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ΠΡΟΣ: Ως ο πίνακας αποδεκτών 

 
ΘΕΜΑ : «Διαγωνισμός για την πλήρωση κενών θέσεων χειριστών μη στελεχωμένων 

αεροσκαφών της  Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας». 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ  
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 
   Έχοντας υπόψη : 
 
  1. Τις διαταξεις των αρθρων 1 και 2 του Ν.2334/1995 (ΦΕΚ.Α΄-184/6-9-1995) 
«Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις». 
 
  2. Την υπ’ αριθ. 6000/2/143-ιθ΄ απο 03-12-2020 Απόφαση Υπουργού και 
Υφυπουργού Προστασίας του Πολιτη (ΦΕΚ.Β΄-5389/07-12-2020) “Προσόντα και τρόπος 
επιλογής των αστυνομικών χειριστών και τεχνιτών στελεχωμένων αεροσκαφών και 
χειριστών και τεχνικών μη στελεχωμένων αεροσκαφών  της Υπηρεσίας  « Εναέρια Μέσα 
Σωμάτων Ασφαλείας».(Ε.Μ.Σ.Α.)”. 
 
  3. Την ανάγκη κάλυψης θέσεων χειριστών μη στελεχωμένων αεροσκαφών της 
Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας (Ε.Μ.Σ.Α.), 
 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σο υ μ ε  
 
  Διαγωνισμό για την πλήρωση  οκτώ (8)  θέσεων χειριστών μη στελεχωμένων 
αεροσκαφών, ως ακολούθως:  α) δύο (02) Αξιωματικών γενικών καθηκόντων έως και το 
βαθμο του Υπαστυνομου Α΄  και  β) έξι (6) αστυνομικών γενικών καθηκόντων από το 
βαθμό του αστυφύλακα έως και του Ανθυπαστυνόμου. Σε περίπτωση που οι θέσεις 
της (α) κατηγορίας δεν θα καλυφτούν, οι κενές θέσεις θα συμπληρωθούν  από 
υποψήφιους της (β) κατηγορίας.   Ειδικότερα, καθορίζονται  τα κάτωθι:  
 
  1.  Οι υποψήφιοι χειριστές μη στελεχωμένων αεροσκαφών της Υπηρεσίας 
Εναέριων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας, πρέπει να έχουν τα προσόντα  της παραγράφου  
1 του άρθρου 3 της υπ’αριθ.6000/2/143-ιθ΄ απο 03-12-2020 Απόφασης Υπουργού και 
Υφυπουργού Προστασίας του Πολιτη (ΦΕΚ.Β΄-5389/07-12-2020) “Προσόντα και τρόπος 
επιλογής των αστυνομικών χειριστών και τεχνιτών στελεχωμένων αεροσκαφών και 
χειριστών και τεχνικών μη στελεχωμένων αεροσκαφών  της Υπηρεσίας  «Εναέρια Μέσα 
Σωμάτων Ασφαλείας».(Ε.Μ.Σ.Α.)” ήτοι: 
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α. να είναι αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, 
 
β. να μην υπερβαίνουν το 40ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος έκδοσης της 
προκήρυξης του διαγωνισμού. Για τον υπολογισμό του ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία 
γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, 
 
γ. να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 
του άρθρου 28 του π.δ 50/2001 (Α΄ 39), 
δ. να μην έχουν αξιολογηθεί με γενικό χαρακτηρισμό κατώτερο του «Λίαν Καλώς» στα 
έγγραφα αξιολόγησης των τελευταίων δύο (2) ετών, 
ε. να μην έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή και να μην εκκρεμεί, κατά την 
ημερομηνία έκδοσης διαταγής τοποθέτησής τους στην Υπηρεσία Ε.Μ.Σ.Α, σε βάρος τους 
πειθαρχική δίωξη για παραπτώματα που επισύρουν ανώτερη πειθαρχική ποινή και 
στ. να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση, 
εφόσον υπάρχει τέτοια. 
  
