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ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΑΙΣΗΗ 
 

• 
Η αίηεζε ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ/ελ ππνςήθην/α θαη ππνγξάθεηαη ελώπηνλ ηνπ/εο αξκνδίνπ/αο 
Αμησκαηηθνύ, ν/ε νπνίνο/α ζα ηελ παξαιάβεη. 

• Όια ηα ζηνηρεία ζπκπιεξώλνληαη κε ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ. 

• ην έληππν ηεο αίηεζεο δελ επηηξέπνληαη δηνξζώζεηο. 

 
Γηα ηνπο/ηο ππνςεθίνπο/εο ηνπ ζπζηήκαηνο « Υσξίο εμεηάζεηο (10%)  πκκεηάζρνληεο ζηηο Παλει.  
Δμεη. εκεξ. ΔΠΑ.Λ, κόλν γηα ρ. Αζη/θσλ κε έηνο ηειεπηαίαο εμέηαζεο ην 2016», δελ πξνθύπηεη ζέζε. 

• 
ην έληππν ηεο αίηεζεο, ζηε γξακκή πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ζύζηεκα εμέηαζεο, όπσο ζα δεισζεί θαη 
ζην Μεραλνγξαθηθό Γειηίν ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. αλαθέξνληαη κόλν νη εηδηθέο θαηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο 
πξνθύπηεη ζέζε. 

• 
Οη ππνςήθηνη/εο, πνπ αλήθνπλ ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο, θξίλεηαη αξρηθά αλ εηζάγνληαη ζηηο Αζηπλνκηθέο 
ρνιέο σο ππνςήθηνη/εο ηεο Γεληθήο εηξάο. ε πεξίπησζε κε επηηπρίαο ηνπο, θξίλεηαη αλ 
θαηαιακβάλνπλ ηηο ζέζεηο πνπ επηθπιάζζνληαη γηα ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο, εθόζνλ πξνθύπηνπλ. 

• ΔΝΟΣΗΣΑ 1  Αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο. 

• ΔΝΟΣΗΣΑ 2  Αλαγξάθεηαη ην Αζηπλνκηθό Σκήκα, πνπ θαηαηίζεηαη ε Αίηεζε. 

• ΔΝΟΣΗΣΔ 3-
4-5 

 Αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο αξηζκόο ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο πνπ έρεη 
δνζεί από ην ΤΠ.Π.Δ.Θ. πκπιεξώλνληαη ηα ζηνηρεία ζύκθσλα κε 
ηηο ελδείμεηο. Σα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ/αο ζπκπιεξώλνληαη κε 
βάζε ην Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο θαη γηα ηνπο νκνγελείο ΣΑ 
ΔΛΛΗΝΙΚΑ όπσο αλαγξάθνληαη ζην Γειηίν Τπνςεθίνπ ηνπ 
ΤΠ.Π.Δ.Θ. 
Σν ύςνο ζεκεηώλεηαη από ηνλ/ελ αξκόδην/α Αμησκαηηθό. 

• ΔΝΟΣΗΣΑ 6 ΣΗΛΗ: 
ΤΣΗΜΑ 

Σίζεηαη ην γξάκκα (Υ) ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλίδην, πνπ αληηζηνηρεί 
ζην ύζηεκα Δμέηαζεο, όπσο ζα δεισζεί θαη ζην Μεραλνγξαθηθό 
δειηίν ηνπ  ΤΠ.Π.Δ.Θ.  

•  ΣΗΛΗ: 
ΔΙΓΙΚΔ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

Σίζεηαη ην γξάκκα (Υ) ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλίδην, πνπ αληηζηνηρεί 
ζηελ θαηά πεξίπησζε Δηδηθή Καηεγνξία πνπ αλήθεη ν/ε 
ππνςήθηνο/α, κόλν εθ’ όζνλ θαηαηεζνύλ θαη ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπεη ε πξνθήξπμε. 

•  ΣΗΛΗ: 
ΙΓΙΟΣΗΣΑ 

Σίζεηαη ην γξάκκα (Υ) ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλίδην, πνπ αληηζηνηρεί 
ζηελ θαηά πεξίπησζε ηδηόηεηα. 

• ΔΝΟΣΗΣΔ  
7-8-9 

 
πκπιεξώλεηαη από ηνλ/ελ ππνςήθην/α. 

 ΔΝΟΣΗΣΑ 10  πκπιεξώλεηαη από ηελ Τπεξεζία πνπ ρνξήγεζε ην δειηίν κε ην 
γξάκκα (Υ) ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλίδην. 

• ΔΝΟΣΗΣΑ 11  πκπιεξώλεηαη από ηνλ/ελ ππνςήθην/α θαη ηίζεηαη ην γξάκκα (Υ) 
ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλίδην. 
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