ΚΕΣΥ Χανίων
ΟΔΗΓΙΕΣ - ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
Για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στην
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών της ΔΙΠΥΝ Χανίων:
Χανιά, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 14 και Καραΐσκάκη, τηλ. 2821084110

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στη
σελίδα www.fireservice.gr από την Πέμπτη 28/05/2020 έως και την Πέμπτη
04/06/2020. Κατόπιν μεταβαίνουν αυτοπροσώπως τις ημερομηνίες από την
Παρασκευή 29/05/2020 έως και την Παρασκευή 05/06/2020 και από ώρα 08:00΄
έως ώρα 16:00΄ (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου), στις έδρες των
Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙΠΥΝ), προκειμένου να
ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να μετρηθεί το ανάστημά τους, να καταθέσουν τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής
εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα.
Όλα τα στοιχεία της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης θα αναγράφονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ
και στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
Η συμπλήρωση της Αίτησης –Υπεύθυνης Δήλωσης αποτελείται από τα εξής βήματα:
1ο Βήμα «Στοιχεία Υποψηφίου»: η καταχώριση σε όλα τα πεδία είναι υποχρεωτική.
2ο Βήμα «Τρόπος Διαγωνισμού»: επιλέγετε τα αντίστοιχα πεδία που σας αφορούν.
Μπορείτε να επιλέξετε «Προηγούμενο», επιλογή η οποία σας επιστρέφει στο
προηγούμενο βήμα.
3ο Βήμα «Έλεγχος & Υποβολή»: μπορείτε να κάνετε μια προεπισκόπηση των
καταχωρημένων στοιχείων και αν θέλετε να κάνετε διορθώσεις επιλέγετε
«Προηγούμενο», αλλιώς επιλέγετε «Υποβολή» για να καταθέσετε την αίτηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την Υποβολή δεν θα μπορείτε να διορθώσετε την αίτηση –
υπεύθυνη δήλωση.
Κατά το τελευταίο στάδιο, έχοντας επιλέξει «Υποβολή», το σύστημα σας επιστρέφει
το σχετικό μήνυμα Επιτυχούς Υποβολής της Αίτησή σας καθώς και οδηγίες για τη
συνέχιση της διαδικασίας.
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Τελευταίο Βήμα: θα πρέπει οπωσδήποτε να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε εις
διπλούν το Αποδεικτικό Ηλεκτρονικής Υποβολής, που θα το υποβάλλετε μαζί με τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης εκτύπωσης του Αποδεικτικού Υποβολής
αναζητήστε αυτό στο email που έχετε δηλώσει.
Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος δεν εκτυπώνει την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση αλλά
μόνο το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής αυτής (εις διπλούν).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, οι υποψήφιοι
μεταβαίνουν αυτοπροσώπως τις ημερομηνίες από την Παρασκευή 29/05/2020 έως
και την Παρασκευή 05/06/2020 και από ώρα 08:00΄ έως ώρα 16:00΄
(συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου), στις έδρες των Διοικήσεων
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙΠΥΝ), προκειμένου να παρουσιαστούν στην
Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να
μετρηθεί το ανάστημά τους, να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του
Κεφαλαίου III της παρούσας προκήρυξης και να παραλάβουν το δελτίο
υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα.
Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση αφού εκτυπωθεί από την αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβής Δικαιολογητικών, ο υποψήφιος την υπογράφει και την υποβάλλει σε
αυτήν.
Οι υποψήφιοι φροντίζουν, με δική τους ευθύνη, να επικοινωνήσουν άμεσα (από
08:00 έως και 16:00, συμπεριλαμβανομένου του σαββατοκύριακου) μετά την
υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη συμμετοχή στο
Διαγωνισμό, με τη ΔΙΠΥΝ/ΔΙΠΥ ή το παράρτημα αυτής, στην οποία θα μεταβούν
αυτοπροσώπως στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, προκειμένου να
λάβουν τις σχετικές οδηγίες προσέλευσης. (ΔΙΠΥΝ Χανίων: Χανιά, Πατριάρχου
Γρηγορίου Ε΄ 14 και Καραΐσκάκη, τηλ. 2821084110)
Για τους υποψήφιους που εισέρχονται στους χώρους παρουσίασης στις Επιτροπές
Παραλαβής Δικαιολογητικών, είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας
προσώπου, την οποία οφείλουν να προμηθευτούν οι ίδιοι.
Ο υποψήφιος φροντίζει να γνωρίζει τον «Αριθμό Αίτησης» που έλαβε η αίτηση –
υπεύθυνη δήλωση.
Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να προσκομίσουν βεβαίωση ικανότητας από
Στρατιωτική ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο
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VI παρ. 3 της παρούσας προκήρυξης, δεν υποχρεούνται να παραλάβουν δελτίο
υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα αλλά να δηλώσουν τη βούλησή
τους στην παραπάνω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας, στο πίσω μέρος των
