθέσεων»:  

� εν ενεργεία Αστυνοµικοί.  
� εν συντάξει Αστυνοµικοί. 
 

3. Αστυνοµικό ∆ίκαιο: 
     Να είναι:  

� εν ενεργεία Αστυνοµικοί.  
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� εν συντάξει Αστυνοµικοί. 
 

4. Στοιχεία Συνταγµατικού ∆ικαίου Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα - Στοιχεία 
∆ιοικητικού ∆ικαίου:  
     α) Στοιχεία Συνταγµατικού ∆ικαίου Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα:  
     Να κατέχουν Πτυχίο Νοµικού Τµήµατος  Νοµικής Σχολής ηµεδαπού Πανεπιστηµίου 
ή Ισότιµου Τµήµατος αναγνωρισµένου αλλοδαπού Πανεπιστηµίου. 
�Σε περίπτωση µη κάλυψης, εν όλω ή εν µέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από 
υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, 
όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, µε υποψήφιους/-ες πτυχιούχους 
άλλων ηµεδαπών Τµηµάτων ή Σχολών Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ισότιµων Τµηµάτων 
αναγνωρισµένων αλλοδαπών Πανεπιστηµίων, των οποίων το αντικείµενο του πτυχίου 
είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο του εν λόγω µαθήµατος. 
     β) Στοιχεία ∆ιοικητικού ∆ικαίου:  
     Να κατέχουν Πτυχίο Νοµικού Τµήµατος  Νοµικής Σχολής ηµεδαπού Πανεπιστηµίου 
ή Ισότιµου Τµήµατος αναγνωρισµένου αλλοδαπού Πανεπιστηµίου. 
�Σε περίπτωση µη κάλυψης, εν όλω ή εν µέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από 
υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, 
όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, µε υποψήφιους/-ες πτυχιούχους 
άλλων ηµεδαπών Τµηµάτων ή Σχολών Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ισότιµων Τµηµάτων 
αναγνωρισµένων αλλοδαπών Πανεπιστηµίων, των οποίων το αντικείµενο του πτυχίου 
είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο του εν λόγω µαθήµατος. 
 
5. Θέµατα ∆ηµόσιας Ασφάλειας (Γενικό Μέρος – Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι): 
     Να είναι: 

� εν ενεργεία Αστυνοµικοί   
� εν συντάξει Αστυνοµικοί. 
 

6. Θέµατα Γενικής Αστυνόµευσης Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι: 
     Να είναι: 

� εν ενεργεία Αστυνοµικοί  
� εν συντάξει Αστυνοµικοί. 
 

7. Θέµατα Τροχαίας – Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι: 
     Να είναι: 

� εν ενεργεία Αστυνοµικοί  
� εν συντάξει Αστυνοµικοί. 
 

8. Επιστηµονική Αστυνοµία – Στοιχεία Ιατροδικαστικής 
     α) Επιστηµονική Αστυνοµία: 
     Να είναι: 

� εν ενεργεία Αστυνοµικοί  
� εν συντάξει Αστυνοµικοί. 

     β) Στοιχεία Ιατροδικαστικής: 
     Να κατέχουν Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ηµεδαπού Πανεπιστηµίου µε ειδικότητα ή 
άνευ ειδικότητας,  ή Ισότιµου Τµήµατος αναγνωρισµένου αλλοδαπού Πανεπιστηµίου. 
�Σε περίπτωση µη κάλυψης, εν όλω ή εν µέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από 
υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, 
όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, µε υποψήφιους/-ες πτυχιούχους 
άλλων ηµεδαπών Τµηµάτων ή Σχολών Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ισότιµων Τµηµάτων 
αναγνωρισµένων αλλοδαπών Πανεπιστηµίων, των οποίων το αντικείµενο του πτυχίου 
είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο του εν λόγω µαθήµατος. 
 
9. Εγκληµατολογία – Ανακριτική: 
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     α) Εγκληµατολογία:  
     Να κατέχουν Πτυχίο Νοµικού Τµήµατος  Νοµικής Σχολής ηµεδαπού Πανεπιστηµίου 
ή Ισότιµου Τµήµατος αναγνωρισµένου αλλοδαπού Πανεπιστηµίου. 
�Σε περίπτωση µη κάλυψης, εν όλω ή εν µέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από 
υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, 
όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, µε υποψήφιους/-ες πτυχιούχους 
άλλων ηµεδαπών Τµηµάτων ή Σχολών Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ισότιµων Τµηµάτων 
αναγνωρισµένων αλλοδαπών Πανεπιστηµίων, των οποίων το αντικείµενο του πτυχίου 
είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο του εν λόγω µαθήµατος.  
     β) Ανακριτική:  
     Να κατέχουν Πτυχίο Νοµικού Τµήµατος  Νοµικής Σχολής ηµεδαπού Πανεπιστηµίου 
ή Ισότιµου Τµήµατος αναγνωρισµένου αλλοδαπού Πανεπιστηµίου. 
�Σε περίπτωση µη κάλυψης, εν όλω ή εν µέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από 
υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, 
όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, µε υποψήφιους/-ες πτυχιούχους 
άλλων ηµεδαπών Τµηµάτων ή Σχολών Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ισότιµων Τµηµάτων 
αναγνωρισµένων αλλοδαπών Πανεπιστηµίων, των οποίων το αντικείµενο του πτυχίου 
είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο του εν λόγω µαθήµατος. 
 

 
10. Οπλοτεχνική – Σκοποβολή: 

Να είναι: 
� εν ενεργεία και εν συντάξει Αστυνοµικοί. 
� εν ενεργεία και εν συντάξει Στρατιωτικοί και Λιµενικοί. 

  
 

11. Αυτοάµυνα – Αυτοπροστασία: 
α) Αυτοάµυνα: 
     Να είναι: 

� εν ενεργεία Αστυνοµικοί και εν συντάξει Αστυνοµικοί. 
� εν ενεργεία και εν συντάξει Στρατιωτικοί και Λιµενικοί. 

 
      Επίσης, είναι δυνατόν να επιλεγούν ως βοηθοί και ιδιώτες στο εν λόγω µάθηµα για 
κάλυψη  των προκηρυχθεισών θέσεων και:  
 � Πτυχιούχοι Τµηµάτων Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) 
ηµεδαπού Πανεπιστηµίου  ή ισότιµων τµηµάτων αναγνωρισµένων αλλοδαπών 
Πανεπιστηµίων µε ειδικότητα TAEKWONDO ή JUDO ή πυγµαχία ή πάλη ή 
παρεµφερών ειδικοτήτων. 
 � Προπονητές/-τριες αθληµάτων πολεµικών-µαχητικών τεχνών των οποίων το πτυχίο 
είναι αναγνωρισµένο και από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και από την οικεία 
οµοσπονδία. 
 � Από γνωρίζοντες - κατέχοντες πολεµικές-µαχητικές τέχνες, έχοντες προϋπηρεσία στη 
διδασκαλία του εν λόγω µαθήµατος τουλάχιστον ενός έτους σε Σχολές της Ελληνικής 
Αστυνοµίας.  
 
