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ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
_____________________________________________________________________ 

Προκιρυξθ: 

http://www.astynomia.gr/images/stories/2020/prokirikseis20/29052020panellhni

es.pdf 

 

Ιςτοςελίδα τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ: 

www.hellenicpolice.gr 

www.astynomia.gr 

Σθλζφωνα ΕΛ.Α: 

213- 1520327,  213- 1520169  

ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=61&It

emid=52&lang=  

ΨΟΛΗ ΑΞΙΪΜΑΣΙΚΪΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ  

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=5074

&Itemid=52&lang=&lang= 

ΨΟΛΗ ΑΣΤΧΤΛΑΚΪΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=5075

&Itemid=52&lang=&lang=  

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

1. Ωυχοτεχνικι Δοκιμαςία (τεςτ προςωπικότθτασ) και ςυνζντευξθ ενϊπιον 

των αρμοδίων Επιτροπϊν 

2. Τγειονομικι Εξζταςθ (δελτίο υγειονομικισ εξζταςθσ) 

3. Ακλθτικι Δοκιμαςία (εντόσ όμωσ των χρονικϊν ορίων λειτουργίασ τθσ) 

Για τον ζλεγχο τθσ ακλθτικισ επίδοςθσ οι υποψιφιοι/εσ υποβάλλονται ςτα 

εξισ αγωνίςματα: 

 1. Δρόμοσ100 μ. ςε χρόνο 16ϋϋ (μία προςπάκεια). 

http://www.astynomia.gr/images/stories/2020/prokirikseis20/29052020panellhnies.pdf
http://www.astynomia.gr/images/stories/2020/prokirikseis20/29052020panellhnies.pdf
http://www.hellenicpolice.gr/
http://www.astynomia.gr/
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=61&Itemid=52&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=61&Itemid=52&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=5074&Itemid=52&lang=&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=5074&Itemid=52&lang=&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=5075&Itemid=52&lang=&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=5075&Itemid=52&lang=&lang
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 2. Δρόμοσ 1000 μ. ςε χρόνο 4ϋ και 20ϋϋ (μία προςπάκεια). 

 3. Άλμα ςε φψοσ με φόρα τουλάχιςτον 1,05 μ. (τρεισ προςπάκειεσ). 

4. Άλμα ςε μικοσ με φόρα τουλάχιςτον 3,60 μ. (τρεισ προςπάκειεσ). 

5. Ρίψθ ςφαίρασ (7,275 χλγ.) ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 4,50 μ, ωσ μζςο όρο ρίψθσ 

με το δεξί και το αριςτερό χζρι ανά προςπάκεια (τρεισ προςπάκειεσ ανά χζρι). 

ΪΜΑΣΟΜΕΣΡΙΚΑ ΨΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 Να ζχουν ανάςτθμα (άνδρεσ και γυναίκεσ) τουλάχιςτον 1,70 μ, χωρίσ 

υποδιματα 

 Δείκτθσ μάηασ ςϊματοσ 

Ωσ Δείκτθσ Μάηασ ςϊματοσ (Δ.Μ.Σ.) νοείται το πθλίκο του ςωματικοφ 

βάρουσ των 

υποψθφίων ςε χιλιόγραμμα προσ το τετράγωνο του φψουσ τουσ ςε μζτρα. 

 

Οι άνδρεσ υποψιφιοι πρζπει να ζχουν Δ.Μ.Σ. μεταξφ 19-27 Kg/m2. 

Οι γυναίκεσ υποψιφιεσ πρζπει να ζχουν Δ.Μ.Σ. μεταξφ 18 – 25 Kg/m2 

Παχυςαρκία: βλ. ςελ. 35 (Ρροκιρυξθ Αςτυνομίασ 2020) 

ΠΛΗΡΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΝΟΗΜΑΣΪΝ, ΠΑΘΗΕΪΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΪΝ 

ΠΟΤ ΑΠΟΚΛΕΙΟΤΝ τουσ/τισ υποψθφίουσ/εσ από τισ Αςτυνομικζσ χολζσ 

1. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 11, 27.01.2014 (ΧΕΚ 17)«Κρίςθ τθσ 

ςωματικισ ικανότθτασ των ςτρατευςίμων, αυτϊν που κατατάςςονται ςτισ 

Ένοπλεσ Δυνάμεισ, κακϊσ και του ςτρατιωτικοφ προςωπικοφ γενικά» 

https://smy.army.gr/sites/smy.army.gr/files/p.d.112014krisi_somatikis_ikano

titas.pdf 

2. ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΧΑΗ  Χ.400/454/380172/.932«Τροποποίθςθ Πινάκων 

