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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Βασική στρατιωτική εκπαίδευση των εισερχόμενων με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο Δοκίμων στις Σχολές Αξιωματικών και
Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.253/128314/Β6/2002
(Β’ 1538) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει.

3

Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 24750 οικ. Φ.109.1
(1)
Βασική στρατιωτική εκπαίδευση των εισερχόμενων με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο Δοκίμων στις Σχολές Αξιωματικών και
Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 14α 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 Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 27).
β. Των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
δ. Του ΣΚ 20-1 «Γενικός Κανονισμός Υπηρεσίας Στρατού Ξηράς», ο οποίος κυρώθηκε με το π.δ. 130/1984
(Α΄ 42).
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ε. Του ΣΚ 20-2 «Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
των Στρατευμάτων», ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αρ.
Φ.073.114/2/485813/Σ.99/06 Μαρ 2017/ΓΕΣ/ΔΟΡ.
στ. Του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας, ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’ αρ. Φ. 120/01/510313/Σ.94 απόφαση
Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
ζ. Του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού
Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).
η. Tου π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄159).
θ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
ι. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
ια. Της υπ’ αρ. 1673/27-03-2020 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του
Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β΄1070).
ιβ. Της υπ’ αρ. 247153α/9-08-2019 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη
Στεφανή» (Β΄ 3181).
ιγ. Της υπ’ αρ. 340/19-7-2019 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
ιδ. Το υπ’ αρ. 26469 Φ. 514.2/11-05-2020 έγγραφο του
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Την υπ’ αρ. 8000/1/2020/52-α΄/14-05-2020 εισήγηση
της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη από την οποία προκύπτει ότι για το οικονομικό έτος 2020 και για κάθε ένα
από τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλούνται δαπάνες
συνολικού ύψους 161.364,00€, ανά έτος, σε βάρος των
πιστώσεων του Π/Υ εξόδων, του Ε.Φ. 1047-202- 0000000
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«Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας», οι οποίες
δεν αποτελούν πρόσθετη δαπάνη, καθόσον έχουν ήδη
προϋπολογιστεί με την υπ’ αρ. 9498/οικ./Φ. 109.1/2016
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2743) και ως εκ τούτου
δεν υπερβαίνουν τα δεσμευτικά όρια του ν. 4549/2018
(Α΄ 105) Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και αντιμετωπίζονται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων
του Ε.Φ. 147-202-0000000 «Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υπόχρεοι για βασική στρατιωτική εκπαίδευση
1. Οι άνδρες και γυναίκες που εισάγονται στις Σχολές
Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, μετά την επιλογή και κατάταξή τους,
υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση. Για
όσους εκ των ανωτέρω εισάγονται πριν εκπληρώσουν
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ο χρόνος φοίτησης
σε αυτές θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής
υποχρέωσης.
2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η κανονική
φοίτηση στην αντίστοιχη Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας διακοπεί οριστικά πριν την ολοκλήρωσή της και
την αποφοίτηση από αυτήν, τότε ο αποχωρήσας υπέχει
υποχρέωση εκπλήρωσης της στρατιωτικής του θητείας
εις ολόκληρο, σύμφωνα με τα ισχύοντα περί στρατολογίας των Ελλήνων.
Άρθρο 2
Τόπος, διάρκεια και προϋποθέσεις διεξαγωγής
της εκπαίδευσης
1. Οι επιτυχόντες με το σύστημα των εξετάσεων σε
πανελλαδικό επίπεδο Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και Δόκιμοι Πυροσβέστες υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική
εκπαίδευση, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) εβδομάδων,
στο Στρατό Ξηράς, διαιρούμενη σε δύο ισόχρονες εκπαιδευτικές ενότητες, Εκπαιδευτική Ενότητα Α΄ και Εκπαιδευτική Ενότητα Β΄, σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ της
παρούσας. Όσοι Δόκιμοι έχουν εκπληρώσει στρατιωτική
θητεία πριν την κατάταξή τους, απαλλάσσονται της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση διεξάγεται σε Κέντρο/α Εκπαίδευσης (ΚΕ) του Στρατού Ξηράς
(ΣΞ), με αντίστοιχη χρησιμοποίηση του υλικοτεχνικού
εξοπλισμού και μέσων αυτού. Το/α ΚΕ και η κατ’ έτος
ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης καθορίζεται στο
Μνημόνιο Συνεργασίας Εκπαίδευσης ΣΞ και ΠΣ. Για τη
διεξαγωγή της εκπαίδευσης, οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί
και Δόκιμοι Πυροσβέστες χρεώνονται και χρησιμοποιούν οπλισμό του ΣΞ.
