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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Θέσεων για τον ορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Ανθυποπυραγών, στη Σχολή
Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών
Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΠΥΡ.Α) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020



Σχολή Ανθυποπυραγών με έδρα την Κηφισιά

Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών με έδρα την Κηφισιά
και Παράρτημα στη Θεσσαλονίκη


Σχολή Πυροσβεστών με έδρα την Πτολεμαϊδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Στα τηλέφωνα: 210 6265132, 100FAX. 210 6265133
Στηνιστοσελίδα του ΠΣ: www.fireservice.gr
Στην ιστοσελίδα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας: https://academy.fireservice.gr

Κηφισιά – Μάρτιος 2019
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Τηλ:210 625132,FAX: 210 6265133
Μάτσα 32 , Κ. Κηφισιά
Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά Αττικής
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1218

Κηφισιά, 18 Μαρτίου 2019

«ΑΠΟΦΑΣΗ»

Φ.400.6

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσεων για τον ορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Ανθυποπυραγών,
στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών & στη Σχολή Πυροσβεστών
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΠΥΡ.Α.), για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020»
Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του ν.4249/2014 (Α΄ 73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος
και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».
β. Του άρθρου 5 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις» σε
συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 216/2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και με
τις επιφυλάξεις του ν.2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα»
γ. Του άρθρου 34 παρ. 23 του ν.4115/2013 (Α΄24) «Οργάνωση και λειτουργία Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
και άλλες διατάξεις»
δ. Του Ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής ένωσης στη Δημόσια
Διοίκηση».
ε. Του π.δ.174/1983 (Α΄68) «Κανονισμός Πυροσβεστικής Ακαδημίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. Της υπ΄ αριθ. 70977 Φ.536.5 από 03-01-2018 (ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β΄ 76/ 22-01-2018) Κοινής Απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός αποζημίωσης του προσωπικού που
διδάσκει στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.(ΑΔΑ Ω65Ζ465ΧΘ7 - 5ΞΠ)
ζ. Του Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας (ΑΔΑ: ΩΩΚΜ46ΜΚ6Π - ΕΗ3) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η. Του Κανονισμού Σπουδών της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας (ΑΔΑ: 78ΔΦ46ΜΚ6Π - ΡΒΛ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ. Του Κανονισμού Σπουδών της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΑΔΑ:
65Υ946ΜΚ6Π - 1ΧΑ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι. Των υπ. αριθ 201 από 14-03-2019, 120 από 14-03-2019 και 21 από 14-03-2019 Πρακτικών των
Εκπαιδευτικών Συμβουλίων
της Σχολής Ανθυποπυραγών, της Σχολής Επιμόρφωσης και
Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών και της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
αντίστοιχα.
ια. Η υπ’αριθμ.πρωτ. 325/2019 από 04-01-2019 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σχετικά με έγκριση
δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή μισθοδοσίας ωρομίσθιων καθηγητών έτους 2019, της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας. (ΑΔΑ: ΩΞ6046ΜΚ6Π - ΞΟΦ)
Προκηρύσσουμε
Τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωτών καθηγητών, που θα ορισθεί στην Πυροσβεστική
Ακαδημία για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας στη Σχολή Ανθυποπυραγών, στη Σχολή Επιμόρφωσης
και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020,
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στα κατωτέρω αναγραφόμενα μαθήματα, μη εξεταζόμενα μαθήματα και αθλητικές ομάδες, με
αποζημίωση, που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω
(στ) σχετική, ως ακολούθως:
Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ με έδρα την ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ
ΤΟΣ
Α2
Α3
Α4

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

1

3

1

3

1

3

Αξιωματικοί Π.Σ.

Ιστορία και δομή του Π.Σ.
Γυμναστική / Πυροσβεστική
Εξάσκηση
Βασική Πυροσβεστική
Εκπαίδευση

Αξιωματικοί Π.Σ.

Α5

Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας
και Συμπεριφορά στο Π.Σ

1

3

Αξιωματικοί Π.Σ.

Β1
Β2
Β3

Πυροσβεστική Νομοθεσία Ι
Κανονισμός Ασκήσεων
Πυροσβεστική Τέχνη

1
1
1

3
3
3

Αξιωματικοί Π.Σ.
Αξιωματικοί Π.Σ.
Αξιωματικοί Π.Σ.

Β4

Ειδικός Διασωστικός
Εξοπλισμός

1

3

Αξιωματικοί Π.Σ.

Β5

Κανόνες Ασύρματης
Επικοινωνίας

1

3

Αξιωματικοί Π.Σ.

1

3

Αξιωματικοί Π.Σ.

1

3

1

3

1
1
1

3
3
3

Αξιωματικοί Π.Σ.
Αξιωματικοί Π.Σ.

Β6
Β7Α
Β7Β
Γ1
Γ2
Γ3

Διοικητική Διαδικασία στο Π.Σ
Γυμναστική / Πυροσβεστική
Εξάσκηση – Πρωϊνό Ωράριο
Γυμναστική / Πυροσβεστική
Εξάσκηση – Απογευματινό
Ωράριο
Εισαγωγή στο Δίκαιο
Χημεία
Πυροσβεστική Νομοθεσία ΙΙ

Γ4

Μηχανολογία και Πυροσβεστικά
Οχήματα

1

3

Γ5
Γ6
Γ7

Δομικά Υλικά
Γεωπληροφορική GIS
Ξένη Γλώσσα Ι - Αγγλικά

1
1
1

3
3
3

1

3

1

3

1

3

1
1
1
1
1

3
3
3
3
3

Γ8
Γ9
Δ1
Δ2
Δ3
Δ4
Δ5
Δ6

Σχεδιασμός - Διαχείριση
Κρίσεων
Γυμναστική / Πυροσβεστική
Εξάσκηση
Συμπεριφορά & Αντοχή Υλικών
στη φωτιά
Ποινικό Δίκαιο
Πολιτική Οικονομία
Φυσική
Συνταγματικό Δίκαιο
Εγκληματολογία
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Ε1
Ε2
Ε3
Ε4
Ε5
Ε6
Ε7

Υγιεινή Ασφάλεια στις
Πυροσβεστικές Επιχειρήσεις
Ξένη Γλώσσα ΙΙ - Αγγλικά
Γυμναστική / Πυροσβεστική
Εξάσκηση
Οικοδομική
Ποινική Δικονομία
Πληροφορική
Μετεωρολογία
Πυροσβεστική Τακτική Ι
Πυρκαγιές Καυσίμων
Κοινωνιολογία

Ε8

Πυροσβεστική Εξάσκηση

1

3

ΣΤ1

Νομοθεσία Πυρασφαλείας Ι
Ο ρόλος της Πολιτικής
Προστασίας και των
Πυροσβεστικών δυνάμεων στις
Διεθνείς Καταστροφές

1

3

Εν ενεργεία
πυροσβεστικοί υπάλληλοι
με πτυχίο ΤΕΦΑΑ
Αξιωματικοί Π.Σ.

