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Προεδρικό ∆ιάταγµα 132/2009

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 132/2009
Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης
αγροφυλάκων
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Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης αγροφυλάκων
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ A’ αρ. 179/16 Σεπτεµβρίου 2009)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3585/2007
«Προστασία περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ 148).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ−
θηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθµ. Υ 357/7.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Κατάργηση θέσης υφυπουργού και σύσταση
θέσης αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών» (Β΄ 3).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού.
6. Την υπ’ αριθµ. 204/2009 γνωµοδότηση του Συµβου−
λίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουµε:
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Άρθρο 1
Προσόντα – Προϋποθέσεις
1. Οι υποψήφιοι για κατάταξη, πέραν όσων αναφέρο−
νται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3585/2007,
πρέπει να διαθέτουν και τα ακόλουθα προσόντα και
προϋποθέσεις:
α. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών οποιουδήποτε
τύπου Λυκείου. Από τον αριθµό των προσλαµβανοµένων
ποσοστό 20% καλύπτεται από υποψηφίους που κατέ−
χουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσµη ή πτυ−
χίο Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου και το υπόλοιπο
ποσοστό από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε
άλλο απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου. Σε πε−
ρίπτωση που οι θέσεις των προσλαµβανοµένων µε τίτλο
σπουδών µιας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται,
οι κενές θέσεις συµπληρώνονται από υποψηφίους της
άλλης κατηγορίας. Αν κατά τον υπολογισµό του αριθµού
των υποψηφίων που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσοστό
προκύπτει κλασµατικό υπόλοιπο ίσο ή ανώτερο του 0,5
της µονάδας, τούτο υπολογίζεται ως ακεραία µονάδα,
ενώ το µικρότερο αυτού δε λαµβάνεται υπόψη.
β. Να έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας
τους και να µην υπερβαίνουν το 38ο έτος. Για τον
υπολογισµό της ηλικίας των ως άνω υποψηφίων ως
ηµεροµηνία γέννησης θεωρείται η 31η ∆εκεµβρίου του
έτους γέννησης.
γ. Οι άνδρες υποψήφιοι απαιτείται να έχουν εκπληρώ−
σει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο
λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης πρόσλη−
ψης ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές, όχι για
λόγους υγείας (άρθρο 19 παρ. 8 του ν. 3585/2007) και
να µην υπηρετούν στις Ένοπλες ∆υνάµεις.
δ. Να έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση δι−
απιστούµενη από την αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή
Κατάταξης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά δια−
τάξεις για τη σωµατική ικανότητα των υποψηφίων των
παραγωγικών σχολών των Ενόπλων ∆υνάµεων (άρθρο
19 παρ. 8 του ν. 3585/2007).
ε. Να έχουν σωµατικά, ψυχικά και διανοητικά προσό−

ντα ανταποκρινόµενα στις απαιτήσεις του έργου τους.
στ. Να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον 1,60 µ. για τις γυ−
ναίκες και 1,65 µ. για τους άνδρες χωρίς υποδήµατα και
στηθική περίµετρο οι άνδρες 0,83 µ.
ζ. Να έχουν πίστη στο Σύνταγµα, αφοσίωση στην Πα−
τρίδα και τη ∆ηµοκρατία και να µην πιστεύουν σε θρη−
σκευτικά δόγµατα τα οποία εµποδίζουν την εκτέλεση
των καθηκόντων τους.
η. Να µην έχουν καταδικασθεί, για τέλεση ή απόπειρα
κακουργήµατος ή για έγκληµα ανυποταξίας, λιποτα−
ξίας, προσβολής του πολιτεύµατος, προσβολής κατά
της πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, ψευδορ−
κίας, ψευδούς καταµήνυσης, ψευδούς ανωµοτί κατά−
θεσης, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφή−
µισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή
και στην υπηρεσία), απιστίας, παθητικής δωροδοκίας,
ενεργητικής δωροδοκίας, παραβίασης του απορρήτου
των τηλεφωνηµάτων και της προφορικής συνοµιλίας,
καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθε−
ρίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας
ζωής, εµπρησµό (µε πρόθεση ή από αµέλεια) ζωοκλοπής,
ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, λαθρεµπορίας ή οποι−
ουδήποτε άλλου εγκλήµατος από δόλο τελεσθέντος,
για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον
τριών µηνών.
Επίσης, να µην έχουν παραπεµφθεί αµετάκλητα σε
δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστηµα για κα−
κούργηµα ή κάποιο από τα πληµµελήµατα αυτά. Υπο−
ψήφιοι που έχουν παραπεµφθεί σε δίκη επιτρέπεται να
υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, αλλά,
αν είναι επιτυχόντες, δεν κατατάσσονται στην Ελληνι−
κή Αγροφυλακή, εκτός εάν εντός ευλόγου χρόνου από
το πέρας του διαγωνισµού προσκοµίσουν αµετάκλητη
αθωωτική απόφαση ή βούλευµα. Ο όρος καταδίκη πε−
ριλαµβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισµό
για τα εγκλήµατα που αποτελούν κώλυµα κατάταξης.
Τα κωλύµατα κατάταξης ισχύουν για το χρονικό διά−
στηµα από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για
συµµετοχή στο διαγωνισµό, έως και τη λήξη ισχύος του
πίνακα κατάταξης.
θ. Να µην έχουν καταδικασθεί για αγροτική κλοπή ή
υπεξαίρεση και αγροτική φθορά.
ι. Να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµοσίου υπαλλή−
λου ή υπαλλήλου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου
δυνάµει πειθαρχικής απόφασης.
ια. Να µην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών
δικαιωµάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που
ορίσθηκε για τη στέρησή τους, µε την επιφύλαξη του
άρθρου 66 του Π.Κ.
ιβ. Να µην έχουν τεθεί σε δικαστική συµπαράσταση
(άρθρο 1666 Α.Κ.).
ιγ. Να µην είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών µε βάση
γνωµάτευση ψυχιάτρου κρατικού νοσοκοµείου.
2. Πρόσθετα προσόντα αποτελούν:
α. Η γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλική – Γαλλική – Γερ−
µανική).
β. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά
προτίµηση ως έφεδροι αξιωµατικοί ή σε ειδικές δυνά−
µεις, στις Ένοπλες ∆υνάµεις.
γ. Η κατοχή άδειας οδήγησης µοτοποδηλάτου ή µο−
τοσικλέτας.
3. Η κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευ−
σης αποτελεί προσόν που αξιολογείται, σε περίπτωση
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της παραγράφου 2 του άρθρου 1 υποβάλλουν κατά
περίπτωση:
α. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου
Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι υπηρέτησαν µέχρι και
την απόλυσή τους ως έφεδροι αξιωµατικοί ή σε ειδικές
δυνάµεις στις Ένοπλες ∆υνάµεις.
β. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή
πτυχίου αγγλικής, γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας
επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 28 του π. δ/τος 50/2001 (Α΄ 39),
όπως ισχύει κάθε φορά, συνοδευόµενο απαραιτήτως
από επίσηµη µετάφραση.
γ. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της κατεχόµενης
άδειας οδήγησης µοτοποδηλάτου ή µοτοσικλέτας.
3. Οι υπαγόµενοι στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου
20 του ν. 3585/2007 (Α΄ 148), εφόσον δήλωσαν ότι επι−
θυµούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώµατος,
υποβάλουν, κατά περίπτωση, επιπλέον και τα εξής δι−
καιολογητικά:
α. Οι γονείς και τέκνα πολυτέκνων.
Βεβαίωση του προέδρου του οικείου Συλλόγου Πολυ−
τέκνων ή, όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταµείου Πρό−
νοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρηµένη από την
Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.
β. Τα τέκνα αναπήρων και θυµάτων πολέµου:
(1) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
ότι η οικογένεια του υποψήφιου συνταξιοδοτείται για
τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του ν. 1599/1986, του συνταξιοδοτουµένου, στην οποία
αναφέρεται ο αριθµός, η χρονολογία έκδοσης και το
όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, µαζί
µε ενηµερωτικό εκκαθαριστικό σηµείωµα του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους για την καταβληθείσα σύντα−
ξη το τελευταίο τρίµηνο. Κατά την πρώτη εφαρµογή
του παρόντος π.δ/τος, δύναται να συνυποβάλλεται µε
την υπεύθυνη δήλωση απόκοµµα της συνταξιοδοτικής
επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά το τελευταίο,
πριν την υποβολή της δήλωσης, µήνα.
(2) Πιστοποιητικό του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας για
την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
γ. Τα τέκνα αναγνωρισµένων, βάσει της εκάστοτε
ισχύουσας νοµοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντί−
στασης:
(1) Πιστοποιητικό της ∆ιεύθυνσης Εφέδρων Πολεµι−
στών Αναπήρων Θυµάτων και Αγωνιστών (∆.Ε.Π.Α.Θ.Α.)
ή οικείας Νοµαρχίας, ότι ο πατέρας ή µητέρα του υπο−
ψηφίου έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντί−
στασης.
(2) Πιστοποιητικό του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας για
την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
δ. Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι µελών αγρονοµικού
προσωπικού που πέθαναν ή κατέστησαν ανάπηρα κατά
την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής,
καθώς και του υπαγόµενου στο ν.δ. 3030/1954 προσω−
πικού, όπως η υπηρεσιακή τους κατάσταση ρυθµίστηκε
µε τις διατάξεις των νόµων 1892/1990 (Α΄ 101), 2218/1994
(Α΄ 90), 2738/1999 (Α΄ 180) και 2910/2001 (Α΄ 91):
Βεβαίωση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του Υπουργεί−
ου που εξέδωσε την πράξη ή βεβαίωση της ∆ιεύθυν−
σης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται και πιστοποιητικό
του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας για την οικογενειακή
του κατάσταση ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986.
ε. Τα τέκνα θυµάτων τροµοκρατικών πράξεων που
εµπίπτουν στις ρυθµίσεις των διατάξεων του ν. 1897/1990
και του ν. 1977/1991, όπως ισχύουν κάθε φορά:
(1) Έγγραφο αρµόδιας Υπηρεσίας µε το οποίο να απο−
δεικνύεται η τροµοκρατική πράξη.
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δε που είναι σχετικός µε τη χλωρίδα, την πανίδα, την
οικολογία και το περιβάλλον, προσδίδεται σε αυτόν
µεγαλύτερη βαρύτητα, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 1
περ. δ΄ του παρόντος.
Άρθρο 2
Προκήρυξη εξετάσεων
1. Για την αντιµετώπιση των υπηρεσιακών αναγκών σε
προσωπικό των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής
προκηρύσσεται διαγωνισµός µε απόφαση του Αρχηγού
για την κατάταξη αγροφυλάκων.
2. Στην προκήρυξη αναφέρονται:
α. Ο αριθµός των προσλαµβανοµένων συνολικά, κατά
Νοµό, Υπηρεσία και κατηγορία.
β. Τα απαιτούµενα προσόντα.
γ. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο
τρόπος υποβολής τους.
δ. Η διαδικασία, ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος διε−
νέργειας των προκαταρκτικών εξετάσεων και πρόσλη−
ψης των επιτυχόντων.
ε. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. Η προκήρυξη καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα της
Ελληνικής Αγροφυλακής της Γενικής Γραµµατείας ∆η−
µόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και απο−
στέλλεται εγκαίρως στις Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αγροφυλακής, στα Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων
∆υνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας, στους οικείους ορ−
γανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα κατά τόπους
γραφεία του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υ−
ναµικού (Ο.Α.Ε.∆.) των Νοµών πρόσληψης, στις Πρεσβεί−
ες και τα Προξενεία της Ελλάδος στο εξωτερικό, καθώς
επίσης και σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες
πανελλήνιας κυκλοφορίας για δηµοσίευση.
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Άρθρο 3
∆ικαιολογητικά υποψηφίων
1. Οι επιθυµούντες να προσληφθούν ως αγροφύλακες
υποβάλλουν, µέσα στις προθεσµίες που ορίζει η προ−
κήρυξη, τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συµµετοχής µε πρόσφατη φωτογραφία.
β. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνο−
µικής ταυτότητας. Τα στοιχεία του αστυνοµικού δελτί−
ου ταυτότητας που έχουν µεταβληθεί, δηλώνονται µε
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
γ. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
– απολυτηρίου λυκείου και των τυχόν λοιπών τίτλων
σπουδών που κατέχει. Οι κάτοχοι ισότιµων τίτλων σπου−
δών αλλοδαπής, πρέπει να συνυποβάλουν βεβαίωση
ισοτιµίας από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε αντιστοιχία
βαθµολογίας. Πτυχία του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνι−
κής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.), των Τεχνικών
Επαγγελµατικών Σχολών (Τ.Ε.Σ και των Σχολών Ο.Α.Ε.∆.)
δεν γίνονται δεκτά.
δ. Γνωµάτευση ψυχιάτρου κρατικού νοσοκοµείου που να
προκύπτει ότι δεν είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών.
ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συγκεντρώ−
νουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρο−
νται στις περιπτώσεις δ΄ έως και ιβ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 1, επιπλέον οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί
νόµιµα από αυτές, όχι όµως για λόγους υγείας και ότι
δεν υπηρετούν στις Ένοπλες ∆υνάµεις.
