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Το παρακάτω κείμενο αποτελεί συνένωση της υπ’ αριθ. 3350 οικ.Φ.702.14/27-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Αρχηγού Π.Σ.
«Απόκτηση ιδιότητας, βασική εκπαίδευση και συναφή θέματα εθελοντών
πυροσβεστών» με:
1. την υπ’ αριθ. 53840 οικ.Φ.702.14/21-10-2012 «Aντικατάσταση του Παραρτήματος Α΄ της

υπ’ αριθ. 3350 οικ.Φ.702.14/27-4-2012 Απόφασης Αρχηγού Π.Σ. περί απόκτησης
ιδιότητας, βασικής εκπαίδευσης και συναφών θεμάτων εθελοντών πυροσβεστών»
(θαλασσί τονισμός),
2. την υπ’ αριθ. 2729 οικ.Φ.702.14/1-5-2013 «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3350 /27-04-2012

Απόφασης κ. Αρχηγού Π.Σ. περί Απόκτησης ιδιότητας, βασικής εκπαίδευσης και συναφή
θέματα εθελοντών πυροσβεστών» (κίτρινος τονισμός)
3. την υπ’ αριθ. 76112 οικ.Φ.702.14/6-12-2017 «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3350 οικ. Φ.
702.14/27-04-2012 Απόφασης κ. Αρχηγού Π.Σ. περί Απόκτησης ιδιότητας, βασικής
εκπαίδευσης και συναφή θέματα εθελοντών πυροσβεστών» (πράσινος τονισμός)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
1. Διαδικασία και προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας εθελοντή πυροσβέστη
1.1 Προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας
Την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη αποκτούν Έλληνες πολίτες, καθώς και πολίτες κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 18-55 ετών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την
τελευταία τουλάχιστον τριετία και πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις, όπως αυτές ρητά
εξειδικεύονται στο άρθρο 16 παρ. 1 στοιχ. (α)-(ε) του Ν. 4029/2011.
Οι εθελοντές πυροσβέστες διακρίνονται, ανάλογα με τα προσόντα τους, στις εξής δύο (2)
κατηγορίες προσωπικού: α) μάχιμοι εθελοντές πυροσβέστες και β) οδηγοί-χειριστές
πυροσβεστικών οχημάτων –μηχανημάτων.
1.2. Δικαιολογητικά
1.2.1 Οι υποψήφιοι για να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη υποβάλλουν στην
πλησιέστερη επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής στην οποία διαμένουν μόνιμα,
σχετική αίτηση (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας), η οποία θα
συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας.
 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει αυτού,
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των σελίδων διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα
στοιχεία ταυτότητας του κατόχου-υποψήφιου εθελοντή. Σε περίπτωση που στοιχεία του ως άνω
δελτίου έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.
 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, σε ισχύ, πολιτικής άδειας οδήγησης Β΄ κατηγορίας και άνω (για
τους υποψήφιους Εθελοντές Πυροσβέστες που επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών
χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων).
 Επικυρωμένο έγγραφο (βεβαίωση) απόδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) ή
εκκαθαριστικό σημείωμα αρμόδιας ΔΟΥ.
 Ειδικότερα, για τους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπεύθυνη Δήλωση του
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι α) διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά
την τελευταία τουλάχιστον τριετία και β) ότι ομιλούν και γράφουν την ελληνική γλώσσα, όπως
αυτή η ικανότητα θα πιστοποιείται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10
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παρ. 1), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας τουλάχιστον Β΄ Επιπέδου ή
με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή
από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
 Για την πιστοποίηση της καλής σωματικής και ψυχικής υγείας, απαιτείται η προσκόμιση
ιατρικής γνωμάτευσης από Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας, η οποία θα περιέχει
υποχρεωτικά γνωμάτευση από τους ιατρούς των εξής ειδικοτήτων: έναν (1) παθολόγο, έναν (1)
καρδιολόγο και έναν (1) ψυχίατρο. Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγώνχειριστών πυροσβεστικών οχημάτων –μηχανημάτων θα υποβάλλουν μετά την απόκτηση της
εθελοντικής τους ιδιότητας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όπου θα υπάγονται, ιατρική
γνωμάτευση από έναν (1) οφθαλμίατρο καθώς και έναν (1) παθολόγο, προκειμένου να
αποκτήσουν υπηρεσιακή άδεια οδηγού - χειριστή πυροσβεστικού οχήματος –μηχανήματος
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 21 N. 4029/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Εναλλακτικά σε περίπτωση ακριτικών περιοχών ( κυρίως νησιών ) όπου δεν υπάρχουν κάποιες
από τις ειδικότητες ιατρών που προβλέπονται και είναι αποδεδειγμένα δύσκολη η μετάβαση στο
πλησιέστερο από τα ανωτέρω, δύναται να προσκομιστεί βεβαίωση ιατρού συμβεβλημένου με τον
ΕΟΠΠΥ αντίστοιχης ειδικότητας και στην περίπτωση που και αυτό είναι αδύνατο ή δυσχερές ,
βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας . Η πιστοποίηση του ανωτέρου προβλήματος
– δυσχέρειας θα γίνεται από τον κατά τόπο Δ/τη Π.Δ.Π.Υ. .Σε περίπτωση που από τις ανωτέρω
γνωματεύσεις προκύπτουν ζητήματα αμφισβήτησης ως προς την αιτιολόγηση της κατάστασης
υγείας των υποψηφίων εθελοντών πυροσβεστών, τότε ο φάκελος με τις
σχετικές ιατρικές
γνωματεύσεις - βεβαιώσεις - πιστοποιητικά, θα αποστέλλεται για τελική κρίση στην αρμόδια
Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία θα παρέχει την αναγκαία