1

3

Αξιωματικοί Π.Σ.

Διασώσεις

1

3

Αξιωματικοί Π.Σ.

Δ7
Δ8
Δ9

ΣΤ2
ΣΤ3

1

3

1

3

1

3

1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3

Αξιωματικοί Π.Σ.

Αξιωματικοί Π.Σ.
Αξιωματικοί Π.Σ.

ΣΤ4

Ανακριτική

1

3

*Επί ομοίων λοιπών
προσόντων προηγούνται
στην επιλογή Αξιωματικοί
ΕΛ.ΑΣ

ΣΤ5

Διαχείριση Μαζικών Απωλειών
στο Π.Σ

1

3

Αξιωματικοί Π.Σ.

ΣΤ6

Ψυχολογία

1

3

ΣΤ7

Πυροσβεστική Εξάσκηση

1

3

Ζ1
Ζ2
Ζ3

Αντισεισμική Συμπεριφορά
Οργάνωση - Διοίκηση
Νομοθεσία Πυρασφαλείας ΙΙ
Εφαρμοσμένη Πυροσβεστική
Ανακριτική
Χημεία της καύσης Φωτιά σε
κλειστό χώρο

1
1
1

3
3
3

Αξιωματικοί Π.Σ.

1

3

Αξιωματικοί Π.Σ.

1

3

Ζ6

Πυροσβεστική Εξάσκηση

1

3

Η2

Συστήματα Πυροπροστασίας

1

3

Εν ενεργεία
πυροσβεστικοί υπάλληλοι
με πτυχίο ΤΕΦΑΑ
Αξιωματικοί Π.Σ.

Η3

Πυροσβεστική Στρατηγική

1

3

Αξιωματικοί Π.Σ.

Η4

Δασικές Πυρκαγιές

1

3

Αξιωματικοί Π.Σ.

Η5

Πυροσβεστική Εξάσκηση

1

3

Εν ενεργεία
Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι

H6

Πυροσβεστική Τακτική ΙΙ

1

3

Αξιωματικοί Π.Σ.

Ζ4
Ζ5

4

Εν ενεργεία
πυροσβεστικοί υπάλληλοι
με πτυχίο ΤΕΦΑΑ
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ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ με έδρα την ΚΗΦΙΣΙΑ
ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡ.

1

2

ΧΑΔ2
XAE1
XAE2
ΧΑΕ3
XAΣΤ1

Δασική Οικολογία
Σύνταξη Μελετών Εργασιών
Εκτίμηση Κινδύνου
Ηλεκτρολογία
Τεχνικό Σχέδιο
Νεοελληνική Ιστορία

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

ΧΑΣΤ2
ΧΑΖ

Πληροφορική Π.Σ.
Ναυπηγική

1
1

2
2

XAΔ1

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Αξιωματικοί Π.Σ.

Αξιωματικοί Π.Σ. καθηκόντων ΠΛ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ με έδρα την ΚΗΦΙΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ
O01
O02
O03
O04

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Πετοσφαίριση
Καλαθοσφαίριση
Στίβος (δρόμοι, ρίψεις,
άλματα) - ανώμαλος
δρόμος
Αντισφαίριση

ΘΕΣΕΙΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡ.
1
1
4

3
3
4

1

3

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ
Α.Μαθήματα – ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ
Διδασκόμενα Μαθήματα (με αξιολόγηση)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΠ1
ΕΠ2
ΕΠ3
ΕΠ4
ΕΠ5

ΘΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡ.

Πυροσβεστική Στρατηγική
Σχεδίαση Αντιμετώπισης
Καταστροφών
Οργάνωση - Διοίκηση –
Ηγεσία
Τεχνολογία Καυσίμων και
Λιπαντικών

1

3

Αξιωματικοί Π.Σ.

1

3

Αξιωματικοί Π.Σ.

1

3

1

3

Συνθετικές - Εκρηκτικές Ύλες

1

3

5
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Διδασκόμενα Μαθήματα (χωρίς αξιολόγηση)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΧΑ1
Διοικητικό Δίκαιο
ΕΠΧΑ2
Κοινωνιολογία
ΕΠΧΑ3
Ψυχολογία
ΕΠΧΑ4
Πολιτική Οικονομία
ΕΠΧΑ5
Δημόσιες Σχέσεις
ΕΠΧΑ6
Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΘΕΣΕΙΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡ.
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Αξιωματικοί Π.Σ.

Β. Μαθήματα -Έδρα Θεσσαλονίκη
Διδασκόμενα Μαθήματα (με αξιολόγηση)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.
ΕΠΘ1
Πυροσβεστική Στρατηγική
Σχεδίαση Αντιμετώπισης
ΕΠΘ2
Καταστροφών
ΕΠΘ5
Συνθετικές - Εκρηκτικές Ύλες

ΘΕΣΕΙΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡ.
1
3
1

3

1

3

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Αξιωματικοί Π.Σ.
Αξιωματικοί Π.Σ.

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ με έδρα την ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ
ΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡ.

ΣΠΑ2

Ιστορία και Δομή του ΠΣ

1

3

ΣΠΑ3

Βασική Πυροσβεστική
Εκπαίδευση

1

3

ΣΠΑ4

Πυροσβεστική Εκγύμναση /
Σωματική Αγωγή

1

3

ΣΠΒ1Α

Πυροσβεστική Εκγύμναση /
Σωματική Αγωγή - Πρωινό
Ωράριο

1

3

ΣΠΒ1Β

Πυροσβεστική Εκγύμναση /
Σωματική Αγωγή Απογευματινό Ωράριο

1

3

ΣΠΒ2

Μηχανολογία - Πυροσβεστικά
Οχήματα

1

Εν ενεργεία πυροσβεστικοί
υπάλληλοι
Εν ενεργεία πυροσβεστικοί
υπάλληλοι

3

Επί ομοίων λοιπών
προσόντων προηγούνται
στην επιλογή εν ενεργεία
πυροσβεστικοί υπάλληλοι
Εν ενεργεία πυροσβεστικοί
υπάλληλοι

