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αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 

ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο

απφ θηλδχλνπο ππξθαγηψλ θαη 
ζενκεληψλ
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Σξμείπ απξρςξλήπ Π.. 1/3

• Θαηάζβεζε ππξθαγηψλ ζε θαηξφ εηξήλεο θαη πνιέκνπ

• Ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή έλαξμεο

θαη επέθηαζεο ππξθαγηάο

• Ιήςε θαη επηβνιή κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ

• Αληηκεηψπηζε ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ θαη 

θαηαζηξνθψλ
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Σξμείπ απξρςξλήπ Π..  2/3

α. Ξαξνρή βνεζείαο ζε άηνκα πνπ εγθισβίζηεθαλ

 ζε αλειθπζηήξεο

 ιφγσ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ

 ιφγσ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ

β. Έξεπλα θαη δηάζσζε αηφκσλ πνπ έραζαλ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο

γ. Δλίζρπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κεραληζκνχ 
Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (απνζηνιέο ζην 
εμσηεξηθφ)
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Σξμείπ απξρςξλήπ Π..  3/3

• πφδεημε, επηβνιή θαη έιεγρνο κέηξσλ θαη κέζσλ 

ππξνπξνζηαζίαο

• Ξνηληθή δίσμε θαη δηελέξγεηα πξναλαθξίζεσλ γηα 

εγθιήκαηα εκπξεζκνχ θαη πιεκκχξαο

• Δθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε πξνζσπηθνχ 

επηρεηξήζεσλ

• Νκηιίεο ζε καζεηέο θαη άιιεο νκάδεο
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Χαοακςηοιρςικά επαγγέλμαςξπ

► Απαηηεηηθφ ζσκαηηθά θαη δηαλνεηηθά
► Ππλαξπαζηηθφ
► Ξξψην ζηελ εθηίκεζε ηνπ θφζκνπ
► Πηα πην αγρψδε παγθνζκίσο
► Σσξίο ζηαζεξφ σξάξην
► Κε πνιιέο ππεξσξίεο
► Σσξίο γηνξηέο θαη αξγίεο
► Δπηθίλδπλν 
► Κε κεηαζέζεηο
► Πε δηαξθή επηθπιαθή
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Διάκοιρη Τπαλλήλωμ

Νη ππάιιεινη ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο, είλαη
ηαθηηθνί δεκφζηνη ππάιιεινη

Ρν κφληκν ππξνζβεζηηθφ πξνζσπηθφ πεξηιακβάλεη:

Αμησκαηηθνχο

παμησκαηηθνχο

Ξπξνζβέζηεο

Ρν πνιηηηθφ πξνζσπηθφ δηαθξίλεηαη ζε:

Γηνηθεηηθφ

Βνεζεηηθφ
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Ενέλινη ρςξ Π..(Ιεοαουική Κλίμακα)
Αντιστπάτηγορ                     Σσολή Αξιωματικών

Υποστπάτηγορ

Απσιπύπαπσορ

Πύπαπσορ

Αντιπύπαπσορ                    όπιο Σσολήρ Απσιπςποσβεστών

Επιπςπαγόρ

Πςπαγόρ

Υποπςπαγόρ

Ανθςποπςπαγόρ

Πςπονόμορ                        όπιο Σσολήρ Πςποσβεστών

Απσιπςποσβέστηρ

Πςποσβέστηρ

Πςποσβέστηρ Πενταετούρ Υποσπέωσηρ (Π.Π.Υ)

Εθελοντήρ Πςποσβέστηρ
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Σοόπξι ειραγωγήπ ρςξ Π..
Πρνιή Αμησκαηηθψλ

(παλειιήληεο εμεηάζεηο)

Πρνιή Ξπξνζβεζηψλ

(παλειιήληεο εμεηάζεηο)

Πρνιή Αμησκαηηθψλ

(θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο γηα 
πηπρηνχρνπο)

Γελ απαηηείηαη εθπιήξσζε 
ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

Απαηηνχληαη πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο

( γεηνλνκηθέο - Αζιεηηθέο -
Τπρνηερληθέο)

Απαηηείηαη εθπιήξσζε Πηξαηησηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ

Απαηηνχληαη πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο
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Κε θαηαηαθηήξηεο πνζνζηφ 20% ησλ ζέζεσλ ήηνη, 6 ζέζεηο γηα ην έηνο
2020 θαη ηηο εηδηθφηεηεο ησλ πηπρίσλ πνπ πξνβιέπνληαη, Γεσινγίαο (2
ζέζεηο), Γαζνινγίαο (1 ζέζε), Τπρνινγίαο (1 ζέζε), Γεκνζηνγξαθίαο (2
ζέζεηο)



Ποξκήοσνη Διαγωμιρμξύ για ςημ ειραγωγή τξιςηςώμ 

ρςη υξλή Ανιωμαςικώμ και ρπξσδαρςώμ ρςη υξλή 

Πσοξρβερςώμ

Ζ πξνθήξπμε πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
αθνινπζνχληαη θαη έλα θαηά πξνζέγγηζε 
ρξνλνδηάγξακκα.