και Παραρτθμάτων Π.Δ. 11/2014» 

https://smy.army.gr/sites/smy.army.gr/files/3513b-14_tropopoiiseis_pd_11-

2014.pdf 

3. ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΧΑΗ  Χ. 454/10/208326/. 2219  

«Τροποποίθςθ Πινάκων και Παραρτθμάτων του π.δ. 11/2014 «Κρίςθ 

Σωματικισ Ικανότθτασ των ςτρατευςίμων, αυτϊν που κατατάςςονται ςτισ 

Ένοπλεσ Δυνάμεισ, κακϊσ και του ςτρατιωτικοφ προςωπικοφ γενικά» (Aϋ 

17)» 

https://smy.army.gr/sites/smy.army.gr/files/1360b-19_tropopoiiseis_pd_11-

2014.pdf.pdf 

 

https://smy.army.gr/sites/smy.army.gr/files/p.d.112014krisi_somatikis_ikanotitas.pdf
https://smy.army.gr/sites/smy.army.gr/files/p.d.112014krisi_somatikis_ikanotitas.pdf
https://smy.army.gr/sites/smy.army.gr/files/3513b-14_tropopoiiseis_pd_11-2014.pdf
https://smy.army.gr/sites/smy.army.gr/files/3513b-14_tropopoiiseis_pd_11-2014.pdf
https://smy.army.gr/sites/smy.army.gr/files/1360b-19_tropopoiiseis_pd_11-2014.pdf.pdf
https://smy.army.gr/sites/smy.army.gr/files/1360b-19_tropopoiiseis_pd_11-2014.pdf.pdf
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ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (Α.Ε.Ν.)   
_____________________________________________________________________ 

Προκιρυξθ:  https://eisaen.hcg.gr/static_eisaen2/prokAEN20.pdf 

Θ εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν του εμπορικοφ ναυτικοφ ςτθν Ελλάδα, διεξάγεται ςε 
γεωγραφικά κατανεμθμζνεσ ζνδεκα Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ ειδικοτιτων 
Ρλοιάρχων και Μθχανικϊν που είναι οι παρακάτω:  

 Αςπρόπυργοσ – ΑΕΝ Αςπροπφργου – Ρλοιάρχων/Μθχανικϊν  

 Νζα Μθχανιϊνα – ΑΕΝ Μακεδονίασ - Ρλοιάρχων/ Μθχανικϊν  

 Ρρζβεηα – ΑΕΝ Θπείρου – Ρλοιάρχων  

 Κάλυμνοσ – ΑΕΝ Καλφμνου – Ρλοιάρχων  

 Κφμθ – ΑΕΝ Κφμθσ – Ρλοιάρχων  

 Αργοςτόλι – ΑΕΝ Ιονίων Νιςων – Ρλοιάρχων  

 Χίοσ – ΑΕΝ Χίου – Μθχανικϊν  

 Φδρα – ΑΕΝ Φδρασ – Ρλοιάρχων  

 Οινοφςςεσ – ΑΕΝ Οινουςςϊν – Ρλοιάρχων  

 Σφροσ – ΑΕΝ Σφρου – Ρλοιάρχων  

 Χανιά – ΑΕΝ Κριτθσ – Ρλοιάρχων/ Μθχανικϊν  

Οι ςπουδζσ ςτισ Α.Ε.Ν. περιλαμβάνουν: 

 6 εξάμθνα κεωρθτικισ κατάρτιςθσ και 
 2 εξάμθνα καλάςςιασ πρακτικισ εκπαίδευςθσ 

παρζχοντασ ςφγχρονεσ και εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, με το ςφςτθμα τθσ 
εναλλαςςόμενθσ εκπαίδευςθσ (Sandwich Courses) ςφμφωνα με το οποίο θ 
εκπαίδευςθ εναλλάςςεται μεταξφ ςχολισ και πλοίου.  

τοιχεία Επικοινωνίασ Α.Ε.Ν. 

ΑΕΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΧΪΝΟ E-MAIL 

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 

ΡΑΑΛΙΑ 

ΑΣΡΟΡΥΓΟΥ, Τ.Κ. 

19300 

210 - 5574171-3, 

210 - 5575987, 

210 - 5575563 

aenasprop@hcg.gr  

ΗΠΕΙΡΟΤ ΒΑΘΥ ΡΕΒΕΗΑΣ, Τ.Κ. 26820 - 22095-7, aenipi@hcg.gr  

https://eisaen.hcg.gr/static_eisaen2/prokAEN20.pdf
mailto:aenasprop@hcg.gr
mailto:aenipi@hcg.gr
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ΑΕΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΧΪΝΟ E-MAIL 

48100 26820 - 89511-12 

ΙΟΝΙΪΝ 

ΝΗΪΝ 

ΡΛΑΤΕΙΑ ΜΕΪΤΛΑΝΤ 

ΑΓΟΣΤΟΛΙ 

ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ, Τ.Κ. 

