
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα επτακοσίων είκοσι  
πέντε (725) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων .»

Ο
Αρχηγός  του  Πυροσβεστικού   Σώματος

1.- Έχοντας υπόψη:
α. Το ν.1543/1989 «Συνταξιοδότηση των παθόντων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, αποκατάσταση 

των  αγωνιστών  που  διώχτηκαν  για  τα  ‘’κοινωνικά  τους  φρονήματα‘’  και  συνταξιοδότηση  των 
αγωνισθέντων κατά της δικτατορίας και άλλες διατάξεις». (Α΄ 73).

β Το ν.1940/1991 «Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑΛ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις  
περί αυτού». (Α΄ 40).

γ. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2690/99 (Α΄45) όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωσή της από  
την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3242/2004 (Α΄102), την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 (Α΄57)  
και την παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 (Α΄236).

δ. Το ν. 3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και πληροφόρησης 
και άλλες διατάξεις» (Α΄80), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 3369/2005 (Α΄171) ,το άρθρο 
20 του ν 3467/2006 (Α΄128),το άρθρο 22 του ν. 3687/2008 (Α΄159) και το άρθρο 59  του ν. 3966/2011  
(Α΄118).

ε. Το ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις». (Α΄ 75) όπως ισχύει.
στ. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο 

τομέα και άλλες διατάξεις» ( Α΄ 234).
ζ.  Το ν.  4009/2011 «Δομή λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 

ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».(Α΄195)  
η. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 33, 34, 35, 36 και 37 του ν. 4029/2011 «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα  

– Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις». ( Α΄245 )
θ. Το π.δ. 53/1989 «Προαγωγές Πυροσβεστικού Προσωπικού και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων» (Α΄ 26).
ι.  Το  άρθρο  28  του  π.δ.  50/2001  «Καθορισμός  των  προσόντων  διορισμού  σε  θέσεις  φορέων  του  

δημοσίου τομέα» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. ( Α΄ 39), όπως τροποποιήθηκε με το  
π.δ 347/2003 (Α΄315), το π.δ 44/2005 (Α΄63), το π.δ 116/2006 (Α΄115) και το π.δ 146/2007 (Α΄185).

 ια. Το π.δ. 133/2002 «Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται  
στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά». (Α΄ 109)

 2. Την υπ’ αριθ. 39839 Φ.109.1/30-11-2011 Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Δικαιολογητικά 
και διαδικασία πρόσληψης Δοκίμων πυροσβεστών». (Β΄ 2780)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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         ΠΡΟΣ:   Όπως πίνακας διανομής 

«Α Π Ο Φ Α Σ Η»
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3.- Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/31/2803/30-06-2011 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με έγκριση για την  
κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

4.- Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  διαγωνισμό  για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα επτακοσίων είκοσι 
πέντε (725) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων προκειμένου να καλύψουν ισάριθμες θέσεις 
κατά κατηγορία  πυροσβεστικού  προσωπικού  των Πυροσβεστικών  Υπηρεσιών  του  Σώματος  όπως 
αυτές αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα. 

5. Οι επτακόσιες είκοσι πέντε (725)  θέσεις Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων θα κατανεμηθούν 
κατά κατηγορία ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α’  75  θέσεις: Πτυχιούχοι σχολών Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της 
ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής. 
Αναλυτικότερα: δεκαπέντε (15) θέσεις πτυχιούχων 
Α.Ε.Ι. Νομικής Σχολής, δέκα (10) θέσεις πτυχιούχων 
Α.Ε.Ι. Οικονομικών Επιστημών, δέκα (10) θέσεις 
πτυχιούχων Α.Τ.Ε.Ι. Οικονομικών Επιστημών, δέκα 
(10) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Πληροφορικής, δέκα 
(10) θέσεις πτυχιούχων Α.Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής., 
πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Μηχανολόγων 
Ηλεκτρολόγων, πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. 
Πολιτικών Μηχανικών, πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων 
Α.Ε.Ι. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και 
πέντε (5) θέσεις πτυχιούχων Α.Τ.Ε.Ι. Δασοπονίας 
και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ 203  θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ 375  θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ1’ ΠΛΟΗΓΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ   12 θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ2΄ ΠΛΟΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ   20 θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε1΄ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ   15  θέσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε2΄  ΜΗΧΑΝΕΣ  ΚΑΙ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

  10  θέσεις (μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου 
&  5 θέσεις (αμαξωμάτων)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΣΤ΄ 10  θέσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1.- Οι  υποψήφιοι  πρέπει  να υποβάλουν  μια  αίτηση συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  με  τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά από 09-01-2012 ήμερα Δευτέρα και Ω/08:00 – 15:00 μέχρι και 16-01-2012 ημέρα 
Δευτέρα από Ω/08.00΄ μέχρι 24:00΄ στις παρακάτω Πυροσβεστικές Υπηρεσίες:

(1) Αθήνα  (Πεζοπόρο  τμήμα  1ης Ε.Μ.Α.Κ.  Λεωφόρος  Γ.  Γεννηματά  έναντι  Θριάσιου  Νοσοκομείου 
Μαγούλα Αττικής) 
(2) Θεσσαλονίκη (Π.Δ.Π.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας, οδός Κρήτης 46)
(3) Κομοτηνή (Π.Δ.Π.Υ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ( εντός βιομηχανικής περιοχής)
(4) Κοζάνη (Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Μακεδονίας, οδός Ανατολικής Ρωμυλίας 3) 
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(5) Ιωάννινα (Π.Δ.Π.Υ. Ηπείρου, οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 18)
(6) Λάρισα (Π.Δ.Π.Υ. Θεσσαλίας, οδός Ιωαννίνων 96)
(7) Πάτρα (Π.Δ.Π.Υ. Δυτικής Ελλάδας, οδός Μπιζανίου 3)
(8) Τρίπολη (Π.Δ.Π.Υ. Πελοποννήσου, οδός Δαβάκη & Αγίου Αθανασίου)
(9) Λαμία (Π.Δ.Π.Υ. Στερεάς Ελλάδας, οδός Νέτσου 4)

(10) Ερμούπολη (Π.Δ.Π.Υ. Νοτίου Αιγαίου, οδός Αλ. Παναγούλη & Παπάγου)
 (11) Μυτιλήνη (Π.Δ.Π.Υ. Βορείου Αιγαίου, οδός Θεοκρίτου 84)
(12)Ηράκλειο Κρήτης (Π.Δ.Π.Υ. Κρήτης, οδός Πλατεία Κύπρου αρ .5)
(13) Κέρκυρα (Π.Δ.Π.Υ. Ιονίων Νήσων, οδός Π. Ζαφειροπούλου & Μαρασλή)

         (όπου Π.Δ.Π.Υ. = Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών )
(14) Π.Υ. Χίου (οδός Αεροπόρου Ροδοκανάκη 18) 
 (15) Π.Υ. Σάμου  (Βαθύ, οδός Π. Δημητρίου 2)
 (16) Π.Υ. Λήμνου  (οδός Λ. Δημοκρατίας 48)
 (17) Π.Υ. Ρόδου  (οδός Εθελοντών Δωδεκανησίων 44)
 (18) Π.Υ. Κώ   (οδός Ολυμπίας 3 – Λάμπη)
 (19) Π.Υ. Ζακύνθου  (οδός Αεροδρομίου)
 (20) Π.Υ. Αργοστολίου  (οδός Ιγγλέση & Θεμιστοκλέους)
 (21) Π.Υ. Λευκάδας  (περιοχή Μεγάλη Βρύση)
(όπου Π.Υ. = Πυροσβεστική Υπηρεσία)

2.- Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο, που χορηγείται από τις αρμόδιες επιτροπές  
παραλαβής δικαιολογητικών στις ανωτέρω Υπηρεσίες.
Κάθε υποψήφιος υποβάλλει μία (1) αίτηση ενώπιον μίας και μόνης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, από 
αυτές που εξαντλητικά αναφέρονται, στην οποία αναγράφονται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες  
ο υποψήφιος επιθυμεί να καταταγεί, χωρίς δικαίωμα ανάκλησης αυτής από τη στιγμή πρωτοκόλλησής 
της  και  έπειτα.  Σε  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  δηλώνει  συμμετοχή  για  περισσότερες  της  μίας  
κατηγορίες, η σειρά αναγραφής των κατηγοριών ενδιαφέροντος επέχει θέση αίτησης προτίμησης της 
αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία επιθυμεί να καταταγεί, χωρίς αυτή να μπορεί εκ των υστέρων να 
μεταβληθεί.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεούνται  να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθή συμπλήρωση του 
εντύπου της αιτήσεώς τους ώστε αυτή:
α) Να είναι πλήρης 
β) Να ανταποκρίνεται απολύτως στις επικαλούμενες ιδιότητες και στα προσόντα τους,
γ) Να αναγράφει, κατά σειρά προτίμησης, τις κατηγορίες στις οποίες επιθυμούν να καταταγούν, με  
βάση τα προσόντα που διαθέτουν.

3.- Η αίτηση πρέπει να  υποβάλλεται   αυτοπροσώπως   από τους υποψήφιους, να φέρει την υπογραφή 
τους και να είναι καθαρογραμμένη χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Αν οι διορθώσεις ή τα σβησίματα 
καθιστούν  δυσανάγνωστη  ή  ακατάληπτη  την  αίτηση  ή  αλλοιώνουν  ουσιώδη  στοιχεία  της,  
απορρίπτεται. 

4. Η  αίτηση  επέχει  θέση  υπεύθυνης  δήλωσης  του  άρθρου  8  του  ν.1599/1986.  Η  ανακρίβεια  των 
δηλουμένων με αυτή στοιχείων καθώς και  η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων επισύρει τις 
προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

5. Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά ή με εξουσιοδότηση, δεν θα γίνονται δεκτές και δεν 
θα λαμβάνονται υπόψη.

6. Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως ανήκει αποκλειστικά στον κάθε υποψήφιο. 
Ο  υπάλληλος παραλαβής των αιτήσεων είναι αρμόδιος να ελέγχει εάν οι αιτήσεις των υποψηφίων 
είναι  υπογεγραμμένες  και  συνοδεύονται  από τα δικαιολογητικά  που ο  υποψήφιος  σημειώνει  στην 
αίτησή  του  που  επισυνάπτει.  Περιορίζεται  απλώς  στη  διαπίστωση,  εάν  επισυνάπτονται  όλα  τα 
αναγραφόμενα ως επισυναπτόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά καθώς επίσης και εάν η αίτηση έχει  
συμπληρωθεί σωστά. Σε καταφατική περίπτωση, αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως τη λέξη 
«πλήρης».  Το αποτέλεσμα του ελέγχου σημειώνεται ενυπόγραφα με θέση του ονοματεπωνύμου του 
υπαλλήλου που είναι επιφορτισμένος με την παραλαβή των αιτήσεων. Επισημαίνεται ότι οι ως άνω 
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υπάλληλοι  δεν  παρέχουν  οδηγίες  και  δεν  καθοδηγούν  με  οποιονδήποτε  τρόπο  τους 
υποψηφίους αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων και τα πιστοποιητικά που 
απαιτούνται για την απόδειξη των επικαλουμένων προσόντων.  

