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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ)

ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
& ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Πληροφορίες:
1) Ιστοσελίδα Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ)
www.fireservice.gr
2) Kατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
τα τηλέφωνα των οποίων περιέχονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα
3) 2132157698 (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

ΑΘΗΝΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

1

ΑΔΑ: 6ΡΥΙ46ΜΤΛΒ-9Β2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Μάτσα 32, Κάτω Κηφισιά Αττικής
(θέση Καλυφτάκη), ΤΚ 14564
Τηλ: 2106265114-115
Email: akadimia@psnet.gr
Αρ. Πρωτ.: 3405

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Κηφισιά, 25 Ιουνίου 2020
ΠΡΟΣ: Ως ο «Πίνακας Αποδεκτών»
«ΑΠΟΦΑΣΗ»

Φ.300.1

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή
φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή
Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των
εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021»
Ο
Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 39 και 181 και λοιπών διατάξεων του ν. 4662/2020 (Α΄27) «Εθνικός
Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής
προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις».
β) 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».
γ) Την υπ΄ αριθ. 29031 Φ.300.1/22-05-2020 (ΑΔΑ: 69Σ346ΜΤΛΒ-ΣΟΜ) Απόφαση Αρχηγού
ΠΣ «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και
σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των
εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021», όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθ. 29428 Φ.300.1/25-05-2020 (ΑΔΑ: 68ΜΕ46ΜΤΛΒ-2ΥΓ).
δ) Την υπ΄ αριθ. 29152 οικ. Φ.300.2/22-05-2020 Δγη ΑΠΣ «Εισαγωγή καθ΄ υπέρβαση και
χωρίς εξετάσεις στη Σχολή Αξιωματικών».
ε) Του υπ΄ αριθ. 220 από 25-06-2020 Πρακτικού του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής
Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε το Πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) του Διαγωνισμού για την
εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το
ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, όπως καταρτίστηκε από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της
Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Ανθρώπινων Πόρων του Επιτελείου και διατυπώθηκε στο υπ΄ αριθ. 220 από 25-06-2020
Πρακτικό του ανωτέρω Συμβουλίου, ως εξής:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΚΕ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΠΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΔΙΠΥΝ/ΔΙΠΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Όλοι οι υποψήφιοι ΠΣ (Δόκιμοι Πυροσβέστες, Πυροσβέστες,
Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμοι)
Επανεξεταζόμενοι ως άνω υποψήφιοι
ΔΙΠΥΝ/ΔΙΠΥ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
(ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ,
ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ)
Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής
Αττικής, Ανατολικής
Αττικής, Κοζάνης,
Φλώρινας, Καστοριάς,
Γρεβενών, Καβάλας,
Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς.
Μεσσηνίας, Λακωνίας,
Αργολίδας, Κορινθίας,
Φθιώτιδας, Ευρυτανίας,
Φωκίδας, Βοιωτίας, Εύβοιας,
Κυκλάδων, Δωδεκανήσου,
Κω, Λέσβου, Λήμνου, Χίου,
Σάμου, Ηρακλείου, Χανίων,
Ρεθύμνου και Λασιθίου.
Λαρίσης, Μαγνησίας,
Τρικάλων, Καρδίτσας,
Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας,
Ηλείας, Τριπόλεως,
Κέρκυρας, Λευκάδας,
Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.
Θεσσαλονίκης, Πέλλας,
Ημαθίας, Πιερίας,
Ιωαννίνων, Θεσπρωτία,
Άρτας και Πρέβεζας,
Κομοτηνής, Ξάνθης, Έβρου,
Δράμας.
Επανεξεταζόμενοι
Υγειονομικής Επιτροπής
Εξ αναβολής Αθλητικών
Δοκιμασιών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΔΕ. 06-07-2020
ΤΡ. 07-07-2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ
(Όσοι υποψήφιοι
(Όσοι υποψήφιοι
κριθούν ικανοί στις
κριθούν ικανοί στις
υγειονομικές
υγειονομικές εξετάσεις
εξετάσεις)
και στις αθλητικές
δοκιμασίες)