Δημξριεύεςαι πεοί ςα ςέλη Μαΐξσ και αματέοεςαι:

α. Πηα πξνζφληα, πξνυπνζέζεηο θαη θσιχκαηα 
ππνςεθίσλ

β. Πηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη
γ. Ξνπ γίλεηαη ε ππνβνιή θαη ν έιεγρνο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ
δ. Ξνηεο επηηξνπέο ζπγθξνηνχληαη
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ΞιεξνθνξΫεο όπσο νξΫδνληαη ζηελ πξνθΪξπμε:

ΞΟΝΠΝΛΡΑ, ΞΟΝΧΞΝΘΔΠΔΗΠ ΘΑΗ ΘΥΙΚΑΡΑ ΞΝΤΖΦΗΥΛ

Νη ππνςήθηνη (άλδξεο θαη γπλαίθεο) πξέπεη:

α. Λα είλαη Έιιελεο πνιίηεο
β. Λα κελ ππεξβαίλνπλ ην εηθνζηφ έθην (26ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο
γ. Λα είλαη θάηνρνη ηίηινπ ζπνπδψλ
δ. Όζνη έρνπλ ππεξεηήζεη ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 
ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα ηηο έρνπλ αλαβάιεη λνκίκσο
ε. Nα κελ έρνπλ εθπέζεη απφ ζηξαηησηηθφ βαζκφ
ζη. Λα έρνπλ αλάζηεκα (άλδξεο θαη γπλαίθεο) ηνπιΨρηζηνλ 1,70 κ., ρσξΫο 
ππνδΪκαηα
δ. Λα έρνπλ πγεία θαη άξηηα ζσκαηηθή δηάπιαζε
ε. Λα έρνπλ πίζηε ζην Πχληαγκα, αθνζίσζε ζηελ παηξίδα
ζ. Λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί
η. Λα κελ έρνπλ ζηεξεζεί νπνηεδήπνηε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο
ηα. Λα κελ είλαη ρξήζηεο λαξθσηηθψλ
ηβ. Γηα φζνπο είραλ πξνζιεθζεί ζην Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα σο ππξνζβέζηεο 
επνρηθήο απαζρφιεζεο, λα κελ έρεη θαηαγγειζεί ε ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπο
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ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ

Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο (ππνρξεσηηθά
δηθαηνινγεηηθά) γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ είλαη ηα αθφινπζα:

α. Γύν (2) θσηνγξαθΫεο

β. ΦσηναληΫγξαθν ηεο αΫηεζεο-δΪισζεο ζπκκεηνρΪο ζηηο εμεηάζεηο ζε
παλειιαδηθφ επίπεδν

γ. ΦσηναληΫγξαθν ηνπ δειηΫνπ αζηπλνκηθΪο ηαπηόηεηαο

δ. Απνδεηθηηθό ειεθηξνληθΪο ππνβνιΪο ηεο αΫηεζεο-ππεύζπλεο δΪισζεο

Όζνη ππνςΪθηνη επηζπκνύλ λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηθαλφηεηαο
απφ Πηξαηησηηθή ή Αζηπλνκηθή Αξρή δελ ππνρξενχληαη λα παξαιάβνπλ
δειηίν πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο-παξαπεκπηηθφ ζεκείσκα, αιιά λα
δειψζνπλ ηε βνχιεζή ηνπο ζηελ αίηεζε-ππεχζπλε δήισζε.
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Νη ππνςΪθηνη πνπ ππΨγνληαη ζε εηδηθΪ θαηεγνξΫα:

α. Ρα ηέθλα αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ πνιέκνπ
β. Ρα ηέθλα αγσληζηψλ Δζληθήο Αληίζηαζεο
γ. Ρα ηέθλα θαη αδεξθνί ππαιιήισλ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο, πνπ
πέζαλαλ ζηελ ππεξεζία
δ. Ρα ηέθλα Διιήλσλ πνιηηψλ ζπλεπεία ηξνκνθξαηηθήο πξάμεο
ε. Νη Δζεινληέο Ξπξνζβέζηεο Ξ.Π. πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή
ζπλνιηθή επδφθηκε εζεινληηθή ππεξεζία
ζη. Νη Έιιελεο πνιίηεο ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο

Γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ αλήθνπλ ζην Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα θαη νη νπνίνη
δηεθδηθνχλ ζέζεηο ζηε Πρνιή Αμησκαηηθψλ

Πε φιεο ηηο θαηεγνξίεο απαηηνχληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο δηθαηνινγεηηθά
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ΞΝΒΝΙΖ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΥΛ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ

πνςΪθηνη πνπ έρνπλ ηα πξνζφληα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
ππνβΨινπλ ειεθηξνληθΨ αΫηεζε-ππεύζπλε δΪισζε γηα
ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο, www.fireservice.gr

