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 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΓΡ.5
Δ/νση: Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 10177 ΑΘΗΝΑ
Αρμόδιος: ΥΠ.Α' ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ        
Τηλέφωνο: 2131520169, POL:1031250          
e-mail: dapros.kat@astynomia.gr        
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1647/ 21/2356677
 Γ.Φ./Ε.Φ. Θεματολογίου: (6000/2) 

 ΑΘΗΝΑ , 11/11/2021
Ηλεκτρονική διακίνηση για τους αποδέκτες που
είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο POL.

ΠΡΟΣ: 'ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ' 

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων για πρόσληψη ως Ειδικοί
Φρουροί στην Ελληνική Αστυνομία για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.)».

 ΣΧΕΤ.:         α) Άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 2800/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄-41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύει. 
β) Άρθρο 9 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄-45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως
ισχύει.  
γ) Άρθρο 9 N. 2734/1999 (ΦΕΚ Α΄-161) «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.  
δ) Π.Δ. 178/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως
ισχύει.  
ε) Άρθρο 5 Π.Δ. 4/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄-1) «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και
Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων», όπως ισχύει.  
στ) Υπ’ αριθ. 7002/12/1-κστ΄ από 22-7-2019 (Φ.Ε.Κ. Β΄-3010) απόφαση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη «Προσόντα, δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Ειδικών
Φρουρών», όπως ισχύει.  
ζ) Εδάφια 6 και 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», όπως
ισχύει.  
η) Υπ΄ αριθ. 6000/2/6785-πε΄ από 31-05-2021 προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης Ειδικών
Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.), με Α.Δ.Α.: ΩΗ5Ζ46ΜΤΛΒ-Σ98. 
θ) Ο από 25-10-2021 τελικός, αναμορφωμένος, κυρωμένος πίνακας των κατ΄ αρχήν
πληρούντων τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόληψη, ανά κατηγορία και κατά
φθίνουσα σειρά μορίων του (η) διαγωνισμού. 
ι) Oι υπ΄ αριθ. 1647/21/2311028 από 05-11-2021, με ΑΔΑ: ΩΜΞΓ46ΜΤΛΒ-1ΧΤ και
1647/21/2313722 από 05-11-2021, με ΑΔΑ: 6ΔΛΗ46ΜΤΛΒ-05Ο αποφάσεις κ.
Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α. για τη συγκρότηση των Υγειονομικών Επιτροπών
Κατάταξης. 
ια) Η υπ΄ αριθ. 1647/21/2349636 από 10-11-2021 διαταγή κ. Προϊσταμένου Επιτελείου/
Α.Ε.Α. για τη συγκρότηση Επιτροπών για την Ψυχοτεχνική και Αθλητική δοκιμασία, με
Α.Δ.Α.: 6ΕΛΤ46ΜΤΛΒ-Ρ0Ζ.         

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών, κοινοποιείται κατωτέρω το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ψυχοτεχνικών,
υγειονομικών και αθλητικών), στις οποίες θα υποβληθούν οι υποψήφιοι/ες για πρόσληψη ως Ειδικοί Φρουροί στην Ελληνική
Αστυνομία για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.).

Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ψυχοτεχνική: 20-11-2021

Υγειονομική: 21-11-2021

Αθλητική:      22-11-2021

Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 1 έως και 60 στον τελικό
αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά
μορίων, κατηγορίας Α΄ (80%).

ΑΔΑ: 6ΗΡΓ46ΜΤΛΒ-ΗΘ5
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Ψυχοτεχνική: 21-11-2021

Υγειονομική: 22-11-2021

Αθλητική:      23-11-2021

Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 121 έως και 180 στον τελικό
αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά
μορίων, κατηγορίας Α΄ (80%).

 

Ψυχοτεχνική: 22-11-2021

Υγειονομική: 23-11-2021

Αθλητική:      24-11-2021

Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 241 έως και 300 στον τελικό
αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά
μορίων, κατηγορίας Α΄ (80%).

 

Ψυχοτεχνική: 23-11-2021

Υγειονομική: 24-11-2021

Αθλητική:      25-11-2021

Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 361 έως και 420 στον τελικό
αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά
μορίων, κατηγορίας Α΄ (80%). 

 

Ψυχοτεχνική: 24-11-2021

Υγειονομική: 25-11-2021

Αθλητική:      26-11-2021

Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 1 έως και 60 στον τελικό
αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά
μορίων, κατηγορίας Β΄ (20%).

