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KATΕΠΕΙΓΟΤΑ – ΠΡΟΘΕΜΙΕ 

                 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2020 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ  
ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΠΡΟ 
ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  
ΚΑΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΟΠΨ Ο ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΨΝ 
Δ/ΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ  
ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΨΣΕΡΟΤ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ 
ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ – ΓΡΑΥΕΙΟ 5ο 

 

Π. Κανελλόπουλου 4 – 101 77  ΑΘΗΝΑ  
Αρμ.: Α/Α’ Θωμάς ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ 
Α/Β’ ΥΑΝΟΤΡΓΙΑΚΗ Κωνσταντίνος 

 

Σηλέφωνο: 213 – 1520327, 213 – 1520169  
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΨΣ: 6000/2/6472-σιε΄  

 

ΘΕΜΑ:  «Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων υποψηφίων διαγωνισμών 2020 για 
πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία 480 και 266 υνοριακών Υυλάκων 
Ορισμένου Φρόνου στην Ελληνική Αστυνομία σε Περιφερειακές Ενότητες των 
Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και σε Περιφερειακές Ενότητες και Νήσους των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου 
Αιγαίου». 

  
ΦΕΣ: α)Σο άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 2800/2000 (Υ.Ε.Κ. Α΄-41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας…». 

 β)Σο άρθρο 9 του Ν. 2690/1999 (Υ.Ε.Κ. Α΄-45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως 
ισχύει. 

 γ)Σο Π.Δ. 178/2014 (Υ.Ε.Κ. Α΄-281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως 
ισχύει. 

 δ)Σο άρθρο 5 του Π.Δ. 4/1995 (ΥΕΚ Α’-1) «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και 
Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων» όπως ισχύει. 

 ε)Σο Ν. 2622/1998 (Υ.Ε.Κ. Α΄-138) «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει. 

 στ)Σο άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 6000/14/17-γ’ από 31-12-2019 (Υ.Ε.Κ. Β΄-4937) απόφασης 
των Τπουργού και Τφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Προσόντα, δικαιολογητικά και 
διαδικασία πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων». 

 ζ)Σο άρθρο 17 του Ν. 4647/2019 (Υ.Ε.Κ. Α’-204) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις … και άλλες 
διατάξεις». 
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 η)Η υπ' αριθ. 6000/2/6472-νστ΄ από 03-08-2020 προκήρυξη διαγωνισμού για την 
πρόσληψη υνοριακών Υυλάκων Ορισμένου Φρόνου στην Ελληνική Αστυνομία σε 
Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου και Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, με Α.Δ.Α.: ΨΥΟ46ΜΣΛΒ-ΚΨ. 

 θ) Η υπ' αριθ. 6000/2/6453/1-ιβ΄ από 03-08-2020 2η προκήρυξη διαγωνισμού για την 
πρόσληψη υνοριακών Υυλάκων Ορισμένου Φρόνου στην Ελληνική Αστυνομία σε 
Περιφερειακές Ενότητες και Νήσους των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, με 
Α.Δ.Α.: ΧΕΗ446ΜΣΛΒ-ΕΤΞ. 

 ι)Η σπ΄ αριθ. 7004/5/19-β΄ από 31-12-2018 (Φ.Ε.Κ. Β΄- 6003) Απόθαζη ηοσ Αρτηγού ηης 

Ελληνικής Αζησνομίας «Μεηαβίβαζη αρμοδιοηήηων Αρτηγού Ελληνικής Αζησνομίας ζε 

σθιζηάμενα σπηρεζιακά όργανα».. 

 ια) Οι από 09-10-2020 τελικοί κυρωμένοι αναμορφωμένοι πίνακες των κατ΄ αρχήν 
πληρούντων τα προσόντα και τις προϋποθέσεις πρόσληψης υποψηφίων υνοριακών 
Υυλάκων Ορισμένου Φρόνου σε Περιφερειακές Ενότητες και Νήσους των Περιφερειών 
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. 