Πην απνδεηθηηθφ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ελζσκαηψλεηαη
βεβαΫσζε ειΩγρνπ αλαζηΪκαηνο θαη εκεξνκελίαο
γέλλεζεο πνπ ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή
Ξαξαιαβήο Γηθαηνινγεηηθψλ.
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ΚεηΨ ηελ ππνβνιΪ ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο-ππεχζπλεο δήισζεο νη
ππνςήθηνη κεηαβαΫλνπλ απηνπξνζώπσο ζηηο Ωδξεο ησλ
ΓηνηθΪζεσλ Ξπξνζβεζηηθώλ πεξεζηώλ Λνκώλ (ΓΗ.Ξ..Λ.)
ζηα γεσγξαθηθά φξηα ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπο.
ΑΫηεζε-ππεύζπλε δΪισζε πνπ ππνβΨιιεηαη ειεθηξνληθΨ ρσξΫο
λα επαθνινπζΪζεη ε απηνπξόζσπε θαηΨζεζΪ ηεο από ηνλ
ππνςΪθην ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ή θαηαηίζεηαη εθπξφζεζκα ή
ηαρπδξνκηθά ή κε εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ
έρεη θαηαηεζεί κε απηήλ θάπνην εθ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ,
δελ γίλεηαη δεθηή.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Γηαγσληζκφ νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη επίζεο λα
δειψζνπλ ηελ ή ηηο Πρνιέο ηεο Ξπξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο ζηε δήισζε
πξνηίκεζεο εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Κεραλνγξαθηθφ
Γειηίν).
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Ποξκήοσνη Διαγωμιρμξύ για ςημ ειραγωγή τξιςηςώμ 

ρςη υξλή Ανιωμαςικώμ και ρπξσδαρςώμ ρςη υξλή 

Πσοξρβερςώμ

ε. Πηηο πξνθαηαξηηθέο εμεηάζεηο πνπ ζα 
δνθηκαζηνχλ νη ππνςήθηνη, νη νπνίεο είλαη:

1. γεηνλνκηθΩο εμεηΨζεηο

2. ΑζιεηηθΩο δνθηκαζΫεο

3. ΤπρνηερληθΩο εμεηΨζεηο
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1. γεηνλνκηθΩο ΔμεηΨζεηο

Νη ππνςήθηνη κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ δειηίνπ
πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο - παξαπεκπηηθνχ
ζεκεηψκαηνο, νθείινπλ λα κεηαβνχλ ζε
Θξαηηθφ ή Πηξαηησηηθφ Λνζνθνκείν, γηα λα
ππνβιεζνχλ ζε πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο, νη
νπνίεο αλαθέξνληαη ζην παξαπεκπηηθφ
ζεκείσκα
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2. ΑζιεηηθΩο ΓνθηκαζΫεο

 Νη ππνςήθηνη πνπ θξίζεθαλ ηθαλνί ζηηο πγεηνλνκηθέο
εμεηάζεηο ππνβάιινληαη ζε αζιεηηθέο δνθηκαζίεο νη νπνίεο
πεξηιακβάλνπλ ηα θάησζη αγσλίζκαηα:

→ Γξφκνο 100 κ. ζε κέγηζην ρξφλν 16΄΄ (κηα πξνζπάζεηα)
→ Άικα ζε κήθνο κε θφξα ηνπιάρηζηνλ 3,60 κ. (ηξεηο
πξνζπάζεηεο)
→ Οίςε ζθαίξαο (7,275 ριγ.) ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ
4,5κ., (ηξεηο πξνζπάζεηεο αλά ρέξη)
→ Άικα ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 1,05 κ. (ηξεηο πξνζπάζεηεο)
→ Γξφκνο 1.000 κ. ζε κέγηζην ρξφλν 4΄ θαη 20΄΄ (κηα
πξνζπάζεηα)
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3. ΤπρνηερληθΩο ΓνθηκαζΫεο

Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ςπρηθψλ ηθαλνηήησλ
ησλ ππνςεθίσλ πνπ θξίζεθαλ ηθαλνί ζηηο
πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο θαζψο θαη ζηηο
αζιεηηθέο δνθηκαζίεο απφ ηηο αξκφδηεο
Δπηηξνπέο ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο,
δηελεξγείηαη ςπρνκεηξηθφο έιεγρνο θαζψο θαη
ζπλέληεπμε ελψπηνλ Δπηηξνπήο Τπρνηερληθψλ
Γνθηκαζηψλ.
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ΒεβαΫσζε ηθαλόηεηαο από ΠηξαηησηηθΪ Ϊ 
ΑζηπλνκηθΪ ΠρνιΪ

Νη ππνςήθηνη πνπ ππνβιήζεθαλ ζε πξνθαηαξθηηθέο
εμεηάζεηο απφ Πηξαηησηηθή ή Αζηπλνκηθή Αξρή, ζηηο νπνίεο
θξίζεθαλ ηθαλνί κε ηα θξηηήξηα ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ
Πψκαηνο, δελ δνθηκΨδνληαη θαη από ηηο ΔπηηξνπΩο ηνπ
Ξπξνζβεζηηθνύ Πώκαηνο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε νη
ππνςήθηνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ηε ζρεηηθή βεβαίσζε
ηθαλφηεηαο ζε νπνηαδήπνηε Δπηηξνπή ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ
Πψκαηνο.

Ξξνυπφζεζε γηα ππνβνιή βεβαίσζεο ηθαλφηεηαο απνηειεί
φηη νη ππνςήθηνη δελ παξνπζηάζηεθαλ θαη δελ εμεηάζηεθαλ,
νχηε θξίζεθαλ ζε Δπηηξνπή ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο.
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SOS!

