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Αναρτητέα στο Διαδίκτυο 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ 

ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ΜΕ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες: 

 

1) Ιστοσελίδα Πυροσβεστικού Σώματος 

www.fireservice.gr 

 

 

2) Κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες τα τηλέφωνα των οποίων περιέχονται στην άνωθεν 

ιστοσελίδα στο πεδίο «Ευρετήριο Υπηρεσιών»  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

ΜΟΥΡΟΥΖΗ 4 – 106 74  ΑΘΗΝΑ 

 

Αρ. Πρωτ:  50313 Φ. 300.1 

 

Αθήνα,  28  Ιουλίου 2017 

  

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Ως ο Πίνακας Αποδεκτών 

                 

                        «ΑΠΟΦΑΣΗ» 

  

 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, στην Σχολή Ανθυποπυραγών της 

Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, με κατατακτήριες 

εξετάσεις» 

 

 

Ο 

Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος 

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 69 του ν. 4249/2014 (A΄73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του 

Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών 

θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες 

διατάξεις».  

2. Του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α΄122) «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις 

Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής 

Ακαδημίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 69 του ν. 

4249/2014 (A΄73). 

3. Του ν. 2690/1999 (Α΄160) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. Της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄44) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με 

στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις». 

5. Του άρθρου 77 του ν.4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-

Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

6. Του άρθρου 28 του ν.4305/2014 (Α΄ 237) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, 

πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), 

προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων 

Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

7. Του π.δ. 44/2016 (Α΄68) «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες 

υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή 

Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό 

επίπεδο και άλλες διατάξεις». 
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8. Του π.δ. 127/2016 (Α΄226) «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης και διαδικασία 

για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις». 

9. Του π.δ. 174/1983  (Α΄68) «Κανονισμός Πυροσβεστικής Σχολής», όπως ισχύει. 

10. Του π.δ. 210/1992  (Α΄99) «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του 

Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος», όπως ισχύει. 

11. Του π.δ. 101/2012 (Α΄167) «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική Γραμματεία 

Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 

τροποποίηση του π.δ. 215/2007». 

12. Του π.δ. 11/2014 (Α΄17) «Για την κρίση της σωματικής ικανότητας των στρατεύσιμων, αυτών 

που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικότερα», 

όπως ισχύει. 

13. Του π.δ. 123/2016 (Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, 

σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων». 

14. Της υπ’ αριθ. 83345 οικ. Φ.109.1 από 27-01-2017 (Β΄ 307) Κ.Υ.Α. των Υπουργών 

Εσωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία 

διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της 

Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων 

ως Δόκιμων Ανθυποπυραγών». 

15. Της υπ’ αριθ. Φ.1/192329/Β3/13 από 13-12-2013 (Β΄3185) Απόφασης Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». 

16. Της υπ’ αριθ. 158964/Ζ1/16 από 27-09-2016 (Β΄ 3142) Απόφασης Αναπληρώτριας Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και 

Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών». 

17. Του υπ’ αριθ. 2/43390 από 14-06-2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους/Δ-

νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης «Πρόσληψη προσωπικού». 

18. Της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./31/4149 από 04-04-2017 Απόφασης της Επιτροπής της 

Π.Υ.Σ. 33/2006 «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης εκατό τριάντα τριών (133) 

Δόκιμων Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών) και Δόκιμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στις 

αντίστοιχες Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, (Υπουργείο Εσωτερικών), για το έτος 2017». 

19. Της υπ΄αριθ. 27534 οικ.Φ.109.1 (Β΄ 2196) Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το 

ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το 

σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2016-2017», 

20. Το υπ’ αριθ. 173/2017 Πρακτικό με τη Γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής 

Ανθυποπυραγών όπως διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ. 3568 Φ.300.1/18-07-2017 έγγραφο της 

Πυροσβεστικής Ακαδημίας «Εξεταστέα ύλη μαθημάτων κατατακτηρίων εξετάσεων». 

 

 

   Αποφασίζουμε 

 

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και 

Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το 

ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, ως ακολούθως: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

 

1. Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε επτά (7), όπως προέκυψε ως ποσοστό 

είκοσι τοις εκατό (20%) από τις θέσεις που προκηρύχθηκαν με την υπ’ αριθ. 41844  Φ.300.1/28-06-

2017 Απόφαση Α.Π.Σ.  (ΑΔΑ: ΩΤ7Χ465ΧΘ7-Μ21)  «Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού 

για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, 

το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018». 

2. Οι ανωτέρω επτά (7) θέσεις κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία: 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ  ΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΠΤΥΧΙΟ ΘΕΣΕΙΣ 

Ναυπηγών  1 

Μετεωρολογίας 1 

Χημικών Μηχανικών 1 

Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 1 

Μηχανολόγων Μηχανικών 1   

Ψυχολογίας 1 

Νομικής 1 

ΣΥΝΟΛΟ 7 

 

Στο παράρτημα (Η) της παρούσας προκήρυξης αναγράφονται οι Σχολές και τα Τμήματα των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων από τα οποία δύνανται να προέρχονται οι 

υποψήφιοι. 

3.  Η σειρά των κατηγοριών/πτυχίων του ανωτέρω πίνακα κατανομής θέσεων ορίζει και τη σειρά 

προτεραιότητας κατ’ άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ. 127/2016 σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο 

δεν καλύπτεται ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για μία ή περισσότερες 

κατηγορίες/πτυχία, για την συμπλήρωση από επιλαχόντες άλλης κατηγορίας/ πτυχίου.  

4. Οι συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να είναι υποψήφιοι για περισσότερες 

από μία κατηγορίες εφόσον είναι κάτοχοι των αντίστοιχων πτυχίων. Η δηλούμενη σειρά των 

κατηγοριών/πτυχίων στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό, επέχει θέση 

σειράς προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας/πτυχίου, είναι δεσμευτική για τους υποψηφίους και 

δεν μπορεί να μεταβληθεί εκ των υστέρων. 

           

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

1. Οι υποψήφιοι, άνδρες και γυναίκες, πρέπει να έχουν τα προσόντα και προϋποθέσεις και να μην 

εμπίπτουν στα κωλύματα κατάταξης του άρθρου 3 του π.δ. 127/2016 και συγκεκριμένα: 

α. Να είναι Έλληνες πολίτες. 

β. Να μην υπερβαίνουν το 33ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης 

της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των 

υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Δικαίωμα 

συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι γεννηθέντες την 01-01-1984 και μεταγενέστερα. 

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (πτυχίου ή διπλώματος) από τις αναφερόμενες, στο κεφάλαιο Ι 

της παρούσας προκήρυξης, Σχολές ή/και Τμήματα. 
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δ. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν 

απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Η αναβολή στράτευσης δεν νοείται ως απαλλαγή. 

ε. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις 

Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή 

άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας ή λόγους υγείας. 

στ. Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα. 

ζ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική 

επιτροπή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατάταξη στις παραγωγικές Σχολές των 

Ενόπλων Δυνάμεων. Τα νοσήματα, οι παθήσεις και οι βλάβες που καθιστούν έναν υποψήφιο μη 

ικανό για εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθορίζονται βάσει του π.δ. 

11/2014 (Α΄17) όπως ισχύει.  

Στο παράρτημα (Α) της παρούσας προκήρυξης εμφαίνονται, ενδεικτικά, νοσήματα και σωματικές 

ατέλειες που αποκλείουν τους υποψηφίους. 

η. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην 

πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

θ. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, 

λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης 

καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, 

κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην Υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, 

ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 

εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, 

για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Επίσης, να μην έχουν 

παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή 

κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη δια 

βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν εισάγονται στη Σχολή 

Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί 

μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή 

απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα 

παραπάνω εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης. 

Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την 

ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το, κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος, 

διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα. 

ι. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο 

χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους. 

ια. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών. 

ιβ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή 

μερική). 

ιγ. Για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, 

να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν 

απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά. 

Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής 

αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκτός του τίτλου σπουδών για τους τελειόφοιτους, καθώς και 

κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, ενώ τα ανωτέρω κωλύματα ισχύουν για το 

χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό έως 

και την κατάταξη του υποψηφίου. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν και πυροσβεστικοί υπάλληλοι (Πυροσβέστες 

Πενταετούς Υποχρέωσης, Δόκιμοι Πυροσβέστες, Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, 

Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμοι και Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί) ηλικίας μέχρι 33 ετών όπως ορίζεται 
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στην παρ. 1β του παρόντος κεφαλαίου, που έχουν τα απαιτούμενα και για τους ιδιώτες λοιπά 

προσόντα και προϋποθέσεις.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους 

για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: 

α) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο 

υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς.  

β) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Οι υποψήφιοι δηλώνουν σε αυτή ότι: i) έχουν τα προσόντα και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 3 του π.δ. 127/2016 και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου άρθρου, 

(χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών), ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία 

είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή, iii) 

δέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών πριν την εισαγωγή τους στην 

Πυροσβεστική Ακαδημία και iv) συναινούν στην ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων που 

αναφέρουν στην αίτησή τους. 

γ) Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (ή δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας για 

τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας), ή ελλείψει αυτού, 

φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός διαβατηρίου και 

τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου-υποψηφίου. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω 

δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. 

δ) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών κατηγορίας/πτυχίου των προκηρυσσόμενων θέσεων, των 

Σχολών/Τμημάτων της ημεδαπής του παραρτήματος (Η) ή ισότιμου τίτλου σπουδών της 

αλλοδαπής. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να συνυποβάλλουν 

επίσημη μετάφραση αυτών, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας. Όσοι από τους 

υποψηφίους είναι τελειόφοιτοι, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση της οικείας Σχολής ή/και 

Τμήματος από την οποία προκύπτει ότι είναι τελειόφοιτοι και υποχρεούνται να προσκομίσουν τον 

τίτλο σπουδών έως και την κατάταξή τους. Ειδικά οι υποψήφιοι της κατηγορίας/πτυχίου 

Μετεωρολογίας υποβάλλουν: 

 Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. των Σχολών ή Τμημάτων της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 & 

 Διδακτορικό τίτλο σπουδών ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) τουλάχιστον 

ετήσιας διάρκειας των προαναφερόμενων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., στην μετεωρολογία ή στην φυσική 

περιβάλλοντος ή στις ατμοσφαιρικές επιστήμες. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν Μ.Δ.Ε. θα 

πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση της χρονικής διάρκειας αυτού εφόσον δεν αναγράφεται 

στο δίπλωμα.  

2. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι που καλούνται προς κατάταξη υποβάλλουν στην Πυροσβεστική 

Ακαδημία τα δικαιολογητικά της παρ. 7 του κεφαλαίου XII της παρούσας προκήρυξης. 

3. Επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 

(Α.Π.Σ.) θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα για τους εισακτέους του διαγωνισμού: 

α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.  

β. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας, ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη.  

γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ για τους άνδρες εισακτέους. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 

1. Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου II της παρούσας 

προκήρυξης, δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ίδιου κεφαλαίου, εκτυπώνουν στις δύο όψεις ενός 

φύλλου διαστάσεων Α4 (μπρος-πίσω) από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, 

www.fireservice.gr αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, συμπληρώνουν 

http://www.fireservice.gr/
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αυτήν και την υποβάλλουν στις ημερομηνίες από την Παρασκευή 01/09/2017 έως και την 

Δευτέρα 11/09/2017 σε εργάσιμες ημέρες (δεν συμπεριλαμβάνονται τα σαββατοκύριακα). Μετά 

την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της παραπάνω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.   

Στο Παράρτημα (Β) εμφαίνεται η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό 

και οδηγίες συμπλήρωσης αυτής. 

2. Για την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως 

κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και από ώρα 09:00΄ έως ώρα 17:00΄, στην έδρα της 

Πυροσβεστικής  Ακαδημίας, Μάτσα 32, Κάτω Κηφισιά Αττικής, προκειμένου να παρουσιαστούν 

στην Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου Δικαιολογητικών, να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να 

μετρηθεί το ανάστημά τους, να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να παραλάβουν το 

δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα. 

Στο Παράρτημα (Γ) εμφαίνεται σχεδιάγραμμα πρόσβασης στην Πυροσβεστική Ακαδημία. 

Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή 

ταχυδρομικά χωρίς αυτοπρόσωπη εμφάνιση του υποψηφίου στην αρμόδια Επιτροπή ή κατατίθεται 

εκπρόθεσμα ή σε περίπτωση που δεν κατατεθεί κάποιο εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών της 

παρούσας προκήρυξης, δεν γίνεται δεκτή, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται 

υπόψη για το διαγωνισμό. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το 

διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.  

3. Κάθε υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής χωρίς να έχει το 

δικαίωμα να την ανακαλεί ή να μεταβάλλει τα δηλωθέντα σε αυτή στοιχεία μετά την 

πρωτοκόλλησή της. Στην αίτηση αναγράφονται η κατηγορία/πτυχίο στην οποία επιθυμεί ο 

υποψήφιος να συμμετέχει. Σε περίπτωση που δηλώνει περισσότερες κατηγορίες της μίας (εφόσον 

υποβάλλει τα αντίστοιχα πτυχία), η δηλούμενη σειρά τους στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επέχει 

θέση σειράς προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας/πτυχίου στην οποία επιθυμεί να καταταγεί. Η 

σειρά αυτή είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να μεταβληθεί εκ των υστέρων. 

4. Σε περίπτωση επιστροφής των δικαιολογητικών από την πρωτοβάθμια Επιτροπή και ύπαρξης 

αμφισβήτησης επί του αναστήματος, της ηλικίας ή της κατηγορίας/πτυχίου, ο υποψήφιος έχει το 

δικαίωμα να μεταβεί αυτοπροσώπως, κατά τις  ημερομηνίες από την Παρασκευή 08/09/2017 έως 

και την Τετάρτη 13/09/2017 και από ώρα 08:00΄ έως και ώρα 14:00΄ σε εργάσιμες ημέρες (δεν 

συμπεριλαμβάνονται το σαββατοκύριακο), στην δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου 

Δικαιολογητικών που λειτουργεί ομοίως στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Ο υποψήφιος οφείλει να 

προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά με το φωτοαντίγραφο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης στην 

οποία έχει ενσωματωθεί βεβαίωση ελέγχου και επέχει θέση πρακτικού επιστροφής των 

δικαιολογητικών. Η ανωτέρω Επιτροπή επιλύει σε δεύτερο βαθμό τη σχετική διαφορά 

αποφαινόμενη με πράξη της οριστικώς επί της αμφισβητήσεως.  

5. Επισημαίνεται ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των εισακτέων του διαγωνισμού, θα 

ελεγχθούν αυτεπάγγελτα από την Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ. για τη γνησιότητα-

εγκυρότητα αυτών. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 

1. Για την υλοποίηση του διαγωνισμού, συγκροτούνται με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. οι κάτωθι 

Επιτροπές: Διενέργειας Διαγωνισμού, Παραλαβής και Ελέγχου Δικαιολογητικών, Υγειονομικών 

Εξετάσεων, Αθλητικών Δοκιμασιών, Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών, Κατάρτισης Θεμάτων, 

Εξεταστική Επιτροπή, Βαθμολόγησης και Αποσφράγισης, καθώς και Ομάδες Υποστήριξης αυτών. 

Οι ανωτέρω Επιτροπές, με εξαίρεση την Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων, είναι τριμελείς με 

πρόεδρο τον ανώτερο κατά βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων τον αρχαιότερο αξιωματικό. Χρέη 

γραμματέα εκτελεί το νεότερο μέλος εκτός αν άλλως ορίζεται στην απόφαση συγκρότησης. Επίσης 

στην ανωτέρω απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη, η ημερομηνία έναρξης και λήξης των 
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εργασιών των Επιτροπών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Τα πρακτικά που 

συντάσσουν οι Επιτροπές του παρόντος κεφαλαίου πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένα.  

Στο παράρτημα (Δ) της παρούσας προκήρυξης ορίζονται το έργο-αρμοδιότητες των ανωτέρω 

επιτροπών. 

