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1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η συνεχώς αυξανόμενη εξάρτηση της κοινωνίας από την επιστήμη, επιβάλλει η εκπαίδευση 

που παρέχεται στη Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού 

Σώματος της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, να συμβάλλει με ρόλο ουσιαστικό στην επιστημονική και 

τεχνολογική αλλά και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. 

Αποστολή της Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού 

Σώματος είναι η μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και αρτιότερη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στις 

νέες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνικής, των Ανώτερων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού 

Σώματος που προέρχονται από τη Σχολή Ανθυποπυραγών, με γνώμονα την αναβάθμιση των 

γνώσεών τους, για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών τους και την ενίσχυση της 

επιχειρησιακής και διοικητικής τους ικανότητας ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως τόσο στις 

ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, όσο και στις ειδικές απαιτήσεις του πυροσβεστικού 

επαγγέλματος.  

Σκοπός της φοίτησης στη Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών του 

Πυροσβεστικού Σώματος είναι η συμπλήρωση της επαγγελματικής μόρφωσης, η ανάλυση 

προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων, η έρευνα, μελέτη και ενημέρωση 

στα σύγχρονα και γενικότερα θέματα και προβλήματα διοίκησης προσωπικού και επιτελικού 

σχεδιασμού, καθώς και στα θέματα επικοινωνίας δημοσίων σχέσεων και σχέσεων κράτους πολίτη, 

με στόχο τη δημιουργία ικανών ηγετικών στελεχών που θα προάγουν και θα εξελίξουν το 

Πυροσβεστικό Σώμα, ανταποκρινόμενο στα νέα δεδομένα και στις σύγχρονες απαιτήσεις του 

Διεθνούς Συστήματος. 

Με σαφή προσαρμογή στο γενικότερο νομικό πλαίσιο που διέπει το Π.Σ. και ειδικότερα την 

λειτουργία της Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος 

(π.δ. 174/1983 (Α΄68) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα), σκοπός της δημιουργίας του 

Οδηγού Σπουδών είναι η ενημέρωση των σπουδαστών, σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την 

εκπαίδευσή τους κατά το έτος 2018. 

Οι οδηγίες που περιέχονται έχουν θέση διαταγής και πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια. Για το 

λόγο αυτό επιβάλλεται η προσεκτική μελέτη του παρόντος Οδηγού Σπουδών. 

 Ο  Διοικητής ΣΕΜΑΠΣ 

 Χρήστος Σπαθούλας  
Πύραρχος 
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ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 

Για τους σκοπούς του παρόντος οδηγού σπουδών της Σχολής Επιμόρφωσης & 

Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ισχύουν 

οι παρακάτω ορισμοί - συντμήσεις: 

1. Ορισμοί: 

 Όπου στο παρόν κείμενο αναφέρεται «Οδηγός Σπουδών», εννοείται ο παρών Οδηγός 

Σπουδών της Σχολής Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού 

Σώματος. 

 Όπου στο παρόν κείμενο αναφέρεται «σπουδαστής», εννοείται ο Αξιωματικός του 

Πυροσβεστικού Σώματος που φοιτά στην Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης 

Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 

 

2. Συντμήσεις: 

 ΑΠΣ: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος  

 ΕΣ: Εκπαιδευτικό Συμβούλιο 

 ΚΕΥΠΣ: Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος 

 ΠΣ: Πυροσβεστικό Σώμα 

 ΠΥΡΑ: Πυροσβεστική Ακαδημία 

 ΣΕΜΑΠΣ: Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος 

 

2.   ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ο Ιδρυτικός Νόμος του Πυροσβεστικού Σώματος 4661/30, αλλά και οι συμπληρωματικά 

μεταγενέστεροι, δεν είχαν προβλέψει την ίδρυση παραγωγικής Σχολής Αξιωματικών. Οι προαγωγές 

στο βαθμό του Αξιωματικού γίνονταν μετά από ευδόκιμη υπηρεσία στους προηγούμενους βαθμούς 

και μετέπειτα, με έγγραφες εξετάσεις σε συγκεκριμένα μαθήματα. 