στ. Βεβαίωση του ∆ήµου ή της Κοινότητας ότι κατοι−
κούν την τελευταία πενταετία πριν την προκήρυξη του
διαγωνισµού ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και
µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους
σε νοµό που ορίζεται µε την απόφαση η οποία εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 19 παρ.
9 του ν. 3585/2007 (Α΄ 148).
2. Οι υποψήφιοι που κατέχουν τα πρόσθετα προσόντα
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νη της παραλαβής στην αρµόδια επιτροπή παραλαβής
και ελέγχου δικαιολογητικών της οικείας ∆ιεύθυνσης
Αγροφυλακής Περιφέρειας, τηρώντας στο αρχείο της
Υπηρεσίας φωτοτυπίες των αιτήσεων συµµετοχής.
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(2) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για
τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του ν. 1599/86, του συνταξιοδοτουµένου.
(3) Πιστοποιητικό του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας για
την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
στ. Οι γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους κατά τα
οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3454/2006,
όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 6
Επιτροπές διαγωνισµού
1. Με απόφαση του Αρχηγού Αγροφυλακής συγκρο−
τούνται οι εξής επιτροπές:
α. ∆ιενέργειας διαγωνισµού.
β. Παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών ανά Περιφέρεια.
γ. Αθλητικών δοκιµασιών.
δ. ∆ιαπίστωσης επιπέδου γνώσεων.
ε. Ψυχοτεχνικών δοκιµασιών.
Η γραµµατειακή και λοιπή διοικητική υποστήριξη των
επιτροπών (β), (γ) και (δ), ενεργείται από την ∆ιεύθυνση
∆ιοικητικού και Οικονοµικοτεχνικών Μέσων του Αρχη−
γείου της Ελληνικής Αγροφυλακής. Όπου απαιτείται, οι
επιτροπές επικουρούνται στο έργο τους από προσωπικό
της υπηρεσίας που ορίζεται στις διαταγές συγκρότη−
σής τους.
2. Στις ∆ιευθύνσεις Αγροφυλακής Περιφερειών συ−
γκροτούνται 3µελείς επιτροπές παραλαβής και ελέγχου
των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τα Αγρονο−
µικά Τµήµατα της δικαιοδοσίας τους, από αγρονοµικούς
υπαλλήλους µε βαθµό Αγρονόµου ή Αγρονοµικού Υπο−
διευθυντή ή Αγρονοµικού ∆ιευθυντή. Πρόεδρος των επι−
τροπών αυτών είναι ο κατά βαθµό ανώτερος ή µεταξύ
οµοιοβάθµων ο αρχαιότερος αγρονοµικός υπάλληλος.
Έργο των επιτροπών αυτών είναι:
α. Ο επανέλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών
από τα Αγρονοµικά Τµήµατα της δικαιοδοσίας τους.
β. Η αναστηµοµέτρηση όσων υποψηφίων υπέβαλαν
αίτηση για νέα µέτρηση του αναστήµατος.
γ. Η επιστροφή, εγγράφως, των αιτήσεων και δικαιο−
λογητικών των υποψηφίων που δε διαθέτουν τα απαι−
τούµενα προσόντα και προϋποθέσεις.
δ. Η σύνταξη καταστάσεων κατά αλφαβητική σειρά και
κατά κατηγορία των υποψηφίων που υπέβαλαν αιτήσεις
και δικαιολογητικά και η διαβίβασή τους στην Επιτροπή
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού .
3. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού έχει την
ευθύνη της διενέργειας του διαγωνισµού, την εποπτεία,
τον έλεγχο και το συντονισµό όλων των λοιπών Επιτρο−
πών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Ειδικότε−
ρα, η Επιτροπή αυτή είναι αρµόδια για τη βαθµολόγηση
των υποψηφίων µε βάση τα αντικειµενικά κριτήρια, για
τη διενέργεια των γραπτών εξετάσεων, τη βαθµολόγηση
των γραπτών, καθώς και τη διεξαγωγή και βαθµολόγη−
ση της προφορικής συνέντευξης. Η εν λόγω επιτροπή
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Άρθρο 4
Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών
1. ΄Οσοι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο δια−
γωνισµό, που προκηρύσσεται για κατάταξη ∆οκίµων
Αγροφυλάκων, υποβάλλουν αυτοπροσώπως στα Αγρο−
νοµικά Τµήµατα του τόπου κατοικίας τους, µέσα στην
προθεσµία που καθορίζεται στην προκήρυξη, αίτηση
σε ειδικό έντυπο, που χορηγείται από το Αρχηγείο της
Ελληνικής Αγροφυλακής, η οποία επέχει θέση υπεύ−
θυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, µαζί
µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια
των δηλουµένων στοιχείων επισύρει αποκλεισµό από
το διαγωνισµό και τις τυχόν προβλεπόµενες ποινικές
κυρώσεις. Η αίτηση πρέπει να είναι καθαρογραµµένη
χωρίς διορθώσεις και σβησίµατα. Αν οι διορθώσεις ή
τα σβησίµατα καθιστούν δυσανάγνωστη ή ακατάλη−
πτη την αίτηση ή αλλοιώνουν ουσιώδη στοιχεία της,
απορρίπτεται. Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδροµικά ή
µε εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, δε γίνεται δεκτή και δε
λαµβάνεται υπόψη για το διαγωνισµό.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αί−
τηση συµµετοχής για ένα Νοµό και για µία µόνο υπηρε−
σία αυτού, εφόσον υπάρχουν περισσότερες. Υποψήφιος
που υποβάλει αίτηση συµµετοχής σε περισσότερους
από ένα νοµό ή υπηρεσίες αυτού, αποκλείεται από την
περαιτέρω διαδικασία και ακυρώνονται όλες οι αιτήσεις του.
2. Ο διοικητής του Αγρονοµικού Τµήµατος κατά την
διαδικασία παραλαβής των δικαιολογητικών, προβαίνει
στις ακόλουθες ενέργειες:
α. Παραδίδει στους υποψηφίους ένα έντυπο αίτησης
και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τη συντάξουν ιδιο−
χείρως και να την υποβάλουν µαζί µε τα προβλεπόµενα
δικαιολογητικά.
β. Ελέγχει τα στοιχεία που συµπλήρωσαν οι υποψήφιοι
στην αίτησή τους, µεριµνά για την ορθή συµπλήρωση
αυτών, καθώς και για την ακρίβεια, την πληρότητα και
εγκυρότητα των δικαιολογητικών που προσκοµίζουν
οι υποψήφιοι.
