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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Να διατηρηθεί μέχρι: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                                 ----- 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ      Μαρούσι,        11 - 2  - 2014 
         ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β’                   Αρ.Πρωτ.       Βαθμός Προτερ. 
                          -----         Φ.251/17267α /Β6    ΕΠΕΙΓΟΝ   
Ταχ. ∆/νση: Αν. Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr                                                                  
email: t01ode2@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες:   
                        
     

ΠΡΟΣ:  1) Περιφερειακούς ∆/ντές Εκπ/σης (έδρες τους) 
                                     2) ∆ιευθυντές  ∆.Ε. (έδρες τους) 
                 3) ∆ιευθυντές Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (διά των ∆/νσεων) 
                 4) ΚΕΣΥΠ (διά των ∆/νσεων ∆.Ε.) 
       ΚΟΙΝ:  Όπως Πίνακας Αποδεκτών 
        
 
ΘΕΜΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ∆ΗΛΩΣΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ.   
 
 

Σε συνέχεια των δύο (2) προηγουμένων εγκυκλίων μας   (Φ.251/17267/Β6/7-2-2014/Α∆Α: ΒΙΡ29-ΙΛΑ) 
και Φ.151/17264/Β6/7-2-2014/Α∆Α:ΒΙΡ29-ΤΧΩ) με θέμα την Υποβολή Αίτησης-∆ήλωσης για τις 
πανελλαδικές εξετάσεις 2014 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα : 

- σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση  που προωθείται για υπογραφή, οι Αστυνομικές Σχολές  
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ):  Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυφυλάκων θα υπάρχουν στα 
μηχανογραφικά δελτία ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2014. 
-  οι επιτυχόντες ΠΟΛΙΤΕΣ θα εγγραφούν στις ανωτέρω σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016. 

 
Για την εφαρμογή της νέας ρύθμισης, δεν θα αποσταλούν καινούρια Υποδείγματα της Αίτησης-

∆ήλωσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα εξακολουθούν να υποβάλουν τα Υποδείγματα, τα οποία είναι αναρτημένα 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και διατίθενται και στα Λύκεια. Σε αυτά τα υποδείγματα δεν υπάρχει η 
επιλογή «Αστυνομικές Σχολές» για ΠΟΛΙΤΕΣ, μια επιλογή που ούτως ή άλλως θα ήταν προαιρετική και 
απλώς ενδεικτική. 
 

Ωστόσο, για την ολοκληρωμένη ενημέρωση των υποψηφίων, παρακαλούμε τους κκ. ∆ιευθυντές των 
Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) : 

1. Να ενημερώσουν εκ νέου τους υποψηφίους ότι τελικά οι Αστυνομικές Σχολές για ΠΟΛΙΤΕΣ θα 
υπάρχουν στα μηχανογραφικά δελτία ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2014. Για την πλήρη ενημέρωση τους, οι 
υποψήφιοι θα καλούνται να υπογράψουν στη συνημμένη Συγκεντρωτική Κατάσταση Αίτησης-
∆ήλωσης ότι έλαβαν γνώση της νέας ρύθμισης. Η εν λόγω συγκεντρωτική κατάσταση θα παραμείνει 
στο Λύκειο μαζί με τα αντίγραφα των Αιτήσεων-∆ηλώσεων μέχρι το τέλος των εξετάσεων και θα 
περιέχει όλους τους υποψηφίους που υπέβαλαν Αίτηση-∆ήλωση σε κάθε Λύκειο. 

2. Όσοι υποψήφιοι ήδη υπέβαλαν Αίτηση-∆ήλωση, θα πρέπει να ενημερωθούν (τηλεφωνικά, αν 
πρόκειται για αποφοίτους) από τους κκ. ∆ιευθυντές των Λυκείων για τη νέα ρύθμιση, ώστε να 
προσέλθουν στο Λύκειο, να υπογράψουν και αυτοί στη συνημμένη Συγκεντρωτική Κατάσταση 
Αίτησης-∆ήλωσης και , αν επιθυμούν, να προβούν σε τυχόν διόρθωση της αρχικής τους Αίτησης-
∆ήλωσης. 

