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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1618

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

15 Ιουλίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 12077
Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Πυροσβε−
στών πενταετούς υποχρέωσης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Τις διατάξεις του στοιχ. ι΄ της παρ. 5 του άρθρου
15 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61).
β. Του π.δ 89/2010 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 154).
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το π.δ 63/2005. (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προσόντα πρόσληψης των υποψηφίων της παρ. 2 του
άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61)
Οι υποψήφιοι για πρόσληψη σε θέση Πυροσβέστη πε−
νταετούς υποχρέωσης της παρ. 2 του άρθρου 15 του
ν. 3938/2011 (Α΄ 61) απαιτείται να είναι κάτοχοι του−
λάχιστον απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου
ή άλλου ισότιμου Σχολείου με εξαίρεση εκείνους του
Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαί−
δευσης (Τ.Ε.Ε), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών
(Τ.Ε.Σ) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. Από τον αριθμό των
προσλαμβανομένων στη συγκεκριμένη κατηγορία υπο−
ψηφίων, ποσοστό 70% καλύπτεται από υποψηφίους που
κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των
τύπων Λυκείου ή άλλου ισότιμου Σχολείου, με εξαίρε−
ση τις προαναφερόμενες περιπτώσεις των Τ.Ε.Ε, Τ.Ε.Σ
και Σχολών Ο.Α.Ε.Δ, ενώ ποσοστό 30% καλύπτεται από
υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ) κλάδου σπουδών που δεν
αντιστοιχεί σε δέσμη ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματι−
κού Λυκείου (Τ.Ε.Λ) ή πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε) Β΄ Κύκλου Σπουδών.

Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων
με τίτλο σπουδών μιας υποκατηγορίας υποψηφίων δεν
καλύπτονται, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από υπο−
ψηφίους της άλλης υποκατηγορίας.
Άρθρο 2
Προκήρυξη
1. Η πρόσληψη των Πυροσβεστών πενταετούς υπο−
χρέωσης γίνεται μετά από προκήρυξη του Αρχηγού του
Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Στην προκήρυξη ορίζονται:
α. Ο αριθμός των προσλαμβανομένων ανά κατηγορία
υποψηφίων.
β. Τα απαιτούμενα προσόντα.
γ. Οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα διορισμού.
δ. Ο τρόπος αλληλοσυμπλήρωσης μεταξύ υποκατη−
γοριών της ίδιας κατηγορίας.
ε. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο
τρόπος υποβολής τους, καθώς και η διαδικασία της πρό−
σληψής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
ε. Η δυνατότητα μονιμοποίησης και απόλυσής τους.
3. Η προκήρυξη αποστέλλεται στις Υπηρεσίες του
Πυροσβεστικού Σώματος, στα Επιτελεία των Κλάδων
των Ενόπλων Δυνάμεων, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
στον ημερήσιο τύπο και στις Περιφέρειες και καταχω−
ρίζεται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος
www.fireservice.gr, με σκοπό την ευρύτερη και όσο το δυ−
νατόν πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
4. Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των υπο−
ψηφίων πρέπει να απέχει τουλάχιστον δεκαπέντε (15)
ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της προ−
κήρυξης.
Άρθρο 3
Δικαιολογητικά υποψηφίων
1. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν ως
Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης υποβάλλουν,
μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη, τα ακό−
λουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συμμετοχής με φωτογραφία.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελ−
τίου Ταυτότητας. Σε περίπτωση που στοιχεία του Αστυ−
νομικού δελτίου Ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, αυτά
δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.
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γ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.
Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών σχολικών μονά−
δων αλλοδαπής, πρέπει να συνυποβάλλουν βεβαίωση
ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντι−
στοιχία βαθμολογίας.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι συγκεντρώ−
νουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρο−
νται στις παραγράφους 2, 3 και 5 εδ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 3938/2011 (Α΄ 61) και οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί κατηγο−
ρίας Ι1 και δεν υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Σε
περίπτωση που υφίσταται για τους υποψηφίους της
παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3538/2011 (Α΄ 61) οι οποίοι
έχουν ηλικία άνω των 45 ετών αντικειμενική αδυναμία
δήλωσης της ικανότητας Ι1, παρέχεται, κατ’ εξαίρεση,
σ’ αυτούς το δικαίωμα διακρίβωσης της κατηγορίας
ικανότητας από αρμόδια, ειδική για το σκοπό αυτό,
Υγειονομική Επιτροπή του Σώματος.
