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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) 

 

Υπόδειγμα ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με παράδειγμα και 

οδηγίες συμπλήρωσης. 

 

Η είσοδος στην εφαρμογή καταχώρισης της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης θα γίνεται 

από σχετικό σύνδεσμο στην σελίδα www.fireservice.gr που θα τεθεί σε λειτουργία από 

την Τρίτη 18/06/2019 έως και την Τρίτη 25/06/2019. 

Όλα τα στοιχεία της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης θα αναγράφονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

και στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ. 

Η συμπλήρωση της Αίτησης –Υπεύθυνης Δήλωσης αποτελείται από τρία βήματα.  

Στο πρώτο Βήμα «Στοιχεία Υποψηφίου» η καταχώριση σε όλα τα πεδία είναι 

υποχρεωτική. Η επιλογή του Δήμου θα γίνεται από λίστα (εικόνες 1 και 2). 

 

Εικόνα 1

 

Εικόνα 2

 

Σε περίπτωση που είστε κάτοικοι νησιών πλην Κρήτης, θα μπορείτε να επιλέξετε στο 

δεύτερο βήμα, την ΔΙ.Π.Υ.Ν. που θα μεταβείτε για να υποβάλλετε τα δικαιολογητικά. 

Στο δεύτερο Βήμα «Τρόπος Διαγωνισμού» επιλέγετε τα αντίστοιχα πεδία που σας 

αφορούν (εικόνα 3). 

 

ΑΔΑ: Ψ4Η346ΜΚ6Π-ΖΚΗ



25 

 

Εικόνα 3 

 

 
 

Μπορείτε να επιλέξετε «Προηγούμενο», επιλογή η οποία σας επιστρέφει στο προηγούμενο 

βήμα. 

Στο τρίτο Βήμα «Έλεγχος & Υποβολή» μπορείτε να κάνετε μια προεπισκόπηση των 

καταχωρημένων στοιχείων και αν θέλετε να κάνετε διορθώσεις επιλέγετε «Προηγούμενο», 

αλλιώς επιλέγετε «Υποβολή» για να καταθέσετε την αίτηση (εικόνες 4 και 5).   

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την Υποβολή δεν θα μπορείτε να  διορθώσετε την αίτηση – υπεύθυνη 

δήλωση. 

Εικόνα 4 
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Εικόνα 5 

 

 

Κατά το τελευταίο στάδιο, έχοντας επιλέξει «Υποβολή», το σύστημα σας επιστρέφει το 

σχετικό μήνυμα Επιτυχούς Υποβολής της Αίτησή σας καθώς και οδηγίες για τη συνέχιση 

της διαδικασίας (εικόνα 6). 

Εικόνα 6 

 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε αυτό το βήμα θα πρέπει οπωσδήποτε να αποθηκεύσετε και να 

εκτυπώσετε εις διπλούν το Αποδεικτικό Ηλεκτρονικής Υποβολής, που θα το 

υποβάλλετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην Επιτροπή Παραλαβής 

Δικαιολογητικών. Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης εκτύπωσης του Αποδεικτικού 

Υποβολής αναζητήστε αυτό στο email που έχετε δηλώσει. Το ανωτέρω παράδειγμα είναι 

ενδεικτικό. Στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr θα είναι 

διαθέσιμη, κατά τις ημερομηνίες 18-06-2019 έως και 25-06-2019, εφαρμογή καταχώρισης 

της ηλεκτρονικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, για ιδιώτες υποψηφίους (ΓΕ.Λ. και 

ΕΠΑ.Λ.) καθώς και για υποψηφίους που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα. Για 

οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες 

Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών των ΔΙ.Π.Υ.Ν. που αναφέρονται στο 

Παράρτημα (Δ) της παρούσας προκήρυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ) 

 

Υπόδειγμα Γ1 

Υπόδειγμα πρότασης ικανότητας υποψηφίου που ανήκει στο Π.Σ. 

 

ΓΝΩΜΗ …………………………………………………………………………………….. 

(προϊσταμένου της Υπηρεσίας που υπηρετεί ο/η υποψήφιος/-α) 

 

Για τον/-την υποψήφιο/-α 

……………………………………………………………………. 

[βαθμός (μητρώο), επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο] 

1. Ο/-Η ανωτέρω υπάλληλος, λαμβάνοντας 

υπόψη………………………..……...................……………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………διαθέτει*/δεν διαθέτει* όλα τα προσόντα και προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 73 του π.δ. 174/1983 όπως ισχύει, καθώς και στην υπ’ αριθ. 

32448 Φ.300.1/24-05-2019 προκήρυξη Διαγωνισμού Αρχηγού του Πυροσβεστικού 

Σώματος για την εισαγωγή φοιτητών/τριών και σπουδαστών/στριών στις Σχολές 

Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών αντιστοίχως της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το 

σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 και 

θεωρώ αυτόν/-ήν ικανό/-ή* / μη ικανό/-ή*. 

 * διαγράψτε ανάλογα 

2. ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ 

Ο/-Η ανωτέρω υπάλληλος, από …./…./…... ημερομηνία κατάταξής του στο 

Πυροσβεστικό Σώμα μέχρι σήμερα: 

ΟΥΔΕΜΙΑ πειθαρχική ποινή του επιβλήθηκε*. 

Έχει τιμωρηθεί με τις κάτωθι πειθαρχικές ποινές*:  

Α/Α Είδος ποινής Αριθμός 

1 Αργία με απόλυση  

2 Αργία με πρόσκαιρη παύση  

3 Πρόστιμο  

4 Επίπληξη  

5 Παρατήρηση  

* διαγράψτε και συμπληρώστε ανάλογα 

  Τόπος – Ημερομηνία 

Ο ……………..(προϊστάμενος) 

Τ.Σ.Υ. 
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ΓΝΩΜΗ …………………………………………………………………………………… 

(ιεραρχικά προϊστάμενου του αρχικά γνωματεύοντα) 

 

Συμφωνώ*/Διαφωνώ* με την γνώμη  του 

…………………………………………………..……………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

* διαγράψτε ανάλογα 

 

 

 

 

 

  Τόπος – Ημερομηνία 

Ο ……………..(προϊστάμενος) 

Τ.Σ.Υ. 
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Υπόδειγμα Γ2 

 

Υπόδειγμα βεβαίωσης συνολικής ευδόκιμης εθελοντικής υπηρεσίας 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ   

                        ΠΕ.ΠΥ.Δ.……………………….   

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   

     

Αρ.Πρωτοκόλλου:                    Φ.217.1 

 

  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
     

Βεβαιώνεται ότι, ο/η Εθελοντής Πυροσβέστης/στρια (*)     

    

                                                                                  του                                

    

με αριθμό συστήματος:  ,  

     

έχει τουλάχιστον τριετή συνολική ευδόκιμη υπηρεσία και είναι εν ενεργεία. (**) 

 

Χρόνος εθελοντικής ιδιότητας : 

          
Σύνολο έτη:   μήνες:   ημέρες:   

 

 

Χρονική περίοδος αναστολής εθελοντικής ιδιότητας: 

      

                            από   έως                             
   

Χρόνος αναστολής έτη:   μήνες:   ημέρες:   
   

   

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

ΣΥΝΟΛΟ  έτη:   μήνες:   ημέρες:   
     

     

Η παρούσα χορηγείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει 

ως δικαιολογητικό για την εισαγωγή σε Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα 

των Πανελλαδικών εξετάσεων. 

