
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 40891 οικ. Φ.109.1 
   Εισαγωγή και φοίτηση στην Σχολή Αρχιπυρο-

σβεστών. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του πέμπτου εδαφίου της παρ. 19 του άρθρου 39 του 

ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων 
και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστή-
ματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνω-
ση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27),

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

γ. του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161),

δ. του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργού» (Α’ 162),

ε. της υπ’  αρ. 1/13-09-2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης 
και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασί-
ας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β’ 4215).

2. Την υπό στοιχεία 6465/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/28-06-2022 Ει-
σήγηση του Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού της Δι-
εύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφο-
ρών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασί-
ας, σύμφωνα με την οποία εκτιμάται ότι δεν προκαλείται 
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού Εξόδων του Ειδικού Φορέα 1059.201.0000000 
«Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας», τόσο το έτος 
2022 όσο και για καθένα από τα επόμενα έτη, καθόσον 
έχει τεθεί σε ισχύ στην εσωτερική έννομη τάξη με το άρ-

θρο 39 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) και ρυθμίζονται θέματα 
διοικητικού χαρακτήρα που αφορούν την εισαγωγή και 
φοίτηση στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Προκήρυξη διαγωνισμού

1. Για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιπυρο-
σβεστών Γενικών και Ειδικών καθηκόντων παραγωγικής 
Σχολής, εκδίδεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού 
Σώματος (Π.Σ.), κατ’ έτος, προκήρυξη διαγωνισμού.

2. Στην προκήρυξη αναγράφονται και καθορίζονται:
α. Ο αριθμός των προκηρυσσομένων θέσεων (κατόπιν 

προηγούμενης εισήγησης του Διευθυντή Ανθρώπινων 
Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος [Α.Π.Σ.] 
με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες και τα εκτιμώμενα υφι-
στάμενα κενά στις θέσεις των βαθμών του Αρχιπυροσβέ-
στη Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων),

β. τα απαιτούμενα προσόντα, προϋποθέσεις και κω-
λύματα συμμετοχής των υποψηφίων,

γ. ο τόπος, η προθεσμία υποβολής και τα όργανα παρα-
λαβής των αιτήσεων συμμετοχής και των απαραίτητων 
δικαιολογητικών,

δ. η εξεταστέα ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων, η 
οποία ορίζεται μετά από γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμ-
βουλίου της Σχολής Αρχιπυροσβεστών,

ε. ο τόπος ο χρόνος και το πρόγραμμα διενέργειας των 
γραπτών εξετάσεων. 

στ. Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη διενέργεια 
των εξετάσεων.

3. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως (ΕτΚ), αναρτάται στις Πυροσβεστικές Υπηρε-
σίες (Π.Υ.), στον εσωτερικό υπηρεσιακό ιστότοπο (psnet.
gr) καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστι-
κού Σώματος (www.fireservice.gr), για την ευρύτερη και 
πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Άρθρο 2
Προσόντα, προϋποθέσεις εισαγωγής και 
κωλύματα κατάταξης υποψηφίων

Οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) για την εισαγωγή 
στη σχολή Αρχιπυροσβεστών κατόπιν εξετάσεων, πρέπει 
να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1. Οι Πυροσβέστες γενικών και ειδικών καθηκόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των προερχόμενων εκ Πυροσβε-
στών Πενταετούς Υποχρέωσης, να έχουν συμπληρώσει 
τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθμό του Πυροσβέ-
στη ή να φέρουν τον βαθμό, ανεξαρτήτως ετών υπηρε-
σίας, του Υπαρχιπυροσβέστη ή του Αρχιπυροσβέστη μη 
παραγωγικής σχολής.