     
 
     β) Αυτοπροστασία: 
     Να είναι: 

� εν ενεργεία  και εν συντάξει Αστυνοµικοί. 
 

 
    
12. Πληροφορική:  
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    Να κατέχουν Πτυχίο Σχολής ή Τµήµατος της παρ’ ηµίν Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
το οποίο να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείµενο του εν λόγω µαθήµατος ή Πτυχίο 
Ισότιµων Τµηµάτων αναγνωρισµένων αλλοδαπών Πανεπιστηµίων. 
�Σε περίπτωση µη κάλυψης, εν όλω ή εν µέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από 
υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, 
όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, µε υποψήφιους/-ες πτυχιούχους 
άλλων ηµεδαπών Τµηµάτων ή Σχολών Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ισότιµων Τµηµάτων 
αναγνωρισµένων αλλοδαπών Πανεπιστηµίων, των οποίων το αντικείµενο του πτυχίου 
είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο του εν λόγω µαθήµατος, ή  από Αστυνοµικούς 
TOP USERS επιπέδου ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας. 
    Σε περίπτωση κατά την οποία και πάλι δεν καλυφθούν οι προκηρυχθείσες θέσεις 
βοηθών, είναι δυνατόν αυτές να καλυφθούν από Αστυνοµικούς, Συνοριακούς Φύλακες, 
Ειδικούς Φρουρούς έχοντες διδακτική προϋπηρεσία στο εν λόγω αντικείµενο σε 
Αστυνοµικές Σχολές τουλάχιστον ενός έτους.  
 

 
 
13. Ξένη Γλώσσα:  
     Να κατέχουν Πτυχίο Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ηµεδαπού 
Πανεπιστηµίου  ή Ισότιµου Τµήµατος αναγνωρισµένου αλλοδαπού Πανεπιστηµίου. 
�Σε περίπτωση µη κάλυψης, εν όλω ή εν µέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από 
υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, 
όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, µε υποψήφιους/-ες πτυχιούχους 
άλλων ηµεδαπών Τµηµάτων ή Σχολών Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ισότιµων Τµηµάτων 
αναγνωρισµένων αλλοδαπών Πανεπιστηµίων, των οποίων το αντικείµενο του πτυχίου 
είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο του εν λόγω µαθήµατος. 
 
-  Σε περίπτωση κατά την οποία και πάλι δεν καλυφθούν οι προκηρυχθείσες θέσεις, 
είναι δυνατόν αυτές να καλυφθούν από υποψηφίους οι οποίοι κατέχουν Τίτλο σπουδών 
επιπέδου PROFICΙENCY,µε βάση τον οποίο έχουν ήδη λάβει άδεια για διδασκαλία 
(εκπαιδευτική επάρκεια) από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
 
14. Κοινά Ευρωπαϊκά Πρότυπα Φύλαξης Συνόρων: 
      Να είναι:  

� εν ενεργεία Αστυνοµικοί.  
� εν συντάξει Αστυνοµικοί. 
 

 
 
15. Σωµατική αγωγή – Αθλητισµός:  
     Να κατέχουν Πτυχίο ηµεδαπού Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισµού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ισότιµου Τµήµατος 
αναγνωρισµένου αλλοδαπού Πανεπιστηµίου. 
     Οι καθηγητές/-τριες φυσικής αγωγής, εκτός από το βασικό τίτλο σπουδών, θα 
καταθέτουν επιπλέον πιστοποιητικό διπλώµατος ειδικότητας αθλήµατος από την 
πανεπιστηµιακή σχολή αποφοίτησης, καθόσον κριτήριο για την προτίµησή τους θα 
συνεκτιµηθεί και αυτό και ειδικότερα της ειδικότητας στην κολύµβηση, πετοσφαίριση, 
καλαθοσφαίριση και κλασικό αθλητισµό. 
 
16. Κοινωνική και επαγγελµατική αγωγή – ∆εοντολογία – ∆ηµόσιες Σχέσεις και 
Επικοινωνία: 
α) Για τη διδασκαλία του αντικειµένου «Κοινωνική και Επαγγελµατική αγωγή- 
∆εοντολογία» του µαθήµατος  «Κοινωνική και επαγγελµατική αγωγή – ∆εοντολογία –
∆ηµόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία»  
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 Να είναι: 
� εν ενεργεία Αστυνοµικό Προσωπικό  
 

β) Για τη διδασκαλία του αντικειµένου «∆ηµόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία» του 
µαθήµατος  «Κοινωνική και επαγγελµατική αγωγή – ∆εοντολογία –∆ηµόσιες Σχέσεις και 
Επικοινωνία»: 

Να είναι : 
� εν ενεργεία Αστυνοµικό Προσωπικό 
� κάτοχοι Πτυχίου ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ηµεδαπού Τµήµατος ή 

Σχολής της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  ή ισότιµων Τµηµάτων αναγνωρισµένων 
αλλοδαπών Πανεπιστηµίων.  

�Σε περίπτωση µη κάλυψης, εν όλω ή εν µέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από 
υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, 
όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, µε υποψήφιους/-ες πτυχιούχους 
άλλων ηµεδαπών Τµηµάτων ή Σχολών Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ισότιµων Τµηµάτων 
αναγνωρισµένων αλλοδαπών Πανεπιστηµίων, των οποίων το αντικείµενο του πτυχίου 
είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο του εν λόγω µαθήµατος. 
 
 
17. Πρώτες βοήθειες – Υγιεινή Προσωπικού:  
     Να κατέχουν Πτυχίο Τµήµατος Ιατρικής Σχολής ηµεδαπού Πανεπιστηµίου µε 
ειδικότητα ή άνευ ειδικότητας, ή ισότιµου Τµήµατος αναγνωρισµένου αλλοδαπού 
Πανεπιστηµίου, ή Πτυχίο Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. ή ισότιµου Τµήµατος αναγνωρισµένου 
αλλοδαπού Πανεπιστηµίου. 
�Σε περίπτωση µη κάλυψης, εν όλω ή εν µέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από 
υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, 
όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, µε υποψήφιους/-ες πτυχιούχους 
άλλων ηµεδαπών Τµηµάτων ή Σχολών Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ισότιµων Τµηµάτων 
αναγνωρισµένων αλλοδαπών Πανεπιστηµίων, των οποίων το αντικείµενο του πτυχίου 
είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο του εν λόγω µαθήµατος. 
 
18. Στοιχεία Αστικού ∆ικαίου:  
     Να κατέχουν Πτυχίο Νοµικού Τµήµατος ηµεδαπής Νοµικής Σχολής ή ισότιµου 
Τµήµατος αναγνωρισµένου αλλοδαπού Πανεπιστηµίου. 
�Σε περίπτωση µη κάλυψης, εν όλω ή εν µέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από 
υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, 
όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, µε υποψήφιους/-ες πτυχιούχους 
άλλων ηµεδαπών Τµηµάτων ή Σχολών Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ισότιµων Τµηµάτων 
αναγνωρισµένων αλλοδαπών Πανεπιστηµίων, των οποίων το αντικείµενο του πτυχίου 
είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο του εν λόγω µαθήµατος. 
 
