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      Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΜΕ ΨΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΨΗ ΓΙΑ 
ΣΗΝ 3η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ,  ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ 2010 - 2012  

 

1. Γενικά 
 

α) Η χολή Αστυφυλάκων είναι Ανωτέρα Παραγωγική χολή υπερδιετούς κύκλου 

σπουδών, που ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εδρεύει 
στην Κομοτηνή του Νομού Ροδόπης, λειτουργεί σε επίπεδο Αστυνομικής Διεύθυνσης και 

υπάγεται στην Αστυνομική Ακαδημία. 
Σμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων λειτουργούν στις πόλεις του Διδυμοτείχου, της 

Κομοτηνής, της Ξάνθης, της Νάουσας, των Γρεβενών, της Καρδίτσας, του Ρεθύμνου και 

της ητείας. 
β) Η χολή Αστυφυλάκων/Σμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης λαμβάνοντας 

υπόψη: 

 

 Τπ’ αριθ. 7231Α/12/759363 από 17-06-2012 Διαταγή Αρχηγείου 

Ελληνικής Αστυνομίας/Κλάδου Οργάνωσης & Ανθρώπινου 
Δυναμικού/Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/Σμήματος 1ου.  

 Άρθρο 41 παρ. 9 και 10 του Ν. 1481/1984 (Υ.Ε.Κ. Α’ -152/8-10-1984) 
«Οργανισμός Τπουργείου Δημόσιας Σάξης». 

 Ν. 2800/2000 (Υ.Ε.Κ. Α-41/29-2-2000) « Αναδιάρθρωση Τπηρεσιών Τ.Δ.Σ. 
σύσταση Α.Ε.Α. και άλλες διατάξεις». 

 Π.Δ. 352/1995 όπως τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθ. 113/2008 Προεδρικό 
Διάταγμα. 

 Τπ’ αριθ. 2/46142/0022/27-09-2004 (Υ.Ε.Κ. 1490/Β/1-10-2004) κοινής 
απόφασης του Τφυπουργού Οικονομίας – Οικονομικών και Τπουργού 

Δημόσιας Σάξης «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης του διδακτικού 
προσωπικού των χολών της Αστυνομικής Ακαδημίας», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2/32671/0022/5-7-2006 (Υ.Ε.Κ. 

1070/Β/7-8-2006). 
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ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 
 

την πρόσληψη με επιλογή διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη 
των εκπαιδευτικών αναγκών τους, και καλούν αυτούς που επιθυμούν να διδάξουν κατά 
την 3η εκπαιδευτική περίοδο, της εκπαιδευτικής σειράς 2010 – 2012 στα πλαίσια της 

σχετικής θεωρητικής εκπαίδευσης και των πτυχιακών εξετάσεων   
 
 

2. Προσόντα Τποψηφίων – Θέσεις προς κάλυψη 
 

α) Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά 
προσόντα:  

1) Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.               
2)  Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. 

3) Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που συνεπάγονται τις στερήσεις 
των άρθρων 59 και 65 του Ποινικού Κώδικα. 

4) Να μην διώκονται ποινικά. 

5) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα 
απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους). 

6) Να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η 

Δεκεμβρίου του έτους διορισμού τους. 
7) ε περίπτωση που κατέχουν δημόσια θέση, να μην υπόκεινται στους 

περιορισμούς των Νόμων 1256/1982 και 1305/1982 (περί πολυθεσίας). 
8) Να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Τπαλληλικό Κώδικα προσόντα και 

να μην εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού (Κεφ. Α’ Ν. 3528/2007 

ΥΕΚ 124/ 9-2-2007). 
9) 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. 

10) Οι υποψήφιοι 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.  

11) Οι  υποψήφιοι 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).    

12) Οι υποψήφιοι εν ενεργεία Αστυνομικοί θα πρέπει να έχουν κριθεί ευμενώς 
από τα αρμόδια υμβούλια κατά την τελευταία κρίση. 

13) Οι υποψήφιοι εν ενεργεία Αστυνομικοί θα πρέπει να μην έχουν τιμωρηθεί 

με ανώτερη πειθαρχική ποινή και ούτε να έχουν παραπεμφθεί ενώπιον 
Πειθαρχικού υμβουλίου. ε περίπτωση που έχουν τιμωρηθεί η 

επιβληθείσα ποινή να έχει διαγραφεί.  
14) Οι υποψήφιοι εν συντάξει Αστυνομικοί, τρατιωτικοί κ.λπ. θα πρέπει να 

έχουν αποστρατευτεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.  