γ. Μετράει το ανάστηµα κάθε υποψηφίου και συντάσ−
σει σχετική βεβαίωση στο έντυπο της αίτησης.
δ. Υπογράφει ότι παρέλαβε την αίτηση και θέτει το
ονοµατεπώνυµο και το βαθµό του κάτω από την ηµε−
ροµηνία αυτής.
ε. Επιστρέφει, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιολο−
γητικά στους υποψηφίους που δεν έχουν το απαιτού−
µενο ανάστηµα ή στερούνται κάποιου από τα λοιπά
προσόντα και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 1, πλην της αίτησης συµµετοχής.
στ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αµφισβητεί το
ύψος που βεβαιώθηκε, υποβάλλει αυθηµερόν στο ίδιο
Αγρονοµικό Τµήµα αίτηση για νέα µέτρηση του ανα−
στήµατος. Ο αρµόδιος για την παραλαβή των δικαιο−
λογητικών διοικητής του Αγρονοµικού Τµήµατος, υπο−
βάλλει τα δικαιολογητικά και τη βεβαίωση µέτρησης
του αναστήµατος στην οικεία ∆ιεύθυνση Αγροφυλακής
Περιφέρειας, µε µέριµνα της οποίας διενεργείται νέα
µέτρηση του αναστήµατος από την αρµόδια επιτροπή
του άρθρου 6 παρ. 1 περίπτωση β΄ του παρόντος δια−
τάγµατος για την άρση της αµφισβήτησης.
ζ. Υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά την εποµέ−

Άρθρο 5
Κριτήρια πρόσληψης
1. Η πρόσληψη των αγροφυλάκων γίνεται µε βάση τα
κατωτέρω αντικειµενικά κριτήρια:
α. Το γενικό βαθµό απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή
Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου).
β. Την περιοχή κατοικίας τους.
γ. Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρε−
ώσεων ως έφεδροι αξιωµατικοί ή σε ειδικές δυνάµεις
στις Ένοπλες ∆υνάµεις.
δ. Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας.
ε. Την κατοχή άδειας οδήγησης µοτοποδηλάτου ή
µοτοσικλέτας.
στ. Την υπαγωγή τους σε µία από τις κατηγορίες που
προβλέπονται στο άρθρο 20 του ν. 3585/2007 (Α΄ 148).
ζ. Την κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευ−
σης, στον οποίο αν είναι σχετικός µε τη χλωρίδα, την
πανίδα, την οικολογία και το περιβάλλον προσδίδεται
µεγαλύτερη βαρύτητα, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 1
περ. δ΄ του παρόντος.

Proslipsis.gr
Employ and Education
______________________________________________________________________________________________________

(τρεις προσπάθειες).
δ. Άλµα σε µήκος µε φόρα τουλάχιστον 3,60 µέτρα
(τρεις προσπάθειες).
ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχι−
στον 4,50 µέτρα ως µέσο όρο ρίψης µε το δεξί και
το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες
ανά χέρι).
2. Υποψήφιοι που δεν µπορούν να ανταποκριθούν σε
µια από τις παραπάνω δοκιµασίες και αγωνίσµατα ή δεν
προσέρχονται κατά την ηµεροµηνία που καλούνται να
εξεταστούν, εκτός αν η µη προσέλευσή τους οφείλεται
αποδεδειγµένα σε λόγους ανωτέρας βίας και µέχρι την
ηµεροµηνία λήξης των δοκιµασιών, κρίνονται ακατάλ−
ληλοι για κατάταξη και αποκλείονται µε πρακτικό της
Επιτροπής Αθλητικών ∆οκιµασιών, που τοιχοκολλάται
στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αγροφυλακής και κοινοποι−
είται στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού και Οικονοµικοτεχνικών
Μέσων. Επανεξέταση στις αθλητικές δοκιµασίες δεν
επιτρέπεται για κανένα λόγο. Υποψήφια που δηλώνει
ότι κυοφορεί, επιτρέπεται να συµµετέχει στις αθλητικές
δοκιµασίες µόνον εφόσον προσκοµίσει γνωµάτευση του
θεράποντα ιατρού της, στην οποία ρητά να αναφέρεται,
ότι επιτρέπεται η συµµετοχή της και ότι από αυτή δε
θα προκύπτει πρόβληµα στην υγεία της και στο κυοφο−
ρούµενο. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου
στις αθλητικές δοκιµασίες υπάρχει κώλυµα εξέτασής
του, η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της, να ανα−
βάλλει για µια µόνο φορά την εξέταση σε άλλο χρόνο,
όχι όµως πέραν του καθοριζοµένου για τη διενέργεια
των εξετάσεων αυτών χρόνο.
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απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο του Νοµικού Συµ−
βουλίου του Κράτους, µε βαθµό τουλάχιστον νοµικού
συµβούλου, που ορίζεται προς τούτο από τον Πρόεδρο
αυτού και από δύο Αγρονοµικούς ∆ιευθυντές που έχουν
την ικανότητα, λόγω των γνώσεών τους ή της εµπειρίας
τους, να αξιολογήσουν και να βαθµολογήσουν µέσω της
προφορικής συνέντευξης, την εν γένει προσωπικότητα
των υποψηφίων, τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν
στην άσκηση των καθηκόντων τους και να διαπιστώσουν
µέσω των γραπτών εξετάσεων το επίπεδο των γνώσεών
τους. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
4. Για τη διαπίστωση του επιπέδου γνώσεων, συγκρο−
τείται τριµελής Επιτροπή Κατάρτισης Ερωτήσεων, στις
οποίες διαγωνίζονται οι υποψήφιοι. Στην Επιτροπή αυτή
µετέχουν ένας (1) αγρονοµικός υπάλληλος µε βαθµό
Αγρονόµου ή Αγρονοµικού Υποδιευθυντή ή Αγρονοµι−
κού ∆ιευθυντή, ως πρόεδρος και δύο (2) µέλη από το
∆ιδακτικό Επιστηµονικό Προσωπικό (∆.Ε.Π.) της τριτο−
βάθµιας εκπαίδευσης ή από καθηγητές δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, µε συναφή ειδικότητα και γνώση προς το
εξεταζόµενο υπ’ αυτών αντικείµενο. Τα µέλη που συ−
γκροτούν την Επιτροπή προτείνονται, κατόπιν σχετικής
αλληλογραφίας από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
ή της ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στις
οποίες υπάγονται. Η Επιτροπή καταρτίζει και παραδί−
δει στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, συνολικά
διακόσιες (200) ερωτήσεις, ήτοι πενήντα (50) από κάθε
µία από τις εξής θεµατικές ενότητες: α) Νεοελληνική
γλώσσα, β) Μαθηµατικά, γ) Πολιτικοί Θεσµοί και Οργά−
νωση του Κράτους και δ) Γνώσεις Γενικής Παιδείας. Η
ίδια επιτροπή καθορίζει µε το σύστηµα των πολλαπλών
επιλογών τις πιθανές απαντήσεις σε κάθε ερώτηση,
καθώς και ποια απάντηση από αυτές είναι η ορθή.