19. Στοιχεία Κοινοτικού ∆ικαίου:  
     Να κατέχουν Πτυχίο Νοµικού Τµήµατος ηµεδαπής Νοµικής Σχολής ή Πτυχίο 
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ηµεδαπού Τµήµατος ή Σχολής Τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης ή ισότιµων Τµηµάτων αναγνωρισµένων αλλοδαπών Πανεπιστηµίων. 
�Σε περίπτωση µη κάλυψης, εν όλω ή εν µέρει, των προκηρυχθεισών θέσεων από 
υποψήφιους/-ες έχοντες τα ανωτέρω προσόντα, να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης, 
όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν, µε υποψήφιους/-ες πτυχιούχους 
άλλων ηµεδαπών Τµηµάτων ή Σχολών Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ισότιµων Τµηµάτων 
αναγνωρισµένων αλλοδαπών Πανεπιστηµίων, των οποίων το αντικείµενο του πτυχίου 
είναι συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο του εν λόγω µαθήµατος. 
 

 
ΙΙΙ. Γενικά καθήκοντα – Υποχρεώσεις διδακτικού προσωπικού 
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      Το διδακτικό προσωπικό έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και υποχρεώσεις.  

1. Να διδάσκει ολόκληρη την ύλη που καθορίζεται από το γενικό και 
αναλυτικό πρόγραµµα της Σχολής Αστυφυλάκων. 

2. Να οργανώνει και προγραµµατίζει το χρόνο διδασκαλίας του µαθήµατος.  
3. Να χρησιµοποιεί τα οπτικοακουστικά µέσα του Τ.∆.Α., εφόσον αυτό 

συντελεί στην καλύτερη ανάπτυξη του µαθήµατος. 
4. Να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της εκπαίδευσης και να 

εισηγείται αρµόδια τη λήψη των αναγκαίων µέτρων. 
5.  Να εξασφαλίζει τάξη και πειθαρχία στο διδακτήριο, κατά την ώρα της 

διδασκαλίας και για κάθε παρεκτροπή ενηµερώνει το ∆ιοικητή του Τ.∆.Α. 
6. Να επικοινωνεί και συνεργάζεται συχνά µε τους συναδέλφους, του ίδιου 

κύκλου µαθηµάτων (ποινικών – κοινωνικών, κ.λ.π), ώστε να εξασφαλίζεται η 
οµοιόµορφη πρόοδος της διδακτέας ύλης. 

7. Να προσέρχεται την καθορισµένη ώρα και ειδοποιεί έγκαιρα το αρµόδιο 
γραφείο του Τ.∆.Α. σε περίπτωση κωλύµατος. Επιπλέον για να εξασφαλιστεί η 
συνεχής ροή στη διδασκαλία της προβλεπόµενης διδακτέας ύλης, χωρίς κενά 
και άσκοπες επαναλήψεις, οι τακτικοί καθηγητές/-τριες οφείλουν, σε 
περίπτωση κωλύµατος, να ενηµερώνουν τους αναπληρωµατικούς 
καθηγητές/-τριες (στο χώρο εργασίας ή την οικία τους) περί του ειδικότερου 
αντικειµένου διδασκαλίας, προκειµένου να προετοιµάζονται κατάλληλα. 

8. Να ενηµερώνει το ∆ιοικητή του Τ.∆.Α., σχετικά µε την πρόοδο των 
εκπαιδευόµενων ∆οκίµων Αστυφυλάκων και εισηγείται την αντικατάσταση, 
τροποποίηση ή αναθεώρηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, µε σκοπό 
την προσαρµογή τούτων προς τις εξελίξεις της επιστήµης. 

9. Να καταβάλλει προσπάθεια για την πρακτικοποίηση της διδασκαλίας:  
 α) µε τη χρησιµοποίηση πρακτικών παραδειγµάτων αναφέροντας 

περιστατικά από την επικαιρότητα ή γεγονότα του παρελθόντος που 
απασχόλησαν την Αστυνοµία και την κοινή γνώµη, µε κριτική των 
εύστοχων και άστοχων ενεργειών του προσωπικού της που επενέβη.  

  β)   Με την ανάλυση πραγµατικών συµβάντων και τη δηµιουργία εικονικών 
περιστατικών, όπου θα προσεγγίζονται, κατά το δυνατό, οι πραγµατικές 
συνθήκες αστυνόµευσης, στα οποία µε τη συµµετοχή των 
Εκπαιδευόµενων ∆οκίµων Αστυφυλάκων σε διάφορους ρόλους (δράστη, 
παθόντα, µάρτυρα, επεµβαίνοντος αστυνοµικού), θα δίδονται οδηγίες – 
παρατηρήσεις ως προς το ορθό ή µη της αντιµετώπισης. 

γ) ∆ίδοντας στους/στις εκπαιδευόµενους/-ες ∆όκιµους Αστυφύλακες 
υποδείγµατα σεναρίων, πραγµατικών ή µη, πάνω στα οποία να 
προβληµατίζονται και να καλούνται να δίνουν έγγραφες ή προφορικές 
απαντήσεις, και εν συνεχεία δε, να διεξάγεται συζήτηση και να δίδεται η 
ορθή λύση.      

10. Να συµµετέχει στη γενική συνέλευση του διδακτικού προσωπικού του 
Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων, η οποία πραγµατοποιείται τακτικά κάθε 
τρίµηνο ή και έκτακτα όταν συντρέχει ειδικός λόγος. 

11. Να διακρίνεται για αντικειµενικότητα και απροσωποληψία. Να αποφεύγει 
την ανοχή, να καταδικάζει την αµέλεια και να επαινεί την καλή επίδοση, 
ώστε να δηµιουργείται πνεύµα ευγενούς άµιλλας µεταξύ των 
εκπαιδευοµένων. 

12. Να συµµετέχει σε δραστηριότητες του Τ.∆.Α. των ∆οκίµων Αστυφυλάκων 
που διδάσκει. 

13. Να εφαρµόζει κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από το Π.∆.352/1995 
«Οργανισµός Σχολής Αστυφυλακών», όπως ισχύει. 
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- Η παύση των καθηγητών είναι δυνατή, εάν ανακύψουν σοβαροί λόγοι, των 
οποίων η ύπαρξη βεβαιώνεται µε απόφαση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου που 
υποβάλλεται στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας. 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. Για την παύση εκδίδεται απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών ύστερα από γνώµη του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας. 
 

 
 

  
 

ΙV.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
     1. Κατά την αξιολόγηση, κρίση και επιλογή των υποψηφίων αιτούντων διδασκόντων 

θα λαµβάνονται υπόψη και θα συνεκτιµώνται τα παρακάτω κριτήρια - προσόντα, 
κατά περίπτωση είτε µαθήµατος, είτε κατηγορίας υποψήφιου προσωπικού 
(αστυνοµικό προσωπικό – µη αστυνοµικό προσωπικό), χωρίς να είναι υποχρεωτική 
η τήρηση της σειράς που αναγράφονται:  

• Η κατοχή βασικού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείµενο που αιτείται να 
διδάξει . 