2. Για τους ανωτέρω υποψηφίους επιπροσθέτως ισχύ-
ουν τα κάτωθι:

α) Να μην τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή να 
μην έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου,

β) να μην έχουν τιμωρηθεί κατά την τελευταία πενταε-
τία με την ποινή της «αργίας δια προσκαίρου παύσεως» 
ή της «αργίας δι’ απολύσεως»,

γ) να μην τελούν σε μακρά αναρρωτική άδεια,
δ) να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα ενώπιον 

του αρμόδιου δικαστηρίου για τέλεση ή απόπειρα κα-
κουργήματος ή για έγκλημα προσβολής του πολιτεύ-
ματος, εμπρησμού (με πρόθεση ή από αμέλεια), πλα-
στογραφίας, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας 
εκτός της προερχομένης από αμέλεια, κλοπής, εκβίασης, 
απάτης, υπεξαίρεσης, κοινή και στην υπηρεσία, απιστί-
ας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευ-
θερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής.

Τα ανωτέρω υπό α, β, γ, και δ κωλύματα πρέπει να μην 
συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτη-
σης συμμετοχής στον ως άνω διαγωνισμό, όσο και κατά την 
ημερομηνία εισαγωγής τους στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών.

Άρθρο 3 
Δικαιολογητικά υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο 
διαγωνισμό, υποβάλουν στην Επιτροπή Παραλαβής Αι-
τήσεων και Δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 5 της 
παρούσας, υπηρεσιακώς, μέσω των Διοικήσεών τους, 
εντός της οριζόμενης από την προκήρυξη προθεσμίας 
αίτηση συμμετοχής, όπου θα δηλώνεται ότι:

α. Έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 
2 της παρούσας και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου 
άρθρου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών,

β. συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους 
δεδομένων,

γ. τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι 
αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από 
αυτούς είναι γνήσια και ακριβή.

2. Αίτηση που κατατίθεται εκπρόθεσμα, δεν γίνεται 
δεκτή, θεωρείται ως μηδέποτε υποβληθείσα και δεν 
λαμβάνεται υπόψη για το διαγωνισμό. Η ανακρίβεια 
των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τον αποκλεισμό 
από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες πειθαρχικές 
και ποινικές κυρώσεις.

Άρθρο 4
Διαδικασία εξετάσεων και αξιολόγησης των 
υποψηφίων

1. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι 
υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση στα ακόλουθα μα-
θήματα:

α. Πυροσβεστική Τέχνη.
β. Πυροσβεστική Νομοθεσία. 
γ. Πειθαρχικό Δίκαιο του Π.Σ.
2. Η εξέταση των τριών (3) μαθημάτων πραγματοποιεί-

ται με τη μέθοδο των ερωτημάτων πολλαπλών επιλογών 
που περιλαμβάνει τρία (3) θέματα είκοσι (20) ερωτήσεων, 
διαβαθμισμένης δυσκολίας, για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. 
Για κάθε ερώτηση, που προκύπτει από την εξεταστέα ύλη, 
παρατίθενται τέσσερις (4) πιθανές απαντήσεις (Α, Β, Γ, Δ), 
μεταξύ των οποίων δύναται να επιλέξει ο υποψήφιος. Η 
εν λόγω εξεταστική διαδικασία διαρκεί δύο (2) ώρες και 
δύναται να επαναλαμβάνεται σε έτερο τόπο και χρόνο, για 
τον ίδιο διαγωνισμό και μεταξύ διαφορετικών υποψηφίων, 
ανάλογα του αριθμού των συμμετεχόντων και των διαθέ-
σιμων εξεταστικών κέντρων. Στην περίπτωση αυτή, τα θέ-
ματα των εξετάσεων είναι ίδιας βαρύτητας και δυσκολίας.

3. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) 
μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε μάθημα, ήτοι συνολι-
κά από το μηδέν (0) έως και το εξήντα (60) και για τα 
τρία εξεταζόμενα μαθήματα. Οι ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με μια 
(1) μονάδα, ενώ λανθασμένη απάντηση ή απουσία απά-
ντησης με μηδέν (0). Ως λανθασμένη απάντηση νοείται 
και η επιλογή περισσότερων της μιας απάντησης. Υπο-
ψήφιος που συγκεντρώνει βαθμολογία μεγαλύτερη ή 
ίση των τριαντά (30) μονάδων και στα τρία μαθήματα 
θεωρείται επιτυχών των γραπτών εξετάσεων, ενώ σε δια-
φορετική περίπτωση θεωρείται αποτυχών των γραπτών 
εξετάσεων και αποκλειστέος του διαγωνισμού, μη δυνά-
μενος να συμμετέχει σε καμία άλλη διαδικασία αυτού. 
Ομοίως, αποκλειστέοι του διαγωνισμού θεωρούνται οι 
υποψήφιοι που δεν προσήλθαν στις εξετάσεις, εκτός αν 
συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, καθώς και εκείνοι που 
αποβλήθηκαν από αυτές.

4. Οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις κατατάσ-
σονται σε οικείο πίνακα με σειρά επιτυχίας, όπως αυτή 
προέκυψε από τη βαθμολογία των γραπτών εξετάσεών 
τους.

Άρθρο 5
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και λοιπές 
Επιτροπές

1. Με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. συγκροτείται 
τριμελής επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, με ισάριθ-
μα αναπληρωματικά μέλη, αποτελούμενη από έναν (1) 
Ανώτατο Αξιωματικό Γενικών Καθηκόντων, ως Πρόεδρο 
και δύο ανώτερους Αξιωματικούς με βαθμό Πυράρχου 
ή Αντιπυράρχου, ως μέλη. Χρέη γραμματέα εκτελεί το 
νεότερο μέλος αυτής.

2. Η παραπάνω Επιτροπή έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α) Έχει τη γενική ευθύνη για την αδιάβλητη διεξαγωγή 

των προαγωγικών εξετάσεων,
β) παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες και αντιμετωπίζει 

κάθε αναφυόμενο ζήτημα γενικού ή ειδικού χαρακτήρα,
γ) μεριμνά από κοινού με την Εξεταστική Επιτροπή για 

τη διαβίβαση των θεμάτων προς τα εξεταστικά κέντρα 
ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο αυτών,

δ) εποπτεύει και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για 
την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων,
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ε) συντονίζει, εποπτεύει και παρέχει πληροφορίες και 
διευκρινίσεις στις λοιπές επιτροπές του διαγωνισμού,

στ) συντάσσει προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων - 
επιλαχόντων.

1. Για τη διενέργεια του διαγωνισμού, συγκροτούνται 
με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ., Επιτροπή Παραλαβής 
Αιτήσεων και Δικαιολογητικών, Επιτροπή Κατάρτισης 
Θεμάτων και Ομάδα Λυτών, Εξεταστική Επιτροπή, Επι-
τροπή Βαθμολόγησης, καθώς και Ομάδες Υποστήριξης 
τους. Οι αρμοδιότητες των εν λόγω Επιτροπών ορίζονται 
στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Άρθρο 6
Κατάρτιση θεμάτων, διενέργεια γραπτού 
διαγωνισμού και βαθμολόγηση

1. Η Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων είναι επταμελής, 
με Πρόεδρο της τον Διοικητή της Σχολής Αρχιπυροσβε-
στών. Τα μέλη της είναι καθηγητές της Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας και διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο κάθε 
εξεταζόμενου μαθήματος ή συναφούς με αυτό.

2. Για την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής 
Κατάρτισης Θεμάτων διενεργείται κλήρωση από την 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μεταξύ των προτει-
νόμενων από το Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδη-
μίας τακτικών ή αναπληρωτών καθηγητών των Σχολών 
αυτής. Οι προτεινόμενοι καθηγητές θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον δύο (2) για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Η 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προσκαλεί στον 
τόπο της κλήρωσης τους προτεινόμενους καθηγητές, 
τουλάχιστον δώδεκα ώρες πριν την διενέργεια αυτής, 
οι οποίοι συνυπογράφουν το πρακτικό της κλήρωσης.

