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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ16γ/597/9/497/Γ (1)
    Ρύθμιση θεμάτων Συγχώνευσης του ΙΤΣΑΚ με τον ΟΑΣΠ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 57 παρ. 1 και 3 και 65 του 

Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομο−
θεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και 
τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 180). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1349/1983 «Σύσταση Οργανισμού 
Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 52).

3. Τις διατάξεις των Π.Δ. 485/88 (Α΄ 219) κ΄ 77/1989 
(Α΄ 35) του Οργανισμού των Ο.Α.Σ.Π. κ΄ Ι.Τ.Σ.Α.Κ., αντί−
στοιχα. 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν. 2530/1997 
(Α΄ 218), «Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μι−
σθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού 
των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ−ΤΕΙ) – 
Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών και ερευνητικών ιδρυ−
μάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατά−
ξεις» και του Π.Δ. 91/1998, (Α΄ 84), «Επέκταση της ισχύος 
του άρθρου 17 του Ν. 2530/97 (Α΄ 218) στο Ερευνητικό 
Προσωπικό του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και 
Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ)», όπως τροποποιή−
θηκαν με το άρθρο 3 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001) 
και στη συνέχεια με το άρθρο 38 του Ν. 3205/2003 «Μι−
σθολόγιο» (ΦΕΚ 297/Α) και το άρθρο 2 του Ν. 3336/2005 
«Εισοδηματική Πολιτική» (ΦΕΚ 96/Α/2005) και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Ν. 1514/1985 (Α΄ 13) «Ανάπτυξη της 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και του άρθρου 10 παρ. 4 

του Ν. 2919/2001 (Α΄ 128), «Σύνδεση έρευνας και τεχνο−
λογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις».

6. Την κοινή απόφαση αριθμ. Δ16γ/09/569/Γ της 15.11.2007 
των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσί−
ων Έργων και Ανάπτυξης περί των κριτηρίων και της 
διαδικασίας αξιολόγησης του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. ως ερευνητικού 
κέντρου.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 
197, Α΄/27.8.2002), «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και 
ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.».

8. Την κοινή απόφαση αριθμ. Δ16γ/1017/5/475/Γ (Β΄ 1857/
14.12.04) των Υπουργών Οικονομίας και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας του Ι.Τ.Σ.Α.Κ.».

9. Τις διατάξεις του Ν. 2919/2001 (Α΄ 128), «Σύνδεση 
έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες 
διατάξεις».

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 (Α΄ 243) «Διορισμός 
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Τις αριθμ. Δ16γ/04/378/Γ/16−9−11 και Δ16/05/378/Γ/
16−9−11 διαπιστωτικές πράξεις μετάταξης – μεταφοράς 
του προσωπικού του ΙΤΣΑΚ στον ΟΑΣΠ, (Β΄ 2290).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 
«Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ−
βερνητικά Όργανα» (Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις 
διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος, ούτε του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε σε 
βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΣΠ, σ’ αυτό το στά−
διο, αποφασίζουμε:

1. Μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού του ΙΤΣΑΚ στον 
ΟΑΣΠ.

α. Από 22.8.2011, το πάσης φύσεως προσωπικό του 
«Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών 
Κατασκευών» (ΙΤΣΑΚ) μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυ−
τοδικαίως στον «Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού 
και Προστασίας» (Ο.Α.Σ.Π.), με την ίδια σχέση εργα−
σίας που είχε στο Ι.Τ.Σ.Α.Κ. σύμφωνα με τις ως άνω 
διαπιστωτικές πράξεις και εξακολουθεί να παρέχει τις 
υπηρεσίες του από τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου 
στην Θεσσαλονίκη.

β. Από 22.8.2011 και εφεξής, το ως άνω προσωπικό 
ασκεί στον ΟΑΣΠ τις ίδιες αρμοδιότητες που ασκούσε 
στο ΙΤΣΑΚ, πριν τη συγχώνευσή του. Εκκαθαριστής των 
αποδοχών του εν λόγω προσωπικού θα είναι ο εκάστοτε 
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αρμόδιος υπάλληλος του ΟΑΣΠ., ο οποίος εκκαθαρίζει 
τις αποδοχές και του λοιπού προσωπικού του ΟΑΣΠ. Οι 
ερευνητές εξακολουθούν να αμείβονται σύμφωνα με το 
ειδικό ερευνητικό μισθολόγιο, όπως εκάστοτε ισχύει. 

γ. Οι ερευνητές του ΙΤΣΑΚ εξελίσσονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 2919/2001. 

δ. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου από το άρ−
θρο 57 παρ. 1γ του Ν. 4002/2011 προεδρικού διατάγμα−
τος, όπου στο προϊσχύον δίκαιο υπηρεσιακής κατάστα−
σης του μεταφερόμενου στον ΟΑΣΠ προσωπικού του 
ΙΤΣΑΚ, αναφέρεται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΣΑΚ, 
ο Πρόεδρος του ΙΤΣΑΚ ή ο Γενικός Διευθυντής του 
ΙΤΣΑΚ, τις αρμοδιότητες αυτών θα ασκούν το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΟΑΣΠ, ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ο Γενικός 
Διευθυντής του ΟΑΣΠ, αντίστοιχα, ή άλλο όργανο του 
ΟΑΣΠ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 1 του 
Ν. 1349/1983.

