
                                       ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ                                                                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ                         ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα,  14 Οκτωβρίου 2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ   ΑΡΧΗΓΕΙΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Δ/ΝΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΜΗΜΑ  ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΟ 5ο  
Π. Κανελλόπουλου 4 – 101 77  ΑΘΗΝΑ  Αρμ.: Α/Α’ Θωμάς ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ            Υ/Α’ Αικατερίνη ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ  
Τηλέφωνο: 213 – 1520774, 213 – 1520169  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 6000/2/6270-σξη΄   ΘΕΜΑ:  «Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων υποψηφίων (επιλαχόντων) διαγωνισμού 2019 για πρόσληψη Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία».   

ΣΧΕΤ: α) Το άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 2800/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄-41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας…».  β) Το άρθρο 9 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄-45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως ισχύει.  γ) Το Π.Δ. 178/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύει.  δ) Το άρθρο 5 του Π.Δ. 4/1995 (ΦΕΚ Α’-1) «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και 
Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων» όπως ισχύει.  ε) Το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 2734/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄-161) «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα 
και άλλες διατάξεις».  στ) Το άρθρο 6 της υπ’ αριθ. 7002/12/1-κστ’ από 22-07-2019 (Φ.Ε.Κ. Β΄-3010) απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Ειδικών Φρουρών».  ζ) Το εδάφιο 23 της παραγράφου Γ του άρθρου 1 της υπ΄ αριθ. 7004/5/19-β΄ από 31-12-2018 (Φ.Ε.Κ. Β΄- 6003) απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα».  η) Η υπ΄ αριθ. 6000/2/6270-ογ’ από 06-08-2019 προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία, με ΑΔΑ: ΩΗ5646ΜΚ6Π-ΙΔΕ.  θ) Η υπ’ αριθ. 6000/2/6270-σξζ΄ από 13-10-2019 διαταγή του Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α. για τη συγκρότηση επιτροπών για την Ψυχοτεχνική και Αθλητική δοκιμασία.  ι)   
Οι υπ΄ αριθ. 1647/ 19/1207443 από 06-06-2019 με ΑΔΑ: 614846ΜΚ6Π-Π6Ν, απόφαση του Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α. για τη συγκρότηση Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης. 

 ια) Ο από 04-10-2019 τελικός αναμορφωμένος πίνακας υποψηφίων Ειδικών Φρουρών κατά φθίνουσα σειρά μορίων.  ιβ) Η υπ’ αριθ. 6000/2/6270-σξβ’ από 13-10-2019 απόφαση του κ. Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α.    
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        Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών, κοινοποιείται κατωτέρω το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ψυχοτεχνικών, υγειονομικών και αθλητικών), στις οποίες θα υποβληθούν οι επιλαχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες Ειδικοί Φρουροί.    

Ι.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  

Ε΄ Ψυχοτεχνική: 16-10-2019 Υγειονομική:17-10-2019 Ε΄ Αθλητική:  18-10-2019 
Επιλαχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 361 έως και 400 στον τελικό αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, κατηγορίας 20%. 

 ΙΙ. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  1.  Οι υποψήφιοι/ες άνδρες και γυναίκες που πρόκειται να εξετασθούν από τις αρμόδιες Επιτροπές Προκαταρκτικών Εξετάσεων (Π.Κ.Ε.) να ενημερωθούν με 
αποδεικτικό εντός της 14-10-2019 ημέρα Δευτέρα, από την οικεία Δ/νση Αστυνομίας για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων και για το πρόγραμμα εξέτασης.   

2. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων θα διενεργηθούν στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, Πειραιώς 153 - Πετράλωνα, την 
07:30΄ ώρα.   

3.  Οι αθλητικές δοκιμασίες των υποψηφίων θα διενεργηθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων, Αεροπορική Βάση Δεκελείας, Λεωφόρος 
Τατοΐου, Αχαρνές, Τ.Κ. 13672 την 07:30΄ ώρα. 
 4.  Ως τελευταία ημέρα λειτουργίας ορίζεται για τις Επιτροπές: i) Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών η Τετάρτη 16-10-2019, ii) Υγειονομικών Εξετάσεων η Πέμπτη 17-10-2019 και iii) Αθλητικών Δοκιμασιών την Παρασκευή 18-10-2019.   

 IΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  1. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι ενιαίες και κοινές για όλους/ες τους/ις υποψηφίους/ες και περιλαμβάνουν ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, υγειονομικές  εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.  
2. Κάθε υποψήφιος/α θα απασχολείται τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες για την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών του/ης εξετάσεων από τις αρμόδιες Επιτροπές, ως εξής: 

α) Την πρώτη μέρα θα υποβληθεί σε ψυχοτεχνική δοκιμασία. 
β) Τη δεύτερη μέρα θα υποβληθεί σε υγειονομική εξέταση, εφόσον κριθεί ικανός/ή στην ψυχοτεχνική δοκιμασία. 
γ) Την τρίτη μέρα θα υποβληθεί σε αθλητική δοκιμασία, εφόσον κριθεί ικανός/ή στην υγειονομική εξέταση. 
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4. Οι υποψήφιοι/ες κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, οφείλουν να 