2. Ειδικότερα:  

α. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 
Συγκροτείται Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, με έδρα την Πυροσβεστική Ακαδημία, με 

πρόεδρο ανώτατο αξιωματικό και μέλη ανώτερους αξιωματικούς. Για τη μηχανογραφική 

υποστήριξη της Επιτροπής ορίζεται τριμελής Ομάδα Υποστήριξης. 

β. Επιτροπές Παραλαβής και Ελέγχου Δικαιολογητικών. 
Συγκροτούνται δύο (2) Επιτροπές αποτελούμενες από αξιωματικούς, με έδρα την Πυροσβεστική 

Ακαδημία. Η μία είναι πρωτοβάθμια ενώ η δεύτερη (δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής και 

ελέγχου δικαιολογητικών), εξετάζει οριστικά τις αμφισβητήσεις σε περιπτώσεις επιστροφής των 

δικαιολογητικών των υποψηφίων σύμφωνα με τη παρ. 4 του κεφαλαίου IV της παρούσας 

προκήρυξης. 

γ. Επιτροπή Υγειονομικών Εξετάσεων. 
Συγκροτείται Επιτροπή για τη διενέργεια των υγειονομικών εξετάσεων, με έδρα που καθορίζεται με 

το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ), η οποία απαρτίζεται από υγειονομικούς 

αξιωματικούς-ιατρούς (ΥΙ) του Πυροσβεστικού Σώματος που εξετάζουν και αποφαίνονται για τη 

σωματική ικανότητα και υγειονομική καταλληλότητα των υποψηφίων.  

δ. Επιτροπές Αθλητικών Δοκιμασιών. 
Για τη διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών συγκροτούνται ανά αγώνισμα, Επιτροπές, με έδρα 

που καθορίζεται με το πρόγραμμα των ΠΚΕ. Κάθε μία από αυτές απαρτίζεται από αξιωματικούς 

κατά προτίμηση κατόχους πτυχίου ΤΕΦΑΑ ή προσληφθέντες με την ιδιότητα του αθλητή. Η ομάδα 

Υποστήριξης των ανωτέρω Επιτροπών (συνοδοί αγωνισμάτων) αποτελείται από αθλητές 

υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος. 

ε. Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών. 
 Για τη διενέργεια των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών συγκροτείται Επιτροπή, με έδρα που καθορίζεται 

με το πρόγραμμα των ΠΚΕ, η οποία απαρτίζεται από έναν (1) ανώτερο ή ανώτατο αξιωματικό και 

δύο (2) Ψυχολόγους ή Ψυχιάτρους, που ανήκουν στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι 

Ψυχολόγοι ή Ψυχίατροι δύνανται να προέρχονται και από Υγειονομικούς αξιωματικούς της 

Ελληνικής Αστυνομίας ή των Ενόπλων Δυνάμεων ή από ιατρούς κρατικού νοσοκομείου. 

στ. Υγειονομική Επιτροπή Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 
Συγκροτείται Επιτροπή με έδρα την Πυροσβεστική Ακαδημία, πρόεδρο τον ιατρό που υπηρετεί σε 

αυτήν και μέλη δύο υγειονομικούς αξιωματικούς-ιατρούς (ΥΙ) που υπηρετούν στην Υγειονομική 

Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος. 

ζ.  Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων. 

Συγκροτείται επταμελής Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων, με πρόεδρο τον Διοικητή της Σχολής 

Ανθυποπυραγών και μέλη έξι (6) καθηγητές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας οι οποίοι ανά δύο 

διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο κάθε εξεταζόμενου μαθήματος ή συγγενές γνωστικό 

αντικείμενο. Την ανωτέρω Επιτροπή επικουρεί τετραμελής ομάδα υποστήριξης η οποία 

αποτελείται από υπαλλήλους του Π.Σ. που κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. στο γνωστικό αντικείμενο των 

εξεταζόμενων μαθημάτων ή σε συγγενές γνωστικό αντικείμενο. 

η. Εξεταστική Επιτροπή και Επιτηρητές. 

Συγκροτείται Εξεταστική Επιτροπή και ανάλογα με τον αριθμό των αιθουσών εξέτασης και 

υποψηφίων που συμμετέχουν ορίζονται  Επιτηρητές ως Ομάδα Υποστήριξης της Επιτροπής.  

θ. Επιτροπή Βαθμολόγησης και Αποσφράγισης. 

Συγκροτείται Επιτροπή από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Επικοινωνιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ) 

 

1. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ), οι οποίες περιλαμβάνουν 

υγειονομικές εξετάσεις, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (TESTS), που διενεργούνται με 

μέριμνα του Επιτελείου Α.Π.Σ., εφαρμοζόμενων αναλόγως των άρθρων 6 και 7 του π.δ. 44/2016 

(Α΄ 68). 

2. Οι ΠΚΕ διαρκούν τρείς (3) ημέρες για κάθε υποψήφιο και θα διενεργηθούν στην Αττική. Ο 

ακριβής τόπος, χρόνος και το πρόγραμμα διενέργειας των ΠΚΕ θα καθοριστεί με απόφαση του 

Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού 

Σώματος www.fireservice.gr. Η ενημέρωση των υποψηφίων για τα ανωτέρω γίνεται αποκλειστικά 

με δική τους ευθύνη. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψηφίους, περατώνονται από 

τις αρμόδιες Επιτροπές του Πυροσβεστικού Σώματος, δεσμευτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που 

θα εκδοθεί και θα διενεργηθούν σε αντίστοιχα και κατάλληλα εξεταστικά κέντρα. Οι υποψήφιοι 

που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις και 

παρουσιάζονται ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής.  

3. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής και Ελέγχου 

Δικαιολογητικών για την προαναφερόμενη διαδικασία, καθώς και για την ευθύνη τους να 

λαμβάνουν γνώση των ανακοινώσεων του Πυροσβεστικού Σώματος που αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα www.fireservice.gr σχετικά με το πρόγραμμα των ΠΚΕ και κατατακτηρίων (γραπτών) 

εξετάσεων.  

4. Οι υποψήφιοι που παρουσιάζονται ενώπιον κάθε Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος, 

οφείλουν να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα (ή διαβατήριο ή υπηρεσιακό δελτίο 

ταυτότητας για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας), από το οποίο 

προκύπτει η ταυτοπροσωπία αυτών.  

Στο παράρτημα (Ε) παρατίθενται οδηγίες για την συμμετοχή στις ΠΚΕ. 

5. Οι υποψήφιοι που κρίνονται μη ικανοί σε οποιοδήποτε στάδιο  των ΠΚΕ, δεν συνεχίζουν την 

εξέτασή τους στα υπόλοιπα στάδια. Για αυτούς το αποτέλεσμα της εξέτασης ανακοινώνεται με 

τοιχοκόλληση σχετικού πίνακα στο εξεταστικό κέντρο που κρίθηκαν μη ικανοί. 

6. Οι Επιτροπές Υγειονομικών Εξετάσεων, Αθλητικών Δοκιμασιών και Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών 

αποφαίνονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν προβλέπεται 

επανεξέταση για κανένα λόγο και αποκλείονται των περαιτέρω διαδικασιών. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙI. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

1. Οι υποψήφιοι μετά την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικού 

σημειώματος από την Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου Δικαιολογητικών, οφείλουν να μεταβούν 

αμελλητί σε κρατικό ή στρατιωτικό νοσοκομείο, για να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, οι 

οποίες αναφέρονται στο παραπεμπτικό σημείωμα, στην οικεία στήλη του οποίου, ο αρμόδιος κατά 

περίπτωση ιατρός γνωματεύει για τα αποτελέσματα, θέτοντας την υπογραφή του και τη σφραγίδα 

του. Από τη γραμματεία του νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των 

γνωματευόντων ιατρών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν όλες οι 

υγειονομικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν από ένα δημόσιο νοσοκομείο, δίδεται η δυνατότητα 

στους υποψηφίους να πραγματοποιήσουν αυτές που υπολείπονται σε άλλο δημόσιο νοσοκομείο, 

πάντα όμως με τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των γνωματευόντων ιατρών από τη 

γραμματεία του εκάστοτε νοσοκομείου. 

2. Η ψυχιατρική εξέταση πραγματοποιείται σε κρατικό ή στρατιωτικό νοσοκομείο ή σε κέντρο 

ψυχικής υγείας ή σε κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Για την ψυχιατρική εξέταση οι υποψήφιοι δεν 

απαιτείται να υποβληθούν σε ψυχομετρικό έλεγχο (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ) δεδομένου ότι 

αυτός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών. 

http://www.fireservice.gr/
http://www.fireservice.gr/
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3. Όλες οι υγειονομικές εξετάσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την παραλαβή του δελτίου 

υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικού σημειώματος και πριν την παρουσίαση των υποψηφίων 

στην Επιτροπή Υγειονομικών Εξετάσεων. 

4. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα των ΠΚΕ, ενώπιον της Επιτροπής 

Υγειονομικών Εξετάσεων φέροντας υποχρεωτικά μαζί τους το δελτίο υγειονομικής εξέτασης-

παραπεμπτικό συμπληρωμένο με γνωματεύσεις από όλα τα ιατρικά τμήματα-ειδικότητες που 

αναφέρονται σ’ αυτό και με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των ιατρών από τη γραμματεία 

του νοσοκομείου. Η Επιτροπή αποφαίνεται για τη σωματική ικανότητα και υγειονομική 

καταλληλότητα των υποψηφίων, σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές 

των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού προηγουμένως τους αναστημομετρήσει, μετρήσει το βάρος (χωρίς 

υποδήματα) για να υπολογίσει το Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) και εξετάσει μακροσκοπικά 

(αρτιμέλεια, όψη, θρέψη, ομιλία, κινητικότητα αρθρώσεων).  
5. Υποψήφιος που δεν προσκομίζει στην αρμόδια Επιτροπή δελτίο υγειονομικής εξέτασης-

παραπεμπτικό σημείωμα ή προσκομίζει αυτό ελλιπώς συμπληρωμένο ή μη θεωρημένο, δεν 

εξετάζεται, κρίνεται μη ικανός και αποκλείεται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών. 

6. Η Επιτροπή δύναται να παραγγέλλει την επανεξέταση υποψηφίου από κρατικό ή στρατιωτικό 

νοσοκομείο ρητά κατονομαζόμενο, εφόσον προκύπτουν αμφιβολίες για την υγεία και την άρτια 

σωματική του διάπλαση.  

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙIΙ. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

 

1. Οι υποψήφιοι που κρίθηκαν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις από την αρμόδια Επιτροπή, 

παρουσιάζονται ενώπιον των Επιτροπών Αθλητικών Δοκιμασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα των 

ΠΚΕ, με κατάλληλη αθλητική περιβολή και υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες οι οποίες 

περιλαμβάνουν τα κάτωθι αγωνίσματα: 

α. Δρόμος 100 μ. σε μέγιστο χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια). 

β. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες). 

γ. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και 

το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι). 

δ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες). 

ε. Δρόμος 1.000 μ. σε μέγιστο χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια). 

2. Οι υποψήφιοι που προσέρχονται για να υποβληθούν στις αθλητικές δοκιμασίες αλλά 

παρουσιάζουν εμφανείς ενδείξεις σοβαρής ασθένειας ή φέρουν σοβαρά τραύματα ή κατάγματα ή 

βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια που καθιστά αδύνατη και επικίνδυνη για τους ίδιους τη 

συμμετοχή τους εντός του χρονοδιαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών σύμφωνα με το 

πρόγραμμα των ΠΚΕ, αποκλείονται από αυτές με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής ύστερα από 

επιτόπια εξέταση και έγγραφη βεβαίωση ιατρού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο όποιος 

υποχρεωτικά παρίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών. 

3. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου παρουσιασθεί κώλυμα σε οποιοδήποτε αγώνισμα 

αυτής ή ο υποψήφιος τραυματιστεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, ο τελευταίος υποχρεούται 

να δηλώσει το κώλυμα ή τον τραυματισμό του αμέσως ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και 

δύναται να αιτηθεί εγγράφως την αναβολή της εξέτασης. Η πάθηση – τραυματισμός βεβαιώνεται 

εγγράφως από ιατρό του Πυροσβεστικού Σώματος. Η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της, να 

αναβάλει για μία μόνο φορά (άπαξ) την εξέταση σε άλλο χρόνο (ημέρα και ώρα), όχι όμως πέραν 

του καθορισμένου για τη διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών χρόνο όπως προκύπτει από το 

πρόγραμμα των ΠΚΕ. 

4. Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις αθλητικές δοκιμασίες αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX. ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

 

1. Για τη διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων των υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί στις 

υγειονομικές εξετάσεις καθώς και στις αθλητικές δοκιμασίες από τις αρμόδιες Επιτροπές, 

διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες ήτοι τεστ 

προσωπικότητας που συνίσταται, στη σχεδίαση ανθρώπινης μορφής (Σ.Α.Μ.- draw a person test) 

και αυτοπεριγραφή/ετεροπεριγραφή, καθώς και συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής Ψυχοτεχνικών 

Δοκιμασιών.  

2. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες 

καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η 

αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X. ΙΚΑΝΟΙ-ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

 

1. Με βάση τα αποτελέσματα των ΠΚΕ, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποφαίνεται για την 

ικανότητα ή μη των υποψηφίων για κατάταξη, χωρίς να τους βαθμολογεί και συντάσσει σχετικούς 

πίνακες, οι οποίοι υποβάλλονται στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ.  

α. Οι υποψήφιοι που κρίνονται ικανοί σε όλα τα στάδια των ΠΚΕ, κρίνονται ως ικανοί για 

κατάταξη. 

β. Οι υποψήφιοι που κρίνονται μη ικανοί σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, καθώς και εκείνοι που 

δεν προσήλθαν σε αυτές, κρίνονται ως μη ικανοί για κατάταξη. 

2. Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. κυρώνονται οι ανωτέρω πίνακες, οι οποίοι αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr με μέριμνα της ανωτέρω Διεύθυνσης.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ. ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες (γραπτές) εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι που 

κρίθηκαν ικανοί στις ΠΚΕ. 

2.  Οι κατατακτήριες  εξετάσεις διενεργούνται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών 

στα ακόλουθα τρία (3) μαθήματα: 

α. Στοιχεία Φυσικής και Χημείας. 

β. Δημόσιο Δίκαιο. 

γ. Πολιτική Οικονομία. 

3. Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αττική και θα διαρκέσουν μία (1) ημέρα. Ο 

ακριβής τόπος (εξεταστικό κέντρο), ο αριθμός των αιθουσών εξέτασης και ο χρόνος διενέργειας 

των κατατακτηρίων εξετάσεων θα καθοριστεί με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. η οποία θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr. Η ενημέρωση των υποψηφίων 

γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. 

Στο παράρτημα (ΣΤ) παρατίθενται οδηγίες για την συμμετοχή στις κατατακτήριες (γραπτές) 

εξετάσεις και στο παράρτημα (Ζ) ορίζεται η εξεταστέα ύλη. 

4. Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα 

κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων 

αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων. 

5. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο 

αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του. 

6. Η συνολική διάρκεια των εξετάσεων καθορίζεται σε δύο (2)  ώρες. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται 

να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα από την έναρξη.  

7. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο έντυπο 

απαντήσεων αποκλείουν αυτό από τη βαθμολόγηση. 

http://www.fireservice.gr/
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8. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το έντυπο απαντήσεων και δεν έχει 

δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση των εξετάσεων. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας 

επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία Επιτηρητή. 

9. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, 

τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα 

αντικείμενα, ο Επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο 

εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο 

άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε 

είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται από τις εξετάσεις. 

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή 

ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή 

εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από αυτές. 

10. Στο έντυπο απαντήσεων, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από 

τους Επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των Επιτηρητών κατά 

τρόπο απόλυτο και αδιαφανή. 

11. Οι Επιτηρητές συλλέγουν τα έντυπα απαντήσεων των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην 

Εξεταστική Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους.  

