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Οη κέεξ ελειίλεηξ ζηεκ θμηκςκηθμμηθμκμμηθή θαηάζηαζε ζηε πχνα
μαξ, μη κέεξ παναγςγηθέξ ζπέζεηξ θαη δηαδηθαζίεξ, μη δναμαηηθέξ
θιημαηηθέξ αιιαγέξ, ε ζφγπνμκε θηκδοκηθή με ηηξ κέεξ
πμιοζφκζεηεξ ζομμεηνηθέξ θαη αζφμμεηνεξ απεηιέξ πμο ζημπεφμκ
ηεκ θαζεμενηκυηεηα ηςκ πμιηηχκ θαη ημκ θμηκςκηθυ ηζηυ ηεξ
παηνίδαξ μαξ, ζέημοκ επηηαθηηθά ηεκ ακαδημνγάκςζε θαη ημκ
εθζογπνμκηζμυ ημο Πονμζβεζηηθμφ Σχμαημξ, ςξ θεκηνηθυ
επηπεηνεζηαθυ βναπίμκα ημο ζοζηήμαημξ πμιηηηθήξ πνμζηαζίαξ ηεξ
πχναξ μαξ.
Η ακαδημνγάκςζε ηςκ Υπενεζηχκ ημο Π.Σ. πνεηάδεηαη ηεκ
ακαπνμζανμμγή ηςκ θακυκςκ θαη ζεζμχκ πμο θαζμνίδμοκ ηεκ
επηπεηνεζηαθή δνάζε ημο, ιαμβάκμκηαξ οπυρε θαη ημ ζοκδοαζμυ
θυζημοξ – απμηειεζμαηηθυηεηαξ.
Η ακαδημνγάκςζε πνέπεη κα βαζίδεηαη
ζε οπεφζοκεξ θαη
νεαιηζηηθέξ πνμηάζεηξ, πμο κα απμννέμοκ απυ έκα εζςηενηθυ
δηάιμγμ θαη θονίςξ ακηηθεημεκηθή αλημιυγεζε ηςκ επηπεηνεζηαθχκ
δεδμμέκςκ, ηςκ επηζηεμμκηθχκ θαη ηεπκμιμγηχκ ελειίλεςκ αιιά
θαη ηςκ αιιαγχκ ζημ πμιηηηθμθμηκςκηθυ γίγκεζζαη ηεξ παηνίδαξ
μαξ.
Η υιε δηαδηθαζία ηεξ ακαδημνγάκςζεξ δεκ μπμνεί κα είκαη μηα
δηαδηθαζία πμιηηηθήξ απυθαζεξ «θαζη ηναθ», ζακ θαη αοηέξ πμο
εθανμυζηεθακ ηα ηειεοηαία πνυκηα, θένκμκηαξ δοζβάζηαπηα δεηκά
ζημκ πονμζβεζηηθυ μνγακηζμυ.
Τμ ακχηαημ ζεζμηθυ υνγακμ ημο Π.Σ., ημ Σομβμφιημ Γπηηειηθμφ
Σπεδηαζμμφ, πνέπεη κα ζέζεη ηηξ βαζηθέξ ανπέξ, πμο πνέπεη κα
ζηενηπζεί ημ κέμ μμκηέιμ ημο Πονμζβεζηηθμφ Σχμαημξ.
Τμ υιμ εγπείνεμα ζα πνέπεη κα επελενγαζζεί απυ μμάδα
ενγαζίαξ Γπηζηεμμκηθμφ ηδνφμαημξ με ηεκ ζομμεημπή παναγυκηςκ
απυ ημ Π.Σ θαζχξ θαη ζοκδηθαιηζηηθχκ εθπνμζχπςκ.
Σηε ζοκέπεηα ημ πυκεμα πνέπεη κα ηεζεί ζε δεμυζημ δηάιμγμ ηυζμ
εκηυξ ημο πονμζβεζηηθμφ μνγακηζμμφ, υζμ θαη απυ δηαθμμμαηηθήξ
επηηνμπή ημο θμηκμβμοιίμο.
Αποηέλεζμα ηης αμαδιοργάμωζης πνέπεη κα είκαη ε δεμημονγία
εκυξ αζθαιμφξ θαη ζφγπνμκμο ενγαζηαθμφ πιαηζίμο, ζημ μπμίμ μ
πονμζβεζηηθυξ οπάιιειμξ κα μπμνεί αλημπνεπχξ κα αζθεί ηα
πμιφπιεονα θαζήθμκηα πμο ημο έπεη ακαζέζεη ε Γιιεκηθή
Πμιηηεία θαη μ εθζογπνμκηζμυξ ημο Πονμζβεζηηθμφ Σχμαημξ,
χζηε κα θαηαζηεί απμηειεζμαηηθυ απέκακηη ζημοξ ζφγπνμκμοξ
θηκδφκμοξ, απμηειχκηαξ ημκ ηζπονυ βναπίμκα ηεξ πμιηηηθήξ
πνμζηαζίαξ ηεξ πχναξ, πνμζηαηεφμκηαξ ηε δςή θαη ηε πενημοζία
ημο έιιεκα πμιίηε θαη ημ θοζηθυ πενηβάιιμκ ηεξ παηνίδαξ μαξ.
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ΑΡΥΗΓΓΙΟ ΠΤΡΟΒΓΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ

Δεμημονγία κέςκ μηθνυηενςκ θαη εοέιηθηςκ δμμχκ χζηε
κα θαηαζηεί μοζηαζηηθυξ θμνέαξ παναγςγήξ επηηειηθμφ
ένγμο με θαηάνγεζε- ζογπχκεοζε Τμεμάηςκ θαη
Δηεοζφκζεςκ, με πενημνηζμυ ηεξ γναθεημθναηίαξ,
ακαθαηακμμή θαη μεηαθμνά ανμμδημηήηςκ.
Γπηδηςθυμεκμξ ζθμπυξ είκαη
ε δεμημονγία εκυξ
θαζμδεγεηηθμφ επηηειείμο με αληυπηζηεξ θαη μοζηαζηηθέξ
δοκαηυηεηεξ επμπηείαξ θαη ειέγπμο ηςκ δνάζεςκ ηςκ
Πον/θχκ Υπενεζηχκ, ζηα πιαίζηα άζθεζεξ ηςκ
ανμμδημηήηςκ ημο Π.Σ. αιιά ημ θονηυηενμ με ηεκ
επελενγαζία θαη πάναλε ζηναηεγηθμφ ζπεδηαζμμφ γηα ημ
ζφκμιμ ημο πονμζβεζηηθμφ μνγακηζμμφ.
ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑΚΓ ΔΙΟΙΚΗΓΙ
ΠΤΡΟΒΓΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΓΙΩΝ

Οη ΠΔΠΥ πνέπεη κα ακαβαζμηζημφκ ζηα 13 μηθνά
απμθεκηνςμέκα επηηειεία ημο Π.Σ.
Γδχ ζα πνέπεη κα γίκεη
πνμζανμμγή δμμχκ
οπμζηήνηλεξ θαη ειέγπμο ηςκ οπενεζηχκ ηεξ
δηθαημδμζίαξ ημοξ, με μηθμκμμηθή αοημηέιεηα ζε
πενηθενεηαθυ επίπεδμ χζηε κα έπμοκ δοκαηυηεηα
εθανμμγήξ θαη ειέγπμο ημο ζπεδηαζμμφ ηεξ
Πμιηηηθήξ πνμζηαζίαξ ηεξ πχναξ ζε πενηθενεηαθυ
επίπεδμ θαη δηαηήνεζε – εκίζποζε
ηεξ
πονμπνμζηαζίαξ ζε πενημπέξ αολεμέκμο θηκδφκμο.
Aοηυ πνμτπμζέηεη ηε ζφζηαζε ηθακμφ ανηζμμφ
ζηειεπχκ, ςξ επηηειείμο ζηεκ έδνα ηςκ Π.Δ.Π.Υ.
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ΩΜΑΣΟ