7. Η μη υποβολή από τους υποψηφίους όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τους αποκλείει από το 
Διαγωνισμό.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις, τα  
οποία απαιτείται να συντρέχουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο 
και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, την οποία πρέπει να έχουν κατά το χρόνο λήξης 
της προθεσμίας υποβολής της αίτησης:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, 

πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτηση της.
2. Να έχουν συμπληρώσει το 19° έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 29° έτος της  

ηλικίας, την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
2.1 Για όσους είναι εθελοντές πυροσβέστες κατά την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού, το 

ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται όσο και η προϋπηρεσία τους ως εθελοντών, όχι όμως πέραν 
του τριακοστού πρώτου (31ου) έτους για όσους έχουν απολυτήριο τίτλο σπουδών Λυκείου και  
του τριακοστού τρίτου (33ου) για τους πτυχιούχους σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για να 
υπολογισθεί  η  εν  λόγω  προϋπηρεσία,  προκειμένου  να  αυξηθεί  το  ανώτατο  όριο  ηλικίας,  
απαιτείται να είναι συνεχής και να αφορά πλήρες έτος.

2.2 Για  όσους  έχουν  προσληφθεί  στο  Πυροσβεστικό  Σώμα  ως  πυροσβέστες  εποχικής 
απασχόλησης τουλάχιστον μία (1) αντιπυρική περίοδο και υπηρέτησαν ευδόκιμα καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος των συμβάσεων εργασίας τους, το ανώτατο όριο ηλικίας αυξάνεται τόσα έτη  
όσες και οι αντιπυρικές περίοδοι πρόσληψής τους, όχι όμως πέραν του τριακοστού πρώτου 
(31ου) έτους για όσους έχουν απολυτήριο σπουδών Λυκείου και του τριακοστού τρίτου (33ου)  
έτους για  τους  πτυχιούχους  σχολών  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης.  Ως  αντιπυρική  περίοδος, 
προκειμένου  να υπολογισθεί  η  προσαύξηση  του  ανώτατου  ορίου  ηλικίας,  νοείται  διάστημα 
τουλάχιστον τρεισήμισι μηνών.

2.3 Για τους υποψήφιους  για  κάλυψη  θέσεων  της  κατηγορίας  «Δ»  του  άρθρου  35  του  ν. 
4029/2011(ΦΕΚ 245 Α΄)  που έχουν πτυχίο Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού το ανώτατο όριο 
ηλικίας είναι το τριακοστό πρώτο (31ο) έτος. 

3. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου. 
Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί Κατηγορίας Ι1, για  
όσους υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 
Οι άνδρες και οι γυναίκες να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά 
περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις,  τα Σώματα Ασφαλείας και Δημόσια Υπηρεσία για λόγους  
πειθαρχικούς ή υγείας.

4. Να έχουν  ανάστημα χωρίς  υποδήματα οι  άνδρες  τουλάχιστον  1,70μ  και  οι  γυναίκες  τουλάχιστον 
1,65μ.

5. Να έχουν σωματική ικανότητα και υγεία,  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατάταξη στις  
παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.

6. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.

Β. Κωλύματα κατάταξης
Οι υποψήφιοι σε διαγωνισμό για κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων πρέπει:
1. Να μην  έχουν  καταδικασθεί  για  τέλεση  ή  απόπειρα  κακουργήματος  ή  για  έγκλημα  ανυποταξίας, 

λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας,  ψευδούς  καταμήνυσης,  ψευδούς  ανωμοτί  κατάθεσης,  παράβασης  καθήκοντος, 
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ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης,  
απάτης,  υπεξαίρεσης  (κοινή  και  στην  υπηρεσία),  απιστίας,  καταπίεσης,  ναρκωτικών,  κατά  της 
γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή 
από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος για το οποίο επιβλήθηκε ποινή  
φυλάκισης  τουλάχιστον  τριών  μηνών.  Επίσης,  να  μην  έχουν  παραπεμφθεί  αμετάκλητα  σε  δίκη  ή  
εγκλεισθεί  σε  σωφρονιστικό  κατάστημα  για  κακούργημα  ή  κάποιο  από  τα  πλημμελήματα  αυτά. 
Υποψήφιοι  που  έχουν  παραπεμφθεί  σε  δίκη  δια  βουλεύματος  επιτρέπεται  να  υποβάλουν  αίτηση 
συμμετοχής στο διαγωνισμό, αλλά δεν κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, αν είναι επιτυχόντες, 
εφόσον  δεν  έχει  εκδοθεί  μέχρι  την  ημερομηνία  έκδοσης  της  απόφασης  κατάταξης  αμετάκλητο 
αθωωτικό  βούλευμα  ή  απόφαση.  Ο  όρος  καταδίκη  περιλαμβάνει  και  την  καταδίκη  σε  ποινικό  
σωφρονισμό για τα εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης.

2. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.
3. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος  

που ορίστηκε για τη στέρησή τους. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη, εκτός 
εάν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διάταγμα, που αίρει το σχετικό κώλυμα.

4. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).
5. Για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, να 

μην είχε καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην είχαν απολυθεί  
επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.

Αποκλείεται η κατάταξη προσώπων τα οποία:
• Απολύθηκαν  από  θέση  δημόσιας  υπηρεσίας  ή  Ο.Τ.Α.  ή  άλλου  νομικού  προσώπου  δημοσίου  

δικαίου,  λόγω  επιβολής  της  πειθαρχικής  ποινής  της  οριστικής  παύσης  ή  λόγω  καταγγελίας  της 
σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου.

Τα ανωτέρω κωλύματα κατάταξης ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό, έως και τη λήξη ισχύος του πίνακα κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Οι  υποψήφιοι, ανάλογα με  τα προσόντα  τους, μπορούν  να συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό, για 
κάλυψη θέσεων μίας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω κατηγορίες.

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Α»
Να  είναι  κάτοχοι  πτυχίου  των  ακόλουθων  Σχολών  ή  Τμημάτων  Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.  της  ημεδαπής  ή 
αντίστοιχων της αλλοδαπής εφ' όσον το πτυχίο τους είναι αναγνωρισμένο και στην Ελλάδα: 
i)  Νομικής (Τμήμα Νομικό) όλων των τμημάτων Α.Ε.Ι. της χώρας.
ii)Οικονομικών επιστημών: Όλων των τμημάτων Α.Ε.Ι. της χώρας.
iii) Πολυτεχνικών Σχολών: Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
iv) Δασολογίας: Όλων των τμημάτων Α.Ε.Ι. της χώρας.
v) Πληροφορικής: Όλων των τμημάτων Α.Ε.Ι. της χώρας.
vi) Πληροφορικής: Όλων των τμημάτων Α.T.Ε.Ι. της χώρας.
vii) Δασοπονίας: Όλων των τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας.
viii)Οικονομικών Επιστημών: Όλων των τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Β»
Κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου, 

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Γ»
Κάτοχοι  τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή  πτυχίο)  οποιουδήποτε  τύπου Λυκείου  και  επαγγελματικής 
άδειας οδήγησης κατηγορίας «Γ» και άνω. (παράρτημα Α’)

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Δ»
4.1. Κάτοχοι  τίτλου  σπουδών  (απολυτήριο  ή  πτυχίο)  οποιουδήποτε  τύπου  Λυκείου  ή  απόφοιτοι  
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Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
ή  πτυχιούχοι  Ακαδημίας  Εμπορικού  Ναυτικού  (Α.Ε.Ν)  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας  και  τουλάχιστον  ενός  (1)  έτους  συνολικής  θαλάσσιας 
προϋπηρεσίας  σε  πλοία  του  Εμπορικού  Ναυτικού  ή  του  Πολεμικού  Ναυτικού  με  ειδικότητα 
καταστρώματος.

4.2. Κάτοχοι  τίτλου  σπουδών  (απολυτήριο  ή  πτυχίο)  οποιουδήποτε  τύπου  Λυκείου  ή  απόφοιτοι  
Επαγγελματικής Ναυτικής Σχολής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
ή  πτυχιούχοι  Ακαδημίας  Εμπορικού  Ναυτικού  (Α.Ε.Ν)  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας  και  τουλάχιστον  ενός  (1)  έτους  συνολικής  θαλάσσιας 
προϋπηρεσίας σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού ή/και του Πολεμικού Ναυτικού με ειδικότητα 
μηχανής, 

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Ε»
5.1. Κάτοχοι  τίτλου  σπουδών  Β'  κύκλου  Τεχνικών  Επαγγελματικών  Εκπαιδευτηρίων  (Τ.Ε.Ε.)  του 

ηλεκτρονικού τομέα ή αντίστοιχου τομέα ή κλάδου των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων 
(Τ.Ε.Λ.) και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) αντίστοιχα.

5.2. Κάτοχοι  πτυχίου  Β'  κύκλου  Τεχνικών  Επαγγελματικών  Εκπαιδευτηρίων  (Τ.Ε.Ε.)  ειδικότητας 
μηχανών  και  συστημάτων  αυτοκινήτου  ή  αμαξωμάτων  ή  ηλεκτρονικών  συστημάτων  και 
αυτοματισμού  αυτοκινήτων  ή  ειδικότητας  μηχανών  αυτοκινήτου  ή  αμαξωμάτων  ή  ηλεκτρικού 
συστήματος αυτοκινήτου των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) ή του τμήματος 
Ειδίκευσης Κλάδου 13 (μηχανικός αυτοκινήτων) ή των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.) 
και έχουν πρακτική εμπειρία σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων σε ειδικότητα αντίστοιχη του  
πτυχίου τους. Η εμπειρία αυτή να αποδεικνύεται: 
5.2.1. από βεβαίωση του εργοδότη, στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος απασχόλησης και η 

ειδικότητα  του  υποψήφιου,  θεωρημένη  για  το  περιεχόμενό  της  από  την  αρμόδια 
Επιθεώρηση  Εργασίας  και  προσκόμιση  τουλάχιστον  τριακοσίων  (300)  ενσήμων,  που 
αντιστοιχούν  σε  ασφαλιστέα  εργασία  και  έχει  παρασχεθεί  μετά  την  απόκτηση  του 
απαιτούμενου πτυχίου 

5.2.2. από  βεβαίωση  του  Οργανισμού  Ασφάλισης  Ελεύθερων  Επαγγελματιών  (Ο.Α.Ε.Ε.)  για 
αντίστοιχες ημέρες ασφάλισης, για το εν λόγω διάστημα και τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΣΤ»
Κάτοχοι  τίτλου  σπουδών  (απολυτήριο  ή  πτυχίο)  οποιουδήποτε  τύπου  Λυκείου  και  διπλώματος  ή  
πτυχίου  μουσικού  μπάντας Ωδείου  αναγνωρισμένο  από  το  Κράτος.  Όσοι  έχουν  δίπλωμα 
προτάσσονται αυτών που έχουν πτυχίο.