2.-  Με βάση τα προσόντα τους οι υποψήφιοι αστυνομικοί χειριστές μη στελεχωμένων 
αεροσκαφών της Υπηρεσίας Ε.Μ.Σ.Α μοριοδοτούνται, ως εξής:  
 
α. Ο βαθμός του πτυχίου από τη Σχολή Αξιωματικών ή τη Σχολή  Αστυφυλάκων της 
Ελληνικής Αστυνομίας ή ελλείψει αυτού, ο βαθμός του πτυχίου AΕΙ ή ΤΕΙ ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένου ισότιμου αλλοδαπής: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) 
έως είκοσι (20), το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του 
βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή μίας 
(1) μονάδας και με ανώτατο όριο τις είκοσι (20) μονάδες. Σε περίπτωση που η κλίμακα 
είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή. 
 
β. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, η οποία διαπιστώνεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001,μία (1) 
μονάδα.    
γ. Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 
2 και 3 του άρθρου 28 του π.δ 50/2001, ως ακολούθως: 
αα. Άριστη γνώση, τέσσερις (4) μονάδες. 
ββ. Πολύ καλή γνώση, τρεις (3) μονάδες. 
Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων της αγγλικής γλώσσας 
μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος. 
 
δ. Άδεια, Ικανότητα και Ειδικότητα χειριστή ΣμηΕΑ, που εκδόθηκε από την Υ.Π.Α. 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΑ/Δ2/Δ/30005/12541 από 30/12/2016 Απόφαση 
Διοικητη Υ.Π.Α. (Β΄4527),  ως ακολουθως: 
 
αα. Άδεια χειριστή ΣμηΕΑ κατηγορίας UAS Pilot A με ικανότητα επί πολυκοπτέρου (Multi-
rotor), τρεις (3) μονάδες. 
 
ββ. Άδεια χειριστή ΣμηΕΑ κατηγορίας UAS Pilot Β, με ικανότητα επί πολυκοπτέρου 
(Multi-rotor), έξι (6) μονάδες. 
 
γγ. Άδεια χειριστή ΣμηΕΑ κατηγορίας UAS Pilot C, με ικανότητα επί πολυκοπτέρου (Multi-
rotor),  εννέα (9) μονάδες. 
 
δδ. Άδεια χειριστή ΣμηΕΑ των κατηγοριών των υποπεριπτώσεων αα΄ εως γγ΄, με 
ικανότητα επί αεροπλάνου (Airplane), εκτός αυτών που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία 
Ε.Μ.Σ.Α. (Spylite και  Thunder B της Bluebird Aerosystems), πέντε (5) μονάδες. 
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εε.  Άδεια χειριστή ΣμηΕΑ της Υ.Π.Α. των κατηγοριων των υποπεριπτωσεων αα΄ εως γγ΄, 
με ικανότητα επί αεροπλάνου (Airplane), που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Ε.Μ.Σ.Α. ήτοι 
Spylite και  Thunder B της Bluebird Aerosystems, δέκα (10) μονάδες με μέγιστο τις είκοσι 
(20). 
 
στστ.  Ειδικότητα νυχτερινών πτήσεων, ή πτήσεων σε απόσταση πέραν οπτικής επαφής 
(BVLOS), ή πτήσεων σε απόσταση με επέκταση οπτικής επαφής (EVLOS), ή πτήσεων 
πάνω από συγκεντρώσεις ατόμων, ή εκπαιδευτή χειριστών ΣμηΕΑ, μία (1) μονάδα ανά 
ειδικότητα. 
 
ε. Πτυχίο χειριστή στελεχωμένου αεροπλάνου ή ελικοπτέρου, που εκδόθηκε από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές των Κρατών Μελών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA), σύμφωνα με το Μέρος-FCL του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής, όπως ισχύει, τέσσερις (4) μονάδες. 
 
στ. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αλλοδαπής, Αεροδιαστημικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ψηφιακών Συστημάτων, Τηλεπικοινωνιών/ 
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, Πληροφορικής, Μηχανικών 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής και Γεωγραφίας, ή ισότιμο και 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σύμφωνα με τον αρμόδιο 
Φορέα (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),τρεις (3) μονάδες. 
 