Βαζηθυ θαη πνςηανπηθυ ζημηπείμ
ηεξ ακαδημνγάκςζεξ ζα πνέπεη
κα απμηειέζεη ε αλημιυγεζε με
ζογθεθνημέκα, ζφγπνμκα θαη
επηζηεμμκηθά
απμδεθηά
θνηηήνηα,
οπυ
θαζεζηχξ
δηαθάκεηαξ, ηεξ επηπεηνεζηαθήξ
πνεζημυηεηαξ ηςκ οθηζηάμεκςκ
Π.Υ. θαη Π.Κ.
Πνέπεη κα ιεθζεί οπυρε μηα
ζεηνά θνηηενίςκ πμο κα ελάγεη
αληυπηζημ απμηέιεζμα γηα ημκ
επακαζπεδηαζμυ ηεξ δηαζπμνάξ
υιςκ
ηςκ
επηπεηνεζηαθχκ
μμκάδςκ ημο Π.Σ.
Άιιςζηε ε ΓΑΠΣ έπεη εδχ θαη
πνυκηα
θαηαγγείιεη
ηεκ
«ελςπονμζβεζηηθή» θηιμζμθία
πμο αθμιμοζήζεθε ζηεκ ίδνοζε
δεθάδςκ
Πονμζβεζηηθχκ
Κιημαθίςκ.
Γπίζεξ αθμφ μιμθιενςζεί ε
αλημιυγεζε, ζα πνέπεη κα γίκεη
επακαθαζμνηζμυξ ηςκ ηάλεςκ
θαη ηεξ δοκαμηθυηεηαξ ζε
πνμζςπηθυ θαη κα γίκεη εθ κέμο
θαηακμμή
με
δηαθακή
θαη
ζηαζενυ ηνυπμ.
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ΣΟΤ ΠΤΡΟΒΓΣΙΚΟΤ
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Η πμιφπιεονε δνάζε ημο Π.Σ. ημ έπεη ακαδείλεη ζε
μοζηαζηηθυ επηηειηθυ,
ζοκημκηζηηθυ θαη επηπεηνεζηαθυ
βναπίμκα ημο ζοζηήμαημξ Πμιηηηθήξ Πνμζηαζίαξ.
Η μέπνη ζήμενα εμπεηνία, απμδεηθκφεη υηη μοζηαζηηθυξ
πανάγμκηαξ
απμηειεζμαηηθυηεηαξ,
ηδηαίηενα
ζηεκ
ακηημεηχπηζε μεγάιςκ θνίζεςκ, απμηειεί μ εκηαίμξ
ζοκημκηζμυξ θαη έγθαηνε θηκεημπμίεζε
υιςκ ηςκ
εμπιεθμμέκςκ δοκάμεςκ. Έπμκηαξ οπυρε ηεκ εονςπασθή
εμπεηνία ζε ακηίζημηπεξ δμμέξ, πνμηείκεηαη ε δεμημονγία
ζηεκ
Αζήκα
εκυξ
ΓΘΝΙΚΟΤ
ΚΓΝΣΡΟΤ
ΓΠΙΥΓΙΡΗΓΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ, με ηεκ
εκμπμίεζε ηςκ ΚΓΠΠ-199ΣΓΚΥΠΣ-ΣΚΓΔ.
Τμ θέκηνμ πμο ζα πνέπεη κα δημηθείηαη απυ Ακηηζηνάηεγμ
ημο Π.Σ., πένα απυ ηεκ δηαπείνηζε ηςκ επηπεηνήζεςκ ζα
πνέπεη κα
οπμζηενίδεηαη απυ εκμπμηεμέκμ επηηειείμ
ζηειεπχκ ΓΓΠΠ θαη Π.Σ., υπμο ζα εθπμκεί ζπέδηα γηα ηεκ
πνυιερε θαη ακηημεηχπηζε ηςκ εθηάθηςκ ακαγθχκ, ζα
ειέγπεη θαη ζα παναθμιμοζεί ηα ζπέδηα βαζηζμέκμ ζε
επελενγαζία θαη ηεθμενίςζε ΘΙΟΙΟΟΠΙΠ
ενεοκχκ, μειεηχκ θαη
ζηαηηζηηθχκ.
Σε δεφηενμ επίπεδμ ζα πνέπεη κα δεμημονγεζμφκ ζηηξ
έδνεξ ηςκ Π.Δ.Π.Υ. ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑΚΑ ΚΓΝΣΡΑ
ΓΠΙΥΓΙΡΗΓΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ. Τα
θέκηνα αοηά πνέπεη κα ιεηημονγμφκ ςξ μηθνμγναθίεξ ημο
ακηίζημηπμο Γζκηθμφ, με βαζηθυ ζθμπυ ημ ζοκημκηζμυ θαη
ηεκ θηκεημπμίεζε ζε θάζε είδμοξ θαηαζηνμθή. Τμ θέκηνμ
πμο ζα δημηθείηαη απυ Ακχηενμ Αληςμαηηθυ ημο Π.Σ., ζα
ζηειεπχκεηαη απυ ζηειέπε υιςκ ηςκ θμνέςκ πμο
μεηέπμοκ ζηε ΓΓΠΠ θαη ζα πνέπεη κα δηαζέηεη επηηειείμ
οπμζηήνηλεξ εκμπμηεμέκςκ δνάζεςκ με ηηξ ακηίζημηπεξ
οπενεζίεξ Π.Π. ηεξ Τμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ

Σηα πιαίζηα ηεξ εφνοζμεξ
ιεηημονγίαξ
ημο
Π.Σ.
απαηημφκηαη
υνγακα
θαη
δηαδηθαζίεξ
εζςηενηθμφ
ειέγπμο,
θονίςξ
ηςκ
εοαίζζεηςκ ημμέςκ πμο
έπμοκ κα θάκμοκ με ηεκ
εθανμμγή ηεξ κμμμζεζίαξ,
ηεκ δηαπείνηζε μηθμκμμηθχκ
πυνςκ, θαζχξ θαη ηςκ
ελεηδηθεομέκςκ οπενεζηχκ
πμο απεοζφκμκηαη πνμξ
ημοξ πμιίηεξ (ποναζθάιεηα,
ακαθνηηηθυ)
Τεκ οιμπμίεζε αοηχκ ηςκ
δνάζεςκ, ζα πνέπεη κα
ακαιάβμοκ μη δφμ Γεκηθέξ
Γπηζεςνήζεηξ Π.Υ. αθμφ
ζηειεπςζμφκ
απυ
θαηάιιειμ πνμζςπηθυ θαη
βεβαίςξ μεηά απυ ηεκ
ακάιμγε
ζεζμμζέηεζε
θαζεθυκηςκ

4

ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΞΓΙΔΙΚΓΤΜΓΝΩΝ ΤΠΗΡΓΙΩΝ ΣΟΤ Π..