• Η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου στο γνωστικό αντικείµενο που αιτείται να 
διδάξει. 

• Η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος στο γνωστικό αντικείµενο που αιτείται να 
διδάξει. 

• Το κατάλληλο για δηµόσιο λειτουργό ήθος. 

• Η επιτυχής και µακροχρόνια διδακτική προϋπηρεσία στα Τ.∆.Α. της Σχολής 
Αστυφυλάκων ή άλλες αστυνοµικές ή στρατιωτικές σχολές ή σε άλλα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, δηµοσίου ή ιδιωτικού 
φορέα. 

• Η αξιολόγηση της διδασκαλίας από το εκπαιδευόµενο προσωπικό των Τ.∆.Α., 
µε συµπλήρωση ειδικού εντύπου κατά τα προηγούµενα έτη, εφόσον αυτά 
τηρούνται στο αρχείο της αρµόδιας Υπηρεσίας, καθώς και οι προτάσεις – 
διαπιστώσεις του ∆ιοικητή της Σχολής και του ∆ιοικητή του οικείου Τµήµατος. 

• Η ανελλιπής παρουσία των διδασκόντων κατά τις προηγούµενες συνεργασίες 
µε τα Τ.∆.Α. 

• Η κατοχή πτυχίου Πανεπιστηµίου και η ευδόκιµη αποφοίτηση από το Τµήµα 
Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Στελεχών ή τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.  

• Η διδακτική ικανότητα και πείρα και η εν γένει εµπειρία στο γνωστικό 
αντικείµενο που ενδιαφέρεται, επιθυµεί και αιτείται να διδάξει.  

• Η αξιολόγηση  ως «εξαίρετος» είτε κατά το τελευταίο είτε κατά τα δύο τελευταία 
είτε κατά τα τρία τελευταία έτη (αναλόγως του πραγµατικού χρόνου 
υπηρεσίας).  

• Η ευµενής κρίση από τα αρµόδια συµβούλια κατά την τελευταία κρίση.  

• Η τιµωρία ή µη για πειθαρχικά παραπτώµατα.  

• Συγγραφικό έργο αυτοτελές ή σε συνεργασία µε τρίτους, σχετικό µε το  
γνωστικό αντικείµενο που ενδιαφέρεται, επιθυµεί και αιτείται να διδάξει. 

• Η υπηρεσιακή ενασχόληση, η εµπειρία και η συµµετοχή του σε ειδικές 
εκπαιδεύσεις, µετεκπαιδεύσεις και σεµινάρια στο γνωστικό αντικείµενο, που 
αιτείται να διδάξει. 

• Η εµπειρία από την ενάσκηση του αστυνοµικού λειτουργήµατος σε 
Αστυνοµικές Υπηρεσίες από διάφορες θέσεις.  
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• Για τους/τις εν συντάξει αστυνοµικούς ή στρατιωτικούς  η αποστρατεία τους ως 
ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους.  

• Η κατοχή, από µέρους των εν συντάξει Αστυνοµικών, Στρατιωτικών και 
Λιµενικών επαγγελµατικής και επιµορφωτικής εµπειρίας στο γνωστικό 
αντικείµενο που επιθυµούν να διδάξουν.    

• Επαγγελµατική ενασχόληση, είτε στον ιδιωτικό τοµέα, είτε ως ελεύθερος/-η 
επαγγελµατίας, στο γνωστικό αντικείµενο που επιθυµεί να διδάξει.  

• ∆εύτερος τίτλος σπουδών σε συναφές  ή άλλο γνωστικό αντικείµενο. 

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές ή άλλο γνωστικό αντικείµενο. 

• ∆ιδακτορικό δίπλωµα σε συναφές ή άλλο γνωστικό αντικείµενο. 

• Η κατοχή πτυχίου πολεµικών τεχνών. 

• Η γνώση χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

• Η γνώση ξένης γλώσσας. 

• Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις. 

• Βραβεία από επιστηµονικούς φορείς σε αντικείµενο συναφές µε αυτό της 
αιτούµενης  θέσης. 

• Η κατοχή πιστοποίησης από τον Αρµόδιο Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης ως εκπαιδευτής ενηλίκων. 

• Υποτροφίες. 

• Και ότι άλλο ήθελε προσκοµιστεί προκειµένου ληφθεί ανάλογα υπόψη για την 
επιλογή του/της υποψήφιου/-ιας ως διδακτικό προσωπικό. 

 
     2. Η Σχολή Αστυφυλάκων / Τ.∆.Α. Ρεθύµνου διατηρεί το δικαίωµα: 

� Να καλέσει υποψήφιους/-ες όταν απαιτούνται διευκρινήσεις επί των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

 
     3.    Η Σχολή Αστυφυλάκων / Τ.∆.Α. Ρεθύµνου επίσης διατηρεί το δικαίωµα της µη 

καλύψεως (µερικώς ή ολικώς) των απαιτουµένων θέσεων ή ωρών για κάποιο 
µάθηµα. ∆ιατηρεί επίσης το δικαίωµα να µην καλεί για διδασκαλία διορισµένο 
διδακτικό προσωπικό σε περίπτωση που µεταβληθούν οι εκπαιδευτικές της 
ανάγκες. 

 
 

V. ∆ικαιολογητικά 
 
     α. Όσοι/-ες επιθυµούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις θα υποβάλλουν        
(εντός φακέλου µε διάφανο εξώφυλλο) µέχρι την 13:00 ώρα της  Παρασκευής 
27/09/2019  τα ακόλουθα έντυπα – δικαιολογητικά στο Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων 
Ρεθύµνου, µε βάση ότι αυτά θα είναι: 
 
     1) Αριθµηµένα µε ενιαία αρίθµηση, από την πρώτη µέχρι την τελευταία 
σελίδα του τελευταίου δικαιολογητικού. 

         2) Καταγεγραµµένα σε Πίνακα Περιεχοµένων, στον οποίο θα αναγράφεται 
ο/οι αριθµός/-οι σελίδας/-ων του καθενός. 

             - Αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκυρότητα ή µη της υποβαλλόµενης 
αίτησης και των δικαιολογητικών, είναι ο/η ίδιος/-ια ο/η αιτών/-ουσα. 