ε. Ειδικά για τους υποψηφίους της παραγράφου 3 του
άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), βεβαίωση του Διοικητή
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία εργάστηκαν
ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης στην οποία να
εμφαίνεται α) ότι είχαν την ιδιότητα του πυροσβέστης
εποχικής απασχόλησης κατά τις αντιπυρικές περιόδους
2008 έως και 2010 ή β) ότι είχαν την ως άνω ιδιότητα
σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και
2010 και επιπλέον είχαν την όμοια σε πέντε αντιπυρικές
περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007.
2. Επιπλέον, οι υποψήφιοι που κατέχουν τα πρόσθετα
προσόντα της παραγράφου 5 του άρθρου 15 υποβάλ−
λουν κατά περίπτωση:
α. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου Δημοσίου
Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Δασικής Προστασίας».
β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου
Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι υπηρέτησαν μέχρι και
την απόλυσή τους ως έφεδροι Αξιωματικοί ή σε Ειδικές
Δυνάμεις ή στην προεδρική φρουρά ή ως εθελοντές
5ετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις.
γ. Βεβαίωση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρε−
σίας στην οποία εργάστηκαν ως πυροσβέστες εποχικής
απασχόλησης στην οποία να εμφαίνονται κατ’ έτος οι
αντιπυρικές περίοδοι που εργάστηκαν. Για τη χορήγη−
ση των βεβαιώσεων αυτών απαιτείται η συνδρομή της
προϋπόθεσης του στοιχ. δ΄ της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου.
δ. Βεβαίωση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρε−
σίας στην οποία να εμφαίνεται ότι είναι εθελοντές κατά
την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού.
ε. Βεβαίωση από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία στην
οποία να εμφαίνονται οι περίοδοι κατά τις οποίες είχαν
εργαστεί με την ιδιότητα του εποχιακού εργατοτεχνι−
κού προσωπικού.
στ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγη−
σης μοτοσικλέτας ή της επαγγελματικής άδειας οδή−
γησης αυτοκινήτου.
ζ. Βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή,
όπου δεν υπάρχει του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και
Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανωτάτη
Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.
η. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα
προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχασε τη
ζωή του ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση

του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού ή ότι είναι τέκνο
Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν
ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνέπεια
τρομοκρατικής πράξης.
θ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εάν ο
υποψήφιος είναι γονέας ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.
Η αναζήτηση γίνεται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες
Περιφερειακές Διοικήσεις κατ’ εφαρμογή των διατά−
ξεων της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532 από 18.8.2006 (Β΄
1309) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για όσους υποψηφίους
σημειώσουν κατά την υποβολή των προαπαιτούμενων
δικαιολογητικών, στην ένδειξη της αίτησης συμμετοχής,
το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα καθώς
και το Δήμο στον οποίο έχουν οικογενειακή μερίδα τα
τυχόν ετεροθαλή τους αδέλφια.
ι. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυ−
χίου αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας
επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ 50/2001 (Α΄ 39), όπως
ισχύει κάθε φορά, συνοδευόμενο απαραιτήτως από επί−
σημη μετάφραση.
3. Οι υποψήφιοι που καλούνται για πρόσληψη, υπο−
βάλουν στις Υπηρεσίες που είχαν καταθέσει αρχικά τα
δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό,
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν παρα−
πεμφθεί σε ποινική δίκη για τα αναφερόμενα εγκλήματα
στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ 19/2006 όπως αυτή
αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ
236/2007 (Α΄ 275) κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 11726 από
9.6.2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης
(Β΄ 838).
4. Η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυρο−
σβεστικού Σώματος αναζητεί αυτεπάγγελτα για τους
υποψηφίους που καλούνται τελικά για πρόσληψη τα
εξής δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης
κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 2458 από 22.2.2005 από−
φασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης (Β΄ 267), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 92605 από 20.9.2005
όμοια (Β΄ 1334).
