ΑΔΑ: Ψ2ΒΣ46ΜΤΛΒ-ΜΣΗ
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry of
Digital Governance, Hellenic
Republic
Date: 2021.07.22 11:46:24
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Πληροφορίες:
1) Ιστοσελίδα Πυροσβεστικού Σώματος
www.fireservice.gr
2) Τηλέφωνο πληροφοριών: 2132157697 - 7698 (εργάσιμες ημέρες και ώρες)
E-mail: epdiagpty@psnet.gr

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

1

ΑΔΑ: Ψ2ΒΣ46ΜΤΛΒ-ΜΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΤΙΤΛΟΣ
Αριθμός – ειδικότητες εισακτέων
Προσόντα, προϋποθέσεις και κωλύματα υποψηφίων
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών
Επιτροπές
Διαγωνιστικές διαδικασίες
Ενστάσεις
Κατάταξη επιλεγομένων
Γενικές διατάξεις

ΣΕΛΙΔΑ
4
5
6
7
8
8
10
10
11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΤΙΤΛΟΣ
Βήματα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής πτυχιούχων στη Σχολή
Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας
Τίτλοι Γλωσσομάθειας – Γνώση χειρισμού Η/Υ - Τρόπος Απόδειξης
Εξεταζόμενα μαθήματα ανά ειδικότητα
Αναλυτική κατανομή θέσεων
Έργο-αρμοδιότητες Επιτροπών

ΣΕΛΙΔΑ
13
15
21
22
23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ

ΤΙΤΛΟΣ
Υπόδειγμα αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και οδηγίες συμπλήρωσης αυτής
Απόσπασμα Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης
Υπόδειγμα Εξουσιοδότησης

2

ΣΕΛΙΔΑ
28
31
32

ΑΔΑ: Ψ2ΒΣ46ΜΤΛΒ-ΜΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Τμ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Λεωφ. Κηφισίας 37 – 39
T.K. 15123 Μαρούσι
E-mail: aps.diap.aap@psnet.gr
Αρ. πρωτ.: 43220 οικ. Φ. 300.2

Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2021
ΠΡΟΣ: Ως ο Πίνακας Αποδεκτών
«ΑΠΟΦΑΣΗ»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, ως
πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων».
Ο
Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των παρ. 1 & 2α του άρθρου 101 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων
και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και
άλλες διατάξεις».
2. Του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α΄237) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων,
πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή
της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄44) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους,
μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα π.δ/τα
347/2003 (315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς και με τους Ν.
4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄).
5. Του ν. 2690/1999 (Α΄160) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει.
6. Του π.δ. 38/2021 (A’ 97/14-06-2021) «Κανονισμός κατάταξης ιδιωτών και μετάταξης πυροσβεστικού
προσωπικού Γενικών Καθηκόντων ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων».
7. Του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
8. Tου π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).
9. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το
άρθρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).
10. Της 1673/27-3-2020 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β΄ 1070).
11. Της υπ’ αριθ. 42/30-09-2020 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ 33/2006) «Έγκριση
προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021», η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./162/οικ.19437 από 16-10-2020 έγγραφο.
12. Της υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Υ/Δ.Π.Δ.Α/38/15-01-2021 εισήγησης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Γενικής Γραμματείας
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Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του
Προϋπολογισμού Εξόδων του Ειδικού Φορέα 1047.202.0000000 «Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας».
13. Της από 26-04-2021 Απόφασης κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη μετά από Έγγραφη Εισήγηση
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων Καθορισμός (αριθμού/ειδικότητας) πρόσληψης στο
Πυροσβεστικό Σώμα πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ως
Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων και έκδοση προκήρυξης, έτους 2021-2022.
Αποφασίζει
Προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή ιδιωτών, στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, οι οποίοι είναι κάτοχοι
πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.), προκειμένου να καλυφθούν ισάριθμες κενές οργανικές
θέσεις ως ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΡΙΘΜΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
1. Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) θέσεις και κατανέμονται στις
κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΠΤΥΧΙΟ

ΘΕΣΕΙΣ

Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Μηχανικών
(14 πολιτικοί μηχανικοί,15 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και 14 μηχανολόγοι μηχανικοί)
Μετεωρολογίας

38

Νομικής

18

Οικονομικών

32

43
19

Στο Παράρτημα (Δ) παρατίθεται πίνακας με την αναλυτική κατανομή των θέσεων.
α. Κατηγορία Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στους οποίους περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Επιστήμης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Η/Υ ή
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Επιστήμης των Επικοινωνιών ή Ηλεκτρονικού ή Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών, ή Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων της χώρας ή ισότιμου πτυχίου, αντίστοιχης
ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής ή πτυχιούχοι Δημόσιας ή αναγνωρισμένης ιδιωτικής Σχολής
κατεύθυνσης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της χώρας ή ισότιμου, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της
αλλοδαπής.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μόνο οι υποψήφιοι με πτυχίο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών μπορούν πέρα του ανωτέρω τίτλου να
καταθέσουν Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους
αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. (παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4521/2018, Β΄ 38).

β. Μηχανικοί, περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών της χώρας ή ισότιμου πτυχίου, αντίστοιχης
ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής.
γ. Μετεωρολόγοι, περιλαμβάνονται κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού τίτλου
στη μετεωρολογία ή στη φυσική περιβάλλοντος ή στις ατμοσφαιρικές επιστήμες.
δ. Νομικοί, περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομικού Τμήματος της χώρας ή
ισότιμου, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής.
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ε. Οικονομικοί, περιλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οικονομικών Επιστημών,
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής
Επιστήμης, Φοροτεχνικών Εφαρμογών, Τραπεζικών Εφαρμογών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με
εξειδίκευση στη Λογιστική, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική,
Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
της χώρας ή ισότιμου πτυχίου, αντίστοιχης ειδικότητας, Σχολών της αλλοδαπής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Οι υποψήφιοι, άνδρες και γυναίκες, προσλαμβάνονται ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών
Καθηκόντων, ανά κατηγορία και ειδικότητα και θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα και
προϋποθέσεις:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει
να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.
β. Να μην υπερβαίνουν το 35ο έτος κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της
αίτησης συμμετοχής. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η
31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. (Δηλαδή όσοι/ες έχουν γεννηθεί από την 1-1-1987 και
μεταγενέστερα).
γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών των αναφερομένων στο Κεφάλαιο (Α) της ημεδαπής ή ισότιμα της
αλλοδαπής, ενώ για την ειδικότητα των μετεωρολόγων, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν, πλέον του
βασικού τίτλου σπουδών, και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικό τίτλο στη μετεωρολογία ή στη
φυσική περιβάλλοντος ή στις ατμοσφαιρικές επιστήμες.
δ. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί
νόμιμα από αυτές. Οι υποψήφιοι που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, υπό τον όρο ότι κατά το χρόνο κατάταξής τους θα την έχουν
ολοκληρώσει ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από το υπόλοιπο αυτής. Η αναβολή στράτευσης δεν νοείται ως
απαλλαγή.
ε. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή
εξέτασης, μετά από προσκόμιση σε αυτήν από τους υποψηφίους, γνωματεύσεων: (α) παθολόγου ή γενικού
ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο
περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί καθώς και ψυχικά
και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του έργου τους Υπόδειγμα (Β).
στ. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί για λόγους πειθαρχίας από τις
Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.
ζ. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν
θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
η. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας,
λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας
εκτός της προερχομένης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης
(κοινή και στην Υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε
άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3)
μηνών. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα
για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη διά
βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν εισάγονται στην Πυροσβεστική
Ακαδημία, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση μέχρι
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε
ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης. Η απονομή χάριτος
δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης
5
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συμμετοχής το, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, διάταγμα που αίρει το σχετικό
κώλυμα.
ηα. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος
που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
ηβ. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.
ηγ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).
ηδ. Για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, να
μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί λόγω
προσκόμισης ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.
2. Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης
συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκτός του τίτλου σπουδών για τους τελειόφοιτους, καθώς και κατά την
ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, ενώ τα ανωτέρω κωλύματα ισχύουν για το χρονικό διάστημα από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό έως και την κατάταξη του υποψηφίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι τα ακόλουθα:
α. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος
υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς.
β. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Υπόδειγμα (Α) όπου οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι:
i) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του π.δ. 38/2021(Α’ 97) και δεν εμπίπτουν στα
κωλύματα του ιδίου άρθρου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών,
ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από
αυτούς είναι γνήσια και ακριβή,
iii) δέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών πριν την εισαγωγή τους στην
Πυροσβεστική Ακαδημία,
iν) συναινούν στην επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτησή τους,
γ. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας. Σε περίπτωση που δεν είναι
διαθέσιμο, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των
κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, ήτοι αυτών στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός και τα στοιχεία
ταυτότητας του κατόχου ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε
ασφαλιστικού φορέα. Αν δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να
προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω
δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75).
δ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής,
στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. Οι κάτοχοι ισότιμων
τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να συνυποβάλλουν επίσημη μετάφραση αυτών, καθώς και
βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο φορέα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) με αντιστοιχία βαθμολογίας. Όσοι
από τους υποψηφίους είναι τελειόφοιτοι, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ή άλλο έγγραφο της οικείας
Σχολής από το οποίο προκύπτει ότι είναι τελειόφοιτοι και υποχρεούνται να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών
έως και την κατάταξή τους.
 Ειδικά οι υποψήφιοι της ειδικότητας Μετεωρολόγου υποβάλλουν υποχρεωτικά, πλέον του βασικού τίτλου
σπουδών, αντίγραφο Διδακτορικού τίτλου σπουδών ή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας στη μετεωρολογία ή στη φυσική περιβάλλοντος ή στις ατμοσφαιρικές
επιστήμες. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν Μ.Δ.Ε., οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση χρονικής διάρκειας
αυτού, εφόσον δεν αναγράφεται στο Δίπλωμα.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (1) : Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό (είτε πρόκειται για
ακέραιο αριθμό που προέκυψε από στρογγυλοποίηση είτε πρόκειται για αμιγώς ακέραιο αριθμό) πρέπει να υποβάλει και
βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. Στις περιπτώσεις τίτλων σπουδών που ο
βαθμός προκύπτει μόνο από αξιολογικό χαρακτηρισμό (κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» ή «ΚΑΛΩΣ»), εάν ο υποψήφιος δεν
δύναται να προσκομίσει βεβαίωση για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, στο αντίστοιχο πεδίο πρέπει να καταχωρηθεί η κατώτερη
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βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μία αξιολογική κλίμακα, δηλαδή: «8,50» για «ΑΡΙΣΤΑ», «6,50» για «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» και «5,00»
για «ΚΑΛΩΣ». Σε περίπτωση που ο βαθμός δεν προκύπτει ούτε από αξιολογικό χαρακτηρισμό, στο αντίστοιχο πεδίο πρέπει να
καταχωρηθεί το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή «5,00».
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (2): Γίνονται δεκτά και τα πτυχία των Σχολών/Τμημάτων οι οποίες έχουν μετονομαστεί, συγχωνευθεί ή
απορροφηθεί και σήμερα λειτουργούν ως ισότιμες των ανωτέρω πτυχίων.
Οι υποψήφιοι των ανωτέρω περιπτώσεων, με δική τους μέριμνα, οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό των ως άνω μεταβολών,
στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, υποβάλλοντας τη σχετική βεβαίωση.

