INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.09.19 09:47:09
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ95946ΜΚ6Π-ΘΒΖ

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ
ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΧΜΑΣΟ
ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ (ΠΚΔ)

ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΓΧΓΗ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ ΑΝΧΣΑΣΧΝ
ΔΚΠΑΙΛΔΤΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΙΓΡΤΜΑΣΧΝ ΣΗΝ ΥΟΛΗ
ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΧΝ ΣΗ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ
ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2019-2020 ΜΔ ΚΑΣΑΣΑΚΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ

Πιεξνθνξίεο:
1) Ιζηνζειίδα Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο
www.fireservice.gr

2) Σειέθσλν πιεξνθνξηώλ: 2132157728 (εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο)
Email: exams@psnet.gr

ΑΘΗΝΑ – ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2019

1

ΑΔΑ: Ψ95946ΜΚ6Π-ΘΒΖ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ
ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΧΜΑΣΟ
ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ
Μάηζα 32, Κάησ Κεθηζηά Αηηηθήο
(ζέζε Καιπθηάθε), ΣΚ 14564
Σει: 2106265114-115
Email: akadimia@psnet.gr
Αξ. πξση.: 5552 Φ.300.1

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ
ΔΠΔΙΓΟΤΑ-ΠΡΟΘΔΜΙΔ
Αζήλα, 17 επηεκβξίνπ 2019
ΠΡΟ: Χο ν «Πίλαθαο
Απνδεθηώλ»
«ΑΠΟΦΑΗ»

ΘΔΜΑ: «Πξόγξακκα πξνθαηαξθηηθώλ εμεηάζεσλ (ΠΚΔ) γηα ηελ εηζαγσγή πηπρηνύρσλ
Αλώηαησλ Δθπαηδεπηηθώλ θαη Σερλνινγηθώλ Ιδξπκάησλ ζηελ ρνιή
Αλζππνππξαγώλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο ην Αθαδεκατθό έηνο 2019-2020 κε
θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο»

Ο
Γηνηθεηήο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο
Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο:
α) Σεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ λ. 4249/2014 (Α'73) «Αλαδηνξγάλσζε ηεο Διιεληθήο
Αζηπλνκίαο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο, αλαβάζκηζε Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο
ηνπ Πνιίηε θαη ξχζκηζε ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο».
β) Σνπ Π.Γ. 127/2016 (Α'226) «Πξνζφληα, πξνυπνζέζεηο, θσιχκαηα θαηάηαμεο θαη
δηαδηθαζία γηα ηελ εηζαγσγή ζηε ρνιή Αλζππνππξαγψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο
πηπρηνχρσλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη Σερλνινγηθψλ Ηδξπκάησλ, χζηεξα απφ
θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο».
γ) Σεο ππ’ αξηζ. 13597 νηθ. Φ.109.1/19-07-2018 (Β΄2984) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ θαη Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ «Δμεηαδφκελα καζήκαηα θαη
δηαδηθαζία δηελέξγεηαο θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή ζηε ρνιή
Αλζππνππξαγψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο πηπρηνχρσλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ
θαη Σερλνινγηθψλ Ηδξπκάησλ σο Γφθηκσλ Αλζππνππξαγψλ».
δ) Σελ ππ’ αξηζ. 52686 Φ.300.1/16-08-2019 (ΑΓΑ: ΩΘΕΝ46ΜΚ6Π-087) απφθαζε ΑΠ
«Πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ γηα ηελ εηζαγσγή πηπρηνχρσλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη
Σερλνινγηθψλ Ηδξπκάησλ, ζηελ ρνιή Αλζππνππξαγψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο,
ην αθαδεκατθφ έηνο 2019 – 2020, κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο».
ε) Σνπ ππ' αξηζ. 207/2019 Πξαθηηθνχ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο
Αλζππνππξαγψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο.
Απνθαζίδνπκε
Δγθξίλνπκε ην Πξφγξακκα ησλ πξνθαηαξθηηθψλ εμεηάζεσλ (ΠΚΔ) ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα
ηελ εηζαγσγή πηπρηνχρσλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη Σερλνινγηθψλ Ηδξπκάησλ, ζηελ
ρνιή Αλζππνππξαγψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο, ην αθαδεκατθφ έηνο 2019 – 2020,
κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο, φπσο θαηαξηίζηεθε απφ ην Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην ηεο
ρνιήο Αλζππνππξαγψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε
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Αλζξψπηλσλ Πφξσλ ηνπ Δπηηειείνπ ΑΠ θαη δηαηππψζεθε ζην ππ΄ αξηζ. 207 απφ
17-09-2019 Πξαθηηθφ ηνπ αλσηέξσ πκβνπιίνπ, σο εμήο:
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΠΚΔ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΝΧΠΙΟΝ ΔΠΙΣΡΟΠΧΝ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ
ΑΛΦΑΒΗΣΙΚΑ