Το κενό των παραγωγικών Σχολών στο Π.Σ. κάλυψε ο Α.Ν. 360/68, με τον οποίο συστάθηκε 

Πυροσβεστική Σχολή που περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, «Τμήμα Ανθυποπυραγών».  

Τον ιδρυτικό της Σχολής Α.Ν. 360/68, ακολούθησε το 646/1969 Β.Δ. «Περί Κανονισμού 

Πυροσβεστικής Σχολής», με το οποίο ρυθμίστηκαν, μεταξύ των πολλών άλλων και τα των 

εισιτηρίων και εξιτηρίων εξετάσεων και τα διδασκόμενα μαθήματα στην Σχολή.  

Το 1993 με το π.δ. 329/93 μετονομάζεται η Πυροσβεστική Σχολή σε Πυροσβεστική Ακαδημία 

(ΠΥΡΑ), ενώ το 1997 με το π.δ. 239/97 μετονομάζεται το Τμήμα Ανθυποπυραγών σε Σχολή 

Ανθυποπυραγών (ΣΑΠΣ) η οποία γίνεται ισότιμη των ΑΕΙ με 8 εξάμηνα πλήρους φοίτησης 
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ακαδημαϊκών ετών πανεπιστημιακής κατεύθυνσης. Στην πορεία κρίθηκε απαραίτητη η λειτουργεία 

της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης για την περεταίρω επιμόρφωση των Πυροσβεστικών 

υπαλλήλων. 

Η λειτουργία της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών ΠΣ ξεκίνησε την 

λειτουργία της το έτος 1987. Μετά από διακοπή περισσοτέρων των δέκα ετών, ξαναδέχθηκε 

σπουδαστές το 2001 με την 7η Εκπαιδευτική Σειρά. 

Πλέον, η Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης έχει διττό ρόλο. Αφενός αποτελεί τη Σχολή  

στην οποία εισάγεται για εκπαίδευση, επιμόρφωση και ειδική κατάρτιση το εν ενεργεία 

πυροσβεστικό προσωπικό με γνώμονα την κατάλληλη αναβάθμιση προς εκπλήρωση των 

καθηκόντων και υποχρεώσεών του και την ενίσχυση της επιχειρησιακής του ικανότητας. Αφετέρου 

προσβλέπει στη συνεχή ενημέρωση του προσωπικού με βραχεία εξειδικευμένα προγράμματα. 

Τέλος, είναι  επιφορτισμένη με το έργο της εκπόνησης και υλοποίησης πιστοποιημένων 

προγραμμάτων για θέματα που άπτονται του πυροσβεστικού έργου σε ιδιώτες, στελέχη της 

Δημόσιας Διοίκησης, Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος 

Ελληνικής Ακτοφυλακής, των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα, των εργαζομένων σε διάφορους φορείς, Αρχές και επιχειρήσεις, των 

εθελοντών, των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης και Αξιωματικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 

άλλων χωρών, σε συναφή με την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος αντικείμενα.  

 

2.1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΥΡΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΣΕΜΑΠΣ 

Το διακριτικό σήμα της ΠΥΡΑ όπως απεικονίζεται στο επάνω μέρος του εξώφυλλου του παρόντος 

οδηγού, παρουσιάζει στο εσωτερικό του το πτηνό γλαύκα, σύμβολο της γνώσης και της παιδείας, 

κεντημένο με ανεξίτηλη κλωστή γκρι χρώματος καθήμενο στο διακριτικό παραδοσιακό σήμα του ΠΣ 

αποτελούμενο από το παραδοσιακό κράνος με τα χιαστί πελεκίδια σε κίτρινο και μαύρο χρώμα 

εντός κύκλου σε κόκκινο φόντο. Κάτω απ’ αυτόν υπάρχει σύμπλεγμα χιαστί πυροσβεστικών αυλών 

από τις άκρες των οποίων ξεκινούν κλάδοι δάφνης, που περιβάλλουν εκατέρωθεν το σύμπλεγμα 

του πτηνού και του διακριτικού πυροσβεστικού σήματος. Στο άνω μέρος αυτών βρίσκεται 

αναδιπλούμενη η ελληνική σημαία της ξηράς ενώ στο κάτω μέρος του κύκλου υπάρχει 

αναδιπλούμενος πάπυρος γαλάζιου χρώματος, στον οποίο αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα 