2. Ως εκπαιδευτές χρησιμοποιούνται στελέχη του ΣΞ,
ενώ ως εκπαιδευτικά βοηθήματα χρησιμοποιούνται τα
αντίστοιχα στρατιωτικά εγχειρίδια και κανονισμοί.
3. Οι εκπαιδευόμενοι απαλλάσσονται από τις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις που διενεργούνται
στους νεοσύλλεκτους οπλίτες και συμμετέχουν μόνο στο
προβλεπόμενο και εφαρμοστέο πρόγραμμα προληπτι-
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κού εμβολιασμού καθώς και σε οποιαδήποτε προληπτική ή άλλης φύσεως υγειονομική δραστηριότητα κριθεί
αναγκαία από την αρμόδια Υπηρεσία του ΣΞ.
4. Για νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες, όπως και για
παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη
σωματική ικανότητα, αποφαίνεται κατά την κρίση της
η αρμόδια Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Πυροσβεστικού Σώματος.
Άρθρο 3
Οργανωτικά ζητήματα εκπαίδευσης
1. Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και Δόκιμοι Πυροσβέστες συνθέτουν ειδικούς και διακριτούς σχηματισμούς
εκπαιδευομένων (Διμοιρίες – Λόχους), δύνανται να φέρουν είτε τον προβλεπόμενο στρατιωτικό ιματισμό με
τα ειδικά διακριτικά επιρράματα του Πυροσβεστικού
Σώματος, είτε πυροσβεστικό ιματισμό, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Μνημόνιο Συνεργασίας Εκπαίδευσης ΣΞ
και Π.Σ., και εκπαιδεύονται - συμμετέχουν σε όλες τις
στρατιωτικές εκπαιδευτικές και λοιπές δραστηριότητες,
κατά τα ισχύοντα στα οικεία προγράμματα εκπαίδευσης.
2. Η εκπαίδευση, στα αντικείμενα του Παραρτήματος,
παρέχεται από τα αρμόδια, κατά περίπτωση, στρατιωτικά όργανα και οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται ανεξαιρέτως στους στρατιωτικούς και πυροσβεστικούς κανόνες
τάξης και πειθαρχίας.
3. Για κάθε εκπαιδευόμενο τηρείται από τα αρμόδια
όργανα του/των ΚΕ Ατομικός Φάκελος Εκπαίδευσης
(Α.Φ.Ε.), σύμφωνα με τα σχετικώς ισχύοντα στον ΣΞ, στον
οποίο καταγράφονται τα αντικείμενα εκπαίδευσης, οι
επιδόσεις του εκπαιδευόμενου στις βολές, στα θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα, τυχόν απουσίες, καθώς
και οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο. Μετά το πέρας
της εκπαίδευσης ο Α.Φ.Ε. διαβιβάζεται στην αντίστοιχη
Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Άρθρο 4
Διοικητικά ζητήματα - Επίβλεψη και
πειθαρχικός έλεγχος εκπαιδευόμενων
1. Τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης των Δοκίμων Ανθυποπυραγών και Δοκίμων Πυροσβεστών σε κάθε ΚΕ παρακολουθεί Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων του Π.Σ.
με αντίστοιχο αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από
την αρμόδια Διεύθυνση του Επιτελείου Π.Σ. Οι Αξιωματικοί αυτοί ορίζονται ως Διοικητές Λόχων και επί εικοσιτετραώρου βάσεως επικουρούνται κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους από αριθμητικά ανάλογο, σε σχέση
με τους εκπαιδευόμενους, πυροσβεστικό προσωπικό
Γενικών Καθηκόντων (Διμοιρίτες).
2. Οι Διοικητές Λόχων είναι αρμόδιοι ιδίως για την
επίβλεψη της πιστής εφαρμογής του προγράμματος
ωρών εκπαίδευσης και υπηρεσίας, τη ρύθμιση ειδικών
ζητημάτων που αφορούν στην πειθαρχία των εκπαιδευομένων, στην επίβλεψη των χώρων στρατωνισμού τους,
στην παρακολούθηση της ένταξης και προσαρμογής
τους, στην ενημέρωση από τη στρατιωτική διοίκηση
για ανακύπτοντα ειδικά θέματα ή προβλήματα και στη
διευθέτησή τους σε συνεργασία με τα αρμόδια στρατιω-
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τικά όργανα, στην τήρηση ειδικού αρχείου στρατιωτικής
εκπαίδευσης των Δοκίμων, στην άμεση ενημέρωση της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας για επείγοντα και ιδιαίτερης
φύσεως ζητήματα και στην υποβολή του ανωτέρω αρχείου με συνημμένη έκθεσή τους στη Διοίκηση της οικείας
Σχολής μετά το τέλος της εκπαίδευσης.
3. Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και Δόκιμοι Πυροσβέστες κατά την παραμονή και εκπαίδευση τους στο/α ΚΕ
του ΣΞ:
α. Ανήκουν στο πυροσβεστικό προσωπικό του Π.Σ. και
υπάγονται στην Πυροσβεστική Ακαδημία.
β. Υπόκεινται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στους
στρατιωτικούς και πυροσβεστικούς κανόνες τάξης που
επιβάλλονται για την ορθή και πλήρη εφαρμογή του
προγράμματος εκπαίδευσης και εκτελούν τις πάσης
φύσεως οδηγίες και διαταγές των εκπαιδευτών τους.
4. Για τα προκύπτοντα ζητήματα αντιπειθαρχικής συμπεριφοράς επί των προαναφερόμενων, οι εκπαιδευτές
ενημερώνουν άμεσα τους αρμοδίους Διοικητές Λόχων
και Διμοιρίτες του Π.Σ. οι οποίοι επιλαμβάνονται της
εφαρμογής των προβλεπομένων για την περίπτωση διατάξεων του πυροσβεστικού πειθαρχικού δικαίου.
Άρθρο 5
Εκπαιδευτικές δαπάνες Αποζημίωση εκπαιδευόμενων
1. Το συνολικό κόστος διεξαγωγής της παρεχόμενης
εκπαίδευσης, όπως αυτό εξειδικεύεται αρμοδίως από
τον ΣΞ, βαρύνει τον προϋπολογισμό του Π.Σ.
2. Κατά τον ανωτέρω χρόνο δεν καταβάλλεται από το
Γενικό Επιτελείο Στρατού στους Δόκιμους Ανθυποπυραγούς και Δόκιμους Πυροσβέστες η προβλεπόμενη για
τους στρατεύσιμους αποζημίωση.
3. Το κόστος θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας για κοστολόγηση υπηρεσιών προς τρίτους, τους πίνακες ανατίμησης υλικών και τον αριθμό
των εκπαιδευομένων.
4. Με το πέρας της εκπαίδευσης θα υπολογίζεται απολογιστικά και θα εκκαθαρίζεται το τελικό κόστος ανά
ΑΛΕ, σύμφωνα με τις πραγματικές πραγματοποιηθείσες
δαπάνες, με ευθύνη των αρμόδιων Διευθύνσεων του ΣΞ
και του Π.Σ.
Άρθρο 6
Μνημόνιο Συνεργασίας
Λοιπές τεχνικές και οργανωτικές λεπτομέρειες καθορίζονται από, επικαιροποιούμενο κατ’ έτος, Μνημόνιο
Συνεργασίας Εκπαίδευσης ΣΞ και Π.Σ., το οποίο υπογράφεται από Ανώτατο Αξιωματικό του ΓΕΣ, βαθμού Υποστρατήγου, με αρμοδιότητες σχετικές με την εκπαίδευση και από τον Επιτελάρχη Αρχηγείου Πυροσβεστικού
Σώματος.
Άρθρο 7
Ολοκλήρωση Εκπαίδευσης - Λοιπές Ρυθμίσεις
1. Με το πέρας της εκπαίδευσης στο/α ΚΕ απονέμονται τα προβλεπόμενα από το Μνημόνιο Συνεργασίας
αποφοιτήρια.