5. Για τη διενέργεια των αθλητικών δοκιµασιών
συγκροτούνται µία ή περισσότερες Επιτροπές, που
απαρτίζονται από τρείς (3) αγρονοµικούς υπαλλήλους
µε βαθµό Αγρονόµου ή Αγρονοµικού Υποδιευθυντή ή
Αγρονοµικού ∆ιευθυντή. Έργο των Επιτροπών αυτών
είναι η διαπίστωση της σωµατικής ικανότητας και φυ−
σικής αντοχής των υποψηφίων. Για το σκοπό αυτό οι
υποψήφιοι υποβάλλονται στην εξέταση των αθλητικών
δοκιµασιών και αγωνισµάτων που προβλέπονται στο
άρθρο 7 του παρόντος. Πρόεδρος κάθε Επιτροπής ορί−
ζεται ο κατά βαθµό ανώτερος ή µεταξύ οµοιοβάθµων ο
αρχαιότερος αγρονοµικός υπάλληλος.
6. Οι ψυχοτεχνικές δοκιµασίες διενεργούνται από
τριµελή Επιτροπή που απαρτίζεται από έναν (1) αγρο−
νοµικό υπάλληλο µε βαθµό Αγρονόµου ή Αγρονοµικού
Υποδιευθυντή ή Αγρονοµικού ∆ιευθυντή, ως Πρόεδρο
και δύο (2) ψυχιάτρους ή ψυχολόγους, ως µέλη οι οποίοι
δύνανται να προέρχονται από αγρονοµικό προσωπικό
ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αγροφυλακής ή Υγει−
ονοµικούς Αξιωµατικούς της Ελληνικής Αστυνοµίας ή
του Πυροσβεστικού Σώµατος ή των Ενόπλων ∆υνάµεων
ή από Κρατικό Νοσοκοµείο.
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Άρθρο 8
Βαθµολόγηση αντικειµενικών κριτηρίων – ένσταση
1. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, µετά τις
αθλητικές δοκιµασίες προβαίνει στη βαθµολόγηση όσων
κρίνονται ικανοί σ’ αυτές. Η βαθµολόγηση ενεργείται
για τους υποψηφίους κάθε νοµού και κατά κατηγορία
χωριστά µε βάση τα ακόλουθα αντικειµενικά κριτήρια
και προσαυξήσεις:
α. Τον βαθµό του απολυτηρίου Λυκείου πολλαπλασι−
αζόµενο µε το συντελεστή 20.
β. Εκατό (100) µονάδες, για τους υποψηφίους που κα−
τοικούν την τελευταία πενταετία ή κατοικούσαν από τη
γέννησή τους και µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους
της ηλικίας τους, σε περιοχές που περιλαµβάνονται
στην τοπική αρµοδιότητα των Υπηρεσιών αγροφυλακής
για τις οποίες προκηρύσσεται διαγωνισµός πλήρωσης
θέσεων.
γ. Πενήντα (50) µονάδες, για τους υποψηφίους που
είναι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
δ. Επιπλέον δέκα (10) µονάδες για τους υποψηφίους
που κατέχουν πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαιδευτικής µονά−
δας σχετικό µε το γνωστικό αντικείµενο της χλωρίδας
ή της πανίδας ή της οικολογίας ή του περιβάλλοντος. Η
σχέση αυτή πιστοποιείται από βεβαίωση του Τµήµατος
της οικείας εκπαιδευτικής µονάδας που χορήγησε το εν
λόγω πτυχίο την οποία οφείλουν να προσκοµίσουν οι
υποψήφιοι. Η κατοχή περισσότερων τίτλων σπουδών ή
η κατοχή πτυχίου µε γνώση περισσότερων γνωστικών
αντικειµένων δεν προσαυξάνει την µοριοδότηση.
ε. Σαράντα (40) µονάδες στους έχοντες άριστη γνώση
ξένης γλώσσας, τριάντα (30) µονάδες στους έχοντες
πολύ καλή γνώση και είκοσι (20) µονάδες στους έχοντες
καλή γνώση.
Η γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται κατά τα
οριζόµενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), ως ισχύει κάθε φορά.
Η γνώση περισσοτέρων της µιας γλώσσας δεν προσαυ−
ξάνει τη µοριοδότηση.
στ. Σαράντα (40) µονάδες, για τους υποψηφίους άν−
δρες που έχουν υπηρετήσει ως έφεδροι αξιωµατικοί
ή σε ειδικές δυνάµεις των Ενόπλων ∆υνάµεων. Αν συ−

Άρθρο 7
Αθλητικές δοκιµασίες
1. Για τον έλεγχο της σωµατικής ικανότητας και της
φυσικής αντοχής, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλη−
τικές δοκιµασίες. Ο τόπος και ο χρόνος των αθλητικών
δοκιµασιών καθορίζονται µε απόφαση του Αρχηγού της
Ελληνικής Αγροφυλακής, η οποία αποστέλλεται έγκαι−
ρα σε όλες τις Υπηρεσίες της, για την ενηµέρωση των
υποψηφίων. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι δοκιµάζονται στα
εξής αγωνίσµατα:
α. ∆ρόµος 100 µέτρων σε χρόνο 16΄΄ (µια προσπάθεια).
β. ∆ρόµος 1000 µέτρων σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (µια προ−
σπάθεια).
γ. Άλµα σε ύψος µε φόρα τουλάχιστον 1,00 µέτρο
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ται έγκαιρα από την ίδια ∆ιεύθυνση και κοινοποιείται
στις Υπηρεσίες της, οι οποίες ακολούθως αναρτούν
το εν λόγω πρόγραµµα σε πίνακα ανακοινώσεών τους
και το καταχωρίζουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής
Αγροφυλακής για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι,
µε δική τους µέριµνα από τις Υπηρεσίες που υπέβαλλαν
τα δικαιολογητικά.