12. Επανεξέταση των υποψηφίων ή αναθεώρηση/αναβαθμολόγηση των εντύπων απαντήσεων δεν 

επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έντυπα απαντήσεών τους το οποίο 

περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους. 

13. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε μάθημα και 

συνολικά από το μηδέν (0) έως και το εξήντα (60). Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με ένα 

(1) βαθμό ενώ λανθασμένη απάντηση ή απουσία απάντησης με μηδέν (0). Ως λανθασμένη 

απάντηση νοείται και η επιλογή περισσοτέρων της μιας απάντησης. Υποψήφιος που συγκεντρώνει 

μικρότερη βαθμολογία των δέκα (10) βαθμών σε οποιοδήποτε από τα τρία μαθήματα, θεωρείται 

αποκλειστέος του διαγωνισμού. Ομοίως αποκλειστέοι του διαγωνισμού θεωρούνται οι υποψήφιοι 

που δεν προσήλθαν στις κατατακτήριες εξετάσεις καθώς και εκείνοι που αποβλήθηκαν από αυτές.  

14. Σε περίπτωση που ισοβαθμούν υποψήφιοι και μετά την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων 

της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992, η σειρά καθορίζεται με κλήρωση. Το πρώτο 

αναγραφόμενο μάθημα στο άρθρο 1 της υπ’ αριθ 83345 οικ. Φ.109.1 από 27-01-2017 Κ.Υ.Α. 

«Στοιχεία Φυσικής και Χημείας» επέχει θέση βασικού μαθήματος. Η κλήρωση είναι δημόσια και 

διενεργείται στην Πυροσβεστική Ακαδημία από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με 

μέριμνα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ., η οποία προσκαλεί με αποδεικτικό επίδοσης 

τους ενδιαφερόμενους να παρευρεθούν. Η μη προσέλευση αυτών δεν αναβάλει την διαδικασία της 

κλήρωσης. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας εισακτέων 

υποψηφίων. 

15. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων συντάσσεται κατ’ αλφαβητική σειρά καθώς και διαιρεμένος ανά 

κατηγορία/πτυχίο, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

και αποστέλλεται στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ. Ο ανωτέρω πίνακας περιλαμβάνει 

και τους αποκλειστέους του διαγωνισμού.  

16. Τα θέματα στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι καθώς επίσης και οι σωστές απαντήσεις 

βάσει των οποίων βαθμολογήθηκαν, αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr. 

17. Οι Επιτροπές Κατάρτισης Θεμάτων, Εξεταστική Επιτροπή, Επιτροπή Βαθμολόγησης και 

Αποσφράγισης καθώς και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποφαίνονται σε πρώτο και 

τελευταίο βαθμό.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΏΝ  

 

1. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις ανά κατηγορία/πτυχίο καλύπτονται από τους υποψηφίους που 

εντάσσονται στον πίνακα επιτυχόντων. Επισημαίνεται ότι εισακτέοι (επιτυχόντες) είναι μόνον όσοι 

υποψήφιοι καλύπτουν κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων 

για τις οποίες εξεδήλωσαν νομίμως προτίμηση και εφόσον έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη 

βαθμολογική βάση των τριάντα (30) βαθμών συνολικά και των δέκα (10) βαθμών για κάθε μάθημα 

ξεχωριστά. Υπέρβαση του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση 

που υποψήφιος είναι εισακτέος σε περισσότερες από μία κατηγορίες/πτυχία, αυτός εισάγεται σε 

εκείνη την κατηγορία/πτυχίο λαμβάνοντας υπόψη τη δηλούμενη από αυτόν σειρά προτίμησης στην 

αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή του. Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν καλύπτεται ο αριθμός των 

προκηρυσσόμενων θέσεων για μία ή περισσότερες κατηγορίες/πτυχία, η συμπλήρωση από 

υποψηφίους άλλης κατηγορίας/πτυχίου γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του 

κεφαλαίου Ι της παρούσας προκήρυξης. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης 

οποιασδήποτε κατηγορίας/πτυχίου η συμπλήρωση γίνεται από τον επιλαχόντα της πρώτης  

κατηγορίας/πτυχίου που αναγράφεται στον πίνακα κατανομής θέσεων (Ναυπηγών) που 

συγκεντρώνει την μεγαλύτερη βαθμολογία στις κατατακτήριες εξετάσεις και σε κάθε περίπτωση 

τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση ανά μάθημα και αν δεν υπάρχει επιλαχόντας, η συμπλήρωση 

πραγματοποιείται από την επόμενη κατηγορία/ πτυχίο (Μετεωρολογίας) κ.ο.κ. μέχρι την κάλυψη 

όλων των προκηρυσσόμενων θέσεων. 

 Οι λοιποί υποψήφιοι που επέτυχαν τουλάχιστον την βαθμολογική βάση ανά μάθημα και δεν είναι 

εισακτέοι, αποτελούν τους επιλαχόντες του διαγωνισμού ανά κατηγορία/πτυχίο.  

2. Βάσει της ανωτέρω παραγράφου συντάσσεται, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, 

πίνακας εισακτέων (επιτυχόντων) διαιρεμένος ανά κατηγορία/πτυχίο και αποστέλλεται στην 

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ. 

3. Ο Αρχηγός Π.Σ. με απόφασή του κυρώνει:  

α. Τον πίνακα αποτελεσμάτων, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος 

www.fireservice.gr. 

β. Τον πίνακα εισακτέων (επιτυχόντων), ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, αναρτάται ομοίως στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος και ισχύει για δύο 

(2) έτη από τη δημοσίευσή του. 

4. Για τους εισακτέους του διαγωνισμού η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ. αναζητά 

αυτεπάγγελτα: 

α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.  

β. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας, ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη.  

γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α΄ για τους άνδρες εισακτέους. 

Η ανωτέρω Διεύθυνση προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας-εγκυρότητας των 

προσκομιζόμενων τίτλων σπουδών.  

Σε περίπτωση  που διαπιστωθεί ότι υποψήφιος στερείται έστω και ενός προς κατάταξη προσόντος ή 

έχει κάποιο κώλυμα κατάταξης τότε διαγράφεται από τον πίνακα επιτυχόντων και αντικαθίσταται 

από επιλαχόντα υποψήφιο. Συγκεκριμένα καλείται ο πρώτος επιλαχών που έπεται του 

διαγραφέντος κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας από τον κυρωμένο πίνακα αποτελεσμάτων της 

αντίστοιχης κατηγορίας/πτυχίου και σε περίπτωση μη ύπαρξης επιλαχόντων της συγκεκριμένης 

κατηγορίας/πτυχίου εφαρμόζεται η παρ. 3 του κεφαλαίου Ι της παρούσας προκήρυξης. Για την 

αντικατάσταση συντάσσεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συμπληρωματικός 

πίνακας εισακτέων ο οποίος κυρώνεται, δημοσιεύεται και αναρτάται σύμφωνα με την παρ. 3 του 

παρόντος κεφαλαίου. 

5. Η Υγειονομική Επιτροπή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας προβαίνει στον έλεγχο των 

επιτυχόντων για χρήση απαγορευμένων ουσιών. Η άρνηση/απουσία υποψηφίου από την εξέταση ή 

η εξαγωγή θετικού αποτελέσματος στον ανωτέρω έλεγχο έχει ως συνέπεια την διαγραφή αυτού από 
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τον πίνακα επιτυχόντων και την αντικατάστασή του από επιλαχόντα υποψήφιο σύμφωνα με την 

διαδικασία της παρ.4 του παρόντος κεφαλαίου. 

6. Οι εισακτέοι στη Σχολή Ανθυποπυραγών διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 

κατατάσσονται στο 5ο εξάμηνο σπουδών (Γ΄έτος-α΄περίοδος) με τον τίτλο του Δόκιμου 

Ανθυποπυραγού. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία κατάταξης καθώς και η 

ημερομηνία παρουσίασης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για την έναρξη της εκπαίδευσης, αφού 

προηγουμένως δώσουν τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητή αυτής. 

7. Οι επιτυχόντες που καλούνται για κατάταξη υποβάλλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία τα εξής 

δικαιολογητικά: 

α. Δελτίο ταυτότητας.  

β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη παραπομπής σε δίκη, περί μη άσκησης ποινικής 

δίωξης και ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

γ. Τον τίτλο σπουδών, μόνο οι υποψήφιοι του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του 

κεφαλαίου III της παρούσας προκήρυξης (τελειόφοιτοι) για τον οποίο η Διεύθυνση Ανθρωπίνων 

Πόρων /Α.Π.Σ. προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας–εγκυρότητας. 

8. Η Πυροσβεστική Ακαδημία, μετά τη λήψη της απόφασης κατάταξης, ενεργεί ως εξής: 

α. Προβαίνει στην κατάταξη των παρουσιαζομένων, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους κατα-

τασσόμενους πρακτικό κατάταξης και αποδοχής του διορισμού τους ως δοκίμων Ανθυποπυραγών 

καθώς και φύλλο Μητρώου και αναφέρει αμέσως στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ. τα 

ονοματεπώνυμα των καταταγέντων και των μη καταταγέντων για οποιονδήποτε λόγο.  

β. Υποβάλλει στην ανωτέρω Διεύθυνση όλα τα δικαιολογητικά κατάταξης των καταταγέντων, τα 

πρωτότυπα των πρακτικών κατάταξης και ορκωμοσίας και τα φύλλα Μητρώου.  

9. Όσοι δεν παρουσιασθούν την ημερομηνία που ορίζεται για κατάταξη, θεωρούνται αυτοδίκαια 

ότι παραιτούνται του σχετικού δικαιώματος, εκτός αν η μη έγκαιρη προσέλευσή τους οφείλεται 

αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Το δικαιολογημένο ή αδικαιολόγητο της καθυστέρησης 

κρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον Αρχηγό Π.Σ. Καθυστέρηση για λόγους ανώτερης βίας δεν 

μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κατάταξης. 

10. Με αιτιολογημένη απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, διαγράφονται από τον 

πίνακα εισακτέων (επιτυχόντων) οι υποψήφιοι που: 

α. Διαπιστώνεται μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών ότι στερούνται έστω και 

ενός προς κατάταξη προσόντος ή δεν προσέρχονται προς κατάταξη μέσα στην οριζόμενη 

προθεσμία. 

β. Παραιτούνται πριν από την είσοδό τους στη Σχολή. Ως παραίτηση θεωρείται και η μη 

παρουσίασή τους στη Σχολή. Παραίτηση επιτυχόντα δεν ανακαλείται. 

11. Για την αντικατάσταση των ανωτέρω ή όσων παραιτηθούν μέσα στον πρώτο μήνα από την 

κατάταξη, αποφασίζει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και αναθέτει στον Αρχηγό Π.Σ. να 

καλέσει άλλους υποψηφίους. Συγκεκριμένα καλούνται οι πρώτοι επιλαχόντες που έπονται των 

καταταχθέντων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας από τον κυρωμένο πίνακα αποτελεσμάτων της 

αντίστοιχης κατηγορίας/πτυχίου και σε περίπτωση μη ύπαρξης επιλαχόντων της συγκεκριμένης 

κατηγορίας/πτυχίου εφαρμόζεται η παρ. 3 του κεφαλαίου Ι της παρούσας προκήρυξης. Η κατάταξη 

αυτών γίνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή 

η κατάταξη υποψηφίου, όταν έχει παρέλθει το ανώτατο όριο, το οποίο αποτελεί λόγο διακοπής της 

φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη Σχολή Ανθυποπυραγών. 

12. Σε περίπτωση που κατά την κατάταξη στη Σχολή Ανθυποπυραγών διαπιστωθεί η κυοφορία 

Δόκιμης Ανθυποπυραγού, αυτή εξέρχεται της Σχολής και καλείται για επαναφοίτηση στην μετά 

τον τοκετό εκπαιδευτική σειρά. Εξερχόμενη επιτυχώς, εντάσσεται στην ίδια επετηρίδα 

Ανθυποπυραγών της εκπαιδευτικής σειράς που ήταν επιτυχούσα. Στην περίπτωση που, καλούμενη 

στην επόμενη σειρά, συντρέχει νέα κύηση, εισάγεται για φοίτηση στη Σχολή, το αργότερο την 
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αμέσως επόμενη εκπαιδευτική περίοδο εφόσον κριθεί ικανή, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την 

αποφοίτησή της εντάσσεται, ανάλογα με τη βαθμολογία της, στον πίνακα των συναδέλφων της με 

τους οποίους αποφοιτά μαζί. Αντίστοιχα ρυθμίζεται και η περίπτωση επιτυχόντος Δόκιμου 

Ανθυποπυραγού, στον οποίο συντρέχει αδυναμία κατάταξης για συγκυριακούς λόγους υγείας. 

13. Δόκιμος Ανθυποπυραγός που εισάγεται στη Σχολή βάσει ψευδών ή ανακριβών 

δικαιολογητικών, εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχει, αποβάλλεται από αυτήν, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου Κανονισμού. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙII. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

1. Η φοίτηση στη Σχολή Ανθυποπυραγών διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 174/1983 όπως ισχύει, 

του Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ανθυποπυραγών και τις κείμενες διατάξεις 

του  Πυροσβεστικού Σώματος. 

2. Δόκιμοι που κατά τη διάρκεια φοίτησής τους απολέσουν κάποιο από τα προς κατάταξη 

προσόντα, εκτός του ορίου ηλικίας ή για πειθαρχικούς λόγους, αποβάλλονται οποτεδήποτε από την 

Πυροσβεστική Ακαδημία σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις.  

3. Οι απόφοιτοι της Σχολής Ανθυποπυραγών υπέχουν υποχρέωση δεκαετούς (10) παραμονής στο 

Π.Σ. μετά την ονομασία τους σε αξιωματικούς, δυνάμει του άρθρου 1 του ν.683/1977, όπως ισχύει. 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.1339/1983, όπως ισχύει. 

4. Όλοι οι κατατασσόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα εγγράφονται στο Γενικό Μητρώο Σώματος, 

το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ.  

5. Τα δικαιολογητικά και τα έντυπα απαντήσεων των υποψηφίων που δεν κατατάχθηκαν, 

διατηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ. για όσο διάστημα έχουν ισχύ 

οι κυρωμένοι πίνακες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά 

για την εκκαθάριση των Αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε διατηρούνται 

μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης. 

6. Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο 54/Α.Π.Σ. καθώς και να 

αποσταλεί στους αποδέκτες αυτής σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών. 

7. Το Γραφείο Τύπου/Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας/Α.Π.Σ., να αποστείλει 

την παρούσα προκήρυξη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον ημερήσιο τύπο. Η ανωτέρω να 

αναρτηθεί και να εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. www.fireservice.gr. 

8. Στην παρούσα προκήρυξη, επισυνάπτονται τα κάτωθι παραρτήματα: 

 Παράρτημα (Α) Νοσήματα και σωματικές ατέλειες που αποκλείουν τους υποψηφίους από τις 

Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 

 Παράρτημα (Β) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και οδηγίες συμπλήρωσης αυτής. 

 Παράρτημα (Γ) Σχεδιάγραμμα πρόσβασης στην Πυροσβεστική Ακαδημία. 

 Παράρτημα (Δ) Έργο-αρμοδιότητες των Επιτροπών. 

 Παράρτημα (Ε) Οδηγίες για την συμμετοχή στις ΠΚΕ.  

 Παράρτημα (ΣΤ) Οδηγίες για την συμμετοχή στις κατατακτήριες (γραπτές) εξετάσεις.  

 Παράρτημα (Ζ) Εξεταστέα ύλη. 

 Παράρτημα (Η) Σχολές και Τμήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών 

Ιδρυμάτων από τα οποία δύνανται να προέρχονται οι υποψήφιοι. 

 Παράρτημα (Θ) Απόσπασμα δελτίου υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικού σημειώματος. 