2. Μεταβίβαση περιουσίας του ΙΤΣΑΚ στον ΟΑΣΠ.
Από 22.8.2011, το σύνολο της κινητής περιουσίας του 

ΙΤΣΑΚ, στη νομική και πραγματική κατάσταση στην 
οποία βρισκόταν την ημερομηνία αυτή, μεταβιβάζεται 
αυτοδικαίως στον ΟΑΣΠ κατά πλήρη κυριότητα, νομή 
και κατοχή, δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 3α 
του άρθρου 57 του Ν. 4002/2011. Το ίδιο ισχύει και για 
την ακίνητη περιουσία, με την επιφύλαξη της μεταγρα−
φής του σχετικού αποσπάσματος της σχετικής Έκθεσης 
Απογραφής που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 3α του άρθρου 57 του Ν. 4002/2011. Από 
22.8.2011, ο ΟΑΣΠ υπεισέρχεται σε όλα τα ενοχικά και 
εμπράγματα δικαιώματα του ΙΤΣΑΚ σε σχέση με την 
μεταφερόμενη στον ΟΑΣΠ κινητή και ακίνητη περιου−
σία αυτού. 

3. Μεταφορά συμβάσεων του ΙΤΣΑΚ στον ΟΑΣΠ
Από 22−8−2011 και εφεξής, ο ΟΑΣΠ υπεισέρχεται σε 

όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ΙΤΣΑΚ που 
απορρέουν από όλες τις συμβάσεις που έχει συνάψει 
το ΙΤΣΑΚ και που βρίσκονταν σε ισχύ την ημερομηνία 
αυτή. Οι συμβάσεις αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο 
«Παράρτημα», το οποίο προσαρτάται στην παρούσα 
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

4. Προϋπολογισμός και μεταφορά ταμειακών υπολοί−
πων

α. Για το τρέχον οικονομικό έτος, ο προϋπολογισμός 
του ΟΑΣΠ τροποποιείται εις τρόπον ώστε να περιλαμ−
βάνει όλες τις μη εκτελεσθείσες εισροές και εκροές 
του ΙΤΣΑΚ.

β. Τα ταμειακά υπόλοιπα και τα υπόλοιπα των τραπε−
ζικών λογαριασμών του ΙΤΣΑΚ μεταφέρονται ως εξής:

β1) Ο λογαριασμός αριθμ. 26158 που τηρείται στο Υπο−
κατάστημα Θεσσαλονίκης της Τραπέζης της Ελλάδος 
στο όνομα και με δικαιούχο το ΙΤΣΑΚ, με υπόλοιπο στις 
22.8.2011 το ποσό των € 140.257,36 κλείνει και το υπό−
λοιπο αυτού μεταφέρεται στον αντίστοιχο λογαριασμό 
του ΟΑΣΠ.

β2) Στον ως άνω λογαριασμό (χρηματικά διαθέσιμα 
αριθμ. 250−190) έχουν κατατεθεί εισφορές/κρατήσεις 
των μεταφερομένων ή μετατασσομένων υπαλλήλων του 
ΙΤΣΑΚ, ποσού € 211.465,52, οι οποίες προορίζονται για 
την καταβολή της χορηγίας εφάπαξ κατά την συντα−
ξιοδότηση τους. Ο ΟΑΣΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση 
καταβολής της εν λόγω χορηγίας στους δικαιούχους 
μέσα από τον νέο λογαριασμό στον οποίο μεταφέρεται 
το υπόλοιπο του ως άνω λογαριασμού.

β3) Ο λογαριασμός αριθμ. 5212−024657−022 που τηρεί−
ται στην Τράπεζα Πειραιώς στο όνομα και με δικαιούχο 

το ΕΛΚΕ−ΙΤΣΑΚ, με υπόλοιπο στις 22.8.2011 το ποσό των 
€ 194.855,30 κλείνει και το υπόλοιπο αυτού μεταφέρεται 
σε νέο λογαριασμό που θα ανοιχθεί για το σκοπό αυτό 
από τον ΟΑΣΠ.

5. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
ΙΤΣΑΚ

α. Σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ.1γ του Ν. 4002/2011, 
ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας που συ−
στάθηκε στο ΙΤΣΑΚ με την κοινή απόφαση αριθμ.
Δ16γ/1017/5/475/Γ (Β΄ 1857/14.12.2004) των Υπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξί−
ας και Δημοσίων Έργων, η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση 
του άρθρου 21 του Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197, Α΄/27−8−2002), 
«Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις, άλλων 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.», μετα−
φέρεται στον ΟΑΣΠ από 22−8−2011.

β. Η κοινή απόφαση αριθμ. Δ16γ/1017/5/475/Γ (Β΄1857/
14−12−2004) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
«Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΙΤΣΑΚ» 
εξακολουθεί να ισχύει, όπως και ο εκδοθείς κατ’ εφαρ−
μογή του άρθρου 9 αυτής Οδηγός Χρηματοδότησης 
ΕΛΚΕ−ΙΤΣΑΚ.

γ. Ομοίως, εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση αριθμ. 197 
της 11−4−2002 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΣΑΚ, η 
οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 3 παρ.2 του 
Ν. 2919/2001 (Α΄ 128), «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας 
με την παραγωγή και άλλες διατάξεις», με την οποία 
ορίσθηκε ως ανώτατο ετήσιο ύψος επιμισθίων του απα−
σχολούμενου σε ερευνητικά προγράμματα προσωπικού 
του ΙΤΣΑΚ το 100% των ακαθάριστων αποδοχών τόσο 
για τους ερευνητές, όσο και για το λοιπό προσωπικό 
(όπως εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του άρθρου 6 παρ. 7Αα 
της κοινής απόφασης αριθμ. Δ16γ/1017/5/475/Γ (Β΄ 1857, 
14−12−2004) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
«Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΙΤΣΑΚ». Η 
εν λόγω απόφαση μπορεί να τροποποιηθεί με νεώτερη 
απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΣΠ.