 ιβ) Οι από 09-10-2020 ηελικοί κσρφμένοι αναμορθφμένοι πίνακες ηφν καη΄ αρτήν 

πληρούνηφν ηα προζόνηα και ηις προϋποθέζεις πρόζληυης σπουηθίφν Σσνοριακών 

Φσλάκφν Οριζμένοσ Χρόνοσ ζε Περιθερειακές Ενόηηηες ηφν Περιθερειών Αηηικής, 

Πελοποννήζοσ και Αναηολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 
 

ε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών, κοινοποιείται κατωτέρω το πρόγραμμα των 
προκαταρκτικών εξετάσεων (ψυχοτεχνικών, υγειονομικών και αθλητικών), στις οποίες θα 
υποβληθούν οι αναφερόμενοι στο θέμα υποψήφιοι/ες υνοριακοί Υύλακες Ορισμένου 
Φρόνου. 

Ι.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΨΝ ΕΞΕΣΑΕΨΝ 

 
Α’ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΑΘΗΝΨΝ 

 
Χυχοτεχνική: 16-10-2020 
Τγειονομική: 17-10-2020 

Αθλητική:  18-10-2020 

Τποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) που αναφέρονται 
στο συνημμένο πίνακα με το όνομα «Α’ ΕΠΙΣΡΟΠΕ 
ΑΘΗΝΨΝ 16 ΕΨ 18-10». 

  

Χυχοτεχνική: 17-10-2020 
Τγειονομική: 18-10-2020 

Αθλητική:  19-10-2020 

Τποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) που αναφέρονται 
στο συνημμένο πίνακα με το όνομα «Α’ ΕΠΙΣΡΟΠΕ 
ΑΘΗΝΨΝ 17 ΕΨ 19-10». 

  
Χυχοτεχνική: 18-10-2020 
Τγειονομική: 19-10-2020 

Αθλητική:  20-10-2020 

Τποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) που αναφέρονται 
στο συνημμένο πίνακα με το όνομα «Α’ ΕΠΙΣΡΟΠΕ 
ΑΘΗΝΨΝ 18 ΕΨ 20-10». 

  
Χυχοτεχνική: 19-10-2020 
Τγειονομική: 20-10-2020 

Αθλητική:  21-10-2020 

Τποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) που αναφέρονται 
στο συνημμένο πίνακα με το όνομα «Α’ ΕΠΙΣΡΟΠΕ 
ΑΘΗΝΨΝ 19 ΕΨ 21-10». 

  

Χυχοτεχνική: 20-10-2020 
Τγειονομική: 21-10-2020 

Αθλητική:  22-10-2020 

Τποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) που αναφέρονται 
στο συνημμένο πίνακα με το όνομα «Α’ ΕΠΙΣΡΟΠΕ 
ΑΘΗΝΨΝ 20 ΕΨ 22-10». 
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Β’ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΑΘΗΝΨΝ 

Χυχοτεχνική: 16-10-2020 
Τγειονομική: 17-10-2020 

Αθλητική:  18-10-2020 

Τποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) που αναφέρονται 
στο συνημμένο πίνακα με το όνομα «Β’ ΕΠΙΣΡΟΠΕ 
ΑΘΗΝΨΝ 16 ΕΨ 18-10». 

  
Χυχοτεχνική: 17-10-2020 
Τγειονομική: 18-10-2020 

Αθλητική:  19-10-2020 

Τποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) που αναφέρονται 
στο συνημμένο πίνακα με το όνομα «Β’ ΕΠΙΣΡΟΠΕ 
ΑΘΗΝΨΝ 17 ΕΨ 19-10». 

  

Χυχοτεχνική: 18-10-2020 
Τγειονομική: 19-10-2020 

Αθλητική:  20-10-2020 

Τποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) που αναφέρονται 
στο συνημμένο πίνακα με το όνομα «Β’ ΕΠΙΣΡΟΠΕ 
ΑΘΗΝΨΝ 18 ΕΨ 20-10». 

  
Χυχοτεχνική: 19-10-2020 
Τγειονομική: 20-10-2020 

Αθλητική:  21-10-2020 

Τποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) που αναφέρονται 
στο συνημμένο πίνακα με το όνομα «Β’ ΕΠΙΣΡΟΠΕ 
ΑΘΗΝΨΝ 19 ΕΨ 21-10». 