οποίων θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο,
ευκρινώς.
β. Φωτοαντίγραφο της αίτησης-δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις σε
πανελλαδικό επίπεδο το τρέχον έτος ή της βεβαίωσης συμμετοχής από την οποία
προκύπτει ο κωδικός του υποψηφίου. Σε περίπτωση αδυναμίας του υποψηφίου να
υποβάλει την ανωτέρω αίτηση-δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο
του δελτίου ή της βεβαίωσης εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων.
γ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
δ. Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.
Οι υποψήφιοι που υπάγονται σε ειδική κατηγορία του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016,
εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος,
υποβάλουν επιπλέον δικαιολογητικά.
ΔΕΝ εντάσσονται σε ειδική κατηγορία οι Πολύτεκνοι και οι Τρίτεκνοι.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ)
Οι προκαταρκτικές εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και
Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας περιλαμβάνουν υγειονομικές
εξετάσεις, αθλητικές δοκιμασίες και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (TESTS), ενιαίες και
κοινές για τους υποψηφίους και των δύο ανωτέρω Σχολών.
Βεβαίωση ικανότητας από Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή:
Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν σε προκαταρκτικές εξετάσεις από Στρατιωτική,
Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή στις οποίες κρίθηκαν ικανοί με τα κριτήρια του
Πυροσβεστικού Σώματος, δεν δοκιμάζονται από τις Επιτροπές ΠΚΕ του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Οι υποψήφιοι που κρίνονται μη ικανοί σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών
εξετάσεων, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στα υπόλοιπα στάδια.
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Υγειονομικές Εξετάσεις.
Οι υποψήφιοι μετά την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασηςπαραπεμπτικού σημειώματος από τις Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών
(ΔΙΠΥΝ ή Δευτεροβάθμια Πυροσβεστικής Ακαδημίας), οφείλουν να μεταβούν
αμελλητί σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο (όχι σε ιδιώτες ιατρούς ή ιδιωτικά
Νοσοκομεία), 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 και σφραγίζεται
με τη σφραγίδα 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
την ψυχιατρική εξέταση οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να υποβληθούν σε
ψυχομετρικό έλεγχο (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ) δεδομένου ότι αυτός θα
διενεργηθεί από την αντίστοιχη Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών.
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.
Όλες οι υγειονομικές εξετάσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την
παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικού και πριν την
παρουσίαση των υποψηφίων στην Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης.
Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των υγειονομικών σας εξετάσεων, παρατίθεται
στο παράρτημα (Η) απόσπασμα του δελτίου υγειονομικής εξέτασης –
παραπεμπτικού σημειώματος, μη εκτυπώσιμο από εσάς, στο οποίο εμφαίνονται
όλες οι ιατρικές ειδικότητες στις οποίες απαιτείται να εξετασθείτε.

Αθλητικές Δοκιμασίες
Οι υποψήφιοι που κρίθηκαν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις από την αρμόδια
Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, παρουσιάζονται ενώπιον Επιτροπής
Αθλητικών Δοκιμασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών
εξετάσεων, με κατάλληλη αθλητική περιβολή και υποβάλλονται σε αθλητικές
δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν τα κάτωθι αγωνίσματα:
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αα) Δρόμος 100 μ. σε μέγιστο χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια).
αβ) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
αγ) 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).
αδ) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
αε) Δρόμος 1.000 μ. σε μέγιστο χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).

Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες.
Περιλαμβάνουν 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.
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.

Σημείωση: Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να
δηλώσουν την ή τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στη δήλωση προτίμησης
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Μηχανογραφικό Δελτίο), σύμφωνα με τα
οριζόμενα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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