ε. Ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και/ή τίτλων σπουδών χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: αα.
επεξεργασίας κειμένων, ββ. υπολογιστικών φύλλων, γγ. υπηρεσιών διαδικτύου, σύμφωνα με το Παράρτημα
(Β).
στ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού και/ή τίτλου σπουδών, επιπέδου γνώσης άριστη (Γ2/C2), μίας
(1) ξένης γλώσσας εκ της Αγγλικής, Γαλλικής, Ισπανικής ή Γερμανικής, σύμφωνα με το Παράρτημα (Β),
επίσημα μεταφρασμένου στην ελληνική γλώσσα.
ζ. Μόνο για τους κλάδους - ειδικότητες Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων
Μηχανικών, αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και βεβαίωση εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας.
η. Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου από τον υποψήφιο εκπροσώπου, θα κατατίθεται στην αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής Δικαιολογητικών η πρωτότυπη εξουσιοδότηση (Υπόδειγμα Γ), η οποία θα εκτυπώνεται από την
ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από
αρμόδια αρχή.
2. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση και για θέση μόνο μιας κατηγορίας και μιας
ειδικότητας/πτυχίου.
Η υποβολή περισσότερων των μια αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων
διαφορετικών κατηγοριών, και ειδικοτήτων/πτυχίων συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του
υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Β της παρούσας προκήρυξης και
δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου, εκτυπώνουν στις δύο όψεις ενός φύλλου διαστάσεων Α4 (μπροςπίσω) από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr αίτηση-υπεύθυνη δήλωση
συμμετοχής στο διαγωνισμό, συμπληρώνουν αυτή και την υποβάλλουν στις ημερομηνίες από τη Δευτέρα
23/08/2021 και από ώρα 08:00΄ έως και την Τρίτη 07/09/2021, έως ώρα 14:00΄, συμπεριλαμβανομένου
του Σαββατοκύριακου. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της παραπάνω αίτησηςυπεύθυνης δήλωσης.
2. Για την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως ή από
εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες στην έδρα της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας, (Μάτσα 32, Κάτω Κηφισιά Αττικής) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών προκειμένου
να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία, να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούν τις
προβλεπόμενες προϋποθέσεις να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης.
 Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στην αρμόδια Επιτροπή ή
κατατίθεται εκπρόθεσμα ή σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπροθέσμως κάποιο εκ των απαιτούμενων
δικαιολογητικών της παρούσας προκήρυξης, δε γίνεται δεκτή, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα και δε
λαμβάνεται υπόψη για το διαγωνισμό. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το
διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
3. Μετά την υποβολή και πρωτοκόλληση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δεν έχει δικαίωμα ο υποψήφιος να
την ανακαλέσει ή να μεταβάλει τα δηλωθέντα σε αυτή στοιχεία, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
δικαιολογητικών.
4. Σε περίπτωση επιστροφής των δικαιολογητικών από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή και ύπαρξης
αμφισβήτησης επί της ηλικίας ή των κατατιθέμενων δικαιολογητικών, ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να
μεταβεί αυτοπροσώπως, κατά τις ημερομηνίες από την Τετάρτη 08/09/2021 έως και την Παρασκευή
10/09/2021 και από ώρα 08:00΄ έως και ώρα 14:00΄, στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής
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Δικαιολογητικών που λειτουργεί ομοίως στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει
όλα τα δικαιολογητικά με το φωτοαντίγραφο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης στην οποία έχει ενσωματωθεί
βεβαίωση ελέγχου και επέχει θέση πρακτικού επιστροφής των δικαιολογητικών. Η ανωτέρω Επιτροπή
επιλύει σε δεύτερο βαθμό τη σχετική διαφορά αποφαινόμενη με πράξη της οριστικώς επί της αμφισβητήσεως.
 Οι υποψήφιοι, κατά τις ημέρες προσέλευσής τους στις Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών,
προσέρχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις τρέχουσες ισχύουσες διατάξεις για τις ημέρες αυτές,
σχετικά με τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19 και της λειτουργίας των δημόσιων
υπηρεσιών. Είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου, την οποία οφείλουν να
προμηθευτούν οι ίδιοι οι υποψήφιοι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1. Για την υλοποίηση του διαγωνισμού, συγκροτούνται με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. οι κάτωθι Επιτροπές:
Διενέργειας Διαγωνισμού, Παραλαβής Δικαιολογητικών (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια), Υγειονομικής
Επιτροπή Πυροσβεστικής Εξέτασης, Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών, Υγειονομική Επιτροπή Πυροσβεστικής
Ακαδημίας, Κατάρτισης Θεμάτων και Ομάδα Λυτών, Εξεταστική Επιτροπή, Επιτροπή Βαθμολόγησης, καθώς
και ομάδες υποστήριξης αυτών.
2. Οι υποψήφιοι που παρουσιάζονται ενώπιον κάθε Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος, οφείλουν να
επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα (ή διαβατήριο ή υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας για τους
υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας), από το οποίο προκύπτει η ταυτοπροσωπία
αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
1. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε:
i. υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (TESTS),
ii. γραπτές εξετάσεις και
iii. ατομική συνέντευξη,
εφαρμοζόμενων αναλόγως των ισχυόντων για πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα.
2. Ο ακριβής τόπος, χρόνος και το πρόγραμμα διενέργειας των ανωτέρω διαδικασιών θα καθοριστεί με
απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού
Σώματος www.fireservice.gr.
3. Η ενημέρωση των υποψηφίων για τα ανωτέρω γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.
4. Οι διαδικασίες αυτές είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψηφίους, περατώνονται από τις αρμόδιες
Επιτροπές του Πυροσβεστικού Σώματος, δεσμευτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα εκδοθεί και θα
διενεργηθούν σε αντίστοιχα και κατάλληλα εξεταστικά κέντρα.
5. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται από την Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών για την προαναφερόμενη
διαδικασία, καθώς και για την ευθύνη τους να λαμβάνουν γνώση των ανακοινώσεων του Πυροσβεστικού
Σώματος που αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr σχετικά με τα διαγωνιστικά προγράμματα.
6. Οι υποψήφιοι που κρίνονται μη ικανοί σε οποιοδήποτε στάδιο αποκλείονται των λοιπών διαγωνιστικών
διαδικασιών. Για αυτούς το αποτέλεσμα της εξέτασης ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση σχετικού πίνακα στο
εξεταστικό κέντρο που κρίθηκαν μη ικανοί. Ο πίνακας που τοιχοκολλάται στο εξεταστικό κέντρο, δεν
περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα των μη ικανών υποψηφίων, αλλά τους αριθμούς αίτησης αυτών, στον
τρέχοντα διαγωνισμό.
7. Οι Επιτροπές αποφαίνονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν
προβλέπεται επανεξέταση για κανένα λόγο.
Στο Παράρτημα (Α) παρατίθενται οδηγίες-κανόνες για την συμμετοχή στις ανωτέρω διαγωνιστικές
διαδικασίες.
i1. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1. Το δελτίο υγειονομικής εξέτασης παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών και οι
υποψήφιοι μεταβαίνουν σε ιατρούς, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς της χώρας ειδικότητας
α. παθολόγου ή γενικού ιατρού και
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β. ψυχιάτρου,
οποίοι θα γνωματεύσουν, θέτοντας την υπογραφή τους και τη σφραγίδα τους στο σχετικό δελτίο υγειονομικής
εξέτασης, στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος διαθέτει τα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα
της θέσης που πρόκειται να καλύψει, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του έργου του στο Πυροσβεστικό
Σώμα.
2. Η ψυχιατρική εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, σε κέντρο ψυχικής
υγείας, σε κινητή μονάδα ψυχικής υγείας ή σε ιδιώτη ιατρό. Για την ψυχιατρική εξέταση οι υποψήφιοι δεν
απαιτείται να υποβληθούν σε ψυχομετρικό έλεγχο (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ) δεδομένου ότι αυτός θα
διενεργηθεί από την Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών.
3. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα των διαγωνιστικών εξετάσεων, ενώπιον της
Επιτροπής Υγειονομικής Εξέτασης, φέροντας υποχρεωτικά μαζί τους το δελτίο υγειονομικής εξέτασης
συμπληρωμένο με γνωματεύσεις στις ειδικότητες που αναφέρονται σ’ αυτό. Η Επιτροπή αποφαίνεται για τη
σωματική ικανότητα και υγειονομική καταλληλότητα των υποψηφίων, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
4. Υποψήφιος που δεν προσκομίζει στην αρμόδια Επιτροπή δελτίο υγειονομικής εξέτασης ή προσκομίζει
αυτό ελλιπώς συμπληρωμένο, δεν εξετάζεται, κρίνεται μη ικανός και αποκλείεται των περαιτέρω εξετάσεων
και διαδικασιών.
5. Η Επιτροπή δύναται να παραγγέλλει την επανεξέταση υποψηφίου από κρατικό ή στρατιωτικό νοσοκομείο,
εφόσον προκύπτουν αμφιβολίες για την υγεία και την άρτια σωματική του διάπλαση.
Στο Υπόδειγμα (Β) παρατίθεται απόσπασμα του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης (μη εκτυπώσιμο).
i2. ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
1. Για τη διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων των υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί στις υγειονομικές
εξετάσεις, διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, ήτοι τεστ
προσωπικότητας που συνίσταται, στη σχεδίαση ανθρώπινης μορφής (Σ.Α.Μ.- draw a person test) και
αυτοπεριγραφή/ετεροπεριγραφή, καθώς και συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών.
2. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις
και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει
προσωπικότητα του υποψηφίου.
ii. ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις έχουν μόνο οι υποψήφιοι που κρίθηκαν ικανοί στις
διαδικασίες του Κεφαλαίου ΣΤ, παρ. i1 και i2.
2. Ο τόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος
και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr) και δύναται να
είναι το κτίριο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Μάτσα 32, Κάτω Κηφισιά Αττικής) ή παραχωρούμενη σχολική
μονάδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην τελευταία περίπτωση, η μετάδοση των θεμάτων
δύναται να γίνει και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και ασφαλές μέσο ή τρόπο.
Η ενημέρωση των υποψηφίων για τα παραπάνω γίνεται με δική τους ευθύνη.
3. Το έντυπο απαντήσεων θα περιλαμβάνει για κάθε θέμα έως εκατό (100) ερωτήσεις διαβαθμισμένης
δυσκολίας για κάθε προκηρυσσόμενη ειδικότητα/κατηγορία. Κάθε ερώτηση προκύπτει από την εξεταστέα
ύλη, κάτω από αυτήν παρατίθενται τέσσερις απαντήσεις μεταξύ των οποίων δύναται να επιλέξει ο
υποψήφιος (Α, Β, Γ, Δ) και κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με ένα βαθμό, ενώ λανθασμένη απάντηση
ή απουσία απάντησης με μηδέν. Ως λανθασμένη απάντηση νοείται και η επιλογή περισσοτέρων της μιας
απάντησης. Υποψήφιος που συγκεντρώνει βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 50% θεωρείται επιτυχών των
γραπτών εξετάσεων, ενώ αν συγκεντρώσει βαθμολογία μικρότερη, θεωρείται αποτυχών των γραπτών
εξετάσεων και αποκλειστέος του διαγωνισμού. Ομοίως, αποκλειστέοι του διαγωνισμού θεωρούνται οι
υποψήφιοι που δεν προσήλθαν στις γραπτές εξετάσεις, καθώς και εκείνοι που αποβλήθηκαν από αυτές.
4. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων συντάσσεται διαιρεμένος ανά κατηγορία/πτυχίο, κατά φθίνουσα σειρά
βαθμολογίας, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και αποστέλλεται στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων
Πόρων/Α.Π.Σ. Ο ανωτέρω πίνακας περιλαμβάνει και τους αποτυχόντες των γραπτών εξετάσεων.
5. Τα θέματα, στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι, οι σωστές απαντήσεις βάσει των οποίων
βαθμολογήθηκαν, ο πίνακας αποτελεσμάτων και ο πίνακας επιτυχόντων των γραπτών εξετάσεων,
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr.
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6. Οι Επιτροπές Κατάρτισης Θεμάτων, Εξεταστική Επιτροπή, Επιτροπή Βαθμολόγησης καθώς και η
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποφαίνονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Επανάληψη των γραπτών
εξετάσεων δεν επιτρέπεται.
Στο Παράρτημα (Γ) της παρούσας προκήρυξης αναγράφονται τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι
υποψήφιοι ανά ειδικότητα.
Η εξεταστέα ύλη ανά μάθημα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος
www.fireservice.gr με νεότερη ανακοίνωση.
iii. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
1. Από τους πίνακες επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις, αριθμός υποψηφίων τριπλάσιος από τον αριθμό
των προκηρυσσόμενων θέσεων καλείται από την Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων σε ατομική συνέντευξη,
χρονικής διάρκειας έως δεκαπέντε (15’) λεπτών, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Η
συνέντευξη αποσκοπεί στη διαμόρφωση γνώμης για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την
καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων των προκηρυσσόμενων θέσεων και
βαθμολογείται σε κλίμακα 1-100 μονάδων.
2. Αντικείμενο της συνέντευξης αποτελεί η διαπίστωση της γνώσης της αποστολής του φορέα και της
προκηρυσσόμενης θέσης καθώς και των επιμέρους προσόντων και των δεξιοτήτων των υποψηφίων με βάση
τις ακαδημαϊκές σπουδές, την προϋπηρεσία, το ήθος, τις οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες τους, ιδίως
όσον αφορά στον προγραμματισμό, στο συντονισμό ομάδων εργασίας, στη δημιουργικότητα, στην ανάληψη
πρωτοβουλιών, στη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων, στην ικανότητα διαχείρισης χρόνου και σε
χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες πίεσης.
3. Για την εν λόγω διαδικασία η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό (έντυπο ατομικής
συνέντευξης υποψηφίου), στο οποίο περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:
α. Συνοπτική αποτύπωση των ερωταπαντήσεων με επαρκή αναφορά σε κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία
τους.
β. Βαθμολογία των μελών της Επιτροπής για κάθε επιμέρους απάντηση ή θεματική ενότητα απαντήσεων,
συνοδευόμενη από σαφή, ορισμένη και επαρκή αιτιολογία.
γ. Τελική βαθμολογία που να προκύπτει από τη συνολική απόδοση του υποψηφίου και το μέσο όρο των
επιμέρους βαθμολογιών του, συνοδευόμενη από σαφή, ορισμένη και επαρκή αιτιολογία.
Ο βαθμός της συνέντευξης πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 0,35 προστίθεται στη βαθμολογία του
υποψηφίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά των πινάκων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, επιτρέπεται η άσκηση
ένστασης ενώπιον του Αρχηγού Π.Σ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από
την επομένη της ανάρτησής τους, η οποία δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ
1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων, κυρώνει με
απόφασή του τον πίνακα αποτελεσμάτων που έχει συντάξει η Επιτροπή Βαθμολόγησης. Με όμοια απόφαση,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ατομικών
συνεντεύξεων των υποψηφίων, κυρώνεται ο πίνακας επιτυχόντων του διαγωνισμού (εισακτέων και
επιλαχόντων), που έχει συντάξει η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Έκαστος των πινάκων ισχύει για
ένα (1) έτος από τη δημοσίευσή του. Οι πρώτοι κατά βαθμολογική σειρά ανά κατηγορία/ειδικότητα του
πίνακα επιτυχόντων της διαγωνιστικών διαδικασιών, οι οποίοι καλύπτουν τον αριθμό των
προκηρυσσόμενων θέσεων, αποτελούν τους εισακτέους του διαγωνισμού. Υπέρβαση του αριθμού των
εισακτέων δεν επιτρέπεται.
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2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων προηγείται ο έχων το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο
σπουδών της κατηγορίας / ειδικότητας, ενώ εφόσον προκύπτει και νέα ισοβαθμία, η σειρά καθορίζεται με
κλήρωση που διενεργείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού
Σώματος, παρουσία των ενδιαφερομένων.
3. Οι εισαγόμενοι διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και φοιτούν για τέσσερις (4) μήνες στη Σχολή Επαγγελματικής
Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών, φέροντας τον τίτλο του Δόκιμου Ανθυποπυραγού.
4. Με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. καθορίζεται η ημερομηνία κατάταξης και η ημερομηνία παρουσίασης στην
Πυροσβεστική Ακαδημία για την έναρξη της εκπαίδευσης, αφού προηγουμένως δώσουν τον όρκο του
δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητή αυτής. Όσοι δεν παρουσιασθούν την ημερομηνία που ορίζεται
για κατάταξη, θεωρούνται αυτοδίκαια ότι παραιτούνται του σχετικού δικαιώματος, εκτός αν η μη έγκαιρη
προσέλευσή τους οφείλεται αποδεδειγμένα σε λόγο ανωτέρας βίας. Το δικαιολογημένο ή αδικαιολόγητο της
καθυστέρησης κρίνεται από τον Αρχηγό Π.Σ. Καθυστέρηση για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορεί να
διαρκέσει περισσότερο από δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κατάταξης.
5. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι επιτυχόντες με την κατάταξή τους, θα αναφέρονται
στη σχετική πρόσκληση.
6. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που κοινοποιείται στους
ενδιαφερόμενους, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων οι υποψήφιοι που:
α. Διαπιστώνεται ότι μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών στερούνται έστω και ενός
τυπικού προσόντος ή δεν προσέρχονται προς κατάταξη μέσα στην οριζόμενη προθεσμία.
β. Παραιτούνται πριν από την είσοδό τους στη Σχολή. Ως παραίτηση θεωρείται και η μη παρουσίασή
τους στη Σχολή. Παραίτηση εισακτέου δεν ανακαλείται.
γ. Αρνούνται ή δεν προσέρχονται στον έλεγχο της Υγειονομικής Επιτροπής της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας για χρήση απαγορευμένων ουσιών, αδαπάνως για το Δημόσιο, ή βρεθούν θετικοί στο
αποτέλεσμα του ελέγχου. Η άρνηση/απουσία υποψηφίου από την εξέταση ή η εξαγωγή θετικού
αποτελέσματος στον ανωτέρω έλεγχο έχει ως συνέπεια την διαγραφή αυτού από τον πίνακα επιτυχόντων
και την αντικατάστασή του από επιλαχόντα υποψήφιο.
7. Για την αντικατάσταση των ανωτέρω ή όσων θέσεων κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο μέσα στον πρώτο
μήνα από την κατάταξη, κατόπιν απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο Αρχηγός του
Πυροσβεστικού Σώματος καλεί ισάριθμους υποψηφίους και συγκεκριμένα τους πρώτους επιλαχόντες, κατά
τη σειρά βαθμολογίας, από τον πίνακα επιτυχόντων της συγκεκριμένης ειδικότητας/κατηγορίας και προβαίνει
στην κατάταξή τους.
8. Σε περίπτωση που κατά την κατάταξη στη Σχολή Αξιωματικών διαπιστωθεί κυοφορία Δόκιμης
Ανθυποπυραγού που δεν της επιτρέπει να ολοκληρώσει τη φοίτησή της, αυτή εξέρχεται της Σχολής και
καλείται για επαναφοίτηση στην μετά τον τοκετό εκπαιδευτική σειρά εκ κατατακτηρίων εξετάσεων.
Εξερχόμενη επιτυχώς, εντάσσεται στην ίδια επετηρίδα Αξιωματικών της εκπαιδευτικής σειράς που ήταν
επιτυχούσα. Στην περίπτωση που, καλούμενη στην επόμενη σειρά, συντρέχει νέα κύηση, εισάγεται για
φοίτηση στη Σχολή, το αργότερο την αμέσως επόμενη εκπαιδευτική περίοδο εφόσον κριθεί ικανή, σύμφωνα
με τα ανωτέρω. Αντίστοιχα ρυθμίζεται και η περίπτωση επιτυχόντος Δόκιμου Ανθυποπυραγού, στον οποίο
συντρέχει αδυναμία κατάταξης για συγκυριακούς λόγους υγείας.
9. Όλοι οι κατατασσόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα εγγράφονται στο Γενικό Μητρώο του Πυροσβεστικού
Σώματος, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Δόκιμος Ανθυποπυραγός που εισάγεται στη Σχολή βάσει ψευδών ή ανακριβών δικαιολογητικών, εκτός
από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχει, αποβάλλεται από αυτήν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Δόκιμοι που κατά τη διάρκεια φοίτησής τους απολέσουν κάποιο από τα προς κατάταξη προσόντα, εκτός
του ορίου ηλικίας ή για πειθαρχικούς λόγους, αποβάλλονται οποτεδήποτε από την Πυροσβεστική Ακαδημία
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις.
3. Το πυροσβεστικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων υποχρεούται να υπηρετήσει στο Πυροσβεστικό Σώμα
για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ονομασίας.
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4. Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο 54/Α.Π.Σ. καθώς και να αποσταλεί στους
αποδέκτες αυτής σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών.
5. Το Γραφείο Τύπου/Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας/Α.Π.Σ. να αποστείλει την
παρούσα προκήρυξη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον ημερήσιο τύπο. Η ανωτέρω να αναρτηθεί και
να εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. www.fireservice.gr.
Ο Αρχηγός
Στέφανος Δ. Κολοκούρης
Αντιστράτηγος ΠΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS
KANTERES
Ημερομηνία: 2021.07.22 10:15:32

