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ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ      
 
Πλήρωση, µε σειρά προτεραιότητας, διακοσίων εννέα (209) συνολικά θέσεων προσωπικού του 
κλάδου ∆Ε Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστηµάτων Κράτησης της Χώρας, µε 

το βαθµό του Φρουρού. 
 
    Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 49 παρ. 4 και 5 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν µε τις 
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225 Α΄) «Θέµατα εξωτερικών φρουρών και 
άλλες διατάξεις». 
β) του άρθρου 9 του Π. ∆/τος 265/1999 (ΦΕΚ 216 Α΄) «Οργάνωση Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης 
Καταστηµάτων Κράτησης και νοσηλευοµένων στα Θεραπευτήρια καταδίκων και υποδίκων». 
γ) των άρθρων 4,5,6,8,9,10,11,12,14,16,17,18,19 και 20  του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών 
∆ιοικητικών Υπαλλήλων, που έχει κυρωθεί µε το ν. 2683/99 (ΦΕΚ 19 Α΄). 
δ) του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄), «Μέριµνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών 
κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 
του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄), της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄), της παρ. 1 
του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄) και του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α).  
ε) του άρθρου 20 παρ. 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Συλλογικές διαπραγµατεύσεις στη δηµόσια 
διοίκηση, µονιµοποιήσεις συµβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 9 του ν. 3189/2003 (ΦΕΚ 243 Α΄) και το άρθρο 12 παρ. 4 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄). 
στ) του άρθρου 18 παρ. 6 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄) «Ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων, 
σύσταση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Οργανισµός Περίθαλψης 
Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (Ο.Π.Α.∆.) και άλλες διατάξεις». 
ζ) του άρθρου 14 παρ. 6 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄),όπως προστέθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 
1 παρ. 10 του ν. 2527/97 (ΦΕΚ 206 Α΄) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
(ΦΕΚ 151 Α΄) και την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄). 
η) του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 75/2006 Α΄) 
θ) του ν. 2431/1996 (ΦΕΚ 175 Α΄) «∆ιορισµός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση». 
ι) του Π. ∆/τος 276/2002 (ΦΕΚ 243 Α΄), «∆ιορισµός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
θέσεις του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης». 
ια) του Π. ∆/τος 36/2000 (ΦΕΚ 29 Α΄), «Οργανισµός Υπουργείου ∆ικαιοσύνης», όπως ισχύει. 
2. Το γεγονός, ότι για την παρούσα προκήρυξη αναλογούν δέκα έξι (16) θέσεις προς πλήρωση από 
άτοµα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α΄) «Μέριµνα για την απασχόληση 
προσώπων Ειδικών Κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, που διατέθηκαν µε την αριθ. 
200405/17-5-2006 (ΦΕΚ 652 Β΄/24-5-2006) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας. 
     Αρµόδιος φορέας για την προκήρυξη των θέσεων αυτών είναι ο ΟΑΕ∆, τηρούµενης της διαδικασίας 
του νόµου  και µόνον εφόσον, τα άτοµα αυτά πληρούν τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισµού, που 
ορίζονται µε  την παρούσα προκήρυξη. 
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3.  Την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 55/98 ΠΥΣ (άρθρο 1 παρ. 51 Ν. 
2412/1996), αριθ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 9/1/14722/4-1-2006 «Έγκριση πλήρωσης εξακοσίων εννέα (609) 
θέσεων τακτικού προσωπικού στα Καταστήµατα Κράτησης του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης». 
4. Την ανάγκη  πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ∆Ε Προσωπικού Εξωτερικής 
Φρούρησης των Καταστηµάτων Κράτησης.  
 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε 
 Την πλήρωση, µε σειρά προτεραιότητας, διακοσίων εννέα (209) συνολικά θέσεων προσωπικού 
(197 άνδρες και 12 γυναίκες) του κλάδου ∆Ε Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστηµάτων 
Κράτησης της Χώρας, µε το βαθµό του Φρουρού.  
 -Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσοµένων  θέσεων καλύπτονται από πολύτεκνους 
και τέκνα πολυτέκνων (παρ.6 άρθρο 14 ν.2190/1994 όπως συµπληρώθηκε µε την παρ.10 του άρθρου 
1 του ν.2527/1997 και αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 και την 
υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006),  εφόσον συνυποβάλλουν µε την αίτησή 
τους τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Β'  της παρούσας. 

-Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσοµένων θέσεων καλύπτονται από γονείς µε τρία 
τέκνα και τέκνα αυτών (υποπερίπτωση δ1 παρ. 3 άρθρο 1  ν. 3454/2006), εφόσον συνυποβάλλουν µε 
την αίτησή τους τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Β'  της 
παρούσας. 

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, η κατανοµή των θέσεων γίνεται σε πρώτη φάση µε βάση τα 
ακριβή ποσοστά που αντιστοιχούν στο 20% και 10%, εκφρασµένα σε ακέραιο αριθµό και επειδή δεν 
καλύπτεται το σύνολο των διατιθέµενων θέσεων µε την πρώτη κατανοµή, οι υπολειπόµενες θέσεις 
διατίθενται σε δεύτερη φάση στη Νοµαρχία η οποία δίνει τη µικρότερη αύξηση στο ποσοστό του 20% 
και 10% αντίστοιχα. 

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα 
πολυτέκνων, γονείς µε τρία τέκνα, τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, από υποψηφίους των κατηγοριών 
αυτών, οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, εφόσον 
περιλαµβάνονται στους πίνακες των γενικών θέσεων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ 
Κλάδος ∆Ε Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης Καταστηµάτων Κράτησης 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  
 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 
& ΤΕΚΝΩΝ 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ 
ή ΤΕΚΝΩΝ 
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
56 ΑΝ∆ΡΩΝ 36 ΑΝ∆ΡΩΝ 13 ΑΝ∆ΡΩΝ 7 ΑΝ∆ΡΩΝ 

Α/Α 
 
 
 
 
 
 
1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 

9 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Α΄ ΤΥΠΟΥ 
ΜΑΛΑΝ∆ΡΙΝΟΥ 

37 ΑΝ∆ΡΩΝ 24 ΑΝ∆ΡΩΝ 8 ΑΝ∆ΡΩΝ 5 ΑΝ∆ΡΩΝ 
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ΠΡΕΒΑΝΤΟΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 7 ΑΝ∆ΡΩΝ 6 ΑΝ∆ΡΩΝ 1 ΑΝ∆ΡΩΝ - 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  

3 ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 

22 ΑΝ∆ΡΩΝ 16 ΑΝ∆ΡΩΝ 4 ΑΝ∆ΡΩΝ 2 ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
4 ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ 

ΑΥΛΩΝΑ 
20 ΑΝ∆ΡΩΝ 14 ΑΝ∆ΡΩΝ 4 ΑΝ∆ΡΩΝ 2 ΑΝ∆ΡΩΝ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
15 ΑΝ∆ΡΩΝ 9 ΑΝ∆ΡΩΝ 4 ΑΝ∆ΡΩΝ 2 ΑΝ∆ΡΩΝ 