 
                                            Ο Διοικητής  

 
                                                                                                                           Τ.Σ.Υ. 

(*) Συμπληρώνεται ανάλογα, (Αρχιπυροσβέστης/στρια ή Πυρονόμος) 

(**) Συμπληρώνεται ανάλογα (αν τελεί σε αναστολή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Δ) 

 

Διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας Επιτροπών Παραλαβής Δικαιολογητικών 
 

Α/Α 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΠΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

1 Δευτεροβάθμια  Κηφισιά Αττικής Μάτσα 32, Πυροσβεστική 

Ακαδημία 
2106265000 

2 ΔΙ.Π.Υ. Ν. Αθηνών Αθήνα Πειραιώς 31 2132158100 

3 ΔΙ.Π.Υ. Ν. Πειραιώς Πειραιάς Κωνσταντινουπόλεως 22 2132158401 

4 ΔΙ.Π.Υ. Ν. Δυτικής  Αττικής Ελευσίνα Επισ/γου Νίκου Νέζη & 

Κανάρη 
2132158300 

5 
ΔΙ.Π.Υ. Ν. Ανατολικής  

Αττικής 
Μαρκόπουλο Μεσογαίας 

Παλαιά Περ/κή Οδός 

Μαρκοπούλου - Πόρτο 

Ράφτη 

2299320800 

6 Π.Υ. Κομοτηνής (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Ροδόπης) 
Κομοτηνή Μπακάλμπαση 4 2531060030 

7 Π.Υ. Καβάλας (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Καβάλας) 
Καβάλα Χρυσοστόμου Σμύρνης 15α 2510600380 

8 Π.Υ. Δράμας (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Δράμας) 
Δράμα Εθνικής Αμύνης 79 2521031200 

9 Π.Υ. Ξάνθης (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Ξάνθης) 
Ξάνθη Ύδρας 12 2541083493 

10 Π.Υ. Αλεξανδρούπολης 

(ΔΙ.Π.Υ.Ν.  Έβρου) 
Αλεξανδρούπολη 1ο χιλ. ΕΠ.Ο. Αλεξ/πολης – 

Πελαγίας 
2551085100 

11 ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης Θεσσαλονίκη Κρήτης 46 & 25ης Μαρτίου 2313326121 

12 Π.Υ. Σερρών (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Σερρών) 
Σέρρες Λεωφόρος Μεραρχίας 104 2321098900 

13 Π.Υ. Πολυγύρου (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Χαλκιδικής)  
Πολύγυρος Πολυτεχνείου 3 2371022644 

14 Π.Υ. Κιλκίς (ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς) Κιλκίς Καπετάν Νικοτσάρα 22 2341023578 

15 Π.Υ. Έδεσσας (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Πέλλας) 
Έδεσσα Φιλικής Εταιρίας  5 2381022044 

16 Π.Υ. Βέροιας (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Ημαθίας) 
Βέροια Λεωφόρος Στρατού & 

Πλουτάρχου 43 
2331068400 

17 Π.Υ. Κατερίνης (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Πιερίας) 
Κατερίνη 3ο χιλ. Περ/κης Ε.Ο. 

Κατερίνης - Θεσσαλονίκης 
2351023333 
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18 Π.Υ. Κοζάνης (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Κοζάνης)  
Κοζάνη Ανατολικής Ρωμυλίας 3 2461353300 

19 Π.Υ. Φλώρινας (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Φλώρινας) 
Φλώρινα 12ης Φεβρουαρίου 9 2385022444 

20 Π.Υ. Καστοριάς (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Καστοριάς) 
Καστοριά Γράμμου 102 2467082464 

21 Π.Υ. Γρεβενών (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Γρεβενών) 
Γρεβενά Θεοδωρίδη 20 2462023451 

22 ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων  Ιωάννινα Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου 18 
2651370500 

23 Π.Υ. Ηγουμενίτσας 

(ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας) 
Ηγουμενίτσα Αγ. Δονάτου 1 & 28ης 

Οκτωβρίου 
2665029780 

24 Π.Υ. Άρτας (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Άρτας) 
Άρτα Ζάρρα & Αρισταγόρα 2681027333 

25 Π.Υ. Πρέβεζας (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Πρέβεζας) 
Πρέβεζα Αλεξανδρουπόλεως 1 2682022530 

26 ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης Λάρισα Ιωαννίνων 96 2413509300 

27 Π.Υ. Βόλου (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Μαγνησίας) 
Βόλος Γαλλίας & Κουμουνδούρου 2421076850 

28 Π.Υ. Τρικάλων (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Τρικάλων) 
Τρίκαλα Γεωργίου Κονδύλη 64 2431079920 

29 Π.Υ. Καρδίτσας (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Καρδίτσας) 
Καρδίτσα Βασιλείου Γρίβα Τέρμα 2441071255 

30 ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας Πάτρα Νέα Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 

147 
2613615633 

31 
Π.Υ. Μεσολογγίου  

(ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Αιτωλοακαρνανίας) 

Μεσολόγγι Σπύρου Τρικούπη 18 2631051770 

32 Π.Υ. Πύργου (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Ηλείας) 
Πύργος Άγιου Γεωργίου 99 2621040050 

33 Π.Υ. Τρίπολης (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Αρκαδίας) 
Τρίπολη Δαβάκη & Αγίου 

Αθανασίου 
2713602510 

34 Π.Υ. Καλαμάτας (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Μεσσηνίας) 
Καλαμάτα Σόλωνος 7 2721092100 

35 Π.Υ. Σπάρτης (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Λακωνίας) 
Σπάρτη Λεωφόρος Λυκούργου 51 2731022147 

36 Π.Υ. Ναυπλίου (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Αργολίδας) 
Ναύπλιο 25ης Μαρτίου 4 2752028282 

37 Π.Υ. Κορίνθου (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Κορινθίας) 
Κόρινθος Γεωργίου Παπανδρέου 69 2741073050 
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38 Π.Υ. Λαμίας  (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Φθιώτιδας) 
Λαμία Κ. Καραμανλή 3 2231355205 

39 Π.Υ. Καρπενησίου 

(ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ευρυτανίας) 
Καρπενήσι Τέρμα Εθνικής Αντίστασης 2237023102 

40 Π.Υ. Άμφισσας (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Φωκίδας) 
Άμφισσα Αρχ/στη Θεμιστοκλή 

Μαυραειδή 3 
2265028333 

41 Π.Υ. Λιβαδειάς (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Βοιωτίας) 
Λιβαδειά Τέρμα Φιλολάου 2261028555 

42 Π.Υ. Χαλκίδας (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Εύβοιας) 
Χαλκίδα Σιώκου 3 2221037120 

43 Π.Υ. Ερμούπολης (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Κυκλάδων) 
Ερμούπολη Αλ. Παναγούλη 1 & Στρ. 