Σε ζογθεθνημέκεξ πενηπηχζεηξ πμο Υπενεζίεξ ημο Π.Σ. πνμζθένμοκ ζοκεπέξ ένγμ ζε
εγθαηαζηάζεηξ πμο ιεηημονγμφκ με ηδηςηηθμμηθμκμμηθά θνηηήνηα, ζα πνέπεη κα αθμιμοζεζεί ε
δηαδηθαζία πμο ηενείηαη ζηεκ Π.Υ Α/Δ Γι.Βεκηδέιμξ, υπμο ημ θυζημξ πνέπεη κα ακαιεθζεί απυ
ημκ εθμεηαιιεοηή ηεξ εγθαηάζηαζεξ.
Τέημηεξ πενηπηχζεηξ είκαη ε πανμπή οπενεζηχκ ποναζθάιεηαξ απυ ηηξ Πονμζβεζηηθέξ
Υπενεζίεξ ζε ιημέκεξ, αενμδνυμηα (πμιηηηθά θαη ζηναηηςηηθά), εμπμνηθμφξ ζηδενμδνμμηθμφξ
ζηαζμμφξ, Γζκηθά μδηθά δίθηοα θαη Βημμεπακηθέξ πενημπέξ, ζηα πνυηοπα πμο υνηζε ε Κμηκή
Υπμονγηθή Απυθαζε 8004/21/2/ 2012 (Β΄888) γηα πανμπή οπενεζηχκ ηεξ Γιιεκηθήξ
Αζηοκμμίαξ πνμξ ηνίημοξ ,με θαηαβμιή ακηαιιάγμαημξ.

ΔΙΓΡΓΤΝΤΗ ΓΓΚΛΗΜΑΣΩΝ
ΓΜΠΡΗΜΟΤ

Οη ελειίλεηξ ζημκ εγθιεμαημιμγηθυ ημμέα
ηα ηειεοηαία πνυκηα, έπμοκ ακαδείλεη ημκ
εμπνεζμυ ζε μία απυ ηηξ βαζηθέξ απεηιέξ
ηεξ πμιηηηθήξ πνμζηαζίαξ.
Οη εκδείλεηξ ηςκ αζφμμεηνςκ απεηιχκ,
αιιά θαη ε πνεζημμπμίεζε ημο εμπνεζμμφ
ςξ μέζμο θμηκςκηθήξ ζφγθνμοζεξ με υηη
πενηιαμβάκεη μ υνμξ, δεμημονγεί ακάγθεξ
εηδηθμφ θαη ελεηδηθεομέκμο πεηνηζμμφ ζε
ακαθνηηηθυ επίπεδμ, πνμθεημέκμο κα
ελενεοκεζμφκ με απμηειεζμαηηθυ ηνυπμ
μη αηηίεξ θαη κα εκημπηζημφκ μη οπαίηημη.
Πανάιιεια μειέηε ημο θαηκμμέκμο (έπεη
ζοκηαπζεί
απυ
ηεκ
ΓΑΠΣ
θαη
θαηαηίζεηαη) δεηθκφεη ηεκ ακάγθε εηδηθχκ
πεηνηζμχκ, θαη ηε ακάγθε δηαζφκδεζεξ με
πνςημγεκή πιενμθμνηαθυ οιηθυ.
Η
δεμημονγία
13
Πενηθενεηαθχκ
Τμεμάηςκ ΔΑΓΓ ζα απμηειέζεη ηεκ
αηπμή ημο δυναημξ ηεξ ηδηαίηενα αοηήξ
ζεμακηηθήξ δνάζεξ ημο Π.Σ.