28100 

26710 - 28608 aenionia@hcg.gr  

ΚΡΗΣΗ 
ΒΛΘΤΕΣ-ΣΟΥΔΑΣ, 

ΧΑΝΙΑ, Τ.Κ. 73100 
28210 - 89356 aenkritis@hcg.gr  

ΚΑΛΤΜΝΟΤ 

ΕΝΟΙΑ 

ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑΣ, ΤΚ 

85200 

22430 - 59505 aenkalymnou@hcg.gr  

ΚΤΜΗ 
ΡΑΑΛΙΑ ΚΥΜΘΣ 

Τ.Κ.34003 
22220 - 22602 aenkimis@hcg.gr  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΝΕΑ ΜΘΧΑΝΙΩΝΑ, Τ.Κ. 

57004 

23920-31222, 

23920-36506, 

23920-33415 

aenmakedonias@hcg.gr  

ΟΙΝΟΤΪΝ 
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΧΙΟΥ, Τ.Κ. 

82101 
22710 - 55209 aenoinousson@hcg.gr  

ΤΡΟΤ 
Ε. ΡΑΡΑΔΑΜ 1, Τ.Κ. 

84100 
22810 - 82450 aensyrou@hcg.gr  

ΤΔΡΑ ΥΔΑ Τ.Κ. 18040 22980 - 52208 aenydra@hcg.gr  

ΨΙΟΤ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 26, 

ΧΙΟΣ, Τ.Κ. 82100 
22710 - 44431 aenchiou@hcg.gr  

 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΩΗΧΙΪΝ: 

1. Να ζχει ςυμμετάςχει ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του Υπουργείου Ραιδείασ και 
Θρθςκευμάτων. 

2. Να ζχει τθν Ελλθνικι Ικαγζνεια και να είναι γραμμζνοσ/-θ ςτα μθτρϊα αρρζνων 
ι Δθμοτολόγια Διμου ι Κοινότθτασ. 

mailto:aenionia@hcg.gr
mailto:aenkritis@hcg.gr
mailto:aenkalymnou@hcg.gr
mailto:aenkimis@hcg.gr
mailto:aenmakedonias@hcg.gr
mailto:aenoinousson@hcg.gr
mailto:aensyrou@hcg.gr
mailto:aenydra@hcg.gr
mailto:aenchiou@hcg.gr
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3. Να μθν ζχει υπερβεί το 27ο ζτοσ τθσ θλικίασ του/τθσ, όριο που κεωρείται ότι 
ςυμπλθρϊνεται κατά τθν 31 θ Δεκεμβρίου του ζτουσ υποβολισ τθσ αιτιςεωσ 
(γεννθκζντεσ από 01.01.1993 και μεταγενζςτερα). 

4. Να είναι κατά γνωμοδότθςθ αρμόδιασ υγειονομικισ επιτροπισ ικανόσ/-ι 
ςωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που 
ιςχφουν για κάκε ειδικότθτα. 

5. Να μθν ζχει τιμωρθκεί με ςτζρθςθ των πολιτικϊν του/τθσ δικαιωμάτων και να 
μθν ζχει καταδικαςτεί για κακοφργθμα ι ςε φυλάκιςθ ανϊτερθ του εξαμινου κακ' 
υποτροπι ι μεγαλφτερθ του εξαμινου για λακρεμπόριο ι λακρεμπόριο 
ναρκωτικϊν ι για παράβαςθ του νόμου περί προςταςίασ του Εκνικοφ Νομίςματοσ ι 
για αδίκθμα αναφερόμενο ςτθν επί του πλοίου υπθρεςία και να μθν ζχει ςτερθκεί 
οριςτικά το δικαίωμα άςκθςθσ του ναυτικοφ επαγγζλματοσ. 

 

 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΪΜΑ    
_____________________________________________________________________ 

ΨΟΛH ΔΟΚΙΜΪΝ θμαιοφόρων Λ..- ΕΛ.ΑΚΣ.  
http://www.hcg.gr/node/111 

ΨΟΛH ΔΟΚΙΜΪΝ Λιμενοφυλάκων 
http://www.hcg.gr/node/116 

 

Προκιρυξθ: http://www.hcg.gr/node/22874 

 

Τπουργείο Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Πολιτικισ 

Ταχ. Δ/νςθ Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλθ Ε 1 - Ε 2,  
Ρειραιάσ, Τ.Κ. 185 10 
Τθλεφωνικό Κζντρο: 213 1371700 - 213 1374700 
FAX: 210 4191561- 210 4191562 - 210 4191563 
Email Επικοινωνίασ * info@yna.gov.gr 

 

1. H φοίτθςθ ςτθν χολι Δοκίμων θμαιοφόρων Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. είναι τετραετισ. Θ 

Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εδρεφει ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Σχολισ Ναυτικϊν Δοκίμων . Κατά 

τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ, οι Δόκιμοι διαμζνουν και ςιτίηονται εντόσ τθσ Σχολισ. 