δ. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφα−
σης, όπου στις διατάξεις της αριθμ. Δ16γ/1017/5/475/Γ 
(Β΄ 1857/14−12−2004) κοινής υπουργικής απόφασης ανα−
φέρεται το ΙΤΣΑΚ, το ΔΣ ΙΤΣΑΚ, ο Πρόεδρος ΔΣ ΙΤΣΑΚ, 
μέλος ΔΣ του ΙΤΣΑΚ, ο Γενικός Δ/ντής ή ο αναπληρωτής 
Γενικός Δ/ντής του ΙΤΣΑΚ, νοούνται εφεξής ο ΟΑΣΠ, το 
ΔΣ του ΟΑΣΠ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΑΣΠ, μέλος 
ΔΣ του ΟΑΣΠ, ο Γενικός Δ/ντής του ΟΑΣΠ ή ο ανα−
πληρωτής του, που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του 
ΟΑΣΠ, αντίστοιχα. Ομοίως, στην επιτροπή ερευνών της 
ως άνω απόφασης, όπου αναφέρεται δύο Προϊστάμενοι 
Δ/νσεων με τους αναπληρωτές τους, νοούνται εφεξής 
δύο ερευνητές με τους αναπληρωτές τους.

ε. Μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης, ο Γενι−
κός Διευθυντής του ΟΑΣΠ θα προβεί χωρίς καθυστέρη−
ση σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ενώπιον της Ζ΄ ΔΟΥ 
Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχεια 
της φορολογικής υπόστασης του ΕΛΚΕ με τον ίδιο ή 
νέο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, εις τρόπον ώστε, σε 
κάθε περίπτωση, να διασφαλισθεί η συνέχεια της απρό−
σκοπτης λειτουργίας του, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρου 57 παρ.1γ του Ν. 4002/2011, όπου ρυθμίζεται 
ειδικώς η συνέχιση της λειτουργίας του ΕΛΚΕ, ώστε 
αυτός, μεταφερόμενος χωρίς εκκαθάριση στον ΟΑΣΠ, 
να εξακολουθεί να εξυπηρετεί τις ίδιες ανάγκες του 
ΙΤΣΑΚ και μετά τη συγχώνευση αυτού με τον ΟΑΣΠ. 
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6. Μίσθωση κτιρίων
Μέχρι την αποπεράτωση του νέου κτιρίου ιδιοκτησίας 

ΙΤΣΑΚ και ήδη ΟΑΣΠ στη Θεσσαλονίκη, το μετατασσό−
μενο – μεταφερόμενο προσωπικό του ΙΤΣΑΚ θα παρέχει 
τις υπηρεσίες του σε μισθωμένο ακίνητο της περιοχής 
Θεσσαλονίκης.

7. Ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο του Ν. 2919/2001
α. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 2919/2001 

(Α΄ 128), «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παρα−
γωγή και άλλες διατάξεις», το ΙΤΣΑΚ θεωρείται «ερευνητι−
κό και τεχνολογικό κέντρο» με την έννοια του Ν. 1514/1985 
(Α΄ 13) «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής 
έρευνας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η Διεύθυνση 
Έρευνας του ΟΑΣΠ, η οποία θα προκύψει από το νέο Ορ−
γανισμό, μπορεί να χρησιμοποιεί επιπροσθέτως στις ερευ−
νητικές της δραστηριότητες, το ακρωνύμιο «ΙΤΣΑΚ».

β. Μετά την έναρξη εφαρμογής της παρούσας απόφα−
σης, το ΙΤΣΑΚ συνεχίζει τη διαδικασία αξιολόγησής του, 
ως ερευνητικού και τεχνολογικού κέντρου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κοινής απόφασης αριθμ. Δ16γ/09/569/Γ/
15−10−2007 των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων και Ανάπτυξης, η οποία εκδόθηκε 
δυνάμει του άρθρου 10 παρ. 4 του Ν. 2919/2001 (Α΄ 128), 
«Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή 
και άλλες διατάξεις». 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΤΣΑΚ

Α. Συμβάσεις υπηρεσιών τρίτων προς ΙΤΣΑΚ
1. Σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 

της Ελλάδας και του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογί−
ας και Αντισεισμικών Κατασκευών από 1 Ιουλίου 2009 
που αφορά παροχές υπηρεσιών e−Line Metro Ethernet. 
Η Σύμβαση είναι επ’ αόριστον μετά από τους πρώτους 
12 μήνες. Το μηνιαίο τίμημα είναι 912,66 € και δεν έχουν 
πληρωθεί οι λογαριασμοί από τον Μάρτιο του 2011 μέχρι 
και σήμερα.

2. Σύμβαση μεταξύ της εταιρίας Detail Cleaning – Συ−
νεργείο Καθαρισμού Πετρούση Μαρία του Πέτρου  και 
του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμι−
κών Κατασκευών από 1 Απριλίου 2011 ου αφορά παροχές 
υπηρεσιών καθαρισμού γραφείων. Η Σύμβαση λήγει την 
31η Δεκεμβρίου 2011. Το μηνιαίο τίμημα είναι 203,00 € 
πλέον 46,99 ΦΠΑ. Δεν έχουν αποπληρωθεί τα τιμολόγια 
524/27−7−2011 και 541/10−8−2011 που αφορούν στους μήνες 
Ιούλιο και Αύγουστο αντίστοιχα.

3. Σύμβαση μεταξύ της εταιρίας ZEDA Α.Ε. και του 
Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών 
Κατασκευών από 22 Απριλίου 2010  που αφορά την 
μίσθωση των γραφείων επί της οδού Αγίου Γεωργίου 
5 στην περιοχή Πατριαρχικό Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Η 
Σύμβαση έχει πενταετή διάρκεια με δικαίωμα ανανέω−
σης άλλων δύο ετών. Το μηνιαίο τίμημα ανέρχεται σε 
10.833,33 € και δεν έχουν καταβληθεί ενοίκια 4 μηνών.

4. Σύμβαση μεταξύ της εταιρίας OTS Α.Ε. και του 
Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών 
Κατασκευών από 01 Δεκεμβρίου 2010  που αφορά παρο−
χές υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού Μισθοδοσίας. Η 
Σύμβαση λήγει την 30η Νοεμβρίου 2011. Το τίμημα των 
640,00 € πλέον 147,20 € ΦΠΑ δεν έχει καταβληθεί.