3. Η Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων συνέρχεται και 
συνεδριάζει σε χρόνο και τόπο που ορίζονται με από-
φαση του Αρχηγού.

Το έργο της εν λόγω Επιτροπής δύναται να επικουρεί-
ται οργανωτικά από την Πυροσβεστική Ακαδημία και 
από Ομάδα Γραμματειακής Υποστήριξης του Πυροσβε-
στικού Σώματος.

4. Τα δύο μέλη της Επιτροπής Κατάρτισης Θεμάτων 
που διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο του εξεταζό-
μενου μαθήματος ή συναφούς αυτού, προτείνουν από 
κοινού τρία (3) θέματα όσον αφορά στα εξεταζόμενα 
με τη διαδικασία πολλαπλών επιλογών μαθήματα και 
η Επιτροπή κληρώνει δυο (2), αντίστοιχα. Πριν την κλή-
ρωση, εισέρχεται στον ειδικό χώρο ομάδα λυτών, ένας ή 
δύο ανά εξεταζόμενο μάθημα, η οποία, για την αποφυγή 
σφαλμάτων, έχει ως έργο τον έλεγχο των θεμάτων. Τα 
μέλη της ομάδας λυτών κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο των εξεταζόμε-
νων μαθημάτων ή συναφών αυτών, ανήκουν στο προ-
σωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και ορίζονται με 
την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Κατάρτισης 
Θεμάτων. Η ομάδα λυτών αποχωρεί από τον ειδικό χώρο 
συγχρόνως με την Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων.

5. Η Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων παραδίδει στην Εξε-
ταστική Επιτροπή τα θέματα που κληρώθηκαν σε σφραγι-
σμένους φακέλους. Στη συνέχεια, ακολουθεί νέα κλήρωση, 
στον τόπο διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων, ενώπιον 
υποψηφίων του διαγωνισμού, με ευθύνη της Εξεταστι-

κής Επιτροπής και παρουσία τουλάχιστον ενός μέλους 
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την επιλο-
γή ενός θέματος για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Ενώπιον 
των υποψηφίων πραγματοποιείται και η αποσφράγιση των 
κληρωθέντων εξεταζόμενων θεμάτων. Τα θέματα που επι-
λέγονται, αναπαράγονται και διανέμονται στους εξεταζό-
μενους από την ομάδα υποστήριξης (επιτηρητές). Όλα τα 
μη κληρωθέντα θέματα παραδίδονται σφραγισμένα στην 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και δεν αποσφραγί-
ζονται από αυτή πριν το πέρας των γραπτών εξετάσεων.

6. Κατά τη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων, σε κάθε 
γραπτό, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψη-
φίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται 
από αυτούς, ενώπιον του υποψηφίου, κατά τρόπο που 
εξασφαλίζει την πλήρη και αδιαφανή κάλυψη.

7. Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά των υποψη-
φίων και τα παραδίδουν στην Επιτροπή Διενέργειας Δι-
αγωνισμού που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. 
Η κάλυψη του βαθμού γίνεται από υπάλληλο που θα 
οριστεί από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.

8. Μετά την λήξη των εξετάσεων τα καλυμμένα έντυ-
πα απαντήσεων υπογράφονται από τον πρόεδρο της 
Εξεταστικής Επιτροπής, ο οποίος δίνει αύξοντα αριθμό 
σε αυτά. Στη συνέχεια δημιουργεί ηλεκτρονικό αρχείο 
αυτών, με τη χρήση σαρωτή (scanner), το οποίο απο-
θηκεύει σε οπτικό δίσκο. Ο οπτικός δίσκος, εσωκλείεται 
σε φάκελο και παραδίδεται με αποδεικτικό στην Επι-
τροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Αντιστοίχως, μετά τη 
βαθμολόγηση των γραπτών, η Επιτροπή Βαθμολόγη-
σης δημιουργεί ηλεκτρονικό αρχείο με περιεχόμενο τις 
βαθμολογίες των υποψηφίων, το οποίο αποθηκεύει σε 
οπτικό δίσκο και παραδίδει αυτόν μαζί με τα βαθμολο-
γημένα έντυπα απαντήσεων στην Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού.

9. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ελέγχει το 
σύνολο των γραπτών με αντιπαραβολή των ανωτέρω 
αρχείων και βεβαιώνει με πρακτικό τα αποτελέσματα 
του ελέγχου.

10. Τα θέματα, οι σωστές απαντήσεις βάσει των οποίων 
βαθμολογήθηκαν οι υποψήφιοι, ο πίνακας αποτελεσμά-
των και ο πίνακας επιτυχόντων των γραπτών εξετάσεων, 
αφού κυρωθούν από τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώμα-
τος, αναρτώνται στον εσωτερικό υπηρεσιακό ιστότοπο 
(psnet.gr) και οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους 
ευθύνη.

Άρθρο 7 
Αποζημίωση καθηγητών

1. Οι καθηγητές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, 
καθώς και οι ιδιώτες που συμμετέχουν στις Επιτρο-
πές Κατάρτισης Θεμάτων για τη διενέργεια και τη 
διεκπεραίωση των προαγωγικών εξετάσεων, λαμβά-
νουν αντίστοιχα την αποζημίωση της υποπαρ. β’ της 
παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 70977 Φ.536.5/
03-01-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 76) για κάθε 
ώρα απασχόλησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 5 του άρθρου 1 αυτής.

2. Για την αποζημίωση των ιδιωτών βαθμολογητών, 
εφαρμόζονται τα ισχύοντα για τις Ομάδες Βαθμολογη-
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τών που συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής των 
εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Άρθρο 8 
Ενστάσεις

Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. συγκροτείται τριμε-
λής Επιτροπή Ενστάσεων, με ισάριθμα αναπληρωματικά 
μέλη, αποτελούμενη από έναν (1) ανώτατο Αξιωματικό 
ως πρόεδρο και δύο (2) ανώτερους Αξιωματικούς ως 
μέλη. Χρέη γραμματέα εκτελεί το νεότερο μέλος αυτής. 
Οι υποψήφιοι δικαιούνται εντός αποκλειστικής προθε-
σμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρ-
τηση των προσωρινών πινάκων, να υποβάλλουν ένστα-
ση ενώπιον της εν λόγω επιτροπής, η οποία αποφαίνεται 
επί των ενστάσεων και προβαίνει σε τυχόν διορθώσεις, 
ενημερώνοντας προς τούτο τους ενδιαφερόμενους. Οι 
αναμορφωμένοι πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του Π.Σ. (www.fireservice.gr).