ρωμαϊκού τύπου οι λέξεις ’’Πυροσβεστική Ακαδημία’’ και κάτω από αυτόν η χρονολογία 1968, έτος 

ιδρύσεως της ΠΥΡΑ. Το φόντο του διακριτικού σήματος είναι κίτρινο και περιβάλλεται από δύο 

λωρίδες, μια εξωτερική κόκκινου χρώματος και μια εσωτερική λευκού χρώματος στην πάνω πλευρά 

της οποίας αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα και κλωστή πράσινου χρώματος η φράση: 

"ΕΓΚΡΑΤΕΣΤΑΤΟΙ ΕΚ ΠΥΡΟΣ ΠΕΡΙΣΚΕΛΕΙΣ. Το ανωτέρω διακριτικό σήμα αποτελεί το έμβλημα της 

ΠΥΡΑ και χρησιμοποιείται ως τέτοιο σε όλες τις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο από τη 
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Διοίκηση αυτής. Επιπλέον, το σήμα αυτό φέρεται με τις στολές1 υπ’ αριθ. 3, 3α, 7, 8, 8β, 8γ, 9, 9α, 

9β, και 9γ από το πυροσβεστικό προσωπικό που υπηρετεί στην ΠΥΡΑ καθώς και από τους μαθητές 

των παραγωγικών Σχολών αυτής με τις στολές υπ’ αριθ. 7, 8, 8β, 8γ, 9, 9β και τοποθετείται στο 

αριστερό μανίκι στο κέντρο του βραχίονα έχοντας το άνω μέρος αυτού σε απόσταση πέντε περίπου 

εκατοστών από τον αριστερό ώμο και σε περίπτωση που ο υπάλληλος φέρει και διακριτικά βαθμών 

στο μανίκι τότε το έμβλημα φέρεται πάνω από τα διακριτικά βαθμού. 

Στο άρθρο 17 του Κανονισμού Σπουδών της ΣΕΜΑΠΣ «Απονομή τίτλου σπουδών (Πτυχίο) & 

διακριτικού σήματος – Βεβαιώσεις» γίνεται πλήρης αναφορά στο διακριτικό σήμα που χορηγείται και 

φέρουν στη στολή τους οι αποφοιτούντες Αξιωματικοί της ΣΕΜΑΠΣ.  

 

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2 

Ο Διοικητής της ΠΥΡΑ ασκεί τον διοικητικό έλεγχο στους Διοικητές όλων των Σχολών που 

υπάγονται σε αυτή. Η ΣΕΜΑΠΣ συστεγάζεται στις εγκαταστάσεις της ΠΥΡΑ και διοικείται από τον 

Διοικητή αυτής. Σε περίπτωση εισαγωγής στη Σχολή μεγάλου αριθμού σπουδαστών δύναται να 

λειτουργούν παραρτήματα της ΣΕΜΑΠΣ και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.  

Τα απαραίτητα όργανα διοικήσεως3 για την εκπαιδευτική λειτουργία της ΣΕΜΑΠΣ είναι: 

α) Συλλογικά: 

1. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (ΕΣ)  

2. Ο Διευθυντής Σπουδών 

β) Μονοπρόσωπα 

1. Ο Διοικητής  

2. Ο Υποδιοικητής 

3. Ο Κοσμήτορας 

                                                           
1 Οι στολές περιγράφονται αναλυτικά στο εγχειρίδιο του ΠΣ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.» 
2 Μετά την εφαρμογή του Ν. 4249/14 στην Διοικητική διάρθρωση κάθε Σχολής της ΠΥΡΑ περιλαμβάνεται και ο Διευθυντής 

 Σπουδών αυτής. 
3 Τα αναλυτικά στοιχεία στελέχωσης της ΣΕΜΑΠΣ περιγράφονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://academy.fireservice.gr/index.php?page=depts  

https://academy.fireservice.gr/index.php?page=depts
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3.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

Η οργανωτική δομή της εκπαίδευσης έχει ως συνθετικά στοιχεία: 

 Το ανθρώπινο δυναμικό (Διοίκηση, Καθηγητές, Εκπαιδευόμενοι -σπουδαστές). 