2. Για την αξιολόγηση και βαθµολόγηση της εν γένει
προσωπικότητας των υποψηφίων και της δυνατότητάς
τους να ανταποκριθούν στην άσκηση των καθηκόντων
τους, οι υποψήφιοι υποβάλλονται ενώπιον της Επιτρο−
πής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, σε προφορική συνέντευ−
ξη. Ειδικότερα, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού,
για την έρευνα της προσωπικότητας του υποψηφίου
µε συνοπτική αιτιολογία, αξιολογεί και βαθµολογεί συ−
νολικά την παράσταση, την ικανότητα έκφρασης και
τις γνώσεις που είναι συναφείς µε την άσκηση των
καθηκόντων του προσωπικού της Υπηρεσίας, το πνεύµα
συνεργασίας και το χαρακτήρα του κάθε υποψηφίου και
καταρτίζει πρακτικό αιτιολογώντας την κρίση της. Η συ−
νέντευξη βαθµολογείται µε συντελεστή που κυµαίνεται
από 0,80 ως και 1,20 επί της συνολικής βαθµολογίας,
που έχει λάβει ο υποψήφιος στα αντικειµενικά κριτήρια
καθώς και στις γραπτές εξετάσεις. Κατά της βαθµολο−
γίας που λαµβάνουν οι υποψήφιοι στη συνέντευξη δεν
επιτρέπεται ένσταση.
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ντρέχουν και τα δύο κριτήρια ο υπολογισµός γίνεται
µία φορά.
ζ. Τριάντα (30) µονάδες για όσους κατέχουν άδεια
οδηγήσεως µοτοσικλέτας και είκοσι (20) µονάδες για
όσους κατέχουν άδεια οδηγήσεως µοτοποδηλάτου. Αν
συντρέχουν και τα δύο κριτήρια προστίθεται ο µεγα−
λύτερος αριθµός µονάδων.
2. Κατά της βαθµολογίας των αντικειµενικών κριτηρίων
και προσαυξήσεων, επιτρέπεται, µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δέκα (10) ηµερών που αρχίζει από την εποµέ−
νη της ανάρτησής τους, η άσκηση έγγραφης ένστασης
για µη ορθό ή ελλιπή υπολογισµό τους. Η ένσταση υπο−
βάλλεται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αγροφυλακής,
εξετάζεται από τον Βοηθό Αρχηγού, ο οποίος ελέγχει
την βασιµότητα των ισχυρισµών και ακολούθως προ−
βαίνει σε έλεγχο της νοµιµότητας της συγκεκριµένης
βαθµολογίας. Εάν διαπιστώσει οποιαδήποτε ουσιώδη
παράλειψη ή πληµµέλεια, που επιδέχεται διόρθωση,
παραγγέλλει στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
τις απαιτούµενες µεταβολές και την ανασύνταξη των
συγκεκριµένων πινάκων. Η απόφαση του Βοηθού Αρχη−
γού επί της βασιµότητας ή µη της ένστασης υποψηφίου
γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Η Επιτροπή ∆ιε−
νέργειας ∆ιαγωνισµού, µετά την εξέταση από τον Βοηθό
Αρχηγού όλων των ενστάσεων και την ανασύνταξη των
πινάκων βαθµολόγησης των αντικειµενικών κριτηρίων
και προσαυξήσεων των υποψηφίων, εφόσον συντρέχει
περίπτωση, καταρτίζει τους διορθωµένους οριστικούς
πίνακες κατά φθίνουσα σειρά.
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Άρθρο 9
Γραπτές εξετάσεις
Για τη διαπίστωση του επιπέδου γνώσεων, δίδονται
στους διαγωνιζοµένους συνολικά πενήντα (50) ερωτήσεις,
για να απαντήσουν µε τη µέθοδο πολλαπλών επιλογών
σε χρόνο 30΄ λεπτών της ώρας. Οι πενήντα (50) αυτές
ερωτήσεις, κληρώνονται την προηγούµενη των εξετάσε−
ων από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού µεταξύ
διακοσίων (200) ερωτήσεων, που έχουν καταρτισθεί από
την Επιτροπή του άρθρου 6 παρ. 4 του παρόντος.
Η βαθµολόγηση των γραπτών µπορεί να γίνεται µε
την χρήση των µέσων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας
(αυτόµατη βαθµολόγηση). Για κάθε ορθή απάντηση ο
διαγωνιζόµενος βαθµολογείται µε δυο (2) µονάδες, για
κάθε λανθασµένη αφαιρείται µια (1) µονάδα και σε πε−
ρίπτωση που δεν απαντήσει µε µηδέν (0). Η συνολική
βαθµολογία των ορθών απαντήσεων πολλαπλασιάζεται
µε το συντελεστή δέκα (10). Εφόσον συντρέχει και πε−
ρίπτωση αρνητικής βαθµολόγησης, η συνολική βαθµο−
λογία προκύπτει µετά από αφαίρεση της βαθµολογίας
που αντιστοιχεί στις εσφαλµένες απαντήσεις. Για να
κριθεί υποψήφιος ικανός και να συµµετάσχει στο επό−
µενο στάδιο του διαγωνισµού πρέπει απαραιτήτως να
έχει συγκεντρώσει ως τελικό βαθµό γραπτής εξέτασης
τουλάχιστον την βάση της βαθµολογίας, που ορίζεται
στις τριακόσιες δέκα (310) µονάδες. ∆εν επιτρέπεται
επανεξέταση ή νέα βαθµολόγηση των γραπτών. Η Επι−
τροπή διενέργειας ∆ιαγωνισµού συντάσσει χωριστούς
αλφαβητικούς πίνακες αποτυχόντων και ικανών, τους
οποίους αναρτά στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αγροφυ−
λακής για να ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι.

Άρθρο 11
Συνολική βαθµολογία – πίνακες επιτυχόντων
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού συντάσσει κατά
κατηγορία υποψηφίων και σε περίπτωση ύπαρξης πε−
ρισσότερων Αγρονοµικών Τµηµάτων στον Νοµό και
κατά Τµήµα, πίνακες βαθµολογικής προτεραιότητας
κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας ανά νοµό, υπηρεσία
και κατηγορία υποψηφίων. Στους πίνακες αυτούς ανα−
γράφεται η συνολική βαθµολογία που έχει λάβει κάθε
υποψήφιος από το σύνολο των αντικειµενικών κριτηρίων
και προσαυξήσεων που δικαιούται, τη βαθµολόγηση των
γραπτών εξετάσεων, καθώς και τη βαθµολόγηση της
συνέντευξης. Σε περίπτωση ισοβαθµίας των υποψηφίων
λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός των γραπτών εξετάσεων
και επί νέας ισοβαθµίας, ο έγγαµος προηγείται του
άγαµου. Σε περίπτωση ισοβαθµίας µεταξύ εγγάµων,
προηγείται αυτός που έχει τα περισσότερα τέκνα
και µεταξύ αγάµων, ο έχων τη µεγαλύτερη ηλικία, η
οποία υπολογίζεται µε βάση την ηµεροµηνία γέννησης.