Παπάγου 
2281361901 

44 Π.Υ. Ρόδου (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Δωδεκανήσου) 
Ρόδος Εθελοντών Δωδεκανησίων 

44 
2241043560 

45 Π.Υ. Κω (παράρτημα 

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου) 
Κως Ολυμπίας 3 2242044170 

46 Π.Υ. Μυτιλήνης (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Λέσβου) 
Μυτιλήνη 1ο χλμ. ΕΠ.Ο. Μυτιλήνης – 

Θερμής 
2251356201 

47 Π.Υ. Μύρινας Λήμνου (πα-

ράρτημα ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου) 
Μύρινα Λεωφ. Δημοκρατίας 48 2254024815 

48 Π.Υ. Χίου (ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χίου) Χίος Αεροπόρου Ροδοκανάκη 18 2271044443 

49 Π.Υ. Σάμου (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Σάμου) 
Βαθύ Σάμου Πέτρου Δημητρίου 2 2273023062 

50 ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου Ηράκλειο Πλατεία Κύπρου 5 2813407000 

51 ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χανίων Χανιά Πατριάρχου ΓρηγορίουΕ΄14 

κ Καραΐσκάκη 
2821084110 

52 
Π.Υ. Ρεθύμνου (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Ρεθύμνης) 
Ρέθυμνο 

ΕΠ.Ο. Ρεθύμνου- Σπηλίου 
(θέση 3 Μοναστήρια) 

2831022222 

53 
Π.Υ. Αγ .Νικολάου 

(ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λασιθίου) 

Άγιος Νικόλαος Άγιος Νικόλαος Περ. Οδός 
Ελούντας 
(θέση Ξηρόκαμπος) 

2841028733 

54 
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κέρκυρας Κέρκυρα Ιουλίας Ανδρεάδη 1 2661365321 

55 Π.Υ. Λευκάδας (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Λευκάδας) 

Λευκάδα Οδός Μαρίνας (θέση 

«Αλυκές») 
2645020350 

56 Π.Υ. Αργοστολίου (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Κεφαλληνίας) 

Αργοστόλι Ιγγλέση & Θεμιστοκλέους 2671023464 

57 Π.Υ. Ζακύνθου (ΔΙ.Π.Υ.Ν. 

Ζακύνθου) 

Ζάκυνθος Οδός Αεροδρομίου 1 2695022191 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε) 

 

Έργο-αρμοδιότητες Επιτροπών Παραλαβής Δικαιολογητικών, Διενέργειας του 

Διαγωνισμού και Προκαταρκτικών Εξετάσεων 

 

1. Οι Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών ΔΙ.Π.Υ.Ν.   

α. Ταυτοποιούν τον υποψήφιο, μετρούν το ανάστημά του χωρίς υποδήματα και εισάγουν 

αυτό (αριθμητικώς και ολογράφως) καθώς και την ημερομηνία γέννησης στα αντίστοιχα 

πεδία της βεβαίωσης ελέγχου που έχει ενσωματωθεί στο αποδεικτικό ηλεκτρονικής 

υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και προσκομίζεται από αυτόν εις διπλούν, 

βεβαιώνοντας ότι πληροί ή δεν πληροί ανάλογα, τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

αναστήματος και ηλικίας. Το ένα από τα ανωτέρω αποδεικτικά παραλαμβάνεται από τον 

υποψήφιο και το δεύτερο κρατείται από την Επιτροπή, αφού υπογραφεί από αυτόν για την 

παραλαβή του. 

β. Επιστρέφουν, χωρίς άλλη διατύπωση, χωρίς να εκτυπώσουν την αίτηση-υπεύθυνη 

δήλωση και χωρίς να χορηγήσουν δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα, 

τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους που δεν πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

αναστήματος ή/και ηλικίας (πλην αυτών που συνέταξε η Υπηρεσία για τους υποψηφίους 

που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα), συντάσσοντας τη βεβαίωση ελέγχου που έχει 

ενσωματωθεί στο αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης 

και επέχει θέση πρακτικού επιστροφής των δικαιολογητικών. Ενημερώνουν αυθημερόν 

την ηλεκτρονική εφαρμογή για το λόγο επιστροφής των δικαιολογητικών, όπως 

βεβαιώνεται στο ανωτέρω αποδεικτικό υποβολής. 

γ. Για τους υποψηφίους που έχουν το απαιτούμενο ανάστημα και όριο ηλικίας, ελέγχουν 

την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών, καθώς και την πληρότητα και την ορθή 

σύνταξή τους, επιβεβαιώνοντας την ακρίβεια των στοιχείων του ηλεκτρονικού αρχείου, 

διορθώνοντας και συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Στη 

συνέχεια και εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εκτυπώνουν την 

ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, στην οποία επικολλάται 

φωτογραφία που σφραγίζεται από την Υπηρεσία και ο υποψήφιος αφού ελέγξει τα 

στοιχεία που δηλώνονται σε αυτήν, την υπογράφει και θέτει το ονοματεπώνυμό του 

ολογράφως ενώπιον της Επιτροπής. Οι Επιτροπές παραλαμβάνουν την ως άνω αίτηση-

υπεύθυνη δήλωση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το ανωτέρω αποδεικτικό 

υποβολής. Χορηγούν στον υποψήφιο αριθμό πρωτοκόλλου και δελτίο υγειονομικής 

εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα, στο οποίο επικολλάται φωτογραφία που σφραγίζεται 

από την Υπηρεσία και του δίνουν προφορικές οδηγίες για τις προκαταρκτικές εξετάσεις. 

Επισημαίνουν την υποχρέωση των υποψηφίων να είναι ενήμεροι σχετικά με το πρόγραμμα 

των ΠΚΕ. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση ικανότητας από 

Στρατιωτική ή Αστυνομική Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο VI 

παράγραφος 3 της παρούσας προκήρυξης, δεν υποχρεούνται να παραλάβουν δελτίο 

υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα αλλά να δηλώσουν τη βούλησή τους στην 

παραπάνω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και κατά συνέπεια οι Επιτροπές Παραλαβής 

Δικαιολογητικών δεν χορηγούν σε αυτούς τους υποψηφίους το ανωτέρω δελτίο. Στο 

παράρτημα (ΣΤ) παρατίθενται οδηγίες για τους υποψηφίους που θα συμμετέχουν στις 

ΠΚΕ που διενεργεί το Πυροσβεστικό Σώμα.  

δ. Μεριμνούν για την επισύναψη στα υπόλοιπα δικαιολογητικά, αντιγράφου του ατομικού 

βιβλιαρίου των υποψηφίων που ανήκουν στο Π.Σ. εξαιρουμένων των αδειών, μεταθέσεων, 

μετακινήσεων, καθώς και των προτάσεων ικανότητας από τις Διοικήσεις αυτών. Για την 

έγκαιρη διεκπεραίωση της διαδικασίας η διακίνηση των ανωτέρω εγγράφων δύναται να 

πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα για απομακρυσμένες Υπηρεσίες. 
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ε. Παραλαμβάνουν από τους υποψηφίους, που υπέβαλαν σε αυτές αίτηση συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό, με αποδεικτικό, τις σχετικές βεβαιώσεις ικανότητας της παραγράφου 3 του 

κεφαλαίου VΙ της παρούσας προκήρυξης. 

