
Κ.Ε..Τ. ΚΑΡΔΙΣΑ 

ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΣΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ 

ΠΛΑΣΗΡΑ 56,ΣΗΛ.: 2441354525/4, 2441079891/2 

Email: kesypkar@sch.gr  

 ΕΝΗΜΕΡΩΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ/ΣΡΙΕ 
ΜΕΛΕΣΗΣΕ ΠΡΟΕΚΣΙΚΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΣΗΝ ΤΠΟΚΑΘΙΣΑ. 

 
«Προκιρυξθ Διαγωνιςμοφ για τθν ειςαγωγι φοιτθτϊν/τριϊν και ςπουδαςτϊν/ςτριϊν ςτισ χολζσ 

Ανκυποπυραγϊν και Πυροςβεςτϊν αντιςτοίχωσ, τθσ Πυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, με το ςφςτθμα των 

εξετάςεων ςε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019 – 2020» 

Ο αρικμόσ κζςεων των υποψθφίων που κα ειςαχκοφν ςτθ χολι Ανκυποπυραγϊν (Αξιωματικϊν) και ςτθ 

χολι Πυροςβεςτϊν τθσ Πυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ κα κακοριςτεί με τισ προβλεπόμενεσ Κοινζσ 

Τπουργικζσ Αποφάςεισ, του Τπουργοφ Παιδείασ. 

Τποψιφιοι που επικυμοφν να ειςαχκοφν ςε χολι τθσ Πυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ, υποβάλουν 

θλεκτρονικά αίτθςθ-υπεφκυνθ διλωςθ για τθ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό 

ςτθν ιςτοςελίδα του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, www.fireservice.gr ςε 

θλεκτρονικι εφαρμογι που κα λειτουργιςει ειδικά για το Διαγωνιςμό, τισ 

θμερομθνίεσ από τθν Σρίτθ 18/06/2019 ζωσ και τθν Σρίτθ 25/06/2019 

(ςυμπεριλαμβανομζνου του αββατοκφριακου). Μετά τθν θμερομθνία αυτι δεν κα 

είναι δυνατι θ υποβολι τθσ παραπάνω αίτθςθσ-υπεφκυνθσ διλωςθσ. Ακολοφκωσ, ο υποψιφιοσ 

εκτυπϊνει εισ διπλοφν το ςχετικό αποδεικτικό θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ-υπεφκυνθσ διλωςθσ 

και το οποίο κα πρζπει να προςκομίςει μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά .το αποδεικτικό 

θλεκτρονικισ υποβολισ ενςωματϊνεται βεβαίωςθ ελζγχου αναςτιματοσ και θμερομθνίασ γζννθςθσ που 

κα ςυμπλθρϊνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ Δικαιολογθτικϊν. Σο αποδεικτικό αυτό ςε 

περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ αναςτιματοσ ι/και θλικίασ, επζχει κζςθ 

πρακτικοφ επιςτροφισ των δικαιολογθτικϊν. Επιςθμαίνεται ότι ο υποψιφιοσ δεν εκτυπϊνει τθν αίτθςθ-

υπεφκυνθ διλωςθ αλλά μόνο το αποδεικτικό θλεκτρονικισ υποβολισ αυτισ (εισ διπλοφν). 

Μετά τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ-υπεφκυνθσ διλωςθσ οι υποψιφιοι μεταβαίνουν 

αυτοπροςϊπωσ τισ θμερομθνίεσ από τθν Σετάρτθ 19/06/2019 ζωσ και τθν Σετάρτθ 26/06/2019 και από ϊρα 

08:00ϋ ζωσ ϊρα 16:00ϋ (ςυμπεριλαμβανομζνου του αββατοκφριακου), ςτισ ζδρεσ των Διοικιςεων 

Πυροςβεςτικϊν Τπθρεςιϊν Νομϊν (ΔΙ.Π.Τ.Ν.), ςτα γεωγραφικά όρια των οποίων βρίςκεται θ κατοικία τουσ,  

προκειμζνου να παρουςιαςτοφν ςτθν Επιτροπι Παραλαβισ Δικαιολογθτικϊν να ταυτοποιθκοφν τα ςτοιχεία 

τουσ, να μετρθκεί το ανάςτθμά τουσ, να κατακζςουν τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά και να παραλάβουν το 

δελτίο υγειονομικισ εξζταςθσ-παραπεμπτικό ςθμείωμα.  
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Βεβαίωση ικανότητας από Στρατιωτική ή Αστσνομική Αρτή.  

α. Οι υποψιφιοι που υποβλικθκαν ςε προκαταρκτικζσ εξετάςεισ από τρατιωτικι ι Αςτυνομικι Αρχι ςτισ 

οποίεσ κρίκθκαν ικανοί με τα κριτιρια του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, δεν δοκιμάηονται από τισ Επιτροπζσ ΠΚΕ 

του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ. ε αυτι τθν περίπτωςθ οι υποψιφιοι οφείλουν να υποβάλλουν τθ ςχετικι 

βεβαίωςθ ικανότθτασ ςε οποιαδιποτε Επιτροπι ΠΚΕ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ (Επιτροπι Τγειονομικισ 

Εξζταςθσ, Επιτροπι Ακλθτικϊν Δοκιμαςιϊν ι Επιτροπι Ψυχοτεχνικϊν Δοκιμαςιϊν) ι ςτθ ΔΙ.Π.Τ.Ν. που 

υπζβαλαν τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, ζωσ και τθν θμζρα 

λιξθσ τθσ διενζργειασ των ΠΚΕ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ. ε περίπτωςθ που οι προκαταρκτικζσ εξετάςεισ 

των τρατιωτικϊν ι Αςτυνομικϊν Αρχϊν διενεργοφνται ςε μεταγενζςτερο χρόνο των ΠΚΕ του Πυροςβεςτικοφ 

ϊματοσ, θ εν λόγω βεβαίωςθ προςκομίηεται το αργότερο τθ μεκεπόμενθ θμζρα (θμερολογιακά) τθσ 

ολοκλιρωςθσ των ΠΚΕ ςτθ τρατιωτικι ι Αςτυνομικι Αρχι, ςτισ ανωτζρω Επιτροπζσ. 

