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Άρθρο μόνον

Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων

1. Συνιστώνται Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) ως ειδικές,

Περιψερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι Ε.ΜΟ.Δ.Ε. υπάγονται διοικητικά

στους κατά τόπους Συντονιστές Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος και επιχειρησιακά

στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και έχουν ως αποστολή: α. τη συνδρομή στην

εκτέλεση έργων δασοπροστασίας έναντι κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, β. την υποστήριξη

κατά τη διενέργεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, μέσω εξειδικευμένων πεζοπόρων και

αερομεταψερόμενων τμημάτων και Χρήσης ειδικών μηχανοκίνητων μέσων και μηχανη μάτων

έργου και γ. τη συνδρομή στην αντιμετώπιση των συνεπειών από ψυσικές, τεχνολογικές και

λοιπές καταστροψές.

2. Οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) διαρθρώνονται ως εξής:

α. 1η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (1 Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα την Ελευσίνα Απικής.

β. 2 Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (2 Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

γ. 3 Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (3 Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρατο Ηράκλειο Κρήτης.

δ. 4η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (4Π Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τη Λαμία.

ε. 5η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (5 Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα τα Ιωάννινα.

στ. 6η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (6η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) με έδρα την Πάτρα.

3. Για την κάλυψη της ανάγκης στελέχωσης των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων

αυξάνονται οι οργανικές Θέσεις, κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα του προσωπικού του

Πυροσβεστικού Σώματος και συστήνεται ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού Γενικών

ΚαΘη κόντων «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων», οι οποίοι καταλαμβάνουν πεντακόσιες

(500) νέες, επί θητεία, οργανικές Θέσεις, εκ των οποίων, τετρακόσιες σαράντα (440)
ειδικότητας πυροσβεστικού τεχνικού προσωπικού, και εξήντα (60) ειδικότητας

πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού, πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή



Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με γνωστικό αντικείμενο Δασολογίας ή Δασπονίας
ή τίτλου ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης αναγνωρισμένου από τον Διεπιστμονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Αυτοτελές
Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων ή κατόχου αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων Δασολόγου από το
ΑΤΕ ΕΝ.

4. Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου
δικαίου επί θητεία διάρκειας επτά (7) ετών, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος
εκπαίδευσης, ‘Ελληνες πολίτες, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), οι οποίοι
έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου. Κριτήρια μοριοδότησης πρόσληψης αποτελούν,
ιδίως, α) η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως εψέδρων αξιωματικών ή σε
Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά, β) η κατοχή πτυχίου
Υποβρύχιου Καταστροψέα ή πτυχίου Σχολής Αλεξιπτωτιστών των Ενόπλων Δυνάμεων, γ) ο
αριθμός των αντιπυρικών περιόδων των πυροσβεοτών εποχικής απασχόλησης, δ) τα έτη
εθελοντισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα, ε)η κατοχή πτυχίου τωνπανεπιστημιακώντμημάτων
Δασολογίας ή Δασοπονίας, στ) η προϋπηρεσία ως δασεργάτης και ζ) η Κατοχή
επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

5. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν υπερβεί το εικοστό όγδοο (280) έτος της
ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης
συμμετοχής. Ειδικώς οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης και οι κάτοχοι πτυχίου
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με γνωστικό
αντικείμενο Δασολογίας ή Δασοπονίας ή τίτλου ανώτατης τυπικής εκπαίδευσης
αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΑΤΕΕΝ ή κατόχου αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων Δασολόγου από το ΑΤΕΕΝ, πρέπει να μην έχουν υπερβεί το τριακοστό πρώτο
(3 1°) έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηψίων, ως ημερομηνία
γέννησης λαμβάνεται η 3111 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Επιπλέον κριτήρια
μοριοδότησης, ο αριθμός των μορίων ανά κριτήριο, τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα, ο
τρόπος διαπίστωσής τους, η διαδικασία πρόσληψης, οι προϋποθέσεις μονιμοποίησης, η
διαδικασία απόλυσής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι αθλητικές και ψυχοτεχνικές
δοκιμασίες, οιυγειονομικές εξετάσειςτων υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,
καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι προσληψθέντες υποβάλλονται σε κατάλληλη
εκπαίδευση. Με απόψαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
καθορίζονται ο τόπος, ο χρόνος και το είδος της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

6. Οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δεν προάγονται βαθμολογικά κατά τη διάρκεια
της επταετούς θητείας τους. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό, αξιολογούνται για τα
ουσιαστικά τους προσόντα και συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας σύμφωνα με τις διατάξεις
που ισχύουν για την αξιολόγηση προσόντων των Πυροσβεστών.

