
 

 

ΘΕΜΑ: «∆ιαδικασία ένταξης Εποχικών Πυροσβεστών στο τέλος του πίνακα 

επιλαχόντων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης». 

 

 

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις : 

    α. Της παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου 

Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας 

του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61), όπως η παράγραφος αυτή 

προστέθηκε µε το άρθρο 253 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες 

Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι, πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, 

πειραµατικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» 

(Α΄ 70). 

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος  

63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). 

γ. Του π.δ 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώµατος στη Γενική 

Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167). 

 δ. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και 

Προστασίας του Πολίτη και µετονοµασία του σε Υπουργείο Προστασίας 

του Πολίτη» (Α΄ 159). 

ε. Του π.δ. 88/2018 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α΄ 160). 
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2. Την υπ’ αριθ. 8000/1/2019/54-α’/14-06-2019 Εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 

∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών και 

Επιτελικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά 

µε τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της παρούσας.  

 3.   Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 

2019 και για τα επόµενα. 

 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  µ  ε 

Άρθρο 1 

∆ιαδικασία Ένταξης 

 

1. Εποχικοί Πυροσβέστες, που είχαν τη συγκεκριµένη ιδιότητα για οκτώ (8) 

αντιπυρικές περιόδους, κατ’ ελάχιστον, από το έτος 2009 έως και το έτος 2018 

και δεν έχουν υπερβεί το 45
ο
 έτος της ηλικίας τους και κατέχουν τουλάχιστον 

απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ειδικότερα απολυτήριο 

τριτάξιου γυµνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 

1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου, ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο 

κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων 

Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 

2817/2000, εντάσσονται κατ’ εξαίρεση, κατόπιν αίτησής τους, στο τέλος του 

πίνακα επιλαχόντων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.  

2. Η ένταξη των Εποχικών Πυροσβεστών της παρ. 1 στο τέλος του πίνακα 

επιλαχόντων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, γίνεται µε 

το σύστηµα αντικειµενικών κριτηρίων (µόρια) και δεν απαιτείται όριο 

αναστήµατος, ούτε υποβολή τους σε αθλητικές δοκιµασίες. Για τη διαπίστωση 

της σωµατικής ικανότητας και ψυχικής υγείας τους εφαρµόζονται οι διατάξεις 

που ισχύουν για το µόνιµο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό.  

 

Άρθρο 2 

Κριτήρια Ένταξης  

 

1. Κριτήρια ένταξης για τους υποψηφίους αποτελεί η κατοχή άδειας ικανότητας 

µοτοσικλέτας, η επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας και 

άνω, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά προτίµηση ως 

έφεδροι αξιωµατικοί ή σε ειδικές δυνάµεις ή στην προεδρική φρουρά ή 

εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης, ο χρόνος προϋπηρεσίας ως εποχικού 

πυροσβέστη ή εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού  ή εθελοντή πυροσβέστη 

και η υπαγωγή στις διατάξεις των εδαφίων α΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου  42 
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του ν. 1481/1984. Για τον υπολογισµό της ηλικίας, ως ηµεροµηνία γέννησης 

θεωρείται η 31
η
 ∆εκεµβρίου του έτους γέννησης. 

2. Επιπλέον των ανωτέρω, οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν τα προσόντα των 

παραγράφων 1, 4 και 7 του άρθρου 1 του π.δ. 19/2006 (Α΄ 16) και να µην 

εµπίπτουν στα κωλύµατα του άρθρου 2 του ιδίου ως άνω π.δ. 19/2006. 

Πρόσθετα προσόντα αποτελούν η γνώση ξένης γλώσσας και η κατοχή πτυχίου 

ειδικότητας «Ειδικός δασικής προστασίας». Μοριοδότηση δικαιούνται επίσης οι 

υποψήφιοι που είναι γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους, καθώς και τα τέκνα 

προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος που τραυµατίστηκε θανάσιµα κατά 

την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης.  

                                              

Άρθρο 3 

           Μοριοδότηση προσόντων 

 

Το σύνολο των µορίων κάθε υποψηφίου προκύπτει για κάθε προβλεπόµενο 

προσόν ως εξής: 

α) ένα (1) µόριο στον υποψήφιο που έχει υπηρετήσει ως εθελοντής πενταετούς 

υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ένοπλες ∆υνάµεις, τέσσερα (4) µόρια στον 

υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος 

αξιωµατικός και τέσσερα (4) µόρια στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις 

στρατιωτικές του υποχρεώσεις στις Ειδικές ∆υνάµεις των Ενόπλων ∆υνάµεων ή 

στην Προεδρική Φρουρά,  

β) τρία (3) µόρια στους έχοντες άριστη γνώση, δύο (2) µόρια στους έχοντες 

πολύ καλή γνώση και ένα (1) µόριο στους έχοντες καλή γνώση της αγγλικής ή 

γαλλικής ή γερµανικής ή ιταλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή αποδεικνύεται κατά 

τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 (A΄ 

39),  

γ) δύο (2) µόρια στον υποψήφιο που κατέχει πτυχίο ΙΕΚ ειδικότητας «Ειδικός 

δασικής προστασίας»,  

δ) δύο (2) µόρια στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης µοτοσυκλέτας,  

ε) τρία (3) µόρια στον υποψήφιο που κατέχει επαγγελµατική άδεια οδήγησης 

αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ και πέντε (5) µόρια στον υποψήφιο που κατέχει 

επαγγελµατική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας ∆΄ ή Ε΄,  

στ) δέκα (10) µόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο προσωπικού του 

Πυροσβεστικού Σώµατος που τραυµατίστηκε θανάσιµα κατά την εκτέλεση 

υπηρεσίας και ένεκα ταύτης ή εµπίπτει στο εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 

του ν. 1481/1984,  

ζ) έξι (6) µόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, 

τέσσερα (4) µόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων, τρία (3) 
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µόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και δύο (2) µόρια 

στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας,  

η) είκοσι πέντε (25) µόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εποχικού 

πυροσβέστη κατά τις αντιπυρικές περιόδους των ετών 2008 έως και 2010 και 

εφόσον δε συντρέχει η περίπτωση αυτή, έξι (6) µόρια για καθεµία από τις ως 

άνω αντιπυρικές περιόδους στον υποψήφιο που είχε κατά τις περιόδους αυτές 

την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη,  

θ) δύο (2) µόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εποχικού 

πυροσβέστη για καθεµία αντιπυρική περίοδο των ετών 1998 έως και 2007 και 

δύο (2) µόρια για κάθε περίοδο που είχε την ιδιότητα του εποχιακού 

εργατοτεχνικού προσωπικού,  

ι) ένα (1) µόριο στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη 

για κάθε ένα πλήρες έτος υπηρεσίας και µέχρι πέντε έτη. Για καθεµία από τις 

περιπτώσεις α΄, ε΄και ζ΄ του προηγούµενου εδαφίου που στο πρόσωπο του 

υποψηφίου συντρέχουν περισσότερα του ενός από τα κατά περίπτωση κριτήρια 

προστίθεται µόνο ο µεγαλύτερος αριθµός µορίων ανά περίπτωση και δεδοµένου 

ότι δεν προσµετράται ο βαθµός του απολυτηρίου τίτλου σπουδών, στα µόρια 

που συγκεντρώνει ο υποψήφιος κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω περιπτώσεων α΄ 

έως και ι΄ προστίθενται πέντε (5) µόρια αν ο υποψήφιος είναι απόφοιτος 

Λυκείου ή τέσσερα (4) µόρια αν είναι απόφοιτος Γυµνασίου ή δύο (2) µόρια αν 

είναι απόφοιτος κατώτερης βαθµίδας εκπαίδευσης.  

 

Άρθρο 4 

Επιτροπή κατάρτισης πινάκων επιτυχόντων υποψηφίων 

 

Για την ένταξη των Εποχικών Πυροσβεστών της παρ. 1 του άρθρου 1 στο τέλος 

του πίνακα επιλαχόντων επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, 

συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη τριµελής 

επιτροπή, που αποτελείται από ένα αντιπρόεδρο ή νοµικό σύµβουλο του 

Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που ορίζεται από τον πρόεδρο αυτού, έναν 

εκπρόσωπο του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που κληρώνεται 

µεταξύ των Συµβούλων αυτού και έναν ∆ιευθυντή ∆ιεύθυνσης του Επιτελείου 

του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώµατος, που κληρώνεται µεταξύ των 

∆ιευθυντών των εν λόγω ∆ιευθύνσεων. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής γίνονται 

στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώµατος και ως γραµµατέας ορίζεται 

αξιωµατικός του εν λόγω Σώµατος. Η Επιτροπή καταρτίζει τους πίνακες 

επιτυχόντων υποψηφίων µε βάση τον αριθµό των µορίων κάθε υποψηφίου. Οι 

πίνακες επιτυχόντων επιλαχόντων ισχύουν µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2019, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4579/2018 (Α΄ 201). Όσοι 
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προσλαµβάνονται κατά το παραπάνω χρονικό διάστηµα απαιτείται να έχουν 

κατά το χρόνο πρόσληψής τους τα προσόντα που προβλέπονται από την 

προκήρυξη, εκτός της ηλικίας την οποία απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο 

λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης. 

  

 

Άρθρο 5 

 

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

                                                          Αθήνα, 10 Ιουνίου 2019 

 

 

 

                                               Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

                             ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ 
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