ΤΡ. 14-07-2020

ΤΕ. 15-07-2020

ΠΕ. 16-07-2020

ΤΕ. 15-07-2020

ΠΕ. 16-07-2020

ΠΑ. 17-07-2020

ΠΕ. 16-07-2020

ΠΑ. 17-07-2020

ΣΑ. 18-07-2020

ΠΑ. 17-07-2020

ΣΑ. 18-07-2020

ΚΥ. 19-07-2020

ΣΑ. 18-07-2020

ΚΥ. 19-07-2020

ΔΕ. 20-07-2020

-

ΔΕ. 20-07-2020

ΤΡ. 21-07-2020
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Το ανωτέρω Πρόγραμμα καταρτίστηκε με βασικό κριτήριο την κατά το δυνατόν ισάριθμη
κατανομή των υποψηφίων σε ημερήσια βάση. Για τυχόν έκτακτες απαγορεύσεις μετακινήσεων
σε νομούς, νήσους, δήμους, κοινότητες ή άλλες περιοχές της Επικράτειας, λόγω μέτρων
προφύλαξης για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά τις ημέρες
της αυτοπρόσωπης παρουσίας των υποψηφίων στις Επιτροπές των προκαταρκτικών εξετάσεων
του ΠΣ, και οι οποίες αποκλείουν τη μετακίνηση των υποψηφίων, δύναται να οριστούν
ειδικότερες διαδικασίες με τροποποίηση της παρούσας απόφασης. Τυχόν τροποποιήσεις της
παρούσας κοινοποιούνται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος
www.fireservice.gr και οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Ως έδρα της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης και της Επιτροπής Ψυχοτεχνικών
Δοκιμασιών για τη διενέργεια των αντίστοιχων εξετάσεων και δοκιμασιών ορίζεται η
Πυροσβεστική Ακαδημία, οδός Μάτσα αριθ. 32, Θέση Καλυφτάκη, Κάτω Κηφισιά
Αττικής. Στο Παράρτημα (Α) εμφανίζεται σχεδιάγραμμα πρόσβασης.
2. Ως έδρα των Επιτροπών Αθλητικών Δοκιμασιών για τη διενέργεια των αντίστοιχων
αγωνισμάτων ορίζεται το Δημοτικό Γήπεδο Παλλήνης – Γήπεδο ποδοσφαίρου «Γεώργιος
Δέδες», Λεωφόρος Μαραθώνος και Λεωφόρος Ανθούσας, είσοδος από τη Λεωφ.
Ανθούσας, Παλλήνη Αττικής (έναντι σταθμού Μετρό Παλλήνης). Στο Παράρτημα (Β)
εμφανίζονται σκαριφήματα με τη θέση/διεύθυνση του Σταδίου.
3. Ώρα προσέλευσης των υποψηφίων σε κάθε Επιτροπή ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος
ορίζεται η 07:30΄ π.μ.
4. Το Πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων είναι δεσμευτικό για όλους τους
υποψηφίους. Παρέκκλιση μπορεί να υπάρξει μόνο, εφόσον συντρέξει εξαιρετικό και
απρόβλεπτο γεγονός, π.χ. απεργία μεταφορικών μέσων, αιφνίδια βαριά ασθένεια κ.λπ., το
οποίο ο υποψήφιος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού το
αργότερο την ίδια ημέρα εξέτασής του και να το αποδείξει ενώπιον αυτής επισυνάπτοντας
σχετικά έγγραφα, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα εξέτασής του σε άλλη ημερομηνία, εντός
του καθορισθέντος χρόνου λειτουργίας των Επιτροπών ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος. Η
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού δύναται να εισηγηθεί στον Διοικητή της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας τη μεταβολή του προγράμματος ΠΚΕ για λόγους ασφάλειας ή
ανωτέρας βίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού
Σώματος «www.fireservice.gr» με δική τους ευθύνη για το παρόν Πρόγραμμα και τυχόν
αλλαγές αυτού.
2. Οι ΠΚΕ είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους των Σχολών Αξιωματικών και
Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Κάθε υποψήφιος θα εξετάζεται τρείς (3) ημέρες
για την ολοκλήρωση των ΠΚΕ από τις αρμόδιες Επιτροπές ως εξής:
α) Την πρώτη ημέρα, θα υποβληθεί σε υγειονομικές εξετάσεις ενώπιον της Υγειονομικής
Επιτροπής Εξέτασης.
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β) Τη δεύτερη ημέρα, εφόσον κριθεί ικανός στις υγειονομικές εξετάσεις, θα υποβληθεί σε
αθλητικές δοκιμασίες, ενώπιον των Επιτροπών Αθλητικών Δοκιμασιών, οι οποίες
περιλαμβάνουν τα κάτωθι αγωνίσματα:
βα) Δρόμος 100 μ. σε μέγιστο χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια).
ββ) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
βγ) 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).
βδ) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