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2. Βασική στρατιωτική εκπαίδευση η οποία, για λόγους
ανωτέρας βίας, κύησης ή υγείας που προέκυψαν πριν ή
κατά το χρόνο αυτής, δεν κατέστη δυνατό να ξεκινήσει ή
είχε διάρκεια μικρότερη από το κατώτατο προβλεπόμενο στο Μνημόνιο Συνεργασίας χρονικό διάστημα, επαναλαμβάνεται στο σύνολό της και για μια μόνο φορά
κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος με την οικεία
σειρά επιτυχόντων στην αντίστοιχη Σχολή. Δόκιμος που
επαναλαμβάνει την βασική στρατιωτική εκπαίδευση
αποφοιτά κανονικά με την εκπαιδευτική σειρά κατάταξής του στην οικεία Σχολή. Τυχόν νέο πρόβλημα υγείας
ή ανωτέρας βίας που προκύψει σε επαναλαμβανόμενη
εκπαίδευση και καθιστά αδύνατη τη συνέχισή της για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το κατώτατο χρονικό
όριο που προβλέπεται από το Μνημόνιο Συνεργασίας,
συνιστά λόγο διακοπής της φοίτησης και αποβολής από
την οικεία Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
3. Δόκιμος ο οποίος κατατάσσεται ετεροχρονισμένα
ως επιλαχών και δεν δύναται να υποβληθεί στη βασική
στρατιωτική εκπαίδευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το κατώτατο χρονικό όριο που προβλέπεται από το Μνημόνιο Συνεργασίας, υποβάλλεται στην
ανωτέρω εκπαίδευση για πρώτη φορά κατά το αμέσως
επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Άρθρο 8
Εκπαίδευση απαλλασσόμενων από
τη βασική στρατιωτική εκπαίδευση
Οι απαλλασσόμενοι από τη βασική στρατιωτική εκπαίδευση φοιτούν σε ειδικό προπαρασκευαστικό τμήμα
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, όπου παρακολουθούν
εξειδικευμένο προκαταρκτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης,
ισόχρονης, της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, διάρκειας, προκειμένου να ενταχθούν και προσαρμοσθούν
στο πυροσβεστικό περιβάλλον και να αποκτήσουν βασικές προκαταρκτικές γνώσεις στο λειτουργικό πεδίο
διεξαγωγής του πυροσβεστικού έργου.
Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η
υπ’ αρ. 9498/οικ./Φ.109.1/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2743) και το εδάφιο ν της παρ. 1 του άρθρου 12
της υπ’ αρ. 15269/Φ.109.1/1993 υπουργικής απόφασης
(Β΄ 505).
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
Διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων.
Περιεχόμενο Εκπαίδευσης:
α. Γενικοί Κανονισμοί
(1) Αποστολή του Στρατού - Στρατιωτικές Αρετές - Στρατιωτικός Όρκος - Σύνθεση και οργάνωση του Στρατού.
(2) Κανόνες της Ιεραρχίας και της Διοίκησης.
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(3) Κανόνες Πειθαρχίας.
(4) Τύποι Εκδηλώσεως Σεβασμού.
(5) Παράσταση και Συμπεριφορά.
(6) Καθήκοντα Σκοπού - Θαλαμοφύλακα - Περιπόλου.
(7) Στρατιωτική Ασφάλεια (Ασφάλεια Πληροφοριών Πηγές Διαρροής Πληροφοριών).
(8) Λιποταξία - Ανυπακοή - Παράβαση στρατιωτικής
εντολής.
(9) Προσαρμογή εξάρτησης, φόρτου μάχης.
β. Ασκήσεις Πυκνής Τάξης
(1) Σχολείο Άοπλου Στρατιώτη.
(α) Στάσεις- Κλίσεις – μεταβολές.
(β) Βηματισμός- Κινήσεις.
(γ) Χαιρετισμός χωρίς όπλο.
(2) Σχολείο Ενόπλου Στρατιώτη.
(α) Στάσεις - κλίσεις – μεταβολές.
(β) Επ’ ώμου - Παρουσιάστε.
(γ) Εφ’ όπλου λόγχη.
(δ) Χιαστί - Αναρτήσατε - Επιθεώρηση όπλων - Απόθεση οπλισμού.
(ε) Χαιρετισμός ενόπλου στρατιώτη.
(στ) Σχολείο Ομάδας - Μετασχηματισμοί - Κινήσεις.
γ. Οπλισμός-Πυρομαχικά.
(1) Ατομικό Τυφέκιο.
(α) Γενικά χαρακτηριστικά - Τεχνική περιγραφή.
(β) Λύση - Αρμολόγηση.
(γ) Λειτουργία.
(δ) Εμπλοκές - Άμεση ενέργεια.
(ε) Θέσεις βάλλοντος.
(στ) Χειρισμός τυφεκίου - Συντήρηση.
(2) Πιστόλι 0,45.
(α) Γενικά χαρακτηριστικά - Αριθμητικά δεδομένα -Χαρακτηριστικά λειτουργίας.
(β) Ονοματολογία - Λύση - Αρμολόγηση.
(3) Χειροβομβίδες.
