E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2017.06.27 20:14:00
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

22081

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιουνίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στη Σχολή Ανθυποπυραγών
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα
των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2016-2017.

2

Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στη Σχολή Πυροσβεστών της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των
εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού
έτους 2016-2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 27534 οικ. Φ.109.1
(1)
Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του
σχολικού έτους 2016-2017.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994
«Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές
της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 122), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 11
του άρθρου 69 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος
και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, ρύθμιση λοιπών θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).
β. Του εδαφίου ζ΄ της παρ. 20 του άρθρου 15 του
ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περι-

Αρ. Φύλλου 2196

στατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο
Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 22).
γ. Του π.δ. 44/2016 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία
για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με
το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 68).
γ. 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).
δ. Του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ε. Του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο,
πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 188), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, καθώς
στ. Των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
ζ. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄ 145).
η. Του π.δ 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού
Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).
θ. Του άρθρου 1 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
ι. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
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ια. Της υπ’ αριθ. Υ173/4-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Β΄ 3610).
ιβ. Της υπ' αριθ. Υ186/10-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).
ιγ. Της υπ’ αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
ιδ. Τις διατάξεις της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./31/4149 από
04-04-2017 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.
1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α 280/2006).
2. Την από 01-02-2017 εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, λαμβανομένων υπόψη τόσο των
κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνων που πρόκειται
να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης
της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις
υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες.
3. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. 8000/1/2017/57-ζ΄/24-6-2017
εισήγησης της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού
Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τις
δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 180.503,05 € (Ε.Φ. 07-420) για το οικονομικό
έτος 2017 και συγκεκριμένα στους ΚΑΕ 0411, 0412, 0421,
0436, 451, 0452, 0453, 1424. Για το οικονομικό έτος 2018
η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 368.058,22 € σε βάρος
των ΚΑΕ 0411, 0412, 0421, 0436, 0451, 452, 0453. Για το
οικονομικό έτος 2019 η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
375.199,76 € σε βάρος των ΚΑΕ 0411, 0412, 0421, 0436,
0451, 0452, 0453. Για το οικονομικό έτος 2020 προκαλείται δαπάνη ύψους 407.237,97 € και συγκεκριμένα στους
ΚΑΕ 0411, 0412, 0421, 0436, 0433, 0435, 0437, 0513,
0512, 0451, 0452, 0453. Για το οικονομικό έτος 2021 η
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 637.677,27 € σε βάρος
των ΚΑΕ 0411, 0421, 0436, 0433, 0435, 0437, 0513, 0512,
0521, 0451, 0452, 0453, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων
1. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2017-2018 καθορίζεται σε τριάντα πέντε (35).
Από τον αριθμό αυτό:
α) Ποσοστό 20%, δηλαδή επτά (7) θέσεις, θα καλυφθούν από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και
Τεχνολογικών Ιδρυμάτων που αναφέρονται στην παρ.
1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 (Α΄ 226), ύστερα από
κατατακτήριες εξετάσεις.
β) Ποσοστό 15%, δηλαδή πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθούν από πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες, πυρονόμους και π.π.υ. που υπάγονται στην
παρ. 20 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α' 61), ηλικίας
μέχρι 35 ετών, με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων
73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν, πριν από
τη συμμετοχή τους στο σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο.
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Από τον αριθμό αυτό:
Ποσοστό 10%, δηλαδή μια (1) θέση, θα καλυφθεί από
υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε
εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες
εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ),
που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης ή συμμετοχής τα
δύο προηγούμενα έτη (2015, 2016), ως ακολούθως: Σε
όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης ή συμμετοχής
το έτος 2016, σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε
όσους απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2015,
σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις.
γ) Ποσοστό 65%, δηλαδή είκοσι τρεις (23) θέσεις, θα
καλυφθούν από υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις
εξετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο
κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2017. Από τον
αριθμό αυτό:
Ποσοστό 10%, δηλαδή δύο (2) θέσεις, θα καλυφθούν
από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ'
τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών,
σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες
εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και
απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης ή συμμετοχής τα δύο
προηγούμενα έτη (2015, 2016), ως ακολούθως: Σε όσους
απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2016, σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν
βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2015, σε ποσοστό 40%,
ήτοι μια (1) θέση. Ωστόσο, δεδομένου ότι το έτος 2015
δεν υπήρχε για τους υποψηφίους ιδιώτες η δυνατότητα
επιλογής της σχολής Ανθυποπυραγών στο Μηχανογραφικό Δελτίο κατά συνέπεια η μια θέση που προκύπτει
μεταφέρεται προς κάλυψη από τους υποψηφίους με
βεβαίωση συμμετοχής του έτους 2016.
Οι υπόλοιπες είκοσι μία (21) θέσεις θα καλυφθούν από
υποψηφίους ιδιώτες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις
των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου
που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον
σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση
συμμετοχής το έτος 2017.
Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική
περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του
αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.
2. Από τον αριθμό των εισακτέων, που καθορίζεται από
κάθε μια από τις παραγράφους 1β και 1γ του παρόντος
άρθρου, ποσοστό 3% προέρχεται από υποψηφίους των
ειδικών κατηγοριών των παρ. 1α έως 1δ (Α΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68), ποσοστό
5% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1ε (Β΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του
π.δ. 44/2016 (Α΄ 68) και ποσοστό 2% προέρχεται από
υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1στ (Γ΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68).
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3. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται
στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων
των ειδικών κατηγοριών Β΄ ή Γ΄ δεν καλυφθεί, αυτός
συμπληρώνεται από υποψήφιους της Α΄ ειδικής κατηγορίας. Εάν ο αριθμός εισακτέων της ειδικής κατηγορίας
Α΄ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Β΄ και ελλείψει αυτών από
υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Γ΄ Σε περίπτωση
αδυναμίας κάλυψης αριθμού εισακτέων σύμφωνα με
την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθμός αυτός καλύπτεται
από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.
5. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εισακτέων (ανδρών γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:
Α) Μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων: 7
Β) Πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες, πυρονόμοι και π.π.υ. που υπάγονται στην παρ. 20
του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), οι οποίοι θα
εξεταστούν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο:
α) Με σειρά επιτυχίας: 4
β) Α' ειδικής κατηγορίας: γ) Β' ειδικής κατηγορίας: δ) Γ' ειδικής κατηγορίας: ΣΥΝΟΛΟ: 4
Γ) Πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες, πυρονόμοι και π.π.υ. που υπάγονται στην παρ. 20 του
άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), οι οποίοι εξετάσθηκαν
στα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου,
προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ
ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης ή
συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2016, 2015):
Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης ή
συμμετοχής το 2016:
α) Με σειρά επιτυχίας: 1
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: ΣΥΝΟΛΟ: 1
Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το
2015:
α) Με σειρά επιτυχίας:
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: ΣΥΝΟΛΟ: 0
Δ) Υποψήφιοι ιδιώτες που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες
εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ),
που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης ή συμμετοχής τα
δύο προηγούμενα έτη (2016, 2015):
Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το
2016:
α) Με σειρά επιτυχίας: 2
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: ΣΥΝΟΛΟ: 2
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Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το
2015:
α) Με σειρά επιτυχίας: 0
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: ΣΥΝΟΛΟ: 0
Ε. Υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των
μαθημάτων της Γ' τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου,
εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον
σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση
συμμετοχής το έτος 2017:
α) Με σειρά επιτυχίας: 19
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 1
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 1
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 21
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 27535 οικ. Φ.109.1
(2)
Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στη Σχολή Πυροσβεστών της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των
εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2016-2017.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των υποπαραγράφων α΄ και δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 69 του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).
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β. Του εδαφίου ζ΄ της παρ. 20 του άρθρου 15 του
ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο
Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 22).
γ. Του π.δ. 44/2016 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία
για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με
το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 68).
γ. 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).
δ. Του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ε. Του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο,
πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 188), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, καθώς
στ. Της υπ' αριθ. Φ.151/27299/Α5/17-02-2017 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού
Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές
κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής
Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού
Ναυτικού (ΛΕΝ), και για ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επί
του αριθμού των θέσεων ανά Τμήμα σε τμήματα σχολών
των Πανεπιστημίων (Β΄ 545).
ζ. Των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
η. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄ 145).
θ. Του π.δ 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού
Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).
ι. Του άρθρου 1 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
ια. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