 
5 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

3 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3 ΓΥΝΑΙΚΩΝ - - 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ  

6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΩ 10 ΑΝ∆ΡΩΝ 7 ΑΝ∆ΡΩΝ 2 ΑΝ∆ΡΩΝ 1 ΑΝ∆ΡΩΝ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ  

7 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 8 ΑΝ∆ΡΩΝ 7 ΑΝ∆ΡΩΝ 1 ΑΝ∆ΡΩΝ - 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

8 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 9 ΑΝ∆ΡΩΝ 6 ΑΝ∆ΡΩΝ 2 ΑΝ∆ΡΩΝ 1 ΑΝ∆ΡΩΝ  
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

9 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 ΑΝ∆ΡΩΝ 4 ΑΝ∆ΡΩΝ 1 ΑΝ∆ΡΩΝ - 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ  

10 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 4 ΑΝ∆ΡΩΝ 4 ΑΝ∆ΡΩΝ - - 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

11 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4 ΑΝ∆ΡΩΝ 4 ΑΝ∆ΡΩΝ - - 
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Ενδείξεις του πίνακα: 
Στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαµβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στο φορέα, οι 
οποίες αναλύονται, κατά περίπτωση, στις στήλες παραπλεύρως. 
Στη στήλη «ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαµβάνονται οι θέσεις για τις οποίες δεν γίνεται χρήση της 
ιδιότητας πολυτέκνου, τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου, τέκνου τρίτεκνης οικογένειας.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ 
 
 Οι υποψήφιοι πρέπει: 
1. Nα είναι Έλληνες πολίτες.  

Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει 
παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της 
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.  

Εξαίρεση: ∆ικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σε βαθµό επαρκή για 
την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό 
Ελληνοµάθειας του Β΄ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ, (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο 
Ελληνικής γλώσσας [τηλ. (2310) 459101/5 και (210) 3636549). 

Επίσης, αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστηµιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. : 
2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη 
σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. 

∆ικαιούνται, επίσης, να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε 
πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, µέχρι την απόκτησή της, 
ήταν υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.  

 
2. Να είναι απόφοιτοι  Απολυτηρίων τίτλων: 
 -Eνιαίου Λυκείου ή 
 -Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 
 -Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή 
 -Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή 
 -Πτυχίου Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. ή 

 άλλου ισότιµου τίτλου σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 
 

3. Να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1976 έως 1985. 
 
4. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα, υψηλό βαθµό ετοιµότητας ψυχραιµίας και αντίληψης, 
προσόντα τα οποία διαπιστώνονται από τις αρµόδιες Επιτροπές, που συγκροτούνται µε απόφαση του 
Υπουργού ∆ικαιοσύνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3388/2005.  
 
5.  Να έχουν πίστη στο Σύνταγµα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να µην πρεσβεύουν θρησκευτικές  
δοξασίες, που εµποδίζουν  την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

 
6. Να έχουν ανάστηµα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 µ., χωρίς υποδήµατα. 
 
7.  Να µην έχουν καταδικασθεί έστω και µε οριστική απόφαση για τέλεση ή απόπειρα 
κακουργήµατος ή των εγκληµάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύµατος, προδοσίας 
της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών 
δικαιωµάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταµήνυσης, 
ψευδούς ανώµοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας 
εκτός εκείνης που προκαλείται από αµέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής 
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήµισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, 
απάτης, απιστίας, επαιτείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, 
λαθρεµπορίας, ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήµατος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο έχει επιβληθεί 
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών. 
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-Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν παραπεµφθεί σε δίκη, για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήµατα 
µπορούν να συµµετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν κατατάσσονται στη Σχολή Εξωτερικής 
Φρούρησης, αν µέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης κατάταξης δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητη 
αθωωτική απόφαση. 

-Ο όρος καταδίκη περιλαµβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισµό για ένα ή και 
περισσότερα από τα παραπάνω αδικήµατα. 

-Να µην είναι υπόδικοι, λόγω παραποµπής µε τελεσίδικο βούλευµα για ένα ή περισσότερα από 
τα παραπάνω κακουργήµατα ή πληµµελήµατα έστω και αν τα αδικήµατα έχουν παραγραφεί. 

-Να µην έχουν, οποτεδήποτε, στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωµάτων, έστω και αν έχει λήξει  
ο χρόνος που  ορίσθηκε για τη στέρησή τους.                          

-Να µην έχουν τεθεί  σε δικαστική συµπαράσταση κατά άρθρο 1666 του Α.Κ. 
-Να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.∆.∆.,   Ο.Τ.Α. ή  

Ν.Π.Ι.∆. του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 
2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της 
σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του εργαζοµένου, εφόσον δεν έχει 
παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 

Σηµείωση: 
Η απονοµή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για διορισµό, εφόσον δεν έχει εκδοθεί, το κατά το 

άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγµατος διάταγµα που  αίρει το σχετικό κώλυµα. 
 
8. Οι άνδρες µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής  των αιτήσεων να έχουν  εκπληρώσει τις  
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.  

Εξαίρεση: ∆εν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες  
κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο 
κώλυµα. 

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των  
αιτήσεων συµµετοχής, όσο και κατά το χρόνο του διορισµού. Το ανώτατο όριο ηλικίας διορισµού 
πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ –∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι, που έχουν τα νόµιµα προσόντα, να υποβάλουν ή να 
ταχυδροµήσουν, µε απόδειξη στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης (Τµήµα ∆ιοίκησης Προσωπικού της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου ∆υναµικού, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527), σχετική 
αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών, 
από την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης στον ηµερήσιο τύπο της προκήρυξης αυτής, που θα γίνει 
µόνο µία φορά, κατά τα οριζόµενα στο ΚΕΦ. Ε΄ της παρούσας απόφασης. Η ανακοίνωση για την 
προθεσµία έναρξης υποβολής των αιτήσεων και λήξης αυτής θα αναρτηθεί στον οικείο για τις 
ανακοινώσεις πίνακα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, σε όλα τα Καταστήµατα Κράτησης της Χώρας και 
θα δηµοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης στη ∆ιεύθυνση 
www.ministryofjustice.gr, από την οποία θα ενηµερωθούν και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

Οι αιτήσεις, που θ΄ αποσταλούν ταχυδροµικά µε απόδειξη, λογίζονται εµπρόθεσµες, µόνο αν 
κατατεθούν στην Υπηρεσία των ΕΛΤΑ εντός της ανωτέρω προθεσµίας. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν µια και µόνο αίτηση. 
Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, έντυπο της οποίας χορηγείται από το Τµήµα ∆ιοίκησης 

Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου ∆υναµικού του Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης, τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 
και τα Καταστήµατα Κράτησης της Χώρας, δηλώνονται τα στοιχεία του υποψηφίου και 
συνυποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: 

Α) ∆ικαιολογητικά που θα υποβληθούν απ΄ όλους τους υποψηφίους: 
1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας, ή ελλείψει ταυτότητας,  

φωτοτυπία των κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός, τα 
στοιχεία ταυτότητας καθώς και φωτογραφία του κατόχου), αν από αυτά δεν προκύπτει ηµεροµηνία 
γέννησης να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γέννησης. 

2) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, που απαιτείται από την προκήρυξη ή  
άλλης ισότιµης σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής στο οποίο ν΄ αναγράφεται ο ακριβής 
βαθµός αυτού. Σε περίπτωση µη υπάρξεως βαθµού απαιτείται βεβαίωση  της Σχολής, στην οποία να 
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αναγράφεται ο ακριβής βαθµός. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται βεβαίωση 
ισοτιµίας από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και για 
Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιµίας και κατάταξης της Επιτροπής 
Ισοτιµιών του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)- Εθνικής 
Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθµού από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σε εικοσάβαθµη κλίµακα. 

     B) Πρόσθετα δικαιολογητικά: 
1) Οι υποψήφιοι που λαµβάνουν µόρια, ως έφεδροι Αξιωµατικοί των Ενόπλων ∆υνάµεων, ως 
στρατιώτες των ειδικών δυνάµεων των Ενόπλων ∆υνάµεων και ως Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας 
(Ε.Π.Υ.) των Ενόπλων ∆υνάµεων θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου 
τύπου Α΄. (Η έκδοση του πιστοποιητικού αυτού να µην υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες, µέχρι την λήξη 
της προθεσµίας υποβολής της αίτησης) 
2) Οι υποψήφιοι που λαµβάνουν µόρια µόνιµης κατοικίας θα πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση του 
∆ήµου ή της Κοινότητας, από την οποία να προκύπτει, η µόνιµη κατοικία για µία τουλάχιστον διετία στο 
Νοµό, στο ∆ήµο ή στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα ή στην Κοινότητα του Νοµού, όπου εδρεύουν τα 
Καταστήµατα Κράτησης που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις. 

Η προϋπόθεση της συµπλήρωσης της διετίας πρέπει να συντρέχει µέχρι και την τελευταία 
ηµέρα υποβολής της αίτησης του υποψηφίου. 
3) Οι υποψήφιοι που λαµβάνουν µόρια για την κατοχή άδειας ικανότητας οδηγού Γ΄ ή ∆΄ 
κατηγορίας θα πρέπει να υποβάλουν επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας ικανότητας οδήγησης. 
4) Οι υποψήφιοι πολύτεκνοι – τέκνα πολυτέκνων θα πρέπει να υποβάλουν:           

♦  Οι πολύτεκνοι:   
    Πιστοποιητικό του οικείου δήµου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η 

συνδροµή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόµο κτήση  της ιδιότητας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο 
πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής,  συνοδευόµενο από πιστοποιητικό  της Ανώτατης 
Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).   

♦  Τα  τέκνα πολυτέκνων: 
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήµου ή κοινότητας στα δηµοτολόγια των 

οποίων είναι γραµµένοι  ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής και 
β) Πιστοποιητικό του οικείου δήµου ή κοινότητας οικογενειακής κατάστασης της πατρικής 

οικογένειας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδροµή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά 
νόµο κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, 
συνοδευόµενα  από πιστοποιητικό  της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

 
Η επικύρωση των αντιγράφων πιστοποιητικών που εκδίδονται από αρµόδια αλλοδαπή αρχή  

ορίζεται στο παρόν Κεφάλαιο. 
 
Οι προϋποθέσεις κτήσεως της ιδιότητας του πολύτεκνου ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας 

αναφέρονται, κατά περίπτωση, στο τέλος του Κεφαλαίου αυτού. 
 

Α. Για όσους απέκτησαν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων των 
νόµων 1910/1944 και 860/1979, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου 
πρέπει να περιλαµβάνει:  

1)  Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως πολυτέκνου: 
α) Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και της συζύγου του. 
β) Ηµεροµηνία τελέσεως του γάµου τους. 
γ) Τα από το γάµο αυτό γεννηθέντα τέκνα. 
δ) Τα από άλλο ή άλλους γάµους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία πρέπει να 

αναφέρονται αναλυτικά. 
ε) Τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα για την µητέρα. 
στ) Τα εκτός γάµου τέκνα γεννηθέντα για τον πατέρα, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως 

αναγνωρισθέντα από αυτόν. 
ζ)  Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 
η) Ηµεροµηνία θανάτου όλων των µη επιζώντων από τους ανωτέρω. 
θ) Ηµεροµηνία γάµου, διάζευξης ή χηρείας όλων των  θηλέων τέκνων (αν είναι άγαµα να γίνει µνεία). 
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως µέλος πολύτεκνης οικογένειας: 
α) Ονοµατεπώνυµο των γονέων  και ηµεροµηνία του γάµου τους. 
β) Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και των από το γάµο αυτό αδελφών του. 
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γ) Τα από άλλο ή άλλους γάµους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να 
αναφέρονται αναλυτικά. 

δ)Τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα της µητέρας του. 
ε) Τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως 

αναγνωρισθέντα από αυτόν. 
στ) Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 
ζ) Ηµεροµηνία θανάτου όλων των µη επιζώντων από τους ανωτέρω. 
η) Ηµεροµηνία γάµου, διάζευξης ή χηρείας όλων των  θηλέων αδελφών του  (αν  είναι άγαµα να 

γίνει µνεία).  
Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον: 
α) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία ενός από τους δύο γονείς πιστοποιητικό από τον 

οικείο φορέα, µε το οποίο να βεβαιώνεται η κατά 100% αναπηρία του γονέα αυτού για οποιονδήποτε 
λόγο ή κατά 70% για τους ανάπηρους πολέµου και  

β) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας, από οποιοδήποτε λόγο 
ή τέκνα ανάπηρα πολέµου, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα µε το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω 
ανικανότητά τους. 

γ) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, 
ανάλογα µε την περίπτωση, βεβαίωση της οικείας σχολής από την οποία να προκύπτει το χρονικό 
διάστηµα των σπουδών ή της µαθητείας για τέχνη ή επάγγελµα. 

