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ΠΡΟΣ:   (Όπως πίνακας διανομής ) 
 
 

          «Α Π Ο Φ Α Σ Η» 
 

 
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων 

χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης». 
 

 
Ο 

Αρχηγός  του  Πυροσβεστικού   Σώματος 
 

 Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις:  
α.- του ν.1543/1989 «Συνταξιοδότηση των παθόντων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, 

αποκατάσταση των αγωνιστών που διώχτηκαν για τα ‘’κοινωνικά τους φρονήματα‘’ και 
συνταξιοδότηση των αγωνισθέντων κατά της δικτατορίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73). 

β.-  του ν.1940/1991 «Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑΛ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις 
περί αυτού» (Α΄ 40).  

γ.-  του άρθρου 5 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 τΑ΄/28-12-2009). «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων 
στο Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»   

δ.-   του άρθρου 15 του Ν.3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας 
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61) 

ε.-  του π.δ. 53/1989 «Προαγωγές Πυροσβεστικού Προσωπικού και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων» (Α΄ 26). 
στ.-  του π.δ. 50/2001«Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις του φορέων του δημόσιου 

τομέα» ( Α’ 39 ). 
ζ.-  του π.δ. 133/2002 «Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων αυτών που 

κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά (Α΄ 109)». 
η.- της υπ’ αριθμ. 12077 Φ.1618/15-7-2011 απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 

«Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης» (Β΄ 1618). 
2.  Την ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/ οικ.23483/11-11-2004 «Αναπροσαρμογή των παραβόλων υποβολής αίτησης και 

ένστασης που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει». (Β’ 1674) 
   3. -Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/33/οικ. 13901/14-7-2011 Απόφαση της Επιτροπής της πράξης του Υπουργικού 

Συμβουλίου 33/2006 σχετικά με έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων 
πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

2.- Π ρ ο κ η ρ ύ σ ο υ μ ε,  διαγωνισμό για πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων 
(4000) Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης οι οποίοι θα καταλάβουν ισάριθμες επί θητεία 
οργανικές θέσεις. Από τις θέσεις αυτές ποσοστό 15% (600 θέσεις) θα καλυφθεί από Έλληνες 
πολίτες (ιδιώτες), και το υπόλοιπο  85% (3400 θέσεις) θα καλυφθεί από Έλληνες πολίτες με την 
ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια). 



 2

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

 
ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνοδευόμενη από τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά το χρονικό διάστημα από 5-9-2011 έως και 23-9-2011 μόνο τις 
εργάσιμες μέρες από τις 08.00΄ μέχρι και τις 15.00΄ στις κάτωθι πόλεις : 

(1) Αθήνα ( Λεωφόρος Γ. Γεννηματά πρώην Τιτάν έναντι Θριασίου Νοσοκομείου Μαγούλα Αττικής) 
(2) Θεσσαλονίκη (οδός Κρήτης 46) 
(3) Κομοτηνή ( εντός βιομηχανικής περιοχής) 
(4) Κοζάνη (οδός Ανατολικής Ρωμυλίας 3)  
(5) Ιωάννινα (οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 18) 
(6) Λάρισα ( οδός Ιωαννίνων 96) 
(7) Πάτρα (οδός Μπιζανίου 3) 
(8) Τρίπολη (οδός Δαβάκη & Αγίου Αθανασίου) 
(9) Λαμία ( οδός Νέτσου 4) 
(10)  Ερμούπολη (οδός Αλ. Παναγούλη & Παπάγου) 
(11)  Μυτιλήνη (1ο χλμ. Μυτιλήνης - Θερμής περιοχή Καρά – Τεπέ)  
(12) Ηράκλειο Κρήτης (οδός Πλατεία Κύπρου 5) 
(13)  Κέρκυρα (οδός Π. Ζαφειροπούλου & Μαρασλή) 

 (14) Χίο (οδός Αεροπόρου Ροδοκανάκη 18)  
 (15) Σάμο  (Βαθύ, οδός Π. Δημητρίου 2) 
 (16) Λήμνο  (οδός Λ. Δημοκρατίας 48) 
 (17) Ρόδο  (οδός Εθελοντών Δωδεκανησίων 44) 
 (18) Κώ   (οδός Ολυμπίας 3 – Λάμπη) 
 (19) Ζακύνθο  (οδός Αεροδρομίου) 
 (20) Αργοστόλι  (οδός Ιγγλέση & Θεμιστοκλέους) 
 (21) Λευκάδα  (περιοχή Μεγάλη Βρύση) 
  
2.- Η αίτηση συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο, που χορηγείται από τις ανωτέρω Υπηρεσίες. 
3.- Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν μία μόνον αίτηση η οποία  υποβάλλεται αυτοπροσώπως  

φέρει την υπογραφή τους, είναι καθαρογραμμένη χωρίς διορθώσεις - σβησίματα και αναγράφονται σ’ 
αυτή η συγκεκριμένη κατηγορία στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν (ιδιωτών ή εποχικών 
πυροσβεστών). Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από τον διαγωνισμό 
και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων επισύρει 
αποκλεισμό από το διαγωνισμό.  