β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄
μόνο για όσους δεν εμπίπτουν στο άρθρο 3 παράγρα−
φος 2 εδάφιο β΄ της παρούσης απόφασης κατ’ εφαρμο−
γή της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/5482 από 28.3.2005 απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Εθνικής Άμυνας (Β΄ 400) και της υπ’
αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/6084 από 19.4.2005 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α., για όσους υποψηφίους σημειώσουν κατά την
υποβολή των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών, στην
σχετική ένδειξη της αίτησης συμμετοχής, ότι επιθυμούν
την ως άνω αυτεπάγγελτη αναζήτηση.
Άρθρο 4
Υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών
1. Οι υποψήφιοι υποβάλουν αυτοπροσώπως στις έδρες
των Περιφερειακών Διοικήσεων των Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών και στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Χίου,
Σάμου, Λήμνου, Ρόδου, Κω, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και
Λευκάδας τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 παράγραφοι
1 και 2, της παρούσης μέσα στην προθεσμία που ορίζει
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η προκήρυξη. Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν γίνονται
δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.
2. Σε κάθε μία από τις προαναφερόμενες Υπηρεσίες
ορίζεται, από τον Διοικητή αυτής, επιτροπή από υπαλ−
λήλους που υπηρετούν σε αυτές με έργο την παραλαβή
των δικαιολογητικών. Οι επιτροπές αυτές προβαίνουν
στις ακόλουθες ενέργειες:
α. Παραδίδουν στους υποψηφίους ένα έντυπο αίτησης
και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τη συντάξουν ιδιοχεί−
ρως και να την προσκομίσουν μαζί με τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά.
β. Ελέγχουν τα στοιχεία που σημείωσαν οι υποψήφιοι
στην αίτησή τους, μεριμνούν για την ορθή συμπλήρωση
αυτών, καθώς και για την ακρίβεια, την πληρότητα και
εγκυρότητα των δικαιολογητικών που προσκομίζουν
οι υποψήφιοι.
γ. Μετρούν το ανάστημα μόνο στην περίπτωση των
υποψηφίων της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011
(Α΄ 61) και συντάσσουν σχετική βεβαίωση στο έντυπο
της αίτησης.
δ. Υπογράφουν ως παραλαβούσες και θέτουν το ονο−
ματεπώνυμο και το βαθμό του μέλους που παρέλαβε
κάτω από την ημερομηνία της αίτησης.
ε. Επιστρέφουν, χωρίς άλλη διατύπωση, τα δικαιο−
λογητικά στους υποψηφίους της παρ. 2 του άρθρου 15
του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) που δεν έχουν το απαιτούμενο
ανάστημα ή σε υποψηφίους οποιασδήποτε κατηγορί−
ας που στερούνται κάποιου από τα προσόντα και τις
προϋποθέσεις πρόσληψης των παραγράφων 2 και 3
του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, πλην της αίτησης συμ−
μετοχής.
στ. Σε περίπτωση που υποψήφιος της παρ. 2 του άρ−
θρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) αμφισβητεί το βεβαιωθέν
ανάστημα, υποβάλλει αυθημερόν στην ίδια Υπηρεσία
αίτηση για νέα αναστημομέτρηση, η αρμόδια για την
παραλαβή των δικαιολογητικών επιτροπή υποβάλλει
τα δικαιολογητικά και τη βεβαίωση αναστημομέτρησης
στο Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης. Με
μέριμνα και ευθύνη του τελευταίου διενεργείται νέα
αναστημομέτρηση για την άρση της αμφισβήτησης.
3. Οι ως άνω Υπηρεσίες ελέγχουν τα δικαιολογητικά,
μεριμνούν για τη συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλεί−
ψεων και σφαλμάτων και τα υποβάλλουν στο αρμόδιο
τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυ−
ροσβεστικού Σώματος, με καταστάσεις ανά κατηγορία
και κατά αλφαβητική σειρά.