 
Β. Για όσους αποκτούν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του νόµου 

3454/2006, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να 
περιλαµβάνει:  

1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως πολυτέκνου: 
α) Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και της συζύγου του. 
β) Ηµεροµηνία τελέσεως του γάµου τους. 
γ) Τα από το γάµο αυτό  τέκνα. 
δ) Τα από άλλο ή άλλους γάµους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να 

αναφέρονται αναλυτικά. 
ε) Τα εκτός γάµου  τέκνα για την µητέρα. 
στ) Τα εκτός γάµου τέκνα  για τον πατέρα, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα από 

αυτόν. 
ζ) Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 
η) Ηµεροµηνία θανάτου όλων των µη επιζώντων από τους ανωτέρω. 
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως µέλος πολύτεκνης οικογένειας: 
α) Ονοµατεπώνυµο των γονέων  και ηµεροµηνία του γάµου τους. 
β) Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και των από το γάµο αυτό αδελφών του. 
γ) Τα από άλλο ή άλλους γάµους των γονέων του  τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται 

αναλυτικά. 
δ)Τα εκτός γάµου  τέκνα της µητέρας του. 
ε) Τα εκτός γάµου  τέκνα του πατέρα του, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα από 

αυτόν. 
στ) Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 
ζ) Ηµεροµηνία θανάτου όλων των µη επιζώντων από τους ανωτέρω. 
 

 ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ-ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
Ο ένας εκ των γονέων  µε τρία παιδιά ή ένα εκ των τριών τέκνων: 
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήµου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα 
γεγονότα των οποίων η συνδροµή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόµο κτήση  της ιδιότητας του 
τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής 
αρχής. Οι προϋποθέσεις κτήσεως της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας 
αναφέρονται κατά περίπτωση στο τέλος του Κεφαλαίου αυτού  και 
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου  στην οποία: 
 (i) να αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο καθώς και ο αριθµός ταυτότητας (εφόσον έχει εκδοθεί) καθενός 
από τα  λοιπά µέλη της οικογένειας και 
 (ii) να βεβαιώνεται ότι κανένα µέλος της οικογένειας δεν έχει διοριστεί  κάνοντας χρήση του 
δικαιώµατος του ποσοστού 10%. 

Η επικύρωση των αντιγράφων πιστοποιητικών που εκδίδονται από αρµόδια αλλοδαπή  αρχή  
ορίζεται στο παρόν Κεφάλαιο. 
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Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαµβάνει:  
1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως γονέας τρίτεκνης οικογένειας: 
α) Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και της συζύγου του. 
β) Ηµεροµηνία τελέσεως του γάµου τους. 
γ) Τα από το γάµο αυτό  τέκνα. 
δ) Τα από άλλο ή άλλους γάµους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να 

αναφέρονται αναλυτικά. 
ε) Τα εκτός γάµου  τέκνα για την µητέρα. 
στ) Τα εκτός γάµου  τέκνα για τον πατέρα, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα από 

αυτόν. 
ζ) Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 
2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως τέκνο τρίτεκνης  οικογένειας: 
α) Ονοµατεπώνυµο των γονέων  και ηµεροµηνία του γάµου τους. 
β) Ονοµατεπώνυµο του ιδίου και των από το γάµο αυτό αδελφών του. 
γ) Τα από άλλο ή άλλους γάµους των γονέων του  τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται 

αναλυτικά. 
δ)Τα εκτός γάµου τέκνα της µητέρας του. 
ε) Τα εκτός γάµου  τέκνα του πατέρα του, αλλά νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα από 

αυτόν. 
στ) Ηµεροµηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω. 
Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον: 
α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως 

ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα µε το οποίο να βεβαιώνεται 
η ανωτέρω  αναπηρία. 

β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, 
ανάλογα µε την περίπτωση, βεβαίωση  αναγνωρισµένης τριτοβάθµιας σχολής πανεπιστηµιακής και 
τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστηµα  σπουδών . 

γ) Σε περίπτωση που  ο ίδιος ο υποψήφιος ή τέκνο ή αδελφός του,  ανάλογα µε την περίπτωση, 
διανύει την στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρµόδιων αρχών. 

δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάµου των γονέων υποψηφίων ή 
διαζύγιο ή διακοπή της έγγαµης συµβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς 
γάµο των γονέων τους, ο γονέας που συµµετέχει στη διαγωνιστική διαδιακασία πρέπει να προσκοµίσει 
αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωµένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα 
οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί την γονική µέριµνα και επιµέλεια των ως άνω 
τέκνων.  

Σηµείωση: Oι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν συµπληρωµατική αίτηση µε διευκρινιστικά  
στοιχεία µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής. Μετά την 
ηµεροµηνία αυτή τυχόν δικαιολογητικά που θα υποβληθούν δεν γίνονται δεκτά, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του 
άρθρου 2 του ν. 2527/1997 και συµπληρώθηκε από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 
2738/1999. 
 

Ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης 
Α) Σύζυγος ή ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι φονεύθηκαν ή πρόσωπο που τραυµατίστηκε 
σοβαρά, συνεπεία τροµοκρατικής πράξης, είτε αυτή στρεφόταν εναντίον τους είτε εναντίον άλλων. Στην 
περίπτωση του σοβαρού τραυµατισµού προσώπου, εφόσον ο ενδιαφερόµενος δεν επιθυµεί ή λόγοι 
υγείας δεν του επιτρέπουν να ασκήσει το δικαίωµα διορισµού, αυτό µεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα 
τέκνο του (παρ. 4 άρθρο 12 ν. 3230/2004 ΦΕΚ 44/Α/11-2-2004). 
Β) Το µεγαλύτερο σε ηλικία ορφανό τέκνο και από τους δύο γονείς, του οποίου αδελφός ή αδελφή  
τελεί υπό επιτροπεία κατά το χρόνο δηµοσίευσης της προκήρυξης, (τρίτο εδάφιο, παρ. 21, άρθρο 20 ν.  
2738/1999) και 
Γ)  Σύζυγος ή ένα τέκνο προσώπου, το οποίο απεβίωσε εξαιτίας του σεισµού της 7ης Σεπτεµβρίου  
1999 (παρ. 6 άρθρο 18 ν. 2768/1999),  

Οι υποψήφιοι οι οποίοι εµπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις προσλαµβάνονται στο δηµόσιο και 
στα νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν .2190/94, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2527/97, καθώς και στους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/97, 



 
 

8

καθ’ υπέρβαση του προβλεπόµενου από την προκήρυξη αριθµού θέσεων, εφόσον καταταγούν σε 
πίνακα προτεραιότητας σε σειρά πέραν του αριθµού των προσληπτέων. Αν δεν υπάρχει κενή θέση ο 
υποψήφιος προσλαµβάνεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται µε την απόφαση πρόσληψης 
στον φορέα που έχει δηλώσει ως πρώτη προτίµηση και καταλαµβάνει την πρώτη θέση του οικείου 
κλάδου ή ειδικότητας που θα κενωθεί στον φορέα αυτόν, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η 
προσωποπαγής θέση (άρθρο 20 παρ. 21 ν. 2738/1999, σε συνδυασµό µε την παρ. 6 του άρθρου 18 
του ν. 2768/1999). 

Τα υποβλητέα δικαιολογητικά για την απόδειξη των παραπάνω ιδιοτήτων αναφέρονται στο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ της παρούσας προκήρυξης. 

 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ- ΗΜΕ∆ΑΠΗΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ. 