5. Σύμβαση μεταξύ της εταιρίας OTS Α.Ε. και του Ιν−

στιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κα−
τασκευών από 01 Δεκεμβρίου 2010  που αφορά παροχές 
υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού Διπλογραφικής Λο−
γιστικής. Η Σύμβαση έχει λήξει την 7η Αυγούστου 2011. 
Το τίμημα των 706,00 € πλέον 162,38 € ΦΠΑ δεν έχει 
καταβληθεί.

Β. Συμβάσεις υπηρεσιών τρίτων προς Ειδικό Λογαρια−
σμό Κονδυλίων Έρευνας ΙΤΣΑΚ

1. Σύμβαση μεταξύ της εταιρίας GROUP ORGAN ΜΟ−
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμο−
λογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών από 25 Ιανουα−
ρίου 2011  που αφορά παροχές υπηρεσιών λογιστικής 
υποστήριξης. Η Σύμβαση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011. 
Το μηνιαίο τίμημα είναι 500,00 € πλέον 115,00 ΦΠΑ. Έχει 
αποπληρωθεί μέχρι και τον μήνα Ιούλιο.

2. Σύμβαση μεταξύ της εταιρίας OTS Α.Ε. και του Ιν−
στιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών 
Κατασκευών από 04 Νοεμβρίου 2010  που αφορά πα−
ροχές υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού Διπλογραφι−
κής Λογιστικής και Έργων. Η Σύμβαση έχει λήξει την 3η 
Νοεμβρίου 2011. Το τίμημα των 589,00 € πλέον 135,47 € 
ΦΠΑ δεν έχει καταβληθεί.

Γ. Συμβάσεις υπηρεσιών Ειδικού Λογαριασμό Κονδυ−
λίων Έρευνας ΙΤΣΑΚ προς τρίτους

1. Σύμβαση FP7 Grant Agreement Νο 262330 NERA με−
ταξύ του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισει−
σμικών Κατασκευών και άλλων φορέων και  της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής από 27 Σεπτεμβρίου 2010 που αφορά 
το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα NERA – Network 
of European Research Infrastructures for Earthquake Risk 
Assessment and Mitigation. 

2. Σύμβαση μεταξύ του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμο−
λογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών και άλλων φο−
ρέων και  του Οργανισμού Ανεγέρσεως Νέου Μουσείου 
Ακροπόλεως  από 1 Σεπτεμβρίου 2009 που αφορά το 
Ερευνητικό Πρόγραμμα Προσωρινή Ενοργάνωση Νέου 
Μουσείου Ακροπόλεως. 

3. Σύμβαση μεταξύ του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμο−
λογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών και του Αριστο−
τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και  της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας από 30 Ιουλίου 
2008 που αφορά το Ερευνητικό Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ με 
κωδικό 03ΕΔ368 και  τίτλο «Πειραματική  διερεύνηση της 
συμπεριφοράς δοκών υφισταμένων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα ενισχυμένων με σύνθετα υλικά  
και χαλυβδοϋφάσματα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F

Αριθμ. 39389 οικ Φ.109.1 (2)
    Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης

Δοκίμων Πυροσβεστών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 4029/2011 «Εθελο−

ντισμός στο Λιμενικό Σώμα−Ελληνική Ακτοφυλακή και 
στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 245).
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β. Του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

γ. Της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρ−
φωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 234)

δ. 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. 3242/04 (Α΄ 102), την παρ.5 του άρ−
θρου 16 του Ν. 3448/06 (Α΄ 57), την παρ. 9 του άρθρου 30 
του Ν. 3731/08 (Α΄ 263).

ε. Του Ν. 3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργανισμός 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 80), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 18 του Ν. 3369/05 (Α΄ 171), το άρθρο 20 του 
Ν. 3467/06 (Α΄ 128), το άρθρο 22 του Ν. 3687/08 (Α΄ 159) 
και το άρθρο 59 του Ν. 3966/11 (Α΄ 118).

στ. Του Ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 75) όπως ισχύει.

ζ. Του π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 243).

η. Του π.δ. 50/01 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού 
σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Α΄ 39), όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/03 (Α΄ 315), το Π.Δ. 44/05 
(Α΄ 63), το Π.Δ. 116/06 (Α΄ 115) και το Π.Δ. 146/07 (Α΄ 185).

θ. 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
Προκήρυξη διαγωνισμού − Υποβολή δικαιολογητικών

1. Ο διαγωνισμός για την κατάταξη Δοκίμων Πυρο−
σβεστών στο Πυροσβεστικό Σώμα προκηρύσσεται με 
απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. στην οποία ορίζεται η δια−
δικασία επιλογής των υποψηφίων με το σύστημα των 
μορίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του 
Ν. 4029/2011 (Α΄ 245).

2. Στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την κατάταξη 
Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων αναγρά−
φονται και καθορίζονται:

α) τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, 
β) οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα διορισμού των 

υποψηφίων,
γ) οι θέσεις που θα καλυφθούν κατά κατηγορία και 

ειδικότητα, 
δ) ο χρόνος έναρξης και λήξης της προθεσμίας υπο−

βολής αίτησης συμμετοχής και των απαραίτητων δι−
καιολογητικών,

ε) τα δικαιολογητικά − πιστοποιητικά που απαιτούνται 
για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και για τη βαθμολό−
γηση των προσόντων και των προβλεπόμενων προσαυ−
ξήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους,

στ) το παράβολο συμμετοχής στο διαγωνισμό,
ζ) η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής των αθλητι−

κών δοκιμασιών, των υγειονομικών εξετάσεων και των 
ψυχοτεχνικών δοκιμασιών,

η) η κατάρτιση των πινάκων διοριστέων,
θ) ο τρόπος αλληλοσυμπλήρωσης των υποκατηγοριών 

της ίδιας κατηγορίας,
ι) Η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής ενστάσεων.

