
                                       ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ                                                                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ                         ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα,    4    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-σιζ΄   ΘΕΜΑ:  «Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων υποψηφίων 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-ρπγ΄ από 17-09-2019 διαταγή του Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α. για τη συγκρότηση επιτροπών για την Ψυχοτεχνική και Αθλητική δοκιμασία, με ΑΔΑ: 9Β4Κ46ΜΚ6Π-ΜΨ6, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 1647/19/2087819 από 03-10-2019 όμοια, με Α.Δ.Α.: Ρ9ΧΦ46ΜΚ6Π-260 και την υπ΄ αριθ. 1647/19/2094254 από 03-10-2019 όμοια, με Α.Δ.Α.: ΩΞΦ146ΜΚ6Π-Υ75.  ι)   
Οι υπ΄ αριθ. 1647/ 19/1207443 από 06-06-2019 με ΑΔΑ: 614846ΜΚ6Π-Π6Ν, 1647/ 19/1770654 από 26-08-2019 με ΑΔΑ: 6ΨΛΑ46ΜΚ6Π-ΦΟ5, 1647/ 19/1770647 από 26-08-2019 με ΑΔΑ: 6ΡΙΕ46ΜΚ6Π-ΥΑΦ  και 1647/ 19/1770650 από 26-08-2019 με ΑΔΑ: 7ΝΑΩ46ΜΚ6Π-ΩΛΛ αποφάσεις του Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α. για τη συγκρότηση των Υγειονομικών Επιτροπών.  ια) Ο από 04-10-2019 τελικός αναμορφωμένος πίνακας υποψηφίων Ειδικών Φρουρών κατά φθίνουσα σειρά μορίων. 
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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 υποψήφιοι/ες Ειδικοί Φρουροί.    Ι.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

Α΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ψυχοτεχνική: 06-10-2019 Υγειονομική:07-10-2019 Αθλητική:  08-10-2019 

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

  
Ψυχοτεχνική: 07-10-2019 Υγειονομική: 08-10-2019 Αθλητική:      09-10-2019 

Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 501 έως και 
625 στον τελικό αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, κατηγορίας 80%. 

  
Ψυχοτεχνική: 08-10-2019 Υγειονομική: 09-10-2019 Αθλητική:      10-10-2019 

Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 1.001 έως και 1.125 στον τελικό αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, κατηγορίας 80%. 
  

Ψυχοτεχνική: 09-10-2019 Υγειονομική: 10-10-2019 Αθλητική:      11-10-2019 
Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 1.456 έως και 1.560 στον τελικό αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, κατηγορίας 80%. 

 Β΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Ψυχοτεχνική: 06-10-2019 Υγειονομική: 07-10-2019 Αθλητική:      08-10-2019 

Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 126 έως και 
250 στον τελικό αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, κατηγορίας 80%. 

  
Ψυχοτεχνική: 07-10-2019 Υγειονομική: 08-10-2019 Αθλητική:      09-10-2019 

Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 626 έως και 
750 στον τελικό αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, κατηγορίας 80%. 

  
Ψυχοτεχνική: 08-10-2019 Υγειονομική: 09-10-2019 Αθλητική:      10-10-2019 

Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 1.126 έως και 1.200 στον τελικό αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, κατηγορίας 80% και με α/α από 1 έως και 50 στον τελικό αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, κατηγορίας 
20%. 
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Ψυχοτεχνική: 09-10-2019 Υγειονομική: 10-10-2019 Αθλητική:      11-10-2019 
Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 1.351 έως και 1.455 στον τελικό αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, κατηγορίας 80%. 

 
Γ΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Ψυχοτεχνική: 06-10-2019 Υγειονομική: 07-10-2019 Αθλητική:      08-10-2019 
Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 251 έως και 
375 στον τελικό αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, κατηγορίας 80%. 

  
Ψυχοτεχνική: 07-10-2019 Υγειονομική: 08-10-2019 Αθλητική:      09-07-2019 

Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 751 έως και 
875 στον τελικό αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, κατηγορίας 80%. 

  
Ψυχοτεχνική: 08-10-2019 Υγειονομική: 09-10-2019 Αθλητική:      10-10-2019 

Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 51 έως και 
175 στον τελικό αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, κατηγορίας 20%. 

  
Ψυχοτεχνική: 09-10-2019 Υγειονομική: 10-10-2019 Αθλητική:      11-10-2019 

Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 1.246 έως και 1.350 στον τελικό αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, κατηγορίας 80%. 
 Δ΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Ψυχοτεχνική: 06-10-2019 Υγειονομική: 07-10-2019 Αθλητική:      08-10-2019 
Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 376 έως και 
500 στον τελικό αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, κατηγορίας 80%. 

  
Ψυχοτεχνική: 07-10-2019 Υγειονομική: 08-10-2019 Αθλητική:      09-10-2019 

Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 876 έως και 
1.000 στον τελικό αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, κατηγορίας 80%. 