7. Για κάθε μια από τις κατηγορίες για τις οποίες προκηρύσσεται διαγωνισμός, συντάσσονται από την 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πίνακες υποψηφίων αντίστοιχοι των κατηγοριών αυτών. Από τους 
πίνακες αυτούς κατατάσσονται οι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας, μέχρι να συμπληρωθούν οι θέσεις  
που καθορίζονται στην απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού.

8. Οι επιτυχόντες  στην  Κατηγορία  «Δ» υπηρετούν μόνο  σε  πόλεις  στις  οποίες  λειτουργούν  Λιμενικοί  
Πυροσβεστικοί  Σταθμοί,  οι  επιτυχόντες στην Κατηγορία «ΣΤ» μόνον στην πόλη της Αθήνας,  όπου  
εδρεύει η μουσική μπάντα του Σώματος και οι επιτυχόντες στην Κατηγορία «Ε» μόνο στις πόλεις στις  
οποίες λειτουργούν Πυροσβεστικά Συνεργεία.

         ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν ως Δόκιμοι Πυροσβέστες, υποβάλλουν, ανάλογα με  
την  κατηγορία,  και  εντός  της  προθεσμίας  που  ορίζεται  από  την  προκήρυξη,  τα  ακόλουθα 
δικαιολογητικά με την εξής σειρά: 
1.1. Αίτηση συμμετοχής με πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας)  με αναγραφή του 

ονοματεπωνύμου και υπογραφή στο πίσω μέρος αυτής.
1.2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή-ελλείψει  
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ταυτότητας-επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών 
όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Στην αντίθετη περίπτωση 
κατά  την  οποία  στοιχεία  του  Αστυνομικού  Δελτίου  Ταυτότητας  έχουν  μεταβληθεί,  αυτά 
δηλώνονται από τον αιτούντα με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.

1.3. Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  τίτλων  σπουδών  ή  αποδεικτικού  απολύσεως  δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.  Διευκρινίζεται  ότι,  οι  κάτοχοι  ισότιμων  τίτλων  σπουδών  σχολικών  μονάδων 
αλλοδαπής,  πρέπει  να συνυποβάλλουν βεβαίωση ισοτιμίας  από την αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας.

1.4. Υπεύθυνη  Δήλωση  του  άρθρου.  8  του  ν.  1599/1986  στην  οποία  θα  δηλώνεται  ότι:  α)  δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν.  4029/2011 κωλύματα, β) 
πληρούν τις  γενικές  προϋποθέσεις  του άρθρου 33  του ν.  4029/2011,  γ)  συγκεντρώνουν  τις  
προϋποθέσεις  και  τα  απαιτούμενα  από  την  προκήρυξη  του  διαγωνισμού  προσόντα  για  τις 
κατηγορίες  στις  οποίες  δήλωσαν  ότι  επιθυμούν  να  συμμετέχουν,  δ)  τα  αναφερόμενα  στην 
αίτησή  τους  στοιχεία  είναι  αληθή  και  (ε)  συναινούν  στην  ηλεκτρονική  επεξεργασία  των 
στοιχείων που αναφέρουν στην αίτησή τους 

2.  Ειδικά υποχρεωτικά - ανά κατηγορία - δικαιολογητικά: 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι υποψήφιοι  για κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες  
πρέπει να υποβάλουν ανά κατηγορία και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α.- Κατηγορία Α΄:
Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  Πτυχίου  ή  Διπλώματος  Σχολών  ή  Τμημάτων  Α.Ε.Ι.  της  ημεδαπής 
περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή Διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και 
των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή αντίστοιχων ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής εφ' όσον 
το πτυχίο τους είναι αναγνωρισμένο και στην Ελλάδα, και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και ή  
ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή 
με ακέραιο αριθμό, το πτυχίο πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της οικείας Σχολής για τον ακριβή 
αριθμητικό βαθμό.
Όσοι  υποψήφιοι  προσκομίζουν  πτυχίο  ή  δίπλωμα ΑΕΙ  Πανεπιστημιακού  τομέα ή  Ελληνικού  Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας ή αντίστοιχων σπουδών, με το ζητούμενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκομίζουν 
συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή  
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω 
πτυχίο ή δίπλωμα περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το 
γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη (π.δ.50/2001 άρθρο 26 παρ.2, όπως  
τροποποιήθηκε με το π.δ.347/2003).
Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφρασή του και πράξη 
αναγνώρισης  από  το  ΔΙΚΑΤΣΑ ή  το  ΙΤΕ  ή  πιστοποιητικό  αναγνώρισης  από  το  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,  για  την 
ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική  
κλίμακα ημεδαπών τίτλων. Εάν από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό  
αντικείμενο,  επιπλέον  απαιτείται  βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα που χορήγησε  τον τίτλο στην 
οποία να καθορίζεται το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Μόνο  οι  υποψήφιοι  της  συγκεκριμένης  κατηγορίας  για  την  προσαύξηση  των  μορίων  μπορούν  να 
καταθέσουν επιπλέον: 

ι.-  Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  ή  αντίγραφο  μεταπτυχιακού  τίτλου  σπουδών  (Master)  καθώς  και 
βεβαίωση από το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτού,  
εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τον προσκομιζόμενο τίτλο. Σε περίπτωση απόκτησης του τίτλου  
στην αλλοδαπή ισχύουν αντίστοιχα τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο για την αναγνώριση  
προπτυχιακού τίτλου σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή. Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή η  
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ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνο εφόσον ο/η κάτοχος του πτυχίου είναι 
και  κάτοχος  μεταπτυχιακού  διπλώματος,  δεν  αναγνωρίζεται  ισοτιμία  μεταπτυχιακού  διπλώματος  και 
επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. Ομοίως, στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος 
συμπληρώνει το βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. Επιπλέον, ανωτέρω τίτλοι, ημεδαπής  
ή  αλλοδαπής,  λογίζονται  ως  μεταπτυχιακοί  μόνο  αν  για  την  απόκτησή  τους  ακολουθείται  ετήσια 
τουλάχιστον φοίτηση.

ιι.-  Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  ή  αντίγραφο  Διδακτορικού  Διπλώματος  (Doctorate)  καθώς  και 
βεβαίωση από το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτού,  
εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τον προσκομιζόμενο τίτλο. Σε περίπτωση απόκτησης του τίτλου  
στην αλλοδαπή ισχύουν αντίστοιχα τα αναφερόμενα στην παράγραφο για την αναγνώριση προπτυχιακού  
τίτλου σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή..

β.- Κατηγορία   B  ΄:  
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου 
Λυκείου ή αποδεικτικού απολύσεως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών 
σχολικών μονάδων της αλλοδαπής, οφείλουν να συνυποβάλλουν βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια  
Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας. 
 

γ.-     Κατηγορία  Γ΄ :  
1. Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  απολυτηρίου  τίτλου  σπουδών  (απολυτήριο  ή  πτυχίο)  οποιουδήποτε  
τύπου Λυκείου  ή  αποδεικτικού  απολύσεως δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.  Οι  κάτοχοι  ισότιμων  τίτλων 
σπουδών σχολικών μονάδων της αλλοδαπής, οφείλουν να συνυποβάλλουν βεβαίωση ισοτιμίας από την 
αρμόδια  Υπηρεσία  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων  με  αντιστοιχία 
βαθμολογίας. 
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ΄ και άνω. 

Θα πρέπει  να   εμφαίνεται ευκρινώς η ημερομηνία έκδοσης και  λήξης της άδειας καθώς και η εκδούσα 
Αρχή. Άδειες  οδήγησης  που  έχουν  εκδοθεί  σε  άλλη  χώρα,  να  είναι  μεταφρασμένες  να ισχύουν 
στην  Ελλάδα  και  να  προκύπτει  η  αντιστοιχία  τους  με  τις  ισχύουσες Ελληνικές  άδειες  οδήγησης 
από την  αρμόδια Υπηρεσία του  Υπουργείου  Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων .
Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την απαιτούμενη διαδικασία για   έκδοση   άδειας 
οδήγησης,   μπορούν   να   προσκομίσουν   βεβαίωση   του   αρμόδιου  φορέα   για   την   επιτυχή 
ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  (θεωρητική  και  πρακτική εξέταση) με υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
να αναφέρουν ότι την άδεια οδήγησης θα την   προσκομίσουν   εντός   των   χρονικών  ορίων   που 
καθορίζονται  στην  παρ.  6  του παρόντος κεφαλαίου της προκήρυξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μόνο οι  υποψήφιοι  της συγκεκριμένης κατηγορίας  εκτός των ανωτέρω μπορούν, 
εφόσον τα διαθέτουν, να καταθέσουν για επιπλέον προσαύξηση της μοριοδότησής τους :

- Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  επαγγελματικής  άδειας  οδήγησης  κατηγορίας  Δ  ή  Ε,  εφόσον  το 
δίπλωμα εκδόθηκε τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού. 
-Βεβαίωση Ο.Α.Ε.Ε. για το χρονικό διάστημα (τουλάχιστο πλήρες εξάμηνο) για το οποίο ο υποψήφιος 
εργάστηκε ως επαγγελματίας οδηγός με άδεια οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας και άνω, για την πιστοποίηση της  
προϋπηρεσίας  ως  επαγγελματία  οδηγού  και  αντίγραφο  του  βιβλιαρίου  ενσήμων  για  το  ίδιο  χρονικό 
διάστημα.