στ. Αποστέλλουν, 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 των 

Επιτροπών Παραλαβής Δικαιολογητικών, με σάρωση (σκανάρισμα) αυτών, αποθήκευσή 

τους σε μορφή pdf (ένα αρχείο pdf ανά υποψήφιο) και αποθήκευσή τους σε αναγκαίο 

αριθμό ψηφιακών δίσκων. Αντίγραφο του ανωτέρω ψηφιακού αρχείου, διατηρείται σε 

κάθε ΔΙ.Π.Υ.Ν. μερίμνη της οικείας Επιτροπής Παραλαβής Δικαιολογητικών και του 

Διοικητή αυτής. Ο τρόπος υλοποίησης της αποστολής του ανωτέρω υλικού και άλλες 

σχετικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν με έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων 

Α.Π.Σ. 

ζ. Οι Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών ΔΙ.Π.Υ.Ν. παρέχουν διευκρινίσεις και 

πληροφορίες στους υποψηφίους του νομού τους και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα 

απευθύνονται στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Σε καμία περίπτωση δεν 

παραπέμπονται οι υποψήφιοι στην τελευταία, ούτε στο Επιτελείο Α.Π.Σ. Η αλληλογραφία 

πραγματοποιείται μέσω των Υπηρεσιών της έδρας των Επιτροπών Παραλαβής 

Δικαιολογητικών. 

Οι επιφορτισμένοι με την αναστημομέτρηση υπάλληλοι πέραν τυχόν ποινικών ευθυνών 

τους ελέγχονται και πειθαρχικά για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους. 

 

2. Στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού ανήκουν οι κάτωθι αρμοδιότητες:  

α.  Ο συντονισμός, η εποπτεία και παροχή πληροφοριών, κατευθύνσεων και 

διευκρινήσεων στις λοιπές Επιτροπές του παρόντος παραρτήματος καθώς και της 

Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παραλαβής Δικαιολογητικών. Η επίλυση οποιουδήποτε 

διαδικαστικού προβλήματος που τυχόν ανακύψει κατά την παραλαβή των αιτήσεων των 

υποψηφίων και κατά τη διάρκεια των προκαταρκτικών εξετάσεων καθώς και η ενημέρωση 

του Επιτελείου Α.Π.Σ για κάθε θέμα που αφορά το Διαγωνισμό. Στο πλαίσιο των ανωτέρω 

δύναται να παρίσταται μέλος της Επιτροπής στα εξεταστικά κέντρα που διεξάγονται οι 

ΠΚΕ. Εισηγείται στον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας τη μεταβολή του 

προγράμματος ΠΚΕ για λόγους ασφάλειας ή ανωτέρας βίας. 

β.  Η συλλογή και επεξεργασία όλων των εγγράφων που αποστέλλονται από τις λοιπές 

Επιτροπές προς αυτήν, ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η μέριμνα για τη συμπλήρωση ή 

διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων καθώς και η ευθύνη για την εισαγωγή και τον 

έλεγχο ορθής ενημέρωσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής που λειτουργεί ειδικά για το 

Διαγωνισμό. 

γ.  Η σύνταξη, πινάκων υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού και 

για τους οποίους παρελήφθησαν τα δικαιολογητικά από τις αρμόδιες Επιτροπές, σε έντυπη 

(δύο αντίτυπα) και ηλεκτρονική μορφή, ήτοι: 

γα) Συγκεντρωτικό πίνακα ιδιωτών υποψηφίων οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν σε 

προκαταρκτικές εξετάσεις. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων 

(ονομαστικές καταστάσεις ανά ΔΙ.Π.Υ.Ν. που ανήκουν και αλφαβητική σειρά), καθώς και 

τυχόν υπαγωγή τους σε κατηγορίες-ειδικές κατηγορίες και διαβιβάζονται στο 

Α.Π.Σ./Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων το οποίο μεριμνά για την κοινοποίηση αυτών 

στους υποψηφίους με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος 

www.fireservice.gr. 

γβ) Συγκεντρωτικό πίνακα υποψηφίων που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα οι οποίοι 

πρόκειται να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις. Οι πίνακες περιλαμβάνουν τα 

ονοματεπώνυμα των υποψηφίων (ονομαστικές καταστάσεις με αλφαβητική σειρά), τις 

Υπηρεσίες που ανήκουν, καθώς και τυχόν υπαγωγή τους σε κατηγορίες και διαβιβάζονται 

στο Α.Π.Σ./Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων το οποίο μεριμνά για την κοινοποίηση αυτών 
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στους υποψηφίους με την ανάρτησή τους στον εσωτερικό ιστότοπο του Σώματος 

www.psnet.gr. 

Με βάση τους ανωτέρω πίνακες, συντάσσεται το πρόγραμμα των προκαταρκτικών 

εξετάσεων. 

γγ) Ημερήσιους πίνακες υποψηφίων για τις Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης, Αθλητικών 

Δοκιμασιών και Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών (Επιτροπές ΠΚΕ). Οι ημερήσιοι πίνακες 

περιλαμβάνουν, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων (ονομαστικές καταστάσεις κατά 

αλφαβητική σειρά), που θα εξεταστούν-δοκιμαστούν από την εκάστοτε Επιτροπή τη 

συγκεκριμένη ημέρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, καθώς 

και τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου για την ταυτοποίηση των υποψηφίων. Ειδικά 

στους ημερήσιους πίνακες οι οποίοι διαβιβάζονται στην Επιτροπή Υγειονομικής 

Εξέτασης, επισημαίνεται εάν ο υποψήφιος εξετάσθηκε προφορικώς ή γραπτώς, βάσει της 

ηλεκτρονικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσής του.  

Οι εν λόγω πίνακες θα περιλαμβάνουν και τους υποψηφίους που παραπέμφθηκαν για 

επανεξέταση (από Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης) και εκείνων που έλαβαν αναβολή 

εξέτασης (από Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών). 

Οι πίνακες αυτοί συντάσσονται καθημερινά, αφορούν στην επόμενη ημέρα των 

προκαταρκτικών εξετάσεων και παραδίδονται στις αντίστοιχες Επιτροπές. 

δ.  Η αποστολή στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή ικανών και αποκλειστέων των 

δικαιολογητικών και εγγράφων που αφορούν τους υποψηφίους που ανήκουν στο 

Πυροσβεστικό Σώμα, μετά τη διενέργεια των υγειονομικών εξετάσεων, καθώς και στη 

Δευτεροβάθμια Επιτροπή ικανών και αποκλειστέων εφόσον απαιτηθεί. 

Παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και έγγραφα με τα πρακτικά και τους Πίνακες ικανών 

και αποκλειστέων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επιτροπής και τα αποστέλλει 

στο Α.Π.Σ. / Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων που μεριμνά για την κοινοποίηση των 

πινάκων αυτών στους υποψηφίους μετά την κύρωσή τους από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού 

Σώματος με την ανάρτησή τους στον εσωτερικό ιστότοπο του Σώματος www.psnet.gr και 

ειδικά για τους αποκλειστέους με απόδειξη. 