 

http://www.hcg.gr/node/111
http://www.hcg.gr/node/116
http://www.hcg.gr/node/22874
mailto:info@yna.gov.gr
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εδρεφει ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ  

χολισ Ναυτικϊν Δοκίμων 

Τζρμα Χατηθκυριάκου 

Ρειραιάσ, Τ.Κ. 185 39 

https://www.hna.gr/el  

 

2. H ςυνολικι εκπαίδευςθ ςτθν χολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων διαρκεί 

τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δεκαπενκιμερθσ 

προπαίδευςθσ μετά τθν κατάταξθ. Από το τρίτο (3ο) ζτοσ κατανζμονται ςε 

ειδικότθτεσ Κυβερνθτϊν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Μθχανικϊν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

  

εδρεφει ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ  

χολισ Μονίμων Τπαξιωματικϊν του Πολεμικοφ Ναυτικοφ 

(Ναυτικό Οχυρό καραμαγκά) 

τθλ.: 2105531796-797 

 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ (ΠΚΕ) 

Είναι υποχρεωτικζσ, ενιαίεσ και κοινζσ για όλουσ τουσ υποψθφίουσ (άνδρεσ και 
γυναίκεσ) και των δφο παραγωγικϊν χολϊν του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και περιλαμβάνουν:  
 
 υγειονομικζσ,  
 ακλθτικζσ και  
 ψυχομετρικζσ δοκιμαςίεσ 

 
Α. ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΔΟΚΙΜΑΙΕ 

οι υποψιφιοι/εσ υποβάλλονται ςτα παρακάτω αγωνίςματα και υποχρεοφνται να 

επιτφχουν τα όρια επίδοςθσ ςε όλα (και ςτα ζξι), ςφμφωνα με τα ακόλουκα:  

α. Δρόμοσ 100 μ. ςε χρόνο 16ϋϋ (μια προςπάκεια).  

β. Δρόμοσ 1.000 μ. ςε χρόνο 4ϋ και 20ϋϋ (μια προςπάκεια).  

γ. Άλμα ςε φψοσ με φόρα τουλάχιςτον 1,05 μ. (τρεισ προςπάκειεσ).  

δ. Άλμα ςε μικοσ με φόρα τουλάχιςτον 3,60 μ. (τρεισ προςπάκειεσ).  

ε. Ρίψθ ςφαίρασ (7,275 χλγ.) ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 4,50 μ., ωσ μζςοσ όροσ του 

ακροίςματοσ τθσ καλφτερθσ επιμζρουσ επίδοςθσ με το δεξί και το αριςτερό χζρι 

(τρεισ προςπάκειεσ ανά χζρι).  

https://www.hna.gr/el
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ςτ. Ελεφκερθ κολφμβθςθ ςε απόςταςθ 50 μζτρων ςε χρόνο δφο (02) λεπτϊν (μία 

προςπάκεια).  

Υποψθφιοσ που δεν ια επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο ςε κάποιο αγϊνιςμα, 

δεν ια ςυνεχίζει να εξετάζεται ςτα υπόλοιπα. 

Β. ΩΤΨΟΜΕΣΡΙΚΕ ΔΟΚΙΜΑΙΕ 

Σκοπόσ τουσ είναι θ διαπίςτωςθ τθσ καταλλθλότθτασ των υποψθφίων και 

περιλαμβάνουν τεςτ προςωπικότθτασ, κακϊσ και ςυνζντευξθ ενϊπιον τθσ 

αρμόδιασ επιτροπισ.  

 

ΠΡΟOΝΣΑ & ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ειςαγωγισ  

 

Οι υποψιφιοι (άνδρεσ και γυναίκεσ) πρζπει:  

 

α. Να είναι Ζλλθνεσ πολίτεσ.  

β. Να μθν υπερβαίνουν το 26ο ζτοσ. 

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου ςπουδϊν που τουσ επιτρζπει τθ ςυμμετοχι ςε εξετάςεισ 

ςε πανελλαδικό επίπεδο. 

δ. Να μθν ζχουν εκπζςει από ςτρατιωτικό βακμό και από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ 

για λόγουσ πεικαρχίασ.  