δ.-     Κατηγορία  Δ΄ :  
1. Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  απολυτηρίου  τίτλου  σπουδών  (απολυτήριο  ή  πτυχίο)  οποιουδήποτε  
τύπου Λυκείου  ή  αποδεικτικού  απολύσεως δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.  Οι  κάτοχοι  ισότιμων  τίτλων 
σπουδών σχολικών μονάδων της αλλοδαπής, οφείλουν να συνυποβάλλουν βεβαίωση ισοτιμίας από την 
αρμόδια  Υπηρεσία  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων  με  αντιστοιχία 
βαθμολογίας  ή Επαγγελματικής  Ναυτικής Σχολής του Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας ή πτυχίο Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας
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2. Βεβαίωση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, για τους έχοντες τουλάχιστο ετήσια προϋπηρεσία σε 
εμπορικά  πλοία,  με  ειδικότητα  καταστρώματος  (υποκατηγορία  αα’)  ή  με  ειδικότητα  μηχανής 
(υποκατηγορία ββ΄) 
3. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α,’ από το οποίο να προκύπτει ότι υπηρέτησαν, τουλάχιστο για 
ένα έτος, σε  πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού, με ειδικότητα καταστρώματος (υποκατηγορία αα’)  ή με 
ειδικότητα μηχανής (υποκατηγορία ββ΄) 

ε.- Κατηγορία Ε΄:
1.  Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  πτυχίου  Β΄  κύκλου  Τεχνικών  Επαγγελματικών  Εκπαιδευτηρίων 
(Τ.Ε.Ε.)  ειδικότητας  ηλεκτρονικών  αυτοκινήτων  ή  Β΄  κύκλου  Τεχνικών  Επαγγελματικών 
Εκπαιδευτηρίων  (Τ.Ε.Ε.)  ειδικότητας  μηχανών  και  συστημάτων  αυτοκινήτου  ή  αμαξωμάτων  ή 
ηλεκτρονικών  συστημάτων  και  αυτοματισμού  αυτοκινήτων  ή  ειδικότητας  μηχανών  αυτοκινήτου  ή 
αμαξωμάτων ή ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων 
(Τ.Ε.Λ.) ή του τμήματος Ειδίκευσης Κλάδου 13 (μηχανικός αυτοκινήτων) ή των Ενιαίων Πολυκλαδικών  
Λυκείων (Ε.Π.Λ.) 
2. Για την πιστοποίηση  της  πρακτικής  εμπειρίας  σε  συνεργεία  επισκευής  αυτοκινήτων,  βεβαίωση 
εργοδότη στην οποία αναφέρεται ο χρόνος απασχόλησης και η ειδικότητα του υποψήφιου, θεωρημένη  
και  επικυρωμένα  φωτοαντίγραφα τουλάχιστον  τριακοσίων  (300)  ενσήμων  που  αντιστοιχούν  σε 
εργασία και έχει παρασχεθεί μετά την απόκτηση του απαιτούμενου πτυχίου ή βεβαίωση Ο.Α.Ε.Ε. για 
αντίστοιχες ημέρες ασφάλισης, για το εν λόγω διάστημα και τη συγκεκριμένη ειδικότητα.

στ- Κατηγορία ΣΤ΄΄ :
1. Επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  απολυτηρίου  τίτλου  σπουδών  (απολυτήριο  ή  πτυχίο)  οποιουδήποτε  
τύπου Λυκείου  ή  αποδεικτικού  απολύσεως δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.  Οι  κάτοχοι  ισότιμων  τίτλων 
σπουδών σχολικών μονάδων της αλλοδαπής, οφείλουν να συνυποβάλλουν βεβαίωση ισοτιμίας από την 
αρμόδια  Υπηρεσία  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων  με  αντιστοιχία 
βαθμολογίας. 
2. Δίπλωμα  ή  Πτυχίο  αναγνωρισμένου  Ωδείου  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής  των  εξής  μουσικών 
οργάνων :

• Δύο (2)εκτελεστών του μουσικού οργάνου κλαρίνου ( b si )
• Ένας (1)εκτελεστής του μουσικού οργάνου σαξόφωνο alto( b mi )
• Ένας (1)εκτελεστής του μουσικού οργάνου σαξόφωνο tenoro( b si )
• Δύο (2)εκτελεστών του μουσικού οργάνου Τρομπέτας( b si )
• Δύο (2)εκτελεστών του μουσικού οργάνου τρομπόνι atiro
• Δύο (2)εκτελεστών του μουσικού οργάνου Τούμπα.

Προαιρετικά δικαιολογητικά για υπολογισμό αντικειμενικών κριτηρίων – προσαυξήσεων

1.- Υπεύθυνη  δήλωση  του  α.  8  του  ν.1599/1986  ότι  είναι  τέκνα  υπαλλήλων  του  Πυροσβεστικού 
Σώματος που έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίσθηκαν θανάσιμα, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και 
εξαιτίας αυτού. Με την ως άνω δήλωση πρέπει να συνυποβληθούν τα ακόλουθα:

• Βεβαίωση   της Διεύθυνσης Προσωπικού  του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος  &
• Πιστοποιητικό   του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση.

2.- Οι  πολύτεκνοι  βεβαίωση  του  οικείου  Συλλόγου  Πολυτέκνων  (ή  όπου  δεν  υπάρχει,  του  οικείου 
Ταμείου  Προνοίας  και  Προστασίας  Πολυτέκνων)  θεωρημένη  από  την  Ανώτατη  Συνομοσπονδία 
Πολυτέκνων Ελλάδας. Τρίτεκνοι ή γονείς τριτέκνων, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εάν οι 
υποψήφιοι είναι γονείς ή τέκνα τριτέκνων οικογενειών 
Εάν ο υποψήφιος είναι γονέας ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, ή  ο  υποψήφιος  είναι  έγγαμος  με  παιδιά 
ή  τελεί  εν διαστάσει ή χηρεία πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης. 

• Σε περίπτωση που ο υποψήφιος τέκνο τρίτεκνης οικογένειας ή αδελφός (ή) αυτού, είναι 
φοιτητής,  βεβαίωση  αναγνωρισμένης  τριτοβάθμιας  σχολής  πανεπιστημιακής  και  τεχνολογικής 
εκπαίδευσης και αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
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• Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας ή αδελφός αυτού, διανύει  
την στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων Αρχών.
• Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων ή διαζύγιο  
η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των  
γονέων  τους,  ο  υποψήφιος  ως  γονέας  ή  τέκνο  τρίτεκνης  οικογένειας  πρέπει  να  προσκομίσει  
αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα 
οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ή ο γονέας του, αντίστοιχα, έχει αποκτήσει και διατηρεί την 
γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
• Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) 
και  άνω ισοβίως,  ανεξαρτήτως ηλικίας  και  οικογενειακής κατάστασης,  πιστοποιητικό  από τον 
οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.
Διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα του γονέα τριών τέκνων και των τέκνων αυτού αποκτούν:
• Γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή  
διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων 
τα οποία είναι: 
• Άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν 
σε   αναγνωρισμένες  τριτοβάθμιες  σχολές  πανεπιστημιακής και  τεχνολογικής  εκπαίδευσης  και 
αναγνωρισμένα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής  ή  εκπληρώνουν  τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25 ο) έτος της 
ηλικίας τους  και 
• Τα τέκνα αυτών, σύμφωνα με τους προαναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.
Στα παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά 
(67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

Σε κάθε περίπτωση τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας πρέπει να είναι ζώντα

Η αναζήτηση γίνεται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διοικήσεις κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
της υπ’ αριθ. 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. 

3.-   Για  την  απόδειξη  γνώσης  ξένης  γλώσσας  επιπέδου  αρίστου  ή  πολύ  καλού,  επικυρωμένους  τους  
αντίστοιχους τίτλους ως κατωτέρω:
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 του 
π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις  
φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει (Α΄185), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.  
1του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄115) ως εξής:

i) Με  Κρατικό  Πιστοποιητικό  Γλωσσομάθειας  αντίστοιχου  επιπέδου  του  ν.  2740/1999,  όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.ή

ii) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων (CAMBRIDGE ή MICHIGAN ) ή 
iii) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη 

νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας 
χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο  
αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται 
βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που 
χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική,  
είναι  αποδεκτά σε  δημόσιες  υπηρεσίες  της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής  
γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα  
είναι η Αγγλική.
Βάσει  των  ανωτέρω  γίνονται  δεκτά,  πέραν  του  Κρατικού  Πιστοποιητικού  γλωσσομάθειας,  τα  εξής 
πιστοποιητικά:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
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• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90−100 του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)  από το University of Cambridge 
Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με 
βαθμολογία από 7,5 και άνω.
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 –PROFICIENT COMMUNICATION− του EDEXCEL.
•  ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL  του 
TRINITY COLLEGE LONDON.
•  CITY & GUILDS LEVEL 3  CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading,  writing  and  listening)  
−MASTERY−και CITY  &  GUILDS  LEVEL  3  CERTIFICATE  IN  ESOL  INTERNATIONAL  (Spoken) 
−MASTERY− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)  ή CITY & GUILDS 
CERTIFICATE  IN  INTERNATIONAL  ESOLMASTERY−  και CITY  &  GUILDS  CERTIFICATE  IN 
INTERNATIONAL  SPOKEN  ESOL  −MASTERY−  (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της 
άριστης γνώσης).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3(Common European Framework equivalent level C2).
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes(Council of Europe Level C2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.• BULATS English 
Language Test, βαθμολογία 75−89,του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)  από το University of Cambridge 
Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με 
βαθμολογία από 6 έως 7.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BECHIGHER) από το University of Cambridge Local 
Examinations Syndicate (UCLES).
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 −ADVANCED COMMUNICATION− του EDEXCEL.
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) − 
EXPERT−και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) − EXPERT− 
(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE 
IN INTERNATIONAL ESOL−EXPERT− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN 
ESOL − EXPERT − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
•  ADVANCED  LEVEL  CERTIFICATE  IN  ENGLISH  (ALCE)  του HELLENIC  AMERICAN  UNIVERSITY 
(Manchester, ΝΗUSA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
•  ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC),  βαθμολογία από 785 έως 900 
του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2(Common European Framework equivalent level C1).
• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
• Test of Interactive English, C1 + Level.
• Test of Interactive English, C1 Level.
Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της  
αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

(i)  βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε,  ότι  τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο  πιστοποιητικό  
γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή
(ii)  βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη 
υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε  
δημόσιες  υπηρεσίες  της  οικείας  χώρας  ως  έγκυρο  αποδεικτικό  γνώσης  της  Αγγλικής  γλώσσας  σε  
αντίστοιχο επίπεδο.

 Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
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• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999  ο τίτλος του 
διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II).
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement 
de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2 
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996).
• DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement 
de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Σημείωση:  Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται  στο παρόν,  απαιτείται 
βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών − Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του 
πιστοποιητικού.
Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian 
του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe.
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου  
και του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003.
• GOETHE – ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι τον Μάιο 2007) του Ινστιτούτου Goethe.
• PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
• OSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (OSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTANDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.
Όλοι  οι  τίτλοι  σπουδών  ξένης  γλώσσας  πρέπει  να  συνοδεύονται  από επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  
ελληνική γλώσσα.
Επίσης η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii)  Με  Πτυχίο,  προπτυχιακό  ή  μεταπτυχιακό  δίπλωμα  ή  διδακτορικό  δίπλωμα  οποιουδήποτε  
αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
(iv)  Με  Απολυτήριο  τίτλο  ισότιμο  των ελληνικών  σχολείων  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  εφόσον  έχει  
αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών
στην αλλοδαπή.
Ο υπό στοιχείο α(iv) τίτλος σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύεται επιπλέον και από βεβαίωση  
για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκει, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από  
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την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται  
ότι  η  εν  λόγω βεβαίωση  χορηγείται  από τον Ο.Ε.Ε.Κ  μόνο  μετά  την έκδοση  της  αντίστοιχης  ατομικής  
διοικητικής πράξης ισοτιμίας.
Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν  
αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και  
τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.  Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης  
γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της  
σχετικής  άδειας  πρέπει  να  προσκομίσουν  επικυρωμένο  αντίγραφο  και  ακριβή  μετάφραση  του  τίτλου 
σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

4.-  Για  την  απόδειξη  γνώσης  χειρισμού  H/Y,  επικυρωμένο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ή  πιστοποιητικό 
Πληροφορικής ή γνώσης Η/Υ. 
Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται επίσης ως εξής:
1) είτε  με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι  οποίοι 
πιστοποιούνται  από  τον  Οργανισμό  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης  (Ο.Ε.Ε.Κ).  Μέχρι 
σήμερα  έχουν  πιστοποιηθεί  από  τον  Ο.Ε.Ε.Κ.,με  σχετικές  πράξεις  του,  οι  παρακάτω  φορείς,  με  την  
αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006),
β) Vellum Global Educational Services S.A. (22.2.2006),
γ) Infotest (22.2.2006)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007
αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)
ε) ΚΕΥ−CERT (5.4.2006)
στ) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)
ζ) I SKILLS A.E. (14.9.2007)
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ
(18−12−2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ − TELEFOS CERT ΕΠΕ
(Με την αριθ. Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της
ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ)
θ) DIPLOMA−ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (30−9−2009)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
α) ECDL Eλλάς Α.Ε.
• ECDL Core Certificate
• ECDL Start Certificate
• ECDL Progress Certificate
β) Vellum Global Educational Services S.A.
• Cambridge International Diploma in IT Skills
• Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
γ) Infotest
• Internet and Computing Core Certification (IC3)
• Microsoft Office Specialist (MOS)
• Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
• Infotest Certified Basic User (ICBU) (τα πιστοποιητικά μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε συνδυασμό 
των ενοτήτων ≪Επεξεργασία Κειμένου≫, ≪Υπολογιστικά

Φύλλα≫, ≪Υπηρεσίες Διαδικτύου≫, ≪Παρουσιάσεις≫ και ≪Βάσεις Δεδομένων≫)
δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
• ICT Intermediate A
• ICT Intermediate B
• ICT Intermediate C
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ε) ΚΕΥ−CERT
• Key Cert IT Basic
• Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε.
• Certified Computer User (CCU)
ζ) I SKILLS A.E.
• Basic I.T. Standard
• Basic I.T. Thematic
• Basic I.T. Core
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ − TELEFOS CERT ΕΠΕ
• Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
• Basic ή Infocert Basic (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
• Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
θ) DIPLOMA−ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
• Basic Office
Η  ισχύς  των  πιστοποιητικών  των  παραπάνω  φορέων,  τα  οποία  εκδόθηκαν  μετά  την  ημερομηνία  
πιστοποίησής  τους  από  τον  ΟΕΕΚ  μέχρι  και  31/12/2008,  παρατείνεται  έως  31/12/2011.  Λοιπά  
παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται δεκτά. Γίνονται επίσης  
δεκτά μέχρι 31.12.2011 πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α  
έως  δ)  μέχρι  και  την  ημερομηνία  πιστοποίησής  τους  από  τον  Ο.Ε.Ε.Κ.,  (Σχετική  πράξη  Ο.Ε.Ε.Κ.  
Γ/23866/27.10.2010) με την εξής ονομασία:
α) ECDL από την εταιρεία ECDL−GREEK COMPUTER SOCIETY−Ε.Π.Υ.
β)  Cambridge  International  Examinations  από UNIVERSITY OF  CAMBRIDGE  (εταιρεία Vellum  Global 
Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).

• Είτε  με  τίτλους  σπουδών,  τριτοβάθμιας,  μεταδευτεροβάθμιας  ή  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  
ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.

• Είτε με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής  
εκπαίδευσης,  από  την  αναλυτική  βαθμολογία  των  οποίων  προκύπτει  ότι  οι  υποψήφιοι  έχουν 
παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή  
γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί 
στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) 
Εκπαίδευσης  είτε  μεταπτυχιακού  τίτλου  είτε  διδακτορικού  διπλώματος  και  υπολογίζονται 
αθροιστικά.

• Οι υποψήφιοι αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή 
βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε  
προπτυχιακό  ή  μεταπτυχιακό  επίπεδο,  τέσσερα  (4)  εξαμηνιαία  μαθήματα  τα  οποία  κατά  την 
εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ. 

• Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, 
κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε  εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού  
Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός. Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για τρία 
(3) έτη από την έκδοσή τους. Η ισχύς των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τον ΟΕΕΚ μέχρι και  
31/12/2008 παρατείνεται έως 31/12/2011. 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ &ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ
(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 19 του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει)
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
− Πληροφορικής
− Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
− Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
− Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
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− Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
− Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
− Επιστήμης Υπολογιστών
− Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
− Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
− Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
− Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
− Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
− Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
− Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
− Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
− Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
− Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
− Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
− Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
− Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ(Π.Σ.Ε.) ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας 

σχολών της αλλοδαπής.
Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
− Πληροφορικής
− Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
− Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
− Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
− Βιομηχανικής Πληροφορικής
− Πληροφορικής και Επικοινωνιών
− Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
− Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
− Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
− Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
− Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
− Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
− Διαχείρισης Πληροφοριών ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
− Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής,  ή −  
Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου:
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής− Δικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και  
Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
− Απολυτήριος τίτλος :
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή
iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή άλλος ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 Επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων αλλοδαπής − ημεδαπής και μετάφραση 
τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων αλλοδαπής.

(α) Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι  
επικυρωμένοι  και επίσημα μεταφρασμένοι  στην ελληνική γλώσσα.  Οι ανωτέρω τίτλοι  υποβάλλονται  σε  
πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής 
που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το  
πρωτότυπο).  Οι  ως  άνω τίτλοι,  πιστοποιητικά  και  βεβαιώσεις,  όταν  προσκομίζονται  σε  φωτοτυπία μη 
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επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από  
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης  Πολιτών  (ΚΕΠ).  Η  επίσημη  μετάφρασή  τους  γίνεται  από  αρμόδια  κατά  νόμο  αρχή  του  
Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή  
από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν. 148/26−12−1913/1−2−1914.
Σημειώνεται  ότι,  σύμφωνα με  τη  νομολογία  του Συμβουλίου  της Επικρατείας,  προκειμένου  περί  τίτλων  
σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά 
φωτοαντίγραφα  γίνονται  δεκτοί,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  προσκομίζονται  επικυρωμένες  μεταφράσεις  
αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή  
επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα 
αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του  
περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν.  
1599/1986.

(β) Της ημεδαπής
αα) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί  στα πλαίσια της εθνικής  έννομης τάξης,  
προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές  αρχές ή τις  Υπηρεσίες  της Ελληνικής  Αστυνομίας,  όπως τίτλοι 
σπουδών–  άδειες  –  πιστοποιητικά  –  βεβαιώσεις  κ.λπ.),  υποβάλλονται  σε  πρωτότυπο  ή  σε  ακριβές  
αντίγραφο  του  πρωτοτύπου  ή  σε  αντίγραφο  του  ακριβούς  αντιγράφου  της  αρχής  που  εξέδωσε  το  
πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η  
επικύρωση  γίνεται  από  οποιαδήποτε  διοικητική  αρχή  ή  Κέντρο  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  (ΚΕΠ)  ή  τις  
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

Ο  υποψήφιος  μπορεί  επίσης  να  υποβάλει  αντίγραφα  δημοσίων  εγγράφων  που  ζητούνται  με  την  
προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986,  
στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ 
των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά 
αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 
3  του  Ν.  2690/1999  και  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  Ν.  1599/1986  υπεύθυνη  δήλωση,  στην  οποία  ο  
ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, 
όπως τα πρωτότυπα.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/27928/13.10.2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2171/τ.Β΄/22.10.2008, τα αντίγραφα  
των τίτλων σπουδών που απονέμονται απ’ όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων, μετά την  
επικύρωσή  τους  από  τις  οικείες  Περιφερειακές  Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης  του  ΥΠ.Ε.Π.Θ.,  επικυρώνονται  από  όλες  τις  διοικητικές  αρχές  και  τα  Κ.Ε.Π.,  χωρίς  να 
απαιτείται προσθέτως η επικύρωσή τους από δικηγόρο.
ββ) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής,  
όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λπ.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα 
ή σε αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το
άρθρο  8  παρ.  4  του  ν.  1599/1986,  στην  οποία  ο  ενδιαφερόμενος  βεβαιώνει  ότι  τα  αντίγραφα  που  
επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που  
αναγράφονται  από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων 
πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Όπου απαιτείται η υποβολή πολλών υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για βεβαίωση 
γεγονότων ή καταστάσεων, κατά τα ανωτέρω, είναι δυνατόν οι δηλώσεις αυτές να περιληφθούν 
σωρευτικώς σε ένα έντυπο δήλωσης του νόμου αυτού. Η αποδεδειγμένη υποβολή αναληθών ή πλαστών 
δικαιολογητικών επιφέρει και ποινικές κυρώσεις στον υποβάλλοντα. πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. 
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5.- Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι υπηρέτησαν στις  
Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι Αξιωματικοί ή στις Ειδικές Δυνάμεις ή στην  
προεδρική φρουρά.
6.-  Βεβαίωση  του  Διοικητή  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας  στην  οποία  εργάστηκαν  ως  πυροσβέστες 
εποχικής απασχόλησης στην οποία να εμφαίνονται κατ’ έτος οι αντιπυρικές περίοδοι που εργάστηκαν. 
7.- Βεβαίωση  του  Διοικητή  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας  ή  της  Δασικής  Υπηρεσίας,  στην  οποία  να 
εμφαίνονται τα έτη ευδόκιμης υπηρεσίας τα οποία έχουν προσφέρει ως εθελοντές Πυροσβέστες 
Σημείωση: Για την αύξηση του ορίου ηλικίας στα 33 έτη όσων υποψηφίων είναι εθελοντές ή 
εποχικοί πυροσβέστες θα πρέπει να κατατεθεί πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
8.- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας.
9.-  Τα τέκνα θυμάτων τρομοκρατικής ενέργειας:
Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή  
έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνέπεια τρομοκρατικής πράξης. Με την ως άνω δήλωση 
συνυποβάλλονται τα ακόλουθα:

ι) Βεβαίωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην περιοχή της οποίας έλαβε χώρα το γεγονός 
(τρομοκρατική ενέργεια), 
ιι) βεβαίωση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την 
απόδειξη της περίπτωσης του σοβαρού τραυματισμού και
ιιι) εφόσον το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο, υποβολή,  από το 
πρόσωπο το οποίο  θα ασκήσει  το  δικαίωμα αυτό,  υπεύθυνης  δήλωσης  κατά το  άρθρο 8 του 
ν.1599/1986 του σοβαρά τραυματισμένου προσώπου ότι  δεν επιθυμεί  να ασκήσει  το δικαίωμα 
διορισμού.