7. Μετά τη συμπλήρωση της επταετούς θητείας, οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων
δύνανται, με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη
συμπλήρωση της επταετίας, εψόσον έχουν αξιολογηθεί σε όλες τις εκθέσεις ικανότητας με
γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «αποδεκτή» — (Βαθμολογία στα επιμέρους βασικά
προσόντα: τρία [3]) και κριθούν ικανοί από το Κατώτερο Συμβούλιο Πυροσβεστικού



Σώματος, να μονιμοττοιηθούν, καταλαμβάνοντας μόνιμες οργανικές Θέσεις της κατηγορίας
και ειδικότητας για την οποία προσλήθηκαν, οι μεν ειδικότητας πυροσβεστικού Τεχνικού
προσωιτικού, Θέσεις «Πυρονόμων — Αρχιπυροσβεστών — Υπαρχιπυροσβεστών -

Πυροσβεστών», 01 δε ειδικότητας πυροσβεστικού επιστημονικού προσωπικού, εισάγονται
στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και κατόπιν ευδόκιμης αποψοίτησής
τους, τους απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποπυραγού Γενικών Καθηκόντων. Οι αρνητικές
αποψάσεις του Κατώτερου Συμβουλίου Πυροσβεστικού Σώματος αιτιολογούνται και
κοινοποιούνται στους ενδιαψερόμενους, σι οποίοι δύνανται να ασκήσουν προσψυγή
ενώπιον του Ανώτερου Συμβουλίου Πυροσβεστικού Σώματος εντός δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση. Η διαδικασία εισαγωγής στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας, το Πρόγραμμα σπουδών, η διαδικασία των εξετάσεων, η εξεταστέα ύλη, ο χρόνος
Φοίτησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα που
εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

8. Για τους Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις
πειθαρχικού δικαίου που ισχύουν για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Οι Πυροσβέστες
Δασικών Επιχειρήσεων απολύονται από την Υπηρεσία και στις κάτωθι περιπτώσεις:
α. Μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης.
β. Υστερα από αίτησή τους, εψόσον έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος υπηρεσίας ατιό την
πρόσληψή τους.

γ. Με τη λήξη της επταετούς θητείας, εφόσον δεν υποβάλουν αίτηση ένταξής τους στο μόνιμο
πυροσβεστικό προσωπικό ή δεν κρίνονται ικανοί προς τούτο.
δ. Για λόγους υγείας, σύμψωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο πυροσβεστικό
προσωπικό.

9. Το μισθολογικό καθεστώς των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων εμπίπτει στην
κατηγορία Δ’ του άρθρου 124 του ν. 4472/2017 (Α’ 74). Οι Πυροσβέστες Δασικών
Επιχειρήσεων λαμβάνουν και το μηνιαίο επίδομα της παρ. Ι του άρθρου ό της υπό στοιχεία
8Ο02/1/520-γ/15.3.2018 (Β 1021) κοινής απόψασης των Αναπληρωτών Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομικών.

10. Οι Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων δύναται να τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας
γραψείου και στην κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας, εξελισσόμενοι μισθολογικά μέχρι
την εξάντληση της οικείας μισθολογικής κλίμακας, σύμψωνα με τις διατάξεις που ισχύουν
για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Για την ασψαλιστική και υγειονομική κάλυψη των
Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, τις άδειες, καθώς και για τα θέματα που δεν
ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος καιτων κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων
κανονιστικών πράξεων, εψαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για το
μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

11. Με απόψαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ρυθμίζονται τα θέματα που
αψορούν τη στολή και τα μέσα ατομικής προστασίας που φέρουν οι Πυροσβέστες Δασικών
Επιχειρήσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ο χρόνος εργασίας τους και ο
εψοδιασμός τους με ειδικό δελτίο ταυτότητας, καθώς και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια.
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