ΚΕΣΥ Χανίων
Πληροφορίες 08.00 – 14.00: Δεικτάκη Άννα τηλ. 6936626250

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό
Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
προσκομίζοντας παράλληλα το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψηφίου/ας του Υ.ΠΑΙ.Θ.
και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή του κατά περίπτωση νόμιμου τίτλου
παραμονής για τους ομογενείς, μέχρι την ώρα 15.00 της 12-06-2020.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
i. Αίτηση συμμετοχής, η οποία θα χορηγηθεί στον υποψήφιο στο Αστυνομικό Τμήμα
και την οποία ο/η υποψήφιος/α υποχρεούται να τη συντάξει ιδιοχείρως παρουσία
του αρμόδιου Αξιωματικού.
ii. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο
πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης
υποψήφιου/ας ευκρινώς.
iii. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους.
iv. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα ΣΤ (χορηγείται στον
υποψήφιο στο Αστυνομικό Τμήμα), ότι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και ότι
δήλωσαν ή θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής
Ακαδημίας (Αστυφυλάκων – Αξιωματικών), στο Μηχανογραφικό Δελτίο του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
v. Οι έγγαμοι/ες με αλλογενείς αλλοδαπούς υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην
οποία δηλώνουν την υπηκοότητα του/ης συζύγου τους.
Επιπλέον δικαιολογητικά υποψηφίων ειδικών κατηγοριών
Οι υπαγόμενοι/ες στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού
δικαιώματος, συμπληρώνουν και την αντίστοιχη ένδειξη στην αίτηση συμμετοχής
(υπόδειγμα Α) για την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν, εφόσον προκύπτουν
θέσεις γι’ αυτή στο σύστημα με το οποίο θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και
υποβάλλουν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:
Οι πολύτεκνοι/ες και τέκνα τους:
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα
δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης

που χορηγείται από τα ΚΕΠ πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών
από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο
πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο σε κάθε περίπτωση από
πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
Οι γονείς τριών ζώντων τέκνων και τα τέκνα τους:
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα
δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
που χορηγείται από τα ΚΕΠ πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών
από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο
πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής.
Επισημαίνεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν: Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και
τέκνα τους από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νόμιμα αναγνωρισθέντα ή
υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία
μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.
Για λοιπές ειδικές κατηγορίες δες την Προκήρυξη σελ. 9 – 11.
Για κάθε υποψήφιο που επιθυμεί να ενταχθεί σε μία από τις ειδικές κατηγορίες του
άρθρου 42 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναζητείται
αυτεπάγγελτα από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006
(Υ.Ε.Κ. Α΄-57), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 (Υ.Ε.Κ. Β΄-1309)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για
όσους/ες υποψήφιους/ες αναγράψουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων
δικαιολογητικών, στην ένδειξη της αίτησης συμμετοχής, το Δήμο στον οποίο έχουν
οικογενειακή μερίδα και το Δήμο, στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα τα τυχόν
ετεροθαλή αδέλφια τους.