  
Χυχοτεχνική: 20-10-2020 
Τγειονομική: 21-10-2020 

Αθλητική:  22-10-2020 

Τποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) που αναφέρονται 
στο συνημμένο πίνακα με το όνομα «Β’ ΕΠΙΣΡΟΠΕ 
ΑΘΗΝΨΝ 20 ΕΨ 22-10». 

 

 
ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Χυχοτεχνική: 17-10-2020 
Τγειονομική: 18-10-2020 

Αθλητική:  19-10-2020 

Τποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) που αναφέρονται 
στο συνημμένο πίνακα με το όνομα «ΕΠΙΣΡΟΠΕ 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 17 ΕΨ 19-10». 

  
Χυχοτεχνική: 18-10-2020 
Τγειονομική: 19-10-2020 

Αθλητική:  20-10-2020 

Τποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) που αναφέρονται 
στο συνημμένο πίνακα με το όνομα «ΕΠΙΣΡΟΠΕ 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 18 ΕΨ 20-10». 

  

Χυχοτεχνική: 19-10-2020 
Τγειονομική: 20-10-2020 

Αθλητική:  21-10-2020 

Τποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) που αναφέρονται 
στο συνημμένο πίνακα με το όνομα «ΕΠΙΣΡΟΠΕ 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 19 ΕΨ 21-10». 

  

Χυχοτεχνική: 20-10-2020 
Τγειονομική: 21-10-2020 

Αθλητική:  22-10-2020 

Τποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) που αναφέρονται 
στο συνημμένο πίνακα με το όνομα «ΕΠΙΣΡΟΠΕ 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 20 ΕΨ 22-10». 

 

 
ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΔΡΑΜΑ 

 
Χυχοτεχνική: 17-10-2020 
Τγειονομική: 18-10-2020 

Αθλητική:  19-10-2020 

Τποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) που αναφέρονται 
στο συνημμένο πίνακα με το όνομα «ΕΠΙΣΡΟΠΕ 
ΔΡΑΜΑ 17 ΕΨ 19-10». 
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Χυχοτεχνική: 18-10-2020 
Τγειονομική: 19-10-2020 

Αθλητική:  20-10-2020 

Τποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) που αναφέρονται 
στο συνημμένο πίνακα με το όνομα «ΕΠΙΣΡΟΠΕ 
ΔΡΑΜΑ 18 ΕΨ 20-10». 

  

Χυχοτεχνική: 19-10-2020 
Τγειονομική: 20-10-2020 

Αθλητική:  21-10-2020 

Τποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) που αναφέρονται 
στο συνημμένο πίνακα με το όνομα «ΕΠΙΣΡΟΠΕ 
ΔΡΑΜΑ 19 ΕΨ 21-10». 

  
Χυχοτεχνική: 20-10-2020 
Τγειονομική: 21-10-2020 

Αθλητική:  22-10-2020 

Τποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) που αναφέρονται 
στο συνημμένο πίνακα με το όνομα «ΕΠΙΣΡΟΠΕ 
ΔΡΑΜΑ 20 ΕΨ 22-10». 

 
 

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΞΑΝΘΗ 
 

Χυχοτεχνική: 17-10-2020 
Τγειονομική: 18-10-2020 

Αθλητική:  19-10-2020 

Τποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) που αναφέρονται 
στο συνημμένο πίνακα με το όνομα «ΕΠΙΣΡΟΠΕ 
ΞΑΝΘΗ 17 ΕΨ 19-10». 

  
Χυχοτεχνική: 18-10-2020 
Τγειονομική: 19-10-2020 

Αθλητική:  20-10-2020 

Τποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) που αναφέρονται 
στο συνημμένο πίνακα με το όνομα «ΕΠΙΣΡΟΠΕ 
ΞΑΝΘΗ 18 ΕΨ 20-10». 

  

Χυχοτεχνική: 19-10-2020 
Τγειονομική: 20-10-2020 

Αθλητική:  21-10-2020 

Τποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) που αναφέρονται 
στο συνημμένο πίνακα με το όνομα «ΕΠΙΣΡΟΠΕ 
ΞΑΝΘΗ 19 ΕΨ 21-10». 