ζ. Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής 
αναγνωρισμένος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., στα αντικείμενα των εφαρμογών και τεχνολογιών 
μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μηχανικής μάθησης (τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική 
όραση), αεροναυπηγικής, μετεωρολογίας, ψηφιακών και ηλεκτρονικών συστημάτων, 
τηλεπικοινωνιών/τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων, γεωπληροφορικής, 
συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS),τρεις (3) μονάδες. 
 
η. Πτυχίο σχολής υπερδιετούς κύκλου σπουδών (Ι.Ε.Κ.) στα αντικείμενα της 
προηγούμενης περίπτωσης, δύο(2) μονάδες. 
 
Σε περίπτωση κατοχής δύο ή περισσότερων πτυχίων ή τίτλων σπουδών των 
περιπτωσεων στ΄ εως η΄, λαμβανεται υποψη μονο αυτο που λαμβανει τη μεγαλυτερη 
μοριοδότηση. 
 
  3. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης   και επιλογής για τις 
προκηρυσσόμενες θέσεις της Υπηρεσίας Ε.Μ.Σ.Α., πρέπει να υποβάλουν στην Υπηρεσία 
τους μέχρι  31 / 12 / 2020 τα εξής δικαιολογητικά : 
 α.  Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (Υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται)  
     β.      Περιληπτικό Βιογραφικό και 
 γ.  Αντίγραφα των απαιτουμένων  πτυχίων ή πιστοποιητικών εγγράφων. 
 
       4.  Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου, ελέγχει αυτά για την πληρότητα και την 
γνησιότητα  τους και τα υποβάλει μέχρι και την  15 / 01 / 2021, μαζί με πρόταση για 
την καταλληλότητα ή μη του υποψηφίου ιεραρχικώς στην Διεύθυνση 
Αστυνομικού Προσωπικού / Α.Ε.Α. 
              Επιπρόσθετα οι Υπηρεσίες, οι οποίες θα δεχθούν τα δικαιολογητικά, 
παρακαλούνται να αναφέρουν, μέσω Police On Line, μέχρι 04 / 01 / 2021 στο Τμήμα  
Αξιωματικών/ Δ.Α.Π. / Α.Ε.Α., τα ονοματεπώνυμα και το βαθμό των υποψηφίων.  
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 5.  Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση καθυστέρησης χορήγησης από τις 
αρμόδιες Αρχές εγγράφων, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση των υποψηφίων, 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα η αίτηση από αυτούς και χωρίς τα έγγραφα αυτά, πρέπει 
όμως, να αναφέρεται σε Υπεύθυνη Δήλωση, η αιτία της μη υποβολής τους, οι δε 
ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα προσκομίσουν όταν εκλείψει η αιτία της καθυστέρησης, 
όχι όμως πέραν των δέκα (10) ημερών από τη λήξη της αναφερομένης στην παράγραφο 
3 προθεσμίας. 
 
     6. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συγκροτείται 5μελής Επιτροπή με διαταγή του 
Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία αποτελείται 
από τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης  και Ανθρωπίνου Δυναμικού του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ως πρόεδρο και μέλη, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης 
Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας,  τον Διοικητή της 
Υπηρεσίας Ε.Μ.Σ.Α., τον Διοικητή της Υπηρεσίας μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών και ένα 
(1) εκπαιδευτή χειριστή μη στελεχωμένων αεροσκαφών της Υπηρεσίας μη 
Στελεχωμένων Αεροσκαφών.  
     7. Η ανωτέρω επιτροπή, στην οποία διαβιβάζονται τα δικαιολογητικά των 
υποψηφίων, καθώς και λοιπά στοιχεία της παρ.1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 
6000/2/143-ιθ΄ απο 03-12-2020 Απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του 
Πολίτη: 
α. Καταρτίζει πίνακα κατάταξης υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, κατά 
φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκεντρώνουν βάσει των προσόντων 
του άρθρου 3 της ως άνω Απόφασης, τον οποίο διαβιβάζουν στην Διεύθυνση 
Αστυνομικού Προσωπικού /Α.Ε.Α. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων 
υποψηφίων, προηγείται ο υποψήφιος που κατέχει το σχετικό με την ιδιότητα του 
χειριστή μη στελεχωμένου αεροσκάφους, πτυχίο, άδεια συντήρησης, δίπλωμα ή 
πιστοποίηση, στο οποίο αποδίδονται τα περισσότερα μόρια, σύμφωνα με το 
προαναφερόμενο άρθρο.  Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. 
 β. Καλεί κατά σειρά κατάταξης, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση ,υποψήφιους 
διπλάσιου αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων, προκειμένου:  
 