 Την υλικοτεχνική υποδομή (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, βιβλία, επιστημονικά συγγράμματα, 

εποπτικά μέσα). 

Τα εκπαιδευτικά όργανα της ΠΥΡΑ είναι: 

α) Το ΕΣ το οποίο αποτελείται από τον Διοικητή της ΠΥΡΑ ως Πρόεδρο, τον Διευθυντή 

Ανθρωπίνων Πόρων, τον Διοικητή της ΣΕΜΑΠΣ, τον Διευθυντή Σπουδών της ΣΕΜΑΠΣ και έναν 

εκπρόσωπο του διδακτικού προσωπικού, ως μέλη. 

β) Στην εκπαιδευτική διαδικασία συμβάλλουν και οι Αξιωματικοί του γραφείου της Υπηρεσίας 

Μελετών Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης της ΠΥΡΑ. 

 

4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Το πρόγραμμα σπουδών της ΣΕΜΑΠΣ καταρτίζεται από το ΕΣ κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή 

Σπουδών της Σχολής, σε συνεργασία με τον Διοικητή αυτής πριν την έναρξη λειτουργίας κάθε 

εκπαιδευτικής σειράς, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε παράμετρο κριθεί απαραίτητη για την 

διαμόρφωσή του και την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής.  
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Ο Οδηγός Σπουδών συντάσσεται από τον Κοσμήτορα και το Διευθυντή Σπουδών σε συνεργασία 

με το Γραφείο Μελετών Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης, εγκρίνεται από το ΕΣ και αναρτάται στην 

επίσημη ιστοσελίδα της ΠΥΡΑ. 

Στον Οδηγό Σπουδών εμπεριέχονται τα γενικά Θέματα - κατευθυντήριες γραμμές, το 

χρονοδιάγραμμα και τα βασικά στοιχεία που αφορούν όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 

Ο οδηγός Σπουδών είναι προσαρμοσμένος στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης όπως αυτές 

καθορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών της ΣΕΜΑΠΣ (ΑΔΑ: ΨΠΞ3465ΧΘ7-Η2Ω). 

 

5. ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η ΣΕΜΑΠΣ λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με έδρα την 

Αθήνα. Επειδή ο αριθμός των σπουδαστών της 24ης εκπαιδευτικής σειράς είναι μεγάλος, με Διαταγή 

Αρχηγού Π.Σ. κατανεμήθηκε σε δύο τμήματα με παράλληλη λειτουργία Παραρτήματος της ΣΕΜΑΠΣ 

στη Διοίκηση Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης. 

Το χρονικό διάστημα φοίτησης της 24ης εκπαιδευτικής σειράς ορίζεται στην υπ αριθμ. 8472 

Φ.400.4/13-02-2018 Απόφαση Συντονιστή Υποστήριξης ΠΣ και ως μορφή εκπαίδευσης έχει επιλεγεί 

η μέθοδος blended όπου στον χρόνο φοίτησης των σπουδαστών περιλαμβάνει τόσο την φυσική τους 

παρουσία όσο και την διαδικτυακή διδασκαλία.  

Στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ φαίνονται αντίστοιχα οι ημέρες της φυσικής παρουσίας και ώρες της 

διδασκαλίας των θεματικών ενοτήτων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 24ης εκπαιδευτικής σειράς 

της ΣΕΜΑΠΣ έχει ως ημερομηνία έναρξης την 20-02-2018 και λήγει την 11-05-2018. 

Η διαδικτυακή διδασκαλία πραγματοποιείται για την πλήρη εμπέδωση, της ανά περίοδο φυσικής 

παρουσίας - διδαχθείσας ύλης, την παρακολούθηση των ατομικών διπλωματικών εργασιών των 

σπουδαστών και την επίλυση τυχόν αποριών σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές. 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στην αίθουσα διδασκαλίας φέρεται η στολή υπ΄ αριθμ. 8β ή 8γ 

ή η αντίστοιχη των άλλων Σωμάτων ανάλογα με την εποχή. Στις εκδηλώσεις της Σχολής, όπως κάθε 

φορά καθορίζεται. 