15) Οι υποψήφιοι εν συντάξει Αστυνομικοί ή τρατιωτικοί κ.λπ. θα πρέπει να 
διαθέτουν επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο που 

επιθυμούν – αιτούνται να διδάξουν η οποία να προκύπτει από την Τπηρεσία 
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τους στο ώμα και την  επιμόρφωσή τους στο ίδιο αντικείμενο και να 

διαθέτουν διδακτική ικανότητα και πείρα. 
 

 
 
 

 β) Η χολή Αστυφυλάκων/Σμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης προκηρύσσει 
προς κάλυψη, τις κατωτέρω θέσεις διδακτικού προσωπικού (τακτικών – 
αναπληρωματικών), στα ακόλουθα επαναληπτικά μαθήματα τα οποία θα 

πραγματοποιηθούν  από 03 επτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα έως και 07 
επτεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή. 

 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ Σακτικοί Αναπληρωτές Ώρες ανά 

διδακτήριο 

Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο 1 4 06 

Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο - Εφαρμογή 
ποινικών υποθέσεων 

ΕΝΟΣΗΣΑ – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο 

2 
 
 

2 

05 

Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο - Εφαρμογή 

ποινικών υποθέσεων 
ΕΝΟΣΗΣΑ – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Εφαρμογή ποινικών υποθέσεων 

1 2 

04 

Αστυνομικό Δίκαιο 1 2 05 

Θέματα Δημόσιας Ασφάλειας (Γενικό 
Μέρος – Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι) 

1 2 
05 

Θέματα Γενικής Αστυνόμευσης - Ειδικοί 
Ποινικοί Νόμοι 

1 2 
05 

τοιχεία υνταγματικού Δικαίου - 

Ανθρώπινα Δικαιώματα και τοιχεία 
Διοικητικού Δικαίου 

ΕΝΟΣΗΣΑ – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
τοιχεία υνταγματικού Δικαίου - 
Ανθρώπινα Δικαιώματα 

1 2 

03 

τοιχεία υνταγματικού Δικαίου - 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και τοιχεία 

Διοικητικού Δικαίου 
ΕΝΟΣΗΣΑ – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

τοιχεία Διοικητικού Δικαίου 

1 2 

03 

 
Από τους εν λόγω επιλεγέντες διδάσκοντες, θα οριστεί ένας για έκαστο Σ.Δ.Α. ως 

Σακτικός και ένας ως αναπληρωματικός για την εξέταση και βαθμολόγηση των γραπτών 
των αντίστοιχων μαθημάτων των πτυχιακών εξετάσεων. 

 
 

Σα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων είναι τα 

ακόλουθα :  
 
Όπου δεν αναφέρεται ρητά ως προϋπόθεση η ιδιότητα που απαιτείται για την 

επιλογή των υποψηφίων, θεωρείται ότι η επιλογή θα γίνεται από υποψηφίους 
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προερχόμενους από όλες τις κατηγορίες υποψηφίων (ιδιώτες, Δημοσίους 

Τπαλλήλους, Αστυνομικούς εν ενεργεία και εν συντάξει, κλπ). 
 

Όπου αναφέρονται Αστυνομικοί στην προκήρυξη, περιλαμβάνονται και Ειδικοί 
Υρουροί και υνοριακοί Υύλακες.  

 

 
1. Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο: 

Να κατέχουν Πτυχίο Νομικού Σμήματος Νομικής χολής ή Ισότιμου Σμήματος 

αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου.  
ε περίπτωση μη κάλυψης εν όλω ή εν μέρει των προκηρυχθεισών θέσεων από 

υποψηφίους έχοντες τα ανωτέρω προσόντα να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης όσων 
θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν με υποψήφιους πτυχιούχους άλλων 
Σμημάτων χολών ημεδαπών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Σμημάτων αναγνωρισμένων 

αλλοδαπών Πανεπιστημίων, των οποίων το αντικείμενο του πτυχίου σχετίζεται με 
συναφές ή σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος.  