Της αλλοδαπής  
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει 

να είναι επικυρωµένοι και επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα. 

Ειδικότερα, τίτλοι, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις της αλλοδαπής, υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε 
ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε 
το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το 
πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκοµίζονται σε φωτοτυπία µη 
επικυρωµένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται µόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα 
από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δηµόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσηµη µετάφρασή τους γίνεται από αρµόδια κατά νόµο 
αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από 
δικηγόρο ή από άµισθο ερµηνέα διορισµένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Για τίτλους 
σπουδών για τους οποίους υποβάλλεται πράξη αναγνώρισης της ισοτιµίας και αντιστοιχίας τους δεν 
απαιτείται η υποβολή µετάφρασής τους. 

Της ηµεδαπής  
α) ∆ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννοµης 

τάξης, προερχόµενα από ηµεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, όπως 
τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε 
ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε 
το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το 
πρωτότυπο).  Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας ή δικηγόρο ή συµβολαιογράφο. 

Ο υποψήφιος µπορεί επίσης να υποβάλει  αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων που ζητούνται µε την 
προκήρυξη, συνοδευόµενα όµως απαραιτήτως µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο  8  παρ. 4 ν. 
1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν 
γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. 

Τα επικυρωµένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και 
τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 
5 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην 
οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη 
∆ιοίκηση, όπως τα πρωτότυπα. 

β) Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δηµόσιες αρχές της 
ηµεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) 
υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε  αντίγραφα συνοδευόµενα µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 
παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει 
αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ ή ΤΕΚΝΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 
    ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
Α) Για το χαρακτηρισµό προσώπου ως πολυτέκνου ή µέλους πολύτεκνης οικογένειας, κρίσιµα 
χρονικά σηµεία είναι, σύµφωνα µε τις ακόλουθες οδηγίες: 
Ι.   Η 4 Ιανουαρίου 1979. 
ΙΙ.  Η 5 Ιανουαρίου 1979. 
ΙΙΙ. Η 1 Ιανουαρίου 1983  
ΙV. Η 18 Φεβρουαρίου 1983 και  
V.  Η 7 Απριλίου 2006 
Β) Την ιδιότητα αυτή αποκτούν : 
Ι . Κατά το νόµο 1910/1944 (άρθρο 1) που ίσχυε µέχρι 4.1.1979 : 
1. Οι γονείς µε 5 τουλάχιστον ζώντα τέκνα εφόσον αυτά είναι:  
α) Τα θήλεα, άγαµα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και συντηρούνται υπό τινός των γονέων, 
β) Τα άρρενα, ανήλικα και άνευ ιδίου βιοποριστικού έργου,  
γ) Σπουδαστές, µέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή µαθητές τεχνών και επαγγελµάτων και 
δ) Ανίκανα προς εργασία, από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέµου, ανεξαρτήτως  ηλικίας και στις 
δύο περιπτώσεις. 
2. Η µητέρα χήρα µε 3 παιδιά (υπαγόµενα σε ένα από τα εδάφια α’ - δ’ της περιπτώσεως 1), εφόσον 
είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από  οποιοδήποτε λόγο. 
3. Ο πατέρας µε 3 παιδιά (υπαγόµενα σε ένα από τα εδάφια α’ - δ’ της περιπτώσεως 1), εφόσον 
κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος 
πολέµου µε αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται. 
4. Ο σύζυγος µε 4 παιδιά (υπαγόµενα σε ένα από τα εδάφια α’ - δ’ της περιπτώσεως 1), σε περίπτωση 
θανάτου της µητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από 
οποιοδήποτε λόγο και  
5. Τα ορφανά από πατέρα και µητέρα, εφόσον είναι τουλάχιστον 3, αποτελούν ίδια οικογένεια και 
απολαµβάνουν αυτοδίκαια των ανωτέρω ευεργετηµάτων, υπό τους περιορισµούς της περιπτώσεως 1 
και εφόσον και τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η .  
Όσοι κατά τις διατάξεις του ανωτέρω  νόµου (1910/1944) είχαν την ιδιότητα του πολυτέκνου κατά 

την 5η  Ιανουαρίου 1979 (άρθρο 2 ν.860/1979) τη διατηρούν ισοβίως.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η .  
1.Για το χαρακτηρισµό κάθε γονέα ως πολυτέκνου υπολογίζονται τα τέκνα i) εκ νοµίµου γάµου και ii) 

και τα εκ προτέρου νοµίµου γάµου. 
Επιπλέον: α) για τη µητέρα και τα εκτός γάµου γεννηθέντα και β) για τον πατέρα και τα 

νοµιµοποιηθέντα και τα νοµίµως αναγνωρισθέντα. 
2. Όπου κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου γίνεται λόγος για ανήλικο τέκνο, τέτοιο θεωρείται το 

µη συµπληρώσαν το 21ο έτος της ηλικίας του, κατά τις τότε ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
ΙΙ . Κατά το νόµο  860/1979 όπως ίσχυε από 5 Ιανουαρίου  1979 και µέχρι της δηµοσιεύσεως του 

νόµου 3454/2006: 
1.  Όσοι είχαν την ιδιότητα του πολυτέκνου, κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου 

(5.1.1979), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1910/1944, την οποία και διατηρούν ισοβίως. 
2.  Οι γονείς µε 4 τουλάχιστον τέκνα, εφόσον αυτά είναι:  
α) Τα θήλεα, άγαµα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και συντηρούνται υπό τίνος των γονέων, 
β) Τα άρρενα ανήλικα, 
γ) Σπουδαστές, µέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή µαθητές τεχνών και επαγγελµάτων και 
δ) Ανίκανα προς εργασία, από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέµου, ανεξαρτήτως  ηλικίας και 

στις δύο περιπτώσεις. 
3.Η µητέρα χήρα µε 3 παιδιά (υπαγόµενα σε ένα από τα εδάφια α’ - δ’ της περιπτώσεως 1), εφόσον 

είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από  οποιοδήποτε λόγο. 
4. Ο πατέρας µε 3 παιδιά (υπαγόµενα σε ένα από τα εδάφια α’ - δ’ της περιπτώσεως 1), εφόσον 

κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος 
πολέµου µε αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται. 