ε. Να ζχουν υγεία και άρτια ςωματικι διάπλαςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 

11/2014 (Αϋ17), όπωσ ιςχφει, για τουσ υποψιφιουσ των Σχολϊν Στρατοφ Ξθράσ 

(Ππλα). Ειδικά κακορίηεται ότι, όλοι οι υποψιφιοι (άνδρεσ και γυναίκεσ) πρζπει να 

ζχουν ανάςτημα τουλάχιςτον 1,70 μ., χωρίσ υποδθματα.  

ςτ. Να μθν ζχουν καταδικαςτεί ςε οποιοδιποτε βακμό. 
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ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΪΜΑ    
_____________________________________________________________________ 

Προκιρυξθ:  

https://www.fireservice.gr/documents/20184/1080643/%CE%A0%CF%81%CE%BF%

CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B

5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD+2020+69%CE

%A3346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%92-%CE%A30%CE%9C.pdf/02911fc9-5740-

4399-a460-14fb54c40ecd 

Ιςτοςελίδα του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ: 

https://www.fireservice.gr/el 

Σθλζφωνο Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ :  

2132157698, 2132158680-2 

Ρυροςβεςτικι Ακαδθμία 

http://academy.fireservice.gr/ 

ΨΟΛΗ ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΪΝ 

http://academy.fireservice.gr/depts/1/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE-

%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B

1%CE%B3%CF%8E%CE%BD.html 

ΨΟΛΗ ΠΤΡΟΒΕΣΪΝ 

http://academy.fireservice.gr/depts/2/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE-

%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E

%CE%BD.html 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

4. Ωυχοτεχνικι Δοκιμαςία (τεςτ προςωπικότθτασ που ςυνίςταται, ςτθ 

ςχεδίαςθ ανκρϊπινθσ μορφισ (Σ.Α.Μ.- draw a persontest) και 

αυτοπεριγραφι / ετεροπεριγραφι, κακϊσ και ςυνζντευξθ ενϊπιον 

Επιτροπισ Ψυχοτεχνικϊν Δοκιμαςιϊν. εςτ προςωπικότθτασ) και ςυνζντευξθ 

ενϊπιον των αρμοδίων Επιτροπϊν 

5. Τγειονομικι Εξζταςθ (δελτίο υγειονομικισ εξζταςθσ) 

6. Ακλθτικι Δοκιμαςία (εντόσ όμωσ των χρονικϊν ορίων λειτουργίασ τθσ) 

https://www.fireservice.gr/documents/20184/1080643/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD+2020+69%CE%A3346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%92-%CE%A30%CE%9C.pdf/02911fc9-5740-4399-a460-14fb54c40ecd
https://www.fireservice.gr/documents/20184/1080643/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD+2020+69%CE%A3346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%92-%CE%A30%CE%9C.pdf/02911fc9-5740-4399-a460-14fb54c40ecd
https://www.fireservice.gr/documents/20184/1080643/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD+2020+69%CE%A3346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%92-%CE%A30%CE%9C.pdf/02911fc9-5740-4399-a460-14fb54c40ecd
https://www.fireservice.gr/documents/20184/1080643/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD+2020+69%CE%A3346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%92-%CE%A30%CE%9C.pdf/02911fc9-5740-4399-a460-14fb54c40ecd
https://www.fireservice.gr/documents/20184/1080643/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD+2020+69%CE%A3346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%92-%CE%A30%CE%9C.pdf/02911fc9-5740-4399-a460-14fb54c40ecd
https://www.fireservice.gr/el
http://academy.fireservice.gr/
http://academy.fireservice.gr/depts/1/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD.html
http://academy.fireservice.gr/depts/1/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD.html
http://academy.fireservice.gr/depts/1/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD.html
http://academy.fireservice.gr/depts/2/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD.html
http://academy.fireservice.gr/depts/2/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD.html
http://academy.fireservice.gr/depts/2/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD.html
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Για τον ζλεγχο τθσ ΑΘΛΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΔΟΣΘΣ οι υποψιφιοι/εσ υποβάλλονται ςτα 

εξισ αγωνίςματα: 

αα) Δρόμοσ 100 μ. ςε μζγιςτο χρόνο 16ϋϋ (μια προςπάκεια). 

αβ) Άλμα ςε μικοσ με φόρα τουλάχιςτον 3,60 μ. (τρεισ προςπάκειεσ). 

αγ) ίψθ ςφαίρασ (7,275 χλγ.) ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 4,50 μ., ωσ μζςο όρο ρίψθσ 

με το δεξί και το αριςτερό χζρι ανά προςπάκεια (τρεισ προςπάκειεσ ανά χζρι). 

αδ) Άλμα ςε φψοσ με φόρα τουλάχιςτον 1,05 μ. (τρεισ προςπάκειεσ). 

αε) Δρόμοσ 1.000 μ. ςε μζγιςτο χρόνο 4ϋ και 20ϋϋ (μια προςπάκεια). 