  
Χυχοτεχνική: 20-10-2020 
Τγειονομική: 21-10-2020 

Αθλητική:  22-10-2020 

Τποψήφιοι/ες (άνδρες – γυναίκες) που αναφέρονται 
στο συνημμένο πίνακα με το όνομα «ΕΠΙΣΡΟΠΕ 
ΞΑΝΘΗ 20 ΕΨ 22-10». 

 

ΙΙ. ΣΟΠΟ – ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ 
 

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 Σμήματα, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της (στ) απόφασης. 

  

2.  Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες των υποψηφίων θα διενεργηθούν: 

 i. Για του/ις υποψήφιους/ες της Α’ Χυχοτεχνικής Επιτροπής Αθηνών: την 
Αστυνομική Ακαδημία, Λ. Θρακομακεδόνων 101 – Αχαρνές. 

Ώρα παρουσίασης: 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  1 έως 33 θα παρουσιαστούν για εξέταση την 07:00 ώρα.  
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  34 έως πέρατος θα παρουσιαστούν για εξέταση την 11:00 
ώρα. 

http://www.hellenicpolice.gr/
http://www.astynomia.gr/
ΑΔΑ: ΩΓΚΡ46ΜΤΛΒ-ΥΩΘ



συνέχεια της υπ’ αριθ. 6000/2/6472-σιε’ διαταγής 

5 

 

 

 ii. Για του/ις υποψήφιους/ες της Β’ Χυχοτεχνικής Επιτροπής Αθηνών: την 
Αστυνομική Ακαδημία, Λ. Θρακομακεδόνων 101 – Αχαρνές. 

Ώρα παρουσίασης: 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  1 έως 33 θα παρουσιαστούν για εξέταση την 08:00 ώρα. 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  34 έως πέρατος θα παρουσιαστούν για εξέταση την 12:00 
ώρα. 

 iii. Για του/ις υποψήφιους/ες της Χυχοτεχνικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης: το 
αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, οδός Μοναστηρίου 326. 

Ώρα παρουσίασης: 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  1 έως 25 θα παρουσιαστούν για εξέταση την 07:00 ώρα. 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  26 έως πέρατος θα παρουσιαστούν για εξέταση την 11:00 
ώρα. 

 iv. Για του/ις υποψήφιους/ες της Χυχοτεχνικής Επιτροπής Δράμας: το 
ξενοδοχείο «ΚΟΤΡΟ – KOUROS HOTEL», που βρίσκεται στο 3οχλμ. της Ε.Ο. 
Δράμας – Καβάλας. 

Ώρα παρουσίασης: 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  1 έως 21 θα παρουσιαστούν για εξέταση την 07:00 ώρα. 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  22 έως πέρατος θα παρουσιαστούν για εξέταση την 11:00 
ώρα. 

 v. Για του/ις υποψήφιους/ες της Χυχοτεχνικής Επιτροπής Ξάνθης: το 
ξενοδοχείο «HOTEL ELISSO XENIA», οδός Βασ. οφίας 9, Ξάνθη. 

Ώρα παρουσίασης: 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  1 έως 22 θα παρουσιαστούν για εξέταση την 07:00 ώρα. 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  23 έως πέρατος θα παρουσιαστούν για εξέταση την 11:00 
ώρα. 

  
3.  Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων θα διενεργηθεί: 

 i. Για του/ις υποψήφιους/ες της Α’ Τγειονομικής Επιτροπής Αθηνών: το 
Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, Πειραιώς 153, Πετράλωνα. 

Ώρα παρουσίασης: 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  1 έως 33 θα παρουσιαστούν για εξέταση την 13:00 ώρα.  
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  34 έως πέρατος θα παρουσιαστούν για εξέταση την 16:00 
ώρα. 
Η διαφοροποίηση στο ωράριο οφείλεται στην ανάγκη διαφύλαξης της εύρυθμης 
λειτουργίας των Κεντρικών Ιατρείων Αθηνών. 

 ii. Για του/ις υποψήφιους/ες της Β’ Τγειονομικής Επιτροπής Αθηνών: την 
Αστυνομική Ακαδημία, Λ. Θρακομακεδόνων 101 – Αχαρνές. 