γνωμοδότηση ή διευκρινήσεις ή τυχόν υποδείξεις για άλλες αναγκαίες ενέργειες.
 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Ν. 4029/2011 (Α΄ 245) κωλύματα.
 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) δεν
ανήκουν στο μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και β)
δεν έχουν την ιδιότητα του πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης.
1.2.2 Όπου απαιτείται η υποβολή πολλών υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8, του Ν. 1599/1986
για βεβαίωση γεγονότων ή καταστάσεων, κατά τα ανωτέρω, είναι δυνατόν οι δηλώσεις αυτές να
περιληφθούν σωρευτικά σε ένα έντυπο δήλωσης του νόμου αυτού. Η αποδεδειγμένη υποβολή
αναληθών ή πλαστών δικαιολογητικών επιφέρει και ποινικές κυρώσεις στον υποβάλλοντα.
1.2.3 Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων εθελοντών πυροσβεστών στις
κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, αυτές θα προβαίνουν αυτεπαγγέλτως σε αναζήτηση
πιστοποιητικού ποινικού μητρώου (για δικαστική χρήση) 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).
2. Παύση, αφαίρεση και αναστολή ιδιότητας εθελοντή πυροσβέστη
2.1. Παύση
Η ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη παύει αυτοδίκαια με τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ου)
έτους της ηλικίας του. Η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώνει ιεραρχικά το αρμόδιο
Τμήμα Εθελοντισμού του Α.Π.Σ. για την έκδοση της σχετικής Διαταγής αφαίρεσης της ιδιότητας.
2.2. Αφαίρεση – Δυνατότητα επανάκτησης ιδιότητας
2.2.1 Η ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη αφαιρείται στις εξής περιπτώσεις:
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α. Για σοβαρούς λόγους υγείας που δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Στην περίπτωση αυτή οι σοβαροί λόγοι υγείας, που δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων
του εθελοντή πυροσβέστη, να αποδεικνύονται κατόπιν γνωμάτευσης, από ιατρό με ειδικότητα
ανάλογη της πάθησης και η τελική κρίση της σωματικής ή ψυχικής υγείας του να γίνεται από την
αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος που θα συσταθεί ειδικά για το
σκοπό αυτό.
β. Για αμετάκλητη καταδίκη για τα εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα κατάταξης για τους
συμμετέχοντες σε διαγωνισμό πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων, όπως
αυτά ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό κατάταξης.
γ. Για αδικαιολόγητη άρνηση εκτέλεσης υπηρεσίας.
δ. Για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του.
ε. Για ανάρμοστη και απρεπή διαγωγή εντός υπηρεσίας.
στ. Μετά από επιθυμία του ιδίου.
2.2.2 Δεν επιτρέπεται η επανάκτηση της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη στη περίπτωση
κατά την οποία η παύση της έχει επέλθει για τους λόγους που αναφέρονται στις
υποπεριπτώσεις (β), (γ), (δ) και (ε) της προηγουμένης παραγράφου. Όσον αφορά την
υποπερίπτωση (στ) κάθε εθελοντής πυροσβέστης μπορεί να κάνει χρήση αυτής το μέγιστο 2
φορές ,πέραν αυτών θα ισχύει ότι ισχύει και στις υποπεριπτώσεις (β), (γ), (δ) και (ε).
2.2.3 Προκειμένου να ενημερώνεται το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης εθελοντών
πυροσβεστών (εφαρμογή ANITA), παρακαλούνται οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούσαν
εθελοντές πυροσβέστες, οι οποίοι προσλαμβάνονται ή κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα
ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ή δόκιμοι πυροσβέστες/ανθυποπυραγοί αντίστοιχα, να
υποβάλλουν ονομαστικές καταστάσεις με βαθμό, μητρώο κ.α. και την ημερομηνία
πρόσληψης/κατάταξης αυτών, προκειμένου να αφαιρεθεί η ιδιότητά τους σύμφωνα με το άρθρο
16 παρ. 1ε και το άρθρο 25 παρ. 2 και 3 του ανωτέρω σχετικού Νόμου. Στη συνέχεια αυτοί θα
διαγραφούν από το Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών (εφαρμογή ΑΝΙΤΑ) του άρθρου 16
παρ.3 του ίδιου Νόμου.
2.3. Αναστολή ιδιότητας
2.3.1 Η ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη αναστέλλεται στις εξής περιπτώσεις:
α. Καθ’ όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας.
β. Σε περιπτώσεις μετάβασης στο εξωτερικό για σπουδές και για χρονικό διάστημα ίσο με το
ελάχιστο απαιτούμενο για την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών ή ειδικότητας συν ένα
(1) έτος.
γ. Σε περιπτώσεις μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας πέραν των δύο (2) μηνών.
δ. Σε περίπτωση καταδίκης έστω και με οριστική απόφαση για τα εγκλήματα που αποτελούν
κωλύματα κατάταξης για τους συμμετέχοντες σε διαγωνισμό πρόσληψης Δοκίμων Πυροσβεστών
Γενικών Καθηκόντων, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό κατάταξης.
ε. Σε οποιαδήποτε άλλη αιτιολογημένη περίπτωση.
Για τις εθελόντριες πυροσβέστριες, ειδικά, η ιδιότητα μπορεί να αναστέλλεται κατά το χρονικό
διάστημα της κύησης και της γαλουχίας και μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από το τοκετό,
ύστερα από προσκόμιση βεβαίωσης τοκετού. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια κύησης και
γαλουχίας, η εθελόντρια πυροσβέστρια δεν προσφέρει υπηρεσία κατά τη διάρκεια της νύχτας.
2.3.2 Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση αναστολής της ιδιότητας του εθελοντή, το χρονικό
διάστημα για το οποίο διήρκησε η αναστολή, δεν προσμετράται στον χρόνο προηγούμενης
εθελοντικής υπηρεσίας.