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α/Α ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
1.
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (pressoffice@yptp.gr)
Γραφείο κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
2.
Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων (info@gscp.gr)
Γραφείο κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη
3.
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (generalsecretary@gscp.gr)
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (με την Εγκύκλιο 54/Α.Π.Σ.)
4.
Υπουργείο Εσωτερικών (Προς ενημέρωση όλων των περιφερειών) (info@ypes.gr)
5.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (grafeiotypou@yeka.gr)
6.
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (για διανομή στα κατά τόπους γραφεία Ο.Α.Ε.Δ.)
(b2@oaed.gr)
7.
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΓΕΕΘΑ (hndgset@gmail.com)
8.
Υπουργείο Εξωτερικών (για ενημέρωση των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στο εξωτερικό)
(st1gram@mfa.gr)
9.
Αρχηγείο ΕΛΑΣ / Δνση Αστυνομικού Προσωπικού (kepik@astynomia.gr)
10. Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ / Κλάδος Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Δνση Εκπαίδευσης
προσωπικού (contact@yna.gov.gr)
11. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) (tee@central.tee.gr)
12. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.) (info@epe.org.gr)
13. Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.) (info@dsa.gr)
14. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας-ΟΕΕ (oee@oe-e.gr)
15. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) (info@hnms.gr)
16. Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παρ. Κεντρικής Ελλάδας (katartisi@geotee.gr)
17. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)/Γ.Γ.Π.Π. (gdoy.reg.budget@gscp.gr)
18. Όλες οι Υπηρεσίες του Σώματος (με την Εγκύκλιο/54 Α.Π.Σ.)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α)
Βήματα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής πτυχιούχων στη Σχολή Επαγγελματικής
Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Οδηγίες για τη συμμετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες
Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τους πτυχιούχους υποψηφίους για τη Σχολή Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και έχουν ως στόχο την ενημέρωσή τους σχετικά με τη διαδικασία
που θα πρέπει να ακολουθήσουν για την εισαγωγή τους στην ανωτέρω σχολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα προκήρυξη.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Με την έκδοση της παρούσας προκήρυξης, ο ενδιαφερόμενος εκτυπώνει την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό (Υπόδειγμα Α) και την υποβάλλει στις ημερομηνίες που αναφέρονται στο
Κεφ. Δ της παρούσας. Η αίτηση – υπεύθυνη εκτυπώνεται εμπρός – πίσω από την ιστοσελίδα του
Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr.
Για την υποβολή της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών του Κεφ. Γ, ο υποψήφιος μεταβαίνει
αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπα στην Πυροσβεστική Ακαδημία (Μάτσα
32, Κ. Κηφισιά), στις ημερομηνίες του Κεφ. Δ. και εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις παραλαμβάνουν το
δελτίο υγειονομικής εξέτασης. (Υπόδειγμα Β).
Με την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης, ο υποψήφιος μεταβαίνει σε μεταβαίνουν σε ιατρούς,
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς της χώρας για να γνωματεύσουν σε αυτό.
Οι διαγωνιστικές διαδικασίες θα διενεργηθούν στην Αττική. Αρχικά οι υποψήφιοι θα εξεταστούν από την
αρμόδια υγειονομική Επιτροπή στη συνέχεια θα υποβληθούν σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και θα
ακολουθήσουν οι γραπτές εξετάσεις και η συνέντευξη.
Η ακριβής ημερομηνία, οι τόποι διενέργειας αυτών (εξεταστικά κέντρα) και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, θα
καθορισθούν με σχετικό πρόγραμμα εξετάσεων το οποίο θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του
Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr. Η ενημέρωση για το πρόγραμμα γίνεται με ευθύνη των
υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι σύμφωνα το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί, θα παρουσιαστούν στην Επιτροπή
Υγειονομικής Εξέτασης με συμπληρωμένο το δελτίο υγειονομικής εξέτασης.
Εν’ συνεχεία κατά τη διενέργεια των Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών ο υποψήφιος οφείλει να έχει μαζί του
στυλό διαρκείας, μολύβι και γομολάστιχα.
Επισημαίνεται ότι σε όλες τις Επιτροπές όπου παρουσιάζεται ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίζει το
δελτίο ταυτότητάς του, ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να πιστοποιούνται τα στοιχεία ταυτότητάς
του. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να λάβει μέρος στις προκαταρκτικές εξετάσεις.
Για τις γραπτές εξετάσεις, ο ακριβής τόπος (εξεταστικό κέντρο) και ο χρόνος διενέργειας των γραπτών
εξετάσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr.
Οδηγίες για την συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις :
α. Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι γραπτές εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για
την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των
υποψηφίων.
β. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής
ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του. Σε διαφορετική περίπτωση
δεν μπορεί να λάβει μέρος στις γραπτές εξετάσεις.
γ. Η συνολική διάρκεια των εξετάσεων καθορίζεται σε δύο (2) ώρες. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να
βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα από την έναρξη.
δ. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο έντυπο
απαντήσεων αποκλείουν αυτό από τη βαθμολόγηση.
ε. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το έντυπο απαντήσεων και δεν έχει
δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση των εξετάσεων. Κατ’ εξαίρεση, και μόνο για λόγους υγείας,
επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία Επιτηρητή.
στ. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της
Εξεταστικής Επιτροπής. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο Επιτηρητής
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που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του
σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει
ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων
πράξεων αποκλείεται από τις εξετάσεις. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί
τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής (π.χ tablets, smartwatch κ.λπ). Ο
υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των
εξετάσεων αποκλείεται από αυτές.
ζ. Στο έντυπο απαντήσεων, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους
Επιτηρητές και καλύπτονται από αυτούς, ενώπιον του υποψηφίου κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή.
η. Οι Επιτηρητές συλλέγουν τα έντυπα απαντήσεων των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην
Εξεταστική Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους.
9. Συνέντευξη:
Από τους πίνακες επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις, αριθμός υποψηφίων τριπλάσιος από τον αριθμό των
προκηρυσσόμενων θέσεων καλείται σε ατομική συνέντευξη, χρονικής διάρκειας έως δεκαπέντε (15) λεπτών.
Ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας αυτής θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος
www.fireservice.gr. Η ενημέρωση των υποψηφίων γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.
10. Μετά την περάτωση των ανωτέρω διαδικασιών, την κύρωση των αποτελεσμάτων και την παρέλευση της
προθεσμίας των ενστάσεων, οι εισακτέοι καλούνται για κατάταξη στη Σχολή Επαγγελματικής
Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β)
Τίτλοι Γλωσσομάθειας - Γνώση χειρισμού Η/Υ - Τρόπος Απόδειξης
Η γνώση της ξένης γλώσσας, ως πρόσθετο προσόν διορισμού, ορίζεται στο επίπεδο: Άριστη γνώση (Γ2/C2) και οι
υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου μίας (1) εκ των Αγγλικής, Γαλλικής, Ισπανικής ή Γερμανικής
γλώσσας.