 
     (α) Αίτηση επί του αντιστοίχου εντύπου της Σχολής, όπου υποχρεωτικά επικολλάται 

έγχρωµη φωτογραφία διαστάσεων 4Χ3 εκ. Η αίτηση πρέπει να είναι συµπληρωµένη και 
υπογεγραµµένη από τον ίδιο τον υποψήφιο και εφόσον δεν την προσκοµίζει 
αυτοπροσώπως, πρέπει να είναι θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
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(β) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα σχετικά µε τις σπουδές, το διδακτικό και 
συγγραφικό  έργο, καθώς και την προϋπηρεσία. 
(γ) Έντυπο ατοµικών και επαγγελµατικών στοιχείων αιτούντων επί του αντίστοιχου 
εντύπου της Σχολής. 
(δ)  Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας του/της αιτούντος/-σας. 
(ε)   Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών. 
(στ)  Πιστοποιητικό ισοτιµίας από το ∆ΟΑΤΑΠ (πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ) αν οι τίτλοι σπουδών 
έχουν απονεµηθεί από Πανεπιστήµιο του εξωτερικού. 
(ζ) Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους υποψήφιους/-ες Αξιωµατικούς εν αποστρατεία 
(ε.α.), στο οποίο να εµφαίνεται ότι έχουν αποστρατευθεί ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη 
σταδιοδροµία τους. Σε περίπτωση που δεν εµφαίνεται αυτό – ευδοκίµως τερµατίσαντες 
τη σταδιοδροµία – να προσκοµίσουν άλλο δικαιολογητικό που να βεβαιώνει αυτό.   
(η) Υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/1986, κατά περίπτωση στην οποία να δηλώνουν 
ότι: 
      Πληρούν τα προβλεπόµενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα, προσόντα και δεν 
εµπίπτουν στα κωλύµατα διορισµού αυτού (Κεφ. Α’ Ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α - 26/9-2-
2007).  
      ∆εν κατέχουν δηµόσια θέση ή στην περίπτωση που κατέχουν δηµόσια θέση, δήλωση 
για την κατηγορία, το βαθµό και το είδος της κατεχόµενης εκ µέρους τους θέσεως και 
ότι έχουν υπ’ όψιν τους περιορισµούς των Νόµων 1256/1982 και 1305/1982 (περί 
πολυθεσίας. 
      Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόµιµα 
από αυτές. (για τους άρρενες υποψηφίους). 
       ∆εν εµπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α 26/9-
2-2007. 
      Έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
      Έχουν υγεία και αρτιµέλεια που επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που 
πρόκειται να τους ανατεθούν και δεν πάσχουν από λοιµώδη ή µεταδοτικά νοσήµατα. 
     Τα αναγραφόµενα στην αίτηση, στο έντυπο ατοµικών και επαγγελµατικών στοιχείων 
και στο Βιογραφικό Σηµείωµα των αιτούντων, είναι απολύτως ακριβή. 

 
                β.  Οι ενδιαφερόµενοι/-ες για περισσότερα του  ενός µαθήµατα: 

      
     (1) Θα υποβάλλουν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως παραπάνω για το µάθηµα 
της πρώτης επιλογής τους.  
     (2) Για καθένα από τα υπόλοιπα µαθήµατα, για τα οποία επιθυµούν να υποβάλλουν 
υποψηφιότητα, αρκεί να υποβάλλουν φάκελο µε : 
     (α) Αίτηση και όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά σε απλά φωτοαντίγραφα, χωρίς 
επικύρωση. 
     (β) Απλό σηµείωµα, στο οποίο δηλώνεται το µάθηµα, για το οποίο έχουν υποβάλει 
τον πλήρη φάκελο µε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά. 

• Όλα τα δικαιολογητικά, να προσκοµίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 ,όπως ισχύει. 

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

• Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 17/2002 από 07-02-2002 
απόφαση της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που 
αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιους, προκειµένου να ασκήσουν τα 
δικαιώµατα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύµφωνα µε 
τη νόµιµη διαδικασία, τηρουµένων των διατάξεων του Ν. 2427/1997 
«Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
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χαρακτήρα», όπως ισχύει και του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (Κ.∆. ∆ιαδ. 
πρόσβαση σε έγγραφα), όπως ισχύει. 
 
γ.  Η Σχολή Αστυφυλάκων / Τ.∆.Α. Ρεθύµνου, έχει την υποχρέωση σύµφωνα µε 
το Ν.4305/2014, όπως ισχύει, να πραγµατοποιεί επαλήθευση της γνησιότητας των 
δικαιολογητικών και πιστοποιητικών των υποψηφίων καθηγητών που διορίστηκαν. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι διορίστηκαν µε βάση ψευδή και αναληθή 
δικαιολογητικά, θα ανακαλείται ο διορισµός τους και θα κινείται η διαδικασία για 
την ποινική τους δίωξη. 
 

      δ.  ∆ιευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι/-ες θα αποκλείονται από τη διαδικασία 
επιλογής, χωρίς καµία ειδοποίηση από την Υπηρεσία, στις παρακάτω περιπτώσεις: 
     α) Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, 
     β) Όταν αυτά δεν πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις και, 
     γ) Όταν δεν υποβάλλονται εµπρόθεσµα. 
 
  

     ε. Έκδοση Αποτελεσµάτων 
     Τα αποτελέσµατα επιλογής διδακτικού προσωπικού µε ωριαία αποζηµίωση 
για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής Αστυφυλάκων, για το 
εκπαιδευτικό έτος 2019-2020, θα δηµοσιευτούν - ανακοινωθούν στην 
ιστοσελίδα του ∆ιαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr). 
 

VI. Εκπαίδευση στην Σχολή – Αποζηµίωση διδασκόντων – Λύση σύµβασης 
εργασίας 

 
         - Η εκπαίδευση στην Σχολή διεξάγεται κατά κύριο λόγο από ∆ευτέρα έως 
Παρασκευή σε πρωινή  ζώνη µαθηµάτων.  

Είναι ενδεχόµενο όµως να χρειαστεί να απασχοληθούν είτε σε απογευµατινή ζώνη 
µαθηµάτων, είτε Σάββατο, είτε Κυριακή, είτε αργίες, για αντιµετώπιση τυχόν εκτάκτων 
αναγκών της Σχολής, σε συγκεκριµένες ώρες για τις οποίες θα ενηµερώνονται οι 
διδάσκοντες το ταχύτερο δυνατό.  

     - Για την έκτακτη απασχόλησή τους στη Σχολή τα χρονικά διαστήµατα που 
αναφέρονται παραπάνω, θα αποζηµιωθούν µε την προβλεπόµενη ωριαία αποζηµίωση. 

     - Η Σχολή διατηρεί το δικαίωµα λύσης της σύµβασης εργασίας, που υπογράφεται 
µεταξύ αυτής και του διορισθέντος διδάσκοντος, όταν αυτός δηλώσει ότι δεν είναι σε 
θέση να αναλάβει την παραπάνω υποχρέωση. 

   - Για τους αιτούντες συνταξιούχους ισχύουν επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 20 
του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθµιση 
ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήµατος – Ρυθµίσεις φορολογίας εισοδήµατος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  
    

VII. Υποβολή και Έλεγχος ∆ικαιολογητικών 
 

 Η υποβολή των αιτήσεων µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα 
γίνεται µέχρι την  13:00 ώρα της  Παρασκευής 27/09/2019, προσωπικά από τους 
υποψηφίους ή από εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τους στο Τµήµα ∆οκίµων 
Αστυφυλάκων Ρεθύµνου. 

Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή των αιτήσεων και ταχυδροµικά στην ανωτέρω 
διεύθυνση. Μετά την Παρασκευή 27/09/2019 ∆ΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις. 