ε.  Η παραλαβή από τις ΔΙ.Π.Υ.Ν. και τις Επιτροπές των προκαταρκτικών εξετάσεων των 

σχετικών  βεβαιώσεων ικανότητας της παραγράφου 3 του κεφαλαίου VI της παρούσας 

προκήρυξης. Η διασταύρωση των στοιχείων των βεβαιώσεων αυτών με τους 

συγκεντρωτικούς πίνακες που αποστέλλονται από τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές 

Αρχές. 

στ. Η παραλαβή από τις επιτροπές ΠΚΕ των συμπληρωμένων ημερήσιων πινάκων 

υποψηφίων με τα αντίστοιχα πρακτικά και τα λοιπά έγγραφα αυτών. Με βάση τα 

αποτελέσματα των προκαταρκτικών εξετάσεων, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού 

αποφαίνεται με απόφασή της, σε πρακτικό, για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων προς 

κατάταξη, χωρίς να τους βαθμολογεί. 

Για τις περιπτώσεις υποψηφίων που δεν προσήλθαν στις προκαταρκτικές εξετάσεις του 

Πυροσβεστικού Σώματος, η Επιτροπή αποφαίνεται με πρακτικό και τους κρίνει ως 

ικανούς για κατάταξη με κριτήριο τη σχετική βεβαίωση ικανότητας της παραγράφου 3 του 

κεφαλαίου VI της παρούσας προκήρυξης. 

Για τις περιπτώσεις υποψηφίων που δεν προσήλθαν στις προκαταρκτικές εξετάσεις του 

Πυροσβεστικού Σώματος και δεν προσκόμισαν τη σχετική βεβαίωση ικανότητας της 

παραγράφου 3 του κεφαλαίου VI της παρούσας προκήρυξης, η Επιτροπή αποφαίνεται με 

πρακτικό και τους κρίνει ως μη ικανούς. 

Βεβαιώσεις ικανότητας που τυχόν προσκομίσουν υποψήφιοι οι οποίοι όμως έχουν ήδη 

κριθεί ως μη ικανοί από τις αρμόδιες Επιτροπές των προκαταρκτικών εξετάσεων του 

Πυροσβεστικού Σώματος, δεν γίνονται αποδεκτές.  

ζ.  Η σύνταξη, σε έντυπη (δύο αντίτυπα) και ηλεκτρονική μορφή, πινάκων υποψηφίων 

ήτοι: 
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ζα) Πίνακα ικανών και πίνακα μη ικανών ιδιωτών υποψηφίων προς κατάταξη, οι οποίοι 

περιλαμβάνουν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων (ονομαστικές καταστάσεις με 

αλφαβητική σειρά), τον «Αριθμό Αίτησης» που έλαβε ο υποψήφιος κατά την υποβολή της 

αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, τον κωδικό από το δελτίο εξεταζομένου, καθώς και τυχόν 

υπαγωγή τους σε κατηγορίες-ειδικές κατηγορίες.  

ζβ) Πίνακα ικανών και πίνακα αποκλειστέων υποψηφίων που ανήκουν στο Πυροσβεστικό 

Σώμα, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων (ονομαστικές 

καταστάσεις με αλφαβητική σειρά), τον κωδικό από το δελτίο εξεταζομένου, καθώς και 

τυχόν υπαγωγή τους σε κατηγορίες. 

Οι ανωτέρω πίνακες διαβιβάζονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού 

εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία αποστολής 

των πινάκων ικανών υποψηφίων που καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, στο Α.Π.Σ./Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων.  

η.  Κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου, η σύνταξη και επίδοση βεβαίωσης ικανότητας των 

προκαταρκτικών εξετάσεων,  η οποία σφραγίζεται και υπογράφεται από το Διοικητή της 

Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Επίσης, με το πέρας των ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος, 

η έκδοση συγκεντρωτικού πίνακα υποψηφίων, στους οποίους χορήγησε βεβαίωση 

ικανότητας για την ΕΛ.ΑΣ. και η αποστολή του σε αυτήν. 

θ. Η διασταύρωση των στοιχείων με τους συγκεντρωτικούς πίνακες των Στρατιωτικών και 

Αστυνομικών Αρχών που αποστάλθηκαν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού για 

τους κοινούς υποψηφίους και στους οποίους χορηγήθηκαν βεβαιώσεις ικανότητας για το 

Πυροσβεστικό Σώμα. 

ι. Η επιστροφή, με αποδεικτικό, των βεβαιώσεων ικανότητας, που τυχόν έχουν υποβληθεί, 

όσων δεν έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό ή έχουν κριθεί ως μη ικανοί 

στις ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος. 

ια. Η υποβολή στο Α.Π.Σ. / Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, των πρακτικών που 

συντάσσει καθώς και όλων των εγγράφων που αποστέλλονται σε αυτήν από τις λοιπές 

Επιτροπές συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά όλων 

των υποψηφίων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή). 

ιβ. Ο επανέλεγχος των πινάκων ικανών υποψηφίων που αποστέλλονται στο Επιτελείο 

Α.Π.Σ. από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επαναποστολή 

αυτών στην αρμόδια Υπηρεσία του ανωτέρω Υπουργείου, μέσω του Α.Π.Σ./Διεύθυνσης 

Ανθρωπίνων Πόρων. 

ιγ. Η αλληλογραφία πραγματοποιείται μέσω του Α.Π.Σ./Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/ 

Τμήμα Γραμματείας και Αρχείου. 

 

3. Οι αρμοδιότητες της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης είναι οι κάτωθι: 

α. Παραλαμβάνει τον ημερήσιο πίνακα υποψηφίων από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού, ταυτοποιεί τους υποψηφίους στο εξεταστικό κέντρο, παραλαμβάνει από 

αυτούς το συμπληρωμένο δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα με τα 

συνοδευτικά έγγραφα των παρακλινικών εξετάσεων, προβαίνει στην αναστημομέτρηση και 

μέτρηση βάρους (χωρίς υποδήματα) και ακολούθως στον υπολογισμό του Δείκτη Μάζας 

Σώματός τους (ΔΜΣ), αναγράφοντας τα παραπάνω στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία του 

δελτίου αυτού. Επίσης διερευνά τους λόγους για τους οποίους κάποιος υποψήφιος 

εξετάσθηκε προφορικά (σύμφωνα με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή του), στις 

Πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν επιτρέπουν συνοδούς υποψηφίων να εισέρχονται στο 

εξεταστικό κέντρο. 