Άρθρο 5
Πίνακες επιτυχόντων
1. Η Επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του
ν. 3938/2011 (Α΄ 61) η οποία αποτελείται από ένα αντι−
πρόεδρο ή νομικό σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους που ορίζεται από τον πρόεδρο αυτού,
έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού που κληρώνεται μεταξύ των Συμβούλων
αυτού και ένα Διευθυντή Διεύθυνσης των Κλάδων του
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος που κληρώνεται
μεταξύ των Διευθυντών των εν λόγω Διευθύνσεων,
παραλαμβάνει από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης
Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος
τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και προβαίνει στις
ακόλουθες ενέργειες:
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α. Εντός τριμήνου από την παραλαβή τους, ελέγχει
την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν προ−
σκομίσει οι υποψήφιοι και συντάσσει κατ’ αλφαβητική
σειρά, χωριστούς πίνακες υποψηφίων που πληρούν και
υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προ−
ϋποθέσεις για πρόσληψη, ανά κατηγορία. Το Αρχηγείο
Πυροσβεστικού Σώματος επικουρεί την ως άνω Επιτρο−
πή κατά τη σύνταξη των πινάκων.
β. Συντάσσει ανά κατηγορία πίνακες υποψηφίων κατά
σειρά επιτυχίας, με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας
που προκύπτει κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ.
5 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61).
2. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλα−
σιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία
εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων εφαρμόζονται τα
ακόλουθα:
α) σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων
της κατηγορίας της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του
ν. 3938/2011 (Α΄ 61) προηγείται ο υποψήφιος που έχει το
μεγαλύτερο βαθμό που προκύπτει από τη μοριοδότηση
του τίτλου σπουδών.
β) Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μεταξύ των υποψηφίων
της κατηγορίας της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του
ίδιου νόμου προηγείται ο υποψήφιος που λαμβάνει πε−
ρισσότερα μόρια σε κάθε κριτήριο από τα ακόλουθα
κατά τη σειρά αναγραφής τους:
α. Την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσε−
ων ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή στην
προεδρική φρουρά, ή ως Ε.Π.Υ. στις Ένοπλες Δυνάμεις.
β. Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας.
γ. Την κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ει−
δικός Δασικής Προστασίας».
δ. Την κατοχή άδειας οδήγησης, μοτοσικλέτας ή επαγ−
γελματικού οχήματος Γ΄ κατηγορίας και άνω.
Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στην περίπτω−
ση κατά την οποία προκύψει νέα ισοβαθμία μετά την
προσμέτρηση του βαθμού που προκύπτει από τη μο−
ριοδότηση του τίτλου σπουδών για τους υποψηφίους
της κατηγορίας της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του
ν. 3938/2011 (Α΄61).
Σε περίπτωση τρίτης διαδοχικής ισοβαθμίας μεταξύ
των υποψηφίων και των δύο κατηγοριών, η σειρά καθο−
ρίζεται με κλήρωση που διενεργείται από την ίδια ως
άνω Επιτροπή, με μέριμνα της οποίας ειδοποιούνται να
παραστούν οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αυτοπροσώ−
πως ή με εκπρόσωπό τους που ορίζεται με υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986. Η κλήρωση πραγματοποιείται
ανεξαρτήτως της παρουσίας των ενδιαφερομένων ή
των εκπροσώπων τους. Για το αποτέλεσμα της κλήρω−
σης συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
3. Στους πίνακες των επιτυχόντων, καταχωρίζονται
αναλυτικά οι βαθμολογίες κατά κριτήριο και η συνολική
βαθμολογία. Οι πίνακες των επιτυχόντων και αυτών που
δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για
πρόσληψη, υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής
και παραδίδονται από τον Πρόεδρο αυτής, μαζί με τα
δικαιολογητικά των υποψηφίων στο αρμόδιο Τμήμα της
Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού
Σώματος, το οποίο μεριμνά για την κύρωσή τους από
τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, εντός δέκα
(10) ημερών. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται ηλεκτρονικά
στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.