 
 

 
VIII. Επικοινωνία - Πληροφορίες 
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     Λοιπές πληροφορίες και λεπτοµέρειες παρέχονται από το Τµήµα ∆οκίµων 
Αστυφυλάκων Ν. Καζαντζάκη αρ. 36, Τ.Κ. 741 32 στα τηλέφωνα 2831040108 & 
2831040109 

 
               
                    Ρέθυµνο , 10/09/2019 
 
 
               Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

                                                            Σπυρίδων Α. ΓΕΡΜΑΝΑΚΗΣ 
                                                             ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ � 

 

ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  � 

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ  � 

(ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛ. ΑΣ. Η 

ΑΛΛΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ) 

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  � 

(ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ, 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ Κ.Λ.Π.) 

ΑΛΛΟ (Αναφέρεται): 

 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΣΧΟΛΗ   ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 

Τ.Δ.Α. ……………………….. 
Αρμόδιος: …………………… 

Αριθ. Πρωτ. Αίτησης 

…………………………….. 

Φωτογραφία 

Ημ/νία υποβολής Αίτησης 

…………………………….. 

 

ΑΙΤΗΣΗ 
 

Περί προσλήψεως σε θέση Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με ωριαία αποζημίωση στη 

Σχολή Αστυφυλάκων /Τ.Δ.Α.…………………………..), για την 

Εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020. 

 

ΠΡΟΣ: ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ/Τ.Δ.Α. ………………… 

 

Ο/Η υπογεγραμμένος/-η           Υποβάλλω υποψηφιότητα για να 

προσληφθώ με ωριαία αποζημίωση, σε 

θέση Διδακτικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού στη Σχολή Αστυφυλάκων / 

Τ.Δ.Α.  ……………, προκειμένου να διδάξω 

το/τα μάθημα/μαθήματα**: 

ΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ: 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ (ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΗ): 

ΑΔΑ: 6ΟΚΣ46ΜΚ6Π-5Σ7
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ΗΜ/ΝΙΑ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

          Επισυνάπτω φωτοαντίγραφα 

Τίτλου ή Τίτλων Σπουδών και 

Αστυνομικής Ταυτότητας καθώς και  

          α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

σχετικά με τις σπουδές, το διδακτικό και 

συγγραφικό  μου έργο, καθώς και την 

προϋπηρεσία μου. 

          β) Έντυπο ατομικών και 

επαγγελματικών στοιχείων υπό τύπον 

Υπεύθυνης Δήλωσης επί του αντίστοιχου 

εντύπου της Σχολής. 

          γ) Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το 

ΔΟΑΤΑΠ ( πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), καθόσον οι 

τίτλοι σπουδών μου έχουν απονεμηθεί 

από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.  

          δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 

1599/86.  

          Τα επισυναπτόμενα έγγραφα 

υποβάλλονται με ενιαία αρίθμηση όλων 

των σελίδων. Επίσης, σας υποβάλλω και 

πίνακα περιεχομένων των 

υποβαλλομένων εγγράφων.*** 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 

Δ.A.Τ.: 

ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 

Αρ. Μητρώου Ασφάλισης: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:                            ΒΑΘΜΟΣ: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ*: 

ΟΔΟΣ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ:                    Τ.Κ.: 

ΠΟΛΗ: 

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:                    ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

ΑΛΛΟ ΤΗΛ.: 

ΑΦΜ:                                    ΔΟΥ: 

ΑΓΑΜΟΣ/Η  �   ΕΓΓΑΜΟΣ/Η  �   Αριθ. τέκνων: 

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ: 

A.M.K.A…………………………………………………………….. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
*  Συμπληρώνεται από τους Αστυνομικούς, Στρατιωτικούς και Δημόσιους Υπάλληλους 

** Στην αίτηση είναι δυνατό να αναγράφονται περισσότερα του ενός μαθήματα, σύμφωνα με 

αναφερόμενα στην προκήρυξη. 

*** Επισημαίνεται ότι όσοι υποβάλλουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν τις 

νόμιμες προϋποθέσεις, αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής. 
 

 

 

 

 ……………………………………20….. 

Ο ή Η Αιτ………. 
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Το παρόν έντυπο επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης ενώπιον Δημόσιας Αρχής 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΣΑΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                

ΟΝΟΜΑ: ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 

 

1. ΜΑΘΗΜΑ/MAΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΔΙΔΑΞΩ KATA ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ(Δυνατή η 

αίτηση και για τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων). 

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

2. ΠΤΥΧΙΑ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΔΙΔΑΞΩ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΤΙΤΛΟΥ** 

(Αριθμητικά) 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ* 
……………………………………… 

 

 

 

   

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ* 
……………………………………………………….

 

 

 

   

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ* 
……………………………………………. 

 

 

 

   

 

3. ΠΤΥΧΙΑ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΔΙΔΑΞΩ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΤΙΤΛΟΥ** 

(Αριθμητικά) 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ* 
……………………………………………… 

 

 

 

   

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ* 
………………………………………………………. 

 

 

 

   

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ* 
……………………………………………………… 
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4. ΠΤΥΧΙΑ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΛΛΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΥ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΤΙΤΛΟΥ** 

(Αριθμητικά) 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ* 
………………………………………………………. 

 

 

 

   

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ* 
……………………………………………………… 

 

 

 

   

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ* 
………………………………………………………… 

 

 

 

   

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
*  Οι αλλοδαποί τίτλοι σπουδών πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ. 

** Η αναγραφή του βαθμού πτυχίου (αριθμητικά) είναι υποχρεωτική. 
 
5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ 
ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ 
 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΗ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΠΟ - ΕΩΣ 

    

    

    

    

    

 

6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΔΙΔΑΞΩ 

α)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

β)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

γ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

7. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

α)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

β)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

γ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 
Έχω Υπηρεσιακή εμπειρία που έχει σχέση με το αντικείμενο που επιθυμώ να διδάξω και η 

οποία προκύπτει από την Υπηρεσία μου στις κάτωθι Υπηρεσίες (αναφέρεται και ο χρόνος 

Υπηρεσίας σε αυτές). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

� Η Υπηρεσιακή μόρφωσή μου σχετικά με το αντικείμενο που επιθυμώ να διδάξω 

προκύπτει από τα κατωτέρω αναφερόμενα (αναφέρονται Εκπαιδεύσεις, συμμετοχή σε 

σεμινάρια κ.λ.π.) και αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα Υπηρεσίας μου. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

� Επίσης κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας μου απέκτησα και την κατωτέρω αναφερόμενη 

μόρφωση η οποία είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενο που επιθυμώ να διδάξω 

(αναφέρονται Εκπαιδεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λ.π.) που αποκτήθηκε κατά τη 

διάρκεια της μέχρι τώρα Υπηρεσίας μου. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

� Επίσης κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας μου απέκτησα επιπλέον και την κατωτέρω 

αναφερόμενη μόρφωση (αναφέρονται Εκπαιδεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λ.π.) που 

αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα Υπηρεσίας μου. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

� Επίσης κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας μου απέκτησα και την κατωτέρω αναφερόμενη 

επιμόρφωση η οποία είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο που επιθυμώ να διδάξω 

(αναφέρονται Μετεκπαιδεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λ.π.) που αποκτήθηκε κατά τη 

διάρκεια της μέχρι τώρα Υπηρεσίας μου. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

� Επίσης κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας μου απέκτησα και την κατωτέρω αναφερόμενη 

επιμόρφωση η οποία είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενο που επιθυμώ να διδάξω 

(αναφέρονται Μετεκπαιδεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λ.π.) που αποκτήθηκε κατά τη 

διάρκεια της μέχρι τώρα Υπηρεσίας μου. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 
9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥΣ  
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(Συμπληρώνεται μόνο από εν συντάξει Αστυνομικούς, Στρατιωτικούς και Λιμενικούς) 

Διαθέτω/Δεν διαθέτω (διαγράφεται το αναληθές) επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο 

γνωστικό αντικείμενο που επιθυμώ να διδάξω η οποία προκύπτει από την Υπηρεσία μου στο 

Σώμα και την επιμόρφωσή μου στο ίδιο αντικείμενο. 

