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ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 

Α. ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ 

 Γίλνληαη δεθηνί άλδξεο θαη γπλαίθεο. 

 Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο. Όζνη/φζεο έρνπλ απνθηήζεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα κε 

πνιηηνγξάθεζε πξέπεη λα έρεη παξέιζεη 1 έηνο ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ απφθηεζε ηεο. 

 Να είλαη θάηνρνη ηίηινπ ζπνπδψλ πνπ ηνπο επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο γηα 

εηζαγσγή ζηελ Γ/βάζκηα Δθπαίδεπζε. 

 Να έρνπλ γελλεζεί απφ ηελ 01/01/1995 θαη κεηαγελέζηεξα, δειαδή έσο 26 εηψλ (γηα 

ηνπο Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο απφ ηελ 01/01/1988 θαη κεηαγελέζηεξα, δειαδή έσο 33 

εηψλ). 

 Να έρνπλ αλάζηεκα (άλδξεο θαη γπλαίθεο) ηνπιάρηζηνλ 1,70 ρσξίο ππνδήκαηα. 

 ΓΜ:ΑΝΓΡΔ 19-27, ΓΤΝΑΙΚΔ 18-25. Ο δείθηεο κάδαο ζψκαηνο (ΓΜ): ην πειίθν 

ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ζε ρηιηφγξακκα πξνο ην ηεηξάγσλν ηνπ χςνπο ηνπ/ηεο ζε 

κέηξα. Δπίζεο αλ ππνςήθηνο, -α μεπεξλά ηα αλσηέξσ φξηα ΓΜ αιιά ε πεξίκεηξνο 

ηεο κέζεο (νξηδφληηα πεξίκεηξνο ζψκαηνο ζην ζεκείν κεηαμχ ηνπ πιεπξηθνχ ηφμνπ θαη 

ηεο ιαγνλίνπ αθξνινθίαο) δελ ππεξβαίλεη ηα 102 εθαηνζηά γηα ηνπο άλδξεο θαη ηα 88 

εθαηνζηά γηα ηηο γπλαίθεο ηφηε θξίλνληαη ηθαλνί/ηθαλέο.  

 Να κελ έρνπλ εθπέζεη απφ ζηξαηησηηθφ βαζκφ, απνβιεζεί ή απνιπζεί απφ ηηο 

Έλνπιεο Γπλάκεηο & ψκαηα Αζθαιείαο θαζψο θαη απφ ηε ζέζε δεκφζηαο ππεξεζίαο 

ή Ο.Σ.Α. ή άιινπ Ν.Π.Γ.Γ. γηα ιφγνπο πεηζαξρίαο. 

 Όζνη έρνπλ ππεξεηήζεη ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο 

ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο. 

 Να έρνπλ πγεία θαη άξηηα ζσκαηηθή δηάπιαζε φπσο νξίδεη ην ΠΓ11/2014 (ΦΔΚ 17Α 

/27-1-2014). 

 Να έρνπλ πίζηε ζην χληαγκα, αθνζίσζε ζηελ παηξίδα θαη ηε δεκνθξαηία θαη λα κελ 

πξεζβεχνπλ ζξεζθεπηηθέο δνμαζίεο, πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο. 

 Να έρνπλ ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν θαη λα κελ έρνπλ ζηεξεζεί νπνηεδήπνηε ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ. 

 Να κελ είλαη ρξήζηεο λαξθσηηθψλ. 

 Να κελ ηεινχλ ππφ ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, έζησ θαη επηθνπξηθή (πιήξε 

ή κεξηθή). 

 Γηα φζνπο/φζεο έρνπλ πξνζιεθζεί σο ππξνζβέζηεο επνρηθήο απαζρφιεζεο λα κελ 

έρεη θαηαγγειζεί ε ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπο γηα πεηζαξρηθνχο ιφγνπο ή λα κελ έρνπλ 

απνιπζεί, επεηδή πξνζθφκηζαλ ςεπδή ή πιαζηά δηθαηνινγεηηθά. 

 ΔΠΙΠΛΔΟΝ ησλ παξαπάλσ γηα ηνπο/ηηο ππνςεθίνπο/-εο πνπ αλήθνπλ ζην 

Ππξνζβεζηηθφ ψκα: 1. Να κελ έρνπλ ππεξβεί ην 35ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο 2. Να 

έρνπλ επκελή πξφηαζε ησλ ηεξαξρηθά πξντζηακέλσλ ηνπο φηη έρνπλ ηα απαξαίηεηα 



πξνζφληα θαη δηαγσγή 3. Να κελ έρνπλ ηεζεί ζε θαηάζηαζε δηαζεζηκφηεηαο ή λα έρνπλ 

παξαπεκθζεί ελψπηνλ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

Β. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 

1. Γχν (2) θσηνγξαθίεο ηχπνπ δηαβαηεξίνπ ή ηαπηφηεηαο, ζην πίζσ κέξνο ησλ νπνίσλ 

ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ην νλνκαηεπψλπκν θαη ην παηξψλπκν, επθξηλψο. 