5. Ο σύζυγος µε 3 παιδιά (υπαγόµενα σε ένα από τα εδάφια α’ - δ’ της περιπτώσεως 1), σε 
περίπτωση θανάτου της µητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία 
από οποιοδήποτε λόγο και 
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6. Τα ορφανά από πατέρα και µητέρα, εφόσον είναι τουλάχιστον 3, αποτελούν ίδια οικογένεια και 
απολαµβάνουν αυτοδίκαια των ανωτέρω ευεργετηµάτων, υπό τους περιορισµούς της περιπτώσεως 1 
και εφόσον και τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η .  
Όποιος, µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, αποκτήσει την ιδιότητα του πολυτέκνου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 ν.860/1979 τη διατηρεί ισοβίως.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η .  
α) Για το χαρακτηρισµό κάθε γονέα ως πολυτέκνου υπολογίζονται τα τέκνα i) εκ νοµίµου γάµου και 

ii) και τα εκ προτέρου νοµίµου γάµου. 
Επιπλέον: α) για τη µητέρα και τα εκτός γάµου γεννηθέντα και β) για τον πατέρα και τα 

νοµιµοποιηθέντα και τα νοµίµως αναγνωρισθέντα. 
β) Όπου κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου γίνεται λόγος για ανήλικο τέκνο, τέτοιο θεωρείται το 

µη συµπληρώσαν το 21ο έτος της ηλικίας του, κατά τις τότε ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
ΙΙΙ . Κατά το άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του Συντάγµατος, από 1η Ιανουαρίου 1983 τόσο τα 

άρρενα, όσο και τα θήλεα τέκνα πρέπει να είναι ανήλικα δηλαδή να µην έχουν συµπληρώσει το εικοστό 
πρώτο έτος της ηλικίας τους. (Από 18.2.1983 ανήλικος είναι όποιος δεν έχει συµπληρώσει το 18ο έτος 
της ηλικίας του. Βλ. αµέσως κατωτέρω). 

ΙV . Κατά το άρθρο  3 του ν.1329/1983 , που ισχύει από 18 Φεβρουαρίου 1983, ανήλικος είναι 
όποιος δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του. 

V. Κατά το άρθρο 6 του ν, 3454/2006,  που ισχύει από 7 Απριλίου 2006 και µε το οποίο 
αντικαταστάθηκε  το άρθρο πρώτο του ν. 1910/1944 πολύτεκνοι είναι: 

1. Οι γονείς οι έχοντες τη γονική µέριµνα και επιµέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή 
περισσότερους γάµους ή νοµιµοποιηθέντων ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηµένων, τα οποία 
είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε 
αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και 
αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας 
τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά µε οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω 
ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 

2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική µέριµνα και επιµέλεια των τέκνων του και είναι 
µόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάµους ή 
νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηµένα ή εκτός γάµου γεννηθέντα, τα οποία είναι 
άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το  εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε 
αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και 
αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας 
τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν  οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και 
άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

3. Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ’ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέµου 
σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, αυτός, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγοµένων σε µία από τις 
περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου 1. 

  Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια 
και αν είναι τουλάχιστον δύο απολαµβάνουν όλα τα ευεργετήµατα των πολυτέκνων και των τέκνων των 
πολυτέκνων υπό τους περιορισµούς της ανωτέρω παραγράφου 1. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ.   
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’) 

όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και 
απολαµβάνουν ισοβίως τα δικαιώµατα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους 
προστατεύονται και απολαµβάνουν των δικαιωµάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η 
πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν. 3454/2006) .  

 
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ-ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
 Την ιδιότητα αυτή αποκτούν (άρθρο 3 ν. 3454/2006)  : 

 Γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική µέριµνα και επιµέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή 
διαφορετικούς γάµους ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηµένων ή εκτός γάµου γεννηθέντων τα 
οποία είναι: 
•  Άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή 
• Φοιτούν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και 
αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν  τις στρατιωτικές 
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τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα 
τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. 

Στα τρία παιδιά περιλαµβάνονται και τα τέκνα µε οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα 
επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή, που συγκροτείται µε απόφαση του 

Υπουργού ∆ικαιοσύνης. Η ανωτέρω Επιτροπή συνέρχεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, από 
τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, και συντάσσει: α) πίνακα στον οποίο διαλαµβάνονται 
κατ΄ αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συµµετοχής για την 
πλήρωση των διακοσίων εννέα (209) κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ∆Ε Προσωπικού 
Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστηµάτων Κράτησης της Χώρας και β) πίνακα στον οποίο 
διαλαµβάνονται κατ΄ αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις 
συµµετοχής για την πλήρωση των διακοσίων εννέα (209) κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ∆Ε 
Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των καταστηµάτων κράτησης της Χώρας. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή συντάσσει πίνακες προτεραιότητας, κατά φθίνουσα σειρά συνολικών 
µορίων, στους οποίους κατατάσσονται οι υποψήφιοι για φοίτηση σε Σχολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225 Α΄), ως ακολούθως: 

α) Γενικό πίνακα κατάταξης ανδρών, για εκατόν  τριάντα επτά (137) θέσεις,  
β) Γενικό πίνακα κατάταξης γυναικών, για έντεκα (11) θέσεις,  
γ) Ειδικό πίνακα κατάταξης ανδρών (Πολυτέκνων), για σαράντα (40) θέσεις  
δ) Ειδικό πίνακα κατάταξης γυναικών (Πολυτέκνων), για µία (1) θέση  
ε) Ειδικό πίνακα κατάταξης ανδρών από γονείς µε τρία τέκνα και τέκνα αυτών για είκοσι (20)  
    θέσεις  
στ) πίνακα ειδικών περιπτώσεων πρόσληψης. 
Στους ανωτέρω πίνακες, οι υποψήφιοι που λαµβάνουν µόρια µόνιµης κατοικίας κατατάσσονται 

µε και χωρίς αυτά.   
Η Επιτροπή καταρτίζει τους εν λόγω πίνακες  κατά σειρά κατάταξης των υποψηφίων µε βάση το 

άθροισµα της βαθµολογίας, που προκύπτει από το γενικό βαθµό του τίτλου σπουδών, στον οποίο 
προστίθενται οι ακόλουθες  µονάδες  (µόρια) κατά κριτήριο: 
1. Για τους υποψήφιους που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία στις Ένοπλες 

∆υνάµεις µε το βαθµό του Έφεδρου Αξιωµατικού ή στις Ειδικές ∆υνάµεις των Ενόπλων 
∆υνάµεων ή έχουν προϋπηρεσία, ως Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας (Ε.Π.Υ.) των Ενόπλων 
∆υνάµεων, µονάδες έξι (6).    

2. Για τους υποψηφίους οι οποίοι κατοικούν µόνιµα για µία τουλάχιστον διετία στους    Νοµούς 
τους οποίους εδρεύουν τα Καταστήµατα Κράτησης, για τα οποία        προκηρύσσονται οι 
ανωτέρω θέσεις, µονάδες πέντε (5). Για τους  υποψηφίους µόνιµους κατοίκους του ∆ήµου, στα 
διοικητικά όρια του οποίου εδρεύει το Κατάστηµα Κράτησης, τα µόρια του κριτηρίου µόνιµης 
κατοικίας προσαυξάνονται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%). Για τους υποψηφίους 
µόνιµους κατοίκους Κοινότητας ή ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος ∆ήµου, στα διοικητικά όρια του 
οποίου εδρεύει το Κατάστηµα Κράτησης, τα µόρια του κριτηρίου µόνιµης κατοικίας 
προσαυξάνονται σε ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%).  
Σηµείωση: Υποψήφιοι που λαµβάνουν µόρια µόνιµης κατοικίας, εφόσον διορισθούν, 
δεσµεύονται να υπηρετήσουν στο Νοµό για τον οποίο έλαβαν τα µόρια τουλάχιστον δέκα 
χρόνια, εκτός εάν λόγω βαθµολογικής προαγωγής τους ή υπηρεσιακών αναγκών καταστεί 
αναγκαία η µετάθεσή τους ή απόσπασή τους σε Κατάστηµα Κράτησης άλλου Νοµού.    