ΣΠΒ3

Πυροσβεστική Νομοθεσία Ι

1

3

ΣΠΒ4

Χημεία

1

3
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ΣΠΒ5

Πυροσβεστικά & Διασωστικά
Μέσα Ι

1

3

Εν ενεργεία πυροσβεστικοί
υπάλληλοι

ΣΠΒ6

Κανόνες Εκμετάλλευσης
Επικοινωνιών

1

3

Εν ενεργεία πυροσβεστικοί
υπάλληλοι

ΣΠΒ7

Ιατρικά Θέματα

1

3

ΣΠΒ8

Πυροσβεστική Τέχνη Ι

1

3

Εν ενεργεία πυροσβεστικοί
υπάλληλοι

ΣΠΒ9

Κανονισμός Ασκήσεων Ι

1

3

Εν ενεργεία πυροσβεστικοί
υπάλληλοι

ΣΠΒ10

Γεωπληροφορική GIS

1

3

ΣΠΓ1Α

Πυροσβεστική Εκγύμναση /
Σωματική Αγωγή - Πρωινό
Ωράριο

1

3

ΣΠΓ1Β

Πυροσβεστική Εκγύμναση /
Σωματική Αγωγή Απογευματινό Ωράριο

1

3

ΣΠΓ2

Πυροσβεστικά & Διασωστικά
Μέσα ΙΙ

1

3

ΣΠΓ3

Φυσική

1

3

ΣΠΓ4

Ποινική Δικονομία – Ανακριτική

1

3

ΣΠΓ5

Εισαγωγή στο Δίκαιο Διοικητικό Δίκαιο

1

3

ΣΠΓ6

Διασώσεις - Υγεία & Ασφάλεια

1

3

Εν ενεργεία
πυροσβεστικοίυπάλληλοι

ΣΠΓ7

Πυροσβεστική Τέχνη ΙΙ

1

3

Εν ενεργεία πυροσβεστικοί
υπάλληλοι

ΣΠΓ8

Κανονισμός Ασκήσεων ΙΙ

1

3

Εν ενεργεία πυροσβεστικοί
υπάλληλοι

ΣΠΓ9

Νομοθεσία Πυρασφάλειας

1

3

Εν ενεργεία πυροσβεστικοί
υπάλληλοι

ΣΠΓ10

Εγκαταστάσεις Υγρών &
Αερίων Καυσίμων

1

3

Εν ενεργεία πυροσβεστικοί
υπάλληλοι

ΣΠΓ11

Αγγλικά – Πυροσβεστική
Ορολογία

1

3

ΣΠΓ12

Οικοδομική – Αντοχή Υλικών

1

3

ΣΠΔ1Α

Πυροσβεστική Εκγύμναση /
Σωματική Αγωγή - Πρωινό

1

3
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Ωράριο
ΣΠΔ1Β

Πυροσβεστική Εκγύμναση /
Σωματική Αγωγή Απογευματινό Ωράριο

1

3

ΣΠΔ2

Πυροσβεστική Νομοθεσία ΙΙ

1

3

ΣΠΔ3

Ψυχολογία - Διαχείριση
TRESS

1

3

ΣΠΔ4

Δασική Οικολογία – Δασικές
Πυρκαγιές

1

3

ΣΠΔ5

Εκρηκτικές – Συνθετικές Ύλες

1

3

ΣΠΔ6

Πολιτική Προστασία - Πολιτική
Αμυνα - ΧΒΡΠ

1

3

ΣΠΔ7

Συστήματα Πυροπροστασίας

1

3

Εν ενεργεία πυροσβεστικοί
υπάλληλοι

ΣΠΔ8

Βασικές Αρχές & Διαδικασίες
Διαχείρισης Υλικού &
Χρηματικού στο ΠΣ

1

3

Εν ενεργεία πυροσβεστικοί
υπάλληλοι

ΣΠΔ9

Ποινικό Δίκαιο Εγκληματολογία

1

3

ΣΠΔ10

Εφαρμοσμένη Ανακριτική στο
ΠΣ

1

3

Εν ενεργεία πυροσβεστικοί
υπάλληλοι

Εν ενεργεία πυροσβεστικοί
υπάλληλοι

ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ με έδρα την ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Ε
ΣΠΧΑΒ

ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δημ/κος Κώδικας / Συμπεριφορά
Δημ.Υπαλλήλου, Κώδ.Δ/κης
Διαδικασίας

ΘΕΣΕΙΣ
Τ

Α

1

2

ΣΠΧΑΓ1

Αντισεισμική Σχεδίαση

1

2

ΣΠΧΑΓ2

Νεοελληνική Ιστορία Ι

1

2

ΣΠΧΑΓ3

Ηλεκτρομηχανολογικές
Εγκαταστάσεις

1

2

ΣΠΧΑΔ1

Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ

1

2

ΣΠΧΑΔ2

Πληροφορική - ΤΠΕ στο ΠΣ

1

2
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ με έδρα την ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ
ΣΠO01
ΣΠO02
ΣΠO03
ΣΠO04

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΘΕΣΕΙΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡ.