• Δπηζεκαίλεηαη φηη φζνη ππνςήθηνη θαηέρνπλ έγγξαθν πνπ 
πηζηνπνηεί δηαηαξαρέο ηεο κάζεζεο κε έλαξμε ζηελ παηδηθή 
ειηθία, φπσο δπζιεμία, δπζγξαθία, δπζαξηζκηζία, θιπ. 
απνθιεΫνληαη

• Νη Γφθηκνη Αμησκαηηθνί θαη Ξπξνζβέζηεο πνπ θαηαηάζζνληαη 
ζην Ξ.Π., ππνρξενύληαη ζηελ απόθηεζε Άδεηαο 
Ηθαλόηεηαο Νδεγνύ - ΣεηξηζηΪ .Ν.Κ. θαηεγνξίαο ΞΠ-Β, 
γηα ηνπο Γφθηκνπο Αμησκαηηθνχο, θαη ΞΠ-Β θαη ΞΠ-Γ, γηα ηνπο 
Γφθηκνπο Ξπξνζβέζηεο. (παξ.1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 
π.δ.62/2018).

• Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ.7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 
πξνβιΩπεηαη απνπνκπΪ-απόιπζε γηα ηνπο 
απνηπγράλνληεο ιφγσ νδεγηθήο αθαηαιιειφηεηαο 
(θαη΄αληηζηνηρία ηεο πηεηηθήο αθαηαιιειφηεηαο ησλ δνθίκσλ 
ηεο Πρνιήο Ηθάξσλ).
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Ποξκήοσνη Διαγωμιρμξύ για ςημ ειραγωγή τξιςηςώμ 

ρςη υξλή Ανιωμαςικώμ και ρπξσδαρςώμ ρςη υξλή 

Πσοξρβερςώμ

ζη. Ηθαλνί – Κε ηθαλνί ππνςήθηνη γηα θαηάηαμε:

Κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνθαηαξηηθψλ
εμεηάζεσλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ
απνθαίλεηαη γηα ηελ ηθαλφηεηα ή κε ησλ ππνςεθίσλ γηα
θαηάηαμε θαη ζπληάζζεη ζρεηηθνχο πίλαθεο

Νη πίλαθεο επηθπξψλνληαη θαη θνηλνπνηνχληαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο

www. fireservice.gr
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Ποξκήοσνη Διαγωμιρμξύ για ςημ ειραγωγή τξιςηςώμ 

ρςη υξλή Ανιωμαςικώμ και ρπξσδαρςώμ ρςη υξλή 

Πσοξρβερςώμ

δ. Πηηο Γεληθέο Γηαηάμεηο ηεο Ξξνθήξπμεο 
αλαθέξνληαη:

Ζ δηάξθεηα θνίηεζεο – ζπνπδψλ

Εεηήκαηα ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ

Πρεηηθά κε ηελ απφθηεζε Άδεηαο Ηθαλφηεηαο νδεγνχ –
Σεηξηζηή

Ιφγνη απνβνιήο απφ ηελ Ξπξνζβεζηηθή Αθαδεκία
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σμπληοωμαςική Ποξκήοσνη Διαγωμιρμξύ για ςημ 

ειραγωγή τξιςηςώμ ρςη υξλή Ανιωμαςικώμ και 

ρπξσδαρςώμ ρςη υξλή Πσοξρβερςώμ 

Κεηά ηελ Ξξνθήξπμε αθνινπζεί 
Ππκπιεξσκαηηθή πξνθήξπμε ζηελ νπνία 
αλαθέξνληαη νη ζέζεηο αλά θαηεγνξία

Σσμξλικέπ θέρειπ Ανιωμαςικώμ 2020 : 35

Σσμξλικέπ θέρειπ Πσοξρβερςώμ 2020 : 103

(Θάηη αληίζηνηρν ζα αθνινπζεζεί θαηά πξνζέγγηζε θαη ηελ θεηηλή
ρξνληά)
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ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΣΔΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΗ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ
ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2020-2021.

Μη ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν ειζακηέυν, συπίρ εξεηάζειρ, ηηρ παπ. 1.δ. ηος άπθπος 4 ηος ν. 2226/1994 (Α'122), όπυρ ηποποποιήθηκε 
και ιζσύει, ζε ζςνδςαζμό με ηην παπ. 1 ηος άπθπος 181 ηος ν. 4662/2020 (Α'27).

ΤΝΟΛΟ ΘΔΔΩΝ 
ΙΓΙΩΣΩΝ

30 -

20% ηυν θέζευν 

ΙΓΙΩΣΩΝ ηηρ σολήρ / 

πηςσιούσυν μέζυ 

καηαηακηηπίυν 

εξεηάζευν ηος Π.

6 -

3% Διδική Καηηγοπία Α' 0

Με βεβαίυζη ζςμμεηοσήρ
1

5% Διδική Καηηγοπία Β' 0

2019 (60%) 2% Διδική Καηηγοπία Γ' 0

10% ΥΩΡΙ
2

Γενική Καηηγοπία 1

ΝΔΑ 
ΔΞΔΣΑΗ

3% Διδική Καηηγοπία Α' 0

Σο ςπόλοιπο ηυν 
θέζευν;

