ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2017
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΣΠΟΥΔΩΝ
Σχολή Ανθυποπυραγών: 4 έτη, Σχολή Πυροσβεστών: 5 εξάμηνα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
- Δευτέρα 19/6/2017-Τρίτη 27/6/2017: Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης στο
www.fireservice.gr και εκτύπωση εις διπλούν του αποδεικτικού της υποβολής
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης χρειάζονται: τα στοιχεία ταυτότητας του
υποψηφίου, ο κωδικός εξετάσεων ΥΠΕΘ, ο ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο και Email.
-Τρίτη 20/6/2017-Τετάρτη 28-6-2017: (09.00 – 18.00, και τα Σαββατοκύριακα): Παρουσίαση
αυτοπροσώπως του υποψηφίου στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) του Νομού του,
με επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου, ταυτοποίηση, μέτρηση του αναστήματος, κατάθεση των
δικαιολογητικών και παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης.
Ρέθυμνο: ΔΙ.Π.Υ.Ν Ρεθύμνης, ΕΠ.Ο. Μελάμπων – Αγίας Γαλήνης (περιοχή Τρία Μοναστήρια), τηλ:
28310 22222

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
- Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση
πρέπει να έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα έτος από την απόκτησή της.
-Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδ ικό
επίπεδο του ΥΠΕΘ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η αναγραφόμενη διαγωγή στο τίτλο
σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ
- Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους.
- Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
- Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζει το ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ Α΄-17)
- Ύψος: τουλάχιστον 1,70 (άνδρες και γυναίκες), Δείκτης Μάζας Σώματος: Άνδρες
19-27, Γυναίκες 18-26

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α. Δυο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας, στο πίσω μέρος των οποίων θα
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του υποψηφίου
β. Φωτοαντίγραφο της αίτησης – δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές ή της βεβαίωσης
συμμετοχής από την οποία προκύπτει ο κωδικός του υποψηφίου
γ. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
δ. Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης της Πυροσβεστικής

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Απαιτούνται δικαιολογητικά κατά περίπτωση.
α. Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν
συντάξει υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος ειρηνικής περιόδου, β. Τέκνα αγωνιστών Εθνικής
Αντίστασης, γ. Τέκνα και αδελφοί υπαλλήλων Π,Σ. που πέθαναν στην υπηρεσία, δ. Τέκνα Ελλήνων
πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα τουλάχιστον 67% συνεπεία τρομοκρατικής

πράξης, ε. Εθελοντές Πυροσβέστες με τριετή τουλάχιστον εθελοντική υπηρεσία, στ. Έλληνες πολίτες
της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ)
Αμέσως μετά την παραλαβή την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης από τη ΔΙ.Π.Υ.Ν.
Οι υποψήφιοι που κατέχουν Βεβαίωση ικανότητας από Αστυνομική ή Στρατιωτική Αρχή (ΣΣΕ Όπλα, ΣΙΙπτάμενοι, ΣΝΔ, ΣΜΥ- Όπλα) δεν δοκιμάζονται από τις Επιτροπές ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος και
οφείλουν να την υποβάλουν στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. το αργότερο τη μεθεπόμενη ημέρα των εξετάσεων στη
Στρατιωτική ή Αστυνομική Σχολή. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτωση που οι
προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών ή Αστυνομικών Σχολών διενεργούνται αργότερα από αυτές
του Πυροσβεστικού Σώματος
Υγειονομικές Εξετάσεις, σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από τη
Γραμματεία του Νοσοκομείου. Η ψυχιατρική εξέταση πραγματοποιείται σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή
σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας ή σε κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι παρουσιάζονται,
σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον της υγειονομικής επιτροπής Εξέτασης,
γίνεται αναστημομέτρηση, μέτρηση βάρους, υπολογισμός του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και μακροσκοπική
εξέταση (αρτιμέλεια, όψη, θρέψη, ομιλία, κινητικότητα αρθρώσεων) και η Επιτροπή αποφαίνεται για τη
σωματική ικανότητα του υποψηφίου.
- Αθλητικές Δοκιμασίες ( άνδρες και γυναίκες): Δρόμος 100μ. σε μέγιστο χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια), Άλμα σε
μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες), Ρίψη σφαίρας σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ. (τρεις
προσπάθειες ανά χέρι), Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες), Δρόμος 1000 μ. σε
μέγιστο χρόνο 4΄και 20΄΄ (μια προσπάθεια).

- Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες: Τεστ προσωπικότητας και συνέντευξη

Για περισσότερες πληροφορίες
1. ΔΙ.ΠΥ.Ν. Ρεθύμνου, Επαρχ. Οδός Μελάμπων – Αγ. Γαλήνης, Περιοχή Τρία Μοναστήρια, τηλ: 2831022222
2. ΚΕ.ΣΥ.Π. Ρεθύμνου – Τηλ.: 28310 53722 – Email: kesyp@dide.rerh.sch.gr
3. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος: 2132157728
ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: 28310 87243
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