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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
« Α Π Ο Φ Α Σ Η»

«Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στη
Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των
εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2019-2020»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Την παρ. 13.δ΄ του άρθρου 39 του ν. 4662/20 (Α΄27) «Εθνικός Μηχανισμός
Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού
πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες
διατάξεις».
β.
Του π.δ. 44/2016 (Α΄68) «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης,
κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή
Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και άλλες διατάξεις».
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
δ. Του ν. 4186/2013 (Α΄193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ε.
Του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των
αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
στ. Των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
ζ. Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
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η. Του π.δ 101/2012 (Α΄167) «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώματος στη Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007».
θ. Του π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
ι. Του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ια. Του π.δ. 37/2020 (Α΄65) «Διορισμός Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη».
ιβ. Της υπ΄ αριθ. Υ2/9-7-2019 (Β΄2901) Απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση
θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
ιγ. Της υπ΄αριθ. 340/26-7-2019 (Β΄3051) Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη».
ιδ. Της υπ΄ αριθ. 1673/27-03-2020 (Β΄1070) Απόφασης Πρωθυπουργού και
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά».
ιε. Της υπ’ αριθ. 10490 οικ. Φ.109.1/14-05-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
(Β΄1872) Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
«Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσοστού, θέσεων, επί του συνολικού αριθμού
εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών, υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές
πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παρ. 1
του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς
και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των
Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις
από το κοινό ειδικό ποσοστό».
ιστ. Της υπ΄ αριθ. Φ.253.1/67067/Α5/02-06-2020 Απόφαση Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Συμπλήρωση της υπ’ αρ. Φ.253.1/56061/Α5/ 14-5-2020
υπουργικής απόφασης με θέμα: Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών
στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2020-2021 (Β΄ 1853)» (Β’ 2221).
ιζ. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./61/10029 από 21-05-2020
Απόφασης Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 «Έγκριση για την κίνηση των
διαδικασιών πρόσληψης επτακοσίων τριάντα (730) Δοκίμων Αστυφυλάκων και
εβδομήντα (70) Δοκίμων Υπαστυνόμων στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας,
καθώς και εκατόν τριάντα τριών (133) Δόκιμων Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών)
Γενικών Καθηκόντων για τη Σχολή Ανθυποπυραγών και Δόκιμων Πυροσβεστών
Γενικών Καθηκόντων για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, από
ιδιώτες, επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους
2020-2021 (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη)».
ιη. Την από 9-6-2020 Εισηγητική Έκθεση κ. Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/19516/18-5-2020 έγγραφο της ΔΠΓΚ του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους.
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3. Την υπ’ αριθ. 32363Φ.514.2/5-6-2020 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης και την υπ’
αριθ. 29475Φ514.2/26-5-2020 έκθεση οικονομικής επιβάρυνσης
4. Της υπ’ αριθ. πρωτ. 8000/1/2020/64-α’/19-6-2020 εισήγησης της Διεύθυνσης
Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού
Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τις
δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας για το οικονομικό έτος 2020
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 348.408,14€, για το οικονομικό έτος 2021
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 615.513,01€, για το οικονομικό έτος 2022
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 670.850,13€, για το οικονομικό έτος 2023
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 1.951.307,01€ και για το οικονομικό έτος
2024 προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 2.147.101,51€. Η προαναφερόμενη
δαπάνη θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του π/υ εξόδων του Ε.Φ.
1047.202.0000000 «Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας» ΑΛΕ 2120101012,
2120122010, 2120114010, 2120204010, 2120205010, 2190201097, 2190201098,
2190202899 και 2410902001 έτους 2020 και στοιχεί στους στόχους και τις
δεσμεύσεις του εγκριθέντος με το ν. 4549/2018 Μεσοπροθέσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022. Για τα επόμενα οικονομικά έτη, πέραν
του ΜΠΔΣ, η συνολική δαπάνη θα προϋπολογίζεται εντός των ορίων αυτού.

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων
1. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ύστερα από συμμετοχή τους
στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2019-2020
καθορίζεται σε εκατόν τρείς (103).
α) Από τον ανωτέρω αριθμό εισακτέων, ποσοστό 5%, ήτοι πέντε (5) θέσεις θα
καλυφθεί από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ. που λαμβάνουν μέρος στις ειδικές
πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παρ. 1
του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς
και των υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των
Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις
από το ανωτέρω ποσοστό. Από τον αριθμό αυτό:
αα) Μια (1) θέση, για την απόδοση ποσοστού 10%, θα καλυφθεί από
υποψήφιους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα, προηγούμενων ετών, σε εθνικό
επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος
(ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο
προηγούμενα έτη (2018, 2019), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση
συμμετοχής το έτος 2019, σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους
απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν
(0) θέσεις.
3

