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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/2530/0004 (1)
  Έναρξη λειτουργίας και ρύθμιση θεμάτων οργανικών 

μονάδων του Ν.4002/2011.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 16 του άρθρου 6 

του Ν. 4002/22.8.2011 (ΦΕΚ 180 Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2343/1995 «Αναδιοργάνωση 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 211 Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3763/2009 «Ενσωμάτωση Οδη−
γιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων 
των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις 
φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών 
φορολογιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80 Α΄).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 79/1990 «Τροποποίηση διατάξε−
ων των Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομι−
κών» (Α΄ 128) και 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργά−
νωση Οικονομικών Υπηρεσιών) (Α΄ 259)» (ΦΕΚ 37 Α΄).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (128 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

6. Την ανάγκη άμεσης εφαρμογής της σταδιακής 
αναδιάρθρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων 
του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να μειωθεί 
ο χρόνος έκδοσης των συντάξεων του Δημοσίου και 
διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών, να απλου−
στευθούν οι διοικητικές διαδικασίες και να περισταλεί 
το διοικητικό κόστος.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 5, 7 και 
9 του άρθρου 5 του Ν. 4002/2011 αρχίζει από τη 17η 
Φεβρουαρίου 2012.

2. Εξαιρούνται και δεν τίθενται σε ισχύ από την προ−
αναφερόμενη ημεροχρονολογία οι διατάξεις της πα−
ραγράφου 7 του ως άνω άρθρου και νόμου που προ−
βλέπουν τη λειτουργία των Τμημάτων Α΄ και Β΄ της 
προβλεπόμενης στην εν λόγω παράγραφο Διεύθυνσης 
Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγ−
χων επί των Πολιτικών, Στρατιωτικών και Πολεμικών 
Συντάξεων.

3. Το Δ΄ Τμήμα Δειγματοληπτικών Ελέγχων της ως 
|άνω υπό στοιχείο 2 Διεύθυνσης ασκεί τις αναφερόμενες 
στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 4002/2011 υπό 
στοιχεία κβ΄ έως και κζ΄ αρμοδιότητες, μόνο κατά το 
μέρος που αυτές αφορούν στρατιωτικές ή πολεμικές 
συντάξεις.

4. Από τη 17η Φεβρουαρίου 2012 καταργούνται οι 
Διευθύνσεις Κανονισμού Στρατιωτικών και Πολεμικών 
Συντάξεων (Δ44), Ελέγχου καί Εντολής Πληρωμής Στρα−
τιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων (Δ46) και Συνταξιο−
δοτικής Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας, Ενστάσεων 
και Προσφυγών (Δ47) της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξε−
ων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, 
που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 7, 10, 
12 και 14 του Π.Δ.79/1990 (ΦΕΚ Α΄ 37).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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Αριθμ.       Ζ3−1056 (2)
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ζ3−

3043/24−8−2010 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
2011/73/ΕΚ της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 2011 για 
την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τε−
χνική πρόοδο, των παραρτημάτων Ι και V της οδηγί−
ας 2008/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί των ονομασιών των υφανσίμων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 2 παρ. 1 περ. γ΄ του Ν. 1338/1983 «Εφαρμο−

γή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α΄/17.3.1983) όπως 
τροποποιήθηκε με το Νόμο 1440/84 «Συμμετοχή της 
Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προ−
βλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο 
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και 
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» 
(ΦΕΚ 70/τ. Α΄/21.5.1984) και το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση & τα Κυβερνητικά Όργανα» που τέθη−
κε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Το Ν.Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικα», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Π.Δ. 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Καταναλωτή και καθορισμός αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 
156/Α΄/30−7−1997).

5. Το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α΄/28−09−2010) «Σύσταση 
Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

6. Το άρθρο 9 «στελέχωση και οργάνωση της Γε−
νικής Γραμματείας Καταναλωτή» του Ν. 3892/2010 
«Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συ−
νταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» (ΦΕΚ 
189/Α΄/4.11.2010).

7. Το Π.Δ. 109/2011 «Διορισμός του Λουκά Παπαδήμου του 
Δημητρίου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 243/Α΄/ 11.11.2011).

8. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 243/Α΄/11−11−2011).

9. Την με αριθμ. οικ 21738/78/2011 «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι−
σης Ιωάννη Κουτσούκο» (ΦΕΚ 2741/Β΄/25−11−2011).

10. Την αριθμ. Ζ5/1342/οικ/2011 Απόφαση (ΦΕΚ 2783/
Β΄/2−12−2011) «Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων 
«Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Κα−
ταναλωτή και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, 
Τμημάτων, Αυτοτελούς Τμήματος των υπηρεσιών της 
Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ερ−
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

11. Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 και 165/Α΄/1988 και 
229/Α΄/1989).

12. Το εδάφιο δ παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 
(ΦΕΚ 272/Α΄/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του 
Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 
6 του άρθρου 11 του ν. 2343/95 (ΦΕΚ 211/Α΄/11−10−1995).

13. Το άρθρο 122 του Π.Δ. 284/88 (ΦΕΚ 128/Α΄/14−6−1988) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

14. Την αριθμ. Υ25/2011 απόφαση «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/
Β΄/8−12−2011).

15. Την αριθμ. Υ13/24−11−2011 απόφαση «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» 
(ΦΕΚ 2740/Β΄/25−11−2011).