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2.3.3 Σε κάθε περίπτωση όταν οι λόγοι αναστολής εκλείψουν ο εθελοντής πυροσβέστης
υποχρεούται εντός αυστηρής προθεσμίας 2 μηνών να προσέλθει για ανάληψη υπηρεσίας , σε
διαφορετική περίπτωση θα διαγράφεται από το Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών.
3. Μετακίνηση εθελοντών πυροσβεστών
Οι εθελοντές πυροσβέστες δύνανται, κατόπιν αίτησής τους και με απόφαση του Αρχηγού
Πυροσβεστικού Σώματος να μετακινούνται σε άλλη εθελοντική ή επαγγελματική Πυροσβεστική
Υπηρεσία. Η μετακίνηση εθελοντή πυροσβέστη εντός της Περιφερειακής Διοίκησης
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που ανήκει, πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητή αυτής και
κοινοποιείται στο 2ο Τμήμα Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Πυρόσβεσης – Διάσωσης Α.Π.Σ. Η
μετακίνηση εθελοντή πυροσβέστη από Π.Δ.Π.Υ σε άλλη Π.Δ.Π.Υ. θα γίνεται με απόφαση
Αρχηγού Π.Σ.
4. Τήρηση Ειδικού Μητρώου Εθελοντών Πυροσβεστών (ΕΜΕΠ)
4.1. Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Εθελοντών (Εφαρμογή ANITA) που είναι ήδη
εγκατεστημένο και λειτουργεί με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Πληροφορικής Α.Π.Σ. στη
διαδικτυακή πύλη - δίκτυο του Πυροσβεστικού Σώματος (www.psnet.gr), θα τηρείται το Ειδικό
Μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών (ΕΜΕΠ) (κατ’ επιταγή των οριζομένων στο άρθρο16 παρ. 3
του Ν. 4029/2011), στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι όλοι οι εθελοντές πυροσβέστες του
Πυροσβεστικού Σώματος. Η ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας του εθελοντή πυροσβέστη θα
ορίζεται κατόπιν απόφασης του Αρχηγού Π.Σ. και θα είναι κοινή για όλους του επιτυχόντες
εθελοντές πυροσβέστες κάθε εκπαιδευτικής σειράς ή έκτακτης εκπαίδευσης λόγω ίδρυσης
Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού ή Κλιμακίου.
4.2. Διευκρινίζεται ότι το Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών (ΕΜΕΠ) υπάγεται στην
εποπτεία του 2ου Τμήματος Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Πυρόσβεσης – Διάσωσης Α.Π.Σ. Για
την επικαιροποίηση και συνεχή ενημέρωση του Μητρώου, κάθε Π.Δ.Π.Υ. οφείλει να υποβάλλει
ανά τρίμηνο (αρχές Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου κάθε έτους) στη Διεύθυνση
Πυρόσβεσης - Διάσωσης/Τμήμα 2ο ονομαστικές και αριθμητικές Καταστάσεις των ενεργών
εθελοντών πυροσβεστών των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της και τις σχετικές μεταβολές τους
(απόκτηση/αναστολή/άρση της αναστολής ιδιότητας /προαγωγή/μετακίνηση/αφαίρεση/ποινές). Η
αποστολή θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση aps_ii2@psnet.gr.
4.3. Σε κάθε περίπτωση οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα το
Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Εθελοντών (Εφαρμογή ANITA) για όλες τις μεταβολές των
εθελοντών πυροσβεστών που υπάγονται σε αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
1. Εκπαίδευση υποψηφίων εθελοντών πυροσβεστών
1.1. Τόπος εκπαίδευσης
Η βασική εκπαίδευση των υποψήφιων εθελοντών πυροσβεστών πραγματοποιείται στην
Πυροσβεστική Ακαδημία. Η εκπαίδευση δύναται να πραγματοποιηθεί και σε περιφερειακό
επίπεδο στις εγκαταστάσεις της οικείας επαγγελματικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή σε άλλο
κατάλληλο χώρο (εγκαταστάσεις Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού ή Κλιμακίου).
1.2. Εκπαιδευτικές σειρές
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1.2.1. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών σειρών ορίζεται σε μία (1) ανά έτος, η οποία άρχεται
εντός του 1ου δεκαημέρου του μηνός Νοεμβρίου. Η συνολική διάρκεια εκπαίδευσης κάθε
εκπαιδευτικής σειράς ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120) ώρες κατ’ ελάχιστον και θα πρέπει να
ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών. Η ημερομηνία έναρξης, το πρόγραμμα κάθε εκπαιδευτικής
σειράς και ο τόπος εκπαίδευσης θα καθορίζεται κάθε φορά με Απόφαση Αρχηγού Π.Σ.
1.2.2 Οι υποψήφιοι προς εκπαίδευση εθελοντές πυροσβέστες υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για
την εκπαιδευτική σειρά κάθε έτους από 1η Ιουλίου έως 30η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους. Οι ως
άνω αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων εθελοντών πυροσβεστών υποβάλλονται υπηρεσιακά
στις αρμόδιες Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Π.Δ.Π.Υ.), οι οποίες εντός
δεκαημέρου από τη λήξη των σχετικών προθεσμιών υποβάλλουν κατάσταση με τους υποψήφιους
προς εκπαίδευση εθελοντές πυροσβέστες στο 2ο Τμήμα Εθελοντισμού της Διεύθυνσης
Πυρόσβεσης – Διάσωσης Α.Π.Σ. Στη συνέχεια το ανωτέρω Τμήμα ενημερώνει αρμοδίως τη
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Α.Π.Σ. η οποία εκδίδει τη σχετική Διαταγή Εκπαίδευσης τουλάχιστον
μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής σειράς.
1.2.3 Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις ίδρυσης και λειτουργίας Εθελοντικών Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών (Σταθμών και Κλιμακίων), η εκπαίδευση του εθελοντικού πυροσβεστικού
προσωπικού δύναται να πραγματοποιείται άμεσα, ανεξάρτητα δηλαδή από τις ανωτέρω
προκαθορισμένες εκπαιδευτικές σειρές, μετά από την υποβολή σχετικού προς τούτο αιτήματος
προς τις κατά τόπους επαγγελματικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και μετά από απόφαση του
Αρχηγού Π.Σ.