   

Ο Αρχηγός 

Βασίλειος Π. Καπέλιος 

Αντιστράτηγος ΠΣ 

http://www.fireservice.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Α/Α Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

1. Υπουργείο Εσωτερικών (για ενημέρωση-αποστολή στις Περιφέρειες και στους Δήμους 

της Χώρας) 

2. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

3. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

4. Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

5. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (για διανομή στα κατά τόπους γραφεία 

Ο.Α.Ε.Δ.) 

6. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΓΕΕΘΑ (για ενημέρωση όλων των στρατιωτικών 

νοσοκομείων) 

7. Υπουργείο Υγείας (για την ενημέρωση όλων των δημόσιων νοσοκομείων και των 

Κέντρων Ψυχικής Υγείας της Χώρας, προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα οι 

υποψήφιοι για τις εργαστηριακές και λοιπές υγειονομικές εξετάσεις τους) 

8. Υπουργείο Εξωτερικών (για ενημέρωση των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας 

στο εξωτερικό) 

9. Όλες οι Υπηρεσίες του Σώματος (με την Εγκύκλιο/54 Α.Π.Σ.) 

 

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (με την Εγκύκλιο/54 Α.Π.Σ.) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) 

 

Νοσήματα και σωματικές ατέλειες που αποκλείουν τους υποψηφίους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. 

και Α.Τ.Ε.Ι. από την εισαγωγή μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων στη Σχολή 

Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 
 

1. Τα νοσήματα, οι παθήσεις και οι βλάβες που καθιστούν έναν υποψήφιο μη ικανό για 

εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθορίζονται βάσει του π.δ. 11/2014, 

όπως ισχύει.  

 

2. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

Παχυσαρκία, μεγάλη ιδιοσυστασιακή αδυναμία έξεως, ρευματοειδής αρθρίτιδα, χρόνιες 

αρθρίτιδες, νοσήματα κολλαγόνου, παθήσεις ενδοκρινών αδένων, διαβήτης (π.χ. άποιος ή 

σακχαρώδης), ενεργός φυματίωση οποιουδήποτε οργάνου και υπολείμματα φυματίωσης μετά 

τη θεραπεία, αγκύλωση ή δυσκαμψία αρθρώσεων, παλαιά κατάγματα με ατελή πώρωση, 

παλαιά κατάγματα που φέρουν υλικό οστεοσύνθεσης, ουλές εκτεταμένες, δυσμορφίες που 

δυσκολεύουν τις κινήσεις των άκρων και του κορμού, κ.λ.π. 

 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

Όλες οι συστηματικές παθήσεις του νευρικού συστήματος, υπολείμματα από παλαιές 

μηνιγγίτιδες και εγκεφαλίτιδες, τραυματικές βλάβες και υπολείμματα τραυματικών βλαβών 

του εγκεφάλου (εγκεφαλική θλάση, διάσειση κ.λ.π.), αγγειακές βλάβες και υπολείμματα 

αγγειακών βλαβών του Κ.Ν.Σ., επιληψία, μυϊκές ατροφίες, παραλύσεις ή παρέσεις νεύρων, 

σπασμωδικές ακούσιες μυϊκές συστολές (ΤΙΚ), αναπτυξιακές διαταραχές του εγκεφάλου, 

μυασθένεια, κ.λ.π. 

 

ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

Ψυχωσικές διαταραχές (σχιζοφρενικές, παραληρητικές), μείζονες συναισθηματικές διαταραχές 

(καταθλιπτική διαταραχή, διπολικές διαταραχές), διαταραχές του λόγου (βατταρισμός, 

βραδυγλωσσία κ.λ.π.) νευρωσικές (σωματόμορφες) διαταραχές, εθισμός σε φάρμακα και 

τοξικές ουσίες, διαταραχές προσωπικότητας (σχιζοειδική, σχιζοτυπική, αντικοινωνική, 

ιδεοψυχαναγκαστική κ.λ.π.), ψυχοσεξουαλικές διαταραχές και διαταραχές ταυτότητος φύλου, 

νοητική υστέρηση, διάφορες αναπτυξιακές διαταραχές, διαταραχές της μάθησης με έναρξη 

στην παιδική ηλικία, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία, κ.λ.π. 

 

ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

Ακμή πολύμορφη με αποστήματα, αιμαγγειώματα έστω και περιορισμένα που εντοπίζονται 

στο πρόσωπο ή μεγάλα αιμαγγειώματα στο κορμό, γυροειδής αλωπεκία οξυτενή κονδυλώματα 

πολύ εκτεταμένα, χρόνια κνίδωση, λεύκη σε ακάλυπτα μέρη του σώματος, ψωρίαση, σπίλοι 

εκτεταμένοι του προσώπου ή που από τη θέση τους υπόκεινται σε πιέσεις ή τριβές, ουλές και 

χρόνια εξανθήματα στο πρόσωπο που προκαλούν έντονη δυσμορφία, κ.λ.π. 

 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΟΗΣ 

Έκδηλη δυσμορφία των πτερυγίων και των δύο ώτων ή ολική απώλεια του ενός πτερυγίου, 

απλή ξηρά διάτρηση του τυμπανικού υμένα, συγγενείς ή επίκτητες αποφράξεις του ενός ή και 

των δύο ακουστικών πόρων, λαβυρινθικός ίλιγγος, βαρηκοΐα μονόπλευρος ή αμφίπλευρη 

κρινόμενη ανάλογα με την ακουστική οξύτητα, κ.λ.π. 
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ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη ακουστική οξύτητα και η επιτρεπόμενη απώλεια δεν 

πρέπει να ξεπερνά για κάθε αυτί τα 20 (dΒ) στις συχνότητες 500-1000- 2000 Ηz και από 3000-

4000-6000 Ηz η συνολική απώλεια να μην ξεπερνά τα 180 (dΒ) και στα δύο (2) αυτιά. 

 

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ-ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Παραμορφώσεις και δυσμορφίες του προσώπου, παλαιά κατάγματα των γνάθων που 

εμποδίζουν τη μάσηση, παθήσεις της κροταφογναθικής άρθρωσης, εκτεταμένος 

προγναθισμός, κ.λ.π. 

 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ 

Εκτεταμένες βλάβες και δυσλειτουργίες βλεφάρων, πτώση του ενός ή και των δύο βλεφάρων, 

βλεφαρόσπασμος του ενός ή και των δύο οφθαλμών, νυσταγμός ή νυσταγμοειδείς κινήσεις 

ματιών, στραβισμός, έλλειψη του φακού, αστιγματισμός ανώτερος από 5 διοπτρίες, 

δυσχρωματοψία εφ’ όσον δεν διακρίνονται τα βασικά χρώματα, εξόφθαλμος, γλαύκωμα, κ.λ.π. 

Οπτική οξύτητα: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 10/10 χωρίς ή με διόρθωση 

στον κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις έξι (6) σφαιρικές 

διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο). 

Ως σφαιρικό ισοδύναμο καθορίζεται το άθροισμα σφαίρας συν το ήμισυ του κυλίνδρου. 

Η επιτυγχανόμενη διόρθωση εκτιμάται σε όλες τις περιπτώσεις με κλασικά γυαλιά και όχι με 

φακούς επαφής. 

 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΡΙΝΟΣ 

Στένωση και των δύο ρινικών κοιλοτήτων που εμποδίζουν μέτρια την αναπνοή, διάτρηση του 

ρινικού διαφράγματος, χρόνια ατροφική ρινίτιδα, κάθε διαταραχή της όσφρησης, κιρσοί και 

άλλες βλάβες της ρινός που προκαλούν επανειλημμένες ρινορραγίες, κ.λ.π. 

 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΑΙΜΟΥ - ΛΑΡΥΓΓΑ 

Ραιβόκρανο, αλλοιώσεις της φωνής, αφωνία οιασδήποτε αιτιολογίας, κ.λ.π. 

 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΦΑΡΥΓΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 

Τραυματικές ή παθολογικές στενώσεις, εκκολπώματα, γαστροοισοφαγική παλινδρομική 

νόσος, κ.λ.π. 

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ - ΧΕΙΛΕΩΝ 

Λυκόστομα έστω και μικρό και μετά από επιτυχημένη εγχείρηση, λαγώχειλος έστω και 

περιορισμένος, απώλεια δοντιών όταν εμποδίζει τη μάσηση, εκτεταμένες ρικνωτικές και 

δύσμορφες ουλές του στόματος, βλάβες της γλώσσας που δυσκολεύουν την ομιλία, τη μάσηση 

και την κατάποση, κ.λ.π. 

 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ 

Συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες στη διάπλαση του θώρακα, που ελαττώνουν τη 

χωρητικότητα και προκαλούν μείωση της αναπνευστικής λειτουργίας, ξένα σώματα στο κύτος 

του θώρακα, υπολείμματα πλευρίτιδας, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βρογχικό 

άσθμα, βρογχιεκτασίες, ατελεκτασίες, αυτόματος ιδιοπαθής πνευμονοθώρακας, αερώδεις 

κύστεις πνεύμονα, διαφραγματοκήλη, κ.λ.π. 
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ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

Συγγενείς παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, επίκτητες βαλβιδικές παθήσεις της 

καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, πρόπτωση μιτροειδούς, χειρουργημένες ή επίκτητες 

παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, μυοκαρδιοπάθειες πρωτοπαθείς ή 

δευτεροπαθείς οποιουδήποτε τύπου, περικαρδίτιδες υποτροπιάζουσες, διαταραχές του 

καρδιακού ρυθμού και της αγωγής του ερεθίσματος, αρτηριακή υπέρταση έστω και μικρού 

βαθμού, διγλώχιν αορτική βαλβίδα, μόνιμος κολποκοιλιακός αποκλεισμός οποιουδήποτε 

βαθμού ή πλήρης αποκλεισμός δεματίου του Ηis, σύνδρομο Wolf-Parkinson-White, 

περιορισμένοι κιρσοί χωρίς λειτουργικές διαταραχές, αραιές έκτακτες συστολές, σύνδρομο 

νοσούντος φλεβοκόμβου, μόνιμη τέλεια αρρυθμία, κ.λ.π. 

 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΣ 

Οι κήλες των προσθίων ή των πλαγίων κοιλιακών τοιχωμάτων ή του πυελικού εδάφους χωρίς 

επιτυχή χειρουργική επέμβαση που προκαλούν λειτουργικές διαταραχές, βουβωνοκήλες με 

σύστοιχη ατελή κάθοδο του όρχεως, προηγηθείσες εγχειρήσεις για πεπτικό έλκος, 

υποτροπιάζοντα πεπτικά έλκη, ελκώδης κολίτιδα, χρόνιες ειδικές και μη κολίτιδες ακόμη και 

με ήπια συμπτώματα που δεν ανταποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία, νόσος Crohn, 

μετατραυματική σπληνεκτομή, μεγαλοσπληνία, κίρρωση ήπατος, χρόνιες ηπατίτιδες, 

ασυμπτωματική χολολιθίαση, ιδιοπαθής έμμεση υπερχολερυθριναιμία, κ.λ.π. 

 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Βαριές ή μέτριες αναιμίες ακαθόριστης αιτιολογίας, κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες, 

μεγαλοβλαστικές αναιμίες, ετεροζυγωματικές μορφές μεσογειακών συνδρόμων όταν 

συνοδεύονται από αιμολυτική αναιμία μέτριας βαρύτητας, διαταραχές των αιμοπεταλίων 

(θρομβοπάθειες), μυοσφαιρινουρία από κόπωση, λεμφώματα (σε ενέργεια ή πρόσφατη 

ύφεση), λευχαιμίες, αιμορραγικές θρομβωτικές διαθέσεις, κ.λ.π. 

 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 

Αγκυλωτική σπονδυλοαρθρίτιδα, επίμονη χρόνια οσφυαλγία, σκολίωση ή λόρδωση ή κύφωση 

της σπονδυλικής στήλης μετρίου βαθμού και άνω, συμπιεστικό κάταγμα σώματος έστω και 

ενός μόνο σπονδύλου που αφορά λιγότερο από το 25% του ύψους του και που χρονολογείται 

από έτους περίπου, αυχενική πλευρά με λειτουργικές διαταραχές, σύνδρομο σκαληνών μυών 

με λειτουργικές διαταραχές, πλευροκλειδικό σύνδρομο με λειτουργικές διαταραχές, 

ραιβόκρανο συγγενές ή επίκτητο, σπονδυλολίσθηση με λειτουργικές διαταραχές, καλοήθεις 

όγκοι Σ.Σ., χειρουργηθείσα κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου ή κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου με 

λειτουργικές διαταραχές, κ.λ.π. 

 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ 

Νεφρεκτομή από οποιαδήποτε αιτία, μονήρης νεφρός, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, νεφρωσικό 

σύνδρομο, χρονία σπειραματονεφρίτιδα, συγγενείς και επίκτητες ανωμαλίες νεφρών και 

ουρητήρων, λιθίαση νεφρών και ουρητήρων, πολυκυστική νόσος των νεφρών, μεταμόσχευση 

νεφρού, κ.λ.π. 

 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ 

Συγγενείς ή επίκτητες παθήσεις της ουροδόχου κύστης με λειτουργικές διαταραχές, λίθοι - 

θηλώματα - κακοήθη νεοπλάσματα ουροδόχου κύστης, κ.λ.π. 
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ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΗΘΡΑΣ – ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Επισπαδίας ή υποσπαδίας, κρυψορχία ή εκτοπία του ενός όρχεως όταν ο άλλος παραμένει 

υγιής, η συγγενής ή επίκτητη έλλειψη του ενός όρχεως για οποιαδήποτε αιτία, ενώ ο άλλος 

παραμένει υγιής, κ.λ.π. 

 

 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ 

Κάθε συγγενής ή επίκτητη ανωμαλία, ως προς τον αριθμό το σχήμα και τις σχέσεις των μελών 

(επιμήκυνση, βράχυνση πάνω από 3 εκατ., βλαισότητα, ραιβότητα ψευδάρθρωση) εάν 

επιφέρει φανερή δυσμορφία ή δυσκολία των λειτουργιών αυτών, καθ' έξιν εξάρθρημα του 

ώμου, πλατυποδία με βλαισότητα του ποδιού και λειτουργικές διαταραχές, έλλειψη ή 

αγκύλωση του αντίχειρα, έλλειψη ή αγκύλωση του δείκτη, απώλεια του μεγάλου δακτύλου 

του ποδιού, κ.λ.π. 

 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

Διαταραχές εμμήνου ρύσεως που ανταποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία και προκαλούν 

λειτουργικές διαταραχές, οξείες και χρόνιες παθήσεις των εξαρτημάτων (σάλπιγγες και 

ωοθήκες), ενδομητρίωση με λειτουργικές διαταραχές, απλή υστερεκτομή, μαστεκτομή, 

σημαντική ιδιοπαθής υπερτρίχωση, συρίγγια, κυστεοκολπικά, ουρηθροκολπικά, ορθοκολπικά 

μετά από αποτυχία χειρουργικής επέμβασης, ακράτεια ούρων από υπερένταση μετά από την 

αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας, κ.λ.π. 

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ). 

Ως ΔΜΣ νοείται το πηλίκο του σωματικού βάρους (Β) των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς 

το τετράγωνο του αναστήματός τους (Α) σε μέτρα (ΔΜΣ=Β/Α
2
). 

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ΔΜΣ μεταξύ 19 - 27. 

Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν ΔΜΣ μεταξύ 18 - 26. 

 

Παράδειγμα: Υποψήφιος με ύψος 1,78 μέτρα και βάρος 90 κιλά έχει Δ.Μ.Σ: 90/(1,78Χ1,78) =  

28,41 (εκτός ορίων). 

 

ΚΥΗΣΗ 

Οι υποψήφιες που τυχόν ευρίσκονται σε κατάσταση κύησης, προς αποφυγή επιπλοκών στο 

κυοφορούμενο έμβρυο, οφείλουν να ενημερώνουν τον εξεταστή ιατρό πριν υποβληθούν σε 

ακτινολογικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνεται στην υποχρεωτική για όλους τους υποψηφίους 

υγειονομική εξέταση καθώς και τον γυναικολόγο για τη γνωμάτευση περί δυνατότητας 

συμμετοχής στις αθλητικές δοκιμασίες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) 

 

Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και οδηγίες συμπλήρωσης αυτής. 
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Η ανωτέρω αίτηση –υπεύθυνη δήλωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού 

Σώματος : www.fireservice.gr από όπου μπορείτε να την εκτυπώσετε (μπρος-πίσω). 