 
2. Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο – Εφαρμογή ποινικών υποθέσεων – Πρότυπο 
Εκπαιδευτικό Αστυνομικό Σμήμα (Π.Ε.Α.Σ.): 

α) Για το αντικείμενο του Δικονομικού Ποινικού Δικαίου:  
Να κατέχουν Πτυχίο Νομικού Σμήματος Νομικής χολής ή Ισότιμου Σμήματος 

αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου. 

ε περίπτωση μη κάλυψης εν όλω ή εν μέρει των προκηρυχθεισών θέσεων από 
υποψηφίους έχοντες τα ανωτέρω προσόντα να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης 

όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν με υποψήφιους 
πτυχιούχους άλλων Σμημάτων χολών ημεδαπών Πανεπιστημίων ή ισότιμων 
Σμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, των οποίων το αντικείμενο 

του πτυχίου σχετίζεται με συναφές ή σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του εν 
λόγω μαθήματος. 

β) Για το αντικείμενο της Εφαρμογής Ποινικών Τποθέσεων:  
 εν ενεργεία Αστυνομικοί  
 εν συντάξει Αστυνομικοί. 

 
3. Αστυνομικό Δίκαιο: 

Να είναι:  

 εν ενεργεία Αστυνομικοί  
 εν συντάξει Αστυνομικοί. 

 
4. τοιχεία υνταγματικού Δικαίου Ανθρώπινα Δικαιώματα - τοιχεία 
Διοικητικού Δικαίου:  

α) τοιχεία υνταγματικού Δικαίου Ανθρώπινα Δικαιώματα:  
Να κατέχουν Πτυχίο Νομικού Σμήματος Νομικής χολής ή Ισότιμου Σμήματος 

αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου. 

ε περίπτωση μη κάλυψης εν όλω ή εν μέρει των προκηρυχθεισών θέσεων από 
υποψηφίους έχοντες τα ανωτέρω προσόντα να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης 

όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν με υποψήφιους 
πτυχιούχους άλλων Σμημάτων χολών ημεδαπών Πανεπιστημίων ή ισότιμων 
Σμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, των οποίων το 

αντικείμενο του πτυχίου σχετίζεται με συναφές ή σχετικό με το γνωστικό 
αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος. 

β) τοιχεία Διοικητικού Δικαίου:  
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Να κατέχουν Πτυχίο Νομικού Σμήματος Νομικής χολής ή Ισότιμου Σμήματος 

αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου. 
ε περίπτωση μη κάλυψης εν όλω ή εν μέρει των προκηρυχθεισών θέσεων από 

υποψηφίους έχοντες τα ανωτέρω προσόντα να εξετασθεί η περίπτωση κάλυψης 
όσων θέσεων εκ των προκηρυχθεισών δεν καλύφθησαν με υποψήφιους 
πτυχιούχους άλλων Σμημάτων χολών ημεδαπών Πανεπιστημίων ή ισότιμων 

Σμημάτων αναγνωρισμένων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, των οποίων το αντικείμενο 
του πτυχίου σχετίζεται με συναφές ή σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του εν 
λόγω μαθήματος.  

 
5. Θέματα Δημόσιας 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. 

 
 

3. Γενικά καθήκοντα – Τποχρεώσεις διδακτικού προσωπικού 

  
Σο διδακτικό προσωπικό έχει τα ακόλουθα Καθήκοντα και Τποχρεώσεις.  

1) Να διδάξει ολόκληρη την ύλη σε επανάληψη και η οποία έχει καθοριστεί από το 
γενικό και αναλυτικό πρόγραμμα του εκπαιδευτικού έτους 2010 – 2012 της χολής 
Αστυφυλάκων . 

2) Να οργανώνει και να προγραμματίζει το χρόνο διδασκαλίας του μαθήματος.  
3) Να χρησιμοποιεί τα οπτικοακουστικά μέσα της χολής, εφόσον αυτό συντελεί στην 

καλύτερη ανάπτυξη του μαθήματος. 
4) Να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της εκπαίδευσης  
5) Να εξασφαλίζει την τάξη και την πειθαρχία στο διδακτήριο, κατά την ώρα της 

διδασκαλίας και για κάθε παρεκτροπή να ενημερώνει το διοικητή του οικείου Σμήματος 
Δοκίμων Αστυφυλάκων. 
6) Να επικοινωνεί και να συνεργάζεται συχνά με τους συναδέλφους του, του ίδιου 

