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Μαρούσι 19 Απριλίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ταχ. Δνση : Λεωφ. Κηφισίας 37-39
Τ.Κ. 15123 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 213215 7728 - 7698
Email: aps.diap.aap@psnet.gr
Αριθ. πρωτ.: 24474 οικ. Φ.300.1

ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του
Σώματος.

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για το διαγωνισμό πρόσληψης
πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας
(Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) στο Πυροσβεστικό Σώμα».
Ο
Αρχηγός 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) Του π.δ. 18/2022 (A’ 53/14-03-2022) «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, διαδικασία
εισαγωγής και λοιπά θέματα Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων».
2. Την 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. Η υπ’ αριθ. 24475 οικ. Φ.300.2/19-4-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΠΕ46ΝΠΙΘ-ΦΡΞ) Απόφαση Α.Π.Σ. «Κοινοποίηση
τελικών αναμορφωμένων πινάκων υποψηφίων, μετά τις κληρώσεις, για την πρόσληψη πεντακοσίων (500)
Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) στο Πυροσβεστικό Σώμα για
το έτος 2022».

Αποφασίζει
Ορίζεται το πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) του Διαγωνισμού για την πρόσληψη
πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.)
στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2022.
Οι ημερομηνίες παρουσίασης ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών ΠΚΕ ορίζονται με τον παρακάτω
πίνακα ως εξής:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΚΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Α/Α-ΣΕΙΡΑ &
ΑΡ. Η/Υ

ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
(Όσοι υποψήφιοι
(Όσοι υποψήφιοι
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
κριθούν ικανοί στις
κριθούν ικανοί στις
αθλητικές δοκιμασίες
αθλητικές
και στις υγειονομικές
δοκιμασίες)
εξετάσεις)

1η ΟΜΑΔΑ

ΤΡ.
26-04-2022

ΤΕ. 27-04-2022

ΠΕ. 28-04-2022

2η ΟΜΑΔΑ

ΤΕ.
27-04-2022

ΠΕ. 28-04-2022

ΠΑ. 29-04-2022

3η ΟΜΑΔΑ

ΠΕ.
28-04-2022

ΠΑ. 29-04-2022

ΣΑ. 30-04-2022

Εξ αναβολής
Επανεξεταζόμενοι
Αθλητικών
στα Υγειονομικά
Δοκιμασιών

ΠΑ. 29-04-2022 ΣΑ. 30-04-2022

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, οι υποψήφιοι που καλούνται να συμμετάσχουν στις ΠΚΕ
κατανέμονται σε τρεις ομάδες βάσει των πινάκων που επισυνάπτονται σε εξωτερικό αρχείο της
παρούσας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Έδρα της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης ορίζεται το Πυροσβεστικό Επιχειρησιακό Κέντρο
Αττικής (Π.Ε.ΚΕ.) Ριζαρείου και Χρυσοστόμου Σμύρνης Χαλάνδρι (είσοδος από Χρυσοστόμου Σμύρνης)
2. Έδρα της Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών ορίζεται το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
(αμφιθέατρο) κτιριακές εγκαταστάσεις Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
Λεωφόρο Κηφισίας 37-39 Μαρούσι Αττικής.
3. Έδρα των Επιτροπών Αθλητικών Δοκιμασιών για τη διενέργεια των αντίστοιχων αγωνισμάτων
ορίζεται το Ανοικτό Γήπεδο Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου Κ.Α.Ε. (Στάδιο στίβου). Η είσοδος
θα επιτρέπεται ΜΟΝΟ από την οδό Μαυροματαίων 26 Αθήνα – Κυψέλη, Τ.Κ.11362.
4. Ώρα προσέλευσης των υποψηφίων σε κάθε Επιτροπή ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος ορίζεται
η 07:30' π.μ. Το Πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων είναι δεσμευτικό για όλους τους
υποψηφίους. Παρέκκλιση μπορεί να υπάρξει μόνο, εφόσον συντρέξει εξαιρετικό και απρόβλεπτο
γεγονός, π.χ. απεργία μεταφορικών μέσων, αιφνίδια βαριά ασθένεια κ.λπ., το οποίο ο υποψήφιος
οφείλει να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού το αργότερο την ίδια ημέρα
εξέτασής του και να το αποδείξει ενώπιον αυτής επισυνάπτοντας σχετικά έγγραφα, ώστε να
παρασχεθεί η δυνατότητα εξέτασής του σε άλλη ημερομηνία, εντός του καθορισθέντος χρόνου
λειτουργίας των Επιτροπών ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος. Η Επιτροπή Διενέργειας του
3
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Διαγωνισμού δύναται να εισηγηθεί τη μεταβολή του προγράμματος ΠΚΕ για λόγους ασφάλειας ή
ανωτέρας βίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
1. Οι ΠΚΕ είναι ενιαίες και κοινές για όλους τους υποψηφίους. Κάθε υποψήφιος θα εξετάζεται τρεις
(3) ημέρες για την ολοκλήρωση των ΠΚΕ από τις αρμόδιες Επιτροπές ως εξής:
α) Την πρώτη ημέρα, θα υποβληθούν σε αθλητικές δοκιμασίες, ενώπιον των Επιτροπών Αθλητικών
Δοκιμασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν τα κάτωθι αγωνίσματα:
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
ΟΡΙΑ
Τρεις (3) έλξεις σε μονόζυγο.
Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή
βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος σε
50’’
απόσταση εκατό (100) μέτρων.
Δρόμος 100μ.
16΄΄
Άλμα σε μήκος με φόρα
Τουλάχιστον 3,50μ.
Άλμα σε ύψος με φόρα
Τουλάχιστον 1,05μ.
Δρόμος 1000 μ.
4΄ και 20΄΄