ιβ. Της υπ' αριθμ. Υ173/4-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Β΄ 3610).
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ιγ. Της υπ' αριθμ. Υ186/10-11-2016 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).
ιδ. Της υπ' αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
ιε. Τις διατάξεις της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./31/4149 από
04-04-2017 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2
παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280/2006).
2. Την από 01-02-2017 εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, λαμβανομένων υπόψη τόσο των
κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνων που πρόκειται
να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης
της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις
υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες.
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 8000/1/2017/57-στ'/24-06-2017
εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού
Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τις
δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 354.884,02 € (Ε.Φ. 07-420) για το οικονομικό έτος 2017 και συγκεκριμένα στους ΚΑΕ 0412,
0436, 0451, 0452, 0453, 1424. Για το οικονομικό έτος
2018 η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 578.918,01 €
σε βάρος των ΚΑΕ 0413, 0436, 0451, 0452, 0453. Για το
οικονομικό έτος 2019 η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό
των 592.983,98 € σε βάρος των ΚΑΕ 0413, 0436, 0451,
0452, 0453. Για το οικονομικό έτος 2020 προκαλείται
δαπάνη ύψους 1.766.373,48 € και συγκεκριμένα στους
ΚΑΕ 0413, 0436, 0425, 0513, 0521, 0451, 0452, 0453. Για
το οικονομικό έτος 2021 η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό
των 2.001.051,38 € σε βάρος των ΚΑΕ 0413, 0425, 0513,
0521, 0451, 0452, 0453, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων
1. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος
2017-2018, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις
σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2016-2017
καθορίζεται σε ενενήντα οκτώ (98).
Από τον αριθμό των εισακτέων, που καθορίζεται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ποσοστό 3% δηλαδή τρεις (3) θέσεις θα καλυφθεί από υποψηφίους των
(Ημερήσιων) ΕΠΑ.Λ. έτους 2017.
Επί των υπολοίπων ενενήντα πέντε (95) θέσεων ποσοστό 10%, δηλαδή δέκα (10) θέσεις, θα καλυφθούν
από υποψηφίους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές
εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και
απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης ή συμμετοχής τα δύο
προηγούμενα έτη (2016, 2015), ως ακολούθως: Σε όσους
απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2016, σε ποσοστό 60%, ήτοι έξι (6) θέσεις και σε όσους απέκτησαν
βεβαίωση πρόσβασης το έτος 2015, σε ποσοστό 40%,
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ήτοι τέσσερις (4) θέσεις. Ωστόσο, δεδομένου ότι το έτος
2015 δεν υπήρχε για τους υποψηφίους η δυνατότητα
επιλογής στο Μηχανογραφικό Δελτίο της Σχολής Πυροσβεστών, οι τέσσερις ανωτέρω θέσεις μεταφέρονται
προς κάλυψη από τους υποψηφίους με βεβαίωση συμμετοχής του έτους 2016.
Οι υπόλοιπες ογδόντα πέντε (85) θέσεις θα καλυφθούν
από υποψηφίους οι οποίοι θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάξης Ημερησίου Γενικού
Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά
το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν
βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2017.
2. Από τον αριθμό των εισακτέων, που καθορίζεται
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ποσοστό 3%
προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών
των παρ. 1α έως 1δ (Α΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3
του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68), ποσοστό 5% προέρχεται από
υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1ε (Β΄ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68)
και ποσοστό 2% προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1στ (Γ΄ ειδική κατηγορία) του
άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68).
3. Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που
απαιτείται κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τυχόν
κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε
διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το
υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές
κατηγορίες.
4. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται
στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων
των ειδικών κατηγοριών Β΄ ή Γ΄ δεν καλυφθεί, αυτός
συμπληρώνεται από υποψήφιους της Α΄ ειδικής κατηγορίας. Εάν ο αριθμός εισακτέων της ειδικής κατηγορίας
Α΄ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Β΄ και ελλείψει αυτών από
υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Γ΄. Σε περίπτωση
αδυναμίας κάλυψης αριθμού εισακτέων σύμφωνα με
την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθμός αυτός καλύπτεται
από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.
5. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εισακτέων (ανδρών γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:
Α) Υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ. κατά το τρέχον σχολικό έτος
(ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ): 3
Β) Υποψήφιοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές
εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγού-
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μενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) και
απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης ή συμμετοχής τα δύο
προηγούμενα έτη (2016, 2015):
Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το
2016:
α) Με σειρά επιτυχίας: 9
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 1
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: ΣΥΝΟΛΟ: 10
Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης το
2015:
α) Με σειρά επιτυχίας: β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας:ΣΥΝΟΛΟ: 0
Γ. Υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των
μαθημάτων της Γ' τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου που
εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον
σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και απέκτησαν βεβαίωση
συμμετοχής το έτος 2017:
α) Με σειρά επιτυχίας: 76
β) Α΄ ειδικής κατηγορίας: 3
γ) Β΄ ειδικής κατηγορίας: 4
δ) Γ΄ ειδικής κατηγορίας: 2
ΣΥΝΟΛΟ: 85
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02021962706170008*