Για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής και Ελέγχου Δικαιολογητικών. 

http://www.fireservice.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ) 

 

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στην Πυροσβεστική Ακαδημία 

 

 

 

 
 

 

Διεύθυνση: Μάτσα 32, θέση Καλυφτάκη, Κάτω Κηφισιά Αττικής. 

 

Τηλεφωνικό Κέντρο 2106265000, 2106265100. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Δ) 

 

Έργο-αρμοδιότητες των Επιτροπών 

 

1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού:  

α. Συντονίζει, εποπτεύει και  παρέχει  πληροφορίες, κατευθύνσεις και διευκρινήσεις στις λοιπές 

Επιτροπές του παρόντος παραρτήματος. Επιλύει οποιοδήποτε διαδικαστικό πρόβλημα που τυχόν 

ανακύψει κατά την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων, κατά τη διάρκεια των ΠΚΕ και 

κατατακτηρίων εξετάσεων, μεριμνά για την αδιάβλητη διενέργεια του διαγωνισμού και ενημερώνει 

το Επιτελείο Α.Π.Σ για κάθε θέμα που αφορά το διαγωνισμό. Στο πλαίσιο των ανωτέρω παρίσταται 

μέλος της Επιτροπής στο χώρο παραλαβής των αιτήσεων, στα εξεταστικά κέντρα που διεξάγονται 

οι Π.Κ.Ε. καθώς και οι γραπτές εξετάσεις. Εισηγείται στον Διοικητή της Πυροσβεστικής 

Ακαδημίας την μεταβολή του προγράμματος Π.Κ.Ε. για λόγους ασφάλειας ή ανωτέρας βίας.  

β. Συλλέγει και επεξεργάζεται τα έγγραφα που αποστέλλονται από τις λοιπές Επιτροπές, ελέγχει τα 

δικαιολογητικά, μεριμνά για τη συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων και 

ευθύνεται για την εισαγωγή και τον έλεγχο ορθής ενημέρωσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής που 

λειτουργεί ειδικά για το διαγωνισμό.     

γ. Συντάσσει πίνακες υποψηφίων για τους οποίους παρελήφθησαν τα δικαιολογητικά από τις 

αρμόδιες Επιτροπές, ήτοι: 

 Συγκεντρωτικό πίνακα υποψηφίων (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) οι οποίοι πρόκειται 

να υποβληθούν σε ΠΚΕ που περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων κατ’ 

αλφαβητική σειρά και την κατηγορία/πτυχίο. Ο ανωτέρω πίνακας αποστέλλεται στην 

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ. η οποία μεριμνά για την ανάρτησή του στην 

ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr και συνεργάζεται με την 

Πυροσβεστική Ακαδημία για την έκδοση του προγράμματος Π.Κ.Ε.  

 Ημερήσιους πίνακες υποψηφίων για τις Επιτροπές, Υγειονομικών Εξετάσεων, Αθλητικών 

Δοκιμασιών και Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών (Επιτροπές ΠΚΕ). Οι ημερήσιοι πίνακες 

περιλαμβάνουν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων (ονομαστικές καταστάσεις κατά 

αλφαβητική σειρά) που θα εξεταστούν-δοκιμαστούν από την εκάστοτε Επιτροπή σε 

συγκεκριμένη ημέρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα των ΠΚΕ. 

 Οι εν λόγω πίνακες περιλαμβάνουν και τους υποψηφίους που παραπέμφθηκαν για 

επανεξέταση (από την Επιτροπή Υγειονομικών Εξετάσεων) και εκείνων που έλαβαν 

αναβολή εξέτασης (από Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών). 

 Οι πίνακες αυτοί συντάσσονται καθημερινά, αφορούν στην επόμενη ημέρα των ΠΚΕ και 

παραδίδονται στις αντίστοιχες Επιτροπές. 

δ. Παραλαμβάνει από τις Επιτροπές ΠΚΕ τους συμπληρωμένους ημερήσιους πίνακες υποψηφίων 

με τα αντίστοιχα πρακτικά και τα λοιπά έγγραφα αυτών. 

ε. Συντάσσει  με πρακτικό πίνακες σύμφωνα με το κεφάλαιο X της παρούσας προκήρυξης ήτοι: 

 Πίνακα ικανών προς κατάταξη υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα των 

υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά.  

 Πίνακα μη ικανών προς κατάταξη υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα 

των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά.  

Οι ανωτέρω πίνακες διαβιβάζονται (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), στην Διεύθυνση 

Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ. 

http://www.fireservice.gr/
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στ. Συντάσσει ανά αίθουσα εξέτασης, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και των 

διατιθέμενων χώρων, την κατάσταση των υποψηφίων και τα έντυπα απαντήσεων τα οποία  

παραδίδει στην Εξεταστική Επιτροπή μαζί με το αναγκαίο γραφικό υλικό (αυτοκόλλητο αδιαφανές 

χαρτί, κλπ), για την διενέργεια των κατατακτηρίων (γραπτών) εξετάσεων.  

ζ. Παραλαμβάνει από την Εξεταστική Επιτροπή τον οπτικό δίσκο (CD) που περιλαμβάνει τα 

σαρωμένα έντυπα απαντήσεων.  

η.  Παραλαμβάνει από την Επιτροπή Βαθμολόγησης και Αποσφράγισης τα βαθμολογημένα έντυπα 

απαντήσεων και τον οπτικό δίσκο (CD) με περιεχόμενο τις βαθμολογίες των υποψηφίων.  

θ. Προβαίνει στην άρση ισοβαθμιών σύμφωνα με την παρ. 14 του κεφαλαίου XI της παρούσας 

προκήρυξης.  

ι. Συντάσσει με πρακτικό πίνακες ως εξής: 

 Αποτελεσμάτων κατά αλφαβητική σειρά υποψηφίων και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας 

σύμφωνα με την παρ. 15 του κεφαλαίου XI της παρούσας προκήρυξης. 

 Εισακτέων διαιρεμένος ανά κατηγορία/πτυχίο, ο οποίος περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα 

των επιτυχόντων υποψηφίων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του κεφαλαίου XII. 

Οι ανωτέρω πίνακες (έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής), διαβιβάζονται αυθημερόν στην 

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ.  

ια. Συντάσσει με πρακτικό συμπληρωματικό πίνακα εισακτέων εκ των επιλαχόντων του 

διαγωνισμού για την κάλυψη κενούμενων θέσεων σύμφωνα με τις παρ. 4, 5 και 11 του κεφαλαίου 

ΧΙΙ της παρούσας προκήρυξης, ο οποίος διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ. 

ιβ. Υποβάλλει στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ., τα πρακτικά που συντάσσει καθώς και 

όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται σε αυτήν από τις λοιπές Επιτροπές συμπεριλαμβανομένων των 

αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά όλων των υποψηφίων. 

ιγ. Η αλληλογραφία πραγματοποιείται μέσω του Α.Π.Σ./Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Τμήμα 

Γραμματείας και Αρχείου. 

 

2. Οι Επιτροπές Παραλαβής και Ελέγχου Δικαιολογητικών :   

α. Ταυτοποιούν τον υποψήφιο, μετρούν το ανάστημά του (χωρίς υποδήματα) και εισάγουν αυτό 

(αριθμητικώς και ολογράφως), την ημερομηνία γέννησης καθώς και την κατηγορία/πτυχίο, στα 

αντίστοιχα πεδία της βεβαίωσης ελέγχου που έχει ενσωματωθεί στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, 

βεβαιώνοντας ότι πληροί ή δεν πληροί ανάλογα, τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις αναστήματος, 

ηλικίας και κατηγορίας/πτυχίου.  

β. Ελέγχουν την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών, καθώς και την πληρότητα και την 

ορθή σύνταξη της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης. Στη συνέχεια, επικολλάται φωτογραφία που 

σφραγίζεται από την Υπηρεσία και ο υποψήφιος αφού ελέγξει τα στοιχεία που δηλώνονται σε 

αυτήν, την υπογράφει και θέτει το ονοματεπώνυμό του ολογράφως ενώπιον της Επιτροπής η οποία 

βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής. Οι εν λόγω Επιτροπές χορηγούν στον υποψήφιο τον αριθμό 

πρωτοκόλλου που αναγράφεται στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. 

γ. Εισάγουν τα στοιχεία της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης στα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής 

εφαρμογής και επιβεβαιώνουν την ακρίβεια της καταχώρησης. 

δ. Επιστρέφουν τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους που δεν πληρούν τις συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις αναστήματος ή/και ηλικίας ή/και κατηγορίας/πτυχίου με φωτοαντίγραφο της 

αιτήσεως-υπεύθυνης δήλωσης, χωρίς να χορηγούν δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό 

σημείωμα. Η βεβαίωση ελέγχου επέχει θέση πρακτικού επιστροφής. Ενημερώνουν αυθημερόν την 

ηλεκτρονική εφαρμογή για το λόγο επιστροφής των δικαιολογητικών, όπως βεβαιώνεται στο 

ανωτέρω πρακτικό.  

ε. Οι υποψήφιοι που αμφισβητούν την απόφαση της Επιτροπής για την επιστροφή των 

δικαιολογητικών τους δύνανται να αποταθούν στην δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής και 

Ελέγχου δικαιολογητικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η οποία  επιλύει σε δεύτερο 

βαθμό τη σχετική διαφορά αποφαινόμενη με πράξη της οριστικώς επί της αμφισβητήσεως. Ο 
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υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που επεστράφησαν με το 

φωτοαντίγραφο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης στην οποία έχει ενσωματωθεί βεβαίωση ελέγχου 

της πρωτοβάθμιας Επιτροπής. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αναστήματος, για την εξακρίβωση 

αυτού η δευτεροβάθμια Επιτροπή προβαίνει σε επανειλημμένες μετρήσεις του αναστήματος του 

υποψηφίου (χωρίς υποδήματα) σε διαφορετικές ημέρες (τουλάχιστον δύο) και σε πρωινές ώρες, 

κατά τις οποίες το ύψος του ανθρωπίνου σώματος δεν μειώνεται. Στη συνέχεια προβαίνει στις 

λοιπές ενέργειες της Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Δικαιολογητικών.  

στ. Για τους υποψηφίους που έχουν το απαιτούμενο ανάστημα, όριο ηλικίας και κατηγορία/πτυχίο, 

χορηγούν δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα, στο οποίο επικολλάται 

φωτογραφία που σφραγίζεται από την Υπηρεσία και δίνουν προφορικές οδηγίες για τις ΠΚΕ και τις 

κατατακτήριες εξετάσεις.   

ζ. Αποστέλλουν όλα τα παραληφθέντα δικαιολογητικά και λοιπά σχετικά έγγραφα στην Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού. 

η. Οι Επιτροπές Παραλαβής και Ελέγχου Δικαιολογητικών παρέχουν διευκρινίσεις και 

πληροφορίες στους υποψηφίους και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα απευθύνονται στην Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού. Επισημαίνουν την υποχρέωση των υποψηφίων να είναι ενήμεροι 

σχετικά με το πρόγραμμα των ΠΚΕ και κατατακτηρίων (γραπτών) εξετάσεων. Σε καμία περίπτωση 

δεν παραπέμπονται οι υποψήφιοι στην τελευταία, ούτε στο Επιτελείο Α.Π.Σ. 

Οι επιφορτισμένοι με την αναστημομέτρηση υπάλληλοι πέραν τυχόν ποινικών ευθυνών τους 

ελέγχονται και πειθαρχικά για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους. 

 

3. Η Επιτροπή Υγειονομικών Εξετάσεων: 

α. Παραλαμβάνει τον ημερήσιο πίνακα υποψηφίων από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, 

ταυτοποιεί τους υποψηφίους στο εξεταστικό κέντρο, παραλαμβάνει από αυτούς το συμπληρωμένο  

δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα με τα συνοδευτικά έγγραφα των 

παρακλινικών εξετάσεων, προβαίνει στην αναστημομέτρηση και μέτρηση βάρους (χωρίς 

υποδήματα) και ακολούθως στον υπολογισμό του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), αναγράφοντας τα 

παραπάνω στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία του δελτίου αυτού. 

β. Αποφαίνεται με πρακτικό που ενσωματώνεται στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό 

σημείωμα, για την ικανότητα ή μη κάθε υποψηφίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 11/2014  και 

στο κεφάλαιο VII της παρούσας προκήρυξης και διαπιστώνει την απουσία όσων δεν προσήλθαν την 

ημέρα εξέτασης. Ως μη ικανοί κρίνονται οι υποψήφιοι για τους οποίους αποφάνθηκε η Επιτροπή ότι 

είναι σωματικά μη ικανοί ή/και υγειονομικά μη κατάλληλοι, όσοι παρουσιάστηκαν και δεν 

προσκόμισαν δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό ή προσκόμισαν αυτό ελλιπώς 

συμπληρωμένο-θεωρημένο, όσοι υπέβαλαν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό αλλά 

διέκοψαν-αποχώρησαν πριν την αναστημομέτρηση ή τη μακροσκοπική εξέταση καθώς και εκείνοι 

που δεν έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα ή ΔΜΣ. 

γ. Η εν λόγω Επιτροπή δύναται να παραγγέλλει με πρακτικό επανεξέτασης-παραπεμπτικό 

σημείωμα, την επανεξέταση υποψηφίου από κρατικό ή στρατιωτικό νοσοκομείο ρητά 

κατονομαζόμενο στο παραπεμπτικό σημείωμα, εφόσον προκύπτουν αμφιβολίες για την υγεία και 

άρτια σωματική του διάπλαση. Στο παραπεμπτικό ορίζεται η ημερομηνία επανεξέτασης από την 

Επιτροπή, η οποία δεν μπορεί να είναι σε χρόνο μεταγενέστερο από την τελευταία ημερομηνία που 

λειτουργεί η Επιτροπή σύμφωνα με το πρόγραμμα των ΠΚΕ και συντάσσεται εις διπλούν όπου το 

ένα επιδίδεται με αποδεικτικό στον υποψήφιο.  

δ. Συμπληρώνει τον ημερήσιο πίνακα υποψηφίων όπου δίπλα σε κάθε υποψήφιο θέτει τον 

αντίστοιχο κωδικό (0 για τους ικανούς, 1 για τους μη ικανούς, 2 για τους υποψηφίους που δεν 

προσήλθαν και 3 για εκείνους που έχει παραγγελθεί επανεξέταση με παραπεμπτικό). 

ε. Συντάσσει ημερήσιο πίνακα μη ικανών υποψηφίων, τον οποίο τοιχοκολλά, με αποδεικτικό στο 

εξεταστικό κέντρο. 

στ. Αποστέλλει αυθημερόν, όλα τα ανωτέρω, στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με πρακτικό. 
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ζ. Παρέχει πληροφορίες και διευκρινήσεις στους υποψηφίους για θέματα αρμοδιότητάς της και για 

οποιοδήποτε σχετικό θέμα απευθύνεται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Σε καμία 

περίπτωση δεν παραπέμπονται οι υποψήφιοι στην τελευταία, ούτε στο Επιτελείο Α.Π.Σ. 

 

 

4. Η κάθε Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών: 

α. Παραλαμβάνει τον ημερήσιο πίνακα υποψηφίων από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, 

ταυτοποιεί τους υποψηφίους στο εξεταστικό κέντρο και τους υποβάλει στο αγώνισμα αθλητικών 

δοκιμασιών για το οποίο έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με το κεφάλαιοVIII της παρούσας προκήρυξης. 

Ενημερώνει τους υποψήφιους για τις υποχρεώσεις τους, για το πότε μια προσπάθεια είναι έγκυρη ή 

άκυρη και με ποια επίδοση θεωρούνται επιτυχόντες του αγωνίσματος. Δίνουν εύλογο χρόνο στους 

υποψηφίους για προθέρμανση και επιτρέπουν δοκιμαστική προσπάθεια εφόσον ζητηθεί. 