4.-  Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν θα γίνονται δεκτές και 
δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
 

Ι. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΩΝ 
Ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 
για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ’ 
της παρούσης, Έλληνες πολίτες, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), οι οποίοι έχουν 
τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους. Το 60% των 
θέσεων που προκηρύσσονται για την κατηγορία αυτή καλύπτεται από υποψήφιους οι οποίοι 
κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ Κατηγορίας και άνω. Στην περίπτωση 
κατά την οποία οι θέσεις δε καλυφθούν από υποψηφίους με το προαναφερόμενο προσόν αυτές 
καλύπτονται από τους λοιπούς υποψήφιους ιδίας κατηγορίας. 
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Οι ανωτέρω υποψήφιοι πρέπει επίσης να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις τα οποία 
απαιτείται να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και κατά την 
ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, την οποία ο υποψήφιος πρέπει να έχει κατά το χρόνο λήξης της 
προθεσμίας υποβολής της αίτησης: 
 
1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, 

πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της. 
2.   Να έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας 

τους κατά το χρόνο προκήρυξης του διαγωνισμού. (Δηλαδή να έχουν γεννηθεί το έτος 1982 μέχρι και το 
έτος 1992) 

3. Να είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.  
4.  Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί Κατηγορίας Ι1.  Όσοι 

υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, κατά προτίμηση στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων 
(Δυνάμεις Καταδρομών, Πεζοναυτών, Υποβρυχίων Καταστροφών), στην προεδρική Φρουρά ή ως 
έφεδροι Αξιωματικοί ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν εκπέσει από 
στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και 
Δημόσια Υπηρεσία για λόγους πειθαρχικούς ή υγείας.  

5. Να έχουν ανάστημα χωρίς υποδήματα οι άνδρες τουλάχιστον 1,70μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 
1,65μ.  

7. Να έχουν σωματική ικανότητα και υγεία, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις του Πυροσβεστικού έργου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων 
Δυνάμεων (π.δ. 133/2002). 

8. Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.  
      

 
ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

 
Ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προσλαμβάνονται επίσης, με σχέση εργασίας δημοσίου 
δικαίου για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Κεφάλαιο ΣΤ’ της παρούσης, Έλληνες πολίτες με την ιδιότητα του πυροσβέστη εποχικής 
απασχόλησης, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν τουλάχιστον 
απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39) 
και πιο συγκεκριμένα: 
α) Έλληνες πολίτες που είχαν την ιδιότητα πυροσβέστη εποχικής απασχόλησης κατά τις αντιπυρικές 
περιόδους 2008 έως και 2010 και  
β) Έλληνες πολίτες που είχαν την ανωτέρω ιδιότητα σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως 
και 2010 και επιπλέον την ίδια ιδιότητα, σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 
2007. Το ανώτατο όριο ηλικίας των ως άνω εποχικών πυροσβεστών αυξάνεται μέχρι και το 56ο έτος, 
εφόσον για κάθε δύο επιπλέον έτη ηλικίας έχουν εργασθεί σε μία αντιπυρική περίοδο, πέραν των 
προαναφερομένων.  
Οι ανωτέρω υποψήφιοι, εποχικοί πυροσβέστες, πρέπει επίσης να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και 
προϋποθέσεις τα οποία απαιτείται να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
συμμετοχής και κατά την ημερομηνία πρόσληψης, εκτός της ηλικίας, την οποία ο υποψήφιος πρέπει να 
έχει κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης: 
 
1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, 
πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της. 
2.  Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί Κατηγορίας Ι1, ή να 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή 
απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους 
πειθαρχικούς ή υγείας. 
3. Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία 
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Για τον υπολογισμό της ηλικίας όλων των υποψηφίων (ιδιωτών και εποχικών πυροσβεστών) ως 
ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. 
 
 

 III.  ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 Όλοι οι υποψήφιοι για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει επίσης:  
1.- Να μην έχουν καταδικασθεί, έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή 

για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής 
εξουσίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτής κατάθεσης, 
παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, συκοφαντικής 
δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην υπηρεσία), απιστίας, αλητείας, 
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 μηνών. Επίσης, να μην 
έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από 
τα πλημμελήματα αυτά. Υποψήφιοι που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη δια βουλεύματος, επιτρέπεται να 
υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, αλλά δεν κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, 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 εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης.  

2.- Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος 
που ορίστηκε για τη στέρησή τους. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη, εφόσον 
δεν εκδοθεί το κατά την § 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος διάταγμα, που αίρει το σχετικό κώλυμα. 

3.- Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε υπό επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε σε συνδυασμό των δύο προηγουμένων. 

4.- Να μην πρεσβεύουν κατά ρητή δήλωσή τους δόγμα ή θρησκεία, της οποίας οι δοξασίες θα εμποδίσουν 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

5.- Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του 
δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της 
σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου. 

   
Ειδικά για τους υποψηφίους της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011(Α’ 61) 
Επιπλέων των ανωτέρω να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους, (ως πυροσβεστών εποχικής 
απασχόλησης) ή να μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά. 

 
Τα κωλύματα πρόσληψης ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
για συμμετοχή στο διαγωνισμό, έως και τη λήξη ισχύος του πίνακα κατάταξης. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
  

 Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν, εντός των προθεσμιών και στις Υπηρεσίες που καθορίζονται 
στο Κεφάλαιο Α΄, τα ακόλουθα δικαιολογητικά ταξινομημένα ως εξής:  
Α. Γενικά  υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψηφίους: 
1. Αίτηση συμμετοχής με έγχρωμη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.  
2. Παράβολο δεκαπέντε (15) € που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), αλλιώς η 

αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.  
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (2 όψεις) Σε περίπτωση  κατά την 

οποία έχουν μεταβληθεί στοιχεία του Αστυνομικού δελτίου Ταυτότητας, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986. 
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4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών σχολικών 
μονάδων αλλοδαπής, πρέπει να συνυποβάλλουν βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι: i) έχουν τις προϋποθέσεις και τα 
απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους 2,3 και 5 του άρθρου 15 του Ν. 
3938/2011(Α’ 61) ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή, iii) δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπο τους τα κωλύματα που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β’ της παρούσης iv) για τους 
υποψήφιους άνδρες, ότι έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία στο Στράτευμα ως Ικανοί 
Κατηγορίας Ι1, δεν υπηρετούν στις Ένοπλές Δυνάμεις  v) συναινούν στην ηλεκτρονική επεξεργασία 
των αναφερόμενων στην αίτησή τους στοιχείων.   

