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ΠΡΟ: 1) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ Γ/ΝΣΔ  ΔΚΠ/Η  

            2) Γηεπζπληέο Γηεπζύλζεσλ Γ.Δ. 

3) Γ/ληέο Ηκεξεζίσλ & Δζπεξηλώλ ΓΔΛ 

                (δηα ησλ Γηεπζύλζεσλ Γ.Δ.) 

4) Γ/ληέο Ηκεξήζησλ& Δζπεξηλώλ ΔΠΑΛ 

(δηα ησλ Γηεπζύλζεσλ Γ.Δ.) 

 

ΚΟΙΝ: ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 

          Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 

          Κιάδνο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο & 

          Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

          Γηεύζπλζε Αζηπλνκηθνύ Πξνζσπηθνύ 

Email: dapros.kat@astynomia.gr 
 

Θέμα: Δλεκέξσζε γηα ηελ έθδνζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνύ γηα ηελ εηζαγσγή ηδησηώλ ζηηο ζρνιέο 
Αμησκαηηθώλ θαη Αζηπθπιάθσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο κε ην ζύζηεκα ησλ Παλειιαδηθώλ 
Δμεηάζεσλ ηνπ ΤΠΑΙΘ. 
 
τεη.: Η κε αξηζκ. πξση. 6000/2/7250-ξηδ΄/03-02-2023πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ ηνπ Αξρεγείνπ ηεο 
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (ΑΓΑ:Ρ7ΡΚ46ΜΣΛΒ-Μ7Ξ). 
 
 αο γλσξίδνπκε όηη αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο: 
www.hellenicpolice.gr ε πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ γηα ηελ εηζαγσγή ηδησηώλ ζηηο ζρνιέο 
Αμησκαηηθώλ θαη Αζηπθπιάθσλ κε ην ζύζηεκα ησλ Παλειιαδηθώλ Δμεηάζεσλ ηνπ ΤΠΑΙΘ. Οη 
ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ από ην δηαδίθηπν ζρεηηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο 
εκεξνκελίεο ππνβνιήο ηνπο. 
 
 Οη ππνςήθηνη/εο ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ απηνπξνζώπσο ζηo Αζηπλνκηθό Σκήκα 
ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπο ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά κέρξη ηελ ώξα 15.00 
ηεο 17-02-2023.  

Γηα περιζζόηερες πληροθορίες νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηα καηά 
ηόποσς Αζησνομικά Σμήμαηα και ζηις καηά ηόποσς Γιεσθύνζεις Αζησνομίας. 
  

Παξαθαινύκε ε αλαθνίλσζε απηή λα απνζηαιεί ζηηο νηθείεο Πεξηθέξεηεο πξνο αλάξηεζε 
ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ θαη λα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ησλ 
Γηεπζύλζεσλ Γ.Δ. θαη ησλ Λπθείσλ, θαζώο θαη ζηηο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 
ελεκεξσζνύλ νη καζεηέο θαη νη απόθνηηνη πνπ ελδηαθέξνληαη γηα εηζαγσγή ζηηο Αζηπλνκηθέο 
ρνιέο θαη λα θαηαζέζνπλ έγθαηξα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο. Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζηνπο 
Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ, ώζηε λα ελεκεξώζνπλ άκεζα ηνπο ππνςεθίνπο κε ηνλ πην πξόζθνξν 
ηξόπν, ζρεηηθά κε ηελ πξνθήξπμε. 

 
           Γηεπθξηλίδεηαη όηη, όζνη επηζπκνύλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηηο Αζηπλνκηθέο ρνιέο, 

πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αθνινπζήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, αλεμάξηεηα αλ είραλ ή όρη δειώζεη πξνηίκεζε γηα ηηο Αζηπλνκηθέο ρνιέο  
κε ηελ Αίηεζε  - Γήισζε, ηελ νπνία είραλ θαηαζέζεη ζην Λύθεην ηνπο.  

 
Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

 

             ΥΡΙΣΙΝΑ ΠΑΣΡΟΤ 

 

Δζωηερική Γιανομή:1) Γξαθ. θ. Τπνπξγνύ  2) Γ. Γ. ΑΒΔΔΑ  3) Γελ. Γ/λζε Ψεθηαθώλ πζηεκάησλ, Τπνδνκώλ θαη 

Δμεηάζεσλ 4) Γ/λζε Δμεηάζεσλ θαη Πηζηνπνηήζεσλ - Σκήκα Α΄, Β΄ 
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