Κηρύσσουν την έναρξη και λήξη της δοκιμασίας και ανακοινώνουν σε κάθε υποψήφιο την επίδοσή 

του. Δεν βοηθούν με κανένα τρόπο τους υποψηφίους ούτε επιτρέπουν την αλληλοβοήθεια αυτών. 

β. Αποκλείει με πρακτικό τους υποψηφίους που προσέρχονται για να υποβληθούν στις αθλητικές 

δοκιμασίες αλλά παρουσιάζουν εμφανείς ενδείξεις σοβαρής ασθένειας ή φέρουν σοβαρά τραύματα 

ή κατάγματα ή βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια που καθιστά αδύνατη και επικίνδυνη για τους 

ίδιους τη συμμετοχή τους εντός του χρονοδιαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών σύμφωνα με το 

πρόγραμμα των ΠΚΕ. 

γ. Εξετάζει την έγγραφη αίτηση υποψηφίου περί αναβολής της εξέτασης των αθλητικών δοκιμασιών 

ύστερα από δήλωσή του περί κωλύματος ή τραυματισμού και χορηγεί κατά την κρίση της αναβολή 

με σχετικό πρακτικό επισυνάπτοντας βεβαίωση του υπηρεσιακού ιατρού, άπαξ σε άλλο χρόνο 

(ημέρα και ώρα), όχι όμως σε χρόνο μεταγενέστερο από την τελευταία ημερομηνία που λειτουργεί η 

Επιτροπή σύμφωνα με το πρόγραμμα των ΠΚΕ. Το πρακτικό χορήγησης αναβολής ή μη 

συντάσσεται εις διπλούν και το ένα επιδίδεται με αποδεικτικό στον υποψήφιο.  

δ. Αποφαίνεται με πρακτικό για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων, σύμφωνα με την αθλητική 

επίδοσή τους στο αγώνισμα των αθλητικών δοκιμασιών στο οποίο υποβάλλει τους υποψηφίους και 

διαπιστώνει την απουσία όσων δεν προσήλθαν την ημέρα εξέτασης. Ως μη ικανοί, κρίνονται οι 

υποψήφιοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν, στο αγώνισμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

παρ. 1 του κεφαλαίου VIII της παρούσας προκήρυξης, οι αποκλειόμενοι καθώς και εκείνοι που 

παρουσιάστηκαν αλλά διέκοψαν-αποχώρησαν πριν να δοκιμαστούν στο συγκεκριμένο αγώνισμα. 

ε. Συμπληρώνει τον ημερήσιο πίνακα υποψηφίων όπου δίπλα σε κάθε υποψήφιο θέτει την επίδοσή 

του στο συγκεκριμένο αγώνισμα καθώς και τον αντίστοιχο κωδικό (0 για τους ικανούς, 1 για τους 

μη ικανούς, 2 για τους υποψηφίους που δεν προσήλθαν και 3 για εκείνους που αιτήθηκαν και 

έλαβαν αναβολή με πρακτικό). 

στ. Συντάσσει ημερήσιο πίνακα μη ικανών υποψηφίων τον οποίο τοιχοκολλά, με αποδεικτικό στο 

εξεταστικό κέντρο. 

ζ. Αποστέλλει αυθημερόν, όλα τα ανωτέρω, στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, με πρακτικό. 

η. Παρέχει πληροφορίες και διευκρινήσεις στους υποψηφίους για θέματα αρμοδιότητάς της και για 

οποιοδήποτε σχετικό θέμα απευθύνεται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Σε καμία 

περίπτωση δεν παραπέμπονται οι υποψήφιοι στην τελευταία, ούτε στο Επιτελείο Α.Π.Σ.  

θ. Τηρεί πιστά και απαρέγκλιτα τις οδηγίες που της έχουν δοθεί από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού και ευθύνεται πειθαρχικά για κάθε πλημμέλεια της κατά την άσκηση των καθηκόντων 

της. 

ι. Οι συνοδοί αγωνισμάτων επικουρούν τις Επιτροπές των αθλητικών δοκιμασιών, φυλάττουν τα 

δελτία ταυτότητας των υποψηφίων για την ταυτοποίησή τους, συνοδεύουν τους υποψηφίους σε 

κάθε αγώνισμα και οδηγούν τους αποτυχόντες εκτός του εξεταστικού κέντρου. 
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5. Η Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών:  

α. Παραλαμβάνει τον ημερήσιο πίνακα υποψηφίων από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, 

ταυτοποιεί τους υποψηφίους στο εξεταστικό κέντρο και διενεργεί ψυχομετρικό έλεγχο ο οποίος 

περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη, για τη διερεύνηση 

των ψυχικών ικανοτήτων σύμφωνα με το κεφάλαιο IX της παρούσας προκήρυξης. 

β. Αποφαίνεται με πρακτικό για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων σύμφωνα με την επίδοσή τους 

στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και διαπιστώνει την απουσία όσων δεν προσήλθαν την ημέρα 

εξέτασης. Ως μη ικανοί, κρίνονται οι υποψήφιοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις 

ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, καθώς και εκείνοι που παρουσιάστηκαν αλλά διέκοψαν-αποχώρησαν πριν 

να δοκιμαστούν σε όλα τα στάδια εξέτασης. 

γ. Συμπληρώνει τον ημερήσιο πίνακα υποψηφίων όπου δίπλα σε κάθε υποψήφιο θέτει τον 

αντίστοιχο κωδικό (0 για τους ικανούς, 1 για τους μη ικανούς και 2 για τους υποψηφίους που δεν 

προσήλθαν). 

δ. Συντάσσει ημερήσιο πίνακα μη ικανών υποψηφίων, τον οποίο τοιχοκολλά, με αποδεικτικό στο 

εξεταστικό κέντρο. 

ε. Αποστέλλει αυθημερόν, όλα τα ανωτέρω, στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, με πρακτικό. 

στ. Παρέχει πληροφορίες και διευκρινήσεις στους υποψηφίους για θέματα αρμοδιότητάς της και για 

οποιοδήποτε σχετικό θέμα απευθύνεται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Σε καμία 

περίπτωση δεν παραπέμπονται οι υποψήφιοι στην τελευταία, ούτε στο Επιτελείο Α.Π.Σ.  

 

 

6. Η Υγειονομική Επιτροπή Πυροσβεστικής Ακαδημίας: 
α. Ελέγχει τους εισακτέους για χρήση απαγορευμένων ουσιών πριν την εισαγωγή τους στην 

Πυροσβεστική Ακαδημία και αποφαίνεται σχετικά συντάσσοντας πρακτικό.  

β. Ο ανωτέρω έλεγχος ο οποίος ενεργείται αδαπάνως για το δημόσιο συνίσταται σε κλινική 

εξέταση και λήψη ιστορικού καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις που αφορούν ανίχνευση στα 

ούρα απαγορευμένων ουσιών ήτοι οπιούχων (π.χ. ηρωίνη, μορφίνη, κωδεΐνη), καναβιννοειδών (π.χ. 

μαριχουάνα, χασίς) και κοκαΐνης.   

γ. Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα είναι επώνυμα και θα διασφαλίζονται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εξαγωγή θετικού αποτελέσματος στον ανωτέρω έλεγχο ή η  

άρνηση/απουσία υποψηφίου από την εξέταση έχει ως συνέπεια την διαγραφή αυτού από τον πίνακα 

επιτυχόντων. 

δ. Επιπροσθέτως οι εισακτέοι προσκομίζουν στην ανωτέρω Επιτροπή αιματολογική εξέταση 

προσδιορισμού της ομάδας αίματός  τους και του παράγοντα Rhesus. 

ε. Τα ανωτέρω, αποστέλλονται αυθημερόν στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ. 

στ. Παρέχει πληροφορίες και διευκρινήσεις στους υποψηφίους για θέματα αρμοδιότητάς της και 

για οποιοδήποτε σχετικό θέμα απευθύνεται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Σε καμία 

περίπτωση δεν παραπέμπονται οι υποψήφιοι στην τελευταία, ούτε στο Επιτελείο Α.Π.Σ.  

 

7. Η Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων:  
α. Επιλέγει τα θέματα των εξετάσεων των τριών (3) μαθημάτων. Για το σκοπό αυτό συνέρχεται σε 

ειδικό χώρο διαβαθμισμένης πρόσβασης από την προηγούμενη των εξετάσεων ημέρα και δεν 

απομακρύνεται μέχρι την λήξη αυτών. 

β. Τα δύο μέλη της Επιτροπής που διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο κάθε εξεταζόμενου 

μαθήματος ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο, προτείνουν από κοινού τουλάχιστον έξι (6) θέματα 

των είκοσι (20) ερωτήσεων το καθένα και η Επιτροπή επιλέγει τρία (3) από αυτά.  

γ. Κάθε ερώτηση προκύπτει από την εξεταστέα ύλη και κάτω από αυτήν παρατίθενται τέσσερις (4) 

απαντήσεις που δύναται να επιλέξει ο υποψήφιος (Α,Β,Γ,Δ) - σύστημα πολλαπλών επιλογών 

(multiple choice). 
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δ. Οι ερωτήσεις λαμβάνουν αύξοντα αριθμό για τα εξεταζόμενα μαθήματα ως εξής:  

 Στοιχεία Φυσικής και Χημείας, από ένα (1) έως και είκοσι (20).  

 Δημόσιο Δίκαιο, από είκοσι ένα (21) έως και σαράντα (40). 

 Πολιτική Οικονομία,  από σαράντα ένα (41) έως και εξήντα (60). 

Κάθε θέμα εσωκλείεται σε φάκελο εξωτερικά του οποίου αναγράφεται το εξεταζόμενο μάθημα, ο 

αριθμός του θέματος και σφραγίζεται από την Επιτροπή. Οι φάκελοι παραδίδονται με αποδεικτικό 

στην Εξεταστική Επιτροπή. 

ε. Συμπληρώνει σε απλούν έντυπα απαντήσεων με τις σωστές απαντήσεις, ένα (1) για κάθε θέμα. 

Στο πάνω μέρος των εντύπων απαντήσεων αναγράφεται ο τίτλος του εξεταζόμενου μαθήματος και 

ο αριθμός του αντίστοιχου θέματος ενώ στο κάτω μέρος τίθεται η υπογραφή των μελών της 

Επιτροπής.  Κάθε έντυπο απαντήσεων εσωκλείεται σε φάκελο εξωτερικά του οποίου αναγράφεται 

η ένδειξη «έντυπο απαντήσεων», ο αριθμός του αντίστοιχου θέματος, το εξεταζόμενο μάθημα και 

σφραγίζεται από την Επιτροπή. Οι φάκελοι παραδίδονται με αποδεικτικό στην Επιτροπή 

Βαθμολόγησης και Αποσφράγισης. 

στ. Παραμένει στο χώρο των εξετάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών.  

ζ. Αναθέτει καθήκοντα στην ομάδα υποστήριξης για την αρτιότερη εκπλήρωση του έργου της και 

την αποφυγή παροραμάτων.  

η. Η Επιτροπή για θέματα αρμοδιότητάς της και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα απευθύνεται στην 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

 

8. Η Εξεταστική Επιτροπή και οι Επιτηρητές:  

α. Η Εξεταστική Επιτροπή έχει την ευθύνη για την ομαλή, εύρυθμη, και απρόσκοπτη διενέργεια 

των κατατακτηρίων (γραπτών) εξετάσεων κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο XI της παρούσας 

προκήρυξης. Για το σκοπό συνέρχεται στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από 

την καθοριζόμενη, για την έναρξη των εξετάσεων, ώρα. Δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στους 

Επιτηρητές αντιμετωπίζει κάθε αναφυόμενο ζήτημα και μεριμνά για τη διασφάλιση της αδιάβλητης 

διεξαγωγής των εξετάσεων. Επισκέπτεται τις αίθουσες των εξετάσεων και βεβαιώνεται για την 

τήρηση των διατάξεων του παρόντος και των σχετικών οδηγιών.  

β.  Υποψήφιος που παρουσιάζεται μετά την πραγματοποίηση του προσκλητηρίου και πριν από την 

κλήρωση των θεμάτων, μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις μόνο ύστερα από απόφαση του 

Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής. Αν παρουσιασθεί μετά την διενέργεια της κλήρωσης, 

αποκλείεται των εξετάσεων. 

γ. Η Εξεταστική Επιτροπή παραλαμβάνει, ανά αίθουσα εξέτασης, την κατάσταση των υποψηφίων 

που θα εξεταστούν, τα έντυπα απαντήσεων, το αναγκαίο γραφικό υλικό (αυτοκόλλητο αδιαφανές 

χαρτί, κλπ), από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και μεριμνά, για την ορθή κατανομή των 

υποψηφίων στις αίθουσες των εξετάσεων.  

δ. Μετά την τοποθέτηση των υποψηφίων στις θέσεις τους, χορηγείται το έντυπο απαντήσεων.  

ε. Σε κάθε αίθουσα εξέτασης αναλογεί μία ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων η οποία 

υπογράφεται από τους παρόντες και από τους Επιτηρητές και παραδίδεται στην Εξεταστική 

Επιτροπή.  Η παραπάνω κατάσταση επέχει θέση παρουσιολογίου. Αφού γίνει ταυτοποίηση από 

τους Επιτηρητές με βάση τα δελτία ταυτότητας των υποψηφίων κάθε υποψήφιος υπογράφει το 

έντυπο απαντήσεων εντός των ορίων του ειδικού πλαισίου.  

στ. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι επικαλύπτουν με αδιαφανές χαρτί τα ατομικά τους στοιχεία, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο XI της παρούσας προκήρυξης. 

ζ. Η Εξεταστική Επιτροπή παραλαμβάνει τους σφραγισμένους φακέλους με τα θέματα από την 

Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων. Μεταβαίνει σε μία από τις αίθουσες των εξετάσεων στην οποία 

παρίστανται Επιτηρητές από όλες τις αίθουσες, καθώς επίσης και ένας υποψήφιος από κάθε 

αίθουσα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί έναν από τους υποψηφίους, ο οποίος προβαίνει στην 

εξαγωγή από την κληρωτίδα ενός κλήρου για το μάθημα «Στοιχεία Φυσικής και Χημείας». Ο 

αριθμός του θέματος που κληρώνεται (1
ο
, 2

ο
 ή 3

ο
) διαβάζεται μεγαλοφώνως από τον υποψήφιο και 
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παραδίνεται στον πρόεδρο, αφού προηγουμένως υπογραφεί ο κλήρος από τον ίδιο και τα μέλη της 

Επιτροπής. Στη συνέχεια το θέμα μονογράφεται από την Εξεταστική Επιτροπή και τον υποψήφιο. 

Η ίδια διαδικασία κλήρωσης επαναλαμβάνεται για τα λοιπά μαθήματα («Δημόσιο Δίκαιο» και 

«Πολιτική Οικονομία»). Τα κληρωθέντα θέματα αναπαράγονται και διανέμονται στους 

εξεταζόμενους από τους Επιτηρητές οι οποίοι και γνωστοποιούν τον χρόνο έναρξης και λήξης των 

εξετάσεων. 

η. Οι υποψήφιοι που παρίστανται στη διαδικασία της κλήρωσης δεν λαμβάνουν γνώση του 

περιεχομένου των θεμάτων που κληρώθηκαν. Σε κανένα υποψήφιο δεν επιτρέπεται η έξοδος από 

την αίθουσα, αν δεν έχουν περάσει εξήντα (60΄) λεπτά τουλάχιστον από την έναρξη των 

εξετάσεων. 

θ. Η Εξεταστική Επιτροπή μεταφέρει στους υποψηφίους τυχόν διευκρινήσεις των Επιτροπών 

Κατάρτισης Θεμάτων.  

ι. Σε περίπτωση παράβασης των οδηγιών που έχουν δοθεί στους υποψηφίους συντάσσεται επί του 

εντύπου απαντήσεων, σχετική αιτιολογημένη πράξη αποβολής από τους Επιτηρητές της αίθουσας, 

ενημερώνεται η Εξεταστική Επιτροπή και διατάσσεται η άμεση αποβολή του υποψηφίου από την 

αίθουσα εξετάσεων. Στη συνέχεια, το έντυπο απαντήσεων  παραδίδεται στην Εξεταστική Επιτροπή 

η οποία θεωρεί την πράξη αποβολής. 