Πσροζβέζηες Πεμηαεηούς Τποτρέωζης
Η θαζηένςζε ημο ζεζμμφ ημο Πονμζβέζηε
Πεκηαεημφξ Υπμπνέςζεξ με επηθμονηθά
θαζήθμκηα ζε ζπέζε με ημ Πονμζβεζηηθυ
πνμζςπηθυ,
με
μεηςμέκεξ
ενγαζηαθέξ
δοκαηυηεηεξ ηνηπμηυμεζε ημ δοκαμηθυ ημο
Π.Σ. επηθένμκηαξ δοζεπίιοηα πνμβιήμαηα
ζημκ πονμζβεζηηθυ μνγακηζμυ.
Τμ ζογθεθνημέκμ δήηεμα ζα πνέπεη κα ηφπεη
άμεζςκ θαη νηδηθχκ ιφζεςκ πμο κα
δηαζθαιίζεη θαη ημ αληυμαπμ ημο μνγακηζμμφ
θαη δίθαημ ενγαζηαθά γηα ημοξ Π.Π.Υ.
Η πνςημβμοιία πμο ζα πνέπεη κα ιεθζεί
πνέπεη κα θηκεζεί ζημοξ παναθάης άλμκεξ:
Όζμη απυ ημοξ Π.Π.Υ. είκαη μέπνη 35 εηχκ
θαη έπμοκ υια ηα ηοπηθά πνμζυκηα πνυζιερεξ
ζημ Π.Σ. κα μεηαηναπμφκ μη ζέζεηξ ημοξ ζε
Πονμζβέζηεξ Γ.Υ. κα εηζαπζμφκ ζηεκ Σπμιή
Δμθίμςκ Πονμζβεζηχκ θαη κα εκηαπζμφκ
πιήνςξ ςξ πονμζβεζηηθυ πνμζςπηθυ, με ηα
ίδηα αζθαιηζηηθά θαη μηζζμιμγηθά δηθαηχμαηα.
Οη οπυιμηπμη απυ ημοξ Π.Π.Υ. μεηά ηεκ
μιμθιήνςζε ηεξ 5εημοξ ζφμβαζεξ, θαηυπηκ
ηεξ αλημιυγεζεξ πμο επηηάζζεη μ κυμμξ, κα
εκηαπζμφκ ζημ πονμζβεζηηθυ πνμζςπηθυ, με
ηε δηαδηθαζία πμο αθμιμοζήζεθε γηα
ζοκμνηαθμφξ-εηδηθμφξ
ηεξ
ΓΛΑΣ,
με
πνμζςπμπαγείξ ζέζεηξ πμο ζα θαηανγμφκηαη
μεηά ηεκ ζοκηαλημδυηεζή ημοξ θαη ζα
μεηαηνέπμκηαη αοημμάηςξ ζε θεκή ζέζε
Πονμζβέζηε Γ.Υ.
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ΓΡΓΑΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
Γηα ηεκ εφνοζμε ιεηημονγία ημο Π.Σ. θαη ηεκ
απμθαηάζηαζε ενγαζηαθήξ ενεμίαξ, ζα πνέπεη
άμεζα κα πνμπςνήζεη ζεζμηθή θαημπφνςζε ηεξ
δηαπείνηζεξ ηεξ οπενενγαζίαξ θαη ζογθεθνημέκα
ηεκ πμνήγεζε ή απμδεμίςζε ηςκ μθεηιυμεκςκ
νεπυ, ηεκ πμνήγεζε θαζχξ θαη ηεκ απμδεμίςζε
ηςκ αδεηχκ υπςξ πνμβιέπεηαη απυ ημκ ΚΓΥΠΣ
θαη ηεκ πνμχζεζε κμμμζεηηθήξ νφζμηζεξ γηα ηεκ
απμδεμίςζε ζημ δηπιάζημ ηςκ με πμνεγμομέκςκ
αδεηχκ, με εοζφκε ηεξ οπενεζίαξ (ζε ελαηνεηηθέξ
πενηπηχζεηξ).
Αοηυ ζα πνέπεη κα ζοκμδεοηεί απυ ημκ
επακαζπεδηαζμυ
ημο
οθηζηάμεκμο
ςνανίμο
εκαιιαγήξ βάνδηαξ ηςκ οπενεζηχκ (μηθμκμμία
δηαπείνηζεξ ακζνχπηκμο δοκαμηθμφ – μηθμκμμηθή
επηβάνοκζε ενγαδμμέκςκ θαη Υπενεζίαξ, μείςζεξ
πνυκμο επέμβαζεξ), θαη ηεκ ζεζμμζέηεζε υιςκ
ηςκ δοκαηχκ ςνανίςκ (24-16-8-12).