fireservice.gr και σε έντυπη μορφή στις κατά τόπους
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
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4. Οι υποψήφιοι δικαιούνται, εντός αποκλειστικής προ−
θεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση
των πινάκων, να υποβάλουν απευθείας στο 5ο Τμήμα της
Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού
Σώματος, αίτηση διόρθωσης των στοιχείων του πίνακα
που θεωρούν ότι δεν έχουν υπολογιστεί ορθά. Οι υπο−
βληθείσες αιτήσεις εξετάζονται, εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από την υποβολή τους, από την αρμόδια Τρι−
μελή Επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του
ν. 3938/2011 (Α΄ 61) η οποία αποφαίνεται επ’ αυτής, πραγμα−
τοποιεί, εφόσον απαιτείται, τις αναγκαίες διορθώσεις και
ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο. Στη συνέχεια οι
αναμορφωμένοι πίνακες κυρώνονται από τον Αρχηγό του
Πυροσβεστικού Σώματος. Τα δικαιολογητικά των υποψη−
φίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις
για πρόσληψη και όσων δεν κατατάσσονται επιστρέφονται
στις Υπηρεσίες στις οποίες κατατέθηκαν.
6. Από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. δίνονται
στο Γραφείο Τύπου Α.Π.Σ, σε ηλεκτρονική μορφή, οι κυ−
ρωμένοι πίνακες των ανωτέρω κατηγοριών κατά σειρά
επιτυχίας, προκειμένου να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr
Άρθρο 6
Υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές − αθλητικές
δοκιμασίες
1. Οι υποψήφιοι της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του
ν. 3938/2011 (Α΄ 61) που περιλαμβάνονται στους κυρωμέ−
νους πίνακες επιτυχόντων, καλούνται κατά σειρά επιτυ−
χίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των υποψηφίων
που καθορίζεται στην προκήρυξη για τη συγκεκριμένη
κατηγορία, με διαταγή του Προϊσταμένου B΄ Κλάδου
Διοικητικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Πυροσβεστι−
κού Σώματος, να προσέλθουν μέσα σε ορισμένες προ−
θεσμίες, προκειμένου να εξετασθούν, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο νόμο, στα σωματικά, ψυχικά και δια−
νοητικά τους προσόντα από τις αντίστοιχες επιτροπές
του άρθρου 6 του π.δ. 19/2006 (Α΄ 16).
2. Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών
προσόντων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις και
ψυχοτεχνικές − αθλητικές δοκιμασίες.
Οι υγειονομικές εξετάσεις προηγούνται των ψυχοτε−
χνικών και αθλητικών δοκιμασιών. Οι υποψήφιοι, προκει−
μένου να παρουσιασθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα
που θα καταρτιστεί, ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής
Επιτροπής Πρόσληψης για να κριθεί η καταλληλότητά
τους ή μη, μεταβαίνουν την προηγούμενη σε Κρατικό
Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να υπο−
βληθούν στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου
12 του π.δ. 19/2006 (Α΄ 16).
3. Όσοι κρίνονται ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις,
παραπέμπονται στις ψυχοτεχνικές επιτροπές και υπο−
βάλλονται σε ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμ−
βάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας).
Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η
προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστά−
σεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθημα−
τική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει
προσωπικότητα του υποψηφίου.
4. Όσοι υποψήφιοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές
δοκιμασίες, παραπέμπονται στη συνέχεια στις αθλητικές
επιτροπές για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης.

Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα εξής αγωνίσματα:
α. Πέντε (5) έλξεις σε μονόζυγο. Οι υποψήφιοι υποχρε−
ούνται να αναρτώνται στο μονόζυγο από το πρόσθιο
μέρος αυτού έχοντας το εξωτερικό μέρος της παλάμης
στραμμένο προς το πρόσωπό τους. Μετά την πρώτη
έλξη, οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επα−
φή με το έδαφος μέχρι το τέλος της προσπάθειας, ενώ
σε κάθε έλξη πρέπει η κάτω γνάθος να ξεπερνάει το
ύψος του μονόζυγου και τα χέρια κατά την κάθοδο να
είναι σε θέση πλήρους ανάτασης.
β. Δρόμος 1000 μ. σε χρόνο 4΄ (μία προσπάθεια).
γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1. 10μ. (τρεις
προσπάθειες).
δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 4 μ. (τρεις
προσπάθειες).
ε. Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι
πέντε (25) κιλών έκαστος, σε απόσταση εκατό (100)
μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή
των αλτήρων με το έδαφος σε χρόνο 50΄΄ (μία προ−
σπάθεια).