B. Μόνο για τους υποψήφιους εποχικούς πυροσβέστες: 
1. Βεβαίωση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία εργάστηκαν ως πυροσβέστες 

εποχικής απασχόλησης στην οποία να εμφαίνεται i) ότι είχαν την ιδιότητα του πυροσβέστη εποχικής 
απασχόλησης κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 ή ii) ότι είχαν την ως άνω ιδιότητα σε 
μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον είχαν την όμοια σε πέντε 
αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007. 

2. Ειδικότερα για όσους έχουν ηλικία άνω των σαράντα πέντε (45) ετών, και έχουν αντικειμενική 
αδυναμία δήλωσης Ικανότητας Ι1, το αναφέρουν στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση και τους  παρέχεται, 
κατ’ εξαίρεση, το δικαίωμα διακρίβωσης της κατηγορίας από αρμόδια, ειδική για το σκοπό αυτό, 
Υγειονομική Επιτροπή του Σώματος. 

 
  Γ. Πλέον των ανωτέρω υποχρεωτικών κατά περίπτωση δικαιολογητικών οι υποψήφιοι που 
κατέχουν πρόσθετα προσόντα υποβάλλουν κατά περίπτωση  : 
 
1.  Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι : 

α) έχουν υπηρετήσει μέχρι και την απόλυσή τους ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή  
β) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως έφεδροι Αξιωματικοί ή  
γ) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις ή στην προεδρική 

φρουρά των Ενόπλων Δυνάμεων. 
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής 
γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ 50/2001 
(Α΄ 39), όπως ισχύει κάθε φορά, συνοδευόμενο απαραιτήτως από επίσημη μετάφραση.  
3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Δασικής Προστασίας». 
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας. 
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ’ και άνω. 
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που 
έχασε τη ζωή του ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού ή ότι 
είναι τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% 
συνέπεια τρομοκρατικής πράξης.  
7. Βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή, όπου δεν υπάρχει του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και 
Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας. 
8. Οι  τρίτεκνοι και τα τέκνα τρίτεκνων πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Η αναζήτηση γίνεται 
αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διοικήσεις κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθ. 
ΔΙΑΔΠ/Α/18532 από 18.8.2006 (Β΄ 1309) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, για όσους υποψηφίους σημειώσουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων 
δικαιολογητικών, στην ένδειξη της αίτησης συμμετοχής, το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα 
καθώς και το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα τα τυχόν ετεροθαλή τους αδέλφια. 
9. Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία εργάστηκαν ως Πυροσβέστες 
εποχικής απασχόλησης, στην οποία εμφαίνονται κατ’ έτος οι αντιπυρικές περίοδοι που εργάστηκαν. Για 
τη χορήγηση των βεβαιώσεων αυτών απαιτείται η συνδρομή της προϋπόθεσης του στοιχείου δ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 12077 Φ.1618/15-7-2011(τ.β’) απόφασης Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη «Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Πυροσβεστών πενταετούς 
υποχρέωσης» (Β΄ 1618). 
10. Βεβαίωση από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία στην οποία να εμφαίνονται οι περίοδοι κατά τις οποίες 
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είχαν εργαστεί  με την ιδιότητα του εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού.  
11. Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία να εμφαίνεται α) ότι είναι 
εθελοντής κατά την ημερομηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού β) τα πλήρη έτη υπηρεσίας κατά τα οποία 
είχε την ιδιότητα του εθελοντή.   
 
 Σημείωση : Δημόσια  έγγραφα  ημεδαπής , δηλαδή  έγγραφα  που  έχουν εκδοθεί  από ημεδαπές διοικητικές 
αρχές ή Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, (τίτλοι σπουδών– άδειες – πιστοποιητικά –  βεβαιώσεις  
κ.λ.π.),  υποβάλλονται  σε  πρωτότυπο  ή  σε  ακριβές  αντίγραφο  του πρωτοτύπου  ή  σε  αντίγραφο  του  
ακριβούς  αντιγράφου  της  αρχής  που  εξέδωσε  το πρωτότυπο και όχι  σε  αντίγραφο  το  οποίο  δεν  έχει  
επικυρωθεί  από  την  αρχή  που εξέδωσε  το  πρωτότυπο.  Η  επικύρωση  μπορεί να γίνεται  από  
οποιαδήποτε  διοικητική  αρχή  ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο. 
Ο  υποψήφιος  μπορεί  επίσης  να  υποβάλει  αντίγραφα  δημοσίων  εγγράφων  που ζητούνται με την 
προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 
1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν 
γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. 
Τα κατά τα ανωτέρω επικυρωμένα αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε  διοικητική αρχή,  καθώς  και  τα  
απλά  αντίγραφα  εγγράφων  που  εξέδωσε  διοικητική  αρχή  και συνοδεύονται από την κατά προβλεπόμενη 
από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του  Ν. 1599/1986 
υπεύθυνη δήλωση έχουν ισχύ πρωτοτύπου και  γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  από τη Διοίκηση..  
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 
Α΄  ΣΤΑΔΙΟ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

