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Τροποποίηση του π.δ.  17/2022 «Προσόντα, 

προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορί-

ες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή 

σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών και φοι-

τητών στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστι-

κής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε 

πανελλαδικό επίπεδο» (Α’ 53).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
   1. Τις διατάξεις:
α) της περ. η της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 

«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’  152), 
όπως ισχύει,

β) της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 «Ανα-
διάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, 
σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 41),

γ) του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανι-
σμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, 
αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ-
στασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολι-
τικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 27), όπως ισχύει.

2. Την 1/13.09.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο 
Τουρνά» (Β’ 4215).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), και το γεγονός ότι από 
τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Ειδι-
κού Φορέα «Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας», 
όπως προκύπτει από την 230/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ/04.01.2023 
εισήγηση του Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του 
Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

4. Την 39/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας.

Με πρόταση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το άρθρο 3 του π.δ. 17/2022 (Α’ 53) αντικαθίσταται 

ως ακολούθως:

«Άρθρο 3
Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι για τη Σχολή Αξιωματικών, εφόσον 
διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις, 
δύναται να ενταχθούν, κατόπιν δήλωσής τους, σε μία 
τουλάχιστον από τις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες: 

α) Ειδική κατηγορία Α’, η οποία καταλαμβάνει το 3% 
των θέσεων της γενικής κατηγορίας και δικαίωμα έντα-
ξης έχουν οι γονείς και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών.

β) Ειδική κατηγορία Β’, η οποία καταλαμβάνει το 2% 
των θέσεων της γενικής κατηγορίας και δικαίωμα έντα-
ξης έχουν οι γονείς και τα τέκνα τρίτεκνων οικογενειών.

γ) Ειδική κατηγορία Γ’, η οποία καταλαμβάνει το 7% των 
θέσεων της γενικής κατηγορίας και δικαίωμα ένταξης 
έχουν οι εν ενεργεία ή σε αναστολή Εθελοντές Πυρο-
σβέστες Π.Σ. που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική 
πραγματική εθελοντική υπηρεσία.

δ) Ειδική κατηγορία Δ’, η οποία καταλαμβάνει το 3% 
των θέσεων της γενικής κατηγορίας και δικαίωμα έντα-
ξης έχουν τα τέκνα και αδερφοί του προσωπικού του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που απεβίωσαν κατά την 
εκτέλεση της υπηρεσίας πρόδηλα και αναμφισβήτητα 
ένεκα αυτής, και τα τέκνα και αδερφοί αναπήρων του 
προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουν 
υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας 
πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα της υπηρεσίας.

2. Οι υποψήφιοι για τη Σχολή Πυροσβεστών, εφόσον 
διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις, 
δύναται να ενταχθούν, κατόπιν δήλωσής τους, σε μία 
τουλάχιστον από τις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες: 

α) Ειδική κατηγορία Α’, η οποία καταλαμβάνει το 3% 
των θέσεων της γενικής κατηγορίας και δικαίωμα έντα-
ξης έχουν οι γονείς και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών.

β) Ειδική κατηγορία Β’, η οποία καταλαμβάνει το 2% 
των θέσεων της γενικής κατηγορίας και δικαίωμα έντα-
ξης έχουν οι γονείς και τα τέκνα τρίτεκνων οικογενειών.
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γ) Ειδική κατηγορία Γ’, η οποία καταλαμβάνει το 6% των 
θέσεων της γενικής κατηγορίας και δικαίωμα ένταξης 
έχουν οι εν ενεργεία ή σε αναστολή Εθελοντές Πυρο-
σβέστες Π.Σ. που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική 
πραγματική εθελοντική υπηρεσία.

δ) Ειδική κατηγορία Δ’, η οποία καταλαμβάνει το 3% 
των θέσεων της γενικής κατηγορίας και δικαίωμα έντα-
ξης έχουν τα τέκνα και αδερφοί του προσωπικού του 
Πυροσβεστικού Σώματος, που απεβίωσαν κατά την 
εκτέλεση της υπηρεσίας πρόδηλα και αναμφισβήτητα 
ένεκα αυτής, και τα τέκνα και αδερφοί αναπήρων του 
προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουν 
υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας 
πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα της υπηρεσίας.

ε) Ειδική κατηγορία Ε’, η οποία καταλαμβάνει το 1% 
των θέσεων της γενικής κατηγορίας και δικαίωμα έντα-
ξης έχουν Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονό-
τητας της Θράκης.

3. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισ-
σότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται 
στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων 
ειδικής κατηγορίας δεν καλυφθεί, αυτός καλύπτεται από 
υποψήφιους της αντίστοιχης γενικής κατηγορίας. Οι κε-
νές θέσεις δεν συμπληρώνονται από υποψηφίους άλλης 
ειδικής κατηγορίας.

4. Όσοι υποψήφιοι εντάσσονται σε περισσότερες από 
μία ειδικές κατηγορίες κατά την επιλογή αυτών ως επιτυ-
χόντων και για τον προσδιορισμό της ειδικής κατηγορίας 
βάσει της οποίας πραγματοποιείται η εισαγωγή τους, 
λαμβάνεται υπόψη ότι η ειδική κατηγορία Α’ προτάσσε-
ται των κατηγοριών Β’, Γ’, Δ’ και Ε’, η Β’ προτάσσεται των 
κατηγοριών Γ’, Δ’ και Ε’, η κατηγορία Γ’ προτάσσεται της 
κατηγορίας Δ’ και Ε’ και η κατηγορία Δ’ προτάσσεται της 
κατηγορίας Ε’.

5. Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που 
απαιτείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τυχόν 
κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογ-
γυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε δια-
φορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοι-
πο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από 
υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.»

Άρθρο 2
Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 17/2022 προστίθε-

ται περ. ε ως εξής:
«ε) Οι Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότη-

τας της Θράκης, βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, 
Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι 
εγγεγραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο 
άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του 
συγκεκριμένου Δήμου να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν 
σε αυτόν από Δήμο των ανωτέρω τριών (3) Νομών.»

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προ-
στασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος διατάγματος.

  Αθήνα, 2 Μαρτίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

O Υφυπουργός
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *01000470203230002*


		2023-03-03T00:40:39+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