Ώρα παρουσίασης: 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  1 έως 33 θα παρουσιαστούν για εξέταση την 09:00 ώρα. 
Οι υποψήφιοι με α/α  34 έως πέρατος θα παρουσιαστούν για εξέταση την 13:00 
ώρα. 

 iii. Για του/ις υποψήφιους/ες της Τγειονομικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης: το 
Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης, που στεγάζεται στο Αστυνομικό Μέγαρο 
Θεσσαλονίκης, οδός Μοναστηρίου 326. 

Ώρα παρουσίασης: 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  1 έως 25 θα παρουσιαστούν για εξέταση την 09:00 ώρα. 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  26 έως πέρατος θα παρουσιαστούν για εξέταση την 12:00 
ώρα. 
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 iv. Για του/ις υποψήφιους/ες της Τγειονομικής Επιτροπής που θα συνεδριάσει 
στη Δράμα: το ξενοδοχείο «ΚΟΤΡΟ – KOUROS HOTEL», που βρίσκεται στο 
3οχλμ. της Ε.Ο. Δράμας – Καβάλας. 

Ώρα παρουσίασης: 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  1 έως 21 θα παρουσιαστούν για εξέταση την 09:00 ώρα. 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  22 έως πέρατος θα παρουσιαστούν για εξέταση την 12:00 
ώρα. 

 v. Για του/ις υποψήφιους/ες της Τγειονομικής Επιτροπής που θα συνεδριάσει 
στη Ξάνθη: το ξενοδοχείο «HOTEL ELISSO XENIA», οδός Βασ. οφίας 9, Ξάνθη. 

Ώρα παρουσίασης: 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  1 έως 22 θα παρουσιαστούν για εξέταση την 09:00 ώρα. 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  23 έως πέρατος θα παρουσιαστούν για εξέταση την 12:00 
ώρα. 

  

4.  Οι αθλητικές δοκιμασίες των υποψηφίων θα διενεργηθούν: 
 i. Για του/ις υποψήφιους/ες της Α’ Αθλητικής Επιτροπής Αθηνών: τις 

αθλητικές εγκαταστάσεις της χολής Ναυτικών Δοκίμων, Λεωφόρος Φατζηκυριάκου 
48, Πειραιάς. 

Ώρα παρουσίασης: 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  1 έως 33 θα παρουσιαστούν για εξέταση την 09:00 ώρα.  
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  34 έως πέρατος θα παρουσιαστούν για εξέταση την 11:00 
ώρα. 

 ii. Για του/ις υποψήφιους/ες της Β’ Αθλητικής Επιτροπής Αθηνών: τις 
αθλητικές εγκαταστάσεις της χολής Ικάρων, Αεροπορική Βάση Δεκελείας, Λεωφόρος 
Σατοΐου, Αχαρνές. 

Ώρα παρουσίασης: 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  1 έως 33 θα παρουσιαστούν για εξέταση την 08:00 ώρα. 
Οι υποψήφιοι με α/α  34 έως πέρατος θα παρουσιαστούν για εξέταση την 10:00 
ώρα. 

 iii. Για του/ις υποψήφιους/ες της Αθλητικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης: το 
βοηθητικό προπονητικό γήπεδο Εθνικού Καυταντζογλείου ταδίου Θεσσαλονίκης, 
3ης επτεμβρίου με τίλπωνος Κυριακίδη. 

Ώρα παρουσίασης: 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  1 έως 25 θα παρουσιαστούν για εξέταση την 07:00 ώρα. 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  26 έως πέρατος θα παρουσιαστούν για εξέταση την 09:00 
ώρα. 

 iv. Για του/ις υποψήφιους/ες της Αθλητικής Επιτροπής Δράμας:το Δημοτικό 
τάδιο Δράμας, στο τέρμα της οδού Μακεδονομάχων. 