Πετοσφαίριση

1

3

Καλαθοσφαίριση
Στίβος (δρόμοι, ρίψεις,
άλματα) - ανώμαλος
δρόμος
Αντισφαίριση

1

3

4

4

1

3
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ΙV. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:
1. Να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και να μην εμπίπτουν στα
κωλύματα διορισμού αυτού ν.3528/2007 (Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι:
 Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωση με
άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
 Να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρ. 8 του ν. 3528/2007 (Α΄26), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
 Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές
(για τους άρρενες υποψηφίους).
 Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να
τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.
 Να μην υπερβαίνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της
προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι
γεννηθέντες από την 01-01-1951 και μεταγενέστερα.
2. Οι κάτοχοι δημόσιας θέσης να μην υπόκεινται στους περιορισμούς του ν.1256/1982 και ν.1305/1982
(περί πολυθεσίας) όπως ισχύουν.
3. Οι υποψήφιοι/ες που δεν είναι Πυροσβεστικοί υπάλληλοι εν ενεργεία πρέπει υποχρεωτικά να
κατέχουν τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου, που να
ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν – αιτούνται να διδάξουν.
4. Οι υποψήφιοι προπονητές των αθλητικών ομάδων να είναι μέχρι την ημερομηνία υποβολής των
δικαιολογητικών της παρούσας προκήρυξης, καταχωρημένοι στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του αθλήματος που αιτούνται το διορισμό τους.
5. Οι υποψήφιοι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος εν ενεργεία πρέπει να μην έχουν τιμωρηθεί με
ανώτερη πειθαρχική ποινή.
6. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να δηλώσει στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, για τη Σχολή
Ανθυποπυραγών Πυροσβεστικής Ακαδημίας, συνολικά έως και τρεις (3) κωδικούς μαθήματα / μη
εξεταζόμενα μαθήματα / αθλητικές ομάδες και όχι πάνω από δύο (2) κωδικούς ανά ακαδημαικό
εξάμηνο.
7. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να δηλώσει στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, για τη Σχολή
Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας, συνολικά έως ένα (1)
κωδικό σε μαθήματα / μη εξεταζόμενα μαθήματα.
8. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να δηλώσει για τη Σχολή Πυροσβεστών Πυροσβεστικής Ακαδημίας
συνολικά έως και τρεις (3) κωδικούς μαθήματα / μη εξεταζόμενα μαθήματα / αθλητικές ομάδες και όχι
πάνω από δύο (2) κωδικούς ανά ακαδημαικό εξάμηνο.
9. Ο συνολικός αριθμός των κωδικών μαθημάτων / μη εξεταζόμενων μαθημάτων / ομάδων που
κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να δηλώσει και στις τρεις σχολές της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις (4).
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V. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ –ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Για τα μαθήματα όπου στη στήλη «ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» γίνεται ειδική μνεία σε κατηγορία
προσωπικού, η επιλογή γίνεται από υποψηφίους που πληρούν τις υποδεικνυόμενες κάθε φορά
προϋποθέσεις (πχ. Αξιωματικοί Π.Σ./ Εν ενεργεία Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι κλπ). Για τα
μαθήματα όπου στη στήλη «ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» δεν γίνεται ειδική μνεία σε προσόντα, η
επιλογή θα γίνει από υποψηφίους προερχόμενους από όλες τις κατηγορίες υποψηφίων
[(υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος και ιδιώτες), στους ιδιώτες υποψηφίους
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και αστυνομικοί υπάλληλοι, στρατιωτικοί, υπάλληλοι Λιμενικού
Σώματος - ΕΛ.ΑΚΤ., δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, δικαστικοί λειτουργοί, υπάλληλοι ΝΠΔΔ
και ΟΤΑ, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιδιώτες
επιστήμονες τεχνικοί, καθώς και ιδιώτες καθηγητές ξένων γλωσσών κλπ].
1.1 Το προσόν που απαιτείται για την επιλογή ιδιωτών ως διδακτικού προσωπικού είναι η κατοχή
διδακτορικού τίτλου σε συναφές αντικείμενο του μαθήματος όπου ο αιτών επιθυμεί να διδάξει. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος με το διδακτορικό ως άνω τίτλο, επιτρέπεται η επιλογή
από κατέχοντα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο του μαθήματος. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος που κατέχει το μεταπτυχιακό ως άνω τίτλο σπουδών,
επιτρέπεται η επιλογή από κατέχοντα πτυχίο στο γνωστικό αντικείμενο.
1.2 Τα κριτήρια άρσης ισοδυναμίας κατά σειρά εξέτασης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α
1.
2.

3.
4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Μέλος ΔΕΠ, ΑΕΙ, ΑΣΕΙ και ΑΤΕΙ κατά φθίνουσα σειρά: α) Τακτικός ή Ομότιμος Καθηγητής,
β) Αναπληρωτής, γ) Επίκουρος Καθηγητής και δ) Λέκτορας
Ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας ως καθηγητής στη Σχολή Ανθυποπυραγών της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς επίσης και σε Α.Ε.Ι,Α.Σ.Ε.Ι,Α.Τ.Ε.Ι σε μάθημα συναφές με
το μάθημα που αιτείται να διδάξει.
Βαθμός πτυχίου, στο γνωστικό αντικείμενο.
Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής
εκπαίδευσης.(ΕΟΠΠΕΠ)