αα. Να παραπεμφθούν στις αντίστοιχες επιτροπές ψυχοτεχνικής δοκιμασίας του άρθρου 
5 του π.δ 4/1995 (Α΄1) για να εξετάσουν τα ψυχικά και διανοητικά προσόντα αυτών, 
υποβάλλοντας αυτούς σε ψυχομετρική δοκιμή και ειδική δοκιμασία μέσω προσωπικής 
συνέντευξης, ώστε να διαπιστωθεί η συναισθηματική τους σταθερότητα, η 
αυτοκυριαρχία, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και η 
ευθυκρισία.   
 
ββ. Να υποβληθούν οι υποψήφιοι σε ιατρική εξέταση της υγειονομικής τους κατάστασης 
για την απόκτηση ιατρικού πιστοποιητικού από το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.) 
της Πολεμικής Αεροπορίας, στο οποίο παραπέμπονται από τη Διεύθυνση Αστυνομικού 
Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Οι υποψήφιοι χειριστές μη 
στελεχωμένων αεροσκαφών υποβάλλονται σε εξετάσεις για την απόκτηση του ιατρικού 
πιστοποιητικού υγείας της κατηγορίας χειριστών μη στελεχωμένων αεροσκαφών (Class 
3 Medical Fitness) , σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία  ΥΠΑ/Δ2/Δ/30005/12541 
απο 30/12/2016 Αποφασης Διοικητη Υ.Π.Α. (Β΄4527).  
 
 Αποτυχών σε μία από τις εξετάσεις των προηγούμενων περιπτώσεων αποκλείεται της 
περαιτέρω διαδικασίας και καλείται ο αμέσως επόμενος του πίνακα κατάταξης. 
γ. Συντάσσει και διαβιβάζει στην Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., για όσους 
υποψήφιους κλήθηκαν για υποβολή στις εξετάσεις της προηγούμενης παραγράφου :  
αα. Πίνακα επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας με βάση τον πίνακα κατάταξης 
ββ. Πίνακα κατά αλφαβητική σειρά αποτυχόντων.  
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  8.  Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας:  
α.  Κυρώνει τους πίνακες κατάταξης, επιτυχόντων και αποτυχόντων. 
β. Διατάσσει την κοινοποίηση των πινάκων για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 
γ. Τοποθετεί στην Υπηρεσία Ε.Μ.Σ.Α τους εγγεγραμμένους στον πίνακα επιτυχόντων, 
κατά τη σειρά επιτυχίας, για την πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων. 
           
       9.  Ο  πίνακας επιτυχόντων ισχύει για ένα έτος (1) από την ημερομηνία κύρωσής 
του.  Οι θέσεις που κενώνονται κατά τη διάρκεια ισχύος του, πληρούνται, κατά σειρά 
επιτυχίας, από τον πίνακα αυτό. 
Οι υποψήφιοι δικαιούνται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την 
ανάρτηση των πινάκων να υποβάλουν απευθείας στη Διεύθυνση Αστυνομικού 
Προσωπικού / Α.Ε.Α., αίτηση διόρθωσης στοιχείων του πίνακα που θεωρούν ότι δεν 
έχουν υπολογιστεί ορθά. 
 
 Η αρμόδια Πενταμελής Επιτροπή της παραγράφου 1 στοιχείο γ΄ του άρθρου 7 της υπ’ 
αριθ. 6000/2/143-ιθ΄ απο 03-12-2020 Απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού 
Προστασίας του Πολίτη, αποφαίνεται επί της αιτήσεως, ενεργούνται, αν απαιτείται, οι 
αναγκαίες διορθώσεις και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος. 
 