2.  Φσηναληίγξαθν ηεο αίηεζεο-δήισζεο ζπκκεηνρήο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ην 

ηξέρνλ έηνο ή ηεο βεβαίσζεο πξφζβαζεο ή ηνπ δειηίνπ εμεηαδνκέλνπ/εο, απφ ηελ 

νπνία πξνθχπηεη ν θσδηθφο ππνςεθίνπ/αο. 

3.  Φσηναληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ/αο (ή 

ππεξεζηαθήο γηα ηνπο ππεξεηνχληεο). 

4. Απνδεηθηηθφ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο- δήισζεο (ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά 

θαη εθηππψλεηαη θαηά ηε κεηάβαζε ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο Γηθαηνινγεηηθψλ, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην θαη ππνβάιιεηαη ζηελ 

Δπηηξνπή). 

5. ΟΙ ΤΠΑΓΟΜΔΝΟΙ ΣΙ ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Π.Γ. 44/2016 

(ηέθλα αλαπήξσλ & ζπκάησλ πνιέκνπ, ηέθλα αλαγλσξηζκέλσλ σο αγσληζηψλ ηεο 

Δζληθήο Αληίζηαζεο, Δζεινληέο Ππξνζβέζηεο θηι.) ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΚΑΘΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ.  

 

Γ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ  

 ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΔΜΠΣΗ 28/05/2020 ΔΧ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΔΜΠΣΗ 4/06/2020 νη ππνςήθηνη/εο 

ππνβάιινπλ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ αίηεζε-ππεχζπλε δήισζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (www.fireservice.gr) θαη εθηππώλνπλ ΜΟΝΟΝ ην 

απνδεηθηηθφ ειεθηξνληθήο παξαιαβήο εηο δηπινχλ (ΟΥΙ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ). 

 ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 29/05/2020 ΔΧ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 5/06/2020 ΑΠΟ 

08.00 Χ 16.00 (& ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΙΑΚΟ) [& κεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο 

αλσηέξσ αίηεζεο-ππεχζπλεο δήισζεο] παξνπζηάδνληαη ΑΤΣΟΠΡΟΧΠΧ ζηηο 

Δπηηξνπέο Παξαιαβήο Γηθαηνινγεηηθψλ, (δειαδή ζηα γξαθεία ηεο Ππξνζβεζηηθήο 

ζηελ Καξδίηζα, Β. Γξίβα ηέξκα, ηει. 2441071255), φπνπ γίλεηαη ηαπηνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπο, κέηξεζε ηνπ αλαζηήκαηνο & έιεγρνο ηεο εκεξνκελίαο γέλλεζεο.  

 Λφγσ ησλ κέηξσλ πξφιεςεο ηεο εμάπισζεο ηεο COVID-19 νθείινπλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ Δπηηξνπή, γηα λα ιάβνπλ ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο πξνζέιεπζεο. 

ΔΙΝΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ Η ΥΡΗΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΑ ΑΠΟ ΣΟΤ/ΣΙ 

ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ/Δ, ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΤΟΝΣΑΙ ΜΔ ΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΤΘΤΝΗ.  

 Αλ ν/ε ππνςήθηνο/α πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο αλαζηήκαηνο θαη ειηθίαο , ειέγρνληαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπ/ηεο θαη αλ είλαη πιήξε, εθηππψλεηαη ε ειεθηξνληθή αίηεζε-

ππεχζπλε δήισζε, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ/ηελ ππνςήθην/α, παξαιακβάλεηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή.  

 ΥΟΡΗΓΟΤΝΣΑΙ: i. αξηζκφο πξσηνθφιινπ, ii. ην δειηίν πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο- 

παξαπεκπηηθφ ζεκείσκα & iii. πξνθνξηθέο νδεγίεο γηα ηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο. 