Ώρα παρουσίασης: 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  1 έως 21 θα παρουσιαστούν για εξέταση την 08:00 ώρα. 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  22 έως πέρατος θα παρουσιαστούν για εξέταση την 10:00 
ώρα. 

 v. Για του/ις υποψήφιους/ες της Αθλητικής Επιτροπής Ξάνθης:το Δημοτικό 
Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Ξάνθης, στο τέρμα της οδού Βασ. οφίας. 

Ώρα παρουσίασης: 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  1 έως 22 θα παρουσιαστούν για εξέταση την 08:00 ώρα. 
Οι υποψήφιοι/ες με α/α  23 έως πέρατος θα παρουσιαστούν για εξέταση την 10:00 
ώρα. 
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5.  Για το σύνολο των ως άνω επιτροπών της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Δράμας και 
της Ξάνθης, ως τελευταία ημέρα λειτουργίας ανά κατηγορίας επιτροπής ορίζεται η 
εξής: i) Για το σύνολο των Χυχοτεχνικών Επιτροπώνη Σετάρτη 21-10-2020, ii) Για το 
σύνολο των Τγειονομικών Επιτροπών η Πέμπτη 22-10-2020 και iii) Για το σύνολο των 
Αθλητικών Επιτροπών η Παρασκευή 23-10-2020. 

  

IΙΙ. ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ 
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.  ε κάθε Επιτροπή έχει κατανεμηθεί κατά το δυνατό αναλογικός αριθμός υποψηφίων. 
Διευκρινίζεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, έχουν συσταθεί σε 
Θεσσαλονίκη, Δράμα και Ξάνθη μία (1) Χυχοτεχνική, μία (1) Τγειονομικήκαι μία 
(1) Αθλητική Επιτροπή με αντίστοιχες γεωγραφικές ενδείξεις,ενώ στην Αθήνα 
έχουν συσταθεί δύο (2) Χυχοτεχνικές, δύο (2) Τγειονομικές και δύο (2) Αθλητικές 
Επιτροπές, στις οποίες κατανέμονται οι υποψήφιοι/ες για εξέταση σύμφωνα με το 
παρόν πρόγραμμα. 

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) Σην πρώτη μέρα θα υποβληθεί σε ψυχοτεχνική δοκιμασία. 
β) Ση δεύτερη μέρα θα υποβληθεί σε υγειονομική εξέταση, εφόσον κριθεί ικανός/ή 
στην ψυχοτεχνική δοκιμασία. 
γ) Σην τρίτη μέρα θα υποβληθεί σε αθλητική δοκιμασία, εφόσον κριθεί ικανός/ή στην 
υγειονομική εξέταση. 

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 Α.Μ.Κ.Α. ε 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, γάντια, μολύβι  φάμπερ  και γομολάστιχα. 

5.  Κατά τη ψυχοτεχνική δοκιμασία, οι υποψήφιοι/ες θα φέρουν συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο (με ημερομηνία συμπλήρωσης την εκάστοτε ημερομηνία 
παρουσίασης στη Χυχοτεχνική Επιτροπή, π.χ. 19-10-2020) τον αλγόριθμο ανεύρεσης 
ύποπτου κρούσματος, που επισυνάπτεται. Με τον αλγόριθμο αυτό, οι υποψήφιοι/ες 
θα πρέπει να δηλώνουν εάν έχουν έρθει σε επαφή με ύποπτα ή επιβεβαιωμένα 
κρούσματα της λοίμωξης COVID-19 ή παρουσιάζουν ανάλογη συμπτωματολογία. 
ε περίπτωση θετικής δήλωσης, η αρμόδια Χυχοτεχνική Επιτροπή, δεν θα επιτρέπει 
την είσοδο του/ης υποψήφιου/ας και θα του χορηγείται αναβολή.  
Για να επιτραπεί η εξέταση του/ης στην ορισθείσα ημερομηνία, ο υποψήφιος/α 
πρέπει να προσκομίσει αρνητικό μοριακό έλεγχο (test PCR) για την εν λόγω λοίμωξη, 
η οποία θα συνοδεύεται από αντίστοιχη ιατρική γνωμάτευση. 

6.  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 
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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. 

