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Μαρούσι, 19 Μαΐου 2022

ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

Αριθ. Πρωτ. 30588 οικ. Φ. 200.1

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση υποψηφίων».
ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’ αριθ. 17980 οικ. Φ. 211.5/ 30-03-2020 Απόφαση Αρχηγού Π.Σ. «Προκήρυξη διαγωνισμού για την

πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΑΔΑ: ΩΜΩΒ46ΜΤΛΒ-Π4Ρ).
β) Η υπ’ αριθ. 20024 οικ. Φ. 100.4/ 01-04-2022 Απόφαση Αρχηγού «Συγκρότηση Επιτροπών Πρόσληψης
Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης έτους 2022» (ΑΔΑ: ΨΗ4Κ46ΝΠΙΘ-2ΟΤ).
γ) Το υπ’ αριθ. 28773 οικ. Φ. 211.1/ 12-05-2022 έγγραφο Α.Π.Σ. «Διενέργεια πανελλαδικής πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη τριάντα πέντε (35) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο
Πυροσβεστικό Σώμα από επιτυχόντες-επιλαχόντες διαγωνισμού - Ενημέρωση υποψηφίων».
δ) Το υπ’ αριθ. 30194 οικ. Φ. 211.1/ 18-05-2022 έγγραφο Α.Π.Σ. «Κοινοποίηση αποτελεσμάτων πανελλαδικής
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη τριάντα πέντε (35) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής
απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα από επιτυχόντες-επιλαχόντες διαγωνισμού - Ενημέρωση υποψηφίων».

1. Με την ανωτέρω (δ) σχετική, αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Σώματος www.fireservice.gr και στο
psnet, πίνακας με τους είκοσι εννέα (29) υποψηφίους, που θα κληθούν από την αρμόδια Επιτροπή Πρόσληψης
ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. της ανωτέρω (β) σχετικής για παραλαβή του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης και
παραπομπή σε ιατρούς Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Ιατρείων, Πολυιατρείων, δομών του Εθνικού δικτύου
Υγείας ή άλλων μονάδων Υγείας της χώρας, δημόσιων ή ιδιωτικών σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ της ανωτέρω
(α) σχετικής.
2. Οι Επιτροπές Πρόσληψης ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. της στήλης 5 του Πίνακα Γ΄ της ανωτέρω (δ) σχετικής,
στους τελικούς αναμορφωμένους κυρωμένους πίνακες μετά τις κληρώσεις των οποίων εμφανίζονται οι
προαναφερόμενοι, μέχρι την 21-05-2022 ημέρα Σάββατο και Ω:20.00' να επιδώσουν πρόσκληση εις διπλούν
στους υποψηφίους του προαναφερόμενου πίνακα για παραλαβή του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης την
23-05-2022 ημέρα Δευτέρα από Ω:08.00' μέχρι και Ω:11.00' από την έδρα της ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ..
Διευκρινίζεται, ότι υποψήφιος ο οποίος δεν θα προσέλθει την ανωτέρω ημερομηνία για παραλαβή του Δελτίου
Υγειονομικής Εξέτασης θα θεωρηθεί, ότι παραιτείται του δικαιώματός του για περαιτέρω συμμετοχή στο
διαγωνισμό.
3. Κατ’ εξαίρεση και μόνο για τους υποψηφίους των οποίων ο τόπος διαμονής είναι σε διαφορετικό νομό από
αυτόν της ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. της στήλης 5 του Πίνακα Γ΄ της ανωτέρω (δ) σχετικής,, που είναι επιτυχόντες,
δύνανται να παραλάβουν τόσο την πρόσκληση όσο και το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης από την Π.Υ. του
τόπου διαμονής τους εντός των προθεσμιών που ορίζονται για την παραλαβή αυτών στην παράγραφο 2.
4. Οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν στην έδρα της Επιτροπής Πρόσληψης ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ. της οποίας θα
καλύψουν θέση (ΔΙ.Π.Υ. Δυτ. Αττικής, ΔΙ.Π.Υ. Ανατ. Αττικής, ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λακωνίας, ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κυκλάδων,
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου) την 31-05-2022 ημέρα Τρίτη και Ω:08.00' συμπληρωμένο το δελτίο υγειονομικής εξέτασης
και τις προβλεπόμενες Βεβαιώσεις. Κατ’ εξαίρεση και μόνο για τους υποψηφίους των ΔΙ.Π.Υ. του Νομού
Αττικής, θα προσκομίσουν την 31-05-2022 ημέρα Τρίτη και Ω:08.00' το συμπληρωμένο δελτίο υγειονομικής

εξέτασης στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημία (Μάτσα 32, Κάτω Κηφισιά) στην Επιτροπή
Αναρρωτικών Αδειών Νομού Αττικής.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr).
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