βε) Δρόμος 1.000 μ. σε μέγιστο χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).
γ) Την τρίτη ημέρα, εφόσον κριθεί ικανός στις υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές
δοκιμασίες, θα υποβληθεί σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες ενώπιον Επιτροπής Ψυχοτεχνικών
Δοκιμασιών.
3. Υπενθυμίζεται ότι κάθε υποψήφιος προσερχόμενος ενώπιον των Επιτροπών ΠΚΕ του
Πυροσβεστικού Σώματος, οφείλει να έχει μαζί του την ταυτότητά του για τον έλεγχο
ταυτοπροσωπίας. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να λάβει μέρος στις προκαταρκτικές
εξετάσεις. Στα εξεταστικά κέντρα οι υποψήφιοι εισέρχονται χωρίς συνοδούς. Επισημαίνεται
ότι τα κινητά τηλέφωνα των υποψηφίων θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα καθ’ όλη τη
διάρκεια της διεξαγωγής των ΠΚΕ.
4. Το δελτίο της υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό προσκομίζεται στην Υγειονομική
Επιτροπή Εξέτασης μαζί με την ακτινογραφία θώρακος και τις λοιπές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι
με προβλήματα όρασης να φέρουν διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής. Πέρα από την
αρχική μέτρηση του αναστήματος στη ΔΙΠΥΝ/ΔΙΠΥ θα ακολουθήσει και νέα
αναστημομέτρηση, καθώς και μέτρηση σωματικού βάρους για την εξαγωγή του Δείκτη Μάζας
Σώματος (ΔΜΣ) από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή (και εφόσον απαιτείται, την
περίμετρο της μέσης – οριζόντια περίμετρος σώματος στο σημείο μεταξύ του πλευρικού τόξου
και της λαγονίου ακρολοφίας). Η αναστημομέτρηση και η μέτρηση σωματικού βάρους,
γίνονται χωρίς υποδήματα.
5. Στην Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών ο υποψήφιος παρουσιάζεται με αθλητική περιβολή
η οποία αποτελεί αποκλειστικά δική του επιλογή και ευθύνη. Κατά τη διενέργεια των
Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει μαζί του στυλό διαρκείας, μολύβι
και γομολάστιχα. Λοιπές οδηγίες για τους υποψηφίους βρίσκονται στο Παράρτημα ΣΤ της,
από 22-05-2020, Προκήρυξης του Διαγωνισμού.
6. Οι υποψήφιοι, κατά τις ημέρες προσέλευσής τους ενώπιον των Επιτροπών, προσέρχονται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τρέχουσες ισχύουσες διατάξεις για τις ημέρες αυτές, σχετικά με
τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της λειτουργίας των δημόσιων
υπηρεσιών.
Επισημαίνεται ότι κατά την είσοδο των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα είναι
υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου και γαντιών μίας χρήσης, τα
οποία οφείλουν να προμηθευτούν οι ίδιοι.
Οι υποψήφιοι, να χρησιμοποιούν την προστατευτική μάσκα και τα γάντια μιας χρήσης,
καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα εξέτασης των
επιμέρους αγωνισμάτων.
Να αποφεύγουν το συνωστισμό, κατά το χρόνο αναμονής και να μη συνοδεύονται εντός
των εξεταστικών κέντρων από έτερο πρόσωπο, ενώ τυχόν πρόσωπα που έχουν αναλάβει
τη μετακίνησή τους, υποχρεούνται να τους αναμένουν εκτός των εξεταστικών κέντρων, σε
άλλα σημεία, όπου επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
1. Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν σε προκαταρκτικές εξετάσεις Στρατιωτικής ή Αστυνομικής
ή Λιμενικής Αρχής με τα κριτήρια του Πυροσβεστικού Σώματος, για τις οποίες κρίθηκαν
ικανοί, εξαιρουμένων των ιδιαίτερων απαιτήσεων των ανωτέρω Σχολών, δεν δοκιμάζονται από
τις Επιτροπές ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι
οφείλουν να υποβάλλουν τη σχετική βεβαίωση ικανότητας σε οποιαδήποτε Επιτροπή ΠΚΕ του
Πυροσβεστικού Σώματος (Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης, Επιτροπή Αθλητικών
Δοκιμασιών ή Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών) ή στη ΔΙΠΥΝ/ΔΙΠΥ που υπέβαλαν την
αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και την ημέρα
λήξης της διενέργειας των ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε περίπτωση που οι
προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών ή Αστυνομικών ή Λιμενικών Αρχών
διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρόνο των ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος, η εν λόγω
βεβαίωση προσκομίζεται το αργότερο τη μεθεπόμενη ημέρα (ημερολογιακά) της ολοκλήρωσης
των ΠΚΕ στη Στρατιωτική ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή, στις ανωτέρω Επιτροπές.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών,
Αστυνομικών ή Λιμενικών Αρχών, ολοκληρώνονται την προηγούμενη ημέρα της λήξης
διενέργειας των ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος ή ολοκληρώνονται ταυτόχρονα με αυτές,
για την προσκόμιση της εν λόγω βεβαίωσης (αποκλειστικά για τις βεβαιώσεις που
χορηγήθηκαν την προηγούμενη ημέρα ή την ημέρα λήξης των ΠΚΕ του Πυροσβεστικού
Σώματος), ακολουθείτε ο κανόνας υποβολής της μεθεπόμενης ημέρας (ημερολογιακά). Όσοι
προσκομίζουν την ανωτέρω βεβαίωση, θεωρούνται αυτοδικαίως ικανοί ως υποψήφιοι για τις
Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η βεβαίωση ικανότητας μπορεί να προσκομίζεται και
από άλλο πρόσωπο εκτός του υποψήφιου, επισυνάπτοντας σχετική εξουσιοδότηση με
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
2. Βεβαιώσεις ικανότητας που τυχόν προσκομίσουν υποψήφιοι οι οποίοι όμως έχουν ήδη
κριθεί ως μη ικανοί, σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων, από τις αρμόδιες
Επιτροπές των προκαταρκτικών εξετάσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν γίνονται
αποδεκτές. Επισημαίνεται ότι, υποψήφιος που ξεκινήσει τις προκαταρκτικές εξετάσεις του
Πυροσβεστικού Σώματος αλλά δεν ολοκληρώσει αυτές, για οποιοδήποτε λόγο, κρίνεται ως μη
ικανός.
3. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να παραλάβουν βεβαίωση ικανότητας ότι κρίθηκαν ικανοί στις
ΠΚΕ που διενήργησε το Πυροσβεστικό Σώμα για την υποβολή της στην Ελληνική Αστυνομία,
αιτούνται στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, εγγράφως και με δική τους ευθύνη, τη
χορήγηση αυτής, αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ψυχοτεχνικών τους δοκιμασιών.
Το παρόν Πρόγραμμα να αναρτηθεί από το Γραφείο Τύπου ΑΠΣ/Διεύθυνση Στρατηγικού
Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος
«www.fireservice.gr».
Στο παρόν επισυνάπτονται τα κάτωθι Παραρτήματα:
 Παράρτημα (Α) Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στην Πυροσβεστική Ακαδημία [για τις
υγειονομικές εξετάσεις (1η ημέρα) και τις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (3η ημέρα)].
 Παράρτημα (Β) Σκαριφήματα με τη θέση/διεύθυνση του Δημοτικού Σταδίου Παλλήνης
«Γεώργιος Δέδες» [για τις αθλητικές δοκιμασίες (2η ημέρα)].
Ο Διοικητής
Εμμανουήλ Δ. Δαμουλάκης
Υποστράτηγος Π.Σ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α/Α
1.
2.
3.
4.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/Διεύθυνση Οργάνωσης &
Διεξαγωγής Εξετάσεων
Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ/Δνση Αστυνομικού Προσωπικού/Τμήμα Κατώτερου
Αστυνομικού Προσωπικού/Γραφείο 5Ο
ΓΕΕΘΑ / Β΄ Κλάδος/Β2/1/Τμ. Εθν. Στρατ. Εκπ/σης – Διακλαδικών
Σχολών
Όλες οι Υπηρεσίες του Σώματος, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 54/ΑΠΣ.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (με την Εγκύκλιο 54 ΑΠΣ)
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Παράρτημα (Α)
Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στην Πυροσβεστική Ακαδημία
[για τις υγειονομικές εξετάσεις (1η ημέρα) και τις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (3η ημέρα)]
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Παράρτημα (Β)
Σκαριφήματα με τη θέση/διεύθυνση του Δημοτικού Γηπέδου Παλλήνης – Γήπεδο
ποδοσφαίρου «Γεώργιος Δέδες» [για τις αθλητικές δοκιμασίες (2η ημέρα)]
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