 

6. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΕΜΑΠΣ 

Η ΣΕΜΑΠΣ εδρεύει στην διεύθυνση με τα κάτωθι στοιχεία: 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Μάτσα 32 

Κάτω Κηφισιά 

ΤΚ: 145 64 



9 
 

Τηλεφωνικό κέντρο: 2106265100 

Fax: 2106265133 

Γραφείο Υπηρεσίας Μελετών Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης: 2106265130- 131-132 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: akadekpe@gmail.com  

 

Σχεδιάγραμμα Πρόσβασης στην Πυροσβεστική Ακαδημία4 

 

7. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 

Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των σπουδαστών της ΣΕΜΑΠΣ αναφορικά με διδασκόμενα 

μαθήματα, τις εργασίες κατανόησης και εμπέδωσης, την εκπόνηση της ατομικής διπλωματικής 

εργασίας καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εκπαιδευτική διαδικασία θέμα, ορίζονται στον 

Κανονισμό Σπουδών αυτής, στον ΚΕΥΠΣ στο π.δ. 174/1983 (Α΄68) «Κανονισμός λειτουργίας της 

ΠΥΡΑ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στον Κανονισμό Σπουδών της ΣΕΜΑΠΣ (ΑΔΑ: 

ΨΠΞ3465ΧΘ7-Η2Ω), καθώς και από τις εκάστοτε διαταγές της Διοίκησης της ΠΥΡΑ. 

Επίσης οι σπουδαστές της ΣΕΜΑΠΣ: 

 Είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται μεταξύ τους και να συμμορφώνονται με στις 

ανακοινώσεις του Αρχηγού της 24ης Εκπαιδευτικής Σειράς της ΣΕΜΑΠΣ, εφ όσον προκύπτουν 

μετά από εντολή της Διοίκησης. 

 Κατά την είσοδο και έξοδό τους από την ΠΥΡΑ είναι υποχρεωμένοι να φορούν κανονικά τη 

στολή τους.  

                                                           
4 Περισσότερες πληροφορίες: https://academy.fireservice.gr/pages/83/Επικοινωνία.html 

mailto:akadekpe@gmail.com
https://academy.fireservice.gr/pages/83/Επικοινωνία.html
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 Στα διαλείμματα μπορούν να κυκλοφορούν στο προαύλιο, στο κυλικείο και στο κέντρο 

ψυχαγωγίας. 

 

7.1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΧΗΓΟΥ 24ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΣΕΜΑΠΣ 

Η εκπαίδευσή της 24ης εκπαιδευτικής σειράς της ΣΕΜΑΠΣ θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα στις 

εγκαταστάσεις της ΠΥΡΑ και στο Παράρτημά της στη Διοίκηση Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης. 

Σε κάθε τόπο εκπαίδευσης, αρχαιότερος σπουδαστής ονομάζεται Αρχηγός εκπαιδευτικής σειράς 

και έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: 

α. Αναφέρει κάθε πρόβλημα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον Διοικητή της ΣΕΜΑΠΣ ή στον 

Κοσμήτορα. 

β. Πραγματοποιεί τις συντάξεις και τα προσκλητήρια, παίρνει αναφορά από τους σπουδαστές και 

αναφέρει στον διοικητή της ΣΕΜΑΠΣ στον οποίο παραδίδει τις αιτήσεις και αναφορές των 

σπουδαστών. 

γ. Φροντίζει να γράφονται στο αναφορείο της ΣΕΜΑΠΣ όλες οι μεταβολές και τα αιτήματα των 

σπουδαστών. 

δ. Κοινοποιεί τις διαταγές της ΣΕΜΑΠΣ και ανακοινώνει τις οδηγίες του Διοικητή αυτής. 

ε. Φροντίζει προσωπικά ή με τον Υπαρχηγό της Τάξης να ενημερώνεται καθημερινά το βιβλίο 

διδασκόμενης ύλης σύμφωνα με τις παραδόσεις των καθηγητών. 

δ. Αναφέρει έγκαιρα στον Αξιωματικό Υπηρεσίας και στο Γραφείο Μελετών Εκπαίδευσης και 

Μετεκπαίδευσης της ΠΥΡΑ τη μη προσέλευση καθηγητών για διδασκαλία. 