 

 

 

 

Τα ανωτέρω προκύπτουν: 

 

α) Η επαγγελματική μου πείρα από την Υπηρεσία μου στις κάτωθι Υπηρεσίες, το αντικείμενο 

των οποίων έχει σχέση με το γνωστικό αντικείμενο που επιθυμώ να διδάξω (αναφέρεται και ο 

χρόνος Υπηρεσίας σε αυτό). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

Επίσης η επαγγελματική μου πείρα προκύπτει και από την Υπηρεσία μου στις κατωτέρω 

Υπηρεσίες, το αντικείμενο των οποίων είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο που επιθυμώ 

να διδάξω. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

β) Η μόρφωσή μου σχετικά με το αντικείμενο που επιθυμώ να διδάξω, προκύπτει από τα 

κατωτέρω αναφερόμενα (αναφέρονται Εκπαιδεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λ.π.) και 

αποκτήθηκε κατά την πορεία της Υπηρεσιακής μου σταδιοδρομίας. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

� Επίσης κατά τη διάρκεια της Υπηρεσιακής μου σταδιοδρομίας απέκτησα επιπλέον και 

την κατωτέρω αναφερόμενη μόρφωση (αναφέρονται Εκπαιδεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια 

κ.λ.π.). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

γ) Επίσης κατά τη διάρκεια της Υπηρεσιακής μου σταδιοδρομίας απέκτησα και την κατωτέρω 

αναφερόμενη επιμόρφωση η οποία είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο που επιθυμώ να 

διδάξω (αναφέρονται Εκπαιδεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λ.π.) και αποκτήθηκε κατά την 

πορεία της Υπηρεσιακής μου σταδιοδρομίας…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

� Επίσης κατά τη διάρκεια της Υπηρεσιακής μου σταδιοδρομίας απέκτησα επιπλέον και 

την κατωτέρω αναφερόμενη επιμόρφωση (αναφέρονται Μετεκπαιδεύσεις, συμμετοχή σε 

σεμινάρια κ.λ.π.) και αποκτήθηκε κατά την πορεία της Υπηρεσιακής μου σταδιοδρομίας. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ 
ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ (ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ) 
Πάνω στο αντικείμενο που επιθυμείτε να διδάξετε και αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία: 

(Από εν συντάξει Αστυνομικούς, Στρατιωτικούς συμπληρώνεται η επαγγελματική εμπειρία που 

αποκτήθηκε είτε πριν την κατάταξή τους είτε μετά την αποστρατεία τους). 

(Είδος εργασίας, εργοδότης, θέση, διάρκεια, άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κ.λ.π.) 

α)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

β)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

γ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ: …………(Αριθμητικά) 
 

11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 
 

α) Κατέχετε Δημόσια Θέση: ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Αν ΝΑΙ, ποια ακριβώς θέση κατέχετε; (Να γράψετε αναλυτικά στοιχεία για το αντικείμενό σας 

Κατηγορία - Βαθμό). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

β) Ασκείτε ελεύθερο επάγγελμα απασχόλησης: ΝΑΙ  ΟΧΙ  

Αν ΝΑΙ, προσδιορίστε ακριβώς την απασχόλησή σας 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 γ) Άλλη Επαγγελματική Απασχόληση: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 δ) Άνεργος ……………. 

 

12. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Συγγραφικό έργο των ενδιαφερομένων, όπως μελέτες, 

βιβλία κ.λπ, σχετική - συναφή με την ειδικότητά τους, να συνυποβάλλεται με τα 

δικαιολογητικά τους καθώς και αντίτυπο των εργασιών τους εφόσον υπάρχουν). 

 
α) ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ 
Αναφέρατε τον τίτλο του συγγράμματος, τον χρόνο έκδοσης, εκδοτικό οίκο, σελίδες και ότι 

άλλο στοιχείο χρειάζεται για την αξιολόγησή του. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 
β) ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ 
Αναφέρατε τον τίτλο του συγγράμματος, τον χρόνο έκδοσης, εκδοτικό οίκο, σελίδες και ότι 

άλλο στοιχείο χρειάζεται για την αξιολόγησή του. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………. 
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γ) ΑΛΛΗ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Αναφέρατε τον τίτλο του συγγράμματος, τον χρόνο έκδοσης, εκδοτικό οίκο, σελίδες και ότι 

άλλο στοιχείο χρειάζεται για την αξιολόγησή του. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

 

δ) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΩΝ (χρόνος έκδοσης κ.λ.π.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 
 
 
 
13. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 
α) ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

β) ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

14. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (ΩΣ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) 
 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 

  ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ 

ΓΝΩΣΗ 
ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ 

ΑΓΓΛΙΚΗ     

ΓΑΛΛΙΚΗ     

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ     

ΡΩΣΙΚΗ     

ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ     

 

15. ΓΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΩΣ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΟΝ) (Πιστοποίηση 

όπως περιγράφεται στην προκήρυξη) 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

WORD  

EXCEL  

POWER POINT  

 

16. ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

17. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

18. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

19. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

20. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

21. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ (Αφορά τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής)  

ΑΓΩΝΙΣΜΑ/ΟΜΑΔΑ ΘΕΣΗ ΕΤΟΣ 

   

   

   

   

   

   

   

 

22. Είμαι διαθέσιμος/η για όλες τις ώρες και τις ημέρες  που αναφέρονται στην προκήρυξη ή 

είμαι διαθέσιμος μόνο τις κατωτέρω αναφερόμενες ώρες και ημέρες: 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

23. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Σημειώστε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία επιθυμείτε να δηλώσετε συμπληρωματικά: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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24. Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην προκήρυξη, αφού σε 

συντρέχουσα περίπτωση και εφόσον το ζητήσω, μου αναλυθούν, επεξηγηθούν, κ.λ.π. αυτοί/ές 

από την Υπηρεσία πρόσληψης. 

 
25. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις 

της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι 

αληθή, πραγματικά και πλήρη και ότι θα προσκομίσω έγκαιρα δικαιολογητικά εφ’ όσον μου 

ζητηθούν. 

 

 

 

 Ημερομηνία ………………………………20….. 