Για  όσους  υποψηφίους  καλούνται  τελικά  για  πρόσληψη,  αναζητούνται  αυτεπάγγελτα  από  τη 
Διεύθυνση  Προσωπικού  του  Αρχηγείου  Πυροσβεστικού  Σώματος  όλα  τα  υποβληθέντα  και  κατά 
δήλωσή τους υπάρχοντα δικαιολογητικά. Περαιτέρω, αναζητούνται αυτεπάγγελτα:

Αντίγραφο  Ποινικού  Μητρώου  δικαστικής  χρήσης  κατ’  εφαρμογή  της  υπ’  αριθ.  2458  από 
22.2.2005 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Δικαιοσύνης (Β΄ 267),  όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 92605 από 20.9.2005 όμοια (Β΄ 
1334).
Πιστοποιητικό (για άνδρες) Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄ όπου να εμφαίνεται ότι έχουν  
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί Κατηγορίας Ι1 για όσους υπηρέτησαν 
στις Ένοπλες Δυνάμεις ή ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
        Α. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος συγκροτούνται οι εξής Επιτροπές:
α) Παραλαβής και Ελέγχου Δικαιολογητικών.
β) Αθλητικών Δοκιμασιών
γ) Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών.

Η γραμματειακή και λοιπή διοικητική υποστήριξη των Επιτροπών (β) και (γ) ενεργείται από τη Διεύθυνση 
Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Όπου απαιτείται, οι Επιτροπές επικουρούνται στο 
έργο τους από άλλους Αξιωματικούς ή κατώτερο πυροσβεστικό προσωπικό του Σώματος, που ορίζονται με 
την απόφαση συγκρότησής τους.
2. Στις Υπηρεσίες, στις οποίες προβλέπεται από την προκήρυξη του διαγωνισμού να πραγματοποιείται η  
παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών, συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές Παραλαβής και 
Ελέγχου Δικαιολογητικών από Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων. Πρόεδρος των Επιτροπών αυτών είναι ο  
ανώτερος κατά βαθμό και, μεταξύ ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος Αξιωματικός.
Αρμοδιότητες των Επιτροπών αυτών είναι:
α) Ο έλεγχος της πληρότητας, ακριβούς σύνταξης και εμπρόθεσμης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής  
στο διαγωνισμό και  των απαραίτητων δικαιολογητικών.
β) Η αναστημομέτρηση των υποψηφίων.
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γ)  Ο  έλεγχος  των  στοιχείων  των  αιτήσεων  και  η  καταχώρηση  τους  σε  ηλεκτρονική  εφαρμογή  της 
Διεύθυνσης Πληροφορικής.
δ)  Η  επιστροφή  των  δικαιολογητικών,  σε  φωτοαντίγραφα,  των  υποψηφίων  που  δε  διαθέτουν  τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις και προσόντα για πρόσληψη, με έγγραφη και αιτιολογημένη πράξη
ε) Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που διαθέτουν τις απαιτούμενες  
προϋποθέσεις και προσόντα για πρόσληψη στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.
3. H Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου  
36 του ν. 4029/2011 (Α΄ 245). Έχει την ευθύνη της διενέργειας του διαγωνισμού και την εποπτεία, έλεγχο  
και  συντονισμό  όλων  των  λοιπών  επιτροπών.  Ειδικότερα  η  Επιτροπή  αυτή  είναι  αρμόδια  για  τη  
βαθμολόγηση των προσόντων των υποψηφίων και για τη σύνταξη των πινάκων επιτυχόντων, καθορίζει το 
είδος των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και εγκρίνει τον τύπο των σχετικών απαντητικών δελτίων, και επιλύει  
οποιοδήποτε διαδικαστικό πρόβλημα προκύψει κατά τη διάρκεια αυτής. 
4. Για  τη  διενέργεια  των  αθλητικών  δοκιμασιών  συγκροτείται  μία  ή  περισσότερες  Επιτροπές,  που 
απαρτίζονται από τρεις (3) Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων. Αρμοδιότητα της Επιτροπής αυτής είναι η  
διαπίστωση  της  σωματικής  ικανότητας  και  φυσικής  αντοχής  των  υποψηφίων.  Για  το  σκοπό  αυτό  οι 
υποψήφιοι υποβάλλονται στην εξέταση των αθλητικών δοκιμασιών και αγωνισμάτων που προβλέπονται 
στο  άρθρο 5 της  υπ’  αριθμ.  39839 Φ.109.1/30-11-2011 Απόφασης  Υπουργού  Προστασίας  του Πολίτη  
«Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Δοκίμων πυροσβεστών».
5. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες διενεργούνται από τριμελή Επιτροπή που απαρτίζεται από έναν (1) ανώτερο 
Αξιωματικό Γενικών Καθηκόντων και δύο (2) ψυχίατρους ή ψυχολόγους του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι 
ψυχίατροι  ή  ψυχολόγοι  δύνανται να προέρχονται  από Υγειονομικούς Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού 
Σώματος ή της Ελληνικής Αστυνομίας ή των Ενόπλων Δυνάμεων ή από Κρατικό Νοσοκομείο.

Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Μετά την παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων από τις αρμόδιες Επιτροπές 
Παραλαβής  και  Ελέγχου  Δικαιολογητικών  και  τη  διαβίβαση  αυτών  στην  Επιτροπή  Διενέργειας 
Διαγωνισμού, η τελευταία προβαίνει στη βαθμολόγηση των προσόντων των υποψηφίων κατά κατηγορία 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 36 του ν 4029/2011 (Α΄245).
2. Μετά  την  ολοκλήρωση  της  βαθμολόγησης  των  προσόντων,  η  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού  
συντάσσει κατά κατηγορία, πίνακες βαθμολογικής προτεραιότητας των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά  
συνολικής  βαθμολογίας  στους  οποίους φαίνεται  αναλυτικά η  βαθμολογία  που έχει  συγκεντρώσει  κάθε  
υποψήφιος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων ακολουθείται ανά κατηγορία η ακόλουθη 
διαδικασία: 

α. Στις Κατηγορίες Α΄, Β΄, Δ΄ και Ε΄ προηγείται στη σειρά ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό τίτλου  
σπουδών. 

β. Στην Κατηγορία Γ΄, προηγείται στη σειρά ο υποψήφιος που έχει την περισσότερη προϋπηρεσία. Σε 
περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει άδεια οδήγησης ανώτερης κατηγορίας. 

Σε κάθε περίπτωση, αν προκύψει και πάλι ισοβαθμία, ενεργείται κλήρωση από την Επιτροπή παρουσία 
των  ισοβαθμούντων  υποψηφίων.  Προβλέπεται  υποχρεωτική  κλήση  από  την  Επιτροπή  Διενέργειας  
Διαγωνισμού  των  υποψηφίων  ή  νομίμων  εκπροσώπων  αυτών  στη  διαδικασία  της  κλήρωσης  σε 
συγκεκριμένη ημερομηνία ώρα και τόπο. Η μη προσέλευση των ανωτέρω στη διαδικασία της κλήρωσης  
δεν αναβάλει την διαδικασία.  

3. Οι  πίνακες  αυτοί  υποβάλλονται  μαζί  με  τα δικαιολογητικά  των υποψηφίων  στο  αρμόδιο  τμήμα της  
Διεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και παράλληλα κοινοποιούνται στους 
υποψήφιους με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www  .  fireservice  .  gr  .
4. Κατά των πινάκων βαθμολογικής προτεραιότητας επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως ενώπιον του ΑΣΕΠ 
για μη ορθό ή ελλιπή υπολογισμό της βαθμολογίας των υποψηφίων. Η ένσταση ασκείται με κατάθεσή της ή 
με  αποστολή  συστημένης  επιστολής  απευθείας  στο  ΑΣΕΠ  (παρ.  2  άρθρου  2  ν.  3812/09),  μέσα  σε 
αποκλειστική  προθεσμία  δέκα  (10)  ημερών,  που  αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  ανάρτησης  των 
πινάκων στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος. Η δυνατότητα άσκησης της ένστασης, το αρμόδιο 
όργανο ενώπιον του οποίου αυτή ασκείται και η προθεσμία για την άσκησή της αναφέρεται ρητώς στην 
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οικεία  καταχώριση  στην  ιστοσελίδα  του  Πυροσβεστικού  Σώματος  Στην  ένσταση  επισυνάπτεται  και  το 
προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις παράβολο, διαφορετικά η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη. Το 
ΑΣΕΠ  εξετάζει  τις  υποβληθείσες  ενστάσεις,  αποφαίνεται  επ’  αυτών  και  ενημερώνεται  σχετικά  ο 
ενιστάμενος.
5. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει, αν απαιτείται, στις αναγκαίες διορθώσεις σύμφωνα με  
τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του ΑΣΕΠ και στη συνέχεια καταρτίζει  τους διορθωμένους οριστικούς 
πίνακες οι  οποίοι υπογράφονται από την Επιτροπή και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού 
Σώματος.

Μόνο οι υποψήφιοι των κατηγοριών Α΄ και Γ΄ λαμβάνουν κατ’ αντιστοιχία τις παρακάτω προσαυξήσεις 
μορίων αναλόγως των δικαιολογητικών που θα καταθέσουν 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

• Εκατό (100) μονάδες σε όσους έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
• Διακόσιες (200) μονάδες σε όσους έχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών.
Οι υποψήφιοι που διαθέτουν και τους δύο τίτλους λαμβάνουν μόνο τα μόρια του διδακτορικού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
• Εκατό (100) μονάδες για όσους έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ ή Ε, εφόσον το 

δίπλωμα εκδόθηκε τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση που κατέχουν και τις δυο κατηγορίες διπλώματος, λαμβάνουν μόρια μόνο για τη μία. 

• Εκατό (100) μονάδες για κάθε πλήρες εξάμηνο προϋπηρεσία ως επαγγελματίες οδηγοί με άδεια  
οδήγησης Γ΄ και άνω.

Επίσης  οι  υποψήφιοι  όλων  των  κατηγοριών  επιλογής,  λαμβάνουν  κατ’  αντιστοιχία  τις  παρακάτω 
προσαυξήσεις μορίων αναλόγως των δικαιολογητικών που θα καταθέσουν:

• Επτακόσιες  (700)  μονάδες  εφόσον  είναι  τέκνα  υπαλλήλων  του  Πυροσβεστικού  Σώματος  που 
έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίσθηκαν θανάσιμα, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας 
αυτού,

• Επτακόσιες  (700)  μονάδες  εφόσον  είναι  τέκνα  θυμάτων  τρομοκρατικής  ενέργειας,  βάση  της 
κείμενης νομοθεσίας. 

• Τριακόσιες (300) μονάδες, οι πολύτεκνοι ή τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, καθώς και οι γονείς  
τριών τέκνων και τα τέκνα τους.