1.3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης - εκπαιδευτικά αντικείμενα – διδακτέα ύλη
1.3.1 Η βασική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τους υποψήφιους εθελοντές πυροσβέστες. Το
πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης έχει ελάχιστη διάρκεια εκατόν είκοσι (120) ώρες και
περιλαμβάνει θεωρητική (κατ’ ελάχιστον 60 ώρες) και πρακτική (κατ’ ελάχιστον 60 ώρες)
εκπαίδευση.
1.3.2 Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα και η διδακτέα ύλη περιλαμβάνουν :
1.3.2.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (κατ’ ελάχιστον εξήντα (60) ώρες)
1.3.2.1.1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
α. Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (Κ.Ε.Υ.Π.Σ. Π.Δ. 210/1992
ΦΕΚ Α΄ 99) άρθρα 1 έως και 11, 22 έως και 25, 31 έως και 33, 36 έως και 43, 50 έως και 52, 60
έως και 81, 89 έως και 91, 95, λοιπά διοικητικά θέματα που εξειδικεύουν την εφαρμογή του
Κανονισμού και εξυπηρετούν τη λειτουργία των Εθελοντικών Υπηρεσιών.
β. Νομικό πλαίσιο Εθελοντών Πυροσβεστών Πυροσβεστικού Σώματος (Ν. 4029/2011 ΦΕΚ Α΄
245).
1.3.2.1.2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
1. Ορισμοί βασικών εννοιών
2. Διάδοση θερμότητας
3. Τρόποι κατάσβεσης πυρκαγιών
4. Μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών
5. Βασικές ενέργειες στην κατάσβεση
6. Κλίμακες
7. Αναπνευστικές συσκευές
8. Πυροσβεστήρες
1.3.2.1.3 ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
1. Ορισμοί
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2. Νομικό πλαίσιο
3. Αίτια των δασικών πυρκαγιών
4. Είδη δασικών πυρκαγιών
5. Μέρη δασικής πυρκαγιάς
6. Κατάσβεση δασικών πυρκαγιών
7. Βασικές αρχές ασφάλειας προσωπικού σε δασικές πυρκαγιές
1.3.2.1.4 ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ
1. Διάσωση από ανελκυστήρα
2. Υδραυλικά διασωστικά εργαλεία
3. Ανυψωτικοί σάκοι (μαξιλάρια)
1.3.2.1.5 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
1. Οχήματα Πυροσβεστικού Σώματος
1.3.2.1.6 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1. Ασύρματη επικοινωνία
1.3.2.1.7 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
1. Βασικές γνώσεις Α΄ Βοηθειών
Η ύλη των παραπάνω μαθημάτων περιλαμβάνεται στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Έκδοση Α.Π.Σ./2009. Το υπόψη Εγχειρίδιο είναι αναρτημένο
σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr
στο εικονίδιο Ενημερωτικά φυλλάδια. Το Εγχειρίδιο έχει επίσης διανεμηθεί σε κάθε ενεργό
εθελοντή πυροσβέστη του Πυροσβεστικού Σώματος, σε κάθε Αξιωματικό του Π.Σ. και σε κάθε
Πυροσβεστική Υπηρεσία. Έχει γίνει πρόβλεψη να διανέμεται μια πλήρης σειρά (σετ)
ενημερωτικού-εκπαιδευτικού υλικού του επιχειρησιακού προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνεται και το Εγχειρίδιο, στους νέους εθελοντές πυροσβέστες σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. 57205 οικ. Φ.702/27-11-2009 Διαταγή Α.Π.Σ./Διεύθυνση Πυρόσβεσης – Διάσωσης. Οι
εκπαιδευτές δύνανται να χρησιμοποιήσουν και άλλα συναφή εκπαιδευτικά βιβλία και βοηθήματα,
όπως το εγχειρίδιο αντιμετώπισης ατυχημάτων με επικίνδυνα υλικά, έκδοση Α.Π.Σ./Διεύθυνση
Πυρόσβεσης – Διάσωσης 2010.
Στη διδακτέα θεωρητική εκπαιδευτική ύλη οι υποψήφιοι εθελοντές πυροσβέστες θα εξετάζονται
γραπτώς.
1.3.2.2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (κατ’ ελάχιστον εξήντα (60) ώρες)
1. Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός
2. Αναπνευστικές συσκευές, στολές προστασίας
3. Πυροσβεστικά οχήματα
4. Φορητές αντλίες
5. Εγκαταστάσεις ύδατος, εγκαταστάσεις προσβολής
6. Κλίμακες
7. Κάλοι διάσωσης
8. Βοηθητικά πυροσβεστικά εργαλεία
9. Συσκευές κοπής
10. Φορητοί πυροσβεστήρες – μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα
11. Διασωστικά οχήματα, εργαλεία και μέσα
12. Ασύρματες επικοινωνίες