Επισημαίνεται ότι απαιτείται η επίσημη μετάφραση των πιστοποιητικών/τίτλων σπουδών ξένων
γλωσσών από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο
της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.

Η γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστο διαπιστώνεται με το οικείο κατά περίπτωση γλώσσας:
(i) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή
αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής
(ii) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής
(iii) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2
(iv) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά
από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή
(v) Λοιποί τίτλοι ή πιστοποιητικά που πιστοποιούν την άριστη γνώση της ξένης γλώσσας και που αναγνωρίζονται από
τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Μεταβατικά και μέχρι τον καθορισμό των συγκεκριμένων τίτλων ή πιστοποιητικών της παραπάνω περίπτωσης (v)
από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, η γνώση της ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστο αποδεικνύεται και
με τίτλους ή πιστοποιητικά, κατά περίπτωση γλώσσας, ως εξής:
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται, ως εξής:
Πιστοποιητικό Proficiency των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan ή πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων
φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι
από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της
αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο.
Με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή,
εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις
και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας
πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της
χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν
έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα
αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η
μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων
γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
Άριστη γνώση (Γ2/C2) :
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations
Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω .
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL.
• ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και
CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOLMASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται
αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.
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• Test of Interactive English, C2 Level.
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής
γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή
ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα
πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της
οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.
Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται, ως εξής:
Άριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του
άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος
ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II).
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais,
του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2
• Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από
τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού .
Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται, ως εξής:
Άριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του
άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του
Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe.
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του
Ινστιτούτου Goethe .
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe .
• Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ
Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται, ως εξής:
Άριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του
άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA .
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.
•CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της
Περούντζια.
• Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται, ως εξής:
Άριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του
άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL.
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education).
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education).
Σημείωση: α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν
αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
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β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση
κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
γ) Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003). Οι
υπάλληλοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή
μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους
οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται
δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους
νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Τα ανωτέρω (τίτλοι,
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων
που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Γνώση χειρισμού Η/Υ – Τρόπος απόδειξης
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ)
υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από
τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή Ε.Ο.Π.Π.
πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.
Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον Ε.Ο.Π.Π. ή τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με
σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των άρθ. 28 και
40 της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β΄/01.08.2014).
α) ECDL Ελλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθμ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή
People Cert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθμ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.) (22.2.2006),
ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και Vellum Global Educational Services (ΔΠ 35945/28.7.2017
απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
γ) Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε και ΣΙΑ Ε.Ε.) (22.2.2006).
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.).
ε) ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006).
στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε.) (17.5.2006).
ζ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (14.9.2007).
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την
αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤINFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την
αριθμ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT
ΕΠΕ).
θ) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30.9.2009).
ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (10.4.2014).
ια) UNICERT(UNIVERSALCERTIFICATIONSOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)
(21.01.2015).
ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. (ΔΠ 54083/16.7.2015 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία PROCERT (ΔΠ/20516/4.5.2018 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ ΕΛ.ΙΝ.Π. (ΔΠ/38566/3.9.2018 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
ιε) EXAMS CERT IKE EXAMS CERT (ΔΠ/56579/26.10.2018 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
α) ECDL Ελλάς Α.Ε. ή People Cert Ελλάς ΑΕ
ECDL Core Certificate
ECDL Start Certificate
ECDL Progress Certificate
ECDL Profile Certificate
ECDL Profile Certificate (Office Essentials/Βασικές Δεξιότητες Υπολογιστή)
People Cert Computer Skills Level 1
β) Vellum Global Educational Services S.A.
Cambridge International Diploma in IT Skills
Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
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Vellum Diploma in IT Skills
Vellum Diploma in IT Skills Proficiency
γ) Infotest
Internet and Computing Core Certification (IC3)
Microsoft Office Specialist (MOS)
Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
Infotest Certified Basic User (ICBU)
Infotest Microsoft Certified Application Specialist
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
ICT Intermediate A
ICT Intermediate B
ICT Intermediate C
ε) ΚΕΥ-CERT Key Cert IT Basic Key Cert IT Initial 1038 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π.
42/11.12.2019
στ) ACTA Α.Ε.
Certified Computer User (CCU)
Certification Proficiency in IT Skills, CPIT
ζ) I SKILLS A.E.
Basic I.T. Standard
Basic I.T. Thematic
Basic I.T. Core
η) ΤΕΛΕΦΩΣΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤINFOCERT ΕΠΕ
Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
Infocert Unities
θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Basic Office
Business Office
ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ GLOBAL CERT
Global Intermediate
Global Intermediate A
Global Intermediate B
Global Intermediate C
Global Basic Office
Global Advanced Plus
Global Intermediate Express
Global Office Expert
ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS – ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.
Unicert Primary
Unicert Primary Διαθεματικό
Unicert Advanced Plus
ιβ) ACTA - INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣΕ.Ε.
Internet and Computing Core Certification (IC3)
Microsoft Office Specialist
Infotest Certified Basic User
Microsoft Certified Application Specialist
ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία PROCERT
PRO-CertITUser
ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ ΕΛ.ΙΝ.Π.
Πληροφορικής/Certified Computer User
ιε) EXAMS CERT IKE EXAMS CERT
EXAMS CERT BASIC
EXAMS CERT BASIC MS
EXAMS CERT PROGRESSIVE EXTRA
 Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών γνωστικών αντικειμένων:
α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (τα πιστοποιητικά μπορούν
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να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασμό των ενοτήτων ≪ Επεξεργασία Κειμένου ≫, ≪ Υπολογιστικά Φύλλα ≫, ≪
Υπηρεσίες Διαδικτύου ≫).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη
ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου
βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος
πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται.
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται δεκτά.
Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι
και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής ονομασία:
α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations απόUNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational
Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ήOnline Award in ICT απόLONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).
Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσης Χειρισμού Η/Υ που
έχουν εκδοθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων
Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.
«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους
από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον
Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας (παρ.
6 του άρ. 12 του ν. 4283/2014 (Φ.Ε.Κ. 189 Α’/10-9-2014) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ.5 στο άρ. 38 του ν.
4186/2013).
2. Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής
ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
3. Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την
αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον
μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά
μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (ΠΕ),
είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται
αθροιστικά.
Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση
χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι
παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά
την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία
υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, ότι αφενός
οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις
υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της
προκηρυσσόμενης.
4.Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της
αντιστοίχισης τους.
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στο αντικείμενο των βάσεων δεδομένων αποδεικνύεται: α) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή
γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από τους πιστοποιημένους φορείς της ανωτέρω παρ. 1, με την προϋπόθεση ότι
περιλαμβάνεται η εν λόγω ενότητα και β) Mε τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ και ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 19 του π.δ. 50/2001 όπως ισχύει)
1. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
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- Επιστήμης Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικής και Μηχανικού Υπολογιστών
- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική
- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
- Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
- Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) 1040 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π.
42/11.12.2019
- Πληροφορικής και Τηλεματικής
- Ψηφιακών Συστημάτων
- Πληροφοριακά Συστήματα
- Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Επικοινωνιών
- Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πληροφορικής
- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
- Βιομηχανικής Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
- Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
- Διαχείρισης Πληροφοριών
- Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
- Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων
- Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.
- Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
- Επιχειρησιακής Πληροφορικής
ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ και ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή
- Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
του Ηλεκτρονικού Τομέα,
- Απολυτήριος τίτλος:
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής,
ή Απολυτήριος τίτλος ΕΠΑ.Λ. της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, του τομέα Πληροφορικής ή
του κύκλου Υπηρεσιών, του τομέα Πληροφορικής,
ή Επαγγελματικής Σχολής Ο.Α.Ε.Δ. ειδικότητας Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών
ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ)
Εξεταζόμενα μαθήματα ανά ειδικότητα
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανολόγων Μηχανικών
Μετεωρολογίας
Νομικής
Οικονομικών

