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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Μαρούσι, 06 Οκτωβρίου 2021
ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του
Σώματος
«ΑΠΟΦΑΣΗ»

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Υγειονομικών εξετάσεων για την εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών
πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία ως πυροσβεστικό
προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων».
Ο
Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.

α. Της 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».
β. Του π.δ. 38/2021 (Α’ 97/14-06-2021) «Κανονισμός κατάταξης ιδιωτών και μετάταξης
πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Καθηκόντων ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών
Καθηκόντων».
2. Την υπ’ αριθ. 43220 Φ. 300.2/21-07-2021 (ΑΔΑ:Ψ2ΒΣ46ΜΤΛΒ-ΜΣΗ) απόφασης Αρχηγού ΠΣ
«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».
3. Του υπ’ αριθ. 58891 οικ. Φ.300.1/05-10-2021 εγγράφου ΑΠΣ «Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων
πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων».
4. Την υπ’ αριθ. 4824/06-10-2021 Δ.Υ. Αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Αποφασίζουμε
1. Σε εκτέλεση των ανωτέρω σχετικών, καλούνται οι υποψήφιοι των συνημμένων πινάκων, (σε
εξωτερικό αρχείο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης) οι οποίοι κρίθηκαν ικανοί
δυνάμει των (3) & (4) σχετικών, να προσέλθουν όπως ορίζεται, στις εγκαταστάσεις του 1ου
Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών (πρώην Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος), Μουρούζη 4 Αθήνα
Κολωνάκι Τ.Κ. 10674, προκειμένου να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, από την αρμόδια
υγειονομική επιτροπή, έχοντας μαζί τους υποχρεωτικά :
α. το παραληφθέν, από την επιτροπή παραλαβής δικαιολογητικών, δελτίο υγειονομικής εξέτασης.
Το δελτίο παραδίδεται στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης συμπληρωμένο.
Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση περαιτέρω γνωματεύσεων.
β. για την ταυτοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν την
αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το
διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.
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γ. Οι υποψήφιοι, κατά τις ημέρες προσέλευσής τους ενώπιον της επιτροπής, προσέρχονται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τρέχουσες ισχύουσες διατάξεις για τις ημέρες αυτές, σχετικά με τον
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 (νόσος COVID-19) και της λειτουργίας
των δημόσιων υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα:
Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για
κορωνοϊό SARS-CoV-2 (νόσος COVID-19) και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή
Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό SARS-CoV-2
(νόσος COVID-19) με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή
ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την
προγραμματισμένη ημερομηνία παρουσίασης,
Eίτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης (rapid test) αντιγόνου κορωνοϊού SARS-CoV-2 (νόσος
COVID-19) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη
ημερομηνία παρουσίασης.
Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής
βεβαίωσης, ή
Επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον
πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από
αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της ατομικής μάσκας προστασίας προσώπου είναι
απαραίτητη.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ενημερώνονται για το παρόν Πρόγραμμα και τυχόν αλλαγές αυτού με
δική τους ευθύνη.
2. Εφόσον οι υποψήφιοι κριθούν ικανοί από την Υγειονομική Επιτροπή, θα κληθούν με νεότερη
απόφαση μας, η οποία θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος
www.fireservice.gr , σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Η παρούσα αναρτάται σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/ΑΠΣ και στην ιστοσελίδα του ΠΣ
www.fireservice.gr.
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Με εντολή Αρχηγού
Ο αν. Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων
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