Με βεβαίυζη ζςμμεηοσήρ
1

5% Διδική Καηηγοπία Β' 0

ηηρ σολήρ με 

πανελλαδικέρ εξεηάζειρ 

ημεπήζιος ΓΔΛ από

24

2018 (40%) 2% Διδική Καηηγοπία Γ' 0

Γενική Καηηγοπία 1

ΙΓΙΩΣΔ ςποτηθίοςρ 3% Διδική Καηηγοπία Α' 0

Με εξέηαζη 2020 
(ΠΑΛΑΙΟ

2
5% Διδική Καηηγοπία Β' 0

ΜΔ ΔΞΔΣΑΗ
22

ΤΣΗΜΑ / 9,51% ) 2% Διδική Καηηγοπία Γ' 0

2020 Γενική Καηηγοπία 2

Με εξέηαζη 2020
20

3% Διδική Καηηγοπία Α' 1

(ΝΔΟ ΤΣΗΜΑ) 5% Διδική Καηηγοπία Β' 1
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2% Διδική Καηηγοπία Γ' 0

Γενική Καηηγοπία 18

3% Διδική Καηηγοπία Α' 0

Με βεβαίυζη ζςμμεηοσήρ
1

5% Διδική Καηηγοπία Β' 0

2019 (60%) 2% Διδική Καηηγοπία Γ' 0

10% ΥΩΡΙ

1

Γενική Καηηγοπία 1

ΝΔΑ 
ΔΞΔΣΑΗ

3% Διδική Καηηγοπία Α' 0

15% καθ' ςπέπβαζη

ηυν θέζευν ηηρ 
σολήρ

Με βεβαίυζη ζςμμεηοσήρ

0

5% Διδική Καηηγοπία Β' 0

2018 (40%) 2% Διδική Καηηγοπία Γ' 0

με πανελλαδικέρ 

εξεηάζειρ ημεπήζιος 

ΓΔΛ από ςποψήθιοςρ

5

Γενική Καηηγοπία 0

3% Διδική Καηηγοπία Α' 0

Πςπζηερ, Τππζηερ, 
Απζηερ & Πςπμοςρ.

Με εξέηαζη 2020 
(ΠΑΛΑΙΟ 0

5% Διδική Καηηγοπία Β' 0

ΤΣΗΜΑ / 9,51% ) 2% Διδική Καηηγοπία Γ' 0

ΜΔ ΔΞΔΣΑΗ 

2020
4

Γενική Καηηγοπία 0

3% Διδική Καηηγοπία Α' 0

Με εξέηαζη 2020
4

5% Διδική Καηηγοπία Β' 0

(ΝΔΟ ΤΣΗΜΑ) 2% Διδική Καηηγοπία Γ' 0

Γενική Καηηγοπία 4

ύνολο θέζεων ΙΓΙΩΣΩΝ

και καθ' ςπέπβαζη θέζεων ΠΤΡΟΒΔΣΩΝ-ΤΠΑΡΥΙΠΤΡΟΒΔΣΩΝ-ΑΡΥΙΠΤΡΟΒΔΣΩΝ-ΠΤΡΟΝΟΜΩΝ

με πανελλαδικέρ εξεηάζειρ
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ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΣΔΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΔΣΩΝ ΣΗ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ

ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ 2020-2021

ΤΝΟΛΟ ΘΔΔΩΝ 103 -

3% Διδική Καηηγοπία Α' 0

Με βεβαίυζη ζςμμεηοσήρ
1

5% Διδική Καηηγοπία Β' 0

2019 (60%) 2% Διδική Καηηγοπία Γ' 0

10% ΥΩΡΙ
1

Γενική Καηηγοπία 1
ΝΔΑ 

ΔΞΔΣΑΗ
3% Διδική Καηηγοπία Α' 0

5% ηυν θέζευν ηηρ 

σολήρ από 

ςποτήθιοςρ ΔΠΑ.Λ.