Δπψλπκα πνπ αξρίδνπλ απφ Α
έσο θαη Χ
(Όινη νη ππνςήθηνη)
Δπαλεμεηαδφκελνη
Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Δμ αλαβνιήο Αζιεηηθψλ
Γνθηκαζηψλ

ΔΠΙΣΡΟΠΔ
ΑΘΛΗΣΙΚΧΝ
ΓΟΚΙΜΑΙΧΝ

ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΦΤΥΟΣΔΥΝΙΚΧΝ
ΓΟΚΙΜΑΙΧΝ

(Όζνη ππνςήθηνη
θξηζνύλ ηθαλνί ζηηο
πγεηνλνκηθέο
εμεηάζεηο)

(Όζνη ππνςήθηνη θξηζνύλ
ηθαλνί ζηηο πγεηνλνκηθέο
εμεηάζεηο θαη ζηηο αζιεηηθέο
δνθηκαζίεο)

ΓΔ. 23-09-2019

ΣΡ. 24-09-2019

ΣΔ. 25-09-2019

ΣΡ. 24-09-2019

ΣΔ. 25-09-2019

ΠΔ. 26-09-2019

-

ΠΔ. 26-09-2019

ΠΑ. 27-09-2019

ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΧΝ
ΔΞΔΣΑΔΧΝ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. ΣΟΠΟ-ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ
1. Ωο έδξα ηεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο Δμέηαζεο θαη ηεο Δπηηξνπήο Φπρνηερληθώλ
Γνθηκαζηώλ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αληίζηνηρσλ εμεηάζεσλ θαη δνθηκαζηψλ νξίδεηαη ε
Ππξνζβεζηηθή Αθαδεκία, νδόο Μάηζα αξηζ. 32, Θέζε Καιπθηάθε, Κάησ Κεθηζηά
Αηηηθήο. ην Παξάξηεκα Α εκθαλίδεηαη ζρεδηάγξακκα πξφζβαζεο.
2. Ωο έδξα ησλ Δπηηξνπώλ Αζιεηηθώλ Γνθηκαζηώλ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αληίζηνηρσλ
αγσληζκάησλ νξίδεηαη ην Γεκνηηθό Γήπεδν Παιιήλεο – Γήπεδν πνδνζθαίξνπ
«Γεώξγηνο Γέδεο», Λεσθόξνο Μαξαζώλνο θαη Λεσθόξνο Αλζνύζαο, είζνδνο από ηε
Λεσθ. Αλζνύζαο, Παιιήλε Αηηηθήο (έλαληη ζηαζκνύ Μεηξό Παιιήλεο). ην
Παξάξηεκα (Β) εκθαλίδνληαη ζθαξηθήκαηα κε ηε ζέζε/δηεχζπλζε ηνπ ηαδίνπ.
3. Ώξα πξνζέιεπζεο ησλ ππνςεθίσλ ζε θάζε Δπηηξνπή ΠΚΔ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ
ψκαηνο νξίδεηαη ε 07:30΄ π.κ.
4. Σν Πξφγξακκα ησλ πξνθαηαξθηηθψλ εμεηάζεσλ είλαη δεζκεπηηθό γηα όινπο ηνπο
ππνςεθίνπο. Παξέθθιηζε κπνξεί λα ππάξμεη κφλν, εθφζνλ ζπληξέμεη εμαηξεηηθφ θαη
απξφβιεπην γεγνλφο, π.ρ. απεξγία κεηαθνξηθψλ κέζσλ, αηθλίδηα βαξηά αζζέλεηα θ.ιπ., ην
νπνίν ν ππνςήθηνο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ
Γηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν ηελ ίδηα εκέξα εμέηαζήο ηνπ θαη λα ην απνδείμεη ελψπηνλ απηήο,
ψζηε λα παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα εμέηαζήο ηνπ ζε άιιε εκεξνκελία, εληφο ηνπ
θαζνξηζζέληνο ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Δπηηξνπψλ ΠΚΔ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ
1. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ππνςήθηνη ελεκεξψλνληαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ
Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο «www.fireservice.gr» κε δηθή ηνπο επζχλε γηα ην παξφλ
Πξφγξακκα θαη ηπρφλ αιιαγέο απηνχ.
2. Κάζε ππνςήθηνο ζα εμεηάδεηαη ηξείο (3) ζπλερφκελεο εκέξεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ
ΠΚΔ απφ ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο σο εμήο:
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α) Σελ πξψηε εκέξα, ζα ππνβιεζεί ζε πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο ελψπηνλ ηεο Τγεηνλνκηθήο
Δπηηξνπήο Δμέηαζεο.
β) Σε δεχηεξε εκέξα, εθφζνλ θξηζεί ηθαλφο ζηηο πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο, ζα ππνβιεζεί ζε
αζιεηηθέο δνθηκαζίεο, ελψπηνλ ησλ Δπηηξνπψλ Αζιεηηθψλ Γνθηκαζηψλ, νη νπνίεο
πεξηιακβάλνπλ ηα θάησζη αγσλίζκαηα:
βα) Γξφκνο 100 κ. ζε κέγηζην ρξφλν 16΄΄ (κηα πξνζπάζεηα).
ββ) Άικα ζε κήθνο κε θφξα ηνπιάρηζηνλ 3,60 κ. (ηξεηο πξνζπάζεηεο).
βγ) Ρίςε ζθαίξαο (7,275 ριγ.) ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 4,50 κ., σο κέζν φξν ξίςεο κε ην
δεμί θαη ην αξηζηεξφ ρέξη αλά πξνζπάζεηα (ηξεηο πξνζπάζεηεο αλά ρέξη).
βδ) Άικα ζε χςνο κε θφξα ηνπιάρηζηνλ 1,05 κ. (ηξεηο πξνζπάζεηεο).
βε) Γξφκνο 1.000 κ. ζε κέγηζην ρξφλν 4΄ θαη 20΄΄ (κηα πξνζπάζεηα).
γ) Σελ ηξίηε εκέξα, εθφζνλ θξηζεί ηθαλφο ζηηο πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο θαη αζιεηηθέο
δνθηκαζίεο, ζα ππνβιεζεί ζε ςπρνηερληθέο δνθηκαζίεο ελψπηνλ Δπηηξνπήο Ψπρνηερληθψλ
Γνθηκαζηψλ.
3. Τπελζπκίδεηαη φηη θάζε ππνςήθηνο πξνζεξρφκελνο ελψπηνλ ησλ Δπηηξνπψλ ΠΚΔ ηνπ
Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, νθείιεη λα έρεη καδί ηνπ ηελ ηαπηόηεηά ηνπ γηα ηνλ έιεγρν
ηαπηνπξνζσπίαο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζηηο
πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα θηλεηά ηειέθσλα ησλ ππνςεθίσλ ζα
πξέπεη λα είλαη απελεξγνπνηεκέλα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ησλ ΠΚΔ.
4. Σν δειηίν ηεο πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο-παξαπεκπηηθφ πξνζθνκίδεηαη ζηελ Τγεηνλνκηθή
Δπηηξνπή Δμέηαζεο καδί κε ηελ αθηηλνγξαθία ζψξαθνο θαη ηηο ινηπέο εμεηάζεηο. Οη
ππνςήθηνη κε πξνβιήκαηα φξαζεο λα θέξνπλ δηνξζσηηθά γπαιηά θαη φρη θαθνχο επαθήο.
Πέξα απφ ηελ αξρηθή κέηξεζε ηνπ αλαζηήκαηνο θαηά ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ, ζα
αθνινπζήζεη θαη λέα αλαζηεκνκέηξεζε θαη κέηξεζε βάξνπο γηα ηελ εμαγσγή ηνπ Γείθηε
Μάδαο ψκαηνο (Γ.Μ.), θαζψο θαη κέηξεζε ηεο πεξηκέηξνπ ηεο κέζεο εθφζνλ ρξεηαζηεί,