 

ΪΜΑΣΟΜΕΣΡΙΚΑ ΨΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

 Να ζχουν ανάςτθμα (άνδρεσ και γυναίκεσ) τουλάχιςτον 1,70 μ, χωρίσ 

υποδιματα 

 Δείκτθσ μάηασ ςϊματοσ 

Ωσ Δείκτθσ Μάηασ ςϊματοσ (Δ.Μ.Σ.) νοείται το πθλίκο του ςωματικοφ 

βάρουσ των 

υποψθφίων ςε χιλιόγραμμα προσ το τετράγωνο του φψουσ τουσ ςε μζτρα. 

 

Οι άνδρεσ υποψιφιοι πρζπει να ζχουν Δ.Μ.Σ. μεταξφ 19-27 Kg/m2. 

Οι γυναίκεσ υποψιφιεσ πρζπει να ζχουν Δ.Μ.Σ. μεταξφ 18 – 25 Kg/m2 

Παχυςαρκία: βλ. ςελ. 26 (Ρροκιρυξθ Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ 2020) 

 

ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΪΜΑΣΙΚΕ ΑΣΕΛΕΙΕ ΠΟΤ ΑΠΟΚΛΕΙΟΤΝ  
τουσ υποψθφίουσ από τισ χολζσ τθσ Πυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ   
 
(κακορίηονται βάςει του π.δ. 11/2014 όπωσ ιςχφει). 
Βλ. ςελ. 24-26: Ρροκιρυξθ Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ 2020 

https://www.fireservice.gr/documents/20184/1080643/%CE%A0%CF%81%CE%BF%

CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B

5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD+2020+69%CE

%A3346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%92-%CE%A30%CE%9C.pdf/02911fc9-5740-

4399-a460-14fb54c40ecd 

 

https://www.fireservice.gr/documents/20184/1080643/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD+2020+69%CE%A3346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%92-%CE%A30%CE%9C.pdf/02911fc9-5740-4399-a460-14fb54c40ecd
https://www.fireservice.gr/documents/20184/1080643/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD+2020+69%CE%A3346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%92-%CE%A30%CE%9C.pdf/02911fc9-5740-4399-a460-14fb54c40ecd
https://www.fireservice.gr/documents/20184/1080643/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD+2020+69%CE%A3346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%92-%CE%A30%CE%9C.pdf/02911fc9-5740-4399-a460-14fb54c40ecd
https://www.fireservice.gr/documents/20184/1080643/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD+2020+69%CE%A3346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%92-%CE%A30%CE%9C.pdf/02911fc9-5740-4399-a460-14fb54c40ecd
https://www.fireservice.gr/documents/20184/1080643/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD+2020+69%CE%A3346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%92-%CE%A30%CE%9C.pdf/02911fc9-5740-4399-a460-14fb54c40ecd
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ΣΡΑΣΙΪΣΙΚΕ ΨΟΛΕ  
_____________________________________________________________________ 

1. ΑΝΪΣΑΣΑ ΣΡΑΣΙΪΣΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ (Α..Ε.Ι) 
 

α.  τρατιωτικι χολι Ευελπίδων (..Ε) .  

Ζδρα: Βάρθ Αττικισ  

www.sse.army.gr 

www.geetha.mil.gr 

www.army.gr 

Τθλζφωνο ενθμζρωςθσ κοινοφ : 2108904017,    Φαξ ΣΣΕ : 2108970232 

 

β. χολι Ναυτικϊν Δοκίμων (.Ν.Δ.).  

Ζδρα :Τζρμα Χατηθκυριακοφ – Ρειραιάσ 

Στθ Σχολι λειτουργεί Τμιμα Ναυτικϊν Επιςτθμϊν με δφο κατευκφνςεισ:  

Μαχίμων και Μθχανικϊν. 

www.hna.gr 

www.geetha.mil.gr 

Τθλζφωνο ενθμζρωςθσ κοινοφ -επικοινωνία 

Γεν. Γραμματεία: 2104581301-2         e-mail: gensec@hna.gr  

 

γ. χολι Ικάρων (Ι).  

Ζδρα:Δεκζλεια Αττικισ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  -ΤΜΘΜΑ ΑΕΟΡΟΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ 

1.Ιπταμζνων 

2.Μθχανικϊν 

3.Ελεγκτϊν Αεράμυνασ 

www.haf.gr 

www.geetha.mil.gr 

Τθλζφωνα ενθμζρωςθσ κοινοφ –επικοινωνία: 

Διοίκθςθ ΑεροπορικισΕκπαίδευςθσ(Δ.Α.Ε.):2108192132–2133 

Γ. Ενθμζρωςθσ Κοινοφ ΥΕΘΑ: 

Ακινα: 2106598663 –4 

Θεςςαλονίκθ: 2310893238 –3378 

 

δ. τρατιωτικι χολι Αξιωματικϊν ωμάτων (..Α.). 