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Αλγορυθμική, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λειτουργικά
συστήματα και Βάσεις Δεδομένων και Διοικητικό
Δίκαιο
Μηχανική, Πολεοδομικό Δίκαιο, Αντισεισμικός
Σχεδιασμός και Διοικητικό Δίκαιο
Βασικές Αρχές Ηλεκτρολογίας, Βασικές Αρχές
Μηχανολογίας, Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
και Διοικητικό Δίκαιο
Μετεωρολογία, Φυσική, Μαθηματικά και
Διοικητικό Δίκαιο
Συνταγματικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο,
Διοικητική Δικονομία, Ποινικό Δίκαιο και Ποινική
Δικονομία
Μακροοικονομική θεωρία, Μικροοικονομική
Θεωρία, Λογιστική, Δημόσια Οικονομικά και
Διοικητικό Δίκαιο

Η εξεταστέα ύλη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr με νεότερη
ανακοίνωση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Δ)
Αναλυτική κατανομή θέσεων

ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

ΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ/
ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ

14

2

3

2

7

6

8

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2

1

1

1

1

1

2

ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝ. & ΘΡΑΚΗΣ

2

1

1

1

1

1

2

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2

1

1

1

1

1

2

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2

1

1

1

1

1

2

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2

1

1

1

1

1

2

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2

1

1

1

1

1

2

ΚΡΗΤΗΣ

2

1

1

1

1

1

2

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2

1

1

1

1

1

2

ΗΠΕΙΡΟΥ

2

1

1

1

1

1

2

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

2

1

1

1

1

1

2

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2

1

1

1

1

1

2

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2

1

1

1

1

1

2

ΣΥΝΟΛΟ

38

14

15

14

19

18

32

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ &
ΠΕ.ΠΥ.Δ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε)
Έργο-αρμοδιότητες των Επιτροπών
Συγκροτούνται οι παρακάτω Επιτροπές, οι οποίες, με εξαίρεση την Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων, είναι τριμελείς με πρόεδρο τον
ανώτερο κατά βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων τον αρχαιότερο αξιωματικό. Χρέη γραμματέα εκτελεί το νεότερο μέλος εκτός αν άλλως
ορίζεται στην απόφαση συγκρότησης. Επίσης, ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Πιο
αναλυτικά, οι αρμοδιότητες των Επιτροπών είναι:
1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού:
Συγκροτείται με έδρα την Πυροσβεστική Ακαδημία. Η μηχανογραφική υποστήριξη της Επιτροπής θα παρέχεται από την Διεύθυνση
Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α.Π.Σ και την Πυροσβεστική Ακαδημία.
α. Συντονίζει, εποπτεύει και παρέχει πληροφορίες, κατευθύνσεις και διευκρινήσεις στις λοιπές Επιτροπές του παρόντος
παραρτήματος. Επιλύει οποιοδήποτε διαδικαστικό πρόβλημα που τυχόν ανακύψει κατά την παραλαβή των αιτήσεων των
υποψηφίων, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, μεριμνά για την αδιάβλητη διενέργεια του διαγωνισμού και ενημερώνει το Επιτελείο
Α.Π.Σ για κάθε θέμα που αφορά το διαγωνισμό. Στο πλαίσιο των ανωτέρω παρίσταται μέλος της Επιτροπής στα εξεταστικά κέντρα
που διεξάγονται οι όλες εξετάσεις. Εισηγείται στον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας τη μεταβολή του προγράμματος των
εξετάσεων για λόγους ασφάλειας ή ανωτέρας βίας.
Επίσης σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Ακαδημία να παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή και υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τη
διευκόλυνση του έργου των Επιτροπών και αναλόγως με τον αριθμό προσέλευσης των υποψηφίων στις Επιτροπές είναι δυνατή η
ενεργοποίηση και η εκ παραλλήλου εργασία των αναπληρωματικών μελών των Επιτροπών.
β. Συλλέγει και επεξεργάζεται τα έγγραφα που αποστέλλονται από τις λοιπές Επιτροπές, ελέγχει τα δικαιολογητικά, μεριμνά για τη
συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων και ευθύνεται για την εισαγωγή και τον έλεγχο ορθής ενημέρωσης της
ηλεκτρονικής εφαρμογής που λειτουργεί ειδικά για το διαγωνισμό.
Επισημάνεται ότι όλοι οι πίνακες θα πρέπει να συντάσσονται ανά πτυχίο/ειδικότητα και σειρά επιτυχίας.
γ. Συντάσσει πίνακες υποψηφίων για τους οποίους παρελήφθησαν τα δικαιολογητικά από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής
Δικαιολογητικών, ήτοι:
 Συγκεντρωτικό πίνακα υποψηφίων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν στις διαγωνιστικές
διαδικασίες (με τον αντίστοιχο πρωτόκολλο αίτησης) και ανά πτυχίο/ειδικότητα. Ο ανωτέρω πίνακας αποστέλλεται στη Διεύθυνση
Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ. η οποία μεριμνά για την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr
και συνεργάζεται με την Πυροσβεστική Ακαδημία για την έκδοση του προγράμματος αυτών.
 Ημερήσιους πίνακες υποψηφίων για τις Επιτροπές, Υγειονομικής Εξέτασης και Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών, που θα εξεταστούνδοκιμαστούν από την εκάστοτε Επιτροπή σε συγκεκριμένη ημέρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Οι εν λόγω πίνακες περιλαμβάνουν και τους υποψηφίους που παραπέμφθηκαν για επανεξέταση από την Επιτροπή Υγειονομικής
Εξέτασης. Οι πίνακες αυτοί συντάσσονται καθημερινά, αφορούν στην επόμενη ημέρα των εξετάσεων και παραδίδονται στις
αντίστοιχες Επιτροπές.
δ. Παραλαμβάνει από τις Επιτροπές τους συμπληρωμένους ημερήσιους πίνακες υποψηφίων με τα αντίστοιχα πρακτικά και τα λοιπά
έγγραφα αυτών.
ε. Συντάσσει με πρακτικό πίνακες:
 Πίνακα ικανών προς κατάταξη υποψηφίων ανά πτυχίο-ειδικότητα και κατά σειρά επιτυχίας.
 Πίνακα μη ικανών προς κατάταξη υποψηφίων ανά πτυχίο-ειδικότητα και κατά σειρά επιτυχίας.
Οι ανωτέρω πίνακες διαβιβάζονται (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ.
στ. Κατά τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων, συντάσσει ανά αίθουσα εξέτασης, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και των
διατιθέμενων χώρων, την κατάσταση των υποψηφίων και τα έντυπα απαντήσεων τα οποία παραδίδει στην Εξεταστική Επιτροπή μαζί
με το αναγκαίο γραφικό υλικό (αυτοκόλλητο αδιαφανές χαρτί, κλπ), για την διενέργεια των γραπτών εξετάσεων
ζ. Παραλαμβάνει από την Εξεταστική Επιτροπή τον οπτικό δίσκο (CD) που περιλαμβάνει τα σαρωμένα έντυπα απαντήσεων.
η. Παραλαμβάνει από την Επιτροπή Βαθμολόγησης τα βαθμολογημένα έντυπα απαντήσεων και τον οπτικό δίσκο (CD) με
περιεχόμενο τις βαθμολογίες των υποψηφίων.
θ. Προβαίνει στην άρση ισοβαθμιών σύμφωνα με τα ισχύοντα της παρούσας προκήρυξης.
ι. Συντάσσει με πρακτικό πίνακες ως εξής:
 Αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας υποψηφίων ανά ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.
 Επιτυχόντων – Αποτυχόντων, διαιρεμένος ανά κατηγορία/πτυχίο, ο οποίος περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα αυτών.
ια. Διενεργεί τη συνέντευξη, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΣΤ της παρούσας, και μετά το πέρας αυτής, συντάσσει πίνακες:
 Αποτελεσμάτων της συνέντευξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.
 Εισακτέων – Επιλαχόντων του διαγωνισμού ανά κατηγορία/πτυχίο.
ιβ. Υποβάλλει στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ., τους ανωτέρω πίνακες (έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής), καθώς και τα
πρακτικά που συντάσσει και όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται σε αυτήν από τις λοιπές Επιτροπές, συμπεριλαμβανομένων των
αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά όλων των υποψηφίων.
Το έργο της επιτροπής λήγει με την εισαγωγή των επιτυχόντων υποψηφίων στην Πυροσβεστική Ακαδημία.
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2. Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών:
Συγκροτούνται δύο (2) Επιτροπές αποτελούμενες από αξιωματικούς, με έδρα την Πυροσβεστική Ακαδημία, μία πρωτοβάθμια και μία
δευτεροβάθμια.
2.i. Πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών:
α. Ταυτοποιεί τον υποψήφιο, την ημερομηνία γέννησης καθώς και την κατηγορία/πτυχίο, στα αντίστοιχα πεδία της βεβαίωσης
ελέγχου που έχει ενσωματωθεί στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, βεβαιώνοντας ότι πληροί ή δεν πληροί ανάλογα, τις συγκεκριμένες
προϋποθέσεις .
β. Ελέγχει την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών, καθώς και την πληρότητα και την ορθή σύνταξη της αίτησης-υπεύθυνης
δήλωσης. Στη συνέχεια, επικολλάται φωτογραφία που σφραγίζεται, και ο υποψήφιος αφού ελέγξει τα στοιχεία που δηλώνονται σε
αυτήν, την υπογράφει και θέτει το ονοματεπώνυμό του ολογράφως ενώπιον αυτής, βεβαιώνοντας το γνήσιο της υπογραφής. Η εν
λόγω Επιτροπή χορηγεί στον υποψήφιο τον αριθμό πρωτοκόλλου που αναγράφεται στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.
γ. Εισάγει τα στοιχεία της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης στα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής εφαρμογής και επιβεβαιώνει την
ακρίβεια της καταχώρησης.
δ. Για τους υποψηφίους που έχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χορηγείται δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό
σημείωμα, στο οποίο επικολλάται φωτογραφία που σφραγίζεται από την Επιτροπή, δίνοντας προφορικές οδηγίες για τις περεταίρω
διαδικασίες του Διαγωνισμού.
ε. Αποστέλλει, σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή, όλα τα αποδεικτικά υποβολής, τα παραληφθέντα δικαιολογητικά και λοιπά σχετικά
έγγραφα στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική μετατροπή των ανωτέρω πραγματοποιείται μερίμνη της
Επιτροπής Παραλαβής Δικαιολογητικών, με σάρωση (σκανάρισμα) αυτών, αποθήκευσή τους σε μορφή pdf (ένα αρχείο pdf ανά
υποψήφιο) και αποθήκευσή τους σε αναγκαίο αριθμό ψηφιακών δίσκων.
στ. Επιστρέφει τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους που δεν πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις του κεφαλαίου Γ, με
φωτοαντίγραφο της αιτήσεως-υπεύθυνης δήλωσης, χωρίς να χορηγεί δελτίο υγειονομικής εξέτασης. Η βεβαίωση ελέγχου επέχει θέση
πρακτικού επιστροφής. Ενημερώνει αυθημερόν την ηλεκτρονική εφαρμογή για τον λόγο επιστροφής των δικαιολογητικών, όπως
βεβαιώνεται στο ανωτέρω πρακτικό.
2.ii. Δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών:
α. Οι υποψήφιοι που αμφισβητούν την απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για την επιστροφή των δικαιολογητικών, τους