• Πεντακόσιες (500) μονάδες εφόσον υπηρέτησαν τη θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Έφεδροι 
Αξιωματικοί ή στις Ειδικές Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά.

• Εκατό (100) μονάδες σε όσους έχουν άριστη και πενήντα (50) μονάδες σε όσους έχουν πολύ καλή 
γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Όσοι κατέχουν δύο ή περισσότερα  
πτυχία ξένων γλωσσών λαμβάνονται υπόψη και βαθμολογούνται μόνο οι δύο γλώσσες.

• Πενήντα (50) μονάδες εφόσον είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ή πτυχίου γνώσης χειρισμού Η/Υ.
• Πενήντα (50) μονάδες για  όσους έχουν προσληφθεί  στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες 

εποχικής απασχόλησης τουλάχιστον μία (1) αντιπυρική περίοδο και τριάντα (30) μονάδες για κάθε 
επιπλέον έτος ευδόκιμής υπηρεσίας. 

• Πενήντα (50) μονάδες για όσους έχουν προσφέρει για ένα (1) τουλάχιστο έτος ευδόκιμη εθελοντική 
υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα ή στη Δασική Υπηρεσία ως εθελοντές πυροσβέστες και τριάντα 
(30) μονάδες για κάθε επιπλέον έτος ευδόκιμής εθελοντικής υπηρεσίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βασική προϋπόθεση για να λάβουν τα απαιτούμενα μόρια οι εθελοντές πυροσβέστες, για  
κατάταξη  στο  Πυροσβεστικό  Σώμα  (σύμφωνα  με  το  άρθρο  18  §1  του  ν.  4029/2011(ΦΕΚ  245  Α΄)  
«Εθελοντισμός  στο  Λιμενικό  Σώμα –  Ελληνική  Ακτοφυλακή και  στο  Πυροσβεστικό  Σώμα και  άλλες 
διατάξεις») θα πρέπει να έχουν τουλάχιστο τριετή συνολική ευδόκιμη υπηρεσία και τα απαιτούμενα από  
την προκήρυξη προσόντα. 

• Πενήντα (50) μονάδες για όσους κατέχουν άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας.
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.
Γ΄ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

1. Από τους πίνακες βαθμολογικής προτεραιότητας, αριθμός υποψηφίων αυξημένος τουλάχιστον κατά το 
διπλάσιο  του  αριθμού  των  προκηρυσσόμενων  θέσεων  για  κάθε  κατηγορία  καλείται  προκειμένου  να 
υποβληθεί στην εξέταση αθλητικών δοκιμασιών και αγωνισμάτων για τη διαπίστωση της σωματικής τους 
ικανότητας και της φυσικής τους αντοχής.
Οι υποψήφιοι, παρουσιάζονται φέροντας μαζί τους ιατρική γνωμάτευση από ΠΑΘΟΛΟΓΟ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ 
(ιατρούς ιδιώτες ή Δημοσίου) στην οποία θα βεβαιώνεται απαραιτήτως ότι ο/η υποψήφιος/α: (Επώνυμο,  
Όνομα  ,  Πατρώνυμο,  Μητρώνυμο,  ΑΔΤ)  «Κρίνεται  Υγιής-ικανός/η να  συμμετάσχει  στις  αθλητικές 
δοκιμασίες-αγωνίσματα  που  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  5  της  υπ’  αριθμ.  39839  Φ. 
109.1/30-11-2011  Απόφαση  Υπουργού  Προστασίας  του  Πολίτη  «Δικαιολογητικά  και  διαδικασία 
πρόσληψης Δοκίμων πυροσβεστών». (Β΄ 2780 )
Η  εξέταση  διενεργείται  στην  Αθήνα  σε  χώρο,  σε  χρόνο  και  βάσει  προγράμματος,  που  ανακοινώνεται 
έγκαιρα  από  τη  Διεύθυνση  Προσωπικού  του  Αρχηγείου  Π.Σ.  στις  Υπηρεσίες  του  Σώματος  και  στην 
ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος  www  .  fireservice  .  gr   για να λάβουν γνώση οι υποψήφιοι και 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες δοκιμασίες

α)  Πέντε  (5)  έλξεις  σε  μονόζυγο.  Οι  υποψήφιοι  υποχρεούνται  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 επαφή 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 (μία προσπάθεια).
β) Δρόμος 1.000 μέτρων σε χρόνο 4΄ (μία προσπάθεια).
γ) 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 προσπάθεια).
δ) Άλμα σε μήκος τουλάχιστον 4μ. (τρεις προσπάθειες).
ε) 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).
 στ) Βάδισμα χωρίς υποδήματα και με τρεις (3) υποχρεωτικές στάσεις σε δοκό μήκους δέκα (10) μέτρων  
και πλάτους οκτώ (8) εκατοστών, η οποία απέχει από το έδαφος ένα (1) μέτρο (μία προσπάθεια).
ζ) Άλμα σε ύψος τουλάχιστον 1,10 μ. (τρεις προσπάθειες).

2. Υποψήφιοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε μία από τις παραπάνω δοκιμασίες και αγωνίσματα ή  
δεν προσέρχονται κατά την ημερομηνία που καλούνται να εξεταστούν, κρίνονται ακατάλληλοι για κατάταξη 
και  αποκλείονται  των  περαιτέρω  εξετάσεων  και  δοκιμασιών  με  πρακτικό  της  Επιτροπής  Αθλητικών 
Δοκιμασιών,  που  αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  του  Πυροσβεστικού  Σώματος  www  .  fireservice  .  gr   και 
κοινοποιείται  στους  ενδιαφερόμενους  και  τη  Διεύθυνση  Προσωπικού.  Επανεξέταση  στις  αθλητικές  
δοκιμασίες δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Υποψήφιος που προσέρχεται να συμμετάσχει στις αθλητικές  
δοκιμασίες  αλλά  παρουσιάζει  εμφανείς  ενδείξεις  σοβαρής  ασθένειας  ή  φέρει  σοβαρά  τραύματα  ή 
κατάγματα  ή  βρίσκεται  σε  κατάσταση  τέτοια  (π.χ.  κύησης)  που  καθιστά  τη  συμμετοχή  του  εντός  του  
συμφώνως με το πρόγραμμα χρονοδιαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών αδύνατη και επικίνδυνη για  
τον ίδιο, αποκλείεται από αυτές μετά από επιτόπια εξέταση από τον παρόντα ιατρό. Εάν κατά το χρόνο της 
εξέτασης υποψηφίου στις αθλητικές δοκιμασίες παρουσιασθεί κώλυμα σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ο 
τελευταίος υποχρεούται να δηλώσει το κώλυμα ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών πριν  την 
έναρξη της αθλητικής δοκιμασίας και να αιτηθεί την αναβολή της εξέτασης. Η Επιτροπή δύναται κατά την 
κρίση της, να αναβάλει για μία μόνο φορά την εξέταση σε άλλο χρόνο, όχι όμως πέραν του καθοριζόμενου  
για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών χρόνο.

Δ΄  ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Όσοι υποψήφιοι κριθούν ικανοί στις αθλητικές δοκιμασίες καλούνται από τη Διεύθυνση Προσωπικού 
του Αρχηγείου Π.Σ. να υποβληθούν, σε χρόνο και χώρο που ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους, σε  
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ψυχοτεχνικές  δοκιμασίες  προκειμένου  να  εξακριβωθούν  οι  ψυχικές  τους  ικανότητες.  Το  είδος  των 
ψυχοτεχνικών δοκιμασιών καθορίζεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Με την εξέταση αυτή 
ερευνάται  ιδίως  η  κρίση,  η  προσαρμοστικότητα  στις  μεταβαλλόμενες  καταστάσεις  και  απαιτήσεις,  η 
αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η δομή της προσωπικότητας, η σκέψη και η αντίληψη. Η  
Επιτροπή αυτή με πράξη της κρίνει τους υποψήφιους ικανούς ή μη για κατάταξη. Για τους κρινόμενους  
ακατάλληλους στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες δεν προβλέπεται επανεξέταση.
2. Όσοι  κριθούν  ικανοί  στις  ψυχοτεχνικές  δοκιμασίες,  καλούνται  από  τη  Διεύθυνση  Προσωπικού  του 
Αρχηγείου  Πυροσβεστικού  Σώματος,  να παραλάβουν το  δελτίο  υγειονομικής  εξέτασης,  επί  του  οποίου  
επικολλάται φωτογραφία του υποψηφίου, για να μεταβούν σε κρατικό νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος  
Υγείας  και  να υποβληθούν  στις  υγειονομικές  εξετάσεις  που  αναφέρονται  σε  αυτό.  Ο  αρμόδιος  ιατρός  
γνωματεύει στην οικεία στήλη του δελτίου για τα αποτελέσματα θέτοντας την υπογραφή και σφραγίδα του,  
από τη γραμματεία δε του νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων ιατρών. Οι 
εξετάσεις  πραγματοποιούνται  μέχρι  την  ορισθείσα  για  το  σκοπό  αυτό  ημερομηνία.  Οι  υποψήφιοι 
προσκομίζουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών του Πυροσβεστικού  
Σώματος Νομού Αττικής, η οποία αποφαίνεται για την καταλληλότητα ή μη των υποψηφίων, σύμφωνα με τα  
ισχύοντα  για  κατάταξη  στις  παραγωγικές  σχολές  των  Ενόπλων  Δυνάμεων,  αφού  προηγουμένως  τους 
εξετάσει και μακροσκοπικά (αρτιμέλεια, όψη, θρέψη, ομιλία, κινητικότητα αρθρώσεων). Η εν λόγω επιτροπή 
δύναται να παραγγέλλει την επανεξέταση υποψηφίου από άλλο Κρατικό Νοσοκομείο ρητά κατονομαζόμενο,  
εφόσον  προκύπτουν  αμφιβολίες  για  την  υγεία  και  άρτια  σωματική  του  διάπλαση.  Όσοι  κριθούν  
υγειονομικά ακατάλληλοι με απόφαση της ως άνω επιτροπής, που αναρτάται στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού  
Σώματος και  κοινοποιείται  στους ενδιαφερόμενους  και  στη  Διεύθυνση  Προσωπικού,  αποκλείονται  των 
περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών και διαγράφονται από τους σχετικούς πίνακες. Για τους κρινόμενους 
υγειονομικά ακατάλληλους δεν προβλέπεται επανεξέταση.
3. Στην περίπτωση κατά την οποία μετά την ολοκλήρωση  είτε  των ψυχοτεχνικών  δοκιμασιών  είτε  των 
υγειονομικών εξετάσεων, ο αριθμός των υποψηφίων δεν επαρκεί για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων  
θέσεων, καλείται εκ νέου και κατά σειρά επιτυχίας συμπληρωματικός αριθμός υποψηφίων διπλάσιος του 
αριθμού των προς κάλυψη κενών θέσεων ανά κατηγορία.
4. Οι  επιτυχόντες  προς  κατάταξη  υποβάλλονται  εκ  νέου  σε  αναστημομέτρηση  από  την  Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού, σε χρόνο πριν την κύρωση των οικείων πινάκων.
5. Επίσης οι επιτυχόντες οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι πριν τη  
φοίτησή  τους  στη  Σχολή  Δοκίμων  Πυροσβεστών  θα υποβληθούν  σε  έλεγχο  για  χρήση  απαγορευμένων  
ουσιών.  Τα  αποτελέσματα  των  εξετάσεων  θα  είναι  επώνυμα  και  θα  διασφαλίζονται  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων  
προσωπικού χαρακτήρα. Η εξαγωγή θετικού δείγματος έχει ως συνέπεια την μη κατάταξη του υποψηφίου