 Στη συνέχεια, οι αναμορφωμένοι πίνακες κυρώνονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας. 
 
           10. Οι χειριστές  μη στελεχωμένων αεροσκαφών της Υπηρεσίας Ε.Μ.Σ.Α.: 
α. υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας για δέκα (10) έτη 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αναφερόμενης στην παρ. 5 του άρθρου 8 της  υπ’ αριθ. 
6000/2/143-ιθ΄ απο 03-12-2020 Απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του 
Πολίτη, εκπαίδευσης. 
β. που μετεκπαιδεύονται για την άσκηση των εξειδικευμένων καθηκόντων τους, 
υποχρεούνται, μετά τη λήξη της μετεκπαίδευσης, να υπηρετήσουν στο Σώμα της 
Ελληνικής Αστυνομίας  χρόνο διπλάσιο της διάρκειάς της,  εφόσον, οι εκπαιδεύσεις-
μετεκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν με μέριμνα και δαπάνες του Δημοσίου. 
 
          11. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση (ενυπογράφως) 
των Αστυνομικών δυνάμεώς σας, μέχρι και το βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄, ακόμη και του 
για οποιονδήποτε λόγο κωλυομένου, μερίμνη Διευθυντών – Διοικητών τους. 
 
         12. Επισημαίνεται, ότι το προσωπικό που είναι αποσπασμένο σε Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Αστυνομίας θα ενημερωθεί από τις Υπηρεσίες στις οποίες είναι αποσπασμένο 
και οι αιτήσεις του θα υποβληθούν σε αυτές, με κοινοποίηση στις Υπηρεσίες που ανήκει 
οργανικά. Οι αποσπασμένοι σε Υπηρεσίες εκτός Ελληνικής Αστυνομίας θα ενημερωθούν 
από τις Υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν οργανικά, όπου θα υποβάλουν και τις αιτήσεις 
τους. 
 

  
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΖΙΟΒΑΡΑΣ 
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
-ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ P.O.L 

-ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1.  ΓΡΑΦΕΙΑ κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ – ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ – ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - ΓΕΝ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ /ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

2.  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ 
3.  ΓΡΑΦΕΙΑ κ.κ. ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ – ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – ΠΡΟΪΣΤ. 

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ/Α.Ε.Α. – ΠΡΟΪΣΤ. ΚΛΑΔΩΝ/Α.Ε.Α. 
4.  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
5.  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
6.  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
7.  ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ/Δ-ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ/ΓΕΝ. Δ-ΝΣΗ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

8.  Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 
9.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
10. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
11. ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
12. Δ/ΝΣΗ Π.ΑΜ. – Π.Σ.Ε.Α./ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
13. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
14. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΟΡΩΝ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΣΥΛΟΥ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
15. ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
16. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
17. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ/ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
18. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
19. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
20. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 
21. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
22. ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
23. ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 
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ΑΙΤΗΣΗ 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 
 

Α.Γ.Μ.Σ. :  …….…….………………………. 
 
ΒΑΘΜΟΣ : ….……………………………… 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………………. 
 
ΟΝΟΜΑ : ….................................................. 
 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ………………………….. 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ:………………………………… 

 
 
 
 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
 
1………………………………………….. 
2………………………………………….. 
3………………………………………….. 
4………………………………………….. 
5………………………………………….. 

 
 

 
  

……………….……………….. 
(Τόπος, ημερομηνία) 

 
 

Π Ρ Ο Σ  
 

ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΎ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

     
                                                    (ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ) 

 
 Σας αναφέρω ότι, επιθυμώ να συμμετάσχω  
στον διαγωνισμό για την πλήρωση κενών θέσεων 
χειριστών ΜΗ στελεχωμένων αεροσκαφών 
της Υπηρεσίας «Εναέρια Μέσα Σωμάτων 
Ασφαλείας» (Ε.Μ.Σ.Α), που προκηρύχθηκε με την 
υπ’ αριθ. 6002/2/191-β΄ απο 11-12-2020 διαταγή 
του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας. 
 

 Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 
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