δύνανται να αποταθούν στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής δικαιολογητικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η οποία
επιλύει σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό τη σχετική διαφορά αποφαινόμενη με πράξη της οριστικώς επί της αμφισβητήσεως. Ο
υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που επεστράφησαν με το φωτοαντίγραφο της αίτησης-υπεύθυνης
δήλωσης στην οποία έχει ενσωματωθεί βεβαίωση ελέγχου της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής.
Οι Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών παρέχουν διευκρινίσεις και πληροφορίες στους υποψηφίους και για οποιοδήποτε
σχετικό θέμα απευθύνονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Επισημαίνουν την υποχρέωση των υποψηφίων να είναι
ενήμεροι σχετικά με το πρόγραμμα των εξετάσεων. Σε καμία περίπτωση δεν παραπέμπονται οι υποψήφιοι στην τελευταία, ούτε στο
Επιτελείο Α.Π.Σ. Οι επιφορτισμένοι υπάλληλοι πέραν τυχόν ποινικών ευθυνών τους, ελέγχονται και πειθαρχικά για πλημμελή άσκηση
των καθηκόντων τους.
Το έργο των ανωτέρω επιτροπών λήγει με την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάθεσης δικαιολογητικών στην εκάστοτε επιτροπή.
3. Η Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης:
Συγκροτείται για τη διενέργεια των υγειονομικών εξετάσεων, με έδρα που καθορίζεται με το πρόγραμμα των εξετάσεων, η οποία
απαρτίζεται από υγειονομικούς αξιωματικούς-ιατρούς (ΥΙ) που εξετάζουν και αποφαίνονται για τη σωματική ικανότητα και
καταλληλότητα των υποψηφίων.
α. Παραλαμβάνει τον ημερήσιο πίνακα υποψηφίων από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, ταυτοποιεί τους υποψηφίους στο
εξεταστικό κέντρο, παραλαμβάνει από αυτούς το συμπληρωμένο δελτίο υγειονομικής εξέτασης.
β. Αποφαίνεται με πρακτικό που ενσωματώνεται στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης, για την ικανότητα ή μη κάθε υποψηφίου σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο π.δ. 11/2014 και διαπιστώνει την απουσία όσων δεν προσήλθαν την ημέρα εξέτασης. Ως μη ικανοί κρίνονται οι
υποψήφιοι για τους οποίους αποφάνθηκε η Επιτροπή ότι είναι σωματικά μη ικανοί ή/και υγειονομικά μη κατάλληλοι, όσοι
παρουσιάστηκαν και δεν προσκόμισαν δελτίο υγειονομικής εξέτασης ή προσκόμισαν αυτό ελλιπώς συμπληρωμένο και όσοι
υπέβαλαν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης αλλά διέκοψαν-αποχώρησαν πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης.
γ. Η εν λόγω Επιτροπή δύναται να παραγγέλλει με πρακτικό επανεξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα, την επανεξέταση υποψηφίου
από κρατικό ή στρατιωτικό νοσοκομείο, εφόσον προκύπτουν αμφιβολίες για την υγεία και άρτια σωματική του διάπλαση. Στο
παραπεμπτικό ορίζεται η ημερομηνία επανεξέτασης από την Επιτροπή, η οποία δεν μπορεί να είναι σε χρόνο μεταγενέστερο από την
τελευταία ημερομηνία που λειτουργεί η Επιτροπή σύμφωνα με το πρόγραμμα και συντάσσεται εις διπλούν όπου το ένα επιδίδεται με
αποδεικτικό στον υποψήφιο.
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δ. Συμπληρώνει τον ημερήσιο πίνακα υποψηφίων όπου δίπλα σε κάθε υποψήφιο θέτει τον αντίστοιχο κωδικό (0 για τους ικανούς, 1
για τους μη ικανούς, 2 για τους υποψηφίους που δεν προσήλθαν και 3 για εκείνους που έχει παραγγελθεί επανεξέταση με
παραπεμπτικό).
ε. Συντάσσει ημερήσιο πίνακα μη ικανών υποψηφίων, τον οποίο τοιχοκολλά, με αποδεικτικό στο εξεταστικό κέντρο. Ο πίνακας που
τοιχοκολλάται στο εξεταστικό κέντρο, δεν περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα των μη ικανών υποψηφίων, αλλά τους αριθμούς αίτησης
αυτών, στον τρέχοντα διαγωνισμό.
στ. Αποστέλλει αυθημερόν, όλα τα ανωτέρω, στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με πρακτικό.
ζ. Παρέχει πληροφορίες και διευκρινήσεις στους υποψηφίους για θέματα αρμοδιότητάς της και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα
απευθύνεται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Σε καμία περίπτωση δεν παραπέμπονται οι υποψήφιοι στην τελευταία, ούτε
στο Επιτελείο Α.Π.Σ.
4. Η Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών:
Συγκροτείται για τη διενέργεια των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, με έδρα που καθορίζεται με το πρόγραμμα, η οποία απαρτίζεται από
έναν (1) αξιωματικό και δύο (2) Ψυχολόγους ή Ψυχιάτρους, που ανήκουν στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι
Ψυχολόγοι ή Ψυχίατροι δύνανται να προέρχονται και από Υγειονομικούς αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή των Ενόπλων
Δυνάμεων ή από ιατρούς κρατικού νοσοκομείου.
α. Παραλαμβάνει τον ημερήσιο πίνακα υποψηφίων από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, ταυτοποιεί τους υποψηφίους στο
εξεταστικό κέντρο και διενεργεί ψυχομετρικό έλεγχο ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και
συνέντευξη, για τη διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων.
β. Αποφαίνεται με πρακτικό για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων σύμφωνα με την επίδοσή τους στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και
διαπιστώνει την απουσία όσων δεν προσήλθαν την ημέρα εξέτασης. Ως μη ικανοί, κρίνονται οι υποψήφιοι που δεν μπορούν να
ανταποκριθούν στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, καθώς και εκείνοι που παρουσιάστηκαν αλλά διέκοψαν-αποχώρησαν πριν να
δοκιμαστούν σε όλα τα στάδια εξέτασης.
γ. Συμπληρώνει τον ημερήσιο πίνακα υποψηφίων όπου δίπλα σε κάθε υποψήφιο θέτει τον αντίστοιχο κωδικό (0 για τους ικανούς, 1
για τους μη ικανούς και 2 για τους υποψηφίους που δεν προσήλθαν).
δ. Συντάσσει ημερήσιο πίνακα μη ικανών υποψηφίων, τον οποίο τοιχοκολλά, με αποδεικτικό στο εξεταστικό κέντρο. Ο πίνακας που
τοιχοκολλάται στο εξεταστικό κέντρο, δεν περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα των μη ικανών υποψηφίων, αλλά τους αριθμούς αίτησης
αυτών, στον τρέχοντα διαγωνισμό.
ε. Αποστέλλει αυθημερόν, όλα τα ανωτέρω, στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, με πρακτικό.
στ. Παρέχει πληροφορίες και διευκρινήσεις στους υποψηφίους για θέματα αρμοδιότητάς της και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα
απευθύνεται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Σε καμία περίπτωση δεν παραπέμπονται οι υποψήφιοι στην τελευταία, ούτε
στο Επιτελείο Α.Π.Σ.
5. Η Υγειονομική Επιτροπή Πυροσβεστικής Ακαδημίας:
Συγκροτείται με έδρα την Πυροσβεστική Ακαδημία, με πρόεδρο τον ιατρό που υπηρετεί σε αυτήν και μέλη δύο υγειονομικούς
αξιωματικούς-ιατρούς (ΥΙ) που υπηρετούν στην Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος.
α. Ελέγχει τους εισακτέους για χρήση απαγορευμένων ουσιών πριν την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία και
αποφαίνεται σχετικά συντάσσοντας πρακτικό.
β. Ο ανωτέρω έλεγχος, ο οποίος ενεργείται αδαπάνως για το Δημόσιο, συνίσταται σε κλινική εξέταση και λήψη ιστορικού καθώς και
σε εργαστηριακές εξετάσεις που αφορούν ανίχνευση στα ούρα απαγορευμένων ουσιών ήτοι οπιούχων (π.χ. ηρωίνη, μορφίνη,
κωδεΐνη), καναβιννοειδών (π.χ. μαριχουάνα, χασίς) και κοκαΐνης.
γ. Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα είναι επώνυμα και θα διασφαλίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της νομοθεσίας
για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εξαγωγή θετικού αποτελέσματος στον
ανωτέρω έλεγχο ή η άρνηση/απουσία υποψηφίου από την εξέταση έχει ως συνέπεια την διαγραφή αυτού από τον πίνακα
επιτυχόντων.
δ. Επιπροσθέτως, οι εισακτέοι προσκομίζουν στην ανωτέρω Επιτροπή αιματολογική εξέταση προσδιορισμού της ομάδας αίματός
τους και του παράγοντα Rhesus.
ε. Τα ανωτέρω, αποστέλλονται αυθημερόν στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ.
στ. Παρέχει πληροφορίες και διευκρινήσεις στους υποψηφίους για θέματα αρμοδιότητάς της και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα
απευθύνεται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Σε καμία περίπτωση δεν παραπέμπονται οι υποψήφιοι στην τελευταία, ούτε
στο Επιτελείο Α.Π.Σ.
6. Η Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων και η Ομάδα Λυτών:
Η Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων είναι πενταμελής, με πρόεδρο τον Διοικητή της Σχολής Αξιωματικών και μέλη καθηγητές της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή λοιπών παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ή μέλη Δ.Ε.Π.,
αντίστοιχου γνωστικού αντικείμενου με την ειδικότητα της κατά περίπτωση προκηρυσσόμενης θέσης.
Για την απόφαση συγκρότησης των Επιτροπών Κατάρτισης Θεμάτων διενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού μεταξύ των προτεινόμενων καθηγητών από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, οι οποίοι θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον οκτώ (8) για κάθε κατηγορία. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προσκαλεί στον τόπο της κλήρωσης τους
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προτεινόμενους καθηγητές τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες πριν την διενέργεια αυτής και οι παρόντες συνυπογράφουν το πρακτικό
της κλήρωσης.
α. Συνεδριάζει από την προηγούμενη ημέρα των γραπτών εξετάσεων στον ειδικό χώρο των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποχωρεί μία (1) ώρα μετά την παράδοση θεμάτων στους εξεταζόμενους. Το έργο της Επιτροπής
επικουρείται οργανωτικά από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
ανωτέρω Υπουργείου και από Ομάδα Γραμματειακής Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος.
Τα τέσσερα (4) μέλη κάθε Επιτροπής, αντίστοιχου γνωστικού αντικείμενου με την ειδικότητα της κατά περίπτωση προκηρυσσόμενης
θέσης, προτείνουν από κοινού τουλάχιστον έξι (6) θέματα και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κληρώνει τρία (3) από αυτά. Πριν
την κλήρωση, εισέρχεται στον ειδικό χώρο ομάδα λυτών, ένας ή δύο ανά ειδικότητα/κατηγορία, η οποία, για την αποφυγή
σφαλμάτων, έχει ως έργο τον έλεγχο των θεμάτων. Τα μέλη της ομάδας λυτών κατέχουν πτυχίο αντίστοιχου γνωστικού αντικείμενου
με την ειδικότητα της κατά περίπτωση προκηρυσσόμενης θέσης, ανήκουν στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και ορίζονται
με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Κατάρτισης Θεμάτων. Η ομάδα λυτών αποχωρεί από τον ειδικό χώρο συγχρόνως με
την Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων.
β. Πριν την κλήρωση, εισέρχεται στον ειδικό χώρο ομάδα λυτών, ένας ή δύο ανά ειδικότητα/κατηγορία, η οποία, για την αποφυγή