7.  Για την αθλητική δοκιμασία, δέον είναι να φέρουν κατάλληλη ενδυμασία και 
υπόδηση της επιλογής τους και να έχουν εκ των προτέρων προετοιμαστεί κατάλληλα 
προς αποφυγή τραυματισμών.  

8.  Σονίζεται 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 του/ης ίδιου/ας του/ης υποψηφίου/ας ή/και έτερων συνυποψηφίων του. 
Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες που θα εξεταστούν ενώπιον των Αθλητικών Επιτροπών 
Αθηνών 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 ΙΚΑΝΟ/Η και διαγράφεται από τον κυρωμένο, αναμορφωμένο, τελικό 
πίνακα των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα. 

9.  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 
και γάντια, 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. 

10.  Σο πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων είναι δεσμευτικό για όλους/ες 

τους/ις υποψηφίους/ες. Παρέκκλιση μπορεί να υπάρξει μόνο, εφόσον συντρέξει 
απρόβλεπτο 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. 

11.  Οι υποψήφιοι/ες, κατά την ημέρα εξέτασής τους, από τις Τγειονομικές Επιτροπές 
Κατάταξης, θα εξετάζονται από παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό, προκειμένου να 
τους χορηγηθεί ιατρική βεβαίωση ότι δεν έχουν συμπτώματα που σχετίζονται με τη 
λοίμωξη COVID-19. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης, 
λόγω της κατάστασης του/ης υποψήφιου/ας, η εξέταση του/ης υποψήφιου/ας 
αναβάλλεται για επόμενη ημέρα, αλλά σε κάθε περίπτωση, εντός του καθορισθέντος 
προγράμματος διενέργειας των προκαταρκτικών εξετάσεων. Εφόσον δεν καταστεί 
εφικτή η εξέτασή του/ης εντός των καθορισθεισών ημερομηνιών, ο/η υποψήφιος/α 
θα κρίνεται ΜΗ ΙΚΑΝΟ/Η. 
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12.  ε περίπτωση που υποψήφιος/α προσέλθει την καθορισθείσα ημέρα, αλλά με 
καθυστέρηση, στις μεν Αθλητικές και Τγειονομικές δοκιμασίες, μπορεί να εξετασθεί 
με την προϋπόθεση ότι δεν έχει τελειώσει η εξέταση των υπολοίπων υποψηφίων, 
στις δε Χυχοτεχνικές, θα αποκλείεται η συμμετοχή του/ης, εφόσον ήδη έχει αρχίσει 
η εξέταση των υποψηφίων. 

13.  ε περίπτωση, που χορηγηθεί στον/η υποψήφιο/α αναβολή σε ημερομηνία που 
απέχει περισσότερο από 48 ώρες από την ημερομηνία έκδοσης της ιατρικής 
βεβαίωσης που αναφέρεται στην παρ. 11, ο/η υποψήφιος/α προκειμένου να γίνει 
δεκτός/ή για αθλητική εξέταση θα πρέπει να έχει εφοδιασθεί με νέα Ιατρική 
Βεβαίωση που να έχει εκδοθεί το πολύ 48 ώρες πριν την ημερομηνία που θα 
υποβληθεί στις αθλητικές δοκιμασίες, με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού, ο 
οποίος έχει πραγματοποιήσει την κλινική εξέταση του υποψηφίου για COVID-19, 
σύμφωνα με τις Οδηγίες της Τγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των 
εξεταζομένων. 
Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του 
Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Η Ιατρική 
Βεβαίωση για COVID-19 μπορεί να έχει εκδοθεί από ιατρό με ειδικότητα γενικού 
ιατρού, παθολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου και λοιπών συναφών παθολογικών 
ειδικοτήτων. Σα ως άνω έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού, στο ειδικό πεδίο ενημέρωσης «Αθλητισμός & COVID 19» 
και στην ενότητα  «Αγωνιστικά πρωτόκολλα αθλημάτων», υποενότητα «Έντυπα/ 
φόρμες προς συμπλήρωση».  
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports. 

14.  ε 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. 

15.  Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική και 
ψυχική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι 
αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ενστάσεις – προσφυγές. 