 

Β΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ψυχοτεχνική: 20-11-2021

Υγειονομική: 21-11-2021

Αθλητική:      22-11-2021

Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 61 έως και 120 στον τελικό
αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά
μορίων, κατηγορίας Α΄ (80%).

 

Ψυχοτεχνική: 21-11-2021

Υγειονομική: 22-11-2021

Αθλητική:      23-11-2021

Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 181 έως και 240 στον τελικό
αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά
μορίων, κατηγορίας Α΄ (80%).

 

Ψυχοτεχνική: 22-11-2021

Υγειονομική: 23-11-2021

Αθλητική:     24 -11-2021

Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 301 έως και 360 στον τελικό
αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά
μορίων, κατηγορίας Α΄ (80%).

 

Ψυχοτεχνική: 23-11-2021

Υγειονομική: 24-11-2021

Αθλητική:      25-11-2021

Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 421 έως και 480 στον τελικό
αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά
μορίων, κατηγορίας Α΄ (80%).

 

ΑΔΑ: 6ΗΡΓ46ΜΤΛΒ-ΗΘ5
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Ψυχοτεχνική: 24-11-2021

Υγειονομική: 25-11-2021

Αθλητική:      26-11-2021

Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 61 έως και 120 στον τελικό
αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά
μορίων, κατηγορίας Β΄ (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.) ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών
εξετάσεων και για το πρόγραμμα εξέτασης από την ιστοσελίδα της Ελληνικής
Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr και από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά
Τμήματα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 της ενότητας Α΄ του Κεφαλαίου VΙ της (η) προκήρυξης.

  

2. Οι υποψήφιοι/ες που πρόκειται να εξεταστούν από τις αρμόδιες Επιτροπές, οφείλουν την πρώτη μέρα των
προκαταρκτικών τους εξετάσεων (ψυχοτεχνική δοκιμασία), να παρουσιαστούν στην αρμόδια Επιτροπή Ψυχοτεχνικών
Δοκιμασιών που ορίζεται στο πρόγραμμα (Α΄ ή Β΄), στην Αστυνομική Ακαδημία, Λ. Θρακομακεδόνων 101 –
Αχαρνές και ώρα 08:00΄.

  

3. Οι υποψήφιοι/ες που κρίθηκαν ικανοί/ές από τις Επιτροπές Ψυχοτεχνικής Δοκιμασίας, θα παρουσιαστούν τη δεύτερη
μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, Πειραιώς 153 – Πετράλωνα ενώπιον της
αντίστοιχης Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης (Α΄ ή Β΄). Ειδικότερα, οι υποψήφιοι/ες που θα
εξετασθούν από την Α΄ Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης θα παρουσιασθούν την 08:00΄ ώρα και οι υποψήφιοι/
ες που θα εξετασθούν από τη Β΄ Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης την 12:30΄ ώρα. 

  

4. Οι αθλητικές δοκιμασίες για όλους/ες τους/ις υποψήφιους/ες θα διενεργηθούν την τρίτη μέρα των προκαταρκτικών
τους εξετάσεων και θα αρχίζουν την 09:45΄ ώρα στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων, Αεροπορική Βάση
Δεκελείας, Λεωφόρος Τατοΐου, Αχαρνές, Τ.Κ. 13672.

 

5. Ως ημέρες λειτουργίας των Επιτροπών για τις αναβολές, ορίζονται: 

i) Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών οι  25-11-2021, 26-11-2021 και 13-12-2021. 

ii) Υγειονομικών Εξετάσεων οι 26-11-2021, 27-11-2021 και 14-12-2021.  

iii) Αθλητικών Δοκιμασιών οι 27-11-2021, 28-11-2021, 29-11-2021 και 15-12-2021.  

  

IΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι ενιαίες και κοινές για τους/ις υποψηφίους/ες και περιλαμβάνουν ψυχοτεχνικές
δοκιμασίες, υγειονομικές  εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

  

2. Σε κάθε Επιτροπή έχει κατανεμηθεί κατά το δυνατό ίσος αριθμός υποψηφίων.

Διευκρινίζεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων και λόγω του περιορισμένου χρόνου ολοκλήρωσης των
εξετάσεων, έχουν συσταθεί δύο (2) Ψυχοτεχνικές, δύο (2) Υγειονομικές και δύο (2) Αθλητικές Επιτροπές με
ενδείξεις Άλφα (Α) και Βήτα (Β), αντίστοιχα, στις οποίες κατανέμονται οι υποψήφιοι/ες για εξέταση σύμφωνα με το
παρόν πρόγραμμα. 

Οι υποψήφιοι/ες και των δύο Ψυχοτεχνικών Επιτροπών (Α και Β) θα παραπέμπονται στη συνέχεια για εξέταση
στην αντίστοιχη Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης (Α και Β) και ακολούθως θα επιμερίζονται στις αντίστοιχες

http://www.hellenicpolice.gr/
http://www.astynomia.gr/
ΑΔΑ: 6ΗΡΓ46ΜΤΛΒ-ΗΘ5
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κατά τα ανωτέρω Αθλητικές Επιτροπές (Α και Β).

  

3. 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 (Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης),
εφόσον κριθεί ικανός/ή στην ψυχοτεχνική δοκιμασία.

γ) Την τρίτη μέρα θα υποβληθεί σε αθλητική δοκιμασία, εφόσον κριθεί ικανός/ή στην
υγειονομική εξέταση.

  

4. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων είναι δεσμευτικό για όλους/ες τους/ις υποψηφίους/ες. Παρέκκλιση
μπορεί να υπάρξει μόνο, εφόσον συντρέξει εξαιρετικό γεγονός π.χ. απεργία μεταφορικών μέσων, αιφνίδια βαριά
ασθένεια κ.λπ., το οποίο οφείλει να αποδείξει αποκλειστικά ο/η ενδιαφερόμενος/η ενώπιον της Επιτροπής, ώστε να
παρασχεθεί η δυνατότητα εξέτασής του/ης σε άλλη ημερομηνία, σε κάθε περίπτωση, όμως, εντός του καθορισθέντος
χρόνου λειτουργίας των Επιτροπών.

  

5. 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 Α.Μ.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 προστατευτική μάσκα,
μολύβι και γομολάστιχα. 

Κατά την υγειονομική τους εξέταση, θα φέρουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, συμπληρωμένο για όλες τις
ειδικότητες 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) και την ακτινογραφία θώρακος. 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 και υποδήματα της επιλογής τους και να έχουν
εκ των προτέρων προετοιμαστεί κατάλληλα προς αποφυγή τραυματισμών. Επιπλέον, να μεριμνήσουν οι ίδιοι για τον
εφοδιασμό τους με εμφιαλωμένο νερό.

  

6. Οι υποψήφιοι πριν την είσοδό τους, στους χώρους διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων θα πρέπει να
προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της λοίμωξης Covid-19, το οποίο οι υποψήφιοι έχουν λάβει μετά τις δύο
δόσεις των εμβολίων δύο δόσεων ή τη μια δόση του μονοδοσικού εμβολίου και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο
εβδομάδων από την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού σχήματος  ή πιστοποιητικό νόσησης, που εκδίδεται τριάντα (30)
ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν ή
αρνητική βεβαίωση δοκιμασίας ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid Test) των τελευταίων 48 ωρών ή μοριακού
ελέγχου (Test PCR) των τελευταίων 72 ωρών. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος των υποψηφίων στους χώρους διεξαγωγής
των εξετάσεων στην περίπτωση που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή το  αποτέλεσμα του
ελέγχου (rapid test ή PCR) είναι θετικό. 

Αναφορικά με την ισχύ των αποτελεσμάτων δοκιμασιών ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid Test) και μοριακού
ελέγχου (Test PCR) σύμφωνα με τα υπ΄ αριθ. 1917/21/2302645 από 04-11-2021 και 1917/21/2330595 από 08-11-
2021 έγγραφα της Διεύθυνσης Υγειονομικού/Α.Ε.Α. ισχύουν τα κάτωθι:

α)  Οι υποψήφιοι πριν την είσοδό τους, κατά την πρώτη ημέρα των προκαταρκτικών εξετάσεων, στους χώρους
διεξαγωγής των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της λοίμωξης
Covid-19, το οποίο έχουν λάβει μετά τις δύο δόσεις των εμβολίων δύο δόσεων ή τη μια δόση του μονοδοσικού εμβολίου
και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων από την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού σχήματος  ή πιστοποιητικό
νόσησης, που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν
ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν ή αρνητική βεβαίωση δοκιμασίας ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid Test) των
τελευταίων 48 ωρών ή μοριακού ελέγχου (Test PCR)  των τελευταίων 72 ωρών. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι,
η ισχύς των αποτελεσμάτων των rapid tests και PCR είναι 48ωρη και 72ωρη, αντίστοιχα, οι υποψήφιοι υποχρεούνται σε
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επανάληψή αυτών μόνο στην περίπτωση που η εξέτασή τους από τις Επιτροπές Ψυχοτεχνικής Δοκιμασίας
πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα πέραν των 48 ωρών ή 72 ωρών, αντίστοιχα, από τη διενέργεια των εν λόγω tests
(π.χ. σε περίπτωση αναβολής).

β) Στο σημείο 4 του Πίνακα Β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136 από 04/11/2021 Κ.Υ.Α.
(Β΄-5138) ''Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης'' ορίζεται, μεταξύ άλλων,
ότι ''Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας για εξέταση δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο
για κορωνοϊο COVID-19''. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν φέρουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή εν ισχύ
πιστοποιητικό νόσησης, δεν υποχρεούνται σε επανάληψή των rapid tests και PCR, που έφεραν κατά την ψυχοτεχνική
δοκιμασία,  στην περίπτωση που η εξέτασή τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές Κατάταξης Αθηνών πραγματοποιηθεί
σε χρονικό διάστημα πέραν των 48 ωρών ή 72 ωρών, αντίστοιχα, από τη διενέργειά τους.

γ) Σύμφωνα με τις διευκρινιστικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τους υποψήφιους που δεν φέρουν
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή εν ισχύ πιστοποιητικό νόσησης,  η ισχύς των αρνητικών αποτελεσμάτων των rapid tests ή/
και PCR για την είσοδό τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις για τις αθλητικές δοκιμασίες είναι εβδομαδιαία. Ως εκ
τούτου, οι υποψήφιοι υποχρεούνται σε επανάληψή αυτών μόνο στην περίπτωση που η εξέτασή τους από τις Επιτροπές
Αθλητικής Δοκιμασίας πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα πέραν των επτά (7) ημερών από τη διενέργεια των εν
λόγω tests (π.χ. σε περίπτωση αναβολής).

  

7. Τονίζεται ότι απαγορεύεται ρητά για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων και των εμπλεκόμενων
Αστυνομικών η ηχογράφηση, η βιντεοσκόπηση ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο καταγραφή μέρους ή του συνόλου των
προκαταρκτικών εξετάσεων. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες που θα εξεταστούν ενώπιον των Αθλητικών Επιτροπών δεν
επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους συσκευές κινητής τηλεφωνίας, αλλά θα παραδίδουν αυτές προς φύλαξη κατά την
είσοδο, καθώς η αθλητική δοκιμασία διεξάγεται εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων. 

Παραβίαση των απαγορεύσεων αυτών επισύρει αποβολή του/ης υποψήφιου/ας από το χώρο διενέργειας των
προκαταρκτικών εξετάσεων. Περαιτέρω, ο/η υποψήφιος/α κρίνεται ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η και διαγράφεται από τον κυρωμένο,
αναμορφωμένο, τελικό πίνακα των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα, πέραν των λοιπών έννομων συνεπειών.

  

8. Κατά τη διαδικασία υλοποίησης των προκαταρκτικών εξετάσεων, είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για τον
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει: α) να
χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα, που είναι υποχρεωμένοι/ες να προμηθευτούν οι ίδιοι/ες, καθ’ όλη τη
διάρκεια των εξετάσεων, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα υλοποίησης των επιμέρους αγωνισμάτων, β) να
αποφεύγουν το συνωστισμό, κατά το χρόνο αναμονής και τη διαδικασία υλοποίησης των εξετάσεων και γ) για τον
ίδιο λόγο οι υποψήφιοι/ες δεν θα συνοδεύονται από έτερο πρόσωπο και τυχόν πρόσωπα που έχουν αναλάβει τη
μετακίνησή τους, θα τους αναμένουν σε άλλα σημεία, όπου επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

  

9. Σε περίπτωση θετικού κρούσματος Covid-19, η εξέταση των υποψηφίων θα αναβάλλεται για έτερη ημέρα με τις
προϋποθέσεις που τέθηκαν στην παράγραφο 6 του παρόντος κεφαλαίου IΙΙ, αλλά σε κάθε περίπτωση, εντός του
καθορισθέντος προγράμματος διενέργειας των προκαταρκτικών εξετάσεων. 