Ο ή Η Δηλ………. 
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(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) 
 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΟΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(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 ∆ελτίου Ταυτότητας:    

Υπηρεσία που υπηρετώ:  Βαθµός:  

Τόπος κατοικίας:  Οδός:     Αριθ.:  Τ.Κ:  

Αρ.Τηλεοµοιοτύπου 
(Fax): 

 
∆/νσηΗλεκτρ.Ταχυδροµείου  
(E-mail): 

 

 
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)α)ΈΧΩ αποφοιτήσει ευδόκιµα από το Τµήµα Επαγγελµατικής Μετεκπαίδευσης Στελεχών   �   
   β)ΈΧΩ αποφοιτήσει ευδόκιµα από τη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας   �    

2)α)ΈΧΩ αξιολογηθεί ως «Εξαίρετος» κατά :  � το τελευταίο έτος 

   β)ΈΧΩ αξιολογηθεί ως «Εξαίρετος» κατά :  � τα τελευταία δύο (2) έτη 
   γ)ΈΧΩ αξιολογηθεί ως «Εξαίρετος» κατά :   � τα τελευταία τρία (3) έτη. 
                                                               (συµπληρώνεται µε Χ το ανάλογο τετραγωνίδιο) 

3)∆εν έχει υποπέσει στην αντίληψή µου και ούτε έχει περιέλθει εις γνώση µου γεγονός που να 
αµφισβητεί ότι κατέχω εξαιρέτως τα ουσιαστικά προσόντα του βαθµού µου ( διανοητικά, 
επαγγελµατικά, διοικητικά, ηθικά, ψυχικά και σωµατικά) και ούτε υπάρχουν στο πρόσωπό 
µου ελαττώµατα ή ελλείψεις που να εµποδίζουν την εξαίρετη κατοχή των ανωτέρω 
αναφεροµένων ουσιαστικών προσόντων. 

   Ως εκ τούτου είναι δυνατή η επιλογή µου ως διδακτικό προσωπικό. 

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

5)∆εν εµπίπτω στα κωλύµατα διορισµού του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. (Κεφ. Α’ Ν. 
3528/2007, όπως ισχύει). 

6)ΈΧΩ/∆ΕΝ ΈΧΩ τιµωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώµατα.  
 7)Ενηµερώθηκα ότι τα στοιχεία ταυτότητάς µου θα τηρηθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο του 

Τ.∆.Α.……………… Ελληνικής Αστυνοµίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 
(περί προσωπικών δεδοµένων), όπως ισχύει. 

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

 9)Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι 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.  

 
  
                                                                                             Ηµεροµηνία           20….. 
 
                                                                                             Ο/Η    ∆ηλ…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(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 ∆ελτίου Ταυτότητας :    

Τόπος κατοικίας  Οδός     Αριθ.  Τ.Κ  

Αρ.Τηλεοµοιοτύπου 
(Fax): 

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

 

 
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. ..........Πληρώ τα προβλεπόµενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και δεν εµπίπτω στα 
κωλύµατα διορισµού αυτού. (ΚΕΦ. Α΄ Ν. 3528/2007, όπως ισχύει). 

2. ……….κατέχω δηµόσια θέση ……………….. βαθµός ………. Κατεχόµενη οργανική θέση 
………………..………………..  
Έχω υπόψη µου τους περιορισµούς των νόµων περί πολυθεσίας. 

3. ΕΧΩ/∆ΕΝ ΕΧΩ εκπληρώσει τις Στρατιωτικές µου υποχρεώσεις, ή ότι ΕΧΩ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ 
νόµιµα (διαγράφεται το αναληθές). (για τους άρρενες) 

4. ∆ΕΝ ΕΧΩ στερηθεί των Πολιτικών µου ∆ικαιωµάτων. 

5. Έχω την Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

6. Έχω υγεία και αρτιµέλεια που µου επιτρέπουν την άσκηση των διδακτικών καθηκόντων που 
αιτούµαι  να µου ανατεθούν και εξ όσων είµαι σε θέση γνωρίζω δεν πάσχω από λοιµώδη ή 
µεταδοτικά νοσήµατα. 

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

8. Ενηµερώθηκα ότι τα στοιχεία ταυτότητάς µου θα τηρηθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο του 
Τ.∆.Α.  ……………… Ελληνικής Αστυνοµίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (περί 
προσωπικών δεδοµένων), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις 
 της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα παραπάνω αναγραφόµενα 
στοιχεία είναι ακριβή,  αληθή, πραγµατικά και πλήρη και επιτρέπω προς επιβεβαίωση αυτών, 
την αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία σας των δικαιολογητικών που είναι δυνατό να 
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αναζητηθούν, σε διαφορετική δε περίπτωση µη δυνάµενης αυτεπάγγελτης αναζήτησης θα 
προσκοµίσω ο/η ίδιος/-α 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      20….. 
                                                                                              
                                                                                        Ο/Η    ∆ηλ…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ, ΚΛΠ 
 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΟΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(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 ∆ελτίου Ταυτότητας :    

Τόπος κατοικίας  Οδός     Αριθ.  Τ.Κ  

Αρ.Τηλεοµοιοτύπου 
(Fax): 

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

 

 
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. ..........Πληρώ τα προβλεπόµενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και δεν εµπίπτω στα 
κωλύµατα διορισµού αυτού. (ΚΕΦ. Α΄ Ν. 3528/2007, όπως ισχύει). 

2. ……….κατέχω δηµόσια θέση ……………….. βαθµός ………. Κατεχόµενη οργανική θέση 
………………..………………..  
Έχω υπόψη µου τους περιορισµούς των νόµων περί πολυθεσίας. 

3. ∆ΕΝ ΕΧΩ στερηθεί των Πολιτικών µου ∆ικαιωµάτων. 

4. Έχω την Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. ΕΧΩ / ∆ΕΝ ΕΧΩ αποστρατευτεί ως ευδοκίµως τερµατίσας τη σταδιοδροµία µου. 

5α) Ότι διαθέτω 1) 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 2) ∆ιδακτική ικανότητα και πείρα. (η παρούσα παράγραφος 
συµπληρώνεται µόνο από εν συντάξει Αστυνοµικούς, Στρατιωτικούς κ.λ.π. επιπλέον των άλλων 
παραγράφων).  

6. Έχω υγεία και αρτιµέλεια που µου επιτρέπουν την άσκηση των διδακτικών καθηκόντων που 
αιτούµαι  να µου ανατεθούν και εξ όσων είµαι σε θέση γνωρίζω δεν πάσχω από λοιµώδη ή 
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µεταδοτικά νοσήµατα. 

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

8. Ενηµερώθηκα ότι τα στοιχεία ταυτότητάς µου θα τηρηθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο του 
Τ.∆.Α. ……………… , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει. 

9. Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις 
 της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα παραπάνω αναγραφόµενα 
στοιχεία είναι ακριβή,  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/η ίδιος/-α 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      20….. 
                                                                                              
                                                                                        Ο/Η    ∆ηλ…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΑΔΑ: 6ΟΚΣ46ΜΚ6Π-5Σ7


		2019-09-10T13:59:27+0300
	Athens




