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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 21633 οικ. Φ.109.1
Εισαγωγή και φοίτηση Πυραγών, Πυράρχων Γενικών Καθηκόντων και ιδιωτών που κατατάχθηκαν
ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων της παρ. 21 του άρθρου 39 του ν. 4662/2020
(Α’ 27) στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 21 του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του
Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27).
β. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα π.δ. 63/2005 Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
γ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159).
δ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
ε. της υπό στοιχεία ΓΔΟYΕΣ/1/4/945/15.3.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη» (Υ.Ο.Δ.Δ. 183).
2. Την υπό στοιχεία 1691/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/17.5.2021
εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Γενικής Γραμματείας Πολιτικής

Αρ. Φύλλου 2069

Προστασίας, σύμφωνα με την οποία εκτιμάται ότι δεν
προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων του Ειδικού Φορέα
1047.202.0000000 «Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας», αποφασίζουμε:
Κεφάλαιο Α’
«Εισαγωγή Πυραγών και Πυράρχων
Γενικών Καθηκόντων στη Σχολή Επαγγελματικής
Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας»
Άρθρο 1
Εισαγωγή - Διάρκεια
1. Στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης
Επιτελών - Στελεχών (ΣΕΜΕΠΣ) της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας εισάγονται Πυραγοί και Πύραρχοι Γενικών
Καθηκόντων, απόφοιτοι παραγωγικής Σχολής Αξιωματικών, για μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση στο πλαίσιο της Διά Βίου μάθησης, με σκοπό
τη διαρκή ενημέρωση σε σύγχρονα πυροσβεστικά
θέματα και προβλήματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στα καθήκοντά τους.
2. Οι ανωτέρω, καλούνται για φοίτηση στη Σχολή κατά
σειρά αρχαιότητας στον αντίστοιχο βαθμό, εφόσον δε
συντρέχουν προϋποθέσεις αυτεπάγγελτης αποστρατείας
κατά τις κρίσεις του επόμενου έτους.
3. Οι Αξιωματικοί που καλούνται για φοίτηση πρέπει
να βρίσκονται στην κατάσταση της ενέργειας κατά την
έννοια του άρθρου 103 του ν. 4662/2020. Κατ’ εξαίρεση,
όσον αφορά στους Πυραγούς, καλούνται και όσοι βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.
Άρθρο 2
Εκπαίδευση
1. Η φοίτηση στη Σχολή πραγματοποιείται είτε με φυσική παρουσία είτε με μεθόδους και μέσα ασύγχρονης ή/
και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς και με συνδυασμό
των ως άνω εκπαιδευτικών μεθόδων.
2. Κατά τη φοίτηση στη Σχολή οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται και βαθμολογούνται σε γνωστικά αντικείμενα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό πρόγραμμα
σπουδών.
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3. Για την αποφοίτησή τους υποβάλλονται σε εξιτήριες
εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται κατά τα οριζόμενα
στον αντίστοιχο Κανονισμό σπουδών.
4. Οι καθηγητές της ανωτέρω Σχολής για τα Τμήματα
Πυραγών και Πυράρχων επιλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 4662/2020.
Άρθρο 3
Φοίτηση
1. Οι εισακτέοι Πυραγοί φοιτούν στη Σχολή για έξι (6)
μήνες και οι Πύραρχοι για τρεις (3) μήνες. Μετά την ευδόκιμη αποφοίτησή τους, απονέμεται αντίστοιχο δίπλωμα.
2. Σε περίπτωση που κατά την παρουσίαση στη Σχολή
ή κατά τη διάρκεια της φοίτησης σε αυτή, διαπιστωθεί
η κυοφορία εκπαιδευομένης, αυτή δύναται να διακόψει
τη φοίτηση, οπότε και καλείται για επαναφοίτηση στην
επόμενη εκπαιδευτική σειρά, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 1.
Κεφάλαιο Β’
«Εισαγωγή Ιδιωτών Ειδικών Καθηκόντων
στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης
Επιτελών - Στελεχών της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας»
Άρθρο 4
Εισαγωγή - Διάρκεια
1. Στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών (ΣΕΜΕΠΣ) της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
εισάγονται για εκπαίδευση και επιμόρφωση σε πυροσβεστικά θέματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, ιδιώτες
που προσλαμβάνονται ως πυροσβεστικό προσωπικό
Ειδικών Καθηκόντων, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στα καθήκοντά τους.
2. Οι εισακτέοι φοιτούν στη Σχολή για τέσσερις (4) μή-

Τεύχος B’ 2069/20.05.2021

νες και μετά την ευδόκιμη αποφοίτησή τους, τους απονέμεται αντίστοιχο δίπλωμα Επαγγελματικής Επάρκειας
Αξιωματικού.
Άρθρο 5
Εκπαίδευση
1. Η φοίτηση στη Σχολή πραγματοποιείται είτε με φυσική παρουσία είτε με μεθόδους και μέσα ασύγχρονης ή
και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς και με συνδυασμό
των ως άνω εκπαιδευτικών μεθόδων.
2. Κατά τη φοίτηση στη Σχολή οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται και βαθμολογούνται σε γνωστικά αντικείμενα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό πρόγραμμα
σπουδών.
3. Για την αποφοίτησή τους οι εκπαιδευόμενοι υποβάλλονται σε εξιτήριες εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται
κατά τα οριζόμενα στον αντίστοιχο Κανονισμό σπουδών
και καθορίζουν τη μετέπειτα ανά ειδικότητα ιεραρχία
τους.
4. Οι καθηγητές επιλέγονται από το ήδη ορισθέν διδακτικό προσωπικό των Σχολών της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαΐου 2021
Ο Γενικός Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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