
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 26667 οικ. 
Πρόγραμμα διενέργειας Υγειονομικών, Αθλητι-

κών και Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων των υποψη-

φίων για την πρόσληψη προσωπικού για την πλή-

ρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και 

ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Κα-

ταστημάτων Κράτησης σύμφωνα με την Προκή-

ρυξη 9Κ/2021 (Α.Σ.Ε.Π. 58). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1.
α) Το άρθρο 11 του ν. 4760/2020 «Ρυθμίσεις σωφρο-

νιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας 
Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» 
(Α’ 247).

β) την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016 (Α’ 33).

γ) το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) σε συνδυασμό με 
το π.δ. 96/2017 (Α’ 136).

δ) το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

2. Την υπ’ αρ. 80/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση 
Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολί-
τη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

3. Την υπό στοιχεία 4119οικ./9-3-2021 απόφαση Υφυ-
πουργού Προστασίας του Πολίτη «Λειτουργία επιτροπών 
υγειονομικών, αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών 
και τρόπος διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων, 
των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών για την 
πρόσληψη προσωπικού και την πλήρωση των θέσεων 

των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής 
Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης» (Β’ 1132).

4. Την  υπό  στοιχεία  26652οικ./18.10.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 984, 
ΑΔΑ: ΨΝΛΙ46ΜΤΛΒ-ΛΘ8) απόφαση Υφυπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών 
Υγειονομικών, Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Επιτροπών 
της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για την πρό-
σληψη με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι 
(416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προ-
σωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων 
Κράτησης, όπως ορίζεται στην προκήρυξη 9Κ/2021» 
(Α.Σ.Ε.Π. 58) 

5. Τα υπ’ αρ. 1647/22/2005908/29-9-2022 και 1647/22/
2053995/4-10-2022 έγγραφα Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας, κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης και Αν-
θρωπίνου Δυναμικού.

6. Το υπό στοιχεία Φ.900/122/387132/3-10-2022 έγ-
γραφο Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Β’ Κλάδος/
Β2/1 Τμήμα Εθνικής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης-Δι-
ακλαδικών Σχολών.

7. Την Προκήρυξη 9Κ/2021 (Α.Σ.Ε.Π. 58).
8. Το γεγονός ότι οι προβλεπόμενες υγειονομικές εξε-

τάσεις και οι αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, στις 
οποίες υποβάλλονται οι υποψήφιοι των κλάδων ΔΕ Φύ-
λαξης και ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των 
Καταστημάτων Κράτησης για την πλήρωση αντίστοιχων 
θέσεων, διενεργούνται από επιτροπές του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη.

9. Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διεξαγωγής των 
διαγωνιστικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1.Καθορίζουμε τους χώρους, το χρονικό διάστημα 
και τις γενικές οδηγίες αναφορικά με τη διενέργεια των 
Υγειονομικών, Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων 
των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού για την 
πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ 
Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημά-
των Κράτησης σύμφωνα με την Προκήρυξη 9Κ/2021 
(Α.Σ.Ε.Π. 58), ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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