Στα ανωτέρω διδαχθέντα μαθήματα οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε πρακτική εξέταση.
Πλέον των ανωτέρω είναι δυνατή η διδασκαλία και άλλων θεματικών ενοτήτων συναφών με τις
δραστηριότητες και τα αντικείμενα του Πυροσβεστικού Σώματος με τη μορφή διαλέξεων.
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1.4. Τόσο η πρακτική, όσο και η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές
που ορίζονται για το σκοπό αυτό από το Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και σε
περίπτωση που αυτή πραγματοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο από το Διοικητή της οικείας
Π.Δ.Π.Υ. Οι εκπαιδευτές δύνανται να είναι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που εκτελούν καθήκοντα
Αξιωματικού υπηρεσίας και προϊστάμενου κίνησης ανεξαρτήτως βαθμού. Η βασική εκπαίδευση
πραγματοποιείται κατά την πρωινή ή απογευματινή φυλακή όλες τις ημέρες και το ΣάββατοΚυριακή. Η Πυροσβεστική Ακαδημία και οι περιφερειακές υπηρεσίες παρακαλούνται να
διευκολύνουν τους υποψήφιους εθελοντές πυροσβέστες στην παρακολούθηση της εκπαίδευσης,
υπολογίζοντας αθροιστικά τις ώρες παρακολούθησης της βασικής εκπαίδευσης κάθε ημέρα.
1.5. Κατά την εκπαίδευση είτε στην Πυροσβεστική Ακαδημία είτε σε περιφερειακή υπηρεσία είτε
σε άλλο κατάλληλο χώρο θα τηρείται Βιβλίο Εκπαίδευσης Εθελοντών, όπου θα αναγράφονται
αναλυτικά ο βαθμός, ο αριθμός μητρώου και τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτών, τα
ονοματεπώνυμα των εκπαιδευομένων, οι ώρες διδασκαλίας καθώς και η διδακτέα ύλη (θεωρητική
και πρακτική). Αντίγραφο του βιβλίου αυτού θα υποβάλλεται ιεραρχικά από το Διοικητή
Π.Δ.Π.Υ. στο Γραφείο Εκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης
του Α.Π.Σ. καθώς και στο Τμήμα Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Πυρόσβεσης-Διάσωσης του
Α.Π.Σ., στο οποίο θα αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων εθελοντών Πυροσβεστών
που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εκπαίδευσή τους.
1.6. Είδος-Διαδικασία-Τρόπος αξιολόγησης εκπαίδευσης
1.6.1 Με το πέρας της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι εθελοντές πυροσβέστες υποβάλλονται σε
γραπτή και πρακτική εξέταση, η οποία πραγματοποιείται εναλλακτικά σε ένα εκ των δύο
τελευταίων Σαββατοκύριακων του μηνός Φεβρουαρίου, ανάλογα με το είδος της εξέτασης που
προβλέπεται για κάθε διδασκόμενο μάθημα, σύμφωνα με την παρ. 1.3. του Κεφαλαίου Β της (γ)
σχετικής.
1.6.2 Η αξιολόγηση τόσο του θεωρητικού όσο και του πρακτικού μέρους της βασικής
εκπαίδευσης, όταν αυτή διεξάγεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία, θα γίνεται από τριμελή
επιτροπή, η οποία θα ορίζεται από το Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και θα αποτελείται
από τον Υποδιοικητή ή τον Κοσμήτορα ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου Εκπαίδευσης της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τον Προϊστάμενο Κίνησης και έναν Αξιωματικό της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας. Σε περίπτωση που η βασική εκπαίδευση των υποψήφιων Εθελοντών Πυροσβεστών
πραγματοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο, η ανωτέρω τριμελής επιτροπή θα ορίζεται από το
Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και θα αποτελείται
από το Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην περιοχή της οποίας θα πραγματοποιηθεί η
εκπαίδευση, τον Προϊστάμενο Κίνησης και έναν Αξιωματικό αυτής.
1.6.3 Ως τρόπος αξιολόγησης της θεωρητικής εκπαίδευσης των εθελοντών πυροσβεστών ορίζεται
το σύστημα της γραπτής εξέτασης μέσω ερωτηματολογίου σαράντα (40) ερωτήσεων πολλαπλής
επιλογής (multiple choice test) που θα καλύπτουν όλη τη διδαχθείσα ύλη, διάρκειας 60 λεπτών. Σε
κάθε ερώτηση θα δίδεται στον εξεταζόμενο υποψήφιο εθελοντή, η επιλογή μεταξύ τεσσάρων