3. Επίσης με την προκήρυξη ή με άλλες αποφάσεις 
του Αρχηγού Π.Σ. καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λε−
πτομέρεια σχετική με το διαγωνισμό.

4. Η απόφαση της προκήρυξης αποστέλλεται στις 
Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, στα Επιτελεία 
των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, στον ημερήσιο τύπο και στις Περιφέρει−
ες και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού 
Σώματος www.fireservice.gr με σκοπό την ευρύτερη και 
όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερό−
μενων. Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτή−
σεων των υποψηφίων στο διαγωνισμό πρέπει να απέχει 
τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από τη 
δημοσίευση της προκήρυξης. Σε περίπτωση περισσότε−
ρων δημοσιεύσεων που απέχουν χρονικά μεταξύ τους, 
ως χρονική αφετηρία για τον υπολογισμό του εικοσαη−
μέρου, λαμβάνεται η δημοσίευση της προκήρυξης στην 
ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

5. Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο διαγωνισμό, 
υποβάλλουν αυτοπροσώπως στις Υπηρεσίες και σε χρό−
νο, που καθορίζεται στην προκήρυξη, αίτηση σε ειδικό 
έντυπο, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) μαζί με όλα τα απαι−
τούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των δηλουμένων 
στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και 
τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Η αίτηση πρέπει 
να είναι καθαρογραμμένη χωρίς διορθώσεις και σβη−
σίματα. Αν οι διορθώσεις ή τα σβησίματα καθιστούν 
δυσανάγνωστη ή ακατάληπτη την αίτηση ή αλλοιώνουν 
ουσιώδη στοιχεία της απορρίπτεται. Αίτηση που υπο−
βάλλεται ταχυδρομικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, 
δεν γίνεται δεκτή και δεν λαμβάνεται υπόψη για το 
διαγωνισμό. 

6. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να είναι 
υποψήφιοι για περισσότερες από μία κατηγορίες. Κάθε 
υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση ενώπιον μίας Υπηρεσί−
ας εκ των οριζομένων στην προκήρυξη του διαγωνισμού, 
χωρίς να έχει το δικαίωμα να την ανακαλεί μετά την 
πρωτοκόλλησή της. Στην αίτηση αναγράφονται η κατη−
γορία ή οι κατηγορίες στις οποίες επιθυμεί ο υποψήφιος 
να καταταγεί. Σε περίπτωση που δηλώνει περισσότερες 
κατηγορίες της μιας, η σειρά αναγραφής τους επέχει 
θέση αίτησης προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας 
στην οποία επιθυμεί να καταταγεί. Η σειρά αναγραφής, 
ως επέχουσα θέση προτίμησης της αντίστοιχης κατη−
γορίας, είναι υποχρεωτική για τους υποψήφιους και δεν 
μπορεί να μεταβληθεί εκ των υστέρων.

7. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων 
παραλαμβάνονται από την προβλεπόμενη από την πα−
ράγραφο 2 του άρθρου 3 αρμόδια Επιτροπή, η οποία 
ενεργεί, όπως ορίζεται στην ίδια παράγραφο.

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν ως 
Δόκιμοι Πυροσβέστες υποβάλλουν, μέσα στην προθε−
σμία που ορίζει η προκήρυξη, τα ακόλουθα δικαιολο−
γητικά:

α. Αίτηση συμμετοχής
β. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυ−

τότητας
γ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελ−

τίου ταυτότητας ή, ελλείψει αυτού, επικυρωμένο φωτο−
αντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες 
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αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας 
του κατόχου − υποψηφίου. Σε περίπτωση που στοιχεία 
του ως άνω δελτίου έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται με 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 

δ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών 
(απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή 
αποδεικτικό 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 αντι−
στοιχία βαθμολογίας. 

ε. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Επαγγελματικής Ναυ−
τικής Σχολής του Υ.Ε.Ν. (δίπλωμα ή πτυχίο) ή πτυχίο 
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. 

στ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου Β΄ κύκλου 
Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) ειδι−
κότητας ηλεκτρονικών αυτοκινήτων ή Β΄ κύκλου Τεχνι−
κών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας 
μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου ή αμαξωμάτων ή 
ηλεκτρονικών συστημάτων και αυτοματισμού αυτοκινή−
των ή ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου ή αμαξωμάτων 
ή ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου των πρώην Τε−
χνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) ή του τμήματος 
Ειδίκευσης Κλάδου 13 (μηχανικός αυτοκινήτων) ή των 
Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (Ε.Π.Λ.)

ζ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή αντίγραφο του τίτ−
λου σπουδών ανώτατου Εκπαιδευτικού ή Τεχνολογικού 
Ιδρύματος. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με 
αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό, το πτυ−
χίο πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της οικείας 
Σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.

Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλ−
λοδαπή, 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 βαθμολο−
γικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα ημε−
δαπών 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 καθο−
ρίζεται το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη 
μετάφρασή της.

η) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή αντίγραφο μετα−
πτυχιακού 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 περίπτωση 
(ζ) της παρούσης παραγράφου. Στις περιπτώσεις που 
η ισοτιμία ή η ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλ−
λοδαπής 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 μετα−
πτυχιακός τίτλος. Επιπλέον, ανωτέρω τίτλοι, ημεδαπής 
ή αλλοδαπής, λογίζονται ως μεταπτυχιακοί μόνο αν για 
την απόκτησή τους ακολουθείται ετήσια τουλάχιστον 
φοίτηση.

θ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή αντίγραφο Διδα−
κτορικού 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 περίπτωση 
(ζ) της παρούσης παραγράφου.

ι. 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 προϋπο−
θέσεις του άρθρου 33 του Ν. 4029/2011, γ) συγκεντρώ−
νουν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα από την προ−
κήρυξη 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.

ια. 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.

