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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΟ 
Α̟οστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
 
 ΠΡΟΣ:  
 Όλα τα Υ̟ουργεία 
 1.Μονάδες Εκ̟αίδευσης 
 2.∆/νσεις ∆ιοικητικού 

 
 ΚΟΙΝ.: 
 1. Γραφεία Γενικών Γραµµατέων 
 2. Γραφεία Ειδικών Γραµµατέων 

 

  Θέµα: Φοίτηση δηµοσίων υ̟αλλήλων στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας του                           

Υ̟ουργείου Προστασίας του Πολίτη (15η εκ̟αιδευτική σειρά) 

 
     Με την αριθµ. ̟ρωτ. 6517/2/18 /5-4-2011 α̟όφαση του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνοµίας καθορίστηκε ο αριθµός των εισαγοµένων στη 
Σχολή Εθνικής Ασφαλείας για το έτος 2011-2012 σε σαράντα (40) 
σ̟ουδαστές, εκ των ο̟οίων οι έξι (6) θα είναι ̟ολιτικοί υ̟άλληλοι των 
Υ̟ουργείων και των Υ̟ηρεσιών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, 
εξουσιοδοτηµένοι για το χειρισµό θεµάτων κρατικής ασφάλειας (άρθρο 16 
του Π.∆. 380/1996, ΦΕΚ 251 Α’). 
1.    Οι ενδιαφερόµενοι υ̟άλληλοι ̟έραν της α̟ασχόλησης τους µε 

θέµατα Κρατικής Ασφαλείας (χειρισµός εµ̟ιστευτικών – α̟ορρήτων 

εγγράφων κ.λ.̟.) ̟ρέ̟ει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, να έχουν το 

βαθµό Α’, και ηλικία ̟ου να συνε̟άγεται δυνατότητα ̟εραιτέρω 

̟αραµονής τους στην υ̟ηρεσία για ̟έντε (5) τουλάχιστον έτη και να µην 

υ̟ερβαίνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους (γεννηθέντες την 31-12-1956 και 

εντεύθεν). 



2. Κατά το χρόνο της εκ̟αίδευσης ̟ου θα διαρκέσει α̟ό τις 19-9-2011 έως 

30-3-2012, οι υ̟άλληλοι – σ̟ουδαστές θεωρούνται α̟οσ̟ασµένοι στη 

Σχολή Εθνικής Ασφαλείας.  

3. Οι Μονάδες Εκ̟αίδευσης, σε συνεργασία µε τις υ̟ηρεσίες ∆ιοικητικού, 

̟αρακαλούνται µέχρι τις 22 Μαΐου 2011 να α̟οστείλουν τις αιτήσεις των 

ενδιαφεροµένων, θεωρηµένες και εγκεκριµένες, τα ̟ιστο̟οιητικά 

εξουσιοδότησης για το χειρισµό θεµάτων Κρατικής Ασφάλειας  καθώς και 

τυχόν ε̟ι̟λέον στοιχεία, ό̟ως τίτλους σ̟ουδών, ̟ου µ̟ορούν να 

ληφθούν υ̟όψη για την ε̟ιλογή τους, στη ∆ιεύθυνση Εκ̟αίδευσης της 

Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης του Υ̟ουργείου Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15 - Τ.Κ.10674) 

για την τελική ε̟ιλογή των έξι (6) υ̟αλλήλων και των ανα̟ληρωµατικών 

τους. 

4. Παρακαλούνται τα Υ̟ουργεία να κοινο̟οιήσουν την ̟αρούσα σε όλες 

τις υ̟ηρεσίες, Οργανισµούς κ.λ.̟., ̟ου ε̟ο̟τεύουν. 

5. Τέλος, ̟αρακαλούνται οι Γενικοί Γραµµατείς των Υ̟ουργείων να 

ε̟ιληφθούν για την ε̟ιλογή των καταλλήλων υ̟αλλήλων. 

  

 

 
Η  Γενική  Γραµµατέας 

 

 Ευσταθία Μ̟εργελέ 

 

                                                                                          

                     

                

   

                                    

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

∆/νση ∆ιοικητικού                                                                                                     

Τµήµα Εκ̟αίδευσης 