3. Για τους υποψηφίους που κατέχουν άδεια ικανότητας οδηγού Γ΄ ή ∆΄ κατηγορίας,  
           µονάδα µία (1). 

Η συνολική βαθµολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η 
βαθµολογία εξάγεται µέχρι χιλιοστού της µονάδας. 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει λάβει µόρια της περίπτωσης (1) 
και ακολουθεί ο υποψήφιος που έχει λάβει µόρια  της περίπτωσης (2). 

Αν παρά τα ανωτέρω, προκύπτει ισοβαθµία υποψηφίων στην τελευταία θέση του 
καθοριζοµένου αριθµού προς πρόσληψη, η σειρά αυτών καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση που 
διενεργείται από την Επιτροπή Επιλογής. 
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Ο πίνακας µη πληρούντων τις προϋποθέσεις και οι πίνακες κατάταξης ανακοινώνονται στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. 

 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ , ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 
1. Από τους ανωτέρω πίνακες, θα κληθεί από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης 
κατά σειρά προτεραιότητας αριθµός υποψηφίων ίσος µε τον αριθµό που καθορίζεται στην προκήρυξη, 
να προσέλθουν µέσα σε ορισµένες προθεσµίες, που θα τους γίνουν γνωστές από τις αρµόδιες 
επιτροπές κατά τον προσφορότερο τρόπο και µέσω ιστοσελίδας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, 
προκειµένου να µετρηθεί το ανάστηµά τους και να εξετασθούν για τα σωµατικά τους προσόντα, την 
ψυχική τους υγεία και το βαθµό ετοιµότητας, ψυχραιµίας και αντίληψης. 
2. Η εξέταση περιλαµβάνει το µέτρηµα του αναστήµατος των υποψηφίων, υγειονοµικές εξετάσεις, 
σωµατικής και ψυχικής υγείας, ψυχοτεχνικά τέστ και αθλητικές δοκιµασίες. Το µέτρηµα του 
αναστήµατός τους προηγείται των υγειονοµικών εξετάσεων, των τέστ και των αθλητικών δοκιµασιών. 
Όσοι έχουν το νόµιµο ανάστηµα παραπέµπονται στις επιτροπές: υγειονοµικών εξετάσεων, 
ψυχοτεχνικής δοκιµασίας και αθλητικών δοκιµασιών.   
3. Το µέτρηµα του αναστήµατος και οι υγειονοµικές εξετάσεις διενεργούνται από τριµελή επιτροπή, 
που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και αποτελείται από Ιατρούς, υπηρεσιών 
αρµοδιότητας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης ή άλλων φορέων του ∆ηµοσίου. Οι υποψήφιοι, που θα 
κληθούν να υποβληθούν σε υγειονοµικές εξετάσεις, παραλαµβάνουν δελτίο υγειονοµικής εξέτασης, στο 
οποίο επικολλάται φωτογραφία του υποψηφίου, για να µεταβούν σε Κρατικό Νοσοκοµείο και 
υποβληθούν στις υγειονοµικές εξετάσεις που αναφέρονται στο δελτίο αυτό, στην οικεία στήλη του 
οποίου, ο αρµόδιος ιατρός γνωµατεύει, θέτοντας την υπογραφή και τη σφραγίδα του, από δε τη 
γραµµατεία του Νοσοκοµείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωµατευόντων ιατρών. Οι 
εξετάσεις πραγµατοποιούνται µέχρι την ορισθείσα για το σκοπό αυτό ηµεροµηνία, και οι υποψήφιοι 
προσκοµίζουν, στην ανωτέρω επιτροπή, το δελτίο υγειονοµικής εξέτασης, συµπληρωµένο. Η επάρκεια 
σωµατικής και ψυχικής υγείας των υποψηφίων κρίνεται µε βάση τα όσα ισχύουν για τους υποψηφίους 
δόκιµους αστυφύλακες του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης (Π.∆. 133/2002). 
4.  Ο βαθµός ετοιµότητας, ψυχραιµίας και αντίληψης των υποψηφίων διαπιστώνεται µε τέστ και 
εξέταση από τριµελή επιτροπή ψυχοτεχνικής δοκιµασίας, που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού 
∆ικαιοσύνης και αποτελείται από έναν ψυχίατρο, ως Πρόεδρο, και δύο ψυχολόγους, ως µέλη,  µε 
ισάριθµους αναπληρωτές, που υπηρετούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης ή άλλους φορείς 
του ∆ηµοσίου.  
 5.  Οι αθλητικές δοκιµασίες διενεργούνται από τριµελή επιτροπή, που συγκροτείται µε απόφαση 
του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, µε βαθµό 
τουλάχιστον Γ΄. 
      Γραµµατείς των ανωτέρω επιτροπών, ορίζονται υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, µε βαθµό Α΄ ή  Β΄.          

Για  τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) υποβάλλονται  στα 
εξής      αγωνίσµατα: 

 α) Άλµα σε µήκος µε φόρα τουλάχιστον 3,60 µέτρα (τρεις προσπάθειες) 
 β) Άλµα σε ύψος µε φόρα τουλάχιστον ένα 1,00 µέτρο (τρεις προσπάθειες) 

γ) ∆ρόµος εκατό (100) µέτρων, σε χρόνο δεκαέξι δευτερολέπτων (16΄΄),  
    (µία προσπάθεια) 

 δ) ∆ρόµος χιλίων (1.000) µέτρων, σε χρόνο τεσσάρων λεπτών και είκοσι  
    δευτερολέπτων (4΄ και 20΄΄), (µία προσπάθεια). 
ε) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 µέτρα, ως µέσο όρο ρίψης       
    µε το δεξί και αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι). 
Οι υποψήφιοι, που δεν έχουν το νόµιµο ανάστηµα ή δεν κρίνονται  υγιείς κατά τις υγειονοµικές 

εξετάσεις και ψυχοτεχνικές δοκιµασίες ή αποτύχουν στις αθλητικές δοκιµασίες, αποκλείονται από την 
περαιτέρω διαδικασία. Για τους υποψηφίους που αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία 
καταρτίζεται ειδικός πίνακας, ο οποίος αναρτάται σε εµφανές σηµείο στο χώρο της εξέτασης προς 
ενηµέρωσή τους εντός της ίδιας ηµέρας. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου στις αθλητικές 
δοκιµασίες παρουσιασθεί κώλυµα, που εµποδίζει την εξέτασή του, η οικεία επιτροπή εξέτασης 
αθλητικών δοκιµασιών µπορεί να αναβάλει την εξέταση σε άλλο χρόνο για µια µόνο φορά και πάντως 
όχι πέραν του χρόνου που καθορίζεται για τη διενέργεια αυτών των εξετάσεων. 