ΑΔΑ: Ω9Ζ246ΜΤΛΒ-Υ0Ζ

αβ) Οι υπόλοιπες τέσσερις (4) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους που
λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ), το
τρέχον σχολικό έτος.
β) Οι υπόλοιπες θέσεις, ήτοι ενενήντα οκτώ (98), θα καλυφθούν ως εξής:
βα) Δέκα (10) 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 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν
βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2018, 2019), ως ακολούθως:
Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2019, σε ποσοστό 60%,
ήτοι έξι (6) θέσεις και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2018,
σε ποσοστό 40%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις.
ββ) Οι υπόλοιπες ογδόντα οκτώ (88) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους που
εξετάζονται στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε
πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: i. με το
σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019 / ΠΑΛΑΙΟ σύστημα και ii. με
το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019−2020 / ΝΕΟ σύστημα) κατά το
τρέχον σχολικό έτος. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως ακολούθως:
ββα) Οκτώ (8) θέσεις, ήτοι ποσοστό θέσεων 9,51%, θα καλυφθούν από
υποψήφιους ιδιώτες που επέλεξαν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές
εξετάσεις του σχολικού έτους 2019 – 2020 (με το σύστημα που ίσχυσε το
σχολικό έτος 2018−2019 / ΠΑΛΑΙΟ σύστημα).
βββ) Οι υπόλοιπες ογδόντα (80) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους ιδιώτες
που επέλεξαν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού
έτους 2019 – 2020 (με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019−2020 /
ΝΕΟ σύστημα).
2. Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων όπως καθορίστηκαν
αναλυτικά σε κάθε μία από τις ανωτέρω παραγράφους 1αα, 1αβ, 1βα, 1ββα και
1βββ, ποσοστό 3% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών των
παρ. 1.α. έως 1.δ. (Α΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄68),
ποσοστό 5% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1.ε.
(Β΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄68) και ποσοστό 2%
προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1.στ. (Γ΄ ειδική
κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄68).
Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ’ εφαρμογή της
παρούσας, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5
στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική
περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που
4
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προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές
κατηγορίες.
3. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές
κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός
εισακτέων των ειδικών κατηγοριών Β΄ ή Γ΄ δεν καλυφθεί, αυτός
συμπληρώνεται από υποψήφιους της Α΄ ειδικής κατηγορίας. Εάν ο αριθμός
εισακτέων της ειδικής κατηγορίας Α΄ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από
υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Β΄ και ελλείψει αυτών από υποψηφίους της
ειδικής κατηγορίας Γ΄. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης αριθμού εισακτέων
σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθμός αυτός καλύπτεται από
υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.
4. Σε περίπτωση μη κάλυψης του αριθμού εισακτέων από τη γενική κατηγορία
με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018−2019 / ΠΑΛΑΙΟ σύστημα, ο
αριθμός αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας με το
σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2019−2020 / ΝΕΟ σύστημα.
5. Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με
τη γενική κατηγορία στην οποία διαγωνίζονται και εφόσον δεν συγκεντρώνουν
τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην Σχολή, κρίνονται με την
αντίστοιχη ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται. Αν ένας υποψήφιος
υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες τότε κρίνεται κατά τη
σειρά αναγραφής αυτών στο άρθρο 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄68).
6. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ως ακολούθως:
Α) Υποψήφιοι ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι εξετάσθηκαν στα μαθήματα προηγούμενων
ετών, σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το
τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα
δύο προηγούμενα έτη (2019, 2018):
Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2019:
α) Γενικής Κατηγορίας:

1

β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ:

1

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2018:
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α) Γενικής Κατηγορίας:

0

β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας:

0

δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας:

0

ΣΥΝΟΛΟ:

0

Β) Υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ. κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ):
α) Γενικής Κατηγορίας:

4

β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ:

4

Γ) Υποψήφιοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων
Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες
εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν
βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2019, 2018):
Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2019:
α) Γενικής Κατηγορίας: 6
β) Α' ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β' ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ' ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ:

6

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2018:
α) Γενικής Κατηγορίας: 4
β) Α' ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β' ειδικής κατηγορίας: 0
6
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δ) Γ' ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ:

4

Δ) Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄
τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο
κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ με το σύστημα που ίσχυσε το
σχολικό έτος 2018−2019 / ΠΑΛΑΙΟ σύστημα):
α) Γενικής Κατηγορίας:

8

β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 0
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 0
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ:

8

Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης
Ημερήσιου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το
τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό
έτος 2019−2020 / ΝΕΟ σύστημα):
α) Γενικής Κατηγορίας: 72
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 2
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 4
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 2
ΣΥΝΟΛΟ:

80
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
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