Αλ ν/ε ππνςήθηνο/α δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο χςνπο θαη ειηθίαο, ηνπ/ηεο 

επηζηξέθνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην αληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο, πνπ επέρεη ζέζε πξαθηηθνχ επηζηξνθήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο απφ ηνλ/ηελ ππνςήθην/α επί ηνπ αλαζηήκαηνο θαη ηεο 

ειηθίαο έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαβεί απηνπξνζψπσο ελψπηνλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δπηηξνπήο Παξαιαβήο Γηθαηνινγεηηθψλ (ζηελ Ππξνζβεζηηθή Αθαδεκία ζηελ Κεθηζηά 



Αηηηθήο) ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ 9/06/2020 ΔΧ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΔΜΠΣΗ 11/06/2020 [ΑΠΟ 08.00 

ΔΧ 16.00]. 

 Ακέζσο κεηά νη ππνςήθηνη/εο κεηαβαίλνπλ ζε ΚΡΑΣΙΚΟ Ή ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ [ΟΥΙ ΙΓΙΧΣΙΚΟ] γηα ηελ ππνβνιή ζηηο πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο, πνπ 

αλαθέξνληαη ζην παξαπεκπηηθφ ζεκείσκα πνπ έιαβαλ απφ ηελ Δπηηξνπή. Ο/Η 

αξκφδηνο/α ηαηξφο γλσκαηεχεη & ππνγξάθεη ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε ηνπ 

παξαπεκπηηθνχ. Σν γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηεο ζεσξείηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. [Υπόδειγμα ηος παπαπεμπηικού ζημειώμαηορ ζηην ηελεςηαία ζελίδα ηηρ 

Πποκήπςξηρ] 

 

Γ. ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ – ΠΚΕ (Τγεηνλνκηθέο–Αζιεηηθέο-Φπρνηερληθέο)  

 Οη ππνςήθηνη πνπ ππνβιήζεθαλ ζε πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο από 

ηξαηησηηθή, Αζηπλνκηθή ή Ληκεληθή Αξρή ζηηο νπνίεο θξίζεθαλ ηθαλνί/εο κε ηα 

θξηηήξηα ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο, δελ δνθηκάδνληαη από ηηο Δπηηξνπέο 

ΠΚΔ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη ππνςήθηνη/εο 

νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ηθαλόηεηαο ζε νπνηαδήπνηε 

Δπηηξνπή ΠΚΔ ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο  

 Όινη/εο νη ππφινηπνη/εο ππνςήθηνη/εο ελεκεξψλνληαη απφ ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο 

Παξαιαβήο Γηθαηνινγεηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ην πξφγξακκα ησλ ΠΚΔ.  

 Οη πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο θαη ε ςπρηαηξηθή εμέηαζε, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε Γεκφζην ή ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν. 

 Οη ππνςήθηνη/εο παξνπζηάδνληαη ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ζηελ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΞΔΣΑΗ, ε νπνία θαη απνθαίλεηαη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ γηα 

ηελ ηθαλφηεηα ή κε θάζε ππνςεθίνπ/αο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 11/2014. Η Δπηηξνπή έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα παξαγγείιεη επαλεμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ απφ Κξαηηθφ ή 

ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν ξεηά θαηνλνκαδφκελν. 

 ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζηελ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΘΛΗΣΙΚΧΝ ΓΟΚΙΜΑΙΧΝ, ε νπνία 

απνθαίλεηαη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ.  

 Οη αζιεηηθέο δνθηκαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ αγσλίζκαηα & ρξφλνπο 

επίδνζεο: 

● Δπόμορ 100 μ. ζε μέγιζηο σπόνο 16΄΄ (μια πποζπάθεια), 

● Άλμα ζε μήκορ με θόπα ηοςλάσιζηον 3,60 μ. (ηπειρ πποζπάθειερ), 

● Ρίτη ζθαίπαρ (7,275 σλγ.) ζε απόζηαζη ηοςλάσιζηον 4,50 μ., υρ μέζο όπο πίτηρ με 

ηο δεξί και ηο απιζηεπό σέπι ανά πποζπάθεια (ηπειρ πποζπάθειερ ανά σέπι), 

● Άλμα ζε ύτορ με θόπα ηοςλάσιζηον 1,05 μ. (ηπειρ πποζπάθειερ), 

● Δπόμορ 1.000 μ. ζε μέγιζηο σπόνο 4΄ και 20΄΄ (μια πποζπάθεια). 

 Σέινο, νη ππνςήθηνη πνπ θξίζεθαλ ηθαλνί απφ ηελ Δπηηξνπή Αζιεηηθψλ Γνθηκαζηψλ, 

παξνπζηάδνληαη ζηελ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΦΤΥΟΣΔΥΝΙΚΧΝ ΓΟΚΙΜΑΙΧΝ, ε νπνία 

απνθαίλεηαη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ. 