  Σε περίπτωση αποκλεισµού υποψηφίων καλούνται να προσέλθουν για τις ανωτέρω εξετάσεις, 
οι επόµενοι στη σειρά κατάταξης υποψήφιοι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ 

 
     1.   Οι υποψήφιοι, που κρίνονται ικανοί από τις υγειονοµικές, ψυχοτεχνικές και αθλητικές επιτροπές, 
καλούνται από τη ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης να προσκοµίσουν αυτοπροσώπως ή  ν΄  αποστείλουν µε συστηµένη επιστολή τα εξής 
δικαιολογητικά: 

α) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Το πιστοποιητικό αυτό αναζητείται αυτεπάγγελτα). 
β) Βεβαίωση, ότι δεν έχουν τεθεί σε δικαστική συµπαράσταση (Εκδίδεται από το Πρωτοδικείο του 

τόπου διαµονής). 
γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/86, στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν ότι δε συντρέχει στο 

πρόσωπό τους κανένα από τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Α’ περ. 7 της παρούσας προκήρυξης 
κωλύµατα. 
            δ) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν 
εκπληρώσει  τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (Το πιστοποιητικό αυτό αναζητείται αυτεπάγγελτα από 
την ανωτέρω ∆ιεύθυνση κατόπιν συναίνεσης του υποψηφίου). 
 ε) Πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό εγγραφής 
ανδρών στα µητρώα αρρένων (Τα πιστοποιητικά αυτά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την ανωτέρω 
∆ιεύθυνση κατόπιν συναίνεσης του υποψηφίου).  

2.   Για τις ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης (όπως αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β΄) απαιτείται :  

Για την απόδειξη της  υπό στοιχείο (Α) περίπτωσης :  
α) βεβαίωση της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης στην περιοχή της οποίας έλαβε χώρα το γεγονός, 

β) βεβαίωση από την αρµόδια υγειονοµική επιτροπή του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη 
της περίπτωσης του σοβαρού τραυµατισµού και  

γ) εφόσον το δικαίωµα διορισµού µεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο, υποβολή, από το 
πρόσωπο το οποίο θα ασκήσει το δικαίωµα αυτό, υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 
του σοβαρώς τραυµατισµένου προσώπου ότι δεν επιθυµεί να ασκήσει το δικαίωµα διορισµού. 

Για την απόδειξη της  υπό στοιχείο (Β) περίπτωσης :  
 Για την απόδειξη του µεγαλύτερου σε ηλικία ορφανού τέκνου και από τους δύο γονείς του οποίου 

αδελφός ή αδελφή τελεί υπό επιτροπεία  πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήµου ή 
κοινότητας  και ανάλογη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η επιτροπεία. 

Για την απόδειξη της υπό στοιχείο (Γ) περίπτωσης :  
 α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο ∆ήµο ή 

Κοινότητα   

 β) βεβαίωση της    ∆ιεύθυνσης   Κοινωνικής    Εργασίας  και  Πρόνοιας    του Υπουργείου  Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης από την οποία να πιστοποιείται ότι ο θάνατος προκλήθηκε εξαιτίας του σεισµού,  

 γ) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/86   ότι δεν έχει διοριστεί µε βάση τη συγκεκριµένη 
διάταξη άλλο άτοµο της οικογένειας και 

δ) πιστοποιητικό του οικείου δήµου ή κοινότητας οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος, στο οποίο 
να εµφανίζονται όλα τα µέλη της οικογένειας του ατόµου που απεβίωσε εξαιτίας του σεισµού της 7.9.1999 
και να προκύπτει η συγγενική σχέση του αιτούντος µε τον κατά τα ανωτέρω θανόντα. 

Τα ως άνω γεγονότα πρέπει να συντρέχουν για µεν την (Α) περίπτωση κατά την ηµέρα λήξεως της 
προθεσµίας  υποβολής των αιτήσεων, για δε τη (Β) περίπτωση κατά το χρόνο δηµοσίευσης της 
προκήρυξης. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά για τις (Α), (Β) και (Γ) περιπτώσεις προσκοµίζονται στο φορέα 
κατά το χρόνο κατάταξης στη Σχολή. 
 Οι υποψήφιοι, που κρίνονται ικανοί από τις υγειονοµικές, ψυχοτεχνικές και αθλητικές επιτροπές και 
πληρούν και τα λοιπά προσόντα, µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης καλούνται να φοιτήσουν σε 
πρόγραµµα βασικής εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 3388/2005. 

Οι εκπαιδευόµενοι κατά το χρόνο φοίτησης στη σχολή λαµβάνουν αποζηµίωση το ύψος της 
οποίας προσδιορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης. 
 Όσοι αποφοιτήσουν ευδόκιµα από τη Σχολή, διορίζονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 
2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α΄/9-2-1999) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών 
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Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. και άλλες διατάξεις», στον κλάδο ∆Ε Εξωτερικής Φρούρησης, µε 
τον εισαγωγικό βαθµό του Φρουρού. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
 

∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 Η Προκήρυξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 Μετά τη δηµοσίευση της προκήρυξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως: 
 α) Περίληψή της να δηµοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών και 
µίας της Θεσσαλονίκης. 
 β) Ανάρτηση της προκήρυξης να γίνει στον οικείο για τις ανακοινώσεις πίνακα του Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης  και σε όλα τα Καταστήµατα Κράτησης της Χώρας. 
 Ολόκληρη η προκήρυξη και η Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση, υποψηφίου για πρόσληψη σε θέση 
υπαλλήλου Εξωτερικής Φρούρησης να δηµοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης 
στη ∆ιεύθυνση www.ministryofjustice.gr, από την οποία όλες οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της 
Χώρας (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) θα αντλούν στοιχεία, για την ενηµέρωση των πολιτών.       

Οι πίνακες επιλεγέντων να αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Καταστήµατος της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης (Μεσογείων 96), και να δηµοσιοποιηθούν στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, από την οποία και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών θα αντλούν στοιχεία, για ενηµέρωση των υποψηφίων, η δε ανάρτησή τους να ανακοινωθεί 
από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. 
 Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Τµήµα ∆ιοίκησης Προσωπικού του Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης, Μεσογείων 96, ισόγειο γραφείο 33, τηλέφωνο (210)-77.67.033, 77.67.015 και 7767032.
                                                                                                                                                       
                                                                                                          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ   
                                                                                           ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
    Ακριβές αντίγραφο 
Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 
 
 
 
    Α. Ανδριανάκη  
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