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

17.  Τποψήφιοι/ες που δεν θα παρουσιαστούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις, 
χαρακτηρίζονται ως ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/Ε, διαγράφονται από τον πίνακα πληρούντων 

τα προσόντα και δεν έχουν δικαίωμα πρόσληψης. Ομοίως, θα κριθούν ΜΗ 
ΙΚΑΝΟΙ/Ε και οι υποψήφιοι/ες που θα παρουσιαστούν ενώπιον των Επιτροπών 
προκαταρκτικών εξετάσεων και θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο αυτών. 

18.  Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι/ες, που περιλαμβάνονται στους τελικούς 
αναμορφωμένους κυρωμένους πίνακες πληρούντων τα προσόντα, καλούνται να 
εξετασθούν από τις αντίστοιχες Επιτροπές του άρθρου 7 της (στ) απόφασης σε 
συνδυασμό με το άρθρο 5 του Π.Δ. 4/1995 (Υ.Ε.Κ. Α΄-1) σε αριθμό ίσο με τον αριθμό 
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των προσλαμβανομένων, προσαυξημένου κατά ποσοστό περίπου πενήντα τοις εκατό 
[(50%) επιλαχόντες]. 
- Εφιστάται, εκ νέου, η προσοχή των υποψηφίων στις επιμέρους επισημάνσεις των 
ως άνω πινάκων με το πρόγραμμα εξέτασης. 

19.  ημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι/ες, που δεν καταλαμβάνουν προσλήψιμη θέση, δεν 
κατοχυρώνουν από την επιτυχία τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις δικαίωμα 
διορισμού, παρά μόνο σε περίπτωση κένωσης ισάριθμων θέσεων της κατηγορίας, στην 
οποία εντάσσονται. 

20.  Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας και όλα τα Αστυνομικά Σμήματα, να αναρτήσουν άμεσα 

την παρούσα σε κατάλληλο εμφανές μέρος των Καταστημάτων τους, προκειμένου να 
ενημερώνονται οι υποψήφιοι/ες. 

21.  Η παρούσα να κοινοποιηθεί ενυπογράφως στους Προέδρους, τα Μέλη και τους 
Γραμματείς, τακτικούς και αναπληρωματικούς, των Επιτροπών Προκαταρκτικών 
Εξετάσεων που θα υλοποιήσουν το ως άνω πρόγραμμα και στο σύνολο του 
εμπλεκομένου προσωπικού, με μέριμνα των Τπηρεσιών τους. Παράλληλα, οι 
Τπηρεσίες να μας αποστείλουν καταστάσεις με τα τηλέφωνα επικοινωνίας τους, 
εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη της παρούσας. 

22.  Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η παρούσα θα αναρτηθεί και 
στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στη διεύθυνση www.hellenicpolice.grκαι 
στον ιστότοπο: diavgeia.gov.gr. 

23.  Επισημαίνεται ότι η (θ) προκήρυξη εκδόθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 
«Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων 
με πρόσληψη προσωπικού», η οποία  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας. Περαιτέρω, οι προσλήψεις υνοριακών Υυλάκων Ορισμένου 
Φρόνου, κατόπιν της (η) όμοιας συγχρηματοδοτούνται σε ποσοστό 75% από το 
Ευρωπαϊκό Σαμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης 
«Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ.» και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΨΝ:  
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
 

 
 
ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΨΗ: 

 
1.  Γραφείo κ. Τπουργού Προστασίας του πολίτη 
2.  Γραφείo κ. Τφυπουργού Προστασίας του πολίτη 
3.  Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημ. Σάξης 
4.  Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού 
5.  Γραφεία: κ.κ. Τπαρχηγού – Προϊστ. Επιτελείου – Γενικών Επιθεωρητών – 

Προϊσταμένων Κλάδων 
6.  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τπηρεσιών και Επιτελικού χεδιασμού 

 

 Ο ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟ ΚΛΑΔΟΤ 
 ΦΡΗΣΟ ΚΟΝΔΤΛΗ 
 ΤΠΟΣΡΑΣΗΓΟ 

1.  ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤ (POL) 
2.  ΓΡΑΥΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ 

http://www.hellenicpolice.gr/
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