σφαλμάτων, έχει ως έργο τον έλεγχο των θεμάτων. Τα μέλη της ομάδας λυτών κατέχουν πτυχίο αντίστοιχου γνωστικού αντικείμενου
με την ειδικότητα της κατά περίπτωση προκηρυσσόμενης θέσης, ανήκουν στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και ορίζονται
με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Κατάρτισης Θεμάτων. Η ομάδα λυτών αποχωρεί από τον ειδικό χώρο συγχρόνως με
την Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων.
Η Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων παραδίδει στην Εξεταστική Επιτροπή τα τρία (3) συνολικά θέματα που κληρώθηκαν σε
σφραγισμένους φακέλους. Στη συνέχεια, ακολουθεί νέα κλήρωση, στον τόπο διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων, με ευθύνη της
Εξεταστικής Επιτροπής, για την επιλογή ενός θέματος για κάθε ειδικότητα/κατηγορία. Τα θέματα που επιλέγονται, αναπαράγονται και
διανέμονται στους εξεταζόμενους από την ομάδα υποστήριξης των επιτηρητών
γ. Κάθε θέμα περιλαμβάνει εκατό (100) ερωτήσεις και κάτω από αυτές παρατίθενται τέσσερις (4) απαντήσεις που δύναται να επιλέξει
ο υποψήφιος (Α,Β,Γ,Δ) - σύστημα πολλαπλών επιλογών (multiple choice).
δ. Οι ερωτήσεις λαμβάνουν αύξοντα αριθμό για τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά κατηγορία/πτυχίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Παράρτημα Γ της παρούσης προκήρυξης.
ε. Αναθέτει καθήκοντα στην ομάδα υποστήριξης για την αρτιότερη εκτέλεση του έργου της.
στ. Συμπληρώνει σε απλούν έντυπα απαντήσεων με τις σωστές απαντήσεις, ένα (1) για κάθε θέμα. Στο πάνω μέρος των εντύπων
απαντήσεων αναγράφεται ο τίτλος του εξεταζόμενου μαθήματος και ο αριθμός του αντίστοιχου θέματος ενώ στο κάτω μέρος τίθεται η
υπογραφή των μελών της Επιτροπής. Κάθε έντυπο απαντήσεων εσωκλείεται σε φάκελο εξωτερικά του οποίου αναγράφεται η ένδειξη
«έντυπο απαντήσεων», ο αριθμός του αντίστοιχου θέματος, το εξεταζόμενο μάθημα και σφραγίζεται από την Επιτροπή. Οι φάκελοι
παραδίδονται με αποδεικτικό στην Επιτροπή Βαθμολόγησης.
ζ. Η Επιτροπή για θέματα αρμοδιότητάς της και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα απευθύνεται στην Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού.
7. Η Εξεταστική Επιτροπή και οι Επιτηρητές:
Συγκροτείται Εξεταστική Επιτροπή και ανάλογα με τον αριθμό των αιθουσών εξέτασης και υποψηφίων που συμμετέχουν ορίζονται
Επιτηρητές ως Ομάδα Υποστήριξης της Επιτροπής.
α. Έχει την ευθύνη για την ομαλή, εύρυθμη, και απρόσκοπτη διενέργεια των γραπτών εξετάσεων κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ
της παρούσας προκήρυξης. Για το σκοπό αυτό συνέρχεται στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την
καθοριζόμενη, για την έναρξη των εξετάσεων, ώρα. Δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στους Επιτηρητές αντιμετωπίζει κάθε αναφυόμενο
ζήτημα και μεριμνά για τη διασφάλιση της αδιάβλητης διεξαγωγής των εξετάσεων. Επισκέπτεται τις αίθουσες των εξετάσεων και
βεβαιώνεται για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος και των σχετικών οδηγιών.
β. Υποψήφιος που παρουσιάζεται μετά την πραγματοποίηση του προσκλητηρίου και πριν από την κλήρωση των θεμάτων, μπορεί
να λάβει μέρος στις εξετάσεις μόνο ύστερα από απόφαση του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής. Αν παρουσιασθεί μετά την
διενέργεια της κλήρωσης, αποκλείεται των εξετάσεων.
γ. Η Εξεταστική Επιτροπή παραλαμβάνει, ανά αίθουσα εξέτασης, την κατάσταση των υποψηφίων που θα εξεταστούν, τα έντυπα
απαντήσεων, το αναγκαίο γραφικό υλικό (αυτοκόλλητο αδιαφανές χαρτί, κλπ), από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και
μεριμνά, για την ορθή κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες των εξετάσεων.
δ. Μετά την τοποθέτηση των υποψηφίων στις θέσεις τους, χορηγείται το έντυπο απαντήσεων.
ε. Σε κάθε αίθουσα εξέτασης αναλογεί μία ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων η οποία υπογράφεται από τους παρόντες και από
τους Επιτηρητές και παραδίδεται στην Εξεταστική Επιτροπή. Η παραπάνω κατάσταση επέχει θέση παρουσιολογίου. Αφού γίνει
ταυτοποίηση από τους Επιτηρητές με βάση τα δελτία ταυτότητας των υποψηφίων κάθε υποψήφιος υπογράφει το έντυπο απαντήσεων
εντός των ορίων του ειδικού πλαισίου.
στ. Στη συνέχεια οι Επιτηρητές καλύπτουν με αδιαφανές χαρτί τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων, ενώπιον αυτών, κατά τρόπο
απόλυτο και αδιαφανή.
ζ. Η Εξεταστική Επιτροπή παραλαμβάνει τους σφραγισμένους φακέλους με τα θέματα από την Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων.
Μεταβαίνει σε μία από τις αίθουσες των εξετάσεων στην οποία παρίστανται Επιτηρητές από όλες τις αίθουσες, καθώς επίσης και
ένας υποψήφιος από κάθε αίθουσα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί έναν από τους υποψηφίους, ο οποίος προβαίνει στην εξαγωγή
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από την κληρωτίδα ενός κλήρου για την επιλογή θέματος για κάθε κατηγορία/ειδικότητα. Ο αριθμός του θέματος που κληρώνεται (1ο,
2ο ή 3ο) διαβάζεται μεγαλοφώνως από τον υποψήφιο και παραδίνεται στον πρόεδρο, αφού προηγουμένως υπογραφεί ο κλήρος από
τον ίδιο και τα μέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια το θέμα μονογράφεται από την Εξεταστική Επιτροπή και τον υποψήφιο. Τα
κληρωθέντα θέματα αναπαράγονται και διανέμονται στους εξεταζόμενους από τους Επιτηρητές οι οποίοι και γνωστοποιούν τον
χρόνο έναρξης και λήξης των εξετάσεων.
η. Οι υποψήφιοι που παρίστανται στη διαδικασία της κλήρωσης δεν λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των θεμάτων που
κληρώθηκαν. Σε κανένα υποψήφιο δεν επιτρέπεται η έξοδος από την αίθουσα, αν δεν έχουν περάσει εξήντα (60) λεπτά τουλάχιστον
από την έναρξη των εξετάσεων.
θ. Η Εξεταστική Επιτροπή μεταφέρει στους υποψηφίους τυχόν διευκρινήσεις της Επιτροπής Κατάρτισης Θεμάτων.
ι. Σε περίπτωση παράβασης των οδηγιών που έχουν δοθεί στους υποψηφίους συντάσσεται επί του εντύπου απαντήσεων, σχετική
αιτιολογημένη πράξη αποβολής από τους Επιτηρητές της αίθουσας, ενημερώνεται η Εξεταστική Επιτροπή και διατάσσεται η άμεση
αποβολή του υποψηφίου από την αίθουσα εξετάσεων. Στη συνέχεια, το έντυπο απαντήσεων παραδίδεται στην Εξεταστική Επιτροπή
η οποία θεωρεί την πράξη αποβολής.
ια. Μετά την λήξη των εξετάσεων τα καλυμμένα έντυπα απαντήσεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής ο
οποίος δίνει αύξοντα αριθμό σε αυτά. Στη συνέχεια δημιουργεί ηλεκτρονικό αρχείο αυτών (.pdf) με τη χρήση σαρωτή (scanner) το
οποίο αποθηκεύει σε οπτικό δίσκο (CD). Ο οπτικός δίσκος εσωκλείεται σε φάκελο και παραδίδεται με αποδεικτικό στην Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού.
ιβ. Τα έντυπα απαντήσεων εσωκλείονται σε φάκελο μαζί με τα τρία κληρωθέντα θέματα και τις ονομαστικές καταστάσεις, στον οποίο
εξωτερικά αναγράφεται η ένδειξη «Συμπληρωμένα έντυπα απαντήσεων» και σφραγίζεται από την Επιτροπή. Ο φάκελος παραδίδεται
με αποδεικτικό στην Επιτροπή Βαθμολόγησης.
ιγ. Μετά το πέρας των εξετάσεων συντάσσεται, από την Εξεταστική Επιτροπή, πρακτικό περί της κανονικής διεξαγωγής των
εξετάσεων, το οποίο περιέχει την ώρα έναρξης του προσκλητηρίου των υποψηφίων, τους παρόντες και τους απόντες, αριθμητικά και
ονομαστικά, τα κληρωθέντα θέματα, την ώρα κλήρωσης αυτών, τα στοιχεία του υποψηφίου που ανέσυρε τον κλήρο, την ώρα έναρξης
και λήξης των εξετάσεων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με αυτές. Το ανωτέρω πρακτικό, τα αποδεικτικά, τα έντυπα απαντήσεων που
δεν χρησιμοποιήθηκαν και τα θέματα που δεν κληρώθηκαν εντός σφραγισμένων φακέλων παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού.
ιδ. Η Επιτροπή παρέχει πληροφορίες και διευκρινήσεις στους υποψηφίους για θέματα αρμοδιότητάς της και για οποιοδήποτε
σχετικό θέμα απευθύνεται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Σε καμία περίπτωση δεν παραπέμπονται οι υποψήφιοι στην
τελευταία, ούτε στο Επιτελείο Α.Π.Σ.
ιε. Οι Επιτηρητές κοινοποιούν στους υποψηφίους οδηγίες σχετικά με τις υποχρεώσεις τους κατά τις εξετάσεις και ελέγχουν τη
συμμόρφωσή τους ασκώντας αυστηρή και συνεχή επιτήρηση επ’ αυτών. Οι επιτηρητές απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε
διευκρίνιση επί των θεμάτων. Απαγορεύουν την είσοδο στις αίθουσες των εξετάσεων προσώπων άλλων, εκτός εκείνων που ορίζονται
από τις σχετικές. Παραλαμβάνουν, μετά την εκπνοή του καθοριζόμενου χρόνου, τα έντυπα των θεμάτων και τα έντυπα απαντήσεων,
έστω και αν οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει την συμπλήρωση αυτών και υπογράφουν πάνω και δεξιά στο έντυπο, ενώπιον του
υποψηφίου.
8. Η Επιτροπή Βαθμολόγησης:
Συγκροτείται από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
α. Παραλαμβάνει από την Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων τους σφραγισμένους φακέλους με τα συμπληρωμένα με τις σωστές
απαντήσεις έντυπα.
β. Παραλαμβάνει από την Εξεταστική Επιτροπή τον σφραγισμένο φάκελο με τα έντυπα απαντήσεων τα οποία έχουν καλυμμένα τα
ατομικά στοιχεία των υποψηφίων με αδιαφανές χαρτί.
γ. Αποσφραγίζει τα έντυπα απαντήσεων και τα βαθμολογεί σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΣΤ της παρούσας προκήρυξης. Η βαθμολόγηση
γίνεται με ηλεκτρονική ανάγνωση των εντύπων μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή (scanner - Optical Mark Recognition/OMR) με βάση
τις προκαθορισμένες, από την αντίστοιχη Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων, ορθές απαντήσεις.
δ. Θέτει το συνολικό βαθμό στο αντίστοιχο έντυπο απαντήσεων υποψηφίου, το οποίο επέχει θέση πρακτικού βαθμολόγησης,
υπογράφοντας σε αυτό. Στη συνέχεια δημιουργεί ηλεκτρονικό αρχείο αυτών (.xls) με περιεχόμενο τις βαθμολογίες των υποψηφίων, το
οποίο αποθηκεύει σε οπτικό δίσκο (CD).
ε. Παραδίδει τα βαθμολογημένα έντυπα απαντήσεων, τον οπτικό δίσκο (CD) και τα λοιπά έγγραφα στην Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού.
στ. Η Επιτροπή για θέματα αρμοδιότητάς της και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα απευθύνεται στην Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού.
 Έκαστη Επιτροπή φροντίζει, με ευθύνη του Προέδρου της, να τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα προφύλαξης για την
αντιμετώπιση της διασποράς του SARS-CoV-2 (νόσος COVID-19), (αποστάσεις, χρήση αντισηπτικού υγρού, φυσικός
εξαερισμός αιθουσών κ.λπ.) σύμφωνα με τις τρέχουσες ισχύουσες διατάξεις κατά τις ημέρες λειτουργίας τους, καθώς και τα
οριζόμενα από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Α)
Υπόδειγμα αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και οδηγίες συμπλήρωσης αυτής