 Οη ππνςήθηνη/εο πνπ ζε θάπνην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο δελ θξίλνληαη ΙΚΑΝΟΙ/Δ, δελ 

ζπλερίδνπλ ζηα επφκελα ζηάδηα, ελψ νη ππνςήθηνη/εο πνπ θξίλνληαη ΙΚΑΝΟΙ/Δ ζε 

φια ηα ζηάδηα ησλ ΠΚΔ ή πνπ πξνζθνκίδνπλ ηε βεβαίσζε ηθαλφηεηαο απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ΠΚΔ ηνπ ηξαηνχ, ηεο Αζηπλνκίαο ή ηνπ Ληκεληθνχ κε ηα θξηηήξηα 

ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θξίλνληαη σο ηθαλνί/εο γηα θαηάηαμε. 

 

 



ΔΠΙΛΟΓΗ & ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

- Οη ππνςήθηνη/εο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο εηζαγνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο (επηηπρφληεο/επηηπρνχζεο), θαινχληαη γηα θαηάηαμε ππνβάιινληαο ζηελ 

Ππξνζβεζηηθή Αθαδεκία ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά. - Οη επηηπρφληεο/επηηπρνχζεο 

κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο απνηεινχλ θαη ηνπο εηζαθηένπο/εηζαθηέεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. - Αλ κέζα ζηνλ πξψην κήλα απφ ηελ εκεξνκελία θαηάηαμεο θελσζνχλ γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν ζέζεηο, απνθαζίδεηαη ε εηζαγσγή ηζάξηζκσλ επηιαρφλησλ θαηά ζεηξά 

επηηπρίαο απφ ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία. 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 Η θνίηεζε ζηε ζρνιή Αλζππνππξαγψλ δηαξθεί 4 έηε θαη νξγαλψλεηαη ζε 8 

αθαδεκατθά εμάκελα θαη νη απφθνηηνη ππνρξενχληαη λα ππεξεηήζνπλ ζην 

Ππξνζβεζηηθφ ψκα γηα 10 έηε ηνπιάρηζηνλ. 

 Οη ζπνπδέο ζηε ζρνιή Ππξνζβεζηψλ δηαξθνχλ 5 εμάκελα θαη νη απφθνηηνη 

ππνρξενχληαη λα ππεξεηήζνπλ ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα γηα 4 έηε ηνπιάρηζηνλ. 

 Γηα φζνπο εηζάγνληαη ζηηο ρνιέο Αλζππνππξαγψλ θαη Ππξνζβεζηψλ πξηλ 

εθπιεξψζνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ν ρξφλνο θνίηεζεο ζε απηέο 

ζεσξείηαη ρξφλνο εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθήο ππνρξέσζεο. Οη αλσηέξσ, κεηά ηελ 

επηινγή θαη θαηάηαμή ηνπο, ππνβάιινληαη ζην ζχλνιν ηεο πξνβιεπφκελεο 

ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 Οη ζπνπδαζηέο/ζπνπδάζηξηεο πνπ δηαγξάθνληαη απφ ηηο ρνιέο Αλζππνππξαγψλ θαη 

Ππξνζβεζηψλ ιφγσ απνβνιήο, απνιχζεσο ή παξαηηήζεψο ηνπο ππνρξεψλνληαη λα 

εθπιεξψζνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.3421/2005 (Α΄ 302). 

 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: 

1. Ιζηνζειίδα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο www.fireservice.gr 

2. Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Καξδίηζαο, Β. Γξίβα ηέξκα, ηει.: 2441071255 

Η πξνθήξπμε βξίζθεηαη ζηε δηεύζπλζε: 

 

https://www.fireservice.gr/documents/20184/1080643/Πξνθήξπμε+παλειιαδηθψλ+2020+

69346ΜΣΛΒ-0Μ.pdf/02911fc9-5740-4399-a460-14fb54c40ecd  

 

 

Ο αριθμόσ θζςεων των υποψηφίων που θα ειςαχθοφν ςτη Σχολή Αξιωματικϊν και ςτη 

Σχολή Πυροςβεςτϊν τησ Πυροςβεςτικήσ Ακαδημίασ θα καθοριςτεί με τισ προβλεπόμενεσ 

Κοινζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ. 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ             

 ΚΔΤ ΚΑΡΓΙΣΑ,  Μάηνο 2020, Σει.: 2441354525/4 
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