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

7)  Να προσέρχεται την καθορισμένη ώρα και να ειδοποιεί έγκαιρα το αρμόδιο 
γραφείο του Σ.Δ.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 οφείλουν, σε περίπτωση κωλύματος, να 
ενημερώνουν τους αναπληρωματικούς καθηγητές (στο χώρο εργασίας ή την οικία τους) 
περί του ειδικότερου αντικειμένου διδασκαλίας, προκειμένου να προετοιμάζονται 

κατάλληλα. 
8) Να καταβάλλει προσπάθεια για την πρακτικοποίηση της διδασκαλίας  

α) με την 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 των Αστυνομικών που 

επενέβησαν.  
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 Δοκίμων Αστυφυλάκων σε διάφορους 
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ρόλους (δράστη, παθόντα, μάρτυρα, επεμβαίνοντος Αστυνομικού Ανακριτικού 

Τπαλλήλου), θα δίδονται οδηγίες – παρατηρήσεις ως προς το ορθό ή μη της 
αντιμετώπισης. 

γ) Επίσης δίδοντας στους Δοκίμους Αστυφύλακες υποδείγματα σεναρίων, 
πραγματικών ή μη, πάνω στα οποία να προβληματίζονται και να καλούνται να δίνουν 
έγγραφες ή προφορικές απαντήσεις, και εν συνέχεια δε, να διεξάγεται συζήτηση και να 

δίδεται η ορθή λύση. 
9) Να διακρίνεται για αντικειμενικότητα και για απροσωποληψία. Να αποφεύγει την 
ανοχή, να καταδικάζει την αμέλεια και να επαινεί την καλή επίδοση, ώστε να 

δημιουργείται πνεύμα ευγενούς άμιλλας μεταξύ των Δοκίμων. 
 

 
4. Δικαιολογητικά 

 

 α. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν        
(εντός φακέλου με διάφανο εξώφυλλο) μέχρι την 13.00΄ ώρα της  06-07-2012  τα 

ακόλουθα έντυπα – δικαιολογητικά στο Σμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης, 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 ίδιος ο αιτών. 
 

(1) Τποχρεωτικά: 

(α) Αίτηση επί του αντιστοίχου εντύπου της χολής, όπου υποχρεωτικά επικολλάται 
έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 4Φ4 εκ. (η αίτηση χορηγείται από Τπηρεσία 

κατάθεσης των δικαιολογητικών). 
(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 χολής (χορηγείται από Τπηρεσία κατάθεσης των δικαιολογητικών). 
(δ) Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του (της) 

αιτούντος (σας). 
(ε)  Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών. 

(στ) Επικυρωμένο πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΣΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΣΑ) αν οι 
τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. 
(ζ) Αντίγραφο Υύλλου Μητρώου για τους υποψήφιους Αξιωματικούς εν αποστρατεία 

(ε.α.) στο οποίο να εμφαίνεται ότι έχουν αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη 
σταδιοδρομία τους. ε περίπτωση που δεν εμφαίνεται αυτό – ευδοκίμως τερματίσαντες 
τη σταδιοδρομία – να προσκομίσουν άλλο δικαιολογητικό που να βεβαιώνει αυτό.   

(η) Τπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/96, στην οποία να δηλώνουν ότι: 
Πληρούν τα προβλεπόμενα από  τον Τπαλληλικό Κώδικα προσόντα και δεν 

εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού (Κεφ. Α’ Ν. 3528/2007 ΥΕΚ 124/9-2-2007).  
Δεν 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) και ότι θα προσκομίσουν εντός της προθεσμίας που θα ορισθεί, απόφαση 

του Τπηρεσιακού υμβουλίου της Τπηρεσίας τους, που θα τους επιτρέπει την 
απασχόλησή τους. 
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Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα 

από αυτές.  
 Δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που συνεπάγονται τις στερήσεις των άρθρων 

59 και 65 του Π.Κ.  
 Δεν διώκονται ποινικά. 
 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. 

 Σα αναγραφόμενα στην αίτηση, στο έντυπο ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων 
και στο Βιογραφικό ημείωμα των αιτούντων, είναι απολύτως ακριβή. 

 
β. Οι ενδιαφερόμενοι 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. 

