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«ΑΠΟΦΑΣΗ»

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα συνέντευξης για την εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών
πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία, ως πυροσβεστικό
προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων».
Ο
Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
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 αρ. 9 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) απόφαση 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. Την υπ’ αριθ. 74167 οικ. Φ.300.1/ 07-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΗ2Ν46ΝΠΙΘ-2ΣΓ) Απόφαση Α.Π.Σ.
«Κοινοποίηση θεμάτων, σωστών απαντήσεων, πινάκων αποτελεσμάτων και πινάκων επιτυχόντων των
γραπτών εξετάσεων ειδικοτήτων Πληροφορικής και Μετεωρολογίας στα πλαίσια του διαγωνισμού
εισαγωγής ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το
ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων» με τους
συνημμένους σε αυτή πίνακες Επιτυχόντων.
4. Την υπ’ αριθ. 75868 οικ. Φ.300.1/ 14-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΑΕ46ΝΠΙΘ-ΜΥ1) Απόφαση Α.Π.Σ.
«Κοινοποίηση θεμάτων, σωστών απαντήσεων, πινάκων αποτελεσμάτων και πινάκων επιτυχόντων των
γραπτών εξετάσεων ειδικοτήτων Μηχανικών στα πλαίσια του διαγωνισμού εισαγωγής ιδιωτών
πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 –
2022, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων» με τους συνημμένους σε αυτή πίνακες
Επιτυχόντων.
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5. Την υπ’ αριθ. 3569 οικ. Φ.300.1/18-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΜΑ46ΝΠΙΘ-Π6Θ) Απόφαση Α.Π.Σ.
«Κοινοποίηση θεμάτων, σωστών απαντήσεων, πινάκων αποτελεσμάτων και πινάκων επιτυχόντων των
γραπτών εξετάσεων ειδικότητας Νομικών στα πλαίσια του διαγωνισμού εισαγωγής ιδιωτών
πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 –
2022, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων» με τους συνημμένους σε αυτή πίνακες

Επιτυχόντων.
6. Την υπ’ αριθ. 10960 οικ. Φ.300.1/18-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΜ446ΝΠΙΘ-Ρ33) Απόφαση Α.Π.Σ.
«Αναμόρφωση πινάκων αποτελεσμάτων και επιτυχόντων ειδικότητας Οικονομικών του

διαγωνισμού εισαγωγής στο Πυροσβεστικό Σώμα εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ειδικών Καθηκόντων» με τους συνημμένους σε αυτή πίνακες
Επιτυχόντων.

Αποφασίζουμε
1. Ορίζουμε τις ημερομηνίες διεξαγωγής της συνέντευξης του Διαγωνισμού για την εισαγωγή
εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική
Ακαδημία, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων, ως κάτωθι:
2. α. Από τους πίνακες επιτυχόντων, όπως κοινοποιήθηκαν με τις ανωτέρω (3), (4), (5), και (6)
σχετικές, καλείται αριθμός τριπλάσιος των προκηρυσσόμενων θέσεων ανά κατηγορία σε
ατομική συνέντευξη, σύμφωνα με τις διατάξεις της (1.β.) σχετικής της παρούσης.
Ειδικότερα, κοινοποιείται πίνακας επιτυχόντων των γραπτών εξετάσεων (σε συνημμένο
πίνακα-εξωτερικό αρχείο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης) που πρόκειται να
υποβληθούν σε ατομική συνέντευξη στις εγκαταστάσεις του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού
Αθηνών (πρώην Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος), Μουρούζη 4, Αθήνα-Κολωνάκι, Τ.Κ.
10674 τις οριζόμενες ημερομηνίες και ώρες, όπως αυτές αναφέρονται κατ’ αριθμό
πρωτοκόλλου στον προαναφερόμενο συνημμένο πίνακα.
β. Οι υποψήφιοι οφείλουν να φέρουν υποχρεωτικά την αστυνομική τους ταυτότητα, για
την ταυτοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων, ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της
αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων
των ασφαλιστικών φορέων.
γ. Οι υποψήφιοι να μη συνοδεύονται εντός του εξεταστικού κέντρου από έτερο
πρόσωπο, ενώ τυχόν πρόσωπα που έχουν αναλάβει τη μετακίνησή τους, υποχρεούνται να
τους αναμένουν εκτός του εξεταστικού κέντρου, σε άλλα σημεία, όπου επίσης θα πρέπει να
αποφεύγεται ο συνωστισμός.
3. Οι εξεταζόμενοι προσέρχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τρέχουσες ισχύουσες
διατάξεις σχετικά με τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 (νόσος COVID19) και της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα:
• Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για
κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή
• Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη
μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού
επιχρίσματος εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη
ημερομηνία παρουσίασης,
• Eίτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) 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
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• Επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά από
τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της ατομικής μάσκας προστασίας προσώπου είναι απαραίτητη.
Υπενθυμίζεται ότι από 07-02-2022 όσοι έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό
διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από την χορήγηση της δεύτερης δόσης, όσον αφορά
τα διδοσικά εμβόλια ή στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, τριών (3) μηνών από την
χορήγηση της μοναδικής δόσης και δεν έχουν λάβει την αναμνηστική δόση, δεν λογίζονται
ως πλήρως εμβολιασμένοι.
4. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ενημερώνονται για το παρόν Πρόγραμμα και τυχόν αλλαγές
αυτού με δική τους ευθύνη. Για πληροφορίες στο τηλ: 213 2157699.
Το έργο της Επιτροπής Διενέργειας θα υποβοηθείται τεχνικά και γραμματειακά από την Διεύθυνση
Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α.Π.Σ. Το παρόν πρόγραμμα αναρτάται σύμφωνα με την Εγκύκλιο
54/ΑΠΣ και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος «www.fireservice.gr».

Ο Αρχηγός
Αλέξιος Χρ. Ράπανος
Αντιστράτηγος ΠΣ
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