2. Για τους υποψηφίους που είναι εν ενεργεία πυροσβεστικοί υπάλληλοι, λαμβάνονται υπόψη κατά
σειρά:
 Η κατοχή συναφούς με το αντικείμενο του μαθήματος διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ή
ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου,
 Η κατοχή συναφούς με το αντικείμενο του μαθήματος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ελληνικού
ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου,
 Η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ / ΑΤΕΙ συναφές με το αντικείμενο ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού
αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου
Μεταξύ υποψηφίων με τον ίδιο τίτλο σπουδών λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά: τα εξάμηνα
διδασκαλίας συναφούς μαθήματος, ο βαθμός τίτλου σπουδών καθώς και η κατοχή πιστοποίησης
εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΕΟΠΠΕΠ) .
Σε διαφορετική περίπτωση συνεκτιμώνται η διδακτική ικανότητα και πείρα, η συγγραφή εργασιών
σχετικών με το αντικείμενο που ενδιαφέρεται να διδάξει καθώς και η εν γένει εκπαιδεύσεις και
εμπειρία τους στο αντικείμενο.
Για την αξιολόγηση και επιλογή του προσωπικού συστήνονται οι προβλεπόμενες επιτροπές της
παρ.8α του άρθρου 69 του ν.4249/2014.
3. Για τους / τις υποψηφίους / ες που δίδαξαν στο προηγούμενο εκπαιδευτικό έτος στις Σχολές της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, λαμβάνονται υπ’ όψιν, κατά την επιλογή του διδακτικού προσωπικού, και
οι αξιολογήσεις τους , όπως αυτές προβλέπονται στον Κανονισμό της κάθε Σχολής όπως αυτοί
προκύπτουν από τις (ζ), (η), (θ) σχετικές της παρούσης
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4. Σε περίπτωση που προκηρυχθείσα θέση δεν καλύπτεται σύμφωνα με τα κριτήρια του παρόντος
κεφαλαίου, η θέση πληρώνεται από Αξιωματικό ή Υπαξιωματικό Σωμάτων Ασφαλείας ή Ενόπλων
Δυνάμεων ή ιδιώτη κατόπιν ορισμού.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Με το πέρας της υποβολής αιτήσεων και την καταχώρηση των υποβληθέντων στοιχείων θα
καταρτιστεί πίνακας υποψηφιών, κατά Σχολή, που δεν πληρούν τους τυπικούς όρους της
προκήρυξης – ανεξαρτήτως των δηλωθέντων μαθημάτων - και πίνακας ανά μάθημα υποψηφίων που
πληρούν τους τυπικούς όρους της προκήρυξης, στη συνέχεια ο πίνακας ανά μάθημα μαζί με τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες επιτροπές έλεγχου και αξιολόγησης. Με το
πέρας της αξιολόγησης και της ιεραρχικής κατάταξης των υποψηφίων ανα μάθημα καταρτίζονται
προσωρινοί πίνακες κατάταξης, οι οποίοι αναρτώνται κατ΄ελάχιστο στο https://diavgeia.gov.gr και
στην ιστοσελίδα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας https://academy.fireservice.gr Ταυτόχρονα
κοινοποιείται με την ίδια διαδικασία και ο πίνακας των απορριπτέων για τυπικούς λόγους. Σε αυτή τη
φάση οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν ενστάσεις και για τους δύο πίνακες εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών (όχι εργάσιμων) από τη δημοσίευση των πινάκων. Με τη λήξη του
προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος δεν γίνεται δεκτή και δεν εξετάζεται καμία ένσταση.
Στη συνέχεια καταρτίζονται οριστικοί πίνακες, όπως αυτοί διαμορφώνονται μετά τη διαδικασία των
ενστάσεων, αναρτώνται στους ανωτέρω ιστότοπους και εν συνεχεία εκδίδονται οι αποφάσεις ορισμού
του προσωπικού ενστόλου και ιδιωτών ανα Σχολή.
Οι
αποφάσεις
ορισμού
αναρτώνται
στο
https://diavgeia.gov.gr
και
στο
https://academy.fireservice.gr.
VΙ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του διδακτικού προσωπικού της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι τα
ακόλουθα:
α. Να διδάσκει την ύλη που καθορίζεται από τον Οδηγό Σπουδών και να συνεισφέρει στην
ανασύνταξη αυτού εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τα Υπηρεσιακά όργανα της Ακαδημίας. Να
υποβάλλει εμπρόθεσμα το εκπαιδευτικό υλικό στο Γραφείο Μελετών Εκπαίδευσης &
Μετεκπαίδευσης και όχι απευθείας στους σπουδαστές.
β. Να χρησιμοποιεί τα οπτικοακουστικά μέσα της Σχολής, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο για την
καλύτερη ανάπτυξη του μαθήματος.
γ. Να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προαγωγή της εκπαίδευσης, υποβάλλοντας
έγγραφες εισηγήσεις για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την πραγματοποίηση του σκοπού
αυτού και προσφέροντας τη βοήθειά τους στους Διοικητές των Σχολών για την επιτυχία του
εκπαιδευτικού έργου της Ακαδημίας.
δ. Να φέρεται στους Σπουδαστές με τον προσήκοντα σεβασμό και να εξασφαλίζει τάξη και πειθαρχία
στο διδακτήριο, κατά την ώρα της διδασκαλίας και για κάθε παρεκτροπή να ενημερώνει τον
Κοσμήτορα της οικείας Σχολής.
ε. Να προσέρχεται κανονικά και έγκαιρα στις παραδόσεις των μαθημάτων, σύμφωνα πάντα με το
πρόγραμμα της οικείας Σχολής. Να ειδοποιεί έγκαιρα τη Σχολή σε περίπτωση αιτιολογημένου
κωλύματος.
στ. Να ενημερώνει το Διοικητή της οικείας Σχολής σχετικά με την πρόοδο των εκπαιδευομένων και να
εισηγείται την αντικατάσταση, τροποποίηση και αναθεώρηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
με σκοπό την προσαρμογή τούτων στις εξελίξεις της επιστήμης.
ζ. Εισηγείται στο Διευθυντή Σπουδών την αντικατάσταση, τροποποίηση, αναθεώρηση ή προσαρμογή
των εκπαιδευτικών συγγραμμάτων σύμφωνα με τις εξελίξεις της επιστήμης και της εκπαίδευσης
γενικά.
η. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό με το μάθημα σύγγραμμα, είναι υποχρεωμένος να
παραδίδει στην Πυροσβεστική Ακαδημία σημειώσεις της ύλης που πρόκειται να διδάξει σε
ηλεκτρονική μορφή, για έγκριση και διανομή.
θ. Να προτείνει εμπρόθεσμα θέματα πτυχιακών διατριβών και να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε
διαδικασία επίβλεψης ή αξιολόγησης αυτής όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό κάθε Σχολής.
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ι. Να συμμετέχει στις εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις και εν γένει στιςεκδηλώσεις της οικείας Σχολής
για τις οποίες η παρουσία του κρίνεται απαραίτητη.
2. Η παύση διορισμένου καθηγητή είναι δυνατή, εάν ανακύψουν σοβαροί λόγοι, των οποίων η ύπαρξη
βεβαιώνεται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου που υποβάλλεται στον Αρχηγό του
Πυροσβεστικού Σώματος. Τέτοιοι λόγοι είναι κυρίως, η ασυμβίβαστη,προς την αξιοπρέπεια του
εκπαιδευτικού προσωπικού σας Σχολής, συμπεριφορά και η αποχή από την εκτέλεση των
καθηκόντων, που δημιουργεί ανωμαλία ή καθυστέρηση στην εκπαίδευση των δοκίμων σύμφωνα με
τα οριζόμενα στα ζ), η) & θ) σχετικά.Για την παύση ιδιώτη καθηγητή εκδίδεται απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ύστερα από γνώμη του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος ενώ για
την παύση πυροσβεστικού υπαλλήλου καθηγητή εκδίδεται απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού
Σώματος.
VIΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ / ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ
1.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν ή να αποστείλουνστην Πυροσβεστική Ακαδημία
υποχρεωτικώς,τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
α. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Σε περίπτωση
ταχυδρομικής (συστημένης) αποστολής, απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του
αιτούντα. (απαραίτητο)
β. Μία (1) φωτογραφία έγχρωμη διαστάσεων 4 Χ 4 εκατοστών. (απαραίτητο)
γ. Φωτοτυπία των δύο όψεων δελτίου ταυτότητας. (απαραίτητο)
δ. Έντυπο Δελτίο Προσωπικών Στοιχείων (όπως στο Υπόδειγμα) & πρόσφατο Βιογραφικό
Σημείωμα, με ατομικά και επαγγελματικά στοιχεία και οτιδήποτε σχετικό με τις σπουδές, το
διδακτικό και το συγγραφικό έργο, προϋπηρεσία, καθώς και τυχόν διδακτική εμπειρία στη Σχολή
Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,, καθώς επίσης και σε Α.Ε.Ι, Α.Σ.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι.
ε. Τίτλο ή Τίτλους Σπουδών, από τον τίτλο σπουδών του πτυχίου να προκύπτει ο βαθμός αυτού.
(απαραίτητο)
στ. Πιστοποιητικό ισοτιμίας πτυχίου ή πράξη αναγνώρισης διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από
Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, αντίστοιχα. (απαραίτητο για τίτλους αποκτηθέντες στο
εξωτερικό)
ζ. Φ.Ε.Κ. διορισμού σε θέση Δ.Ε.Π. (εφόσον υφίσταται)
η. Άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (για τους
υποψηφίους των αθλητικών ομάδων, στο άθλημα που αιτούνται το διορισμό τους).
(απαραίτητο)
Όσοι ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος σε Σχολές της ΠΥΡ.Α. και
ΜΟΝΟ αυτοί δύνανται να δηλώσουν ότι επιθυμούν να χρησιμοποιηθούν τα
δικαιολογητικά της περσινής αίτησης και να υποβάλλουν μόνο όσα αποκτήθηκαν
μεταγενέστερα της υποβολής αυτής, παραμένει δε η υποχρέωση υποβολής των α,β,γ και
δ δικαιολογητικών της παρούσης.