β. Αποφαίνεται με πρακτικό που ενσωματώνεται στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης-

παραπεμπτικό, για την ικανότητα ή μη κάθε υποψηφίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 

11/2014 (Α΄17) και στο Κεφάλαιο VI της παρούσας προκήρυξης και διαπιστώνει την 

απουσία όσων δεν προσήλθαν την ημέρα εξέτασης. Ως μη ικανοί κρίνονται οι υποψήφιοι 

για τους οποίους αποφάνθηκε η Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης ότι είναι σωματικά μη 
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ικανοί ή/και μη κατάλληλοι από υγειονομικής πλευράς, όσοι παρουσιάστηκαν και δεν 

προσκόμισαν δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό ή προσκόμισαν αυτό ελλιπώς 

συμπληρωμένο-θεωρημένο, όσοι υπέβαλαν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό 

αλλά διέκοψαν-αποχώρησαν πριν την αναστημομέτρηση ή τη μακροσκοπική εξέταση 

καθώς και εκείνοι που δεν έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα ή ΔΜΣ. Επιστρέφει τα 

συνοδευτικά έγγραφα των παρακλινικών εξετάσεων στους υποψηφίους εκτός αν κρίνει 

απαραίτητη την επισύναψή τους στο πρακτικό. 

γ. Η εν λόγω Επιτροπή δύναται να παραγγέλλει την επανεξέταση υποψηφίου από Κρατικό 

ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο στο παραπεμπτικό σημείωμα, εφόσον προκύπτουν αμφιβολίες 

για την υγεία και άρτια σωματική του διάπλαση. Τα παραπεμπτικά ορίζουν την 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 των 

προκαταρκτικών εξετάσεων και συντάσσονται εις διπλούν όπου το ένα επιδίδεται με 

αποδεικτικό στον υποψήφιο.  

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 εις διπλούν ημερήσιο πίνακα των μη ικανών υποψηφίων και κοινοποιεί σε 

αυτούς τον οποίο τοιχοκολλά με αποδεικτικό στο εξεταστικό κέντρο. 

στ. Παραλαμβάνει από τους υποψηφίους με αποδεικτικό τις σχετικές βεβαιώσεις 

ικανότητας της παραγράφου 3 του κεφαλαίου VI της παρούσας προκήρυξης. 

ζ. Όλα τα ανωτέρω, αποστέλλονται αυθημερόν, στην Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού με πρακτικό. 

η. Η Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης παρέχει πληροφορίες και διευκρινήσεις στους 

υποψηφίους για θέματα αρμοδιότητάς της και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα απευθύνεται 

στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Σε καμία περίπτωση δεν παραπέμπονται οι 

υποψήφιοι στην τελευταία, ούτε στο Επιτελείο Α.Π.Σ. 

 

4. Οι αρμοδιότητες των Επιτροπών Αθλητικών Δοκιμασιών είναι οι κάτωθι: 

α.  Παραλαμβάνει τον ημερήσιο πίνακα υποψηφίων από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού, ταυτοποιεί τους υποψηφίους στο εξεταστικό κέντρο και τους υποβάλει στο 

αγώνισμα αθλητικών δοκιμασιών για το οποίο έχει συγκροτηθεί. Ενημερώνει τους 

υποψήφιους για τις υποχρεώσεις τους, για το πότε μία προσπάθεια είναι έγκυρη ή άκυρη 

και με ποια επίδοση θεωρούνται επιτυχόντες του αγωνίσματος. Δεν επιτρέπουν συνοδούς 

υποψηφίων να εισέρχονται στο εξεταστικό κέντρο. Δίνουν εύλογο χρόνο στους 

υποψηφίους για προθέρμανση και επιτρέπουν δοκιμαστική προσπάθεια εφόσον ζητηθεί. 

Κηρύσσουν την έναρξη και λήξη της δοκιμασίας και ανακοινώνουν σε κάθε υποψήφιο την 

επίδοσή του. Δεν βοηθούν με κανένα τρόπο τους υποψηφίους ούτε επιτρέπουν την 

αλληλοβοήθεια αυτών. Οι εξεταζόμενοι υποψήφιοι, κατά την διεξαγωγή των αγωνισμάτων, 

χωρίζονται σε ομάδες με μέριμνα των Επιτροπών Αθλητικών Δοκιμασιών. Κατά την 

εξέταση του αγωνίσματος της περίπτωσης (αα) της παρ. 8 του Κεφαλαίου VI, κάθε ομάδα 

μπορεί να περιλαμβάνει έως και τέσσερις (4) υποψηφίους, ενώ κατά την εξέταση των 

αγωνισμάτων των περιπτώσεων (αβ), (αγ), (αδ) και (αε), κάθε ομάδα μπορεί να 

περιλαμβάνει έως και δώδεκα (12) υποψηφίους. 

β.  Αποκλείει με πρακτικό τους υποψηφίους που προσέρχονται να συμμετάσχουν στις 

αθλητικές δοκιμασίες αλλά παρουσιάζουν εμφανείς ενδείξεις σοβαρής ασθένειας ή φέρουν 

σοβαρά τραύματα ή κατάγματα ή βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια που καθιστά αδύνατη 

και επικίνδυνη για τους ίδιους τη συμμετοχή τους εντός του χρονοδιαγράμματος των 

αθλητικών δοκιμασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, 

ύστερα από επιτόπια εξέταση και έγγραφη βεβαίωση ιατρού του Πυροσβεστικού Σώματος. 

γ.  Εξετάζει την έγγραφη αίτηση υποψηφίου περί αναβολής της εξέτασης των αθλητικών 

δοκιμασιών ύστερα από δήλωσή του περί κωλύματος ή τραυματισμού και χορηγεί, κατά 
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την κρίση της, αναβολή με σχετικό πρακτικό με επισυναπτόμενη βεβαίωση του 

υπηρεσιακού ιατρού, άπαξ σε άλλο χρόνο (ημέρα και ώρα), όχι όμως σε χρόνο 

μεταγενέστερο από την τελευταία ημερομηνία που λειτουργεί η Επιτροπή σύμφωνα με το 

πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων. Το πρακτικό χορήγησης αναβολής ή μη 

συντάσσεται εις διπλούν και το ένα επιδίδεται με αποδεικτικό στον υποψήφιο.  

δ.  Αποφαίνεται για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων, σύμφωνα με την αθλητική 

επίδοσή τους στο αγώνισμα των αθλητικών δοκιμασιών στο οποίο υποβάλλει τους 

υποψηφίους και διαπιστώνει την απουσία όσων δεν προσήλθαν την ημέρα εξέτασης. Ως μη 

ικανοί, για την Επιτροπή, κρίνονται οι υποψήφιοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν, στο 

αγώνισμα για το οποίο έχει συγκροτηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 

8α του κεφαλαίου VI της παρούσας προκήρυξης, οι αποκλειόμενοι σύμφωνα με την 

παράγραφο 8β του ίδιου κεφαλαίου καθώς και εκείνοι που παρουσιάστηκαν αλλά 

διέκοψαν-αποχώρησαν πριν να δοκιμαστούν στο συγκεκριμένο αγώνισμα. 

ε.  Συμπληρώνει τον ημερήσιο πίνακα υποψηφίων όπου δίπλα σε κάθε υποψήφιο θέτει την 

επίδοσή του στο συγκεκριμένο αγώνισμα καθώς και τον αντίστοιχο κωδικό (0 για τους 

ικανούς, 1 για τους μη ικανούς, 2 για τους υποψηφίους που δεν προσήλθαν και 3 για 

εκείνους που αιτήθηκαν και έλαβαν αναβολή), με πρακτικό. 

