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ΘΕΜΑ:  Αποστολή αναμορφωμένων πινάκων επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας ανά 
κατηγορία και μη πληρούντων τα προσόντα και τις προϋποθέσεις 
υποψηφίων Ειδικών Φρουρών - Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων 
υποψηφίων Ειδικών Φρουρών. 

  
ΣΧΕΤ: α) Η υπ’ αριθ. 6000/2/3000/3-ιγ από 21-8-2010 Προκήρυξη 

διαγωνισμού για πρόσληψη Ειδικών Φρουρών. 
 β) Άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας». 

 γ) Το Π.Δ. 184/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄-213) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του». 

 δ) Η υπ’ αριθ. 7004/5/10 από 30-12-2007 Απόφαση του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε υφιστάμενα 
υπηρεσιακά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 ε) Η υπ’ αριθ. 7002/12/1-ι από 26-3-2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄- 419) Απόφαση 
κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και 
ισχύει.   

 στ) Π.Δ. 4/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 ζ) Υπ’ αριθ. 6000/2/3000/10 από 12-10-2010 διαταγή μας. 
 η) Οι από 19-11-2010 κυρωμένοι πίνακες επιτυχόντων. 
 θ) Υπ’ αριθ. 6000/2/3000/13 από 19-11-2010 διαταγή μας. 

 
 

1. Σας αποστέλλουμε συνημμένα κυρωμένους - αναμορφωμένους πίνακες 
επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας ανά κατηγορία και μη πληρούντων τα προσόντα 
και τις προϋποθέσεις υποψηφίων Ειδικών Φρουρών, προκειμένου προβείτε άμεσα 
στην εκτύπωση και ανάρτηση αυτών στα καταστήματα των Υπηρεσιών σας, για 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

 
2. Ειδοποιήστε αμέσως τους πρώτους 121 επιτυχόντες – επιλαχόντες από τον πίνακα 

ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας της κατηγορίας 20%, ήτοι από α/α 1: 
ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗ Νικόλαο έως και α/α 121: ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ Αριστείδη όπως την 
26-11-2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 να ευρίσκονται στη Σχολή 
Μετεκπαίδευσης  Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, Λ. Θρακομακεδόνων 
101 – Αχαρνές Αττικής για Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. 
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3. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ψυχοτεχνικές – υγειονομικές και 
αθλητικές) στις οποίες θα υποβληθούν οι υποψήφιοι για πρόσληψη στην 
Ελληνική Αστυνομία ως Ειδικοί Φρουροί παρατίθεται κατωτέρω: 
         

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Ι. Ψυχοτεχνική Δοκιμασία 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

26-11-2010, ημέρα Παρασκευή: Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 1 έως 
και 100 στον πίνακα επιτυχόντων, κατηγορίας 20%, 
με σειρά επιτυχίας και επιλαχόντες υποψήφιοι 
(άνδρες – γυναίκες) με α/α 101 έως και 121 στον 
πίνακα επιτυχόντων κατηγορίας 20%. 

  
27-11-2010, ημέρα Σάββατο: Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 1 έως 

και 104 στον πίνακα επιτυχόντων, κατηγορίας 80%, 
με σειρά επιτυχίας. 

  
28-11-2010, ημέρα Κυριακή: Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 105 έως 

και 208 στον πίνακα επιτυχόντων, κατηγορίας 80%, 
με σειρά επιτυχίας. 

  
29-11-2010, ημέρα Δευτέρα: Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 209 έως 

και 312 στον πίνακα επιτυχόντων, κατηγορίας 80%, 
με σειρά επιτυχίας. 

  
30-11-2010, ημέρα Τρίτη: Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 313 έως 

και 400 στον πίνακα επιτυχόντων, κατηγορίας 80%, 
με σειρά επιτυχίας και επιλαχόντες (άνδρες – 
γυναίκες) με α/α από 401 έως και 416 στον πίνακα 
επιτυχόντων κατηγορίας 80% με σειρά επιτυχίας.  

  
1-12-2010, ημέρα Τετάρτη: Επιλαχόντες υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α 

από 417 έως και 520 στον πίνακα επιτυχόντων, 
κατηγορίας 80%, με σειρά επιτυχίας.  

 
 

ΙΙ. Υγειονομικές εξετάσεις 
 

     Οι υποψήφιοι που θα ολοκληρώσουν την ψυχοτεχνική δοκιμασία την 26-11-
2010 ημέρα Παρασκευή, θα ξεκινήσουν υγειονομικές εξετάσεις την 27-11-2010 
ημέρα Σάββατο οι οποίες θα ολοκληρωθούν την 28-11-2010 ημέρα Κυριακή. 

 
ΙΙΙ. Αθλητικές εξετάσεις 

 
     Οι υποψήφιοι που θα ολοκληρώσουν την υγειονομική εξέταση την 28-11-2010 
θα παρουσιασθούν την 29-11-2010 ημέρα Δευτέρα για αθλητικές δοκιμασίες ως 
περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο.  
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ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 

 Οι υποψήφιοι, άνδρες και γυναίκες, που πρόκειται να εξετασθούν από τις 
αρμόδιες Επιτροπές, ενημερώνονται με αποδεικτικό από την οικεία Δ/νση 
Αστυνομίας ή Αστυνομική Δ/νση για τον τόπο και το χρόνο της εξέτασης.  
Ειδικότερα: 

α. Οι υποψήφιοι για στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες θα παρουσιάζονται, στην 
αρμόδια Επιτροπή, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Λ. Θρακομακεδόνων 101 – Αχαρνές και ώρα 08:00΄. 

