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                                                                                                                            Βαθµός Ασφαλείας: 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Να διατηρηθεί µέχρι: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                          ----- 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ      Μαρούσι,     22   -  9  - 2014 
         ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β’                   Αρ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ. 
                          -----        Φ.251/ 150575  /Β6    ΕΠΕΙΓΟΝ   
Ταχ. ∆/νση: Αν. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
email: t01ode2@ minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: ∆έσποινα Τσόλκα 
                       Κων/να Ντούτσου     
Τηλέφωνο: 2103442072, 2684 
FAX: 2103442098                                                

                                                         ΠΡΟΣ : 1. Περιφερειακούς ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης 
                                                                               2. ∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων ∆. Ε. 
                                                                               3. ∆ιευθυντές ΓΕΛ (δια των ∆ιευθύνσεων ∆. Ε.) 
                                                                               4. ΚΕΣΥΠ (διά των ∆ιευθύνσεων ∆. Ε.) 
                                                                                     
                                           
ΘΕΜΑ : Ενηµέρωση υποψηφίων (µαθητών και αποφοίτων) σχετικά µε τη λειτουργία των Σχολών 
της Αστυνοµικής Ακαδηµίας για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016.  
 
Σχετ.: Το µε αριθµ. πρωτ. 6000/2/5260/5-λα/17-09-2014 έγγραφο ∆ιεύθυνσης Αστυνοµικού Προσωπικού 
και Εσωτερικών Λειτουργιών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ( αρ. πρωτ. 
ΥΠΑΙΘ/ΚΠ/149486/Β6/19-09-2014).                                  
                           
         

 Σε συνέχεια της µε αρ. πρωτ. Φ.251/145816/Β6/15-09-2014 εγκυκλίου µας, σχετικά µε την 
ενηµέρωση των µαθητών της Γ΄ τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2014-2015, σας γνωστοποιούµε επιπλέον τα 
ακόλουθα: 

      
 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4278/2014 ( ΦΕΚ 157 τ. Α΄) κατά το τρέχον 
σχολικό έτος 2014-2015 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή 
Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας θα πραγµατοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν 
στις οικείες σχολές κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017. 

 Επίσης, η Σχολή Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας (για Αστυνοµικούς) θα δεχτεί υποψηφίους 
(ήδη υπηρετούντες Αστυνοµικούς) των πανελλαδικών εξετάσεων του 2015 και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν 
στις οικείες σχολές κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016. 
 Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες επιλογής για τους υποψηφίους των Σχολών της Αστυνοµικής 
Ακαδηµίας, προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να έχει κριθεί ικανός για τις Σχολές αυτές κατά τις 
προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται για το σκοπό αυτό από τις ίδιες τις Σχολές σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις. Η σχετική προκήρυξη, που περιγράφονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η 
διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, ανακοινώνεται από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη ώστε οι υποψήφιοι να την αναζητήσουν προς ενηµέρωσή τους. 
 
   Παρακαλούµε να φροντίσετε ώστε η εγκύκλιος αυτή (µπορεί να διανεµηθεί στους τελειόφοιτους) να 
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε σχολείου. 
   
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ :                                                                          ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   

1. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα 

2. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων / Β΄                          ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ                   
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