ια. Μετά την λήξη των εξετάσεων τα καλυμμένα έντυπα απαντήσεων υπογράφονται από τον 

Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής ο οποίος δίνει αύξοντα αριθμό σε αυτά. Στη συνέχεια 

δημιουργεί ηλεκτρονικό αρχείο αυτών (.pdf) με τη χρήση σαρωτή (scanner)  το οποίο αποθηκεύει 

σε οπτικό δίσκο (CD). Ο οπτικός δίσκος εσωκλείεται  σε φάκελο και παραδίδεται με αποδεικτικό 

στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

ιβ. Τα έντυπα απαντήσεων εσωκλείονται σε φάκελο μαζί με τα τρία κληρωθέντα θέματα και τις 

ονομαστικές καταστάσεις, στον οποίο εξωτερικά αναγράφεται η ένδειξη «Συμπληρωμένα έντυπα 

απαντήσεων» και σφραγίζεται από την Επιτροπή. Ο φάκελος παραδίδεται με αποδεικτικό στην 

Επιτροπή Βαθμολόγησης και Αποσφράγισης.  

ιγ. Μετά το πέρας των εξετάσεων συντάσσεται, από την Εξεταστική Επιτροπή, πρακτικό περί της 

κανονικής διεξαγωγής των εξετάσεων, το οποίο περιέχει την ώρα έναρξης του προσκλητηρίου των 

υποψηφίων, τους παρόντες και τους απόντες, αριθμητικά και ονομαστικά, τα κληρωθέντα θέματα, 

την ώρα κλήρωσης αυτών, τα στοιχεία του υποψηφίου που ανέσυρε τον κλήρο, την ώρα έναρξης 

και λήξης των εξετάσεων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με αυτές. Το ανωτέρω πρακτικό, τα 

αποδεικτικά, τα έντυπα απαντήσεων που δεν χρησιμοποιήθηκαν και τα θέματα που δεν 

κληρώθηκαν εντός σφραγισμένων φακέλων παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού. 

ιδ. Η Επιτροπή παρέχει πληροφορίες και διευκρινήσεις στους υποψηφίους για θέματα 

αρμοδιότητάς της και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα απευθύνεται στην Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού. Σε καμία περίπτωση δεν παραπέμπονται οι υποψήφιοι στην τελευταία, ούτε στο 

Επιτελείο Α.Π.Σ.  

ιε. Οι Επιτηρητές κοινοποιούν στους υποψηφίους οδηγίες σχετικά με τις υποχρεώσεις τους κατά τις 

εξετάσεις και ελέγχουν τη συμμόρφωσή τους ασκώντας αυστηρή και συνεχή επιτήρηση επ΄ αυτών. 

Οι επιτηρητές απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των θεμάτων. Απαγορεύουν 

την είσοδο στις αίθουσες των εξετάσεων προσώπων άλλων, εκτός εκείνων που ορίζονται από τις 

σχετικές διαταγές και δεν επιτρέπουν την έξοδο υποψηφίου στα πρώτα εξήντα (60΄) λεπτά των 

εξετάσεων. Παραλαμβάνουν, μετά την εκπνοή του καθοριζόμενου χρόνου, τα έντυπα των θεμάτων 

και τα έντυπα απαντήσεων, έστω και αν οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει την συμπλήρωση 

αυτών και υπογράφουν πάνω και δεξιά στο έντυπο, ενώπιον του υποψηφίου. 
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9. Η Επιτροπή Βαθμολόγησης και Αποσφράγισης:  

α. Παραλαμβάνει από την Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων τους σφραγισμένους φακέλους με τα 

συμπληρωμένα με τις σωστές απαντήσεις έντυπα. 

β. Παραλαμβάνει από την Εξεταστική Επιτροπή τον σφραγισμένο φάκελο με τα έντυπα 

απαντήσεων τα οποία έχουν καλυμμένα τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων με αδιαφανές χαρτί. 

γ. Αποσφραγίζει τα έντυπα απαντήσεων και τα βαθμολογεί σύμφωνα με την παρ. 13 του κεφαλαίου 

XI της παρούσας προκήρυξης. Η βαθμολόγηση γίνεται με ηλεκτρονική ανάγνωση των εντύπων 

μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή (scanner-OMR) με βάση τις προκαθορισμένες, από την 

αντίστοιχη Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων, ορθές απαντήσεις. 

δ. Θέτει τους εξαχθέντες βαθμούς για κάθε μάθημα και το συνολικό βαθμό στο αντίστοιχο έντυπο 

απαντήσεων υποψηφίου, το οποίο επέχει θέση πρακτικού βαθμολόγησης, υπογράφοντας σε αυτό. 

Στη συνέχεια δημιουργεί ηλεκτρονικό αρχείο αυτών (.xls) με περιεχόμενο τις βαθμολογίες των 

υποψηφίων, το οποίο αποθηκεύει σε οπτικό δίσκο (CD).    

ε. Παραδίδει τα βαθμολογημένα έντυπα απαντήσεων, τον οπτικό δίσκο (CD) και τα λοιπά έγγραφα 

στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

στ. Η Επιτροπή για θέματα αρμοδιότητάς της και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα απευθύνεται στην 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε) 

 

Οδηγίες για την συμμετοχή στις ΠΚΕ  

 

1. Οι υγειονομικές σας εξετάσεις να πραγματοποιηθούν σε κρατικό ή στρατιωτικό 

νοσοκομείο και όχι από ιδιώτες ιατρούς/ιδιωτικά νοσοκομεία. Σε περίπτωση που για 

οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό όλες οι υγειονομικές σας εξετάσεις να πραγματοποιηθούν 

από το ίδιο κρατικό ή στρατιωτικό νοσοκομείο, έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε 

αυτές που υπολείπονται σε άλλο δημόσιο νοσοκομείο, πάντα όμως με τη θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής των γνωματευόντων ιατρών από τη γραμματεία του νοσοκομείου. 

α. Η ψυχιατρική σας εξέταση να πραγματοποιηθεί σε κρατικό ή στρατιωτικό νοσοκομείο ή 

σε κέντρο ψυχικής υγείας ή σε κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Για τον έγκαιρο 

προγραμματισμό των υγειονομικών σας εξετάσεων, παρατίθεται στο παράρτημα (Θ) 

απόσπασμα του δελτίου υγειονομικής εξέτασης – παραπεμπτικού σημειώματος, μη 

εκτυπώσιμο από εσάς, στο οποίο εμφαίνονται όλες οι ιατρικές ειδικότητες στις οποίες 

απαιτείται να εξετασθείτε. Το προαναφερόμενο απόσπασμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

να κατατεθεί στην Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης. 

β. Σε κάθε ιατρική εξέταση πρέπει να τίθεται οπωσδήποτε η υπογραφή και η σφραγίδα του 

εξεταστή ιατρού στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικού σημειώματος. 

γ. Μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων να θεωρηθεί το γνήσιο των υπογραφών 

των ιατρών από τη γραμματεία του νοσοκομείου και να σφραγισθεί με τη σφραγίδα του 

νοσοκομείου. 

δ. Το δελτίο αυτό της υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό φυλάσσεται με ευθύνη σας μέχρι 

να παρουσιασθείτε στην Επιτροπή Υγειονομικών Εξετάσεων, στην οποία το προσκομίζετε 

μαζί με την ακτινογραφία θώρακος και τις λοιπές εξετάσεις. Αν έχετε προβλήματα όρασης να 

φέρετε διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής. 

2. Η εξέτασή σας στις ΠΚΕ θα διαρκέσει τρείς ημέρες, την πρώτη θα εξεταστείτε από την 

αρμόδια υγειονομική Επιτροπή, την δεύτερη θα υποβληθείτε σε αθλητικές δοκιμασίες και την 

τρίτη σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Η ακριβής ημερομηνία, οι τόποι διενέργειας αυτών 

(εξεταστικά κέντρα) και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθορισθούν με το πρόγραμμα των 

ΠΚΕ το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: 

www.fireservice.gr. 

Η έγκαιρη ενημέρωση για το πρόγραμμα των ΠΚΕ γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. 

Σας εφιστούμε την προσοχή διότι μπορεί να έχει προγραμματισθεί να εξετασθείτε την πρώτη 

ημέρα λειτουργίας των Επιτροπών. 

3. Πέρα από την αρχική μέτρηση του αναστήματός σας με την κατάθεση της αίτησης θα 

ακολουθήσει και νέα αναστημομέτρηση, καθώς και μέτρηση βάρους για την εξαγωγή του 

ΔΜΣ από την αρμόδια Επιτροπή Υγειονομικών Εξετάσεων. Όλες οι παραπάνω μετρήσεις 

γίνονται χωρίς υποδήματα.  

4. Στις Επιτροπές Αθλητικών Δοκιμασιών να παρουσιαστείτε με αθλητική περιβολή της 

επιλογής σας. Επιπλέον συστήνεται να έχει προηγηθεί ιατρικός έλεγχος, ιδιαίτερα 

καρδιολογικός, για την δυνατότητα συμμετοχής σας στις αθλητικές δοκιμασίες. Επισημαίνεται 

ότι η συμμετοχή σας σε αυτές γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. 

5. Κατά τη διενέργεια των Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών θα πρέπει να έχετε μαζί σας μολύβι, 

γομολάστιχα και στυλό διαρκείας. 

6. Σας επισημαίνουμε ότι σε όλες τις Επιτροπές του Π.Σ. όπου παρουσιάζεστε θα πρέπει να 

έχετε μαζί σας και να επιδεικνύετε την ταυτότητα σας προκειμένου να διαπιστωθεί η 

ταυτοπροσωπία σας. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορείτε να λάβετε μέρος στις ΠΚΕ. 

7. Για κάθε απορία σας μπορείτε να απευθύνεστε στην εκάστοτε αρμόδια Επιτροπή.  

http://www.fireservice.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΣΤ) 

 

Οδηγίες για την συμμετοχή στις κατατακτήριες (γραπτές) εξετάσεις 

1. Οφείλετε να έχετε μαζί σας αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο 

πιστοποίησης της ταυτότητάς σας. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορείτε να λάβετε μέρος 

στις κατατακτήριες (γραπτές) εξετάσεις. 

2. Κατά την μέρα των εξετάσεων έχετε την υποχρέωση να βρίσκεσθε στο χώρο του 

εξεταστικού κέντρου τουλάχιστον εξήντα (60) λεπτά νωρίτερα. Πρέπει να συμμορφώνεστε 

επακριβώς με τις οδηγίες της Εξεταστικής Επιτροπής και των Επιτηρητών. 

3. Πρέπει να έχετε μαζί σας δύο (2) στυλό διαρκείας μπλε χρώματος και προαιρετικά χάρακα. 

Οποιοδήποτε  στοιχείο αναγνώρισης που μπορεί να εκληφθεί ως σκόπιμο για τη διαπίστωση 

της ταυτότητάς σας στο έντυπο απαντήσεων, αποκλείουν αυτό από τη βαθμολόγηση. 

4. Δεν επιτρέπεται να εισέλθετε στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί σας βιβλία, 

τετράδια, σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά σημειωματάρια και άλλα βοηθήματα.  

Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο Επιτηρητής που ελέγχει 

την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Εξεταζόμενος που αντιγράφει ή 

αποπειραθεί να αντιγράψει ή συνεννοείται με άλλους υποψηφίους ή χρησιμοποιεί κάθε είδους 

μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων, αποκλείεται από τις εξετάσεις.  

5. Θα σας δοθούν τρία (3) θέματα με συνολικά εξήντα (60) ερωτήσεις που αντιστοιχούν σε 

είκοσι (20) ερωτήσεις ανά εξεταζόμενο μάθημα. Τα έντυπα των θεμάτων είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθούν και ως πρόχειρα. 

6. Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου απαντήσεων υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των 

ερωτήσεων των θεμάτων και των απαντήσεων του εντύπου. Οι γραμμές αντιστοιχούν στις 

ερωτήσεις και οι στήλες στις εναλλακτικές απαντήσεις. Θα πρέπει να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο θέμα, επιλέγοντας την απάντηση που θεωρείτε ορθή 

μεταξύ των τεσσάρων εναλλακτικών Α, Β, Γ ή Δ που δίδονται. Επιλέξτε μόνο μία απάντηση. 

Αν σημειωθούν περισσότερες της μίας, η απάντησή σας θα θεωρηθεί λανθασμένη. Για να 

δηλώσετε την απάντησή σας σε μια ερώτηση, θα πρέπει να μαρκάρετε το αντίστοιχο 

τετράγωνο στο έντυπο απαντήσεων χρησιμοποιώντας μπλε στυλό. Σε κάθε ερώτηση θα πρέπει 

να είναι εμφανής η συμπλήρωση μίας και μόνο επιλογής.  

7. Στο έντυπο απαντήσεων, δεν επιτρέπεται διόρθωση με οποιονδήποτε τρόπο (σβήστρα, 

διορθωτικό, κλπ). Πέραν των απαντήσεων, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να κάνουν οποιαδήποτε 

σημείωση επί του εντύπου. Σε αντίθετη περίπτωση, το γραπτό θα ακυρώνεται. 

8. Ο χρόνος των εξετάσεων είναι δύο (2) ώρες και αρχίζει με την παράδοση των θεμάτων. 

9. Εάν εγκαταλείψετε την αίθουσα και παραδώσετε το έντυπο απαντήσεων, δεν επιτρέπεται 

να επανέλθετε για τη συνέχιση των εξετάσεων. 

10. Με τη λήξη του χρόνου των εξετάσεων οφείλετε να παραδώσετε αμέσως στους 

Επιτηρητές το έντυπο απαντήσεων ακόμα και αν δεν έχετε ολοκληρώσει την συμπλήρωση 

αυτού καθώς επίσης και τα έντυπα των θεμάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ζ) 

Εξεταστέα ύλη 

 

1. Στοιχεία Φυσικής - Χημείας 

 

Μηχανική 

 Θέση, Μετατόπιση, Διάστημα, Μέση και Στιγμιαία ταχύτητα, Επιτάχυνση. 

 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, Κίνηση με σταθερή επιτάχυνση, Ελεύθερη πτώση σωμάτων. 

 Δύναμη, Μάζα και Βάρος, Δύναμη τριβής. 

 Νόμοι Νεύτωνα (Πρώτος, Δεύτερος και Τρίτος νόμος του Νεύτωνα). 

 Έργο, Κινητική και Δυναμική ενέργεια, Διατήρηση της ενέργειας, Διατηρητικές δυνάμεις, 

Ισχύς. 

 Ορμή, Διατήρηση της ορμής, Ελαστικές και Μη-Ελαστικές κρούσεις, Ώθηση. 

 Γωνιακή ταχύτητα και επιτάχυνση, Κινητική ενέργεια στην περιστροφική κίνηση, Έργο και 

Ισχύς στην περιστροφική κίνηση, Ομαλή κυκλική κίνηση. 

 Κίνηση στερεού σώματος (Μεταφορική και Περιστροφική), Ροπή δύναμης, Στροφορμή και 

Διατήρηση της στροφορμής, Ροπή αδράνειας και Θεώρημα παραλλήλων αξόνων (Stokes). 

 Ισορροπία στερεού σώματος και Κέντρο μάζας. 

 Ταλαντώσεις, Απλή αρμονική κίνηση, Ταλαντώσεις με απόσβεση, Εξαναγκασμένη 

ταλάντωση και Συντονισμός. 

 Μηχανική ρευστών, Πυκνότητα, Πίεση, Άνωση, Ροή των ρευστών, η έννοια της Παροχής, 

Εξισώσεις Bernoulli, Πραγματικά ρευστά. 

 Τάσεις και Παραμορφώσεις Εφελκυσμού, Ελαστικότητα και Πλαστικότητα. 

 

Θερμοδυναμική 

 Θερμοκρασία, Θερμότητα, Θερμική ισορροπία. 

 Θερμόμετρα και θερμοκρασιακές κλίμακες. 