  
β. Οι υποψήφιοι για τις υγειονομικές εξετάσεις, που πρόκειται να διενεργηθούν 

από την αρμόδια Επιτροπή Κατάταξης, θα παρουσιάζονται για εξέταση, στα επί 
της οδού Πειραιώς 153 (Πετράλωνα – Αθήνα), Ιατρεία της Διεύθυνσης 
Υγειονομικού και ώρα 08:00΄. 

  
γ. Οι υποψήφιοι για τις αθλητικές δοκιμασίες θα παρουσιάζονται στην αρμόδια 

Επιτροπή, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» Λ. 
Κηφισίας 37, Μαρούσι, είσοδος από οδό Νερατζιωτίσσης, έναντι σταθμού 
Η.Σ.Α.Π. «Ειρήνη» (βοηθητικό γήπεδο Κ-2) και ώρα 08.00΄. 

  
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

Κάθε υποψήφιος θα απασχολείται τέσσερις (4) ημέρες για την ολοκλήρωση των 
προκαταρκτικών εξετάσεων από τις αρμόδιες Επιτροπές, ως εξής: 
 
α) Την πρώτη ημέρα, θα υποβληθεί σε ψυχοτεχνική δοκιμασία. 
β) Τη δεύτερη και την τρίτη ημέρα, θα υποβληθεί σε υγειονομική εξέταση 

(Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης). 

1. 

γ) Την τέταρτη ημέρα, θα υποβληθεί σε αθλητική δοκιμασία. 
  
2. Οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων οφείλουν να 

φέρουν μαζί τους απαραιτήτως κάθε ημέρα εξέτασης, την Αστυνομική 
τους Ταυτότητα, σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί για 
εξέταση. 
Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι, κατά την ψυχοτεχνική δοκιμασία, οφείλουν να 
φέρουν μολύβι φάμπερ και γομολάστιχα, ενώ κατά την υγειονομική τους 
εξέταση: 
- Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες μικρού μεγέθους, για επικόλληση τους στα 
δελτία υγειονομικής εξέτασης.  

  - Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος (Δημοσίου ή Ιδιωτικού Εργαστηρίου) με 
ενυπόγραφη γνωμάτευση του Ακτινολόγου ιατρού και επικολλημένη επί της 
ακτινογραφίας φωτογραφία του υποψηφίου, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη 
από τον Ακτινολόγο ιατρό. 

  - Πρόσφατη μικροβιολογική εξέταση (Δημοσίου ή Ιδιωτικού Εργαστηρίου), η 
οποία να περιλαμβάνει: (1) γενική αίματος, (2) σάκχαρο αίματος, (3) ουρία 
αίματος (4) κρεατινίνη αίματος (5) τρανσαμινάσες αίματος και (6) γενική ούρων 
με σφραγίδα και υπογραφή του Μικροβιολόγου ιατρού. 

 -  Ηλεκτροκαρδιογράφημα (Η.Κ.Γ.) με γνωμάτευση του εκτελέσαντος ιατρού και 
αναγραφή επί του ηλεκτροκαρδιογραφήματος του ονοματεπώνυμο του 
υποψηφίου, σφραγίδα και υπογραφή του γνωματεύσαντος. 
 - Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, στο οποίο να αναφέρεται 
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η σωματική τους ικανότητα (κατηγορία I) κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε 
περίπτωση που σε αυτό αναφέρεται ότι είναι κατηγορία Ι2, Ι3, ή Ι4, να 
αναγράφεται στο Πιστοποιητικό η αιτιολογία του χαρακτηρισμού της σωματικής 
τους ικανότητας και  
- Βιβλιάριο υγείας και συνταγολόγιο, καθώς και το παιδικό βιβλιάριο εμβολίων, 
έτσι ώστε να διευρύνεται το πεδίο πληροφοριών υγειονομικού περιεχομένου για 
διατύπωση επιστημονικής γνώμης από την Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με την 
ανωτέρω (α) σχετική. 
- Για την αθλητική δοκιμασία, να φέρουν κατάλληλη ενδυμασία. 

  
3. Οι υποψήφιοι που θα αποτύχουν σε μία από τις προβλεπόμενες δοκιμασίες 

κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων δεν συνεχίζουν στις 
υπόλοιπες και θεωρούνται ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για πρόσληψη.

  
4. Σημειώνεται ότι οι Επιτροπές Προκαταρκτικών Εξετάσεων αποφαίνονται 

για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε 
πρώτο και τελευταίο βαθμό.   