5

Με βεβαίυζη ζςμμεηοσήρ

0

5% Διδική Καηηγοπία Β' 0

2018 (40%) 2% Διδική Καηηγοπία Γ' 0

Γενική Καηηγοπία 0

3% Διδική Καηηγοπία Α' 0

ΜΔ ΔΞΔΣΑΗ
4

Με εξέηαζη 2020
4

5% Διδική Καηηγοπία Β' 0

2020 2% Διδική Καηηγοπία Γ' 0

Γενική Καηηγοπία 4

3% Διδική Καηηγοπία Α' 0

Με βεβαίυζη 
ζςμμεηοσήρ 6

5% Διδική Καηηγοπία Β' 0

2019 (60%) 2% Διδική Καηηγοπία Γ' 0

10% ΥΩΡΙ
10

Γενική Καηηγοπία 6

ΝΔΑ 
ΔΞΔΣΑΗ

3% Διδική Καηηγοπία Α' 0

Με βεβαίυζη 
ζςμμεηοσήρ 4

5% Διδική Καηηγοπία Β' 0

Τπόλοιπερ θέζειρ ηηρ 

σολήρ από 

ςποτηθίοςρ με 

πανελλαδικέρ 

εξεηάζειρ ημεπήζιος

2018 (40%) 2% Διδική Καηηγοπία Γ' 0

98

Γενική Καηηγοπία 4

3% Διδική Καηηγοπία Α' 0

ΓΔ.Λ.
Με εξέηαζη 2020 

(ΠΑΛΑΙΟ 8
5% Διδική Καηηγοπία Β' 0

ΤΣΗΜΑ / 9,51% ) 2% Διδική Καηηγοπία Γ' 0

ΜΔ ΔΞΔΣΑΗ
88

Γενική Καηηγοπία 8

2020 3% Διδική Καηηγοπία Α' 2

Με εξέηαζη 2020
80

5% Διδική Καηηγοπία Β' 4

(ΝΔΟ ΤΣΗΜΑ) 2% Διδική Καηηγοπία Γ' 2

Γενική Καηηγοπία 72

ύνολο θέζεων με πανελλαδικέρ εξεηάζειρ 103



Πσοξρβερςική Ακαδημία 

• H Ξπξνζβεζηηθή Αθαδεκία είλαη ν εθπαηδεπηηθφο θνξέαο ζην
Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα πνπ αλαιακβάλεη λα παξέρεη
Αθαδεκατθή θαη Ξπξνζβεζηηθή εθπαίδεπζε κε ζηφρν λα
δεκηνπξγήζεη ζηειέρε κε νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα θαη
άξηηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ψζηε κεηά ηελ έμνδν ηνπο
απφ ηηο νηθείεο Πρνιέο ηεο, λα κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηα
θαζήθνληά ηνπο ζχλλνκα, κε αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθά,
κε πίζηε ζηελ απνζηνιή ηνπ Ξ.Π., πξνάγνληαο ην έξγν ηνπ,
αιιά θαη πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο.

• Δπίζεο, εθπαηδεχεη ηνπο Δζεινληέο Ξπξνζβέζηεο θαη παξέρεη
πηζηνπνηεκέλε εθπαίδεπζε κέζσ ησλ Ξαξαξηεκάησλ ηεο,
ζηνπο Δζεινληέο θαη ζηα κέιε ησλ Δζεινληηθψλ Νξγαλψζεσλ
ηνπ κεηξψνπ Γ.Γ.Ξ.Ξ.

• Ρέινο παξέρεη εθπαίδεπζε ζε ηδηψηεο θαη έλζηνινπο ησλ Δ.Γ.
θαη Π.Α., θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηφο ηνπο, κέζσ ησλ
παξαγσγηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ Πρνιψλ ηεο.
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Νη ππνςήθηνη/εο πνπ επηζπκνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή πξέπεη
λα έρνπλ ζπλείδεζε απηήο ηεο επηινγήο, δηφηη, φπσο ζπκβαίλεη κε
ηηο επηινγέο ησλ ζηξαηησηηθψλ ζρνιψλ θαη ησλ ππνινίπσλ
ζρνιψλ ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο, πξφθεηηαη γηα κηα απφθαζε
επηινγήο ζηαδηνδξνκίαο ζε επαγγέικαηα κε ηδηαίηεξνπο θαλφλεο
θαη λφξκεο, κε πεξηπέηεηα θαη θηλδχλνπο πνιιέο θνξέο. πάξρεη ε
πξφθιεζε ηεο άκεζεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο, φκσο
απαηηείηαη ζάξξνο, απνθαζηζηηθφηεηα θαη πίζηε ζην θαζήθνλ
πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο.
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ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Έδξα Θ. Θεθηζηά (Κάηζα 32)

Ίδξπζε ην 1968 σο Ξπξνζβεζηηθή Πρνιή

Κεηνλνκαζία ζε Ξπξνζβεζηηθή Αθαδεκία ην 1994

Δμίζσζε κε Α.Δ.Η. ην 1997

Δηζαγσγή κέζσ παλειιελίσλ γηα ηδηψηεο ην 2016
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Επίρημξ site ςηπ Πσοξρβερςικήπ 

Ακαδημίαπ

www.academy.fireservice.gr

http://www.academy.fireservice.gr/
http://www.academy.fireservice.gr/
http://www.academy.fireservice.gr/


υξλέπ Πσοξρβερςικήπ Ακαδημίαπ

Πρνιή Αμησκαηηθψλ

Πρνιή Αξρηππξνζβεζηψλ

Πρνιή Ξπξνζβεζηψλ

Πρνιή Δπηκφξθσζεο θαη Κεηεθπαίδεπζεο

Δζληθή Πρνιή Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (δελ έρεη ζπζηαζεί 

αθφκα)
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Μεςαπςσυιακέπ πξσδέπ ρςημ 

Πσοξρβερςική Ακαδημία

Από ηο ακαδημαφκό έηορ 2015 - 2016 λειηοςπγεί και ηο 
Γιιδρυματικό Γιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών:

«ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΝΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ» 

ΣΗ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ.
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ΠΣΝΙΖ ΑΜΗΥΚΑΡΗΘΥΛ

35

ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ 
ΘΖΦΗΠΗΑΠ



ΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ

ΑΞΝΠΡΝΙΖ

Η εκπαίδεςζη ηυν

Δοκίμυν Αξιυμαηικών ζε

επιζηημονικά θέμαηα η

οποία θα ηοςρ καηαζηήζει

ικανούρ ώζηε να

εκπληπώζοςν ηην αποζηολή

ηοςρ υρ Αξιυμαηικοί ηος

Πςποζβεζηικού Σώμαηορ
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υξλή Ανιωμαςικώμ (Κάςω Κητιριά)

• πνρξεσηηθή δηακνλή εληφο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ γηα ηνπο 1εηείο ζπνπδαζηέο
• Ρέζζεξα (4) έηε ζπνπδψλ
Θεσξεηηθή εθπαίδεπζε 15/ 9 έσο 15/6