3. Σε όλους τους υποψηφίους πρέπει να επισημαίνεται ότι όσοι ΠΟΛΙΤΕΣ τελικά επιθυμούν να 
διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε Αστυνομικές Σχολές, παρότι δεν θα το δηλώσουν τώρα στην 
Αίτηση-∆ήλωση, θα πρέπει παρακολουθώντας την αντίστοιχη προκήρυξη  του Υπουργείου ∆ημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη να υποβάλουν σχετική αίτηση, ώστε υποχρεωτικά να περάσουν τις 
προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών. Αυτή η διαδικασία εξάλλου ισχύει ανέκαθεν για 
όλες τις  Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές ή Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, 
ανεξαρτήτως αν οι υποψήφιοι είχαν συμπεριλάβει αυτές τις Σχολές στην Αίτηση-∆ήλωση. 
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4. Όσον αφορά τους υποψηφίους για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση), δεν θα υποβάλλουν 

Αίτηση-∆ήλωση, όπως ήδη έχετε ενημερωθεί, αλλά κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνονται για τα 
ανωτέρω, αν τυχόν προσέρχονται στα Λύκεια. Εννοείται ότι και αυτοί οι υποψήφιοι 
συμπεριλαμβάνονται στη νέα ρύθμιση. 

           
     Τέλος, παρακαλούνται οι κκ.  ∆ιευθυντές ∆.Ε να μεριμνήσουν:  
α) Για την ανάρτηση της παρούσας  στους οικείους πίνακες ανακοινώσεων της ∆/νσης για την ενημέρωση 
κάθε ενδιαφερόμενου. 
β) Για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στα Λύκεια  και ΚΕΣΥΠ ευθύνης τους. 
 

    
                               Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 
 
Συνημμένο: Συγκεντρωτική Κατάσταση Αίτησης-∆ήλωσης 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Πίνακας Αποδεκτών): 
 
 1)Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  ΓΕΕΘΑ- Β΄ κλάδος/Β2- Στρατόπεδο Παπάγου    Μεσογείων 227-229  - ΑΘΗΝΑ – ΤΚ 15501                             
 2)Υπουργείο ∆ημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,  Αρχηγείο   Ελληνικής Αστυνομίας,  Κλάδος Οργάνωσης και Ανθρώπινου 
∆υναμικού ,   ∆/νση Αστυνομικού  Προσωπικού -Τμήμα Β΄, Γραφείο 5,            Π. Κανελλοπούλου 4 – 10177  - ΑΘΗΝΑ. 

 3) Υπουργείο ∆ημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,  Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας,  Κλάδος Οργάνωσης και Ανθρώπινου 
∆υναμικού-   ∆/νση Εκπαίδευσης  -Τμήμα 1ο Εκπαιδεύσεων                         Π. Κανελλοπούλου 4 – 10177  - ΑΘΗΝΑ 

 4) Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου – ∆/νση Εκπ/σης  Ναυτικών                   Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2) – ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ    
5) Υπουργείο ∆ημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη  Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας – Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος,   
     ∆/νση Προσωπικού – Τμήμα 5ο                                                                 Μουρούζη 4 – 10674 – ΑΘΗΝΑ  
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφ. κ. Υπουργού &  Υφυπουργού κ. Κεδίκογλου & κ. Γεν. Γραμματέα 
2. ∆/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης  Πληροφοριακών Συστημάτων  
3. ∆/νση Σπουδών ∆.Ε.        4. ∆/νση Ειδικής Αγωγής      5. ∆/νση Συμβουλευτικού Επαγ/κού Προσ/σμού και Εκπ. ∆ρασ/των 
6. ∆/νση Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων/Τμήμα Β΄                                                          
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΙΤΗΣΗΣ- ∆ΗΛΩΣΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΜΟΜΑ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ* 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
* Υπογράφω ότι ενημερώθηκα για τη διαδικασία της Αίτησης-∆ήλωσης και για τη νέα ρύθμιση :  ότι 
με Κοινή Υπουργική Απόφαση  που προωθείται για υπογραφή, οι Αστυνομικές Σχολές  (ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΠΟΛΙΤΕΣ):  Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυφυλάκων θα υπάρχουν στα 
μηχανογραφικά δελτία ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2014 και ότι οι επιτυχόντες ΠΟΛΙΤΕΣ θα εγγραφούν στις 
ανωτέρω σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016. 
 
 