στ.  Συντάσσει ημερήσιο πίνακα μη ικανών υποψηφίων τον οποίο τοιχοκολλά στο 

εξεταστικό κέντρο με αποδεικτικό. 

ζ.  Παραλαμβάνει από τους υποψηφίους, με αποδεικτικό, τις σχετικές βεβαιώσεις 

ικανότητας της παραγράφου 3 του κεφαλαίου VI της παρούσας προκήρυξης.  

η. Όλα τα ανωτέρω, αποστέλλονται αυθημερόν στην Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού με πρακτικό. 

θ.  Η Επιτροπή παρέχει πληροφορίες και διευκρινήσεις στους υποψηφίους για θέματα 

αρμοδιότητάς της και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα απευθύνεται στην Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού. Σε καμία περίπτωση δεν παραπέμπονται οι υποψήφιοι στην 

τελευταία, ούτε στο Επιτελείο Α.Π.Σ.  

ι.  Τηρεί πιστά και απαρέγκλιτα τις οδηγίες που της έχουν δοθεί από την Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού και ευθύνεται πειθαρχικά για κάθε πλημμέλειά της κατά την 

άσκηση των καθηκόντων της. 

ια. Οι συνοδοί αγωνισμάτων επικουρούν τις Επιτροπές Αθλητικών Δοκιμασιών, 

φυλάττουν τα δελτία ταυτότητας των υποψηφίων για την ταυτοποίησή τους, συνοδεύουν 

τους υποψήφιους σε κάθε αγώνισμα και οδηγούν τους μη ικανούς καθώς και εκείνους που 

έλαβαν αναβολή εξέτασης, εκτός του εξεταστικού κέντρου. 

 

5. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών είναι οι κάτωθι :  

α. Παραλαμβάνει τον ημερήσιο πίνακα υποψηφίων από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού, ταυτοποιεί τους υποψηφίους στο εξεταστικό κέντρο και διενεργεί 

ψυχομετρικό έλεγχο ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ 

προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής, για τη διερεύνηση των ψυχικών 

ικανοτήτων αυτών σύμφωνα με την παράγραφο 9 του Κεφαλαίου VI της παρούσας 

Προκήρυξης. Δεν επιτρέπουν συνοδούς υποψηφίων να εισέρχονται στο εξεταστικό κέντρο. 

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 στο 

εξεταστικό κέντρο με αποδεικτικό. 
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ε.  Παραλαμβάνει από τους υποψηφίους με αποδεικτικό τις σχετικές βεβαιώσεις 

ικανότητας της παραγράφου 3 του κεφαλαίου VI της παρούσας προκήρυξης.  

στ.  Όλα τα ανωτέρω, αποστέλλονται αυθημερόν στην Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού με πρακτικό. 

ζ.  Η Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών παρέχει πληροφορίες και διευκρινήσεις στους 

υποψηφίους για θέματα αρμοδιότητάς της και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα απευθύνεται 

στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Σε καμία περίπτωση δεν παραπέμπονται οι 

υποψήφιοι στην τελευταία, ούτε στο Επιτελείο Α.Π.Σ.  

 

6. Οι αρμοδιότητες της Υγειονομικής Επιτροπής Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι οι 

κάτωθι: 
α. Ελέγχει τους επιτυχόντες υποψήφιους για χρήση απαγορευμένων από τον νόμο ουσιών, 

μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και πριν την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία και 

αποφαίνεται σχετικά συντάσσοντας πρακτικό.  

β. Ο ανωτέρω έλεγχος συνίσταται σε κλινική εξέταση και λήψη ιστορικού καθώς και σε 

εργαστηριακές εξετάσεις που αφορούν ανίχνευση στα ούρα απαγορευμένων από τον νόμο 

ουσιών ήτοι οπιούχων (π.χ ηρωίνη, μορφίνη, κωδεΐνη), καναβιννοειδών (π.χ. μαριχουάνα, 

χασίς) και κοκαΐνης. Οι ανωτέρω εργαστηριακές εξετάσεις γίνονται αδαπάνως για το 

Δημόσιο. 

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 επιτυχόντες προσκομίζουν στην ανωτέρω Επιτροπή αιματολογική 

εξέταση προσδιορισμού της ομάδας αίματός τους και του παράγοντα Rhesus. 

ε. Αποστέλλει αυθημερόν το πρακτικό στη 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. Η αλληλογραφία πραγματοποιείται μέσω της Πυροσβεστικής 

Ακαδημίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΣΤ) 

 

Οδηγίες για τους υποψηφίους που θα συμμετέχουν στις Προκαταρκτικές 

εξετάσεις (ΠΚΕ) που διενεργεί το Πυροσβεστικό Σώμα 

 

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τους υποψηφίους για τις Σχολές της Πυροσβεστικής 

Ακαδημίας και έχουν ως στόχο την ενημέρωσή τους σχετικά με τη διαδικασία των 

προκαταρκτικών εξετάσεων.  

 

1. Οι υγειονομικές σας εξετάσεις να πραγματοποιηθούν σε Κρατικό ή Στρατιωτικό 

Νοσοκομείο και όχι από ιδιώτες ιατρούς ή ιδιωτικά Νοσοκομεία. Σε περίπτωση 

που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό όλες οι υγειονομικές σας εξετάσεις να 

πραγματοποιηθούν από το ίδιο Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο, έχετε τη 

δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αυτές που υπολείπονται σε άλλο Δημόσιο 

Νοσοκομείο, πάντα όμως με τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των 

γνωματευόντων ιατρών από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Η ψυχιατρική σας 

εξέταση να πραγματοποιηθεί σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή σε Κέντρο 

Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Για τον έγκαιρο 

προγραμματισμό των υγειονομικών σας εξετάσεων, παρατίθεται στο παράρτημα (Θ) 

απόσπασμα του δελτίου υγειονομικής εξέτασης – παραπεμπτικού σημειώματος, μη 

εκτυπώσιμο από εσάς, στο οποίο εμφαίνονται όλες οι ιατρικές ειδικότητες στις οποίες 

απαιτείται να εξετασθείτε. Το προαναφερόμενο απόσπασμα δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και να κατατεθεί στην Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης. 

 

2. Σε κάθε ιατρική εξέταση θα πρέπει να τίθεται οπωσδήποτε η υπογραφή και η 

σφραγίδα του εξεταστή ιατρού στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικού. 

 

3. Μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων να θεωρηθεί το γνήσιο των 

υπογραφών των ιατρών από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου και να σφραγισθεί 

με τη σφραγίδα του Νοσοκομείου. 

 

4. Το δελτίο αυτό της υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό φυλάσσεται με ευθύνη 

σας μέχρι να παρουσιασθείτε στην Υγειονομική Επιτροπή, στην οποία το 

προσκομίζετε μαζί με την ακτινογραφία θώρακος και τις λοιπές εξετάσεις. Αν έχετε 

προβλήματα όρασης να φέρετε διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής. 