ΦΩΤΟ

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Αριθμός Πρωτ. :

Κωδικός Η/Υ (*)

. . . . . . / . . . . . / 2021

( *)

(Ημερομηνία)

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022, ΩΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :

Φύλο (Α,Γ) (1)

Επώνυμο :
Όνομα :
Πατρώνυμο :

Όνομα Μητέρας:

Ημερομηνία Γέννησης :
Ημερομηνία Γέννησης
(ολογράφως) :
Τόπος Γέννησης :
Δ/νση Κατοικίας :

Πόλη-Χωριό :

Νομός/Περιφερειακή Ενότητα:

Τ.Κ.:

Τηλέφωνα :

Σταθερό:

Κινητό:

69…………………….

Ηλεκτρον.ταχυδρομείο (e-mail):
ΑΜΚΑ (11 ψηφία):

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΠΤΥΧΙΟ

ΑΦΜ:
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΠΤΥΧΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ/ΙΔΡΥΜΑ/ΣΧΟΛΗ Ή/ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Μόνο για ΑΝΔΡΕΣ υποψηφίους):
Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις στο/η………………………………………………………………...ή έχω νόμιμα απαλλαγεί
λόγω……………………………………………………………………………………………………………………….................
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986
δηλώνω ότι : α) έχω τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του π.δ. 38/2021 και δεν εμπίπτω στα κωλύματα του ιδίου άρθρου, ii) τα
αναφερόμενα στην αίτησή μου στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από εμένα είναι γνήσια και ακριβή iii) δέχομαι να
υποβληθώ σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών πριν την εισαγωγή μου στην Πυροσβεστική Ακαδημία iv) συναινώ στην επεξεργασία
των στοιχείων που αναφέρω στην αίτησή μου, σύμφωνα τις διατάξεις του π.δ. 38/2021 και της παρούσας προκήρυξης.
Συνημμένα υποβάλλω τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου Γ της Προκήρυξης ήτοι: α) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας, β)
Φωτοαντίγραφο/α τίτλου σπουδών ή Βεβαίωση (μόνο για τελειόφοιτους), γ) Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού χειρισμού Η/Υ, δ)
Φωτοαντίγραφο/α πιστοποιητικού άριστης γνώσης ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά), στ)Βεβαίωση ΤΕΕ

,
(Τόπος)

2021,
(Ημερομηνία)
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(Υπογραφή) και (Ονοματεπώνυμο ολογράφως)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (*)
*Συμπληρώνεται αναλόγως με 
ΠΛΗΡΟΙ*
ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ*
τις
τις
προϋποθέσεις
προϋποθέσεις
Ημερομηνία γέννησης
(ηη/μμ/εεεε)
Κατηγορία/Πτυχίο
Τίτλοι Γλωσσομάθειας
(Άριστη γνώση ξένης γλώσσας)
Γνώση χειρισμού Η/Υ
ΤΕΕ
Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου, ότι ελέγχθηκε η πληρότητα και η ορθή σύνταξη της παρούσας.
Αριθμός επισυναπτόμενων δικαιολογητικών (πλην φωτογραφιών): …………
Ο παραλαβών την αίτηση

Ο διενεργών τον έλεγχο

(Υπογραφή -Ονοματεπώνυμο– Βαθμός)

(Υπογραφή -Ονοματεπώνυμο– Βαθμός)

,

2021.

(Τόπος)

(Ημερομηνία)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου δικαιολογητικών
(Υπογραφή -Ονοματεπώνυμο– Βαθμός)

__________________,

__________________
2021.

(Τόπος)

(Ημερομηνία)

Η Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου δικαιολογητικών
(μόνο στην περίπτωση που δεν πληροί τις προϋποθέσεις και για την επιστροφή των
δικαιολογητικών)

Ο / Η υποψήφιος / α
(Υπογραφή -Ονοματεπώνυμο)

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

(Υπογραφή -Ονοματεπώνυμο–
Βαθμός)

(Υπογραφή -Ονοματεπώνυμο–
Βαθμός)

1.

29

2.

ΑΔΑ: Ψ2ΒΣ46ΜΤΛΒ-ΜΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ






ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Πριν συμπληρωθεί η αίτηση συνιστάται να διαβαστεί με προσοχή η προκήρυξη και οι σχετικές
οδηγίες καθώς και το συμπληρωμένο από την υπηρεσία υπόδειγμα.
Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα, με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια,
χωρίς σβησίματα και διορθώσεις.
Αιτήσεις με διορθώσεις, σβησίματα κ.λ.π. δεν γίνονται δεκτές
Όλα τα στοιχεία που αναγράφει ο υποψήφιος απαιτείται να είναι ακριβή και να έχει τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
(*) ΔΕΝ συμπληρώνεται από τον υποψήφιο αλλά από τον αρμόδιο υπάλληλο.
(Aριθμός Πρωτοκόλλου – Ημερομηνία – Κωδικός Η/Υ).
(1) Αναγράφεται υποχρεωτικά ένα από τα προτεινόμενα αρχικά γράμματα.
Φύλο: Άνδρας (Α) - Γυναίκα (Γ).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΠΤΥΧΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ/ΙΔΡΥΜΑ/ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

π.χ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

7,54

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής Δικαιολογητικών.
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ΑΔΑ: Ψ2ΒΣ46ΜΤΛΒ-ΜΣΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Β)
Απόσπασμα Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Αριθ. Γνωμ.
Ημερ. Εξετάσεως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
(1)

/2021

Θέση
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις γνωματεύσεις των ΔΕΛΤΙΟ
ιατρών από τους οποίους εξετάστηκε ο/η υποψήφιος/α:
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Φωτογραφίας
ΤΟΥ / ΤΗΣ
Επώνυμο
Υποψηφ….. πτυχιούχου για τη Σχολή Επιμόρφωσης και
Όνομα
Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών της Πυροσβεστικής
Πατρώνυμο
Ακαδημίας .

ΕΠΩΝΥΜΟ :
ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Κρίνει τον υποψήφιο/α του παρόντος δελτίου
ΙΚΑΝΟ / ΜΗ ΙΚΑΝΟ (διαγραφή ανάλογα).

ΟΝΟΜΑ :
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :

(Αιτιολογία μη ικανότητας)

.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ημερομηνία παραλαβής δελτίου :
Ο/Η ανωτέρω υποψήφιος/α συμμετέχει σε διαγωνισμό
πρόσληψης Αξιωματικών Π.Σ. ειδικών καθηκόντων και εάν
καταταγεί στο Πυροσβεστικό Σώμα θα υπηρετεί σε
εξειδικευμένες υπηρεσίες και τμήματα και θα απασχολείται σε
διοικητικής φύσεως δραστηριότητες.
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ή ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

1.
2.
(Ημ/νία εξέτασης και σφραγίδα)
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
(1) Τοποθετείται φωτογραφία, εφόσον ο υποψήφιος
παραλάβει Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης.
(Ημ/νία εξέτασης και σφραγίδα)

/
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ΑΔΑ: Ψ2ΒΣ46ΜΤΛΒ-ΜΣΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (Γ)
Υπόδειγμα Εξουσιοδότησης
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Ο/Η υπογεγραμμένος/η …………………………………………………………………………………….........
του …………………………………., κάτοικος ………………………………………...................................
στην οδό …………………………………………………………………………………… .............................
με αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου …………………………………………………………………........
Εξουσιοδοτώ
τον/την …………………………………………….…………………………………........................................
του …………………………………., κάτοικο …..……………………………………..................................
στην οδό …………………………………………………………………………………….................................
με αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου …………………………………………………………………........
να υποβάλει αντί εμού, την Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Επιτροπή
Παραλαβής Δικαιολογητικών Π.Σ. για την προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή εκατόν πενήντα (150)
ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 –
2022, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων.

Θεωρήθηκε για το γνήσιο
της υπογραφής.

…..……./……....../2021.
Ο/Η εξουσιοδοτ…….
(Υπογραφή)
……………………….
(Ονοματεπώνυμο)
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