ιβ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εάν οι 
υποψήφιοι είναι γονείς ή τέκνα τριτέκνων οικογενει−
ών) ή βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων (ή 
όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Προνοίας και 
Προστασίας Πολυτέκνων) θεωρημένη από την Ανώτα−
τη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας. Η αναζήτηση 
γίνεται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες Περιφερειακές 
Διοικήσεις κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 
ΔΙΑΔΠ/Α/18532 από 18.8.2006 (Β΄ 1309) απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης, 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.

ιγ. Για την απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου 
αρίστου ή πολύ καλού, επικυρωμένους τους αντίστοι−
χους τίτλους ως κατωτέρω:

1. 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 φορέ−
ων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει (Α΄185), σε 
συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ−
θρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του 
π.δ. 50/2001 (Α΄ 115) ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αντί−
στοιχου επιπέδου του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστά−
θηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανε−
πιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN) ή 

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φο−
ρέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική 
τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρι−
σμένοι 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 
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ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παρα−
πάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρι−
κή 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 Κρα−
τικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστο−
ποιητικά:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) 

του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• 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 Πα−
νεπιστημίου 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− (Συνυποβάλ−
λονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώ−
σης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 
ESOLMASTERY− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL −MASTERY− (Συνυπο−
βάλλονται 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− (Συνυποβάλ−

λονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώ−
σης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL 
ESOL−EXPERT− και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN 
INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − EXPERT − (Συνυπο−
βάλλονται 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 αγ−
γλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο 
φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσ−
σομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς 
τούτο εθνική αρχή ή

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβεί−
ας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως 
φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομι−
ζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπη−
ρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώ−
σης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

2. Η γνώση της Γαλλικής 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.

• 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
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• 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 πι−
στοποιητικού.

3. 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 Μονά−
χου και του Ινστιτούτου Goethe.

• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του 
Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου και του 
Ινστιτούτου Goethe.

• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστι−
τούτου 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 Ιν−

στιτούτου 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 ελ−
ληνική γλώσσα.

Επίσης η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδει−
κνύεται και με τους εξής τρόπους:

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυ−
χίο 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 επι−
πέδου Γ2,

(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχο−
λείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει απο−
κτηθεί 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 την αρμόδια 
Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίω−
ση 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 διδάσκο−
νται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξέ−
νης 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 διδα−
σκαλίας ξένης γλώσσας.

ιδ) Για την απόδειξη γνώσης χειρισμού H/Y, επικυρω−
μένο 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 πρά−
ξεις 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 υπ’ αριθμ. Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασί−

ας 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 πιστοποιη−

τικά 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
ε) ΚΕΥ−CERT
• Key Cert IT Basic
• Key Cert IT Initial
στ) ACTA Α.Ε.
• Certified Computer User (CCU)
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ζ) I SKILLS A.E.
• Basic I.T. Standard
• Basic I.T. Thematic
• Basic I.T. Core
η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ − TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕ−

ΛΕΦΩΣ 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 εξετα−
στικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται 
δεκτά. Γίνονται επίσης δεκτά μέχρι 31.12.2011 πιστοποι−
ητικά 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.).

2) είτε με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευ−
τεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότη−
τας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί 
αναφέρονται κατωτέρω.

3) είτε με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και με−
ταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής 
εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των 
οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολου−
θήσει 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 απόκτη−
σης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε 
Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού 
τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζο−
νται αθροιστικά.

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

5) γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά Γνώσεων Χει−
ρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν 
επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πι−
στοποίησης 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
− Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολο−

γιστών
− Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
− Επιστήμης Υπολογιστών
− Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
− Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συ−

στημάτων
− Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
− Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
− Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
− Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογι−

στών
− 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 Συστη−

μάτων
− 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 ημεδα−
πής ή αλλοδαπής.

Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚ−
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

− Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασ−
δήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή − Πτυ−
χίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου:

i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορι−
κής− Δικτύων Η/Υ,

ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστη−
μάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και 
Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,

− Απολυτήριος τίτλος: 
i) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυ−

κείου,
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ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολο−
γιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή

iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής 
Επαγγελματικής Σχολής, ή άλλος ισότιμος και αντί−
στοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής.

ιε. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου 
Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι υπηρέτησαν στις Ένο−
πλες Δυνάμεις μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι 
Αξιωματικοί ή στις Ειδικές Δυνάμεις ή στην προεδρική 
φρουρά.

ιστ. Βεβαίωση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπη−
ρεσίας στην οποία εργάστηκαν ως πυροσβέστες εποχι−
κής απασχόλησης στην οποία να εμφαίνονται κατ’ έτος 
οι αντιπυρικές περίοδοι που εργάστηκαν. 

ιζ. Βεβαίωση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπη−
ρεσίας στην οποία να εμφαίνονται τα έτη ευδόκιμης 
εθελοντικής υπηρεσίας τα οποία έχουν προσφέρει. 

ιη. Βεβαίωση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, για 
τους έχοντες προϋπηρεσία σε εμπορικά πλοία, στην 
οποία θα αναφέρεται ο χρόνος απασχόλησης και η 
ειδικότητα του υποψήφιου ή πιστοποιητικό στρατολο−
γίας τύπου Α,’ από το οποίο να προκύπτει ότι υπηρέ−
τησαν σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού, στο οποίο θα 
αναφέρεται ο χρόνος υπηρεσίας και η ειδικότητα του 
υποψήφιου.

ιθ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής 
άδειας οδήγησης.

κ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης 
μοτοσικλέτας.

κα. Για την πιστοποίηση της προϋπηρεσίας ως επαγ−
γελματία οδηγού, βεβαίωση Ο.Α.Ε.Ε για το χρονικό διά−
στημα για το οποίο ο υποψήφιος εργάστηκε ως επαγ−
γελματίας οδηγός με άδεια οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας 
και άνω και αντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήμων για το 
ίδιο χρονικό διάστημα. 