(α) Τύποι αμυντικών - επιθετικών χειροβομβίδων που
χρησιμοποιούνται.
(β) Τρόπος λαβής - Τεχνική και θέσεις ρίψης χειροβομβίδων.
δ. Πρακτική Διδασκαλία Βολής
(1) Θέσεις βάλλοντος τυφεκίου (Πρηνηδόν - Γονυπετώς - Ορθίως).
(2) Θέσεις βάλλοντος πιστολιού 0,45" (Πρηνηδόν - Γονυπετώς - Ορθίως).
(3) Προπαρασκευαστική εκπαίδευση σκοπευτή (Ασκήσεις λήψεως σκοπευτικής γραμμής, Ασκήσεις ενέργειας
δακτύλου επί της σκανδάλης).
ε. Βολές.
(1) Πιστόλι 0,45" (υπ’ αρ. 1).
(2) Τυφέκιο (υπ’ αρ. 1, 3 και 8).
(3) Χειροβομβίδας ασκήσεων (υπ’ αρ. 1)
στ. Ατομική τακτική Εκπαίδευση.
(1) Ονοματολογία εδάφους.
(2) Κάλυψη - Απόκρυψη - Παρατήρηση.
(3) Εκλογή και κατάληψη θέσεως μάχης.
(4) Παραλλαγή.
(5) Σπουδή και επισήμανση του εδάφους.
(6) Περιγραφή - Λειτουργία Πυξίδας.
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(7) Περιγραφή - Ανάγνωση χάρτη.
(8) Προσανατολισμός και τήρηση κατεύθυνσης.
(9) Στίβος Τοπογραφίας (Πρακτική Εξάσκηση).
(10) Εκτίμηση αποστάσεων.
(11) Αναγνώριση και κατάδειξη στόχων.
(12) Παθητικά μέτρα προστασίας - Όρυγμα μάχης.
(13) Κινήσεις κατά την ημέρα.
(14) Πυρ και κίνηση δύο ανδρών με αβολίδωτα.
(15) Πυρ και κίνηση ομάδας με αβολίδωτα.
(16) Διαβίωση στην Ύπαιθρο χωρίς Διανυκτέρευση.
(α) Σκηνοπηγία - Στρατοπέδευση στην Ύπαιθρο.
(β) Σκοπός σε εκστρατεία - Εφαρμογή Σχεδίου Ασφαλείας - Αμύνης.
(γ) Απόκρυψη-Παραλλαγή κατά τη νύκτα.
(δ) Επεισόδια ΔΜ.
(ε) Προσανατολισμός και τήρηση της κατευθύνσεως
κατά τη νύκτα.
ζ. Πορείες.
(1) Θεωρία περί πορειών.
(α) Λόγοι που επιβάλλουν τις πορείες.
(β) Είδη πορειών.
(γ) Παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία.
(δ) Υγιεινή κατάσταση - Φόρτοι Μάχης – Χρήση νερού.
(ε) Τεχνική της πορείας (Σχηματισμοί - Στάσεις).
(στ) Υγιεινή του ποδιού.
(2) Ημερήσια Πορεία 12 χλμ.
(3) Νυκτερινή Πορεία 8 χλμ.
η. Διέλευση Στίβου Εμποδίων - Σωματική αγωγή.
2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
Διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων. Κατά την Εκπαιδευτική Ενότητα Β΄ οι εκπαιδευόμενοι ασκούνται, επιλεκτικά, σε αντικείμενα της Εκπαιδευτικής Ενότητας Α΄
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μνημόνιο Συνεργασίας
Εκπαίδευσης ΣΞ και Π.Σ., καθώς και στα κάτωθι αναφερόμενα εκπαιδευτικά αντικείμενα.
Περιεχόμενο Εκπαίδευσης:
α. Α΄ Βοήθειες
(1) Ατομικά μέτρα υγιεινής στην εκστρατεία.
(2) Αιμόσταση.
(3) Ακινητοποίηση καταγμάτων.
(4) Φορεία - Αυτοσχέδια Φορεία - Μεταφορά τραυματία.
(5) ΚΑΡΠΑ.
(6) Θέση Ανάνηψης.
(7) Απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα.
(8) Εγκαύματα - Θερμοπληξία - Κρυοπαγήματα - Δάγκωμα Φιδιού.
β. Επικοινωνίες
(1) Ασύρματα μέσα επικοινωνιών (Περιγραφή - Λειτουργία - Χρήση).