στ. Ανάβαση – κατάβαση σε ολκωτή πυροσβεστική
κλίμακα σε ύψος εννέα (9) μέτρων, τοποθετημένη σε
πυροσβεστικό πύργο ασκήσεων σε χρόνο το αργότερο
1΄ και 50΄΄ (μία προσπάθεια).
ζ. Βάδισμα χωρίς υποδήματα και με τρεις (3) υποχρε−
ωτικές στάσεις σε δοκό μήκους δέκα (10) μέτρων και
πλάτους οκτώ (8) εκατοστών, η οποία απέχει από το
έδαφος ένα (1) μέτρο (μία προσπάθεια).
Υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από
τις αθλητικές δοκιμασίες, αποκλείονται των περαιτέρω
δοκιμασιών. Επίσης, μη ικανοί κρίνονται και όσοι υπο−
ψήφιοι δεν έχουν το προβλεπόμενο ανάστημα, ύστερα
από αναστημομέτρηση όλων των υπόχρεων υποβολής
σ’ αυτή τη διαδικασία υποψηφίων που γίνεται από την
Υγειονομική Επιτροπή Πρόσληψης πριν από τις αθλη−
τικές δοκιμασίες.
5. Οι υποψήφιοι, που κρίνονται μη ικανοί, καταχωρί−
ζονται από την αρμόδια Επιτροπή σε ειδικό πίνακα, ο
οποίος αναρτάται σε εμφανές σημείο στο χώρο της
εξέτασης προς ενημέρωσή τους, αντίγραφο του οποί−
ου υποβάλλεται αυθημερόν στο αρμόδιο Τμήμα της
Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού
Σώματος.
6. Η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυρο−
σβεστικού Σώματος, μεριμνά για τη συμπλήρωση των
κενών θέσεων που δημιουργούνται από τους κριθέντες
μη ικανούς, με βάση τους πίνακες επιτυχόντων κατά
κατηγορία.
Άρθρο 7
Πρόσληψη επιλεγομένων
1. Οι υποψήφιοι που κρίνονται ικανοί από τις Υγειο−
νομικές, Ψυχοτεχνικές και Αθλητικές Επιτροπές καθώς
και οι λοιποί εκ της παρ. 3 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) εξαι−
ρούμενοι των ανωτέρω διαδικασιών, προσλαμβάνονται
ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης με απόφαση
του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος που δημοσι−
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η πρόσληψη γίνεται για μεν τους επιτυχόντες υπο−
ψηφίους της κατηγορίας της παραγράφου 2 του άρθρου
15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) στην Πυροσβεστική Ακαδημία
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για δε τους επιτυχόντες υποψηφίους της κατηγορίας
της παραγράφου 3 στις Υπηρεσίες στις οποίες θα εκ−
παιδευτούν, σε ημερομηνία που ορίζεται με διαταγή
του Προϊσταμένου Β΄ Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης
του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Με την ίδια
διαταγή ειδοποιούνται οι προσλαμβανόμενοι υποψήφιοι
να μεταβούν στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες.
3. Οι Υπηρεσίες, μετά τη λήψη της διαταγής προβαί−
νουν στις ακόλουθες ενέργειες:
α. Καλούν τους προς πρόσληψη, να δώσουν τον προ−
βλεπόμενο όρκο, ή σχετική διαβεβαίωση εφόσον από τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά δεν προκύπτει κώλυμα
πρόσληψης, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους προ−
σλαμβανόμενους, πρακτικό πρόσληψης και ορκωμοσίας,
καθώς και Φύλλο Μητρώου. Στη συνέχεια αναφέρουν
αμέσως στη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυ−
ροσβεστικού Σώματος τα ονοματεπώνυμα των προσλη−
φθέντων και των μη προσληφθέντων για οποιονδήποτε
λόγο. Ο υποψήφιος για τον οποίο διαπιστώνεται ότι
στερείται έστω και ενός προσόντος εκ των απαιτούμε−
νων για την πρόσληψη, δεν προσλαμβάνεται, τυχόν δε
πρόσληψή του θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
β. Υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχη−
γείου Πυροσβεστικού Σώματος. τα υπόλοιπα δικαιολο−
γητικά πρόσληψης των προσληφθέντων, τα πρωτότυπα
των πρακτικών πρόσληψης και ορκωμοσίας και τα Φύλ−
λα Μητρώου και κοινοποιούν:
i. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου Πυ−
ροσβεστικού Σώματος και στη Διαχείριση Χρηματικού
Πυροσβεστικού Σώματος.
ii. Στη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου Πυρο−
σβεστικού Σώματος, με αντίγραφο του πρακτικού πρό−
σληψης και ορκωμοσίας και του Φύλλου Μητρώου, για
την ενημέρωση του ασφαλιστικού τους ταμείου.