απφ ηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή. Ζ κέηξεζε ηνπ αλαζηήκαηνο θαη ε κέηξεζε ηνπ
βάξνπο γίλνληαη ρσξίο ππνδήκαηα.
5. Οη ππνςήθηνη πνπ αλήθνπλ ζην Ππξνζβεζηηθφ ψκα ππνβάιινληαη κφλν ζε
πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο.
6. ηελ Δπηηξνπή Αζιεηηθψλ Γνθηκαζηψλ ν ππνςήθηνο παξνπζηάδεηαη κε αζιεηηθή
πεξηβνιή ε νπνία απνηειεί απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ επηινγή θαη επζχλε.
7. Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ Ψπρνηερληθψλ Γνθηκαζηψλ ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα έρεη καδί
ηνπ κνιχβη, γνκνιάζηηρα θαη ζηπιφ δηαξθείαο.
8. Λνηπέο νδεγίεο γηα ηνπο ππνςεθίνπο βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα (Δ) ηεο, απφ 16-082019, Πξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
Σν παξφλ Πξφγξακκα λα αλαξηεζεί απφ ην Γξαθείν Σχπνπ ΑΠ/Γηεχζπλζε ηξαηεγηθνχ
ρεδηαζκνχ θαη Δπηθνηλσλίαο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο
«www.fireservice.gr».
ην παξφλ επηζπλάπηνληαη ηα θάησζη Παξαξηήκαηα:
 Παξάξηεκα (Α) ρεδηάγξακκα Πξφζβαζεο ζηελ Ππξνζβεζηηθή Αθαδεκία [γηα ηηο
πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο (1ε εκέξα) θαη ηηο ςπρνηερληθέο δνθηκαζίεο (3ε εκέξα)].
 Παξάξηεκα (Β) ρεδηάγξακκα Πξφζβαζεο ζην Γεκνηηθφ Γήπεδν Παιιήλεο [γηα
ηηο αζιεηηθέο δνθηκαζίεο (2ε εκέξα)].
Ο Γηνηθεηήο
Δκκαλνπήι Γ. Γακνπιάθεο
Αξρηπύξαξρνο
4
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ
Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ
1. Όιεο νη Τπεξεζίεο ηνπ ψκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην 54/ΑΠ.
2. Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθνχ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Αεξνπνξίαο.
Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γξαθείν θνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε.
2. Γξαθείν θνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
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Παξάξηεκα (Α)
ρεδηάγξακκα Πξόζβαζεο ζηελ Ππξνζβεζηηθή Αθαδεκία
[γηα ηηο πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο (1ε εκέξα) θαη ηηο ςπρνηερληθέο δνθηκαζίεο (3ε
εκέξα)]
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Παξάξηεκα (Β)
θαξηθήκαηα κε ηε ζέζε/δηεύζπλζε ηνπ Γεκνηηθνύ Γεπέδνπ Παιιήλεο – Γήπεδν
πνδνζθαίξνπ «Γεώξγηνο Γέδεο» [γηα ηηο αζιεηηθέο δνθηκαζίεο (2ε εκέξα)]
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