(2) Ενσύρματα μέσα - τηλέφωνα εκστρατείας (Περιγραφή - Λειτουργία - Χρήση).
(3) Ασφάλεια επικοινωνιών.
γ. Εκρηκτικά
(1) Νάρκες και ναρκοπέδια.
(2) Μηχανισμοί και τρόποι παγίδευσης.
(3) Αποφυγή και προστασία από μηχανισμούς παγίδευσης.
(4) Αυτοσχέδιοι Εκρηκτικοί Μηχανισμοί (ΑΕΜ).
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δ. Πολιτική Άμυνα
(1) Οργάνωση Πολιτικής Άμυνας της χώρας - Οργάνωση Μονάδων Πολιτικής Άμυνας.
(2) Ενημέρωση άμαχου πληθυσμού - Μέτρα προστασίας του άμαχου πληθυσμού.
(3) Συναγερμός και κινητοποίηση άμαχου πληθυσμού.
(4) Αραίωση άμαχου πληθυσμού.
(5) Συσκότιση.
(6) Καταφύγια - ορύγματα - κατασκευή ορυγμάτων.
(7) Αυτοπροστασία - Προστασία από εχθρικά πυρά.
(8) Συμβατικός πόλεμος - Εκρήξεις και αποτελέσματα
αυτών.
(9) Χημικός πόλεμος - Είδη, ατομική προστασία και
αντιμετώπιση πολεμικών χημικών ουσιών.
(10) Βιολογικός πόλεμος - Είδη, ατομική προστασία και
αντιμετώπιση πολεμικών βιολογικών ουσιών.
(11) Οργάνωση και κατασκευή καταυλισμών σε εμπόλεμες συνθήκες - Σκηνοπηγία, υποστήριξη καταυλισμών
και στρατοπέδευση στην Ύπαιθρο.
(12) Διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Θεωρητική και Πρακτική).
(1) Διενεργείται την τελευταία εβδομάδα της εκπαίδευσης.
(2) Η τελική βαθμολογία εξάγεται από το άθροισμα
της πρακτικής και θεωρητικής αξιολόγησης, σε ποσοστό
70%-30% αντίστοιχα.
(3) Η επιτροπή αξιολόγησης έχει την εξής σύνθεση:
(α) Πρόεδρος: Ανώτερος Αξιωματικός του Κέντρου
Εκπαίδευσης.
(β) 1ο μέλος: Ο Αξιωματικός 3ου Γραφείου του Κέντρου
Εκπαίδευσης.
(γ) 2ο μέλος: Κατώτερος Αξιωματικός του Κέντρου
Εκπαίδευσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2020
Oι Υφυπουργοί
Οικονομικών

Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Εθνικής Άμυνας
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. Φ.253/99154/Α5
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.253/128314/Β6/2002
(Β’ 1538) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου β’ της παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 2525/1997 (Α’ 188), όπως αντικαταστάθηκε με
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001
(Α’ 90).

32959

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α’ 193).
3. Το υπ’ αρ. 4317/21-2-20 έγγραφο του Τμήματος
Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/359/98409/Β1/23-7-2020 εισήγηση
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), κατ’
εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της παρ. 1, του άρθρου 1, του κεφαλαίου Α’ της υπ’ αρ. Φ.253/128314/Β6/2002 (Β’ 1538)
υπουργικής απόφασης, ως εξής:
1. Στην περίπτωση στ’ της ως άνω παραγράφου, μετά
τη φράση «Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», προστίθεται η φράση «Επικοινωνίας και Ψηφιακών
Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το διδακτικό έτος 2020-2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2020
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Ι

Αριθμ. 99229/Ν1
(3)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4 (περ. 1γ) της παρ. Θ
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής…
2013-2016» (Α΄ 222).
2. Την υπ’ αρ. Φ.2.ΓΑ/55491/Δ5/9-4-2014 υπουργική
απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου
στην Ελευθερίου Αθανασία.
3. Το υπ’ αρ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 92714/Ν1/15-07-2020 αίτημα της
ενδιαφερόμενης.
4. Την υπ’ αρ. 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής… του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων» (Β’ 8).
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5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε, από το σχολικό έτος 2020 – 2021, την
υπ’ αρ. Φ.2.ΓΑ/55491/Δ5/9-4-2014 άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου της Ελευθερίου Αθανασίας, επί
της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 75 στην Αργυρούπολη,
μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης (Β’ 975).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02032370408200008*