φέρουν μαζί τους απαραιτήτως κάθε μέρα εξέτασης, το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας και αντίγραφο της βεβαίωσης ΑΜ.Κ.Α. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες Επιτροπές έχουν δικαίωμα να μη δεχθούν τους/ις υποψήφιους/ες για 
εξέταση. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι/ες, κατά την ψυχοτεχνική δοκιμασία, οφείλουν να φέρουν μολύβι  φάμπερ  και γομολάστιχα.  Κατά την υγειονομική τους εξέταση, θα φέρουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, συμπληρωμένο για όλες τις ειδικότητες και εξετάσεις που αναφέρονται σ’ αυτό και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων γιατρών, από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου, εφόσον διενεργήθηκαν εξετάσεις σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ. Επιπλέον, θα προσκομίζουν, με το δελτίο, τις εργαστηριακές εξετάσεις, εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του/ης), την ακτινογραφία θώρακος και το 
ηλεκτροκαρδιογράφημα. Εφόσον δεν είναι δυνατή η εκτύπωση κάποιων εξετάσεων (όπως της ακτινογραφίας), μπορούν να προσκομιστούν σε ηλεκτρονική μορφή (CD), επί του οποίου επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του/ης υποψηφίου/ας και την ημερομηνία εξέτασης. Για την αθλητική δοκιμασία, δέον είναι να φέρουν κατάλληλη ενδυμασία της επιλογής τους και να έχουν εκ των προτέρων προετοιμαστεί κατάλληλα προς αποφυγή τραυματισμών.  

5. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων είναι δεσμευτικό για όλους/ες 
τους/ις υποψηφίους/ες.  
 6. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α προσέλθει την καθορισθείσα ημέρα, αλλά με καθυστέρηση, στις μεν Αθλητικές και Υγειονομικές δοκιμασίες, μπορεί να 
εξετασθεί με την προϋπόθεση ότι δεν έχει τελειώσει η εξέταση των υπολοίπων υποψηφίων, στις δε Ψυχοτεχνικές, θα αποκλείεται η συμμετοχή του/ης, εφόσον ήδη έχει αρχίσει η εξέταση των υποψηφίων.   

7. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α, κατά την εξέτασή του/ης σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, τραυματιστεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, οφείλει να παρουσιαστεί και να το δηλώσει ενώπιον του/ης 
Προέδρου της Επιτροπής, ο/η οποίος/α τον/ην παραπέμπει στον/ην παριστάμενο/η υπηρεσιακό γιατρό.  Επισημαίνεται ότι, η τυχόν παράταση του χρόνου λειτουργίας των Επιτροπών, σε περίπτωση εμφάνισης ανάγκης κλήσης σε προκαταρκτικές εξετάσεις περισσότερων επιλαχόντων/ουσών, δεν δικαιολογεί τη χορήγηση αναβολής. 
 8. Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ενστάσεις – προσφυγές, δεδομένου ότι αυτό δεν προβλέπεται από ειδικές διατάξεις νόμου.  

9. Οι υποψήφιοι/ες που θα αποτύχουν σε μία από τις προβλεπόμενες δοκιμασίες 
κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων χαρακτηρίζονται ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ, αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών, διαγράφονται από τον πίνακα πληρούντων τα προσόντα και δεν έχουν δικαίωμα πρόσληψης.   

ΑΔΑ: 6ΑΚΚ46ΜΚ6Π-ΙΣΚ



συνέχεια της υπ’ αριθ. 6000/2/6270-σξη΄ διαταγής 

4 
 

 
  
10. Υποψήφιοι/ες που δεν θα παρουσιαστούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις, χαρακτηρίζονται ως ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ, διαγράφονται από τον πίνακα πληρούντων 

τα προσόντα και δεν έχουν δικαίωμα πρόσληψης. Ομοίως, θα κριθούν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ και οι υποψήφιοι/ες που θα παρουσιαστούν ενώπιον των Επιτροπών προκαταρκτικών εξετάσεων και θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο αυτών.  
11. Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι/ες δεν κατοχυρώνουν από την επιτυχία τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις δικαίωμα διορισμού, παρά μόνο σε περίπτωση κένωσης ισάριθμων θέσεων της κατηγορίας, στην οποία εντάσσονται.  
12. Οι Δ/ντές των Δ/νσεων Αστυνομίας 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 με αποδεικτικό, το οποίο να τηρηθεί στην Υπηρεσία σας. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας και όλα τα Αστυνομικά Τμήματα, να αναρτήσουν άμεσα την παρούσα σε κατάλληλο εμφανές μέρος των Καταστημάτων τους, προκειμένου να ενημερώνονται οι υποψήφιοι/ες.   
13. Η παρούσα να κοινοποιηθεί ενυπογράφως στους Προέδρους, τα Μέλη και τους Γραμματείς των Επιτροπών, τακτικούς και αναπληρωματικούς, μέσω των Υπηρεσιών τους.  
14. Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η παρούσα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στη διεύθυνση www.hellenicpolice.gr και στην ιστοσελίδα: diavgeia.gov.gr.  

  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:  

 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:  1.  Γραφείo κ. Υπουργού Προστασίας του πολίτη 2.  Γραφείo κ. Υφυπουργού Προστασίας του πολίτη 3.  Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημ. Τάξης 4.  Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού 5.  Γραφεία: κ.κ. Υπαρχηγού – Προϊστ. Επιτελείου – Γενικών Επιθεωρητών – Προϊσταμένων Κλάδων 6.  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού    

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΔΟΜΕΝΟΣ  ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ   

1.         2.        3. 
Δ.Α. ΧΩΡΑΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΣΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ POL ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
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