πιθανών επιλογών (α), (β), (γ) και (δ). Σωστή θα θεωρείται μία και μόνη απάντηση, ενώ επιτυχών
θα θεωρείται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώνει τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) σωστές
απαντήσεις. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της θεωρητικής εκπαίδευσης καθώς και τα
αντικείμενα της πρακτικής εξέτασης θα καθορίζονται από την Πυροσβεστική Ακαδημία για το
σύνολο των εκπαιδευομένων της κάθε σειράς. Η βαθμολόγηση θα γίνεται από την ανωτέρω
αντίστοιχη για κάθε περίπτωση τριμελή επιτροπή της παρ. 1.6.2. της (γ) σχετικής.
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1.6.4 Η πρακτική εκπαίδευση των εθελοντών πυροσβεστών θα αξιολογείται από την ίδια
τριμελή επιτροπή της παρ. 1.6.2 με κλίμακα βαθμολόγησης από 0-20. Επιτυχών θεωρείται ο
υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει βαθμολογία 10 και άνω.
1.6.5 Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος αποτύχει στη θεωρητική ή/και πρακτική εξέταση ή
απουσιάσει κατά τη διάρκεια αυτής, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να υποβάλλει εκ νέου αίτηση
με συνημμένες τις προβλεπόμενες ιατρικές γνωματεύσεις για καλή ψυχική και σωματική υγεία,
καθώς και του πιστοποιητικού ποινικού μητρώου (για δικαστική χρήση), ώστε να συμμετάσχει
για μία (1) μόνο φορά στην αξιολόγηση της επόμενης εκπαιδευτικής σειράς, χωρίς να απαιτείται
να παρακολουθήσει την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση αυτής. Εξαίρεση αποτελεί στις
περιπτώσεις ίδρυσης και λειτουργίας Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Σταθμών και
Κλιμακίων), στις οποίες υποψήφιος που αποτύχει στη θεωρητική ή/και πρακτική εξέταση ή
απουσιάσει κατά τη διάρκεια αυτής δύναται να επαναλάβει την ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης
της θεωρητικής ή/ και πρακτικής εκπαίδευσης, σε χρονικό διάστημα εντός δύο (2) μηνών και για
μία (1) μόνο φορά.
1.6.6 Στους επιτυχόντες στη θεωρητική και πρακτική εξέταση εθελοντές πυροσβέστες και
ανεξάρτητα του τόπου διεξαγωγής της εκπαίδευσης, χορηγείται πιστοποίηση εκπαίδευσης
εθελοντή πυροσβέστη για όλες τις περιπτώσεις από την Πυροσβεστική Ακαδημία. Ακολούθως
εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών (ΕΜΕΠ), παραλαμβάνουν από τον
αρμόδιο Διοικητή της Π.Δ.Π.Υ. το Ειδικό Δελτίο Εθελοντή Πυροσβέστη και αναλαμβάνουν τα
καθήκοντά τους στις επαγγελματικές και εθελοντικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.
1.6.7 Οι εθελοντές πυροσβέστες του Ν. 1951/1991 και του Π.Δ. 32/1992 που είναι ήδη
εγγεγραμμένοι στο μητρώο εθελοντών πυροσβεστών δύνανται να λάβουν πιστοποίηση
εκπαίδευσης εθελοντή πυροσβέστη από την Πυροσβεστική Ακαδημία κατόπιν αιτήσεώς τους και
εφόσον εξεταστούν επιτυχώς σύμφωνα με τις ανωτέρω παρ. 1.6.3 - 1.6.4 διαδικασία.
1.6.8 Οι Απόστρατοι - απολυθέντες πυροσβέστες μπορούν κατόπιν επιθυμίας τους να γίνονται
εθελοντές και να εγγράφονται στο Ε.Μ.Ε.Π. άνευ υποχρέωσης εκπαίδευσης και εξετάσεων. Το
ίδιο ισχύει και για πρώην Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ή πρώην εποχικούς
πυροσβέστες (τουλάχιστον 2 αντιπυρικών περιόδων). Μοναδικές προϋποθέσεις των ανωτέρω (α)
και (β) η μη ύπαρξη κωλύματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Ν.4029/11 καθώς
και το όριο ηλικίας ( 55ο έτος ) .
2. ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ
2.1. Το Ειδικό Δελτίο Εθελοντή Πυροσβέστη θα είναι όπως το παρακάτω υπόδειγμα. Για τον
Αριθμό Μητρώου του Ειδικού Δελτίου Εθελοντή Πυροσβέστη ισχύουν τα σχετικώς οριζόμενα
στην υπ’ αριθ. πρωτ. 20031 Φ.702.14/11-04-2001 Διαταγή ΑΠΣ. Οι διαστάσεις και τα στοιχεία
που θα αναγράφονται στο ειδικό δελτίο εθελοντή πυροσβέστη εμφαίνονται παρακάτω:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ…………………………
FIREFIGHTER

ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ
SPECIAL CARD OF VOLUNTEER

______________________________________________________________
Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο (SURNAME)
_______________________________________________________________
Ο Ν Ο Μ Α (GIVEN NAME)
_______________________________________________________________
ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ (BLOOD TYPE)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ……………………………
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Δ.Π.Υ…………………………………

Το επώνυμο και όνομα με κεφαλαία γράμματα στα αγγλικά π.χ. PAPAS NIKOLAOS. Η
στρογγυλή σφραγίδα της Π.Δ.Π.Υ. να καλύπτει (σφραγίζει) τμήμα της φωτογραφίας του
εθελοντή πυροσβέστη.
ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ
______________________________________________________________________
ΕΠΩΝΥΜΟ
________________________________________________________________________
ΟΝΟΜΑ
________________________________________________________________________
ΒΑΘΜΟΣ
Α.Μ.
______________________________________________________________________
ΟΝ/ΜΟ ΠΑΤΕΡΑ
________________________________________________________________________
ΟΝ/ΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
________________________________________________________________________
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Τ.Κ.
_______________________________________________________________________
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (NATIONALITY)
_______________________________________________________________________

Τα στοιχεία του εθελοντή πυροσβέστη με κεφαλαία γράμματα στα ελληνικά. Η ιθαγένεια
(nationality) στα ελληνικά και αγγλικά π.χ. Ελληνική (Hellenic). Στην ένδειξη Τ.Κ. αναγράφεται
ο Ταχυδρομικός Κώδικας και ο Δήμος της κατοικίας του εθελοντή πυροσβέστη.
Το σχέδιο του Ειδικού Δελτίου Εθελοντή Πυροσβέστη θα είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σε
διαστάσεις 9,5 cm x 6 cm. Το χαρτί θα είναι τύπου βέλβετ ή ανάλογο, βάρους 200-240
γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο, με χρώμα ανοικτό πορτοκαλί-κόκκινο. Η αναγραφή των
στοιχείων και στις δύο (2) όψεις θα είναι οριζόντια. Η φωτογραφία θα είναι έγχρωμη τύπου
διαβατηρίου ή ταυτότητας με πολιτική περιβολή διαστάσεων 3 cm x 4 cm περίπου (η μία (1)
φωτογραφία της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας,
προκειμένου για την αρχική έκδοση του Ειδικού Δελτίου).
9
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Το
Α.Π.Σ./Διεύθυνση
Πυρόσβεσης
– Διάσωσης/Τμ.
2ο
και
οι
Π.Δ.Π.Υ.
παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την προμήθεια των Ειδικών Δελτίων με τις ανωτέρω
προδιαγραφές. Τα Ειδικά Δελτία να πλαστικοποιούνται κατά το δυνατόν από τις Π.Δ.Π.Υ. πριν
την παράδοση στους εθελοντές πυροσβέστες.
2.2 Το Ειδικό Δελτίο Εθελοντή Πυροσβέστη επιστρέφεται σε περίπτωση αφαίρεσης της
ιδιότητας ή προαγωγής αυτού στην οικεία Π.Δ.Π.Υ. Η αρμόδια Π.Δ.Π.Υ. εκδίδει νέο Ειδικό Δελτίο
Εθελοντή Πυροσβέστη σε περίπτωση προαγωγής, απώλειας ή φθοράς του Ειδικού Δελτίου. Οι
εφοδιαζόμενοι με Ειδικό Δελτίο Εθελοντή Πυροσβέστη να μεριμνούν για την ασφαλή
διαφύλαξη από φθορά ή απώλεια αυτού. Σε περίπτωση απώλειας ή αδικαιολόγητης φθοράς
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4029/2011.
2.3 Η οικεία Π.Δ.Π.Υ. συγκροτεί τριμελή επιτροπή, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον είναι
Αξιωματικός, έργο της οποίας είναι η καταστροφή των επιστραφέντων Ειδικών Δελτίων
(Καρτών) Εθελοντή Πυροσβέστη από περιπτώσεις αφαίρεσης της ιδιότητας ή προαγωγής. Η
επιτροπή συγκροτείται τον Ιανουάριο κάθε έτους και συντάσσει προς τούτο σχετικό πρακτικό,
αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Πυρόσβεσης – Διάσωσης/Τμήμα 2ο του
Α.Π.Σ.
2.4 Ο Προϊστάμενος Επιτελείου Α.Π.Σ. συγκροτεί ανάλογη με την παραπάνω τριμελή επιτροπή
για την καταστροφή των ήδη υποβληθέντων στο Α.Π.Σ./Διεύθυνση Πυρόσβεσης – Διάσωσης/Τμ.
2ο Ειδικών Δελτίων (Καρτών) Εθελοντή Πυροσβέστη, τα οποία επεστράφησαν από εθελοντές
πυροσβέστες λόγω αφαίρεσης ιδιότητας ή προαγωγής αυτών.
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ΠΡΟΣ : Π.Υ……………………………………………...
Φωτογραφία
Αριθμός Πρωτ. :