  
Ψυχοτεχνική: 08-10-2019 Υγειονομική: 09-10-2019 Αθλητική:      10-10-2019 

Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 176 έως και 
300 στον τελικό αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, κατηγορίας 20%. 

  
Ψυχοτεχνική: 09-10-2019 Υγειονομική: 10-10-2019 Υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) με α/α από 301 έως και 

360 στον τελικό αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων 

ΑΔΑ: 65ΨΡ46ΜΚ6Π-Τ6Ξ



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

4 
 

 
Αθλητική:      11-10-2019 τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, κατηγορίας 20% και με α/α από 1.201 έως και 1.245 στον τελικό αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, κατηγορίας 

80% 
  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 παρ. 4 του κεφαλαίου VI της (η) προκήρυξης.   
2. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες θα διενεργηθούν στις εγκαταστάσεις της Αστυνομικής 

Ακαδημίας, Λ. Θρακομακεδόνων 101 – Αχαρνές και ώρα 07:30΄ για το σύνολο των Ψυχοτεχνικών Επιτροπών (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄).   
3.  Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Ιατρείο 

Αθηνών, Πειραιώς 153 - Πετράλωνα, την 07:30΄ ώρα για τους υποψήφιους που θα 
εξετασθούν από τις Α΄και Β΄ Υγειονομικές Επιτροπές και 13:30΄ ώρα για τους υποψήφιους που θα εξετασθούν από τις Γ΄και Δ΄ Υγειονομικές Επιτροπές.  4.      

Οι αθλητικές δοκιμασίες των υποψηφίων θα διενεργηθούν: α) Για τους υποψήφιους που θα εξετασθούν από τις Α΄ και Β΄ Αθλητικές Επιτροπές στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων, Αεροπορική Βάση Δεκελείας, 
Λεωφόρος Τατοΐου, Αχαρνές, Τ.Κ. 13672 την 07:30΄ ώρα και  β) Για τους υποψήφιους που θα εξετασθούν από τις Γ΄ και Δ΄ Αθλητικές Επιτροπές στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Λεωφόρος 
Βάρης-Κορωπίου, Βάρη Αττικής Τ.Κ. 166 73 την 07:30΄ ώρα. 
 5. Ως τελευταία ημέρα λειτουργίας ορίζεται για τις Επιτροπές: i) Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών η Πέμπτη 10-10-2019, ii) Υγειονομικών Εξετάσεων η Παρασκευή 11-10-
2019 και iii) Αθλητικών Δοκιμασιών το Σάββατο 12-10-2019.   

  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. 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 τέσσερις (4) Ψυχοτεχνικές, 
τέσσερις (4) Υγειονομικές και τέσσερις (4) Αθλητικές Επιτροπές με ενδείξεις Άλφα 
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(Α), Βήτα (Β), Γάμα (Γ) και Δέλτα (Δ), αντίστοιχα, στις οποίες κατανέμονται οι υποψήφιοι/ες για εξέταση σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα.  
Οι υποψήφιοι/ες και των τεσσάρων Ψυχοτεχνικών Επιτροπών (Α, Β, Γ και Δ) θα παραπέμπονται στη συνέχεια για εξέταση στην αντίστοιχη Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης (Α, Β, Γ και Δ) και ακολούθως θα επιμερίζονται στις αντίστοιχες κατά τα ανωτέρω Αθλητικές Επιτροπές (Α, Β, Γ και Δ).  

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, εφόσον κριθεί ικανός/ή στην ψυχοτεχνική δοκιμασία. 
γ) Την 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 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. 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. 
 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 
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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. 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.  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.     

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. Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι/ες, που περιλαμβάνονται στους τελικούς αναμορφωμένους κυρωμένους πίνακες 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 (Φ.Ε.Κ. Α΄-1), 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 τριάντα τοις εκατό [(30%) επιλαχόντες], ήτοι οι πρώτοι/ες χίλιοι/ες πεντακόσιοι/ες εξήντα (1.560) 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  είκοσι τοις εκατό [(20%) επιλαχόντες], ήτοι πρώτοι/ες τριακόσιοι/ες εξήντα (360) υποψήφιοι/ες. Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι/ες, που δεν καταλαμβάνουν προσλήψιμη θέση (ήτοι για την κατηγορία Α΄ (80%) οι υποψήφιοι με σειρά 1.201 έως 1.560 και για την κατηγορία Β΄ (20%) οι υποψήφιοι με σειρά από 301 έως 360), δεν κατοχυρώνουν από την επιτυχία τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις δικαίωμα διορισμού, παρά μόνο σε περίπτωση κένωσης ισάριθμων θέσεων της κατηγορίας, στην οποία εντάσσονται. 
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12. 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.     

    

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΔΟΜΕΝΟΣ  ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ     
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