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Πόσες Θέσεις;

•Οι εξετάσεις είναι για άνδρες και 

Γυναίκες 

•Πλήρωση 256 κενών θέσεων

•200 αφορούν την Αστυνομία και 

•56 την Πυροσβεστική Υπηρεσία



Μισθός

•Οι θέσεις είναι Πρώτου 

Διορισμού. 

•Εγκεκριμένη Μισθοδοτική

Κλίμακα: Α3: €15.306



Η  εγγραφή   θα   είναι   για   αρχική   
περίοδο  τριών   ετών

•κατά  τη διάρκεια της οποίας ο  

Αστυνομικός θα τελεί υπό 

δοκιμασία.



Ο Υποψήφιος πρέπει 

•Να είναι πολίτης της Δημοκρατίας.

•Να παρουσιάσει ικανοποιητικές 

συστάσεις αναφορικά με το 

χαρακτήρα του



Ο Υποψήφιος πρέπει [2]

•Απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης

•Να ξέρει καλά Ελληνικά & Αγγλικά

•Εξετάσεις: να πάρει 

>50% σε συνολική βαθμολογία

Και  >40% στο κάθε μάθημα



Ο Υποψήφιος πρέπει [3]

•Να περάσει επιτυχώς τις Αθλητικές δοκιμασίες

•Να προσκομίσει Πιστοποιητικό Στρατολογικής 

Κατάστασης «ΤΥΠΟΥ Α΄» (ανδρες)

•Να έχει Δείκτη Μάζας Σώματος λιγότερο του 
τριάντα (30):

•Να περάσει επιτυχώς ψυχομετρικές δοκιμασίες



Ο Υποψήφιος πρέπει [4]

•18-35 χρονών

•Να έχει καλή κατάσταση υγείας

•Να έχει Ύψος 1.65 (άνδρες) και 1.60 

(γυναίκες)



Η ημερομηνία διεξαγωγής της 
γραπτής εξέτασης:

•θα γνωστοποιηθεί με δημοσίευση 

στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας



Για να μπορέσει ο υποψήφιος να 
υποβάλει την αίτησή

•Θα πρέπει να δημιουργήσει προφίλ 

ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο 

ΑΡΙΑΔΝΗ



Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι 
www.ariadni.gov.cy

•θεματική ενότητα «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». 

http://www.ariadni.gov.cy/






Τελευταία μέρα για συμπλήρωση 
αίτησης:

•Δευτέρα 22/04/2019 και ώρα 15:00



Θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε 
προφίλ

•Η διαδικασία ολοκληρώνεται εφόσον 
επιλεγεί το “Δημιουργία Προφίλ” 

στο πάνω μέρος της οθόνης που έχει 

τίτλο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΝ ΑΡΙΑΔΝΗ.
•



Μετά θα πρέπει να το ενεργοποιήσετε
μέσω email

•Στη συνέχεια αποστέλλεται στο 

email μήνυμα Επιβεβαίωσης με 

σύνδεσμο ενεργοποίησης του 

προφίλ. 



Τέλος, το προφίλ πρέπει

•να πιστοποιηθεί σε Κυβερνητικό 
Οργανισμό (ΚΕΠ, ή Κεντρικά 

Ταχυδρομεία ΚΕ.ΠΟ)

•προσκομίζοντας το Δελτίο Ταυτότητας 

του, 

•καθώς και τον Αριθμό Προφίλ (Profile ID) 
που θα σας αποσταλεί μέσω email. 



Διαδικασία ταυτοποίησης στα πιο 
κάτω κέντρα



Στα κέντρα αυτά, παρουσιάστε τα 
ακόλουθα

1. Πολιτική ταυτότητα ή την άδεια 

παραμονής ΑRC

2. Κωδικός προφίλ (τυπώστε το 

email επιβεβαίωσης εγγραφής 

που φαίνεται ο κωδικός προφίλ



Εάν δεν ακολουθήσετε την 
διαδικασία ταυτοποίησης σε 
ΚΕΠ τότε…δεν θα έχετε 
πρόσβαση για να υποβάλετε 
αίτηση



Μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να 
υποβάλλεται 

1) Πιστοποιητικό Γέννησης ή Πολιτογράφησης

2) Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής 

Μέσης Εκπαίδευσης ή Δίπλωμα ή Πτυχίο 

Μεταλυκειακού Επιπέδου

3) Διπλώματα / Πτυχία Ανώτερων / 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων



Μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να 
υποβάλλεται [2]

4. Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν 
πρόσθετα προσόντα (π.χ. G.C.E. κτλ.)

5) Πιστοποιητικό Γνώσης Ξένων Γλωσσών

6) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου 
«Α» που να αποδεικνύει ολοκλήρωση της στρατιωτικής 
θητείας ή τη νόμιμη απαλλαγή. 



Για ολοκλήρωση υποβολής της 
αίτησης,

•θα πρέπει ο αιτητής να καταβάλει το 

ποσό των €45 μέσω του συστήματος 

αποδοχής της JCC.



Εξεταστέα ύλη

•Ελληνικά

•Μαθηματικά

•Αγγλικά

•Γενικές γνώσεις



Για περισσότερες πληροφορίες και 
μαθήματα προετοιμασίας

22 00 22 06

99 516 978
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