 Ζδρα: Θεςςαλονίκθ 

Ειδικότθτεσ Αξιωματικϊν : 

1.Τγειονομικοφ: 

 Ιατρϊν 

 Κτθνιάτρων 

 Οδοντιάτρων 

 Φαρμακοποιϊν 

http://www.sse.army.gr/
http://www.geetha.mil.gr/
http://www.army.gr/
http://www.hna.gr/
http://www.geetha.mil.gr/
http://www.haf.gr/
http://www.geetha.mil.gr/
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2.Οικονομικοφ 

3.Νομικοφ 

4.Ωυχολογικοφ 

Ιςτοςελίδα χολισ: ssas@army.gr 

Τθλζφωνο: 2310 962112, 2310 962177             E-mail: ssas-dspv@army.gr 

 

ε. χολι αξιωματικϊν Νοςθλευτικισ (.Α.Ν).  

Ζδρα: Ακινα,   Φοίτθςθ ςτο Ε.Κ.Ρ.Α  

Ιςτοςελίδα τθσ ςχολισ :https://san.army.gr 

Τθλζφωνα: 

□ Γραμματεία : 2107675609 

□ Τμιμα Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων : 2107675603 

□ Διεφκυνςθ Σπουδϊν : 2107675613 

□ E-mail : san-tee@army.gr   -  san@army.gr 

 

 

Για όλεσ τισ ςτρατιωτικζσ ςχολζσ ιςχφουν τα εξισ: 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 

1.  ψυχομετρικζσ διαδικαςίεσ 

 Διερεφνθςθ χαρακτθριςτικϊν προςωπικότθτασ. 

 Διερεφνθςθ γνωςτικϊν ικανοτιτων. 

 Δομθμζνθ ατομικι ςυνζντευξθ επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ. 

 

2. υγειονομικζσ εξετάςεισ 

3. ακλθτικζσ δοκιμαςίεσ  

Για τον ζλεγχο τθσ ακλθτικισ επίδοςθσ οι υποψιφιοι υποβάλλονται ςτα εξισ 

αγωνίςματα: 

.  

mailto:ssas@army.gr
mailto:ssas-dspv@army.gr
https://san.army.gr/
mailto:san-tee@army.gr
mailto:san@army.gr
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ΪΜΑΣΟΜΕΣΡΙΚΑ ΨΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: 

 

Υψοσ: 1.70m άντρεσ, 1.60m γυναίκεσ. 

Δείκτθσ Μάηα ςϊματοσ                     

Άντρεσ: 19-27 kg/m2 

Γυναίκεσ: 18-26 kg/m2   Ραράδειγμα: 

 βάροσ: 80 kg,   φψοσ: 1.75 m 

 ΔΜΣ: 80/(1.75x1.75)= 26.1 kg/m2 

 

ΠΡΟΟΨΗ! 
 

 χολι Ικάρων: φψοσ  
 Άνδρεσ:ζωσ 1.70-1.90m και φψοσ κορμοφ όχι μεγαλφτερο από 1m  
 Γυναίκεσ:1.65-1.90m και φψοσ κορμοφ όχι μεγαλφτερο από 1m.                   

                          Οπτικι οξφτθτα: 20/20 (χωρίσ διόρκωςθ). 
 

 

 

ΠΡΟΦΠΟΘΕΕΙ ΚΑΣΑΣΑΞΗ: 

 

 Να ζχουν Ελλθνικι Ικαγζνεια. 

 Να ζχουν υγεία και άρτια ςωματικι διάπλαςθ. 

 Να είναι κάτοχοι τίτλου ςπουδϊν που κα τουσ επιτρζπει τθ  

ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ για ειςαγωγι. 

 Θλικία: να μθν ζχουν υπερβεί το 22ο ζτοσ κατά τθν 31/12. 

 Για τθ Α το 21ο ζτοσ. 

 Οι υποψιφιοι τθσ Σχολισ Ικάρων (όλων των τμθμάτων τθσ)  πρζπει να 

γνωρίηουν τθν Αγγλικι Γλϊςςα ςε επίπεδο Β2 

 

 

 

2. ΑΝΪΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΪΣΙΚΕ ΨΟΛΕ ΤΠΑΞΙΪΜΑΣΙΚΪΝ 

(Α...Τ) 
 

α. χολι Μονίμων Τπαξιωματικϊν (.Μ.Τ.) τρατοφ Ξθράσ.  