                                    
 

1. Όλοι οι υποψήφιοι υποβάλουν αυτοπροσώπως την αίτηση συμμετοχής και τα λοιπά απαραίτητα 
δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας και στις Υπηρεσίες που ορίζονται στο Κεφάλαιο Α’ του 
διαγωνισμού. Μετά  την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής. 
2. Σε κάθε μία από τις προαναφερόμενες Υπηρεσίες ορίζεται από τον Διοικητή αυτής, επιτροπή από 
υπηρετούντες υπαλλήλους με έργο την παραλαβή των δικαιολογητικών. 
 Οι ανωτέρω επιτροπές προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες: 
α. Παραδίδουν στους υποψηφίους έντυπο αίτησης στο οποίο οι τελευταίοι υποχρεούνται να το 

συμπληρώσουν ιδιοχείρως και να το υποβάλλουν μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 
β. Ελέγχουν τα στοιχεία που σημείωσαν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους, μεριμνούν για την ορθή 

συμπλήρωση αυτών, καθώς και για την ακρίβεια, την πληρότητα και εγκυρότητα των προσκομισθέντων  
δικαιολογητικών. 
γ. Μετρούν το ανάστημα μόνο στην περίπτωση των υποψηφίων ιδιωτών και συντάσσουν σχετική 

βεβαίωση στο έντυπο της αίτησης. 
δ. Υπογράφουν ως παραλαβούσες και θέτουν το ονοματεπώνυμο και το βαθμό του μέλους που 

παρέλαβε κάτω από την ημερομηνία της αίτησης. 
ε. Επιστρέφουν, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιολογητικά στους ιδιώτες υποψηφίους που δεν έχουν το 

απαιτούμενο ανάστημα ή σε υποψηφίους οποιασδήποτε κατηγορίας που στερούνται κάποιου από τα 
προσόντα και τις προϋποθέσεις πρόσληψης, πλην της αίτησης συμμετοχής. 
στ. Στην περίπτωση κατά την οποία ιδιώτης υποψήφιος αμφισβητεί το βεβαιωθέν ανάστημα, υποβάλλει 

αυθημερόν στην Υπηρεσία υποβολής της αίτησης συμμετοχής, αίτηση για νέα αναστημομέτρηση. Εν 
συνεχεία η αρμόδια για την παραλαβή των δικαιολογητικών επιτροπή υποβάλλει τα δικαιολογητικά και τη 
βεβαίωση αναστημομέτρησης στο Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης, με μέριμνα και ευθύνη 
του οποίου διενεργείται νέα αναστημομέτρηση για την άρση της αμφισβήτησης. 
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3. Οι ως άνω Υπηρεσίες ελέγχουν τα στοιχεία των αιτήσεων και τα καταχωρούν σε ηλεκτρονική εφαρμογή 
της Διεύθυνσης Πληροφορικής. Εν συνεχεία υποβάλλουν τις αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά στο 
αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.   

 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από ένα αντιπρόεδρο ή νομικό σύμβουλο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζεται από τον πρόεδρο αυτού, έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου 
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που κληρώνεται μεταξύ των Συμβούλων αυτού και έναν Διευθυντή 
Διεύθυνσης των Κλάδων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, που κληρώνεται μεταξύ των 
Διευθυντών των εν λόγω Διευθύνσεων. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής γίνονται στο Αρχηγείο του 
Πυροσβεστικού Σώματος και ως γραμματέας ορίζεται αξιωματικός του εν λόγω Σώματος.  
Η Επιτροπή παραλαμβάνει από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου 
Πυροσβεστικού Σώματος τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 
α. Εντός τριμήνου από την παραλαβή τους, ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν 

προσκομίσει οι υποψήφιοι και συντάσσει κατ’ αλφαβητική σειρά, χωριστούς πίνακες υποψηφίων που 
πληρούν και υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, ανά 
κατηγορία. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος επικουρεί την ως άνω Επιτροπή κατά τη σύνταξη των 
πινάκων. 
β. Συντάσσει ανά κατηγορία πίνακες υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας, με βάση το άθροισμα της 

βαθμολογίας που προκύπτει κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 
(Α΄ 61). 
2. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η 
βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων 
εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 
α) σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των ιδιωτών υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει το 

μεγαλύτερο βαθμό που προκύπτει από τη μοριοδότηση του τίτλου σπουδών. 
β) σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων εποχικών πυροσβεστών, προηγείται ο υποψήφιος 

που λαμβάνει περισσότερα μόρια σε κάθε κριτήριο από τα ακόλουθα κατά τη σειρά αναγραφής τους:  
i. Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις  

ή στην προεδρική φρουρά, ή ως Ε.Π.Υ. στις Ένοπλες Δυνάμεις. 
ii. Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας. 
iii. Την κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Δασικής Προστασίας».  
iv. Την κατοχή άδειας οδήγησης, μοτοσικλέτας ή επαγγελματικού οχήματος Γ΄ κατηγορίας και άνω. 

Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει νέα ισοβαθμία μετά την 
προσμέτρηση του βαθμού που προκύπτει από τη μοριοδότηση του τίτλου σπουδών για τους υποψηφίους 
της κατηγορίας της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011(Α’ 61).  
Σε περίπτωση τρίτης διαδοχικής ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων και των δύο κατηγοριών, η σειρά 
καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται από την ίδια ως άνω Επιτροπή, με μέριμνα της οποίας 
ειδοποιούνται να παραστούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους που 
ορίζεται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. Η κλήρωση πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της 
παρουσίας των ενδιαφερομένων ή των εκπροσώπων τους. Για το αποτέλεσμα της κλήρωσης συντάσσεται 
σχετικό πρακτικό. 
3. Στους πίνακες των επιτυχόντων, καταχωρούνται  αναλυτικά οι βαθμολογίες κατά κριτήριο και η 
συνολική βαθμολογία. Οι πίνακες των επιτυχόντων και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις 
προϋποθέσεις για πρόσληψη, υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδονται από τον 
Πρόεδρο αυτής, μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης 
Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο μεριμνά για την κύρωσή τους από τον 
Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, εντός δέκα (10) ημερών. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται ηλεκτρονικά 
στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος  www.fireservice.gr  και σε έντυπη μορφή στις κατά τόπους 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.  
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4. Οι υποψήφιοι δικαιούνται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 
ανάρτηση των πινάκων, να υποβάλουν απευθείας στο 5ο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του 
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, αίτηση διόρθωσης των στοιχείων του πίνακα που θεωρούν ότι δεν 
έχουν υπολογιστεί ορθά. Οι υποβληθείσες αιτήσεις εξετάζονται, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 
την υποβολή τους, από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν. 
3938/2011 (Α΄ 61) η οποία αποφαίνεται επ’ αυτής, πραγματοποιεί, εφόσον απαιτείται, τις αναγκαίες 
διορθώσεις και ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο. Στη συνέχεια οι αναμορφωμένοι πίνακες 
κυρώνονται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν 
πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη και όσων δεν κατατάσσονται επιστρέφονται 
στις  Υπηρεσίες στις οποίες κατατέθηκαν. 
5. Οι κυρωμένοι πίνακες των ανωτέρω κατηγοριών, κατά σειρά επιτυχίας, θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος  www.fireservice.gr  

 
 

Β΄ ΣΤΑΔΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 
     1. Οι υποψήφιοι δικαιούνται τις εξής προσαυξήσεις:  

 
α) Ένα (1) μόριο στον υποψήφιο που έχει υπηρετήσει ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης 
(Ε.Π.Υ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις, τέσσερα (4) μόρια στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις 
στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος αξιωματικός και τέσσερα (4) μόρια στον υποψήφιο που 
εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή 
στην Προεδρική Φρουρά.   
β) Τρία (3) μόρια στους έχοντες άριστη γνώση, δύο (2) μόρια στους έχοντες πολύ καλή γνώση και ένα 
(1) μόριο στους έχοντες καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.  
Η γνώση αυτή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 28 του Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’).  
γ) δύο (2) μόρια στον υποψήφιο που κατέχει πτυχίο ΙΕΚ ειδικότητας «Ειδικός δασικής 
προστασίας»,  
δ) δύο (2) μόρια στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας, 
ε) τρία (3) μόρια στον υποψήφιο που κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
κατηγορίας Γ΄  και  πέντε (5)  μόρια  στον υποψήφιο  που  κατέχει  επαγγελματική  άδεια  οδήγησης 
 αυτοκινήτου κατηγορίας Δ΄ ή  Ε΄,  
στ) δέκα (10) μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος 
που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης ή εμπίπτει στο 
εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984, 
ζ) έξι (6) μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, τέσσερα (4) μόρια στον 
υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων, τρία (3) μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο 
πολύτεκνης οικογένειας και δύο (2) μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας,  
η) είκοσι πέντε (25) μόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη κατά τις 
αντιπυρικές περιόδους των ετών 2008 έως και 2010 και εφόσον δε συντρέχει η περίπτωση αυτή, έξι 
(6) μόρια για καθεμία από τις ως άνω αντιπυρικές περιόδους στον υποψήφιο που είχε κατά τις 
περιόδους αυτές την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη, 
θ) δύο (2) μόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη για καθεμία 
αντιπυρική περίοδο των ετών 1998 έως και 2007 και δύο (2) μόρια για κάθε περίοδο που είχε την 
ιδιότητα του εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού, 
ι) ένα (1 )μόριο στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη για κάθε ένα 
πλήρες έτος υπηρεσίας και μέχρι πέντε έτη. 
Για καθεμία από τις περιπτώσεις α΄, ε΄και ζ΄ του προηγούμενου εδαφίου που στο πρόσωπο του 
υποψηφίου συντρέχουν περισσότερα του ενός από τα κατά περίπτωση κριτήρια προστίθεται μόνο ο 
μεγαλύτερος αριθμός μορίων ανά περίπτωση.  
ια) Για τους υποψηφίους της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011(Α’ 61) δεν 
προσμετράται ο βαθμός του απολυτηρίου τίτλου σπουδών, αλλά στα μόρια που συγκεντρώνει ο 
υποψήφιος κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω περιπτώσεων α΄ έως και ι΄ προστίθενται πέντε (5) μόρια 
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αν ο υποψήφιος είναι απόφοιτος Λυκείου ή τέσσερα (4) μόρια αν είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή 
δύο (2) μόρια αν είναι απόφοιτος κατώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης. 