ΠΤΡΟΒΓΣΙΚΗ ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ
Η Πονμζβεζηηθή Αθαδεμία ζα πνέπεη κα
γίκεη ημ εθπαηδεοηηθυ θέκηνμ ημο ζοκυιμο
ηςκ δνάζεςκ ηεξ πμιηηηθήξ πνμζηαζίαξ
ζηε πχνα.
Πένα απυ ημκ ακαγθαίμ εθζογπνμκηζμυ
υιςκ ηςκ Σπμιχκ ηεξ, ζα πνέπεη κα
επεθηείκεη ηε δνάζε ηεξ ζηεκ εθπυκεζε
ηεξ μεηαπηοπηαθήξ ένεοκαξ θαη ημ άκμηγμά
ηεξ θαη ζε ζπμοδαζηέξ απυ ημ πχνμ ηςκ
οπυιμηπςκ θμνέςκ πμο ζογθνμημφκ ηεκ
ΠΠ θαζχξ θαη ηα Σ.Α. θαη ηηξ Γ.Δ.
Τμ θαηκμηυμμ πμο πνμηείκμομε είκαη ε
δεμημονγία εκηυξ ηεξ Αθαδεμίαξ, ηης
Γθμικής τολής Πολιηικής Προζηαζίας,
υπμο κα πανέπεη γκχζεηξ «μεηαπηοπηαθμφ
επηπέδμο»,
κα
θμηημφκ
Ακχηενμη
Αληςμαηηθμί ημο Π.Σ. θαη ακχηενα
ζηειέπε ηςκ οπυιμηπςκ θμνέςκ ημο
δεμμζίμο.
Σηαζενή παναμέκεη ε ζέζε μαξ γηα
πνυζιερε ηςκ Δμθίμςκ Πονμζβεζηχκ
μέζα
απυ
ηηξ
δηαδηθαζίεξ
ηςκ
Πακειιήκηςκ ελεηάζεςκ.

ΠΤΡΟΒΓΣΙΚΟ ΓΘΓΛΟΝΣΙΜΟ

Η πνμζθμνά πναγμαηηθήξ εζειμκηηθήξ οπενεζίαξ πνέπεη κα αλημιμγεζεί με ηδηαίηενα
ζμβανυ ηνυπμ.
Τμ ζφκμιμ ηςκ εζειμκηχκ θαη εζειμκηηθχκ δνάζεςκ πμο πνμζθένμκηαη απυ ημοξ πμιίηεξ
είηε μεμμκςμέκα ςξ Γ.Π. ημο Π.Σ. είηε ςξ ΓΠΣ, ΓΠΚ, είηε ςξ εζειμκηηθέξ μμάδεξ, ζε
πνχημ επίπεδμ, πνέπεη κα πηζημπμημφκηαη απυ ηεκ Πονμζβεζηηθή Αθαδεμία.
Τυζμ μη εζειμκηέξ μεηά απυ εθπαίδεοζε, μ ελμπιηζμυξ ημοξ μεηά απυ αλημιυγεζε, αιιά θαη
μη δοκαηυηεηεξ ημοξ, πνέπεη κα αλημιμγμφκηαη θαη ζε θάζε πενίπηςζε ε δνάζε ημοξ κα
βνίζθεηαη θάης απυ ηεκ επηπεηνεζηαθή εοζφκε θαη θαζμδήγεζε ημο επηθεθαιήξ ημο Π.Σ.
ζημ πεδίμ «ζθεκήξ» ή «πενηζηαηηθμφ».
Σε θάζε πενίπηςζε πνέπεη κα ελεηαζζεί υπμο οπάνπεη μυκημα ζογθνμηεμέκε εζειμκηηθή
οπενεζία ζηα πιαίζηα δεμμηηθήξ μμκάδαξ, κα οπάνπεη πονμζβεζηηθυξ οπάιιειμξ ςξ
ζοκημκηζηήξ-επηθεθαιήξ.