Άρθρο 9 
Κύρωση πινάκων - Εισαγωγή στη Σχολή 
Αρχιπυροσβεστών

1. Ο Αρχηγός του Π.Σ. κυρώνει με απόφασή του τους 
πίνακες επιτυχόντων (εισακτέων και επιλαχόντων), που 
έχει συντάξει η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, 
ο οποίος αναρτάται στο psnet.gr και ισχύουν για ένα (1) 
έτος από την δημοσίευσή του. Η ανάρτηση των πινάκων 
στο psnet.gr και η οργάνωση της αναζήτησης πληροφο-
ριών πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των κανόνων 
για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Οι επιτυχόντες που προσλήφθηκαν στο Πυροσβε-
στικό Σώμα προ της έναρξης ισχύος του π.δ. 44/2016 
(Α’ 68) φοιτούν στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών διάρκειας 
δέκα (10) μηνών και μετά την ευδόκιμη αποφοίτησή τους 
ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες. Η φοίτηση πραγματο-
ποιείται δια ζώσης ή/και με μεθόδους και μέσα ασύγχρο-
νης ή/και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω 
τηλεκπαίδευσης. Με απόφαση Αρχηγού του Π.Σ., καθο-
ρίζεται η ημερομηνία παρουσίασης στην Πυροσβεστική 
Ακαδημία για την έναρξη της εκπαίδευσης, ενώ όσοι δεν 
παρουσιασθούν κατά την ημερομηνία αυτή, θεωρούνται 
αυτοδίκαια ότι παραιτούνται του σχετικού δικαιώματος 
επανερχόμενοι στην πρότερη υπηρεσιακή κατάστασή 
τους, εκτός αν η μη έγκαιρη προσέλευσή τους οφείλεται 
αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Το δικαιολο-
γημένο ή αδικαιολόγητο της καθυστέρησης κρίνεται σε 
κάθε περίπτωση από τον Αρχηγό του Π.Σ. Σε περίπτωση 
που κατά την παρουσίαση στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών 
διαπιστωθεί η κυοφορία επιτυχούσας πυροσβεστικής 
υπαλλήλου, αυτή εξέρχεται της Σχολής και καλείται 
για επαναφοίτηση στην μετά τον τοκετό εκπαιδευτι-
κή σειρά. Εξερχόμενη επιτυχώς, εντάσσεται στην ίδια 
επετηρίδα Αρχιπυροσβεστών της εκπαιδευτικής σειράς 
που ήταν επιτυχούσα. Στην περίπτωση που, καλούμενη 
στην επόμενη σειρά, συντρέχει νέα κύηση, εισάγεται για 
φοίτηση στη Σχολή, το αργότερο την αμέσως επόμενη 
εκπαιδευτική περίοδο, εφόσον κριθεί ικανή, σύμφωνα 
με τα ανωτέρω. Μετά την αποφοίτησή της εντάσσεται, 

ανάλογα με τη βαθμολογία της, στον πίνακα αυτών με 
τους οποίους αποφοιτά μαζί. Αντίστοιχα ρυθμίζεται και 
η περίπτωση επιτυχόντος πυροσβεστικού υπαλλήλου, 
στον οποίο συντρέχει αδυναμία παρουσίασης για συ-
γκυριακούς λόγους υγείας.

3. Με αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. 
που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, διαγράφο-
νται από τον πίνακα επιτυχόντων οι υποψήφιοι που 
παραιτούνται πριν από την είσοδό τους στη Σχολή. Ως 
παραίτηση θεωρείται και η μη παρουσίασή τους στη 
Σχολή. Παραίτηση εισακτέου δεν ανακαλείται.

4. Για την αντικατάσταση των ανωτέρω ή όσων θέσεων 
κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο μέσα στον πρώτο μήνα 
από την παρουσίαση, ο Αρχηγός του Π.Σ. καλεί προς 
παρουσίαση ισάριθμους υποψηφίους και συγκεκριμένα 
τους πρώτους επιλαχόντες, κατά τη σειρά βαθμολογίας, 
από τον πίνακα επιλαχόντων.

5. Σε περίπτωση που υποψήφιοι μετά τις γραπτές ει-
σαγωγικές εξετάσεις ισοβαθμούν, η σειρά καθορίζεται 
με βάση την βαθμολογία που έλαβαν στο μάθημα «Πυ-
ροσβεστική Τέχνη». Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, 
η σειρά καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται με 
μέριμνα της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Α.Π.Σ., 
παρουσία των ενδιαφερόμενων.

6. Οι επιτυχόντες είναι δυνατόν να εισαχθούν τμημα-
τικά προς φοίτηση στην οικεία Σχολή. Στην περίπτωση 
αυτή ο αριθμός των προς φοίτηση επιτυχόντων καθώς 
και ο τρόπος εισαγωγής τους ορίζεται στην προκήρυξη.