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ
Μία (1) προσπάθεια
Μία (1) προσπάθεια
Μία (1) προσπάθεια
Τρεις (3) προσπάθειες
Τρεις (3) προσπάθειες
Μία (1) προσπάθεια

Για την αθλητική δοκιμασία, 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.
i) Στις έλξεις (μονόζυγο) οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναρτώνται στο μονόζυγο από το πρόσθιο
μέρος αυτού έχοντας το εξωτερικό μέρος της παλάμης στραμμένο προς το πρόσωπό τους. Μετά την
πρώτη έλξη, οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με το έδαφος μέχρι το τέλος της
προσπάθειας, ενώ σε κάθε έλξη πρέπει η κάτω γνάθος να ξεπερνάει το ύψος του μονόζυγου και τα
χέρια κατά την κάθοδο να είναι σε θέση πλήρους ανάτασης.
ii) Η μεταφορά των αλτήρων θα πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς
επαφή των αλτήρων με το έδαφος.
iii) Η συμμετοχή των υποψηφίων στις αθλητικές δοκιμασίες γίνεται αποκλειστικά με δική τους
ευθύνη και παρουσιάζονται στις αρμόδιες Επιτροπές Αθλητικών Δοκιμασιών φέροντας υποχρεωτικά
μαζί τους πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση-βεβαίωση* από ΠΑΘΟΛΟΓΟ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ (ιατρούς
Ιδιώτες ή Δημοσίου), περί της δυνατότητάς τους να συμμετάσχουν σε αθλητικές δοκιμασίες.
*Η βεβαίωση συνάπτεται σε εκτυπώσιμη μορφή σε εξωτερικό υπερσύνδεσμο (link) της ιστοσελίδας του
Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr στη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης.

Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις επικρατούσες την
τρέχουσα ημέρα καιρικές και λοιπές συνθήκες, καθώς και τον αριθμό των υποψηφίων.
β) Τη δεύτερη ημέρα, εφόσον κριθούν ικανοί στις αθλητικές δοκιμασίες, θα υποβληθούν σε
υγειονομικές εξετάσεις ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης. Οι υποψήφιοι
παρουσιάζονται αυτοπροσώπως, ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης, προσκομίζοντας
υποχρεωτικά το Υγειονομικό Δελτίο (εκτυπώσιμη μορφή σε εξωτερικό υπερσύνδεσμο (link) της
ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr στη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης) με
τις γνωματεύσεις των ιατρών και τις εξετάσεις εσώκλειστες σε φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου. Οι εξετάσεις, εφόσον δεν μπορούν να
εκτυπωθούν (π.χ. ακτινογραφίες), δύνανται να προσκομισθούν σε ηλεκτρονικό δίσκο (CD), επί του
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οποίου θα επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή το διαγνωστικό κέντρο αυτοκόλλητο με τα
στοιχεία του υποψηφίου και την ημερομηνία εξέτασης.
Η Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης είναι αρμόδια και για τον εκ νέου υπολογισμό του Δ.Μ.Σ. των
υποψηφίων, καθώς και για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων των παρ. 1ε και 1στ. του Κεφαλαίου
Β της (2) σχετικής προκήρυξης. Όσοι υποψήφιοι είναι εκτός των προβλεπόμενων, ανά φύλο, ορίων
του Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) αποκλείονται του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι με προβλήματα
όρασης να φέρουν διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής, καθώς και μέτρηση σωματικού
βάρους για την εξαγωγή του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή
(και εφόσον απαιτείται, την περίμετρο της μέσης - οριζόντια περίμετρος σώματος στο σημείο μεταξύ
του πλευρικού τόξου και της λαγονίου ακρολοφίας). H μέτρηση σωματικού βάρους, γίνεται χωρίς
υποδήματα.
Υποψήφιος που δεν προσκομίσει αυτοπροσώπως στην Υγειονομική Επιτροπή Δελτίο Υγειονομικής
Εξέτασης ή προσκομίσει αυτό ελλιπώς συμπληρωμένο, ή το αποστείλει ταχυδρομικώς, δεν
εξετάζεται, κρίνεται μη ικανός και αποκλείεται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών.
γ) Την τρίτη ημέρα, εφόσον κριθεί ικανός στις αθλητικές και υγειονομικές εξετάσεις θα υποβληθεί
σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες ενώπιον Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών. Κατά τη διενέργεια των
Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει μαζί του στυλό διαρκείας, μολύβι,
γομολάστιχα και ξύστρα.
3. Οι υποψήφιοι προσερχόμενοι ενώπιον των Επιτροπών ΠΚΕ οφείλουν να έχουν μαζί τους την
ταυτότητά του για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Όσοι δεν φέρουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,
δεν θα γίνονται δεκτοί και δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους διεξαγωγής των
διαδικασιών, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με σφραγισμένη
φωτογραφία, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης, εφόσον αυτά φέρουν σχετική
φωτογραφία. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να λάβει μέρος στις προκαταρκτικές εξετάσεις.
4. Τα κινητά τηλέφωνα των υποψηφίων θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα καθ’ όλη τη διάρκεια
της διεξαγωγής των ΠΚΕ. Απαγορεύεται ρητά για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων του
συνόλου των υποψηφίων η ηχογράφηση, η βιντεοσκόπηση ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
καταγραφή μέρους ή του συνόλου των προκαταρκτικών εξετάσεων. Παραβίαση των ανωτέρω
επισύρει αποβολή τους από το χώρο διενέργειας των προκαταρκτικού εξετάσεων, ο υποψήφιος
κρίνεται ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ, πέραν των λοιπών έννομων συνεπειών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Κατά τη διαδικασία του συνόλου υλοποίησης των προκαταρκτικών εξετάσεων, είναι αναγκαία
η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19. Ειδικότερα, οι
υποψήφιοι/ες 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, καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων, με 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.
2. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ : Κατά την είσοδο των υποψηφίων στους χώρους εξετάσεων και σύμφωνα με την
Δ1α/ΓΠ.οικ.22206/15.4.2022 απόφαση με τα ισχύοντα μέτρα (ΦΕΚ Β' 1882/16-04-2022), οι
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υποψήφιοι επιδεικνύουν :
α. Πιστοποιητικό εμβολιασμού σε ισχύ
β. Πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ
γ. Αρνητικό PCR test που διενεργήθηκε εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την ημερομηνία
παρουσίασής τους στο γήπεδο.
δ. Αρνητικό Rapid test που διενεργήθηκε σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ημερομηνία
παρουσίασή τους στο γήπεδο.
Σε περίπτωση αδυναμίας επίδειξης ενός εκ των ανωτέρω πιστοποιητικών σε ισχύ, δε θα
επιτρέπεται η είσοδος.
3. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος covid-19 δεν θα επιτρέπεται η είσοδος του υποψηφίου
στους χώρους διεξαγωγής των εξετάσεων και με μέριμνα της αρμόδιας επιτροπής θα χορηγείται
αναβολή, εντός του ορισθέντος από τις σχετικές διαταγές χρονικού πλαισίου λειτουργίας της. Οι
υποψήφιοι για να έχουν δυνατότητα συμμετοχής τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις μετά την
αναβολή τους, λόγω θετικού αποτελέσματος ανίχνευσης covid-19, θα προσκομίσουν αρνητική
δοκιμασία ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid Test) ή αρνητικό μοριακό έλεγχο (test PCR) για την
εν λόγω λοίμωξη, η οποία θα συνοδεύεται από αντίστοιχη ιατρική γνωμάτευση.
4. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού
Σώματος www.fireservice.gr με δική τους ευθύνη για το παρόν Πρόγραμμα και τυχόν αλλαγές
αυτού.
Η παρούσα αναρτάται σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/ΑΠΣ και στην ιστοσελίδα του ΠΣ
www.fireservice.gr
Ο Δντης Ανθρώπινων Πόρων
Νικόλαος Μιχ. Βλαχόγιαννης
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