  
5. Επισημαίνεται ότι από τους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων καλούνται για 

προκαταρκτικές εξετάσεις οι επιτυχόντες υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας και σε 
αριθμό ίσο με τον αριθμό των προσλαμβανομένων προσαυξημένο κατά ποσοστό 
τριάντα τοις εκατό (30%) στην κατηγορία 80% (Απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων 
Λυκείου κ.λ.π.) και κατά είκοσι τοις εκατό (20%) στην κατηγορία 20% 
(Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου σπουδών που δεν 
αντιστοιχεί σε δέσμη, Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών κ.λ.π.). 

  
6. Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., μεριμνά για τη συμπλήρωση των 

κενών θέσεων που δημιουργούνται από τους κριθέντες μη ικανούς και τους 
απόντες με βάση τους πίνακες επιτυχόντων κατά κατηγορία. 

  
7. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας και Αστυνομικές Διευθύνσεις Νομών να 

κοινοποιήσουν την παρούσα αμέσως σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα, τα οποία 
να την αναρτήσουν σε κατάλληλο εμφανές μέρος, προκειμένου να ενημερώνονται 
οι υποψήφιοι. 

  
8. Οι Δ/ντές των Δ/νσεων Αστυνομίας και Αστυν. Διευθύνσεων, να αναθέσουν με 

Δ/γή τους σε Αξιωματικούς την υλοποίηση των διατασσομένων, στους οποίους να 
εφιστήσουν την προσοχή για την άμεση και ορθή ενημέρωση των υποψηφίων 
για τα αναφερόμενα στην παρούσα, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα και 
δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενες όμοιες διαδικασίες 
προκαταρκτικών εξετάσεων, προς αποφυγή αναζήτησης πειθαρχικών ευθυνών. 
Επιπρόσθετα να ενημερωθούν οι υποψήφιοι (επιλαχόντες) που καλούνται για 
προκαταρκτικές εξετάσεις, (από α/α 401 μέχρι α/α 520 στην κατηγορία 80% 
με σειρά επιτυχίας και από α/α 101 μέχρι α/α 121 στην κατηγορία 20% με 
σειρά επιτυχίας), ότι θα κληθούν για πρόσληψη μόνο στην περίπτωση που θα 
κενωθούν ισάριθμες θέσεις υποψηφίων ανά κατηγορία, από τις προκηρυχθείσες 
και έχουν κριθεί ικανοί από τις προκαταρκτικές εξετάσεις.     

  
9. Η Αστυνομική Ακαδημία και η Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α. να ενεργήσουν 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 7 της (ι) σχετικής διαταγής 
μας. 
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10. Οι Δ/νσεις Αστυνομίας και Αστυνομικές Διευθύνσεις να αναφέρουν ενημέρωση 
όλων των κληθέντων υποψηφίων για προκαταρκτικές εξετάσεις, μέχρι την 14:00 
ώρα της 22-11-2010 ανυπερθέτως.  

  
11. Οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να 

επιβλέψουν για την άμεση και έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, 
εκδίδοντας τις ανάλογες εντολές – οδηγίες. 

  
12. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους Προέδρους και τα Μέλη των Επιτροπών που 

αναφέρονται στην (θ) σχετική μέσω των Υπηρεσιών τους. 
  
13. Οι κυρωμένοι - αναμορφωμένοι Πίνακες και το πρόγραμμα των προκαταρκτικών 

εξετάσεων, να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στη 
διεύθυνση www.astynomia.gr. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ 
Για την αντιγραφή ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Αθήνα αυθημερόν ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 
Το 5ο Γραφείο  

  
 
 
 

 

Στυλιανός Κάλλας  
Αστυνόμος  Α΄  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.astynomia.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:  
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

 
1. Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝ: ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΑ – Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ – Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ 

– ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
2. Α.Δ. ΧΩΡΑΣ 
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ/Α.Ε.Α. 
4. Αστυνομική Ακαδημία 
5. Δ/νση Υγειονομικού/Α.Ε.Α. 
6. Δ/νση Αστυν. Προσωπικού/Α.Ε.Α. 
7. Δ/νση Εσωτερικών Λειτουργιών /Α.Ε.Α. 
8. Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.  
9. Δ/νση Πληροφορικής/Α.Ε.Α. 

10. Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας/Α.Ε.Α. 
11. Δ/νση Οργάνωσης Νομοθεσίας/Α.Ε.Α. 
12. Δ/νση Τροχαίας/Α.Ε.Α. 
13. Δ/νση Διαχείρισης Υλικού/Α.Ε.Α. 
14. Γ.Α.Δ.Α./Τμήμα Εκπαίδευσης 
15. Σχολή Αξιωματικών 
16. Σχολή Μετεκπαίδευσης Επιμόρφωσης 
17. Σχολή Εθνικής Ασφάλειας 
18. Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών 

 
 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 
 

1. ΓΡΑΦΕΙΑ: κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ – ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ/ΥΠ. 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. 

2. ΓΡΑΦΕΙΑ: κ.κ. ΑΡΧΗΓΟΥ – ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ – ΠΡΟΪΣΤ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ -  
 ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ – ΓΕΝΙΚΩΝ 
 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΧΩΡΑΣ – Δ/ΝΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

3. Π.Ο.ΑΞΙ.Α. 
4. Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
5. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ 
6. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 
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