2. Η δηλωθείσα, στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, προϋπηρεσίας στη Σχολή Ανθυποπυραγών της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, θα διαπιστώνεται αυτεπάγγελτα. Για προϋπηρεσία σε Α.Ε.Ι , Α.Σ.Ε.Ι και
Α.Τ.Ε.Ι αυτή θα πρέπει να βεβαιώνεται από τα αντίστοιχα ιδρύματα. Προϋπηρεσία σε θεματικές μη
συναφείς με το αιτούμενο μάθημα προς διδασκαλία δεν λαμβάνεται υπόψη. Για την απόδειξη ότι είναι
εκπαιδευτής ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια απαιτείται η προσκόμιση σχετικού
αποδεικτικού του φορέα πιστοποίησης. (ΕΟΠΠΕΠ).
3. Λοιπά έγγραφα που αφορούν προσόντα του υποψηφίου, συγγραφικό έργο (εργασίες, μελέτες, βιβλία
κ.λπ.), διδακτική εμπειρία, τίτλοι σπουδών μη συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος
κ.α. δεν συνυποβάλλονται με τα δικαιολογητικά, αλλά αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.
4. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό
τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των
υπό πλήρωση θέσεων, μετά την απόκτηση του απαιτούμενου από την ανακοίνωση του βασικού
τίτλου σπουδών, με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία.
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VΙΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία, οδός
Μάτσα 32 , Τ.Κ. 145 64, Κάτω Κηφισιά Αττικής, τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου VΙΙ της παρούσας,
αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή ταχυδρομικά (συστημένα), από Δευτέρα 01-04-2019
μέχρι και την Δευτέρα 08-04-2019, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.30΄-14.00΄. Μετά την
ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις. Για την ταχυδρομική (συστημένη) αποστολή θα
λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημοσίας ή ιδιωτικής και όχι η
ημερομηνία παραλαβής από την Πυροσβεστική Ακαδημία.
2. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση της ή συμπλήρωση τυχόν δικαιολογητικών, επιτρέπεται
μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη
λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη.
3. Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αιτήσεως - υπεύθυνης δήλωσης και της πληρότητας των
συνημμένων δικαιολογητικών, ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο.
4. Αποκλείεται από τον διαγωνισμό ενδιαφερόμενος, χωρίς ειδοποίηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Όταν τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι ελλιπή.
β. Όταν τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα.
γ. Όταν τα δικαιολογητικά δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
δ. Όταν οι αξιολογήσεις που έχουν λάβει κατά τη διάρκεια αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού
των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές
περιγράφονται στον κανονισμό της κάθε Σχολής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. (Ισχύει μόνο για
προσωπικό που έχει απασχοληθεί σε Σχολές της ΠΥΡ.Α.)
ΙΧ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. Οι αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις, όταν αποστέλλονται ταχυδρομικά ή υποβάλλονται με
εξουσιοδότηση, πρέπει να είναι συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τους υποψηφίους
και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή.
2. Όλα τα δικαιολογητικά, δύναται να προσκομίζονται σε απλά (ευανάγνωστα) φωτοαντίγραφα και
όχι σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ή ακριβή αντίγραφα ή πρωτότυπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις διατάξεις του ν.4250/2014.
3. Αιτήσεις που υποβάλλονται αυτοπροσώπως στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
υπογράφονται ενώπιων της Επιτροπής Παραλαβής και Καταχώρησης στοιχείων.
4. Οποιοδήποτε ξενόγλωσσο έγγραφο δικαιολογητικό πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση
από αρμόδια Αρχή.
5. Δικαιολογητικά πλην των απαραίτητων που υποβάλλονται ελλιπή, δε λαμβάνονται υπόψη.
6. Η Πυροσβεστική Ακαδημία διατηρεί το δικαίωμα:
α. Να μην καλύπτει (μερικά ή ολικά) τις θέσεις που προκηρύσσονται για οποιοδήποτε μάθημα λόγω
μη ύπαρξης σχετικών υποψηφιοτήτων που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και κριτήρια ή για
λόγους αντικειμενικών συνθηκών.
β. Να μην καλεί για διδασκαλία ορισμένο διδακτικό προσωπικό, σε περίπτωση μεταβολής των
εκπαιδευτικών της αναγκών. Στο μάθημα «Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) το ορισμένο διδακτικό προσωπικό
θα κληθεί για διδασκαλία, υπό την προϋπόθεση ότι θα συγκροτηθούν ομάδες αποτελούμενες από
δεκαπέντε τουλάχιστον εκπαιδευομένους, ενώ για τις αθλητικές ομάδες το ορισμένο διδακτικό
προσωπικό θα κληθεί, εφόσον συγκροτηθεί η ομάδα στην οποία διορίστηκαν κατόπιν εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από ικανό αριθμό δοκίμων Ανθυποπυραγών - Πυροσβεστών.
6. Όταν εκπαιδευτικές ανάγκες το απαιτούν (υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
επιπλέον τμήματα, πρακτική εξάσκηση των Δοκίμων, εκπαίδευση σε τεχνικά - πρακτικά μαθήματα
κ.λπ.), δύναται η διδασκαλία να πραγματοποιείται, πέραν του οριζόμενου τακτικού καθηγητή και με τη
συμμετοχή αναπληρωτών αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ζ), η) & θ) σχετικά της παρούσης.
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7. Η Πυροσβεστική Ακαδημία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει τη γνησιότητα όλων των εγγράφων που
υποβλήθηκαν ή αποστάλθηκαν από τους υποψήφιους που ορίσθηκαν ή πρόκειται να ορισθούν σε
θέση διδακτικού προσωπικού. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι καθηγητής διορίστηκε με βάση
ψευδή και αναληθή δικαιολογητικά, ανακαλείται ο διορισμός και κινείται η διαδικασία για την ποινική
του δίωξη.
8. Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Μελετών Εκπαίδευσης και
Μετεκπαίδευσης σας Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Τηλ. 210-6265132, 100FAX. 210-6265133), στις
εγκαταστάσεις της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαϊδα και στις ιστοσελίδες
www.fireservice.gr, https://academy.fireservice.gr & https://diavgeia.gov.gr όπου θα εμφανίζεται
και η παρούσα.
Στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr θα δημοσιευτούν - ανακοινωθούν οι προσωρινοί και οριστικοί
πίνακες απορριπτέων για τυπικούς λογους και φθίνουσας κατάταξης υποψηφίων ανα Σχολή, ανα
μάθημα καθώς επίσης και η απόφαση ορισμού διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Ανθυποπυραγών,
στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών & στη Σχολή Πυροσβεστών
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020. Η ενημέρωση των
ενδιαφερομένων για την απόφαση ορισμού αλλά και οποιαδήποτε στάδιο της προκήρυξης
επαφίεται σε αυτούς και για το σκοπό αυτό μπορούν να ανατρέχουν στις προαναφερόμενες
ιστοσελίδες.
9. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται:
 Για την Σχολή Ανθυποπυραγών στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Μάτσα 32, Τ.Κ. 145
64 Κηφισιά Αττικής,
 Για την Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών τόσο στην έδρα της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας Μάτσα 32, Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά Αττικής, όσο και στο παράρτημα
της στην πόλη της Θεσσαλονίκης
 Για την Σχολή Πυροσβεστών στο Παράρτημα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην 25ης Μαρτίου
100 & Βενιζέλου, Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα.
X. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Η ωριαία αποζημίωση των προσληφθέντων ωρομισθίων καθηγητών/ριών, καθορίζεται από τις
διαλαμβανόμενες στην ανωτέρω (στ) σχετική, διατάξεις.
2. Όσον αφορά στην απασχόληση των συνταξιούχων ισχύει η διάταξη του άρθρου 20 «Απασχόληση
συνταξιούχων» του ν.4387/2016 «Ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλειας – Μεταρρύθμιση
ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών
παιγνίων και άλλες διατάξεις». Η υποβολή αίτησης σημαίνει γνώση και αποδοχή της ανωτέρω
διάταξης.
3. Για τη μετέπειτα επικοινωνία των Σχολών με το διδακτικό προσωπικό της θα χρησιμοποιείται
εναλλακτικά πέραν του αριθμού σταθερού και κινητού τηλεφώνου και ο προσωπικός τους, ενεργός
λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) όπως αυτά δηλώθηκαν στην Αίτηση - Υ.Δ., με την
υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης σε περίπτωση αλλαγής τους.
4. Ε-mail επικοινωνίας για θέματα της προκήρυξης αλλά και της μετέπειτα επικοινωνίας με την
Πυροσβεστική Ακαδημίας ορίζεται το akadekpe@gmail.com