κβ. 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. 

2. Για την επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βε−
βαιώσεων, ισχύουν τα ακόλουθα:

(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 πρωτό−
τυπο 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 πρωτό−
τυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, 
όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη 
από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο 
από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιω−
τικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δι−
κηγόρο 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 Πρε−
σβεία 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 Συμ−
βουλίου 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 μεταφρα−
στές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα 
αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα 
πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυ−
τών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της 
μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της 
οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψη−
φίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986.

(β) Της ημεδαπής
βα) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν 

εκδοθεί στα πλαίσια της εθνικής έννομης τάξης, προερ−
χόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσί−
ες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – 
άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται 
σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτο−
τύπου 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 ενδια−
φερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει 
αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που 
έχει στα χέρια του.

Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγρά−
φων 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 βεβαι−
ώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 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 εκ−
παίδευσης ιδιωτικών φορέων, μετά την επικύρωσή τους 
από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθ−
μιας 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 ιδιω−
τών 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 ενδιαφε−
ρόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει 
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αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που 
έχει στα χέρια του. 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.

3. Όπου απαιτείται η υποβολή πολλών υπευθύνων δη−
λώσεων 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 αποδεδειγ−
μένη υποβολή αναληθών ή πλαστών δικαιολογητικών 
επιφέρει και ποινικές κυρώσεις στον υποβάλλοντα.

Άρθρο 3
Επιτροπές διαγωνισμού

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 Προ−
σωπικού 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 αρ−
χαιότερος 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.
γ) Η επιστροφή των δικαιολογητικών των υποψηφίων 

που δε διαθέτουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και 
προσόντα για πρόσληψη, με έγγραφη και αιτιολογημένη 
πράξη

δ) Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών 
των υποψηφίων που διαθέτουν τις απαιτούμενες προ−
ϋποθέσεις και προσόντα για πρόσληψη στην Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού.

3. H Eπιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συγκροτείται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 36 
του Ν. 4029/2011 (Α΄ 245). Έχει την ευθύνη της διενέρ−
γειας 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 ψυχοτε−
χνικών δοκιμασιών και εγκρίνει τον τύπο των σχετικών 
απαντητικών δελτίων, και επιλύει οποιοδήποτε διαδικα−
στικό πρόβλημα προκύψει κατά τη διάρκεια αυτής. 

4. Για τη διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών συ−
γκροτείται μία ή περισσότερες Επιτροπές, που απαρτί−
ζονται 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 υποβάλ−
λονται στην εξέταση των αθλητικών δοκιμασιών και 
αγωνισμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 5 της πα−
ρούσης.

5. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες διενεργούνται από τρι−
μελή Επιτροπή που απαρτίζεται από έναν (1) ανώτερο 
Αξιωματικό Γενικών Καθηκόντων και δύο (2) ψυχίατρους 
ή ψυχολόγους του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι ψυχία−
τροι ή ψυχολόγοι δύνανται να προέρχονται από Υγειο−
νομικούς Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος ή 
της Ελληνικής Αστυνομίας ή των Ενόπλων Δυνάμεων ή 
από Κρατικό Νοσοκομείο.

Άρθρο 4
Σύνταξη πινάκων βαθμολογικής 
προτεραιότητας − Ενστάσεις

1. Μετά την παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιο−
λογητικών των υποψηφίων από τις αρμόδιες Επιτροπές 
Παραλαβής και Ελέγχου Δικαιολογητικών και τη διαβί−
βαση αυτών στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η 
τελευταία προβαίνει στη βαθμολόγηση των προσόντων 
των υποψηφίων κατά κατηγορία σύμφωνα με τα προ−
βλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 36 
του Ν. 4029/2011 (Α΄ 245).

2. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των προ−
σόντων, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει 
κατά κατηγορία, πίνακες βαθμολογικής προτεραιότητας 
των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμο−
λογίας 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 υποψή−
φιος που έχει την περισσότερη προϋπηρεσία. Σε περί−
πτωση 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.

3. Οι πίνακες αυτοί υποβάλλονται μαζί με τα δικαιο−
λογητικά των υποψηφίων στο αρμόδιο τμήμα της Δι−
εύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού 
Σώματος και παράλληλα κοινοποιούνται στους υποψή−
φιους 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 αποκλει−
στική 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 οικεία καταχώριση στην 
ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος Στην ένσταση 
επισυνάπτεται και το προβλεπόμενο από τις κείμενες 
διατάξεις παράβολο, διαφορετικά η ένσταση δεν λαμ−
βάνεται υπόψη. Το ΑΣΕΠ εξετάζει τις υποβληθείσες 
ενστάσεις, αποφαίνεται επ’ αυτών και ενημερώνεται 
σχετικά ο ενιστάμενος.
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5. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει, αν 
απαιτείται, στις αναγκαίες διορθώσεις σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στην απόφαση του ΑΣΕΠ και στη συνέ−
χεια καταρτίζει τους διορθωμένους οριστικούς πίνακες 
οι οποίοι υπογράφονται από την Επιτροπή και αναρτώ−
νται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 5
Αθλητικές Δοκιμασίες

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. Η εξέταση διενεργείται στην 
Αθήνα σε χώρο, σε χρόνο και βάσει προγράμματος, 
που ανακοινώνεται έγκαιρα από τη Διεύθυνση Προσω−
πικού του Αρχηγείου Π.Σ. στις Υπηρεσίες του Σώμα−
τος 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 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 (μία προσπάθεια).

β) Δρόμος 1.000 μέτρων σε χρόνο 4΄ (μία προσπά−
θεια).

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 προ−
σπάθεια).

δ) Άλμα σε μήκος τουλάχιστον 4μ. (τρεις προσπά−
θειες).

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) υπο−
χρεωτικές 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 προσπά−
θειες).