Σε κάθε τόπο εκπαίδευσης, ο δεύτερος κατά σειρά αρχαιότητας σπουδαστής ονομάζεται 

Υπαρχηγός Σειράς. Απόντα ή κωλυόμενο τον Αρχηγό ΣΕΜΑΠΣ αναπληρώνει ο Υπαρχηγός ΣΕΜΑΠΣ. 

 

7.2. ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 

Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιακών τηλεφώνων από τους σπουδαστές. Στη ΣΕΜΑΠΣ 

λειτουργούν καρτοτηλέφωνα στο υπόγειο και στο ισόγειο αυτής.  

Η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύεται αυστηρά κατά την διάρκεια του μαθήματος. Μοναδική 

εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που ο καθηγητής του μαθήματος το επιτρέψει και μόνον για λόγους 

διδασκαλίας μέσω εφαρμογών. Η χρήση κινητού τηλεφώνου επιτρέπεται ΜΟΝΟ κατά τη διάρκεια 

του διαλείμματος ή ελεύθερου χρόνου.  

7.3. ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

«Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία, τους διπλανούς μας και την οικονομία», όπως είναι 

γνωστό. 

Η ΠΥΡΑ συνιστά το «κόψιμο» του καπνίσματος. 



11 
 

Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε οποιοδήποτε στεγασμένο χώρο της ΠΥΡΑ και επιτρέπεται 

μόνον στους υπαίθριους χώρους. 

 

7.4. ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΧΩΡΟΙ 

Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος (εκτός εάν κληθούν) στους παρακάτω χώρους της ΠΥΡΑ: 

i. Γραφεία Διοίκησης. 

ii. Φωτοτυπικό. Ειδικά για τη χρήση του φωτοτυπικού απαιτείται η έγκριση του προϊσταμένου 

Γραφείου Εκπαίδευσης. 

 

8. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων πραγματοποιείται από κορυφαίους και 

διακεκριμένους επιστήμονες, Ακαδημαϊκούς και πανεπιστημιακούς καθηγητές, καθηγητές Ανωτέρας 

και Μέσης εκπαίδευσης, Αξιωματικούς του ΠΣ, των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, 

Δημοσίους Υπαλλήλους και Ιδιώτες. 

Την ευθύνη του μαθήματος και τον καθορισμό της διδακτέας ύλης έχει ο τακτικός 

καθηγητής. Επιτρέπεται η αναπλήρωσή του σε περίπτωση τεκμηριωμένου κωλύματος ή λόγω 

ανωτέρας βίας. Η αναπλήρωση αυτή δεν μπορεί να γίνεται καταχρηστικά και σε κάθε περίπτωση όχι 

για περισσότερες από 15% των εγκεκριμένων ωρών διδασκαλίας, στις περιπτώσεις αυτές με 

εξαίρεση όσους απουσιάζουν για λόγους υγείας, συγκαλείτε το ΕΣ προκειμένου με απόφασή του να 

βεβαιωθεί η ύπαρξη του ανωτέρω μνημονευομένου ποσοστού απουσίας. Η απόφαση του 

Εκπαιδευτικού Συμβουλίου υποβάλλεται εν συνεχεία στον Αρχηγό ΠΣ. Για την παύση των ιδιωτών και 

ένστολων καθηγητών εκδίδονται αντίστοιχα οι αποφάσεις από τα αρμόδια για τον ορισμό τους κάθε 

φορά όργανα. Ο τακτικός καθηγητής συντονίζει την ομοιομορφία της διδασκαλίας ως προς το 

περιεχόμενο και την έκταση της διδακτέας ύλης, των ασκήσεων, των εργαστηρίων, των εξετάσεων 

και την ενιαία πολιτική βαθμολόγησης αυτών. Η ύλη και τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται πάντα 

από τους τακτικούς καθηγητές σύμφωνα με άρθρο 13 παρ.4 του Κανονισμού Σπουδών της ΣΕΜΑΠΣ 

(ΑΔΑ: ΨΠΞ3465ΧΘ7-Η2Ω). 