γ. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν προ−
σλήφθηκαν, διατηρούνται στο Αρχείο του Αρχηγείου
Πυροσβεστικού Σώματος για όσο διάστημα έχουν ισχύ
οι κυρωμένοι πίνακες και μετά καταστρέφονται, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την
εκκαθάριση των Αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής
σχετική δίκη, οπότε διατηρούνται μέχρι τη δημοσίευση
αμετάκλητης απόφασης.
5. Με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου Β΄
Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Πυ−
ροσβεστικού Σώματος, που κοινοποιείται στους ενδια−
φερόμενους, διαγράφονται από τον κυρωμένο πίνακα
επιτυχόντων οι υποψήφιοι οι οποίοι:
α. Στερούνται έστω και ενός προσόντος εκ των απαι−
τούμενων για την πρόσληψη.
β. Καλούνται και δεν προσέρχονται, εφόσον υφίσταται
σχετική εκ του νόμου υποχρέωση, για υγειονομική, ψυ−
χοτεχνική και αθλητική εξέταση ή για πρόσληψη μέσα
στις οριζόμενες προθεσμίες, εκτός των περιπτώσεων
διαπιστωμένης ανώτερης βίας, όχι όμως πέρα του δε−
καημέρου.
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γ. Κρίνονται ως μη ικανοί από τις Υγειονομικές, Ψυ−
χοτεχνικές και Αθλητικές Επιτροπές Πρόσληψης, ή
παραιτούνται μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εκ−
παίδευσης.
6. Η συμπλήρωση κενών θέσεων λόγω παραίτησης
μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης ή λόγω
παραίτησης από την εκπαίδευση, γίνεται με απόφαση
του Προϊσταμένου Β΄ Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης
του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος από επιλα−
χόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, κατά τα οριζό−
μενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 15 του
ν. 3938/2011 (Α΄ 61) όχι πέραν του δεκαημέρου από την
ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης.
7. Όλοι οι προσλαμβανόμενοι ως Πυροσβέστες πε−
νταετούς υποχρέωσης, εγγράφονται κατ’ αλφαβητική
σειρά σε ειδική επετηρίδα Πυροσβεστών πενταετούς
υποχρέωσης, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτό−
τητας, την ημερομηνία πρόσληψης, τυχόν ανακατάταξη
και κάθε άλλη υπηρεσιακή μεταβολή. Για κάθε Πυροσβέ−
στη πενταετούς υποχρέωσης καταρτίζεται και τηρείται
ατομικός φάκελος και ατομικό βιβλιάριο.
Άρθρο 8
Ανανέωση της θητείας, μονιμοποίηση και απόλυση
των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης
1. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, μετά τη
συμπλήρωση της πενταετούς θητείας τους στο Πυρο−
σβεστικό Σώμα, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος
βασικής εκπαίδευσης, μπορούν να ανανεώσουν τη θητεία
τους ή να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα, ύστερα από
αίτησή τους και εφόσον κριθούν ικανοί από τα αρμόδια
συμβούλια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους
7 κα 8 του άρθρου 15 του ν 3938/2011 (Α΄ 61).
2. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος,
απολύονται από το Πυροσβεστικό Σώμα, με τη λήξη
της πενταετούς θητείας τους οι Πυροσβέστες πεντα−
ετούς υποχρέωσης, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση
για ανανέωση της θητείας τους ή για μονιμοποίηση ή
δεν κρίνονται ικανοί για μονιμοποίηση, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο στοιχ. γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 15 του
ν. 3938/2011 (Α ΄61).
3. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης απολύο−
νται από την Υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 14 του άρθρου 15, του ν 3938/2011 (Α΄ 61).
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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