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 Σώμα−
τος www.fireservice.gr και κοινοποιείται στους ενδιαφε−
ρόμενους 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 τραύ−
ματα 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 εξέ−
ταση από τον παρόντα ιατρό. Εάν κατά το χρόνο της 
εξέτασης υποψηφίου στις αθλητικές δοκιμασίες πα−
ρουσιασθεί 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 διε−
νέργεια των εξετάσεων αυτών χρόνο.

Άρθρο 6
Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες − Υγειονομικές εξετάσεις

1. Όσοι υποψήφιοι κριθούν ικανοί στις αθλητικές δο−
κιμασίες καλούνται από τη Διεύθυνση Προσωπικού 
του Αρχηγείου Π.Σ. να υποβληθούν, σε χρόνο και χώρο 
που ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους, σε ψυχο−
τεχνικές 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 συναι−
σθηματική 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 δοκιμασί−
ες, καλούνται από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρ−
χηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, να παραλάβουν το 
δελτίο υγειονομικής εξέτασης, επί του οποίου επικολ−
λάται 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 θέ−
τοντας την υπογραφή και σφραγίδα του, από τη γραμ−
ματεία 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 (αρτι−
μέλεια, όψη, θρέψη, ομιλία, κινητικότητα αρθρώσεων). Η 
εν λόγω επιτροπή δύναται να παραγγέλλει την επανε−
ξέταση υποψηφίου από άλλο Κρατικό Νοσοκομείο ρητά 
κατονομαζόμενο, εφόσον προκύπτουν αμφιβολίες για 
την υγεία και άρτια σωματική του διάπλαση. Όσοι κρι−
θούν υγειονομικά ακατάλληλοι με απόφαση της ως άνω 
επιτροπής, που αναρτάται στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού 
Σώματος και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και 
στη Διεύθυνση Προσωπικού, αποκλείονται των περαι−
τέρω εξετάσεων και διαδικασιών και διαγράφονται από 
τους σχετικούς πίνακες. Για τους κρινόμενους υγειονο−
μικά ακατάλληλους δεν προβλέπεται επανεξέταση.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία μετά την ολο−
κλήρωση είτε των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών είτε των 
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υγειονομικών εξετάσεων, ο αριθμός των υποψηφίων δεν 
επαρκεί για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων, 
καλείται εκ νέου και κατά σειρά επιτυχίας συμπληρω−
ματικός 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 Διενέρ−
γειας Διαγωνισμού, σε χρόνο πριν την κύρωση των οι−
κείων 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 ου−
σιών. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα είναι επώ−
νυμα 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 συ−
νέπεια την μη κατάταξη του υποψηφίου.

Άρθρο 7
Κύρωση και Δημοσίευση πινάκων

1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την 
ολοκλήρωση των εξετάσεων και δοκιμασιών του προ−
ηγούμενου άρθρου, με απόφασή του που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κυρώνει τους πίνα−
κες επιτυχόντων, που έχει συντάξει προηγουμένως η 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Έκαστος των 
πινάκων επιτυχόντων ισχύει για δύο (2) έτη από τη δη−
μοσίευσή του.

2. Οι κατατασσόμενοι καλούνται να παρουσιασθούν 
στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδη−
μίας, όπου δίδουν τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου 
ενώπιον του Διοικητή αυτής και στη συνέχεια αρχίζουν 
την προβλεπόμενη εκπαίδευσή τους. Όσοι δεν παρου−
σιασθούν 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 Πυ−
ροσβεστικού Σώματος. Καθυστέρηση για λόγους ανώ−
τερης βίας δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 
είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κατάταξης. Σε 
περίπτωση που κατά την κατάταξη στη Σχολή Πυρο−
σβεστών διαπιστωθεί η κυοφορία Δόκιμης Πυροσβέ−
στριας, εξέρχεται της Σχολής και καλείται μόνον για 
επαναφοίτηση στην αμέσως μετά τον τοκετό εκπαι−
δευτική 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, του παρόντος άρθρου συμπληρώνονται από ισά−
ριθμους υποψηφίους, κατά τη σειρά επιτυχίας τους, από 
τους οικείους πίνακες επιτυχόντων.

4. Οι κατατασσόμενοι, πριν την ορκωμοσία τους, είναι 
υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιο−
λογητικά:

α. Την αστυνομική τους ταυτότητα.
β. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη παραπο−

μπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και
δ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που πιστοποιεί τα προ−

σόντα των υποψηφίων, με βάση τα οποία έγινε η κατά−
ταξή τους στους πίνακες επιτυχόντων.

5. Η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβε−
στικού 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 υπηρέτη−
σαν στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως ικανοί Ι1.

γ. Επίσης ελέγχει υποχρεωτικά με έγγραφό της προς 
τις εκδούσες αρχές, την εγκυρότητα των δικαιολογη−
τικών, στα οποία στηρίχθηκε η βαθμολογία των κατα−
τασσόμενων.

Όσων τα δικαιολογητικά αποδεικνύονται ότι δεν είναι 
έγκυρα, θεωρούνται αποτυχόντες και, εκτός των ποινι−
κών ευθυνών τους, διαγράφονται από τους κυρωθέντες 
πίνακες επιτυχόντων και ανακαλείται αυτεπάγγελτα η 
πράξη κατάταξής τους.

6. Δόκιμοι Πυροσβέστες, οι οποίοι εισήλθαν στην Πυ−
ροσβεστική 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, σύμ−
φωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Πυρο−
σβεστικής 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 αυ−
τής, αν απολέσουν κάποιο από τα προς κατάταξη προ−
σόντα, εκτός του ορίου ηλικίας ή διαπιστωθεί έλλειψη 
αυτού ή για πειθαρχικούς λόγους, σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα 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 κα−
τατάχθηκαν, 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.

Άρθρο 8
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, 30 Νοεμβρίου 2011
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