Τα καθήκοντα των διδασκόντων καθορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών της ΣΕΜΑΠΣ και στις 

εκάστοτε Διαταγές της Διοίκησης. Επιπλέον οι διδάσκοντες: 

α. Είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προαγωγή της 

εκπαίδευσης, κάνοντας στους αρμόδιους έγγραφες εισηγήσεις για τα μέτρα που πρέπει να 

παρθούν για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού και προσφέροντας τη βοήθεια τους στο 

Διοικητή της ΣΕΜΑΠΣ για την επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου της ΠΥΡΑ.  

β. Παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή στην εκπόνηση των ατομικών διπλωματικών εργασιών 

καθώς και στις εργασίες κατανόησης των σπουδαστών. 
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γ. Είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν με ακρίβεια τις σχετικές με την εκπαίδευση διατάξεις του 

π.δ. 174/1983 (Α΄68) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα λαμβάνοντας υπ όψιν τον 

Κανονισμό Σπουδών της ΣΕΜΑΠΣ. 

δ. Αναφέρουν στη διοίκηση, κάθε αντιπειθαρχική συμπεριφορά σπουδαστή την ώρα της 

διδασκαλίας. 

ε. Είναι υποχρεωμένοι να έρχονται κανονικά και έγκαιρα στις παραδόσεις των μαθημάτων, 

σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα της ΣΕΜΑΠΣ. 

στ. Είναι υποχρεωμένοι σε περίπτωση αδυναμίας τους ή απρόβλεπτης αιτίας που εμποδίζει τον 

ερχομό τους στην ΣΕΜΑΠΣ να ειδοποιούν έγκαιρα το Γραφείο της Υπηρεσίας Μελετών, 

Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης της ΠΥΡΑ. 

ζ. Σε συνεργασία με το Διευθυντή Σπουδών καθορίζουν την ύλη που πρόκειται να διδαχθεί. 

η. Κατά την ανάπτυξη των θεμάτων και ιδιαίτερα κατά τις συζητήσεις ενθαρρύνουν τον 

παραγωγικό διάλογο, την ελεύθερη έκφραση των ιδεών και την τεκμηριωμένη 

επιχειρηματολογία. Φροντίζουν ώστε, επί αντικρουομένων απόψεων να επικρατεί η 

αντικειμενικότητα, η να οποία προέρχεται μέσα από τη διαδικασία της λογικής και της 

επιστημονικής και επιμελημένης σκέψης.  

θ. Εισηγούνται στην Ακαδημία την αντικατάσταση, τροποποίηση, αναθεώρηση ή προσαρμογή 

των εκπαιδευτικών συγγραμμάτων σύμφωνα με τις εξελίξεις της επιστήμης και της 

εκπαίδευσης γενικά.  

 

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΜΕΡΙΜΝΑ  

Για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας η ΠΥΡΑ παρέχει τις κάτωθι 

υπηρεσίες: 

 

9.1. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Οι σπουδαστές που θα πραγματοποιήσουν την εκπαίδευσή τους στις εγκαταστάσεις της ΠΥΡΑ 

μπορούν να εξυπηρετούνται με τα διαθέσιμα λεωφορεία για την μετακίνησή τους από και προς 

αυτήν. Για το  Παράρτημα της Θεσσαλονίκης (Διοίκηση Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης) θα υπάρχει η 

δυνατότητα μετακίνησης από τον 2ο στον 3ο Π.Σ. Θεσσαλονίκης. Τα δρομολόγια καθορίζονται με 

διαταγή της Διοίκησης. 

Όσοι από τους σπουδαστές μετακινούνται με ιδιωτικά μέσα υποχρεούνται να σταθμεύουν αυτά 

εκτός της ΠΥΡΑ. Εντός της ΠΥΡΑ επιτρέπεται η στάθμευση των δίκυκλων στους ειδικούς χώρους που 

προσδιορίζονται από τις εκάστοτε διαταγές της Διοίκησης. 

Απαγορεύεται τόσο η κίνηση των μέσων μεταφοράς εντός της ΠΥΡΑ με μεγάλες ταχύτητες όσο 

και η είσοδος – έξοδος δίκυκλων στην περίπτωση που ο αναβάτης δεν διαθέτει την κατάλληλη 

ενδυμασία ή και δεν φορά κράνος. 
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9.2. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Στην ΠΥΡΑ λειτουργεί βιβλιοθήκη για χρήση από τους σπουδαστές, τους διδάσκοντες, και το 

προσωπικό της ΠΥΡΑ. Η είσοδος των σπουδαστών στη βιβλιοθήκη επιτρέπεται σε ώρες που 

ορίζονται από το Διοικητή της ΠΥΡΑ.  