Σε όλα τα ανωτέρω στάδια δοκιμασιών (αθλητικές δοκιμασίες, υγειονομικά, ψυχοτεχνικά) οι 
υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΛΛΗΛΟΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ     ΠΙΝΑΚΩΝ  

Σε  περίπτωση  που  δεν  καλυφθούν  οι  θέσεις  στον  πίνακα  επιτυχόντων  σε  μία  από  τις 
υποκατηγορίες   της  Δ’  ή   Ε’  κατηγορίας  τότε  αυτά αλληλοσυμπληρώνονται  ανά κατηγορία.  Σε 
περίπτωση που και πάλι τόσο στις κατηγορίες Δ’ και Ε’ όσο και στις υπόλοιπες κατηγορίες για  
οποιαδήποτε  λόγο  δε  συμπληρώνεται  ο  αριθμός  των  προκηρυχθεισών  θέσεων,  τότε  αυτές  
συμπληρώνονται ως εξής:
• Τα κενά της Α΄ κατηγορίας συμπληρώνονται από τις εξής κατά σειρά κατηγορίες: Γ, Β, Ε. 
• Τα κενά της Β΄ κατηγορίας συμπληρώνονται από τις εξής κατά σειρά κατηγορίες: Γ, Α, Ε.
• Τα κενά της Γ΄ κατηγορίας συμπληρώνονται από τις εξής κατά σειρά κατηγορίες: Α, Β, Δ.

• Τα κενά της Δ’ κατηγορίας συμπληρώνονται από τις εξής  κατά σειρά κατηγορίες: 
Α, Γ, ΣΤ.

• Τα κενά της Ε΄ κατηγορίας συμπληρώνονται από τις εξής κατά σειρά κατηγορίες: Γ, Α, Δ.
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• Τα κενά της ΣΤ΄ κατηγορίας συμπληρώνονται από τις εξής κατά σειρά κατηγορίες: Γ, Α, Β.

 Για  να  αλληλοσυμπληρωθούν  οι  πίνακες,  δημιουργείται  με  απόφαση  της  Επιτροπής  Διενέργειας  
Διαγωνισμού  πίνακας  επιλαχόντων  ανά  κατηγορία  (στις  κατηγορίες  Α’  Δ’  Ε’  και  ΣΤ  ανεξαρτήτου 
ειδικότητας) κατά φθίνουσα σειρά μορίων από τον οποίο και γίνεται η συμπλήρωση. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας μεταξύ τους προηγείται στη σειρά βαθμολογίας ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό  
τίτλου σπουδών, ενώ σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση από την Επιτροπή Διενέργειας 
παρουσία των ισοβαθμούντων υποψηφίων κατά την οποία προβλέπεται υποχρεωτική κλήση από την 
ανωτέρω Επιτροπή των υποψηφίων ή νομίμων εκπροσώπων αυτών στη διαδικασία της κλήρωσης σε  
συγκεκριμένη ημερομηνία ώρα και τόπο. Η μη προσέλευση των ανωτέρω στη διαδικασία της κλήρωσης  
δεν αναβάλει την διαδικασία.  

ΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού  Σώματος,  μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και  δοκιμασιών  του 
προηγούμενου άρθρου, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κυρώνει  
τους πίνακες επιτυχόντων, που έχει συντάξει  προηγουμένως η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.  
Έκαστος των πινάκων επιτυχόντων ισχύει για δύο (2) έτη από τη δημοσίευσή του.
2. Οι  κατατασσόμενοι  καλούνται  να  παρουσιασθούν  στη  Σχολή  Πυροσβεστών  της  Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας, όπου δίδουν τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητή αυτής και στη συνέχεια  
αρχίζουν την προβλεπόμενη εκπαίδευσή τους. Όσοι δεν παρουσιασθούν την ημερομηνία που ορίζεται για  
κατάταξη,  θεωρούνται  αυτοδίκαια  ότι  παραιτούνται  του  σχετικού  δικαιώματος,  εκτός  αν  η  μη  έγκαιρη 
προσέλευσή τους οφείλεται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Το δικαιολογημένο ή αδικαιολόγητο  
της  καθυστέρησης  κρίνεται  σε  κάθε  περίπτωση  από  τον  Αρχηγό  του  Πυροσβεστικού  Σώματος.  
Καθυστέρηση για λόγους ανώτερης βίας δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από 
την ημερομηνία κατάταξης. Σε περίπτωση που κατά την κατάταξη στη Σχολή Πυροσβεστών διαπιστωθεί η  
κυοφορία  Δόκιμης  Πυροσβέστριας,  εξέρχεται  της  Σχολής  και  καλείται  μόνον  για  επαναφοίτηση  στην 
αμέσως  μετά  τον  τοκετό εκπαιδευτική  σειρά.  Εξερχόμενη  επιτυχώς  εντάσσεται  στην  ίδια  επετηρίδα 
πυροσβεστών της εκπαιδευτικής σειράς που ήταν επιτυχούσα.
3. Οι  θέσεις  εκείνων  που  δεν  προσήλθαν  για  κατάταξη  ή  που  παραιτούνται  κατά  τη  διάρκεια  της  
εκπαίδευσής  τους  καθώς  και  εκείνων  που  αποβάλλονται  από  την  Πυροσβεστική  Ακαδημία,  κατά  τα 
οριζόμενα στις παρ. 5 και 6, της υπ’ αριθμ. 39839 Φ.109.1/30-11-2011 Απόφασης Υπουργού Προστασίας  
του Πολίτη  «Δικαιολογητικά και  διαδικασία πρόσληψης  Δοκίμων πυροσβεστών» συμπληρώνονται  από 
ισάριθμους υποψηφίους, κατά τη σειρά επιτυχίας τους, από τους οικείους πίνακες επιτυχόντων.
4. Οι  κατατασσόμενοι,  πριν  την  ορκωμοσία  τους,  είναι  υποχρεωμένοι  να προσκομίσουν  τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:

α. Την αστυνομική τους ταυτότητα.
β. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής  
δίωξης και

δ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που πιστοποιεί τα προσόντα των υποψηφίων, με βάση τα οποία έγινε η 
κατάταξή τους στους πίνακες επιτυχόντων.

5. Η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος αναζητά αυτεπάγγελτα:
α. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση.
β.  Πιστοποιητικό  στρατολογίας  τύπου  Α  για  τους  άντρες,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ρητά  ότι  
υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως ικανοί Ι1.
γ.  Επίσης  ελέγχει  υποχρεωτικά  με  έγγραφό  της  προς  τις  εκδούσες  αρχές,  την  εγκυρότητα  των 
δικαιολογητικών, στα οποία στηρίχθηκε η βαθμολογία των κατατασσόμενων.
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Όσων τα δικαιολογητικά αποδεικνύονται ότι δεν είναι έγκυρα, θεωρούνται αποτυχόντες και, εκτός των 
ποινικών  ευθυνών  τους,  διαγράφονται  από  τους  κυρωθέντες  πίνακες  επιτυχόντων  και  ανακαλείται 
αυτεπάγγελτα η πράξη κατάταξής τους.

6. Δόκιμοι  Πυροσβέστες,  οι  οποίοι  εισήλθαν  στην  Πυροσβεστική  Ακαδημία  με  ψευδή,  νοθευμένα  ή 
ανακριβή δικαιολογητικά,  εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχουν,  αποβάλλονται υποχρεωτικά  
από αυτήν, με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του  
Κανονισμού Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Επίσης οι Δόκιμοι Πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια φοίτησής τους 
στην  Πυροσβεστική  Ακαδημία,  αποβάλλονται  οποτεδήποτε  από  αυτήν,  με  απόφαση  του  Αρχηγού  του 
Πυροσβεστικού  Σώματος και  σύμφωνα με  τις  σχετικές  διατάξεις  του κανονισμού αυτής,  αν απολέσουν 
κάποιο  από τα προς κατάταξη προσόντα,  εκτός του ορίου  ηλικίας  ή διαπιστωθεί  έλλειψη αυτού ή για  
πειθαρχικούς λόγους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Αν έχουν  
εξέλθει  επιτυχώς  από τη Σχολή  Πυροσβεστών,  ανακαλείται  η  απόφαση πρόσληψής  τους  υποχρεωτικά 
ακόμα κι αν κρίθηκαν ικανοί για μονιμοποίηση μετά την παρέλευση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.
7. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν  κατατάχθηκαν,  διατηρούνται  στο αρχείο  του  Αρχηγείου  
Πυροσβεστικού Σώματος για όσο διάστημα έχουν ισχύ οι κυρωμένοι πίνακες και μετά καταστρέφονται,  
σύμφωνα 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.
8. Η  παρούσα  απόφαση  να  δημοσιευθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Πυροσβεστικού  Σώματος 

(http://www.fireservice.gr) και σε περίληψη στις Εφημερίδες Έθνος και Ελεύθερος Τύπος.

 Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  επικοινωνούν  με  το  Αρχηγείο  
Πυροσβεστικού Σώματος, Δ/ση προσωπικού τμ. 5ο, στα τηλέφωνα 213215  7915 - 7916- 7917 - 7728.  

Ο Αρχηγός
Παναγιώτης Α. Μπονάτσος

Αντιστράτηγος ΠΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α/
Α ΠΡΟΣ
 Όλες οι Υπηρεσίες του Σώματος

Α/Α ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφεία κ.κ. Υπουργού, Υφυπουργού και Γενικού Γραμματέα / Υπ. Προστασίας του Πολίτη

2.
Γραφεία κ.κ. Αρχηγού, Υπαρχηγού, Προϊσταμένου Επιτελείου, Προϊσταμένων Α' και Β' Κλάδου, Διευθυντών 
Διευθύνσεων Α.Π.Σ. Επιθεωρητών.

3. Υπουργείο Εσωτερικών/ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Δ/νση Απασχόλησης).
5. Περιφέρειες Ελλάδος
6. Γ.Ε.ΕΘ.Α /Δ΄Κλάδος /Δ.ΕΚΠ - Υπηρεσίες Στρατού- Ναυτικού- Αεροπορίας. 
7. ΕΛ.ΛΑΣ - Λιμενικό Σώμα. 
8. Α.Σ.Ε.Π.
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