Ξξαθηηθή εθπαίδεπζε θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο

• Ηζφηηκε κε Α.Δ.Η.
• Κεληαίνο κηζζφο Γφθηκνπ Αμησκαηηθνχ: 440

επξώ
• Κφξηα πξψηνπ (2020): 19,050
• Κφξηα ηειεπηαίνπ (2020): 17,975
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υξλή Ανιωμαςικώμ (Κάςω Κητιριά)

ΤΠΟΓΟΜΔ  ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΥΟΛΗ ΚΗΦΙΙΑ

• Ένα αμθιθέαηπο συπηηικόηηηαρ 150 αηόμυν
• 8 αίθοςζερ ζςνολικήρ συπηηικόηηηαρ 350 ζποςδαζηών 
• Ιαηπείο
• Έξι θαλάμοςρ – κοιηώνερ
• Χώποι εκπαίδεςζηρ
• Πύπγορ Αζκήζευν
• Χώποι τςσαγυγίαρ
• Ανοισηό γήπεδο  καλαθοζθαίπιζηρ / πεηοζθαίπιζηρ
• Κλειζηό γςμναζηήπιο
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ΚαζΪκαηα

Θάπνηα απφ ηα καζΪκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηε ζρνιή είλαη
ηα εμήο: Βαζηθή Πηξαηησηηθή Δθπαίδεπζε, Ξπξνζβεζηηθή
Ρέρλε, Θαλφλεο Αζχξκαηεο Δπηθνηλσλίαο, Σεκεία, Ξνιηηηθή
Νηθνλνκία, Ξπξνζβεζηηθά Νρήκαηα Κεραλνινγία, Ξνηληθφ
Γίθαην, Κεηεσξνινγία, Αλαθξηηηθή, Τπρνινγία, Γαζηθέο
Ξπξθαγηέο, Ζιεθηξνινγία, Λενειιεληθή Ηζηνξία.

Γείηε ηνλ νδεγφ ΞΟΝΞΡΣΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΠΣΝΙΖΠ 
ΑΜΗΥΚΑΡΗΘΥΛ ΑΘΑΓΖΚΑΦΘΝ ΔΡΝΠ 2020 – 2021 ζην 
ζχλδεζκν: 

https://drive.google.com/file/d/1BzaAzyxwIDB9Q30an4mFjUBkIaVJBdoe
/view
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Ζ Πρνιή Αμησκαηηθψλ ζεσξείηαη
ηζόηηκε κε ηα ηδξχκαηα ηνπ
παλεπηζηεκηαθνχ ηνκέα ηεο αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο. Νη ζπνπδέο ζηε Πρνιή
Αμησκαηηθψλ δηαξθνχλ ηέζζεξα (4) έηε
θαη νξγαλψλνληαη ζε αθαδεκατθά
εμάκελα.
Νη απφθνηηνη είλαη δεκόζηνη
ππΨιιεινη θαη εμειίζζνληαη ζηηο
βαζκίδεο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο,
αλάινγα κε ηα πξνζφληα ηνπο θαη ηα
ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπο.
Νη απφθνηηνη ηεο ζρνιήο έρνπλ ηελ
ππνρξΩσζε λα ππεξεηήζνπλ ην
Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα έσο θαη δΩθα
ρξόληα, αθφηνπ απνθνηηήζνπλ.
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Πηε Πρνιή Αμησκαηηθψλ ηεο Ξπξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο,
ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο, κπνξεί λα νξγαλψλνληαη
θαη λα ιεηηνπξγνχλ, δηα ηεο Δζληθήο Πρνιήο Γηαρείξηζεο
Θξίζεσλ θαη Αληηκεηψπηζεο Θηλδχλσλ, απηνδχλακα ή ζε
ζπλεξγαζία κε εκεδαπά Α.Δ.Η., Ξξνγξάκκαηα
Κεηαπηπρηαθώλ Ππνπδψλ (Ξ.Κ.Π.) θαη λα απνλέκνληαη
κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ.
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υξλή Αουιπσοξρβερςώμ
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ΧΟΛΗ ΠΤΡΟΒΕΣΩΝ ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ
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ΧΟΛΗ ΠΤΡΟΒΕΣΩΝ ΣΟΣΤΛΙ ΚΟΖΑΝΗ
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ΞαξνπζΫαζε ΠρνιΪο

Ζ Πρνιή Ξπξνζβεζηψλ ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο
2016-2017 θαη απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ζηειερψλ, ηα νπνία
αθνχ ιάβνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο αθαδεκατθέο θαη ηερληθέο
γλψζεηο ζα απνηειέζνπλ ηνλ θχξην βξαρίνλα ηνπ
Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο ζηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ
θαη ηδηαίηεξα ζηε δηαθχιαμε ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ
πνιηηψλ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ηδηαίηεξε
έκθαζε δίδεηαη ζηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ζηελ δηαηήξεζε
άςνγεο θπζηθήο θαηάζηαζεο.

