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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μαρούσι, 06-04-2022

ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση προσωρινών πινάκων με μοριοδότηση των υποψηφίων για την πρόσληψη
πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας
(Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2022».
Ο
Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α. Του άρθρου 38 του ν. 4892/2022 (Α΄28) «Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων».
β. Του άρθρου 79 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».
γ. Των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 18/2022 (A’ 53/14-03-2022) «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα
κατάταξης, διαδικασία εισαγωγής και λοιπά θέματα Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων».
2. Της υπ’ αριθ. 16600 οικ. Φ.300.2/15-03-2022 (ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 10/17.03.2022 ΑΔΑ: ΩΜΙΑ46ΝΠΙΘ-ΜΧΨ)
«Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού για την πρόσληψη πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών
Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2022».
3. Το από 06-04-2022 Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ΕΜΟΔΕ.

αποφασίζει
1. Σε συνέχεια των ανωτέρω (1γ) και (3) σχετικών, κοινοποιούμε συνημμένα (σε εξωτερικό αρχείο
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης):
α) Προσωρινό πίνακα υποψηφίων κατηγορίας τεχνικού προσωπικού που πληρούν τα
προσόντα και τις προϋποθέσεις για τη πρόσληψη πεντακοσίων (500) πυροσβεστών Δασικών
Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), κατά φθίνουσα σειρά μορίων.
β) Προσωρινό πίνακα υποψηφίων κατηγορίας επιστημονικού προσωπικού που πληρούν τα
προσόντα και τις προϋποθέσεις για τη πρόσληψη πεντακοσίων (500) πυροσβεστών Δασικών
Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), κατά φθίνουσα σειρά μορίων.
γ) Προσωρινό πίνακα υποψηφίων κατηγορίας τεχνικού προσωπικού που δεν πληρούν τα
προσόντα και τις προϋποθέσεις για τη πρόσληψη πεντακοσίων (500) πυροσβεστών Δασικών
Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).
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δ) Προσωρινό πίνακα υποψηφίων κατηγορίας επιστημονικού προσωπικού που δεν πληρούν
τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για τη πρόσληψη πεντακοσίων (500) πυροσβεστών Δασικών
Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).
ε) Συγκεντρωτικό πίνακα υποψηφίων ανά ΔΙ.Π.Υ.Ν για αναζήτηση αριθμού Η/Υ αίτησης.
2. Οι υποψήφιοι, εφόσον το επιθυμούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερολογιακών
(5) ημερών από τη ανάρτηση των προσωρινών πινάκων στην ιστοσελίδα του Π.Σ.
www.fireservice.gr (έως και Δευτέρα 11-04-2022) να υποβάλουν ένσταση στην αρμόδια Επιτροπή
Ενστάσεων, η οποία αποφαίνεται επί αυτών και προβαίνει, εφόσον απαιτείται, στις απαραίτητες
διορθώσεις, ενημερώνοντας προς τούτο τους ενδιαφερόμενους.
3. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με αποστολή συστημένης επιστολής (έως και την ημερομηνία
που καθορίζεται ανωτέρω Δευτέρα 11-04-2022) απευθείας στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
(Α.Π.Σ.) στην ακόλουθη διεύθυνση:
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Λεωφόρος Κηφισίας 37-39 Μαρούσι Αττικής
Τ.Κ. 15123
Ένσταση για την Προκήρυξη Ε.ΜΟ.Δ.Ε. 2022
Επιτροπή Ενστάσεων Ε.ΜΟ.Δ.Ε.
(Αποστολή με ιδιωτική εταιρεία ταχυδρομείου ισοδυναμεί με συστημένη επιστολή. Στην περίπτωση
αυτή η ημερομηνία αποστολής αποδεικνύεται από την ημερομηνία επί του δελτίου παράδοσης)
ή ενναλακτικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) epemode@psnet.gr μέχρι την ανωτέρω
ημερομηνία (Δευτέρα 11-04-2022).
Ενστάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πλην του ταχυδρομείου
(συστημένος φάκελος) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) θεωρούνται ως ουδέποτε
υποβληθείσες.
Η παρούσα αναρτάται σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/ΑΠΣ και στην ιστοσελίδα του ΠΣ
www.fireservice.gr και οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.
Ακολουθεί Παράρτημα σχετικά με την αναζήτηση του μοναδικού αριθμού Η/Υ ανά υποψήφιο,
σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε από την αρμόδια ΔΙΠΥΝ.
Ο Αρχηγός
Αλέξιος Χρ. Ράπανος
Αντιστράτηγος ΠΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS KANTERES
Ημερομηνία: 2022.04.06 14:16:35 EEST

ΑΔΑ: 98Σ946ΝΠΙΘ-ΒΛ6
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οδηγίες αναζήτησης αριθμού Η/Υ σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΥ(Ν)
Ο υποψήφιος, για να βρει το μοναδικό αριθμό Η/Υ που του αντιστοιχεί:
Α. ανατρέχει στον Συγκεντρωτικό πίνακα υποψηφίων ανά ΔΙ.Π.Υ.(Ν), ο οποίος βρίσκεται σε
εξωτερικό συνημμένο υπερσύνδεσμο (link),
Β. αναζητά:
i) τη ΔΙ.Π.Υ.(Ν) στην οποία κατέθεσε τα δικαιολογητικά
ii) τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε από την εκάστοτε ΔΙ.Π.Υ.(Ν)
iii) την ημερομηνία κατάθεσης
Γ. ο μοναδικός αριθμός Η/Υ που του αντιστοιχεί βρίσκεται στη δεξιά στήλη του πίνακα.
Με τον παραπάνω αριθμό, ο υποψήφιος θα αναζητήσει τη μοριοδότησή του στους προσωρινούς
πίνακες που αναρτώνται με την παρούσα, καθώς και στις λοιπές διαδικασίες ως την
ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
*Διευκρινίζεται ότι για τη σειρά επιτυχίας λαμβάνεται υπόψη η στήλη «ΣΕΙΡΑ» και όχι η στήλη
«Α/Α». Για τις ισοβαθμίες που προκύπτουν θα εφαρμοστεί η διαδικασία που αναφέρεται στο
Κεφάλαιο Ε’ παρ. 3 της προκήρυξης (σχετικό 2).