  

10. 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.

  

11. 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. Εφόσον, η
πάθηση – τραυματισμός βεβαιωθεί από τον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό, η αρμόδια Επιτροπή δύναται να χορηγήσει
στον/ην υποψήφιο/α αναβολή εξέτασης σε άλλο χρόνο, σε κάθε περίπτωση, όμως, εντός των χρονικών ορίων
λειτουργίας της.

  

12. Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα των
υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ενστάσεις – προσφυγές,
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δεδομένου ότι αυτό δεν προβλέπεται από ειδικές διατάξεις νόμου. Σε κάθε περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής οι
γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

  

13. 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.

  

14. 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.

  

15. Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι/ες, που περιλαμβάνονται στον τελικό αναμορφωμένο κυρωμένο πίνακα πληρούντων τα
προσόντα, καλούνται να εξετασθούν από τις αντίστοιχες Επιτροπές του άρθρου 6 της (στ) απόφασης, σε συνδυασμό με
το άρθρο 5 του Π.Δ. 4/1995, ως εξής: 

-  Για όσους/ες υπάγονται στην κατηγορία Α΄ (80%), κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των
προσλαμβανομένων (επιτυχόντες), προσαυξημένο κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό [(50%) επιλαχόντες], ήτοι οι
πρώτοι/ες τετρακόσιοι/ες ογδόντα (480) υποψήφιοι/ες.

-  Για όσους/ες υπάγονται στην κατηγορία Β΄ (20%), κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των
προσλαμβανομένων (επιτυχόντες), προσαυξημένο κατά ποσοστό  πενήντα τοις εκατό [(50%) επιλαχόντες], ήτοι οι
πρώτοι/ες εκατόν είκοσι (120) υποψήφιοι/ες.

  

16. Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι/ες, που δεν καταλαμβάνουν προσλήψιμη θέση (ήτοι για την κατηγορία Α΄ (80%) οι
υποψήφιοι με σειρά 321 έως 480 και για την κατηγορία Β΄ (20%) οι υποψήφιοι με σειρά από 81 έως 120), δεν
κατοχυρώνουν από την επιτυχία τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις δικαίωμα διορισμού, παρά μόνο σε περίπτωση
κένωσης ισάριθμων θέσεων της κατηγορίας, στην οποία εντάσσονται.

  

17. 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.

  

18. Η παρούσα να κοινοποιηθεί ενυπογράφως στους Προέδρους, τα Μέλη και τους Γραμματείς, τακτικούς και
αναπληρωματικούς, των Επιτροπών Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ψυχοτεχνικών, υγειονομικών και αθλητικών)
που θα υλοποιήσουν το ως άνω πρόγραμμα και στο σύνολο του εμπλεκομένου προσωπικού, με μέριμνα των
Υπηρεσιών τους.

  

19. Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, το Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας παρακαλείται όπως
προβεί στις δικές του, λόγω αρμοδιότητας, ενέργειες για τη δημοσίευση της παρούσας σε εμφανές σημείο στην επίσημη
ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicpolice.gr. Επισημαίνεται ότι η
παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο diavgeia.gov.gr. 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΠΡΟΣ
 1) ΓΡ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
 2) ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ (POL) 
 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

http://www.hellenicpolice.gr/
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 1) ΓΡ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ.ΤΑΞΗΣ 
 2) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 3) ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ 
 4) ΑΕΑ/ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ. 
 5) ΑΕΑ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ 
 6) ΓΕΝ ΕΠΙΘ ΑΣΤΥΝ. ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ 
 7) ΓΕΝ ΕΠΙΘ ΑΣΤΥΝ. ΝΟΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ 
 8) ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ 
 9) ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 10) ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 11) ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 12) ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ 
 13) ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. 
 14) ΚΕ.ΜΕ.Α. 
 15) ΓΔΟΥΕΣ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 16) ΓΔΟΥΕΣ/Δ/ΝΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 
 17) ΓΔΟΥΕΣ/Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ,ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 18) ΓΔΟΥΕΣ/Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 19) ΓΔΟΥΕΣ/Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 20) 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
 21) 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
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