Ο Διοικητής
Εμμανουήλ Δ. Δαμουλάκης
Αρχιπύραρχος
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
 Υπόδειγμα Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης
 Έντυπο Δελτίου Προσωπικών Στοιχείων Υποψηφίου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. Για ενέργεια
1. Α.Π.Σ./Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας (και σε ηλεκτρονική μορφή), για
ανάρτηση σας παρούσας στην ιστοσελίδα του ΠΣ (www.fireservice.gr) και την έκδοση δελτίου τύπου.
2. Α.Π.Σ./Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων(και σε ηλεκτρονική μορφή), για την ενημέρωση των
υπαλλήλων του Π.Σ. μέσω σας Εγκυκλίου 54/Α.Π.Σ. (www.psnet.gr).
Β. Για κοινοποίηση
1. Γραφείο κ. Αν.Υπουργού Εσωτερικών
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
3. Επιτελικό Γραφείο κ. Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος
4. Γραφείοκ. Υπαρχηγού Υποστήριξης Π.Σ.
5. Γραφείο κ. Υπαρχηγού Επιχειρήσεων Π.Σ.
6. Γραφείο κ. Συντονιστή Υποστήριξης
7. Α.Π.Σ./Διεύθυνση Οικονομικών
8. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης / Διεύθυνση Προσωπικού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού
e-mail ydmed@ydmed.gov.gr και στον ιστότοπο http://diavgeia.gov.gr
9. ΑΕΙ &AΤΕΙ της χώρας (ηλεκτρονικά)
10. ΑΣΕΙ (ηλεκτρονικά)
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Π Ρ Ο Σ
Την Πυροσβεστική Ακαδημία
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: …………..……….
ΘΕΣΗ
Ημερομηνία:………….……- 2019
Μάτσα
32, Κ.Κηφισιά, Τ.Κ. 14564
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

1

ΚΩΔΙΚΟΣ Η/Υ: ………………………..….

Α Ι Τ Η Σ Η– Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η
ΔΗΛΩΣΗ
(συμπληρώνεται από τον υποψήφιο με
κεφαλαία γράμματα)

Αιτούμαι τονορισμό μου ως διδακτικό προσωπικό στη
Σχολή
Ανθυποπυραγών
ή/και
στη
Σχολή
Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών ή/και
στη Σχολή Πυροσβεστών Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………….
σύμφωνα με τα προσόντα μου, προκειμένου να
ΟΝΟΜΑ:………………………………….………….
διδάξω κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:……………………….…………
αποζημίωση που καταβάλλεται, για κάθε ώρα
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ………………………...........
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ………….………….
διδασκαλίας, στα εμφανιζόμενα κατά Σχολή και κατά
Α.Δ.Τ:………………………………………………… κατηγορία αντικείμενα στον κάτωθι πίνακα :
Α.Μ.Α.:………………………………………………..
Α.Μ.Κ.Α:……………………………………………... Επισυνάπτω συμπληρωμένα:
Α.Φ.Μ & ΔΟΥ.:………………………………………
ΒΑΘΜΟΣ: (ΓΙΑ ΕΝΣΤΟΛΟ)………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
α) ………….…………………….…………………
β) ……………………..……………………………
Εφόσον έχετε απασχοληθεί κατά το
προηγούμενο ακαδημαικό έτος σε Σχολή της
ΠΥΡ.Α σημειώσατε ποια δικαιολογητικά (πλην
των υποχρεωτικών) έχετε υποβάλλει και δεν
επιθυμείτε να υποβάλλετε εκ νέου.