Σε κάθε περίπτωση αν και πάλι προκύψει ισοβαθµία,
ενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή, παρουσία των
ισοβαθµούντων υποψηφίων ή των ειδικώς προς τούτο
εξουσιοδοτουµένων προσώπων.

Άρθρο 10
Συνέντευξη
1. Από τους πίνακες ικανών, που συντάχθηκαν σύµ−
φωνα µε το προηγούµενο άρθρο, αριθµός υποψηφίων,
τριπλάσιος του αριθµού των προκηρυσσοµένων θέσεων,
καλείται από τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού και Οικονοµικο−
τεχνικών Μέσων/Α.Ε.Α. να παρουσιασθεί για συνέντευξη
στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. Η κλήση των
υποψηφίων γίνεται µε βάση το πρόγραµµα που εκδίδε−

Άρθρο 12
Ψυχοτεχνικές δοκιµασίες – υγειονοµικές εξετάσεις
1. Από τους πίνακες βαθµολογικής προτεραιότητας
κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, αριθµός
υποψηφίων ίσος µε τον αριθµό των προκηρυσσοµένων
θέσεων, κατά Νοµό πλήρωσης θέσεων και κατά κατη−
γορία προσαυξηµένος κατά 10% (δεκαδικά υπόλοιπα δε
λαµβάνονται υπ’ όψιν), καλείται από την ∆ιεύθυνση ∆ιοι−
κητικού και Οικονοµικοτεχνικών Μέσων του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αγροφυλακής να υποβληθεί, σε χρόνο
και χώρο που ανακοινώνεται στους ενδιαφεροµένους,
σε ψυχοτεχνικές δοκιµασίες, προκειµένου να εξακρι−
βωθούν οι ψυχικές τους ικανότητες. Με την εξέταση
αυτή ερευνάται, κατά το χρόνο της δοκιµασίας ιδίως
η κρίση, η προσαρµοστικότητα στις µεταβαλλόµενες
καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναι−
σθηµατική σταθερότητα, η δοµή της προσωπικότητας,
η σκέψη και η αντίληψη. Η Επιτροπή αυτή µε πράξη,
που δεν υπόκειται σε ένσταση, κρίνει τους υποψηφίους
ικανούς ή µη για κατάταξη.
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τρού της, στην οποία ρητά να αναφέρεται ότι επιτρέπε−
ται η συµµετοχή της στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα της
Σχολής (πλην των αθλητικών δραστηριοτήτων) και ότι
από αυτή δε θα προκύψει πρόβληµα στην υγεία της και
στο κυοφορούµενο. Σε διαφορετική περίπτωση καλείται
για επαναφοίτηση µόνο στην αµέσως µετά τη γέννηση
εκπαιδευτική σειρά. Εξερχόµενη επιτυχώς εντάσσεται
στην ίδια επετηρίδα αγροφυλάκων της εκπαιδευτικής
σειράς που ήταν επιτυχούσα.
3. Οι θέσεις εκείνων που δεν προσήλθαν για κατάταξη
ή που παραιτούνται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής
τους, καθώς και εκείνων που αποβάλλονται από την
Αγρονοµική Ακαδηµία, κατά τα οριζόµενα στις παρ. 5 και
6, συµπληρώνονται από ισαρίθµους υποψηφίους, κατά
τη σειρά επιτυχίας τους και κατά κατηγορία, από τους
οικείους πίνακες επιτυχόντων, εντός είκοσι (20) ηµερών
από την ηµεροµηνία έναρξης της εκπαίδευσης.
4. Οι κατατασσόµενοι, κατά το χρόνο κατάταξής τους,
υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α. Την αστυνοµική τους ταυτότητα.
β. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί µη άσκησης
ποινικής δίωξης και περί µη παραποµπής σε δίκη.
δ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που πιστοποιεί τα προ−
σόντα των υποψηφίων, µε βάση τα οποία έγινε η κατά−
ταξή τους στους πίνακες επιτυχόντων.
5. Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού και Οικονοµικοτεχνικών
Μέσων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αγροφυλακής
αναζητά αυτεπάγγελτα:
α. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.
β. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ για τους άν−
δρες, από το οποίο προκύπτει ρητά ότι υπηρέτησε στις
Ένοπλες ∆υνάµεις, ως ικανός I1.
Η ως άνω ∆ιεύθυνση, επίσης, ελέγχει δειγµατοληπτι−
κά ή όπου κρίνει αναγκαίο µε έγγραφό της, προς τις
εκδούσες Αρχές, τη γνησιότητα των δικαιολογητικών,
στα οποία στηρίχθηκε η βαθµολογία των κατατασσο−
µένων.
6. Όσων τα δικαιολογητικά αποδεικνύονται ότι δεν
είναι έγκυρα, θεωρούνται αποτυχόντες και εκτός των
τυχόν ποινικών ευθυνών τους διαγράφονται από τους
κυρωθέντες πίνακες επιτυχόντων και αυτεπάγγελτα
ανακαλείται η πράξη κατάταξής τους.
7. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κα−
τατάχθηκαν, διατηρούνται στο αρχείο του Αρχηγείου
Ελληνικής Αγροφυλακής για όσο διάστηµα έχουν ισχύ
οι κυρωµένοι πίνακες και µετά καταστρέφονται, εκτός
αν υπάρχει εκκρεµής σχετική δίκη, οπότε διατηρούνται
µέχρι τη δηµοσίευση αµετάκλητης απόφασης.
8. Τα γραπτά των εξετάσεων θεωρούνται απόρρητα
έγγραφα και φυλάσσονται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης
και Επιµόρφωσης της Αγρονοµικής Ακαδηµίας. Μετά
την παρέλευση ενός (1) έτους από την κύρωση των
πινάκων τα γραπτά καταστρέφονται, εκτός αν υπάρχει
δικαστική εκκρεµότητα.
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2. Όσοι κριθούν ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιµασίες,
καλούνται από την ίδια ∆ιεύθυνση να παραλάβουν το
δελτίο υγειονοµικής εξέτασης, επί του οποίου επικολ−
λάται φωτογραφία του υποψηφίου για να µεταβούν σε
Κρατικό Νοσοκοµείο του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
και να υποβληθούν στις υγειονοµικές εξετάσεις, που
αναφέρονται σε αυτό. Ο αρµόδιος ιατρός γνωµατεύει
στην οικεία στήλη του δελτίου για τα αποτελέσµατα,
θέτοντας την υπογραφή και την σφραγίδα του, από τη
γραµµατεία δε του νοσοκοµείου θεωρείται το γνήσιο
της υπογραφής των γνωµατευόντων ιατρών. Οι εξετά−
σεις πραγµατοποιούνται µέχρι την ορισθείσα για τον
σκοπό αυτό ηµεροµηνία. Οι υποψήφιοι προσκοµίζουν
το δελτίο υγειονοµικής εξέτασης στις αρµόδιες υγειο−
νοµικές Επιτροπές της Ελληνικής Αγροφυλακής, ή στις
υγειονοµικές επιτροπές του Στρατού Ξηράς, σύµφω−
να µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 παρ. 2 του ν.