Τα βιβλία που ζητούνται από τους καθηγητές και σπουδαστές 

Αξιωματικούς για ορισμένο χρονικό διάστημα δίνονται με απόδειξη και 

με ευθύνη του Εφόρου της Βιβλιοθήκης (τηλέφωνο: 210-6265183) 

στον οποίο και μπορούν να απευθύνονται για οποιοδήποτε σχετικό 

θέμα. Για οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά των βιβλίων καταλογίζεται 

άμεσα στον υπεύθυνο της πράξης η δαπάνη αντικατάστασής του.   

 

9.3. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Με γνώμονα την υποβοήθηση των σπουδαστών οι οποίοι εκπονούν και παρουσιάζουν 

εργασίες, το Γραφείο Εκπαίδευσης και Μελετών της ΠΥΡΑ έχει εκδώσει τον Οδηγό Σύνταξης 

Εργασιών στον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση οι σπουδαστές της ΣΕΜΑΠΣ μέσω της επίσημης 

ιστοσελίδας της ΠΥΡΑ. Με τον Οδηγό αυτό, αφενός καθιερώνεται ένας ενιαίος τρόπος σύνταξης και 

εμφάνισης των εργασιών με σκοπό την όσο το δυνατό ομοιόμορφη παρουσίασή τους, αφετέρου 

αποσαφηνίζονται ζητήματα εσωτερικών διαδικασιών. 

 

9.4. ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 

Στο αμφιθέατρο της ΠΥΡΑ πραγματοποιείται η εκπαίδευση 

της ΣΕΜΑΠΣ, σεμινάρια, ημερίδες – διημερίδες, διαλέξεις 

από τους καθηγητές της ΠΥΡΑ, από επιστημονικούς 

συνεργάτες της, προβολή εκπαιδευτικών ταινιών καθώς 

επίσης στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής σειράς γίνεται η 

παρουσίαση των ατομικών διπλωματικών εργασιών των 

σπουδαστών.  

9.5. ΙΑΤΡΕΙΟ 

Στις εγκαταστάσεις της ΠΥΡΑ λειτουργεί Ιατρείο το οποίο στελεχώνεται από Υγειονομικό 

Αξιωματικό. Στον Υγειονομικό Αξιωματικό δύναται να απευθύνονται οι ασθενείς σπουδαστές 

τηρώντας την διαδικασία που προβλέπουν οι σχετικές διαταγές. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι   

 

 

 Ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων – Διαλέξεις - Φυσική παρουσία σπουδαστών 

 Δεν υφίστανται οι ημέρες στον μήνα  

 Παράδοση ατομικών Διπλωματικών Εργασιών 

 Παρουσιάσεις ατομικών Διπλωματικών Εργασιών 

 Γραπτές εξετάσεις - Αξιολόγηση εκπαίδευσης - Προετοιμασία αποφοίτησης 

 Τελετή αποφοίτησης – Απονομή πτυχίων 

* Όλοι οι ανωτέρω χρωματικοί κώδικες αφορούν ταυτόχρονα τις ημέρες φυσικής παρουσίας των σπουδαστών 

  

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΜΑΠΣ – 2018 
(ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
                               

ΜΑΡΤΙΟΣ 

                  

 

             

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
     

 

                          

ΜΑΙΟΣ 
           

      
               



15 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΜΑΠΣ - 2018 

(ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Το πρόγραμμα δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες που θα 

προκύψουν και μετά από έγκριση του Διοικητή της ΣΕΜΑΠΣ. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΩΡΕΣ 

Παρουσίες Σπουδαστών 08:00΄ 

Μάθημα - Διάλεξη 08:05΄ – 09:30΄ 

Μάθημα - Διάλεξη 09:45΄ - 10:30΄ 

Μάθημα - Διάλεξη 10:45΄- 12:20΄ 

Μάθημα - Διάλεξη 12:40΄ - 14:10΄ 

Μάθημα - Διάλεξη 14:30΄ - 16:10΄ 


