
 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση θέσεων προκήρυξης Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη 
Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 
2022 – 2023». 

Ο 
Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος 

 
Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις:  

α. Του άρθρου 39 του ν. 4662/20 «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 2 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 188).  

γ. Του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) 

και του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής 

ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).  

δ. Του π.δ. 17/2022 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και 

διαδικασία για την εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών και στη φοιτητών στη Σχολή 

Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό 

επίπεδο» (Α΄53). 

ε. Του π.δ. 70/2021 (Α΄161) «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, 

μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

στ. Του π.δ. 71/2021 (Α΄162) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού».  

ζ. Tης υπ’ αριθ. 50/04-11-2021 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ 33/2006) «Έγκριση 

προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022», η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ. 

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ. 21609 από 17-11-2021 έγγραφο. 

η. Της υπ’ αριθ. 20866 οικ. Φ.109.1/08-06-2022 (Β΄2989) Απόφασης των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης 

και Πολιτικής Προστασίας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός αριθμού 

εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 

με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2021-2022 και με 

κατατακτήριες εξετάσεις», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 45846 οικ. Φ.109.1 απόφαση (Β’ 

3979). 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ 
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Τμ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Ταχ. Δνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39 
Τ.Κ. 15123 Μαρούσι 
Email: aps.diap.aap@psnet.gr 
Αρ. Πρωτ.: 46955 οικ. Φ.300.1 

 
 
 

Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2022 
 
 
 

ΠΡΟΣ: Ως ο Πίνακας Αποδεκτών 
 
 

«ΑΠΟΦΑΣΗ» 

mailto:aps.diap.aap@psnet.gr


θ. Της υπ’ αριθ. 20867 οικ. Φ.109.1/08-06-2022 (Β΄2988) Απόφασης των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης 

και Πολιτικής Προστασίας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός αριθμού 

εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 

με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2021-2022»., όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 45847 οικ. Φ.109.1 απόφαση (Β’ 3979). 

ι. Της υπ’ αριθ. 17111 οικ. Φ.300.2/16-03-2022 (ΑΔΑ: ΡΒΔΦ46ΝΠΙΘ-6ΞΡ) Απόφασης Αρχηγού ΠΣ 

«Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη 

Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό 

επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023», όπως συμπληρώθηκε από την υπ’ αριθ. 37049 οικ. Φ. 

300.1/15-06-2021 Απόφαση Α.Π.Σ. «Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή 

φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής 

Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023». 

ια. Του υπ’ αριθ. Φ.251/89143/Α5/19-05-2022 εγγράφου της Διεύθυνσης Εξετάσεων και 

Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Ιβ. Της υπ’ αριθ. Φ. 253.1/89660/Α/1907-2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

«Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ. 253.1/55071/Α5/13.05.2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων “Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και στις 

Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-

2023” (Β’ 2370» (B’ 3798). 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω (η) και (θ) σχετικών: 
1. Η υποπαράγραφος δα’ της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 20866 οικ. 
Φ.109.1/08-06-2022 (Β΄2989) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αριθμού εισακτέων 
για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με 
το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2021-2022 και με 
κατατακτήριες εξετάσεις» τροποποιείται ως εξής:  

«δα) Δύο (2) θέσεις, για την απόδοση ποσοστού 10%, θα καλυφθούν από υποψήφιους 
ιδιώτες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, 
προηγούμενων ετών σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά 
το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο 
προηγούμενα έτη (2020, 2021), ως ακολούθως:  

Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2021 σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) 
θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2020, σε ποσοστό 40%, ήτοι μια 
(1) θέση (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ).» 

 
2. α. Η υποπαράγραφος βα’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 20867 οικ. 
Φ.109.1/08-06-2022 (Β΄2988) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αριθμού εισακτέων 
για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με 
το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2021-2022» 
τροποποιείται ως εξής: 

«βα) Δεκαέξι (16) θέσεις για την απόδοση του ποσοστού 10%, θα καλυφθούν από 
υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, 
προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος 
(χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2020, 
2021), ως ακολούθως:  



Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2021, σε ποσοστό 60%, ήτοι δέκα (10) 
θέσεις και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2020, σε ποσοστό 40%, ήτοι έξι 
(6) θέσεις.  

Ειδικότερα, το ποσοστό 40% (6 θέσεις) για υποψηφίους που απέκτησαν βεβαίωση 
συμμετοχής το 2020 κατανέμεται ως εξής: ποσοστό 12,88% αποδίδεται στους υποψηφίους 
που συμμετείχαν με το Παλαιό Σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων, ήτοι μία (1) θέση, και 
οι λοιπές πέντε (5) θέσεις αποδίδονται στους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν με το Νέο 
Σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων».  

β. Η υποπαράγραφος βα’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 20867 οικ. 
Φ.109.1/08-06-2022 (Β΄2988) κοινής υπουργικής απόφασης, καταργείται.  

γ. Ο πίνακας της περ. γ’ της παρ. 7 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 20867 οικ. Φ.109.1/08-06-2022 
(Β΄2988) κοινής υπουργικής απόφασης, τροποποιείται ως εξής:  
 

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2020: 
 

Γενικής Κατηγορίας: (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 5 

Α’ ειδικής κατηγορίας: 0 

Β’ ειδικής κατηγορίας: 0 

Γ’ ειδικής κατηγορίας: 0 

Γενικής Κατηγορίας: (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 1 

ΣΥΝΟΛΟ: 6 

 
3. Η παρούσα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναρτάται στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr . 

 
  Ο Αρχηγός 

Αλέξιος Χρ. Ράπανος 
Αντιστράτηγος ΠΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

Α/Α ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  

1 Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 

 
2 

Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων (info@gscp.gr) 
Γραφείο κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη 

3 Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας  (generalsecretary@gscp.gr) 
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (με την Εγκύκλιο 54/Α.Π.Σ.) 

4 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) 

5 Υπουργείο Εσωτερικών (Προς ενημέρωση όλων των περιφερειών) (info@ypes.gr) 

6 Υπουργείο Υγείας 

7 Υπουργείο Εξωτερικών (για ενημέρωση των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στο 
εξωτερικό) (st1gram@mfa.gr) 

8 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(grafeiotypou@yeka.gr) 

9 Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (για διανομή στα κατά τόπους γραφεία 
Ο.Α.Ε.Δ.) (b2@oaed.gr) 

10 Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (hndgset@gmail.com) 

11 Αρχηγείο ΕΛΑΣ / Δνση Αστυνομικού Προσωπικού (kepik@astynomia.gr) 

12 Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ / Κλάδος Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Δνση 
Εκπαίδευσης προσωπικού (contact@yna.gov.gr) 

13 Όλες οι Υπηρεσίες του Σώματος (με την Εγκύκλιο/54 Α.Π.Σ.) 
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