. . . . . . / . . . . . / 20

Αριθμός Ηλεκτρονικού Συστήματος

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :

Φύλο ( Α/Θ )

Επώνυμο :
Όνομα :
Πατρώνυμο :

Όνομα Μητέρας :

Ημερομηνία Γέννησης :
Ημερομ. Γέννησης (ολογράφως) :
Τόπος Γέννησης :
Υπηκοότητα:

Πολίτης άλλης Χώρας Ε.Ε.

Επάγγελμα :
Δήμος/Δημοτ.
-Τοπ. Κοινότ.

Δ/νση Κατοικίας :
Νομός/Περιφερειακή Ενότητα :
Τηλέφωνα : Σταθερό

Τ.Κ.
Κινητό

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1.

Τίτλος Σπουδών

Ειδικότητα
2.

Μάχιμος (1) Οδηγός (2)

3.

Κατηγορία Επαγγελματικής Άδειας Οδήγησης ( 1=Β ΄, 2=Γ΄, 3= Δ΄, 4=Ε΄ )

4.

Θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις

5.

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) - Δ.Ο.Υ.

(1= ΝΑΙ , 0= ΟΧΙ)

6. Επισυνάπτω σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι :

α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Ν. 4029/2011 (Α΄ 245) κωλύματα.
β) είμαι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένω μόνιμα στην
Ελλάδα κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία, μιλώ και γράφω την ελληνική γλώσσα.
γ) δεν ανήκω στο μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και δεν έχω
την ιδιότητα του πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης.
δ) τα αναφερόμενα στην παρούσα αίτηση στοιχεία είναι αληθή και
ε) συναινώ στην ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα αίτηση.
στ)δεν μου έχει αφαιρεθεί η ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη για τις περιπτώσεις β, γ, δ και ε της
παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4029/2011.
……../………………/20………
(Τόπος)

Ημερομηνία

11

Ο / Η υποψήφιος / α
(Υπογραφή)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ανάλογα με τα δικαιολογητικά που κατατίθενται καταγράφονται στην αντίστοιχη θέση του παρακάτω πίνακα.
Συνημμένα δικαιολογητικά :
Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας έγχρωμες διαστάσεων 3 cm X 4 cm περίπου.

Υ

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας – διαβατηρίου.

Υ

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Για τους πολίτες κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ο τίτλος σπουδών να είναι σε επικυρωμένη μετάφραση.
Επικυρωμένο έγγραφο (βεβαίωση) απόδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) ή εκκαθαριστικό σημείωμα αρμόδιας ΔΟΥ.

Υ

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599 /1986 (με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παράγραφο 6 της παρούσας αίτησης).

Υ

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Β΄ Κατηγορίας και άνω σε ισχύ για τους οδηγούς–χειριστές πυροσβεστικών
οχημάτων–μηχανημάτων.
Για τους πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1), που
χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας τουλάχιστον Β΄ Επιπέδου ή με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της
Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του
υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
Ιατρική γνωμάτευση από Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας για την πιστοποίηση της καλής σωματικής και ψυχικής
υγείας, η οποία θα βεβαιώνεται από τους εξής ιατρούς: έναν (1) παθολόγο, έναν (1) καρδιολόγο και έναν(1) ψυχίατρο και
στην ιατρική γνωμάτευση να αναγράφεται υποχρεωτικά η ομάδα αίματος του υποψηφίου.
Για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στην κατηγορία οδηγών-χειριστών πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων από
έναν (1) οφθαλμίατρο και έναν (1) παθολόγο μετά την απόκτηση της ιδιότητάς τους) .

Κ

Υ = Η κατάθεση του συγκεκριμένου δικαιολογητικού είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωτική (ανεξάρτητα από την
κατηγορία).
Κ = Η κατάθεση του συγκεκριμένου δικαιολογητικού είναι υποχρεωτική μόνο για την συγκεκριμένη κατηγορία του
υποψηφίου.
Ο / Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ / Α
(Υπογραφή)
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Κ

Υ
Κ