ΠΣΝΙΖ 
ΞΟΝΠΒΔΠΡΥΛ
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Νη εμεξρφκελνη ηεο
Πρνιήο Ξπξνζβεζηψλ
απνθνηηνχλ απφ ηελ
νηθεία Πρνιή ηεο
Ξηνιεκαΐδαο ή
Θνδάλεο, είλαη
αλαθξηηηθνί ππάιιεινη
θαη εμειίζζνληαη
βαζκνινγηθά κέρξη θαη
ηνλ βαζκφ ηνπ
Ξπξνλφκνπ γηα θάιπςε
πθηζηάκελσλ θελψλ
νξγαληθψλ ζέζεσλ.
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 πνρξεσηηθή δηακνλή εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ

 Γχν (2) θχθινη ζπνπδψλ: 
1νο δηαξθεί 5 (πέληε) εμάκελα
2νο δηαξθεί 3 (ηξία) εμάκελα, ηνπνζεηνχκελνη ζηελ έδξα ηεο 
Ξπξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο (Θάησ Θεθηζηά) φπνπ πξαγκαηνπνηνχλ εθ 
πεξηηξνπήο, αθαδεκατθέο ζπνπδέο θαη πξαθηηθή εμάζθεζε

Κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Γεχηεξνπ Θχθινπ Ππνπδψλ ιακβάλνπλ πηπρίν 
ηζφηηκν ησλ αληίζηνηρσλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ

 Κεληαίνο κηζζφο δφθηκνπ Ξπξνζβέζηε: 300 επξώ

 Κφξηα πξψηνπ: 18,050

 Κφξηα ηειεπηαίνπ: 16,850
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ΠΣΝΙΖ ΞΟΝΠΒΔΠΡΥΛ ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΑ 
– ΘΝΕΑΛΖ (ΡΠΝΡΙΗ)



ΧΟΛΗ ΠΤΡΟΒΕΣΩΝ ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ 

ΤΠΟΓΟΜΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ

→ Έμη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο

→ Ρξεηο πηέξπγεο ζαιάκσλ (πεξ. 280 αηφκσλ)

→ Δζηηαηφξην

→ Θέληξν ςπραγσγίαο

→ Γπκλαζηήξην

→ Σψξνο ηειεδηάζθεςεο

→ Ξχξγνο αζθήζεσλ (ππφ θαηαζθεπή)
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Γείηε ηνλ νδεγό ζπνπδψλ ηεο Πρνιήο Ξπξνζβεζηψλ ζην 
ζχλδεζκν: 
https://drive.google.com/file/d/1cvaaKa68datRKmJhPa
Z6T6A8yt-17-Ec/view

Θαη ηνλ θαλνληζκό Ξξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηεο 
Πρνιήο Ξπξνζβεζηψλ ζην ζχλδεζκν:
https://drive.google.com/file/d/1M8S2XBkE_Rg1ht9Eb
OATXvlDv5AJQgpu/view
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Γηα φζνπο εηζάγνληαη ζηηο Πρνιέο Αμησκαηηθψλ θαη Ξπξνζβεζηψλ
πξηλ εθπιεξψζνπλ ηηο ζηξαηησηηθΩο ηνπο ππνρξεψζεηο ζηηο
Έλνπιεο Γπλάκεηο, ν ρξφλνο θνίηεζεο ζε απηέο ζεσξείηαη ρξφλνο
εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθήο ππνρξέσζεο. Νη αλσηέξσ, κεηά ηελ
επηινγή θαη θαηάηαμή ηνπο, ππνβάιινληαη ζε βαζηθή ζηξαηησηηθή
εθπαίδεπζε.
Νη ζπνπδαζηέο πνπ δηαγξΨθνληαη απφ ηηο Πρνιέο Αμησκαηηθψλ θαη
Ξπξνζβεζηψλ ιφγσ απνβνιήο, απνιχζεσο ή παξαηηήζεψο ηνπο
ππνρξεώλνληαη λα εθπιεξψζνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ζην αθέξαην.
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Αρκήρειπ – πειοάμαςα ρςημ υξλή 

Ανιωμαςικώμ και Πσοξρβερςώμ
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Πεδίξ αρκήρεωμ 
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ςιγμιόςσπα εκπαίδεσρηπ
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ςιγμιόςσπα εκπαίδεσρηπ
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ςιγμιόςσπα εκπαίδεσρηπ
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ςιγμιόςσπα εκπαίδεσρηπ
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ςιγμιόςσπα εκπαίδεσρηπ
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Και δεμ νευμάμε όςι...
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... ε θσηηΨ ζβΪλεη:

«Το πρώτο λεπτό 
με ένα ποτήρι νερό
Ρν δεύηεξν ιεπηό 

κε Ωλα θνπβΨ λεξό
Ρν ηξΫην ιεπηό κε 

Ωλαλ ηόλν λεξό
ΚεηΨ ... αο θΨλεη ν 

θαζΩλαο όηη 
κπνξεΫ»
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Η ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΚΑΡΔΙΣΑ

ΓΙΝΑΙ ΠΑΝΣΑ ΣΗ 
ΔΙΑΘΓΗ Α ΓΙΑ 
ΚΑΘΓ ΔΙΓΤΚΡΙΝΙΗ

ΒΡΙΚΓΣΑΙ ΣΗΝ ΟΔΟ 
Β.ΓΡΙΒΑ (τέρμα)

ΚΑΛΓΣΓ ΜΑ ΣΑ

24410 22222 και 23333
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ΕΤΧΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΧΗ Α !

Υποπςπαγόρ Παπαπαναγιώτος Θ.Φώτιορ