Διδακτορικό τίτλο
Μεταπτυχιακό τίτλο
Πτυχίο
ΦΕΚ διορισμού σε θέση
ΔΕΠ
Άδεια Άσκησης
επαγγέλματος
προπονητή
Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ
Βεβαίωση διδασκαλίας
σε εξάμηνα σε συναφές
αντικείμενο
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:…………………………….

Email:….………………………………………
Θέμα:

«Ορισμός
ωρομίσθιου
διδακτικού
προσωπικού,
στην
Πυροσβεστική
Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 20192020»

α. Μία (1) φωτογραφία (έγχρωμη)
β. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
γ. Συμπληρωμένο Δελτίο Προσωπικών Στοιχείων &
πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
δ. Φωτοαντίγραφα κατεχόμενων τίτλων σπουδών:
..…..……………………………………………………..
…..………………………………………………………..
……...……………………………………………………..
…....………………………………………………………..
…..………………………………………………………..
……...……………………………………………………..
…....………………………………………………………..
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που
προβλέπονται από σας διατάξεις σας παρ. 6 του άρθ. 22 του
ν.1599/1986, δηλώνω ότι: Έχω τα προσόντα και τις
προϋποθέσεις του κεφαλαίου IV της προκήρυξης και δεν
εμπίπτω στα κωλύματα του ιδίου κεφαλαίου, τα
αναφερόμενα στοιχεία μου στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση
και βιογραφικό σημείωμα, είναι αληθή και όλα τα
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι γνήσια και ακριβή και
συναινώ στην ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων που
σας αναφέρω στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στο έντυπο
προσωπικών στοιχείων και στο βιογραφικό μου σημείωμα.
Επίσης, δηλώνω ότι σε περίπτωση ορισμού μου θα
εφαρμόζω το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας της
εκάστοτε Σχολής όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά από το
Γραφείο Μελετών, Εκπαίδευσης & Μετεκπαίδευσης καθώς
επίσης και ότι αντιλαμβάνομαι την υποχρέωσή μου να
προσέλθω στο Γραφείο Διαχείρισης Χρηματικού την πρώτη
ημέρα διδασκαλίας μου, προκειμένου να ρυθμιστούν
διαδικαστικά ζητήματα μισθοδοσίας και ότι φέρω
αποκλειστικά την ευθύνη ενημερωσης για οποιαδήποτε
μεταβολή των στοιχείων μου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

Σχολή
Ανθυποπυραγών
/ έδρα Κηφισιά

Σχολή
Επιμόρφωσης&
Μετεκπαίδευσης
/έδρα Αθήνα και
Παράρτημα
Θεσσαλονίκη

Σχολή
ΠυροσβεστώνΜαθήματα /έδρα
Πτολεμαϊδα

Σύνολο
Προτιμήσεων

2

Κωδικός
μαθήματος/ομάδας
( μόνο 3 κωδικοί) μέχρι 2
στο ίδιο εξάμηνο

Αριθμός εξαμήνων διδασκαλίας ανα κωδικό
συνάφειας
Αριθμητικά & Ολογράφως

Κωδικός μαθήματος
( μόνο 1 κωδικός)

Αριθμός εξαμήνων διδασκαλίας ανα κωδικό
συνάφειας
Αριθμητικά & Ολογράφως

Κωδικός
μαθήματος/ομάδας
( μόνο 3 κωδικοί) μέχρι 2
στο ίδιο εξάμηνο

Αριθμός εξαμήνων διδασκαλίας ανα κωδικό
συνάφειας
Αριθμητικά & Ολογράφως

Μέχρι τέσσερις (4)
κωδικοί

Πίνακας Προσόντων
Α/Α

1

Ιδιότητα
1. Υπάλληλος Π.Σ.
Α. Αξιωματικός Π.Σ
Β. Πυροσβεστικός υπάλληλος εν ενεργεία
2. Μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, ΑΤΕΙ
Α. Τακτικός Καθηγητής η Ομότιμος Καθηγητής ΑΕΙ, ΑΣΕΙ ,ΑΤΕΙ
Β. Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΕΙ, ΑΣΕΙ ,ΑΤΕΙ
Γ. Επίκουρος Καθηγητής ΑΕΙ, ΑΣΕΙ ,ΑΤΕΙ

Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε συναφές αντικείμενο
α. Τίτλος:
β. Τίτλος:
2

Τίτλος από όπου προκύπτει η συνάφεια
Συμπληρώστε την ένδειξη α ή β
Κωδ. Μαθήματων / συνάφειας:
Αριθμός εξαμήνων διδασκαλίας ανα
κωδικό συνάφειας
17
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Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σε συναφές αντικείμενο
α. Τίτλος:
β. Τίτλος:
3

Τίτλος από όπου προκύπτει η συνάφεια
Συμπληρώστε την ένδειξη α ή β
Κωδ. Μαθήματων / συνάφειας:
Αριθμός εξαμήνων διδασκαλίας ανα
κωδικό συνάφειας
Κάτοχος πτυχίου διπλώματος σε συναφές αντικείμενο
α. Τίτλος:
Βαθμός:
β. Τίτλος:

Βαθμός:

γ. Τίτλος:

Βαθμός:

4
Τίτλος από όπου προκύπτει η συνάφεια
Συμπληρώστε την ένδειξη α ή β ή γ
Κωδ. Μαθήματων / συνάφειας:
Αριθμός εξαμήνων διδασκαλίας ανα
κωδικό συνάφειας
5

Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής
εκπαίδευσης (ΕΟΠΠΕΠ)

6

Βεβαίωση αριθμού εξαμήνων σε συναφή αντικείμενα

Κηφισιά ,….…………………
- 2019
Ο/Η Αιτών /-ούσα και Υπεύθυνα Δηλών /-ουσα

Βεβαιώνεται για τη θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής στην περίπτωση που δεν υποβάλλει
αυτοπροσώπως την αίτηση στην Πυροσβεστική
Ακαδημία.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
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Επιτροπή Παραλαβής και Επεξεργασίας Στοιχείων:
( Συμπληρώνεται από την Επιτροπή )

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΑ

ΜΗΝΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΕΤΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΘΕΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΘΕΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΥΡΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α.Δ.Τ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α.Μ.Α
Α.Φ.Μ.
ΔΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Έγγαμος/Άγαμος /αριθμό τέκνων
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ
(συμπληρώνεται με Χ )

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΚ

ΠΟΛΗ

ΝΟΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟΕΡΓΑΣΙΑΣ
FAX
E-MAIL
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ
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ΤΚ

ΠΟΛΗ

ΝΟΜΟΣ