 

5. Η εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις θα διαρκέσει τρεις ημέρες. Την 

πρώτη θα εξεταστείτε από την αρμόδια υγειονομική Επιτροπή, την δεύτερη θα 

υποβληθείτε σε αθλητικές δοκιμασίες και την τρίτη σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Η 

ακριβής ημερομηνία, οι τόποι διενέργειας αυτών (εξεταστικά κέντρα) και κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθορισθούν με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών 

εξετάσεων το οποίο θα αποσταλεί σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της 

Χώρας και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: 

www.fireservice.gr. Στα εξεταστικά κέντρα οι υποψήφιοι εισέρχονται χωρίς 

συνοδούς. 

Η έγκαιρη ενημέρωση για το πρόγραμμα των προκαταρτικών εξετάσεων γίνεται 

με δική σας ευθύνη. Σας εφιστούμε την προσοχή διότι μπορεί να έχει 

προγραμματισθεί να εξετασθείτε από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των 

Επιτροπών. 

 

6. Εάν είστε υποψήφιος και των Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή 

των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας, μπορείτε να υποβληθείτε στις 
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προκαταρκτικές εξετάσεις των εν λόγω Σχολών με τα κριτήρια του Πυροσβεστικού 

Σώματος για να λάβετε βεβαίωση ότι κριθήκατε ικανός στην οποία θα αναγράφονται 

τα στοιχεία σας και η πραγματοποιηθείσα μέτρηση του αναστήματός σας. 

Την ανωτέρω βεβαίωση ικανότητας  που θα πάρετε από τη Στρατιωτική ή 

Αστυνομική Αρχή θα πρέπει να την υποβάλλετε είτε στην Επιτροπή Παραλαβής 

Δικαιολογητικών της ΔΙ.Π.Υ.Ν. που καταθέσατε αρχικά τα δικαιολογητικά σας είτε 

σε κάποια από τις Επιτροπές Προκαταρκτικών Εξετάσεων (Υγειονομική Επιτροπή 

Εξέτασης ή Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών ή Επιτροπή Ψυχοτεχνικών 

Δοκιμασιών) για να θεωρηθείτε ικανός για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 

Η μη υποβολή της βεβαίωσης αυτής θα έχει ως αποτέλεσμα να μη συμπεριληφθείτε 

στον πίνακα ικανών υποψηφίων του Πυροσβεστικού Σώματος ο οποίος θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του Π.Σ. www.fireservice.gr . 

 

7. Πέρα από την αρχική μέτρηση του αναστήματός σας στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. που 

καταθέσατε την αίτησή σας θα ακολουθήσει και νέα αναστημομέτρηση, καθώς και 

μέτρηση βάρους για την εξαγωγή του Δ.Μ.Σ  από την αρμόδια Υγειονομική 

Επιτροπή. Όλες οι παραπάνω μετρήσεις γίνονται χωρίς υποδήματα.  

 

8. Στην Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών θα παρουσιαστείτε με αθλητική περιβολή 

της επιλογής σας. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή σας στις αθλητικές δοκιμασίες 

γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Συνιστάται να έχετε προετοιμαστεί 

κατάλληλα. 

 

9. Κατά τη διενέργεια των Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών θα πρέπει να έχετε μαζί σας 

στυλό διαρκείας, μολύβι και γομολάστιχα. 

 

10. Σας επισημαίνουμε ότι σε όλες τις Επιτροπές του Π.Σ. όπου παρουσιάζεστε θα 

πρέπει να έχετε μαζί σας και να επιδεικνύετε την ταυτότητα σας προκειμένου να 

διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία σας. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορείτε να 

λάβετε μέρος στις προκαταρκτικές εξετάσεις. 

 

11. Για κάθε απορία σας μπορείτε να απευθύνεστε στην εκάστοτε αρμόδια Επιτροπή 

του Πυροσβεστικού Σώματος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ζ) 

 

Διάγραμμα ροής βασικών ενεργειών ιδιωτών υποψηφίων 

 

 

 
 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ4Η346ΜΚ6Π-ΖΚΗ



43 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Η) 

 

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στην Πυροσβεστική Ακαδημία 

 

 

 

 
 

 

Διεύθυνση: Μάτσα 32, θέση Καλυφτάκη, Κάτω Κηφισιά Αττικής. 

 

Τηλεφωνικό Κέντρο 2106265000, 2106265100. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακλινικές εξετάσεις α)Ακτινογραφία θώρακος, β)Γεν. Αίματος, γ) Γεν.ούρων, δ)Σάκχαρο ορού κ.λ.π. να προσκομίζονται από τον υποψήφιο  στην Υγειονομική Επιτροπή. 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Α/
Α 

Τμήμα Γνωμάτευση Αριθμός & 
Ημερομηνία 
εξέτασης 

Εξετάσας 
Ιατρός  
(Υπογραφή 
Σφραγίδα) 

Α/
Α 

Τμήμα Γνωμάτευση Αριθμός & 
Ημερο-
μηνία 
εξέτασης 

Εξετάσας Ιατρός  
(Υπογραφή 
Σφραγίδα) 

1 
 

α. Ακτινολογικό    Α/A θώρακος F (με φωτογραφία)   9   Χειρουργικό    

β. Πνευμονολογικό    

2 Μικροβιολογικό   Α) Γεν.αίματος   
  Β) Γεν.ούρων 
  Γ) Σάκχαρο ορού 
  Δ) Κρεατινίνη 
  Ε) Τρανσαμινάσες 
  ΣΤ) Αιμοσφαιρίνη 

  10   Γυναικολογικό Γυναικολογική εξέταση: 
Δύναται να συμμετέχει σε αθλητικές 
δοκιμασίες (μόνο σε περίπτωση 
κύησης); 

       ΝΑΙ              ΟΧΙ 
(Επιλέγεται αναλόγως του 

εξεταστικού αποτελέσματος  με ) 

  

3   Παθολογικό 
 

 

   11   Ψυχιατρικό    

4 
 

  Καρδιολογικό    -ΗΚΓ 
   -Κλιν.εξέτ.: 
 

-Δύναται να συμμετάσχει σε 
αθλητικές δοκιμασίες; 
       ΝΑΙ              ΟΧΙ 
(Επιλέγεται αναλόγως του 

εξεταστικού αποτελέσματος με ) 

 

  12 
 

  Οφθαλμολογικό -Οπτική οξύτητα 
 
1)SC: ΔΟ .…/10,   ΑΟ …./10 
ή 
2)CC: ΔΟ .…/10,   ΑΟ …./10 
 
Διαθλαστική ανωμαλία 
ΔΟ: SPH……….  CYL………. 
          ΣΦΑΙΡ. ΙΣΟΔΥΝ.:…………… 
 
ΑΟ:  SPH……….  CYL………. 
            ΣΦΑΙΡ. ΙΣΟΔΥΝ.:…………… 
 
-Αντίληψη χρωμάτων: 
 
-Στραβισμός: 
 
-Άλλες παθήσεις: 

  

5   Ορθοπαιδικό    

6 
 
 

  Νευρολογικό    

7 
 
 

  Ω.Ρ.Λ.   -Ακοόγραμμα: 
 
   
  -Κλιν.εξέτ: 
 

  

8   Δερματολογικό         

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Θ) 

Απόσπασμα Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης – Παραπεμπτικού Σημειώματος 
 

Μ Η    Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Ι Μ Ο 
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