Οδηγίες για τη συμμετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες του διαγωνισμού πρόσληψης
πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.ΔΕ.) στο Πυροσβεστικό Σώμα.
• Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τους υποψηφίους του παρόντος διαγωνισμού και έχουν ως στόχο
την ενημέρωσή τους σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν για να λάβουν
μέρος σε αυτόν.
• Οι υποψήφιοι/ες άνδρες και γυναίκες που πρόκειται να εξετασθούν από τις αρμόδιες Επιτροπές
Προκαταρκτικών Εξετάσεων (Π.Κ.Ε.) ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για τον τόπο και το χρόνο
διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων, τις διαδικασίες, τα αποτελέσματα και για το
πρόγραμμα εξέτασης από την ιστοσελίδα τoυ Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr
• Σε όλες τις Επιτροπές (Παραλαβής & ΠΚΕ) όπου παρουσιάζεται ο υποψήφιος οφείλει να
προσκομίζει το δελτίο ταυτότητάς του, ή άλλα δημόσια έγγραφα από τα οποία να πιστοποιούνται
τα στοιχεία ταυτότητάς του.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν δύναται να λάβει μέρος.
1. Με την έκδοση της παρούσας προκήρυξης, ο ενδιαφερόμενος εκτυπώνει (εμπρός – πίσω) την
αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό από την ιστοσελίδα του
Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr (εξωτερικό αρχείο). Για την υποβολή της αίτησης και
των λοιπών δικαιολογητικών ο υποψήφιος μεταβαίνει αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο
από αυτόν πρόσωπο στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού [ΔΙΠΥ(Ν)], στην έδρα της
οποία βρίσκεται η κατοικία του ή ο τόπος διαμονής του, ώστε να παρουσιαστεί στην Επιτροπή
Παραλαβής Δικαιολογητικών και να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
2. Εφόσον η αίτηση με τα δικαιολογητικά είναι σωστά, παραλαμβάνει από την Επιτροπή βεβαίωση
του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησής του. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό
πρωτοκόλλου της αίτησής του, την Υπηρεσία που κατέθεσε τα δικαιολογητικά και την ημερομηνία
κατάθεσης, διότι με τα στοιχεία αυτά, όταν ανακοινωθούν οι προσωρινοί πίνακες, θα μπορέσει να
μάθει και τον ηλεκτρονικό αριθμό αίτησης που έλαβε προκειμένου να παρακολουθεί τα
αποτελέσματα και τις διαγωνιστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν και που θα αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr
3. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών θα αναρτηθεί προσωρινός πίνακας ικανών και μη ικανών
στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.
4. Ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων γίνονται μόνο αυτοπροσώπως ενώπιον της Επιτροπής
Εντάσεων, η οποία θα εδρεύει στην Αθήνα.
5. Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) (αθλητικές, υγειονομικές, ψυχοτεχνικές δοκιμασίες) θα
διενεργηθούν στην Αττική, οι υποψήφιοι παρουσιάζονται μόνο αυτοπροσώπως, σύμφωνα με το
πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού
Σώματος www.fireservice.gr, και σύμφωνα με το Κεφάλαιο Η της προκήρυξης.
α) Στην Επιτροπή αθλητικών δοκιμασιών είναι απαραίτητη, πέραν της ταυτότητας, και η ιατρική
βεβαίωση για τη συμμετοχή στις αθλητικές δοκιμασίες (εξωτερικό αρχείο). Για την αθλητική
δοκιμασία, οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν κατάλληλη ενδυμασία και υποδήματα της επιλογής
τους και να έχουν εκ των προτέρων προετοιμαστεί κατάλληλα προς αποφυγή τραυματισμών.
Επιπλέον, να μεριμνήσουν οι ίδιοι για τον εφοδιασμό τους με εμφιαλωμένο νερό.
β) Κατά την υγειονομική τους εξέταση, οι υποψήφιοι θα φέρουν το δελτίο υγειονομικής
εξέτασης, συμπληρωμένο για όλες τις ειδικότητες που αναφέρονται σ’ αυτό και θεωρημένο για το
γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων γιατρών, από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου εφόσον
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διενεργήθηκαν εξετάσεις σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ. Επιπλέον, προσκομίζουν, με το δελτίο, τις
εργαστηριακές εξετάσεις, εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το
ονοματεπώνυμο τους) και την ακτινογραφία θώρακος με γνωμάτευση ιατρού ακτινοδιαγνώστη και
το γνωματευμένο ηλεκτροκαρδιογράφημα από ιατρό καρδιολόγο. Εφόσον δεν είναι δυνατή η
εκτύπωση κάποιων εξετάσεων (όπως της ακτινογραφίας), μπορούν να προσκομιστούν σε
ηλεκτρονική μορφή (CD), επί του οποίου επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα αυτοκόλλητο με
το στοιχεία του υποψηφίου και την ημερομηνία εξέτασης. Αν ο υποψήφιος έχει προβλήματα
όρασης, οφείλει να φέρει διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής.
γ) Κατά τη διενέργεια των Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών οι υποψήφιοι, κατά την προσέλευσή τους
οφείλουν να φέρουν γραφική ύλη, δύο (2) σελίδες λευκές Α4, μπλε στυλό, μολύβι, γομολάστιχα και
ξύστρα.
Γενικά:
Οι εξεταζόμενοι προσέρχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τρέχουσες ισχύουσες διατάξεις
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 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
• 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.
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.
Καθ’ όλες τις διαδικασίες του παρόντος διαγωνισμού, στις οποίες απαιτείται η φυσική παρουσία
των υποψηφίων, είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
SARS-CoV-2 (νόσος COVID-19). Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα πρέπει: α) να χρησιμοποιούν, ατομικό
αντισηπτικό, προστατευτική μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή
μάσκα, που είναι υποχρεωμένοι να προμηθευτούν οι ίδιοι και να φέρουν καθ’ όλη τη διάρκεια των
εξετάσεων, μ’ εξαίρεση το χρονικό διάστημα υλοποίησης των αθλητικών δοκιμασιών, β) να
αποφεύγουν το συνωστισμό, κατά το χρόνο αναμονής και τη διαδικασία υλοποίησης των εξετάσεων
και γ) για τον ίδιο λόγο οι υποψήφιοι δεν θα συνοδεύονται από έτερο πρόσωπο και τυχόν πρόσωπα
που έχουν αναλάβει τη μετακίνησή τους, θα τους αναμένουν σε άλλα σημεία, όπου επίσης θα
πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός.
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