  
  

Γ΄  ΣΤΑΔΙΟ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
 

1. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ 
Οι υγειονομικές εξετάσεις προηγούνται των ψυχοτεχνικών και αθλητικών δοκιμασιών. Οι υποψήφιοι, 
προκειμένου να παρουσιασθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί, ενώπιον της αρμόδιας 
Υγειονομικής Επιτροπής Πρόσληψης για να κριθεί η καταλληλότητά τους ή μη, μεταβαίνουν την 
προηγούμενη σε Κρατικό Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να υποβληθούν στις 
προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 
19/2006 (Α΄ 16). 
Από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Π.Σ., παραλαμβάνουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επί 
του οποίου επικολλάται έγχρωμη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας, του υποψηφίου για να μεταβούν σε 
κρατικό νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να υποβληθούν στις υγειονομικές εξετάσεις, που 
αναφέρονται σε αυτό. Ο αρμόδιος ιατρός γνωματεύει στην οικεία στήλη του δελτίου για τα αποτελέσματα, 
θέτοντας την υπογραφή και σφραγίδα του, από τη γραμματεία δε του νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο 
της υπογραφής των γνωματευόντων ιατρών. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται μέχρι την ορισθείσα για το 
σκοπό αυτό ημερομηνία και οι υποψήφιοι προσκομίζουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης στην αρμόδια 
Υγειονομική Επιτροπής Πρόσληψης , η οποία αποφαίνεται για την καταλληλότητα ή μη των υποψηφίων, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού 
προηγουμένως τους εξετάσει και μακροσκοπικά (αρτιμέλεια, όψη, θρέψη, ομιλία, κινητικότητα 
αρθρώσεων). Η εν λόγω Υγειονομική Επιτροπή δύναται να παραγγέλλει την επανεξέταση υποψηφίου από 
άλλο Κρατικό Νοσοκομείο ρητά κατονομαζόμενο, εφόσον προκύπτουν αμφιβολίες για την υγεία και άρτια 
σωματική του διάπλαση. 
Όσοι κριθούν υγειονομικά ακατάλληλοι με απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής, που αναρτάται στο 
Αρχηγείο ΠΣ και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και στη Διεύθυνση Προσωπικού, αποκλείονται των 
περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών και διαγράφονται από τους σχετικούς πίνακες. Για την κάλυψη των 
θέσεων όσων κρίνονται ακατάλληλοι στις υγειονομικές εξετάσεις, καλούνται από τους ίδιους πίνακες 
επιτυχόντων κατά σειρά βαθμολογικής κατάταξης ισάριθμοι υποψήφιοι μέχρι τη συμπλήρωση του 
απαιτούμενου αριθμού, οι οποίοι υποβάλλονται στις ίδιες εξετάσεις. Για τους κρινόμενους υγειονομικά 
ακατάλληλους δεν προβλέπεται επανεξέταση. 

 
2.  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
α) Για τη διαπίστωση της σωματικής ικανότητας και ψυχικής υγείας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που 
ισχύουν για το μόνιμο εν ενεργεία Πυροσβεστικό Προσωπικό.  
β) Σε περίπτωση που υφίσταται για τους υποψήφιους της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 
3938/2011(Α’ 61), οι οποίοι έχουν ηλικία άνω των 45 ετών αντικειμενική αδυναμία δήλωσης Ικανότητας Ι1, 
παρέχεται, κατ’ εξαίρεση, σ’ αυτούς το δικαίωμα διακρίβωσης της κατηγορία ικανότητας από αρμόδια 
ειδική για το σκοπό αυτό Υγειονομική Επιτροπή του Σώματος.  
  

Δ΄  ΣΤΑΔΙΟ – ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΑ ΤΕΣΤ ΙΔΙΩΤΩΝ  
 Όσοι από τους υποψήφιους της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011(Α’ 61)  κρίνονται ικανοί 
στις υγειονομικές εξετάσεις, παραπέμπονται στις ψυχοτεχνικές επιτροπές και υποβάλλονται σε 
ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας). 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. 

 
Ε΄  ΣΤΑΔΙΟ – ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ 

 Όσοι υποψήφιοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, παραπέμπονται στη συνέχεια στις 
αθλητικές επιτροπές για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης. 
Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα εξής αγωνίσματα: 
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α. Πέντε (5) έλξεις σε μονόζυγο. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναρτώνται στο μονόζυγο από το 
πρόσθιο μέρος αυτού έχοντας το εξωτερικό μέρος της παλάμης στραμμένο προς το πρόσωπο τους. Μετά 
την πρώτη έλξη, οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με το έδαφος μέχρι το τέλος της 
προσπάθειας, ενώ σε κάθε έλξη πρέπει η κάτω γνάθος να ξεπερνάει το ύψος του μονόζυγου και τα χέρια 
κατά την κάθοδο να είναι σε θέση πλήρους ανάτασης. 
β. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ (μία προσπάθεια). 
γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1. 10μ. (τρεις προσπάθειες).  
δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 4 μ. (τρεις προσπάθειες). 
ε. Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος, σε απόσταση εκατό 

(100) μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος σε χρόνο 50΄΄ (μία 
προσπάθεια). 
στ. Ανάβαση – κατάβαση σε ολκωτή πυροσβεστική κλίμακα σε ύψος εννέα (9) μέτρων, τοποθετημένη σε 

πυροσβεστικό πύργο ασκήσεων σε χρόνο το αργότερο 1΄ και 50΄΄ (μία προσπάθεια). 
ζ.  Βάδισμα χωρίς υποδήματα και με τρεις (3) υποχρεωτικές στάσεις σε δοκό μήκους δέκα (10) μέτρων 