Ζδρα:Τρίκαλα 

Ιςτοςελίδα τθσ ΣΜΥ:www.smy.army.gr 

Ειςαγωγι από τισ Ρανελλαδικζσ εξετάςεισ ςε: 

 Ππλα 

  Σϊματα 

http://www.smy.army.gr/
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Διαχωριςμόσ εντόσ τθσ χολισ: 

 Διοικθτικοί 

 Τεχνικοί 

Τθλζφωνα: 

Διεφκυνςθ Σπουδϊν 24310-74231 

Τμιμα Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων 24310-39632 (από 1 Μαρτίου ζωσ 30 

Σεπτεμβρίου επιπλζον τα 24310-38635, 24310-38637) 

 

β. χολι Μονίμων Τπαξιωματικϊν Ναυτικοφ (.Μ.Τ.Ν.).  

Ζδρα: Ναυτικόσ όμιλοσ  

Σκαραμαγκά 

Ιςτοςελίδα τθσ .Μ.Τ.Ν.:www.smyn.hellenicnavy.gr 

Σθλζφωνα: 

Γενικό Επιτελείο Ναυτικοφ:  210 6551154, 210 6551155. 

Γραφείο Κατάταξθσ : τθλ. 210 55317 42 44, 55, 

FAX:210 5531755. 

Πεδία Ειδικοτιτων 

 Διοίκθςθ και Διαχείριςθ 

 Ναυτικζσ Επιχειριςεισ 

 Ναυτικά όπλα 

 Τεχνολογικζσ Εφαρμογζσ 

 

γ. χολι Μονίμων Τπαξιωματικϊν Πολεμικισ Αεροπορίασ ( .Μ.Τ.Α).  

Ζδρα: Δεκζλεια 

Ιςτοςελίδα τθσ .Μ.Τ.Α.:www.haf.gr 

Σθλζφωνα: 

Γρ. Ενθμζρωςθσ Κοινοφ ΥΕΘΑ: 

Ακινα: 2106598663 – 4 

Βορείου Ελλάδοσ: 2310893238 – 3378 

Διοίκθςθ Αεροπορικισ Εκπαίδευςθσ :   2108192132 – 2133 

 

Κατευκφνςεισ χολισ: 

 Τεχνολογικισ Υποςτιριξθσ 

 Επιχειρθςιακισ Υποςτιριξθσ 

 Διοικθτικισ και Εφοδιαςτικισ Υποςτιριξθσ 

 

ΓΡΑΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΪΕΪ ΚΟΙΝΟΤ όλων των ςτρατιωτικϊν ςχολϊν: 

 

Γραφείο Ενθμερϊςεωσ Κοινοφ Ακθνϊν, Μεςογείων 227-231, 

Χολαργόσ Τ.Κ. 15561, τθλ. 2106598661-4 

http://www.smyn.hellenicnavy.gr/
http://www.haf.gr/
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Γραφείο Ενθμερϊςεωσ Κοινοφ Θεςςαλονίκθσ, Γρθγορίου 

Λαμπράκθ 3, Θεςςαλονίκθ, Τ.Κ. 54636, τθλ. 2310893238, θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

gek.thessalonikis@mod.mil.gr 

 

τρατιωτικι χολι Ευελπίδων, Τμιμα Ειςιτθρίων Εξετάςεων, 

Βάρθ Αττικισ ΒΣΤ 902, τθλ. τθλεφ. Κζντρο 210 8904000, Τμιμα Ειςαγ. Εξετ. 210 

8904127 - 4026, 210-8970223, θλεκτρονικό ταχυδρομείο tee@sse.gr 

 

χολι Ναυτικϊν Δοκίμων, τζρμα Χατηθκυριακοφ-Χατηθκυριάκειο, 

Τ.Κ.18539, Ρειραιάσ, τθλ 210 4581337 θλεκτρονικό ταχυδρομείο tee@hna.gr 

 

Διοίκθςθ Αεροπορικισ Εκπαιδεφςεωσ (ΔΑΕ/Β1), ΑΒ Δεκζλειασ, 

Αχαρναί Αττικισ (Τατόι) ΤΓΑ 1010, τθλ. 210 8192132, 210-8192133, θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, b13.dae@haf.gr 

 

τρατιωτικι χολι Αξιωματικϊν ωμάτων – Ρλικωνοσ Γεμιςτοφ 

1-2, Θεςςαλονίκθ Τ.Κ. 54638, τθλ. 2310 962177 – 962112 – 962191, θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ssas-dspv@army.gr 

 

χολι Μονίμων Τπαξιωματικϊν, Βαςίλθ Τςιτςάνθ 63, Τρίκαλα 

Τ.Κ. 42132 τθλ. 24310-38635, 24310-38637, 24310-39632, θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

smy-teem@army.gr 
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