 
 

5. Κριτήρια Αξιολόγησης 
 
α. Κατά την αξιολόγηση, κρίση και επιλογή των υποψηφίων θα λαμβάνονται υπόψη τα 

παρακάτω κατά περίπτωση μαθήματος και μην λαμβανομένης υπόψη υποχρεωτικώς της 
σειράς που αναγράφονται:  

 Η κατοχή βασικού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο που αιτείται να 
διδάξει (Τποχρεωτικά κατοχή πτυχίου ΑΕΙ ή ΣΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένα 

επίσημα). 

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

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

 Επιτυχής και μακροχρόνια διδακτική προϋπηρεσία στην χολή Αστυφυλάκων ή 
άλλες Αστυνομικές ή τρατιωτικές χολές ή σε άλλα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

Σριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΣΕΙ), δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα. 

 Η αξιολόγηση της διδασκαλίας από τους Δόκιμους Αστυφύλακες (με συμπλήρωση 

ειδικού εντύπου). 

 Η ανελλιπής παρουσία των διδασκόντων κατά τις προηγούμενες συνεργασίες με 

την χολή Αστυφυλάκων. 

 Η διδασκαλία ως εν ενεργεία Καθηγητές – Αναπληρωτές – Επίκουροι – Λέκτορες  

σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Α.ΣΕΙ. 

 Η ευδόκιμη αποφοίτηση από το Σμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης 

τελεχών ή τη χολή Εθνικής Ασφαλείας.  

 Ομότιμοι Καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Α.ΣΕΙ. 

 Εν συντάξει μη ομότιμοι Καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Α.ΣΕΙ. 

 Διδάσκοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Π.Δ. 407/1980. 
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 Η διδακτική ικανότητα και πείρα και η εν γένει εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 

που ενδιαφέρεται, επιθυμεί και αιτείται να διδάξει.  

 Αστυνομικό προσωπικό. 

 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 κατοχή «εξαιρέτως» των ουσιαστικών προσόντων του βαθμό τους των 

Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων ως επίσης και η μη ύπαρξη  
ελαττωμάτων ή ελλείψεων σε αυτούς.   

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

 Η τιμωρία ή μη για πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν ανώτερη πειθαρχική 

ποινή.  

 υγγραφικό 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 ως εκ τούτου μεγαλύτερη και 

πληρέστερη ενημερότητα, υπευθυνότητα και εγκυρότητα πληροφοριών επί του 
διδακτικού γνωστικού αντικειμένου. 

 Η εμπειρία κατά την ενάσκηση του αστυνομικού λειτουργήματος σε Αστυνομικές 
Τπηρεσίες από διάφορες θέσεις με σκοπό την μεταφορά στο διδακτήριο των 

προβλημάτων που δημιουργούνται από την ενασχόληση του αστυνομικού 
λειτουργήματος αλλά και την μεταφορά των τρεχουσών υποθέσεων με σκοπό την 
υποβοήθηση της εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυφυλάκων. 

 Η για τους εν συντάξει Αστυνομικούς ή τρατιωτικούς κ.λ.π. αποστρατεία τους ως 
ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία τους.  

 Η κατοχή από μέρους των εν συντάξει Αστυνομικών ή τρατιωτικών κ.λ.π. 
επαγγελματικής και επιμορφωτικής εμπειρίας στο γνωστικό αντικείμενο που 

επιθυμούν να διδάξουν ως επίσης και η επιμόρφωσή τους στο ίδιο γνωστικό 
αντικείμενο.    

 Επαγγελματική ενασχόληση είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε ως ελεύθερος 
επαγγελματίας στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμεί να διδάξει.  

 Δεύτερος τίτλος σπουδών σε συναφές ή άλλο γνωστικό αντικείμενο. 

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές ή άλλο γνωστικό αντικείμενο. 

 Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές ή άλλο γνωστικό αντικείμενο. 

 Η κατοχή πτυχίου πολεμικών τεχνών. 

 Η γνώση Φειρισμού Ηλεκτρονικών Τπολογιστών. 

 Η γνώση Ξένης Γλώσσας. 

 Επιστημονικές Δημοσιεύσεις. 

 Βραβεία από επιστημονικούς φορείς σε συναφές με της αιτούμενης  θέσης 

αντικείμενο. 

 Η κατοχή πιστοποίησης από το Ε.Κ.Ε.Π.Ι.. (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης 

υνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ως εκπαιδευτής ενηλίκων. 