3585/2007 όπως ισχύει, οι οποίες αποφαίνονται για την
καταλληλότητα ή µη των υποψηφίων, σύµφωνα µε τα
ισχύοντα για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των
Ενόπλων ∆υνάµεων, αφού προηγουµένως τους εξετάσει
και µακροσκοπικά (αρτιµέλεια, θρέψη, οµιλία, κινητικό−
τητα αρθρώσεων).
Η Υγειονοµική Επιτροπή δύναται να παραγγέλλει την
επανεξέταση υποψηφίου από άλλο Κρατικό Νοσοκοµείο
ρητά κατονοµαζόµενο, εφόσον προκύπτουν αµφιβολί−
ες για την υγεία και άρτια σωµατική του διάπλαση.
Όσοι κριθούν υγειονοµικά ακατάλληλοι µε απόφαση
της Υγειονοµικής Επιτροπής, που κοινοποιείται στους
ενδιαφερόµενους και στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού και Οι−
κονοµικοτεχνικών Μέσων, αποκλείονται των περαιτέρω
εξετάσεων και διαδικασιών και διαγράφονται από τους
σχετικούς πίνακες. Για την κάλυψη των θέσεων, αυτών
που κρίνονται ακατάλληλοι στις υγειονοµικές εξετάσεις,
καλούνται από τους ίδιους πίνακες επιτυχόντων κατά
σειρά βαθµολογικής κατάταξης ισάριθµοι υποψήφιοι
µέχρι τη συµπλήρωση του απαιτούµενου αριθµού, οι
οποίοι υποβάλλονται στις ίδιες εξετάσεις. ΄Οσοι κρί−
νονται υγειονοµικά ακατάλληλοι δεν δικαιούνται να
υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης.
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Άρθρο 13
Κύρωση και δηµοσίευση πινάκων
1. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αγροφυλακής, µετά
την ολοκλήρωση των εξετάσεων και δοκιµασιών του
προηγουµένου άρθρου, κυρώνει τους πίνακες επιτυ−
χόντων, που έχει συντάξει προηγουµένως η Επιτροπή
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Από τους κυρωθέντες
πίνακες, αριθµός επιτυχόντων, ίσος µε τον αριθµό των
προσλαµβανοµένων, που αναφέρεται στην προκήρυ−
ξη, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Έκαστος των πινάκων ισχύει για ένα (1) έτος από τη
δηµοσίευσή του.
2. Οι κατατασσόµενοι καλούνται µε απόφαση του Αρ−
χηγού της Ελληνικής Αγροφυλακής, να παρουσιασθούν
στη Σχολή Αγροφυλάκων της Αγρονοµικής Ακαδηµίας.
Όσοι δεν παρουσιασθούν την ηµεροµηνία που ορίζεται
για κατάταξη, θεωρούνται αυτοδίκαια ότι παραιτού−
νται του δικαιώµατος κατάταξής τους στην Ελληνική
Αγροφυλακή, εκτός αν η µη έγκαιρη προσέλευσή τους
οφείλεται αποδεδειγµένα σε λόγους ανωτέρας βίας.
Το δικαιολογηµένο ή αδικαιολόγητο της καθυστέρησης
κρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον Βοηθό Αρχηγού
της Ελληνικής Αγροφυλακής. Καθυστέρηση για λόγους
ανωτέρας βίας δε µπορεί να διαρκέσει περισσότερο
από είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία κατάταξης.
Σε περίπτωση που κατά την κατάταξη στη Σχολή Αγρο−
φυλάκων διαπιστωθεί ότι γυναίκα αγροφύλακας κυοφο−
ρεί, επιτρέπεται η παρακολούθηση του προγράµµατος
εκπαίδευσης µόνο µετά από υπεύθυνη δήλωση της ιδίας
και εφόσον προσκοµίσει γνωµάτευση του θεράποντα ια−

Άρθρο 14
Πρόσκληση επιλεγοµένων
1. Τα Αγρονοµικά Τµήµατα στα οποία οι υποψήφιοι
έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά, µετά τη λήψη της
σχετικής απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 13
του παρόντος διατάγµατος, ενεργούν ως ακολούθως:
α. Ειδοποιούν, µε αποδεικτικό, τους υποψήφιους που
προσλαµβάνονται να µεταβούν στη Σχολή Αγροφυλά−
κων την καθοριζοµένη µε απόφαση του Αρχηγού, ηµε−
ροµηνία, προσκοµίζοντας και τα δικαιολογητικά της
παραγράφου 4 του άρθρου 13 του παρόντος.
β. Παραπέµπουν για δακτυλοσκόπηση τους προσκα−
λουµένους για κατάταξη µέσω των Γραφείων Εγκληµα−
τολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνοµίας ή στις
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δικαίως άκυρη.
Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουµε τη
δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
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Αστυνοµικές Υπηρεσίες που διαθέτουν εξειδικευµένο
στη λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων αστυνοµικό προ−
σωπικό, οι οποίες διαβιβάζουν τα σχετικά δελτία εις
διπλούν στη ∆ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών.
Η ∆ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών αποστέλλει
πριν από την ηµεροµηνία πρόσληψης τις απαντήσεις
στις ανωτέρω Υπηρεσίες.
γ. Χορηγούν σχετική βεβαίωση εφόσον από τα προ−
σκοµιζόµενα δικαιολογητικά και την δακτυλοσκοπική
εξέταση δεν προκύπτει κώλυµα πρόσληψης, προκειµέ−
νου οι υποψήφιοι να παρουσιαστούν στη Σχολή Αγρο−
φυλάκων και συντάσσουν φύλλα µητρώου.
δ. Αναφέρουν τα ονοµατεπώνυµα των προσελθόντων
και µη προσελθόντων για οποιονδήποτε λόγο στη ∆ι−
εύθυνση ∆ιοικητικού και Οικονοµικοτεχνικών Μέσων και
στη Σχολή Αγροφυλάκων.
ε. Υποβάλλουν, ακολούθως, στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού
και Οικονοµικοτεχνικών Μέσων όλα τα δικαιολογητικά
των προσκαλουµένων µε τα φύλλα µητρώου.
2. Κανένας υποψήφιος δεν προσλαµβάνεται, αν δια−
πιστωθεί ότι στερείται έστω και ενός προς πρόσληψη
προσόντος, τυχόν δε πρόσληψή του θεωρείται αυτο−
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