και πλάτους οκτώ (8) εκατοστών, η οποία απέχει από το έδαφος ένα (1) μέτρο (μία προσπάθεια). 
Υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, αποκλείονται των 
περαιτέρω δοκιμασιών.  
Υποψήφιοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε μία από τις παραπάνω δοκιμασίες και αγωνίσματα ή 
που δεν προσέρχονται κατά την ημερομηνία που καλούνται να εξεταστούν, κρίνονται ακατάλληλοι για 
κατάταξη και αποκλείονται με πρακτικό της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών, που τοιχοκολλάται στο 
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προσωπικού και άμεσα στους 
ενδιαφερόμενους.   
Επίσης όσοι δεν προσέρχονται στους συγκεκριμένους χώρους και χρόνους που καθορίζονται με 
ανακοινώσεις για να μετάσχουν στις υγειονομικές εξετάσεις και  ψυχοτεχνικές - αθλητικές δοκιμασίες 
αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας των εξετάσεων. Ιδιαίτερη εξέταση ή δοκιμασία υποψηφίου 
αποκλείεται.  
Επίσης όσοι προσέρχονται σε όλες τις ανωτέρω εξετάσεις- δοκιμασίες χωρίς δελτίο αστυνομικής 
ταυτότητας, ή Διαβατήριο δεν θα γίνονται δεκτοί εκτός αν καταθέσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής 
ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για έκδοση δελτίου ταυτότητας. Η βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής 
πρέπει να φέρει επικυρωμένη φωτογραφία.    
 
 
 Επανεξέταση στις αθλητικές δοκιμασίες δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Υποψήφια που δηλώνει 
ότι κυοφορεί, επιτρέπεται να συμμετέχει στις αθλητικές δοκιμασίες, μόνον εφόσον προσκομίσει 
γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού της, στην οποία ρητά να αναφέρεται ότι επιτρέπεται η συμμετοχή της 
και ότι από αυτήν δεν θα προκύψει  κανένα πρόβλημα στην υγεία της και στο κυοφορούμενο.  
 
Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου στις αθλητικές δοκιμασίες παρουσιασθεί κώλυμα εξέτασής 
του, η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της, να αναβάλει για μία μόνο φορά την εξέταση σε άλλο χρόνο, 
όχι όμως πέραν του καθοριζόμενου για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών χρόνο.  
 
Επίσης, μη ικανοί κρίνονται και όσοι υποψήφιοι δεν έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα, ύστερα από 
αναστημομέτρηση όλων των υπόχρεων υποβολής σ’ αυτή τη διαδικασία υποψηφίων που γίνεται από την 
Υγειονομική Επιτροπή Πρόσληψης. 
Οι υποψήφιοι, που κρίνονται μη ικανοί, καταχωρούνται από την αρμόδια Επιτροπή σε ειδικό πίνακα, ο 
οποίος αναρτάται σε εμφανές σημείο στο χώρο της εξέτασης προς ενημέρωσή τους, αντίγραφο του 
οποίου υποβάλλεται αυθημερόν στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου 
Πυροσβεστικού Σώματος. Η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, μεριμνά 
για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων που δημιουργούνται από τους κριθέντες μη ικανούς, με βάση τους 
πίνακες επιτυχόντων κατά κατηγορία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

Πρόσληψη επιλεγομένων 
 

1. Οι υποψήφιοι της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011(Α’ 61) που κρίνονται ικανοί από τις 
Υγειονομικές, Ψυχοτεχνικές και Αθλητικές Επιτροπές καθώς και οι λοιποί εκ της παραγράφου 3 του ιδίου 
άρθρου που εξαιρούνται των ως άνω διαδικασιών, προσλαμβάνονται ως Πυροσβέστες πενταετούς 
υποχρέωσης με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 
 2. Η πρόσληψη γίνεται για μεν τους επιτυχόντες υποψηφίους ιδιώτες στην Πυροσβεστική Ακαδημία για 
δε τους επιτυχόντες υποψηφίους της παραγράφου 3 του Ν. 3938/2011 (Α’ 61), στις Υπηρεσίες στις οποίες 
θα εκπαιδευτούν, σε ημερομηνία που ορίζεται με διαταγή του Προϊσταμένου Β΄ Κλάδου Διοικητικής 
Υποστήριξης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Με την ίδια διαταγή ειδοποιούνται οι 
προσλαμβανόμενοι υποψήφιοι να μεταβούν στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες. 
3. Οι Υπηρεσίες, μετά τη λήψη της διαταγής προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες: 
α. Καλούν τους προς πρόσληψη, να δώσουν τον προβλεπόμενο όρκο, ή σχετική διαβεβαίωση εφόσον 

από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά δεν προκύπτει κώλυμα πρόσληψης, συντάσσοντας για κάθε έναν 
από τους προσλαμβανόμενους, πρακτικό πρόσληψης και ορκωμοσίας, καθώς και Φύλλο Μητρώου. Στη 
συνέχεια αναφέρουν αμέσως στη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος τα 
ονοματεπώνυμα των προσληφθέντων και των μη προσληφθέντων για οποιονδήποτε λόγο. Ο υποψήφιος 
για τον οποίο διαπιστώνεται ότι στερείται έστω και ενός προσόντος εκ των απαιτούμενων για την 
πρόσληψη, δεν προσλαμβάνεται, τυχόν δε πρόσληψή του θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. 
β. Υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά πρόσληψης των προσληφθέντων, τα πρωτότυπα των πρακτικών πρόσληψης και 
ορκωμοσίας και τα Φύλλα Μητρώου και κοινοποιούν: 

i. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και στη Διαχείριση 
Χρηματικού Πυροσβεστικού Σώματος. 