7. Οι επιτυχόντες που προσλήφθηκαν στο Π.Σ. σύμφω-
να με τις διατάξεις του π.δ 44/2016 (Α’ 68) ονομάζονται 
Αρχιπυροσβέστες ταυτόχρονα με τους ανωτέρω και το-
ποθετούνται ιεραρχικά μετά τον τελευταίο αποφοιτήσα-
ντα από την ως άνω Σχολή, βάσει της σειράς επιτυχίας 
που είχαν μεταξύ τους στις εξετάσεις που προηγήθηκαν. 
Ομοίως, Πυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων, ονομάζο-
νται Αρχιπυροσβέστες Ειδικών καθηκόντων ταυτόχρονα 
με τους ανωτέρω, βάσει της μεταξύ τους σειράς επιτυχίας 
στις εισαγωγικές εξετάσεις που προηγήθηκαν, δίχως να 
εισέρχονται στη σχολή για εκπαίδευση.

8. Σπουδαστής της Σχολής Αρχιπυροσβεστών που 
για οποιοδήποτε λόγο παραιτείται ή αποβάλλεται της 
Σχολής επιστρέφει στην πρότερη υπηρεσιακή του κα-
τάσταση.

Άρθρο 10 
Εκπαίδευση στη Σχολή

1. Κατά τη φοίτηση στη Σχολή οι Δόκιμοι Αρχιπυ-
ροσβέστες Γενικών Καθηκόντων διδάσκονται και αξι-
ολογούνται, με βαθμό, στα μαθήματα: Πυροσβεστική 
Τακτική- Στρατηγική, Γεωπληροφορική GIS - ENGAGE, 
Νομοθεσία Πυρασφάλειας, Συστήματα Πυροπροστα-
σίας, Εφαρμοσμένη Πυροσβεστική Ανακριτική, Πυρο-
σβεστική Νομοθεσία, Πυροσβεστική Εξάσκηση, Συ-
μπεριφορά και Αντοχή υλικών στη φωτιά, Χημεία της 
καύσης - Πυρκαγιές καυσίμων, Ποινικό Δίκαιο- Ποινική 
Δικονομία. Η διδακτέα ύλη καθορίζεται από τον Οδηγό 
Σπουδών της οικείας Σχολής. Οι καθηγητές επιλέγονται 
από το ήδη ορισθέν διδακτικό προσωπικό των Σχολών 
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
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2. Με σκοπό την πρακτική εκπαίδευσή τους, οι Δόκιμοι 
δύναται να διατίθενται σε Σταθμούς και Υπηρεσίες για 
εκτέλεση υπηρεσίας, σε περίπτωση που υπηρεσιακές 
ανάγκες το επιβάλλουν. Για τη διάθεσή τους αυτή, κατά 
τη διάρκεια της εκπαίδευσης, δεν δικαιούνται εκτός 
έδρας ή άλλη αποζημίωση.

3. Για την αποφοίτησή τους οι Δόκιμοι Αρχιπυροσβέ-
στες υποβάλλονται σε εξιτήριες εξετάσεις που καθορί-
ζουν τη μετέπειτα ιεραρχία τους και διενεργούνται το 
τελευταίο δεκαήμερο της εκπαιδευτικής περιόδου, κατά 
τον τρόπο και τη διαδικασία που προβλέπεται για τις 
αντίστοιχες εξετάσεις των Δόκιμων Ανθυποπυραγών 
παραγωγικής σχολής.

4. Δόκιμος ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο δεν πα-
ρακολούθησε την θεωρητική εκπαίδευση για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο του 1/4 αυτής, χάνει το δικαίωμα 

συμμετοχής στις εξιτήριες εξετάσεις και αποβάλλεται 
εκ της Σχολής, εκτός αν η μη παρακολούθησή της οφεί-
λεται σε διάθεσή του προς εξυπηρέτηση υπηρεσιακών 
αναγκών.

Άρθρο 11 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2022

O Υφυπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ   
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*02035330807220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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