 Τποτροφίες. 

 Και ότι άλλο ήθελε προσκομιστεί προκειμένου ληφθεί ανάλογα υπόψη για την 
επιλογή του υποψηφίου ως διδακτικό προσωπικό. 

 
β. Σο Σμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων διατηρεί το δικαίωμα: 
 Να υποβάλλει υποψήφιο ή υποψήφιους σε προσωπική συνέντευξη.  

 Να καλέσει υποψήφιους όταν απαιτούνται διευκρινήσεις επί των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών. 
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γ. Η χολή επίσης διατηρεί το δικαίωμα της μη καλύψεως (μερικώς ή ολικώς) 

των απαιτουμένων θέσεων ή ωρών για κάποιο μάθημα. 
 

δ. Η χολή Αστυφυλάκων (Σμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης) εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος και εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο δυνατόν να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες προς πιστοποίηση- εξακρίβωση όλων ή μέρους εκ των 

αναφερομένων- βεβαιωμένων- δηλωθέντων στα κατατεθέντα δικαιολογητικά (αίτηση, 
υπεύθυνες δηλώσεις, κ.λ.π.). 

 

ε. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής, χωρίς 
καμία ειδοποίηση από την υπηρεσία, στις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή. 
2. Όταν δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. 
3. Όταν δεν υποβληθεί επικυρωμένο αντίγραφο των τίτλων σπουδών ως και των 

υπόλοιπων δικαιολογητικών τα οποία βάσει της προκήρυξης απαιτείται να είναι 
επικυρωμένα.  

 
στ. Έκδοση Αποτελεσμάτων 
 Σα αποτελέσματα επιλογής διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση 

για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της χολής Αστυφυλάκων, για το 
ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, θα δημοσιευτούν - ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα 
του Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/ytpt). 

 
 

6. Εκπαίδευση στην χολή – Αποζημίωση διδασκόντων – Λύση σύμβασης 
εργασίας 

 

 Η εκπαίδευση στην χολή διεξάγεται κατά κύριο λόγο από Δευτέρα έως 
Παρασκευή και από ώρες 06:00-23:00.  

Είναι ενδεχόμενο όμως να χρειαστεί να απασχοληθούν και εκτός των ανωτέρω 
αναφερομένων ωρών, είτε άββατο, είτε Κυριακή, είτε αργίες, για αντιμετώπιση 
τυχόν εκτάκτων αναγκών της χολής, σε συγκεκριμένες ώρες για τις οποίες θα 

ενημερώνονται οι διδάσκοντες το ταχύτερο δυνατό.  
 Για την έκτακτη απασχόλησή τους στη χολή τα χρονικά διαστήματα που 

αναφέρονται παραπάνω, θα αποζημιωθούν με την προβλεπόμενη ωριαία 

αποζημίωση. 
 Η χολή 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. 

    

 
7. Τποβολή και Έλεγχος Δικαιολογητικών 

 

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα 
γίνεται μέχρι την 13.00΄ ώρα της 06-07-2012 (από Δευτέρα 25-06-2012 μέχρι 

Παρασκευή 06-07-2012 και ώρες 09.00΄-13.00΄ πλην του αββάτου  30-06-2012 
και της Κυριακής 01-07-2012) προσωπικά από τους υποψηφίους ή από 
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Σμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης (2ο 

χλμ. Ε.Ο. Ξάνθης- Καβάλας, Σ.Κ. 67100, Γραφείο πουδών & Δημοσίων χέσεων). 
 

Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή των αιτήσεων και ταχυδρομικά στην ανωτέρω 
διεύθυνση. Μετά την 13.00΄ της 06-07-2012  ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις. 

ΑΔΑ: Β4Λ3Ι-71Σ



 10 

 

 
8. Επικοινωνία - Πληροφορίες 

 
Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από το Σμήμα Δοκίμων 

Αστυφυλάκων Ξάνθης (2ο χλμ. Ε.Ο. Ξάνθης- Καβάλας, Σ.Κ. 67100, Γραφείο πουδών & 

Δημοσίων χέσεων) στο τηλέφωνο 2541084716.- 
 
 

 
 

                       Ξάνθη, 21/06/2012 
                    Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 

 
                                                                                    Ευάγγελος ΓΚΙΚΑ 

                                                                                         Αστυνόμος Α΄ 
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