 Θερμική διαστολή, Θερμοχωρητικότητα, Ειδική θερμότητα. 

 Φάσεις της Ύλης, Μοριακές ιδιότητες της ύλης. 

 Ιδανικά αέρια. 

 Θερμοδυναμικές Διαδικασίες και Θερμικές Μηχανές. 

 Εσωτερική ενέργεια και Εντροπία. 

 1
ος

 και 2
ος

 νόμος Θερμοδυναμικής. 

 

Ηλεκτρομαγνητισμός και Κύματα 

 Ηλεκτρικό πεδίο, ηλεκτρικό δυναμικό και νόμος Coulomb, Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια. 

 Αγωγοί και μονωτές. 

 Ηλεκτρικό ρεύμα, Αντίσταση και Ειδική αντίσταση. 

 Ενέργεια και Ισχύς σε ηλεκτρικά κυκλώματα. 

 Ηλεκτρεγερτική δύναμη. 

 Διηλεκτρικά και Πυκνωτές. 

 Κανόνες Kirchhoff. 

 Όργανα ηλεκτρικών μετρήσεων. 

 Μαγνητισμός και Μαγνητικό πεδίο. 

 Η έννοια των  μηχανικών κυμάτων, Στάσιμα κύματα, Διακρότημα. 

 Ήχος, Φαινόμενο Doppler. 
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Χημικές Αντιδράσεις 

Ιόντα σε υδατικό διάλυμα 

 Η ιοντική θεωρία των διαλυμάτων 

 Μοριακές και ιοντικές εξισώσεις 

Τύποι χημικών αντιδράσεων 

 Αντιδράσεις καταβύθισης 

 Αντιδράσεις οξέων-βάσεων 

 Αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής 

 Ισοστάθμιση απλών εξισώσεων οξείδωσης-αναγωγής 

Εργασίες με διαλύματα 

 Γραμμομοριακή συγκέντρωση 

 Αραίωση διαλυμάτων 

Ποσοτική Ανάλυση 

 Σταθμική ανάλυση 

 Ογκομετρική Ανάλυση 

Η Αέρια Κατάσταση 

Νόμοι των αερίων 

 Πίεση αερίων και μέτρηση αυτής 

 Εμπειρικοί νόμοι των αερίων 

 Ο νόμος των ιδανικών αερίων 

 Μίγματα αερίων – Νόμος των μερικών πιέσεων 

Κινητική – Μοριακή θεωρία 

 Κινητική θεωρία ιδανικών αερίων 

 Μοριακές ταχύτητες – Διάχυση και διαπίδυση 

 Πραγματικά αέρια 

Θερμοχημεία 

Τι είναι θερμότητα αντίδρασης 

 Ενέργεια και μονάδες ενέργειας 

 Θερμότητα αντίδρασης 

 Ενθαλπία και μεταβολή ενθαλπίας 

 Θερμοχημικές εξισώσεις 

 Εφαρμογή στοιχειομετρίας σε θερμότητες αντιδράσεων 

 Μέτρηση θερμότητας μιας αντίδρασης 

 

Χρησιμοποίηση της θερμότητας από αντιδράσεις 

 Νόμος του Hess 

 Πρότυπες ενθαλπίες σχηματισμού 

 Καύσιμα 

 

Διαλύματα 

Σχηματισμός διαλυμάτων 

 Τύποι διαλυμάτων 

 Διαλυτότητα και η διαδικασία διάλυσης 

 Επίδραση θερμοκρασίας και πίεσης πάνω στη διαλυτότητα 

Αθροιστικές ιδιότητες 

 Τρόποι έκφρασης της συγκέντρωσης 

 Τάση ατμών διαλύματος 
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 Ανύψωση σημείου ζέσεως και ταπείνωση σημείου πήξεως 

 Ώσμωση 

 Αθροιστικές ιδιότητες ιοντικών διαλυμάτων 

 Ταχύτητες Αντίδρασης 

 Ορισμός και ταχύτητα αντίδρασης 

 Εξάρτηση ταχύτητας από τη συγκέντρωση 

 Μεταβολή συγκέντρωσης με το χρόνο 

 Θερμοκρασία και ταχύτητα αντίδρασης 

 Εξίσωση Arrhenius 

Μηχανισμοί αντιδράσεων 

 Στοιχειώδεις αντιδράσεις 

 Ο νόμος ταχύτητας 

 Κατάλυση 

Χημική Ισορροπία 

Περιγραφή χημικής ισορροπίας 

 Χημική ισορροπία (δυναμική ισορροπία) 

 Σταθερά ισορροπίας 

 Ετερογενής ισορροπία 

Χρήση σταθεράς ισορροπίας 

 Ποιοτική ερμηνεία της σταθεράς ισορροπίας 

 Πρόβλεψη της κατεύθυνσης μιας αντίδρασης 

 Υπολογισμός συγκεντρώσεων ισορροπίας 

Μεταβολή συνθηκών αντίδρασης – Αρχή του Le Chatelier 

 Απομάκρυνση προϊόντων ή προσθήκη αντιδρώντων 

 Μεταβολή πίεσης και θερμοκρασίας 

 Επίδραση καταλύτη 

Οξέα και Βάσεις 

Θεωρίες οξέων και βάσεων 

 Οξέα και βάσεις κατά Arrhenius 

Ισχύς οξέων και βάσεων 

 Σχετική ισχύς οξέων και βάσεων 

 Μοριακή δομή και ισχύς οξέων 

Αυτοϊοντισμός του νερού και pH 

 Αυτοϊοντισμός του νερού 

 Διαλύματα ισχυρών οξέων και βάσεων 

 Το pH ενός διαλύματος 

Ισορροπία Οξέων – Βάσεων 

Διαλύματα ασθενών οξέων ή βάσεων 

 Ισορροπίες ιοντισμού οξέων 

 Πολυπρωτικά οξέα 

 Ισορροπίες ιοντισμού βάσεων 

 Οξεοβασικές ιδιότητες διαλυμάτων αλάτων 

Διαλύματα ασθενούς οξέος ή βάσης παρουσία άλλης διαλυμένης ουσίας 

 Επίδραση κοινού ιόντος  

 Ρυθμιστικά διαλύματα 

 Καμπύλες ογκομέτρησης οξέος-βάσης 

Θερμοδυναμική και Ισορροπία 

Αυθόρμητες Διεργασίες και Εντροπία 
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Η έννοια της ελεύθερης ενέργειας 

 Η ελεύθερη ενέργεια και αυθόρμητες αντιδράσεις 

Ελεύθερη ενέργεια και σταθερές ισορροπίας 

 Σχέση της ΔG° με τη σταθερά ισορροπίας 

 Μεταβολή ελεύθερης ενέργειας με τη θερμοκρασία 
 

 

2. Δημόσιο Δίκαιο 

 

 Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα   

 Τριτενέργεια  

 Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας  

 Ειδικές κυριαρχικές σχέσεις 

 

Συνταγματικό δίκαιο  

 Έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων 

 Αναπομπή 

 Δημοψήφισμα  

 Εκλογικός νόμος  

 Αρμοδιότητες ΠτΔ  

 Νομοθετική εξουσιοδότηση  

 

 Γενικό Διοικητικό Δίκαιο  

 Πηγές  

 Κανονιστική πράξη  

 Διοικητική πράξη  

 Διοικητική σύμβαση  

 Αστική ευθύνη του Δημοσίου  

 Ανάκληση διοικητικών πράξεων  

 Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα  

 Δικαίωμα ακροάσεως 

 

 Διοικητική Δικονομία  

 Προσφυγή-αγωγή-ανακοπή  

 Αίτηση ακυρώσεως  

 Έφεση ουσίας  

 Αναθεώρηση  

 Τριτανακοπή  

 Ανακοπή ερημοδικίας  

 Αίτηση αναστολής  

 Γενική διαδικασία  

 Έφεση-Αναίρεση  

 Προσωρινή δικαστική προστασία 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ 

 Σύνταγμα 

 Εκλογικός Νόμος 

 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας 
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 Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας 

 Κ.Ε.Υ.Π.Σ (π.δ 210/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) Κωδικοποίηση διατάξεων 

Προεδρικών ∆ιαταγµάτων του Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού 

Σώµατος). 

 ν.4249/2014 (Α΄73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 

Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και  Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου  Δημόσιας Τάξης και  Προστασίας του Πολίτη και λοιπές 

διατάξεις». 

 

3. Πολιτική Οικονομία  

 

 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα (το οικονομικό πρόβλημα, ανάγκες, οικονομικά αγαθά, 

παραγωγική διαδικασία, συντελεστές παραγωγής, στενότητα παραγωγικών συντελεστών),   

 Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων (μέσα αύξησης των αγαθών, παραγωγικές 

δυνατότητες, μετατοπίσεις της καμπύλης των παραγωγικών δυνατοτήτων, εναλλακτικό 

κόστος, νόμος αυξανόμενου κόστους),   

 Το οικονομικό κύκλωμα (καταμερισμός έργων, αγορά αγαθών και παραγωγικών 

συντελεστών, λειτουργίες οικονομικού συστήματος), 

 Η ζήτηση αγαθών (νόμος ζήτησης, προσδιοριστικοί παράγοντες, είδη καμπυλών ζήτησης, 

μετατοπίσεις της καμπύλης ζήτησης, ελαστικότητες ζήτησης και διακρίσεις αγαθών, σχέση 

ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή και δαπάνης καταναλωτών),  

 Ισορροπία του καταναλωτή (θεωρία οριακής χρησιμότητας, ανάλυση καμπυλών 

αδιαφορίας),   

 Η προσφορά αγαθών (νόμος προσφοράς, προσδιοριστικοί παράγοντες, μετατοπίσεις της 

καμπύλης προσφοράς, ελαστικότητα προσφοράς),   

 Ο προσδιορισμός της τιμής (τιμή και παραγωγή στις μορφές αγοράς: πλήρης 

ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο), 

 Οι αμοιβές των συντελεστών της παραγωγής και η διανομή του εισοδήματος, 

 Μακροοικονομικά μεγέθη (ΑΕΠ, μέτρηση ΑΕΠ, ΚΕΠ, διαγραμματική απεικόνιση εθνικών 

λογαριασμών), 

 Θεωρία καταναλώσεως και αποταμιεύσεως (διαγραμματική απεικόνιση της συναρτήσεως 

καταναλώσεως και αποταμιεύσεως),  

 Θεωρία επενδύσεως (διάκριση επένδυσης-αποταμίευσης, προσδιοριστικοί παράγοντες 

επενδύσεως, οριακή αποδοτικότητα επενδύσεων, αρχή επιταχυντή),  

 Έννοια, ορισμός, προσφορά χρήματος, τράπεζες, 

 Ζήτηση χρήματος και προσδιορισμός επιτοκίου, 

 Πληθωρισμός (ορισμός, αίτια, αποτελέσματα πληθωρισμού, μέτρα αντιπληθωριστικής 

πολιτικής).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Η) 

Σχολές και Τμήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων από τα 

οποία δύνανται να προέρχονται οι υποψήφιοι 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΠΤΥΧΙΟ ΤΜΗΜΑ / ΣΧΟΛΗ / ΙΔΡΥΜΑ 

Ναυπηγών - Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. 

- Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

Μετεωρολογίας - Πτυχίο Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων 

των Σχολών ή Τμημάτων της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 

127/2016 με Διδακτορικό τίτλο σπουδών ή Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας των 

προαναφερόμενων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., στην μετεωρολογία ή στην 

φυσική περιβάλλοντος ή στις ατμοσφαιρικές επιστήμες. 

Χημικών Μηχανικών -  Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. 

-  Χημικών Μηχανικών Α.Π.Θ. 

-  Χημικών Μηχανικών Παν. Πατρών. 

Μηχανικών Η/Υ και 

Πληροφορικής 

- Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Παν. 

Ιωαννίνων 

- Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Παν. 

Πατρών 

- Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων 

Παν. Αιγαίου 

- Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Παν. Δυτικής 

Μακεδονίας 

- Πληροφορικής Α.Π.Θ. 

- Πληροφορικής Ιόνιο Παν/μιο 

- Πληροφορικής Ο.Π.Α. 

- Πληροφορικής Παν. Θεσσαλίας 

- Πληροφορικής Παν. Πειραιά 

- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ε.Κ.Π.Α. 

- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Παν. Πελοποννήσου 

- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική Παν. Θεσσαλίας 

- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Παν. Μακεδονίας 

- Επιστήμης Υπολογιστών Παν. Κρήτης 

- Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

- Πληροφορικής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) 

- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. 

- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. 

- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Παν. 

Θεσσαλίας 

- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Δ.Π.Θ. 

- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

Πολυτεχνείο Κρήτης 

- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Παν. 

Πατρών 

- Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

- Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 

- Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Κρήτης 

- Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 
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- Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Ανατ. Μακεδ. & Θράκης 

- Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας 

- Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 

- Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

- Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας 

- Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Κεντρ. Μακεδονίας 

- Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 

- Πληροφορικής & Μ.Μ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας 

- Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.Ι. 

Πειραιά  

Μηχανολόγων 

Μηχανικών 

- Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. 

- Μηχανολόγων Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας  

- Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. 

- Μηχανολόγων Μηχανικών Δυτ. Μακεδονίας 

- Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Παν. Πάτρας  

- Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου & 

Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Αν. Μακεδ. & Θράκης 

- Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.Ι. 

Δυτ. Μακεδονίας 

- Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης 

- Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

- Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας 

- Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Πειραιά 

- Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κεντρ. Μακεδονίας 

- Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 

- Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας 

- Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 

Ψυχολογίας - Ψυχολογίας Πάντειο Παν/μιο 

- Ψυχολογίας Ε.Κ.Π.Α. 

- Ψυχολογίας Α.Π.Θ. 

- Ψυχολογίας Παν. Κρήτης 

Νομικής - Νομικής Ε.Κ.Π.Α. 

- Νομικής Α.Π.Θ. 

- Νομικής Δ.Π.Θ. 

 

Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτά και τα πτυχία των Σχολών/Τμημάτων οι οποίες έχουν 

μετονομαστεί και σήμερα λειτουργούν ως οι ανωτέρω αναφερόμενες Σχολές/Τμήματα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακλινικές εξετάσεις α)Ακτινογραφία θώρακος, β)Γεν. Αίματος, γ) Γεν.ούρων, δ)Σάκχαρο ορού κ.λ.π. να προσκομίζονται από τον υποψήφιο 
 στην Υγειονομική Επιτροπή 

 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Α/
Α 

Τμήμα Γνωμάτευση Αριθμός & 
Ημερο-μηνία 
εξέτασης 

Εξετάσας 
Ιατρός  
(Υπογραφή 
Σφραγίδα) 

Α/
Α 

Τμήμα Γνωμάτευση Αριθμός & 
Ημερο-
μηνία 
εξέτασης 

Εξετάσας Ιατρός  
(Υπογραφή 
Σφραγίδα) 

1 
 

   Ακτινολογικό  
Πνευμονολογικό 

 Α/A θώρακος F (με φωτογραφία)   9   Χειρουργικό    

2 Μικροβιολογικό   Α) Γεν.αίματος   
  Β) Γεν.ούρων 
  Γ) Σάκχαρο ορού 

  10   Γυναικολογικό    

3   Παθολογικό    11   Ψυχιατρικό    

4 
 

  Καρδιολογικό    -ΗΚΓ 
 
   -Κλιν.εξέτ.: 

 
-Δύναται να συμμετάσχει σε 
αθλητικές δοκιμασίες: 

  12 
 

  Οφθαλμολογικό -Οπτική οξύτητα 
 
1)SC: 
 
2)CC: 
 
 
-Διαθλαστική ανωμαλία (SPH-
CYL): 
 
 
-Αντίληψη χρωμάτων: 
 
-Άλλες παθήσεις: 
 

  

5   Ορθοπαιδικό    

6 
 
 

  Νευρολογικό    

7 
 
 

  Ω.Ρ.Λ.   -Ακοή 
 
   
  -Κλιν.εξέτ: 

  

8   Δερματολογικό    13     

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Θ) 

 

Απόσπασμα Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης – Παραπεμπτικού Σημειώματος 
 

Μ Η    Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Ι Μ Ο 
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