Η ζγκαιρθ ενθμζρωςθ για το πρόγραμμα των προκαταρτικϊν εξετάςεων γίνεται με δικι ςασ ευκφνθ.  

Η εξζταςθ ςτισ προκαταρκτικζσ εξετάςεισ κα διαρκζςει τρεισ θμζρεσ. Σθν πρϊτθ κα εξεταςτείτε από τθν 

αρμόδια υγειονομικι Επιτροπι, τθν δεφτερθ κα υποβλθκείτε ςε ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ και τθν τρίτθ ςε 

ψυχοτεχνικζσ δοκιμαςίεσ. Η ακριβισ θμερομθνία, οι τόποι διενζργειασ αυτϊν (εξεταςτικά κζντρα) και κάκε 

αναγκαία λεπτομζρεια, κα κακοριςκοφν με το πρόγραμμα των προκαταρκτικϊν εξετάςεων το οποίο κα 

αποςταλεί ςε όλεσ τισ Πυροςβεςτικζσ Τπθρεςίεσ τθσ Χϊρασ και κα αναρτθκεί και ςτθν ιςτοςελίδα του 

Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ: www.fireservice.gr. 

Τγειονομικζσ Εξετάςεισ.  
Οι υγειονομικζσ ςασ εξετάςεισ να πραγματοποιθκοφν ςε Κρατικό ι τρατιωτικό Νοςοκομείο και όχι από 
ιδιϊτεσ ιατροφσ ι ιδιωτικά Νοςοκομεία. ε περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο δεν είναι δυνατό όλεσ οι 
υγειονομικζσ ςασ εξετάςεισ να πραγματοποιθκοφν από το ίδιο Κρατικό ι τρατιωτικό Νοςοκομείο, ζχετε τθ 
δυνατότθτα να πραγματοποιιςετε αυτζσ που υπολείπονται ςε άλλο Δθμόςιο Νοςοκομείο, πάντα όμωσ με τθ 
κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ των γνωματευόντων ιατρϊν από τθ Γραμματεία του Νοςοκομείου. Η 
ψυχιατρικι ςασ εξζταςθ να πραγματοποιθκεί ςε Κρατικό ι τρατιωτικό Νοςοκομείο ι ςε Κζντρο Ψυχικισ 
Τγείασ ι ςε Κινθτι Μονάδα Ψυχικισ Τγείασ. 
 Από τθ Γραμματεία του νοςοκομείου κεωρείται το γνιςιο τθσ υπογραφισ των γνωματευόντων ιατρϊν. 

ΩΜΑΣΟΜΕΣΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  
Δείκτθσ μάηασ ςϊματοσ (ΔΜ).  
Ωσ ΔΜ νοείται το πθλίκο του ςωματικοφ βάρουσ των υποψθφίων ςε χιλιόγραμμα προσ το τετράγωνο του 
φψουσ τουσ ςε μζτρα.  
Οι άνδρεσ υποψιφιοι πρζπει να ζχουν ΔΜ μεταξφ 19 - 27.  
Οι γυναίκεσ υποψιφιεσ πρζπει να ζχουν ΔΜ μεταξφ 18 - 26. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τουσ υποψθφίουσ (υποχρεωτικά δικαιολογθτικά) για τθ 

ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό είναι τα ακόλουκα:  
α. Δφο (2) φωτογραφίεσ τφπου διαβατθρίου ι ταυτότθτασ, ςτο πίςω μζροσ των οποίων κα αναγράφεται 
υποχρεωτικά το ονοματεπϊνυμο και το πατρϊνυμο, ευκρινϊσ.  
β. Φωτοαντίγραφο τθσ αίτθςθσ-διλωςθσ ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ ςε πανελλαδικό επίπεδο το τρζχον 

ζτοσ ι τθσ βεβαίωςθσ ςυμμετοχισ από τθν οποία προκφπτει ο κωδικόσ του υποψθφίου. ε περίπτωςθ 

αδυναμίασ του υποψθφίου να υποβάλει τθν ανωτζρω αίτθςθ-διλωςθ ςυμμετοχισ γίνεται δεκτό 

φωτοαντίγραφο του δελτίου ι τθσ βεβαίωςθσ εξεταηομζνου πανελλαδικϊν εξετάςεων. 

γ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 
δ. Αποδεικτικό θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ-υπεφκυνθσ διλωςθσ. Η αίτθςθ-υπεφκυνθ διλωςθ 

υποβάλλεται αρχικά θλεκτρονικά και ςτθ ςυνζχεια με τθν αυτοπρόςωπθ μετάβαςθ ςτθν κατά τόπο 

ΔΙ.Π.Τ.Ν. και αφοφ εκτυπωκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ Δικαιολογθτικϊν, ο υποψιφιοσ τθν 

υπογράφει και τθν υποβάλλει ςε αυτιν. 

 


