
40 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΣΤ) 

 

Οδηγίες για τους υποψηφίους που θα συμμετέχουν στις Προκαταρκτικές 

εξετάσεις (ΠΚΕ) που διενεργεί το Πυροσβεστικό Σώμα 

 

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τους υποψηφίους για τις Σχολές της Πυροσβεστικής 

Ακαδημίας και έχουν ως στόχο την ενημέρωσή τους σχετικά με τη διαδικασία των 

προκαταρκτικών εξετάσεων.  

 

1. Οι υγειονομικές σας εξετάσεις να πραγματοποιηθούν σε Κρατικό ή Στρατιωτικό 

Νοσοκομείο και όχι από ιδιώτες ιατρούς ή 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. 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. 

 

2. Σε κάθε ιατρική εξέταση θα πρέπει να τίθεται οπωσδήποτε η υπογραφή και η 

σφραγίδα του εξεταστή ιατρού στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικού. 

 

3. 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. 

 

4. Το δελτίο αυτό της υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό φυλάσσεται με ευθύνη 

σας μέχρι να παρουσιασθείτε στην Υγειονομική Επιτροπή, 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. 

 

5. Η εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις θα διαρκέσει τρεις 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 προκαταρκτικών 

εξετάσεων το οποίο θα αποσταλεί σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της 

Χώρας και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: 

www.fireservice.gr. Στα εξεταστικά κέντρα οι υποψήφιοι εισέρχονται χωρίς 

συνοδούς. 

Η έγκαιρη ενημέρωση για το πρόγραμμα των προκαταρτικών εξετάσεων γίνεται 

με δική σας ευθύνη. Σας εφιστούμε την προσοχή διότι μπορεί να έχει 

προγραμματισθεί να εξετασθείτε από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των 

Επιτροπών. 

 

6. Εάν είστε υποψήφιος και των Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή 

των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας, μπορείτε να υποβληθείτε στις 
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προκαταρκτικές εξετάσεις των εν λόγω Σχολών με τα κριτήρια του Πυροσβεστικού 

Σώματος για να λάβετε βεβαίωση ότι κριθήκατε ικανός στην οποία θα αναγράφονται 

τα στοιχεία σας και η πραγματοποιηθείσα μέτρηση του αναστήματός σας. 

Την ανωτέρω βεβαίωση ικανότητας  που θα πάρετε από τη Στρατιωτική ή 

Αστυνομική Αρχή θα πρέπει να την υποβάλλετε είτε στην Επιτροπή Παραλαβής 

Δικαιολογητικών της ΔΙ.Π.Υ.Ν. που καταθέσατε αρχικά τα δικαιολογητικά σας είτε 

σε κάποια από τις Επιτροπές Προκαταρκτικών Εξετάσεων (Υγειονομική Επιτροπή 

Εξέτασης ή Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών ή Επιτροπή Ψυχοτεχνικών 

Δοκιμασιών) για να θεωρηθείτε ικανός για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 

Η μη υποβολή της βεβαίωσης αυτής θα έχει ως αποτέλεσμα να μη συμπεριληφθείτε 

στον πίνακα ικανών υποψηφίων του Πυροσβεστικού Σώματος ο οποίος θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του Π.Σ. www.fireservice.gr . 

 

7. Πέρα από την αρχική μέτρηση του αναστήματός σας στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. που 

καταθέσατε την αίτησή σας θα ακολουθήσει και νέα αναστημομέτρηση, καθώς και 

μέτρηση βάρους για την εξαγωγή του Δ.Μ.Σ  από την αρμόδια Υγειονομική 

Επιτροπή. Όλες οι παραπάνω μετρήσεις γίνονται χωρίς υποδήματα.  

 

8. Στην Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών θα παρουσιαστείτε με αθλητική περιβολή 

της επιλογής σας. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή σας στις αθλητικές δοκιμασίες 

γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Συνιστάται να έχετε προετοιμαστεί 

κατάλληλα. 

 

9. Κατά τη διενέργεια των Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών θα πρέπει να έχετε μαζί σας 

στυλό διαρκείας, μολύβι και γομολάστιχα. 

 

10. 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 προκαταρκτικές εξετάσεις. 

 

11. Για κάθε απορία σας μπορείτε να απευθύνεστε στην εκάστοτε αρμόδια Επιτροπή 

του Πυροσβεστικού Σώματος.  
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