ii. Στη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, με αντίγραφο του πρακτικού 
πρόσληψης και ορκωμοσίας και του Φύλλου Μητρώου, για την ενημέρωση του ασφαλιστικού τους 
ταμείου. 
γ. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν προσλήφθηκαν, διατηρούνται στο Αρχείο του Αρχηγείου 

Πυροσβεστικού Σώματος 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. 
5. Με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου Β΄ Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης του Αρχηγείου 
Πυροσβεστικού Σώματος, που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, διαγράφονται από τον κυρωμένο 
πίνακα επιτυχόντων οι υποψήφιοι οι οποίοι: 
α. Στερούνται έστω και ενός προσόντος εκ των απαιτούμενων για την πρόσληψη. 
β. Καλούνται και δεν προσέρχονται, εφόσον υφίσταται σχετική εκ του νόμου υποχρέωση, για 

υγειονομική, ψυχοτεχνική και αθλητική εξέταση ή για πρόσληψη μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες, εκτός 
των περιπτώσεων διαπιστωμένης ανώτερης βίας, όχι όμως πέρα του δεκαημέρου. 
γ. Κρίνονται ως μη ικανοί από τις Υγειονομικές, Ψυχοτεχνικές και Αθλητικές Επιτροπές Πρόσληψης, ή 

παραιτούνται μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης. 
6. Η συμπλήρωση κενών θέσεων λόγω παραίτησης μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης ή 
λόγω παραίτησης από την εκπαίδευση, γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου Β΄ Κλάδου Διοικητικής 
Υποστήριξης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος από επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, κατά 
τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄61) όχι πέραν του 
δεκαημέρου από την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης. 
7. Όλοι οι προσλαμβανόμενοι ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, εγγράφονται κατ’ αλφαβητική 
σειρά σε ειδική επετηρίδα Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία 
ταυτότητας, την ημερομηνία πρόσληψης, τυχόν ανακατάταξη και κάθε άλλη υπηρεσιακή μεταβολή. Για 
κάθε Πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης καταρτίζεται και τηρείται ατομικός φάκελος και ατομικό 
βιβλιάριο. 
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Επίσης: η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος αναζητεί αυτεπάγγελτα για 
τους υποψηφίους που καλούνται τελικά για πρόσληψη τα εξής δικαιολογητικά: 
α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 2458 από 22.2.2005 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης (Β΄ 
267), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 92605 από 20.9.2005 όμοια (Β΄ 1334). 
β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄ μόνο για όσους δεν εμπίπτουν στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 εδάφιο β΄ της παρούσης απόφασης κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/5482 από 
28.3.2005 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής 
Άμυνας (Β΄ 400) και της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/6084 από 19.4.2005 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., για όσους 
υποψηφίους σημειώσουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών, στην σχετική ένδειξη 
της αίτησης συμμετοχής, ότι επιθυμούν την ως άνω αυτεπάγγελτη αναζήτηση.  
 
Οι υποψήφιοι των οποίων τα δικαιολογητικά αποδειχθούν ότι δεν είναι έγκυρα, θεωρούνται αποτυχόντες, 
εκτός των ποινικών ευθυνών τους διαγράφονται από τους κυρωθέντες πίνακες επιτυχόντων και 
ανακαλείται αυτεπάγγελτα η πράξη κατάταξής  τους. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 
1. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, μετά τη συμπλήρωση της πενταετούς θητείας τους στο 
Πυροσβεστικό Σώμα, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος βασικής εκπαίδευσης, μπορούν να 
ανανεώσουν τη θητεία τους ή να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον 
κριθούν ικανοί από τα αρμόδια συμβούλια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 7 και 8 του 
άρθρου 15 του ν 3938/2011 (Α΄61). 
2. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, απολύονται από το Πυροσβεστικό Σώμα, με τη 
λήξη της πενταετούς θητείας τους οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι δεν υποβάλλουν 
αίτηση για ανανέωση της θητείας τους ή για μονιμοποίηση ή δεν κρίνονται ικανοί για μονιμοποίηση, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχ. γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α ΄61). 
3. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης απολύονται από την Υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 14 του άρθρου 15, του ν 3938/2011 (Α΄61). 
 
Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος   
(http://www.fireservice.gr) και σε περίληψη στις Εφημερίδες Έθνος και Ελεύθερος Τύπος. 
 

 
  Ο Αρχηγός 

Στυλιανός Στεφανίδης 
Αντιστράτηγος ΠΣ 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Α/Α ΠΡΟΣ 

1. Όλες οι Υπηρεσίες του Σώματος 

2. Γ.Ε.ΕΘ.Α /Δ΄Κλάδος /Δ.ΕΚΠ - Υπηρεσίες Στρατού- Ναυτικού- Αεροπορίας, μέσω των Γεν. Επιτελείων. 

3. Μ.Μ.Ε. Πανελλήνιας εμβέλειας (μέσω Γρ. Τύπου Π.Σ.) 

4. Εφημερίδες Έθνος και Ελεύθερος Τύπος 

5. Περιφέρειες Ελλάδας 

  

Α/Α ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1.  Γραφεία κ.κ. Υπουργού, Υφυπουργού και Γενικού Γραμματέα / Υπ. Προστασίας του Πολίτη 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

2. 
Γραφεία κ.κ. Αρχηγού, Υπαρχηγού, Προϊσταμένου Επιτελείου, Προϊσταμένων Α' και Β' Κλάδου, Διευθυντών 
Διευθύνσεων Α.Π.Σ. Επιθεωρητών. 