16. Την κοινή υπουργική απόφαση Ζ3−3043/24−8−2010 
(ΦΕΚ 1394/Β΄/6−9−2010) Ονομασίες των υφανσίμων ινών 
σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2008/121/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης 
Ιανουαρίου 2009 και 2009/121/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης 
Σεπτεμβρίου 2009 περί των ονομασιών των υφανσίμων. 
17. Την Οδηγία 2011/73/ΕΚ της 29ης Ιουλίου 2011 για την 
τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική 
πρόοδο, των παραρτημάτων Ι και V της οδηγίας 2008/121/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
περί των ονομασιών των υφανσίμων (EL L 198/30 Επίση−
μη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.7.2011), προς 
εναρμόνιση της οποίας εκδίδεται η παρούσα απόφαση.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1) Στο παράρτημα Ι της κοινής υπουργικής απόφασης 
Ζ3−3043/24−8−2010 προστίθεται η ακόλουθη γραμμή 49:

«49. Διμερής πολυπροπυλε−
νική/ πολυαμιδική ίνα

διμερής ίνα ινών που απο−
τελείται από 10% έως και 
25% κατά μάζα ινίδια πολυ−
αμιδίου ενσωματωμένα σε 
πολυπροπυλενική μήτρα».

2) Στο παράρτημα V της κοινής υπουργικής απόφασης 
Ζ3−3043/24−8−2010 προστίθεται η ακόλουθη γραμμή 49:

«49. Διμερής πολυπροπυλενική/ πολυαμιδική 
ίνα.

1,00».

Άρθρο 2

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, 8 Φεβρουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
F

    Αριθμ. 104 οικ. Φ.109−1 (3)
Εκπαίδευση Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 10 του άρθρου 15 του v. 3938/2011 «Σύστα−

ση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας 
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες δι−
ατάξεις» (Α΄ 61).
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β. Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).

γ. Του π.δ 174/1983 «Κανονισμός Πυροσβεστικής Σχο−
λής» (Α΄ 68).

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

ε. Του π.δ. 13/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 194).

στ. Της υπ’ αριθμ. ΕΜ/2/03/25−11−2011 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προ−
στασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα» (Β΄ 2741).

ζ. Της υπ’ αριθμ. Υ25/6−12−2011 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (Β΄ 2792).

2. To γεγονός ότι με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού η οποία ανέρχεται σε 75664,00 ευρώ και 
η οποία θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0711, 0824,0832,1111 και 
1232, από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋ−
πολογισμού Εξόδων του Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Φ 
43−120) έτους 2012.

3. Της υπ’ αριθμ. 5774/3−2−2012 βεβαίωσης περί δέσμευ−
σης της σχετικής πίστωσης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τόπος εκπαίδευσης

Ο τόπος πραγματοποίησης της εκπαίδευσης των πυ−
ροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, ανάλογα με την 
κατηγορία υποψηφίων, (ιδιώτες − εποχικοί), στην οποία 
ήταν επιτυχόντες κατά το διαγωνισμό πρόσληψης ορί−
ζεται ως ακολούθως:

α) Για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης 
που προέρχονται από την κατηγορία της παρ. 2 του 
άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) (ιδιώτες) οι εγκαταστά−
σεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τα παραρτήματα 
αυτής, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Αρχηγού 
του Πυροσβεστικού Σώματος.

β) Για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που 
προέρχονται από την κατηγορία της παρ. 3 του άρθρου 
15 του v. 3938/2011 (Α΄ 61) (εποχικοί πυροσβέστες) οι έδρες 
των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις οποίες τοποθετού−
νται μετά την πρόσληψη τους βάσει των οριζομένων στο 
εδάφιο δ΄ της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 
(Α΄ 61). Στην απόφαση της προηγούμενης παραγράφου 
μνημονεύονται οι έδρες των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, 
οι οποίες λειτουργούν ως παραρτήματα της Πυροσβεστι−
κής Ακαδημίας − κέντρα εκπαίδευσης για τους εν λόγω 
πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης.

Άρθρο 2

Χρόνος εκπαίδευσης

Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης στην οποία υπο−
βάλλονται οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης 
ανάλογα με την κατηγορία υποψηφίων στην οποία ήταν 
επιτυχόντες κατά το διαγωνισμό πρόσληψης ορίζεται 
ως ακολούθως:

α) Για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης 
που προέρχονται από την κατηγορία της παρ. 2 του 

άρθρου 15 του v. 3938/2011 (Α΄ 61) (ιδιώτες), συνολικά σε 
τέσσερις (4) μήνες εκ των οποίων δύο (2) μήνες θεωρη−
τική και δύο (2) μήνες πρακτική εκπαίδευση. Η πρακτική 
εκπαίδευση πραγματοποιείται στις Πυροσβεστικές Υπη−
ρεσίες και Σταθμούς του Πυροσβεστικού Σώματος βάσει 
των οριζομένων στο άρθρο 59 του π.δ. 174/1983.

β) Για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που 
προέρχονται από την κατηγορία της παρ. 3 του άρθρου 
15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) (εποχικοί πυροσβέστες) συνολι−
κά σε δυο (2) μήνες θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, 
πραγματοποιούμενη εξ’ ολοκλήρου στα κέντρα εκπαί−
δευσης της περ. β΄ του άρθρου 1 της παρούσης.

γ) Πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης ο οποίος 
κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου απου−
σιάζει αυθαίρετα περισσότερο από πέντε (5) ημέρες 
συνέχεια ή τμηματικά, αποκλείεται από τη συνέχιση της 
φοίτησης και αποβάλλεται με απόφαση του Αρχηγού 
του Πυροσβεστικού Σώματος.

δ) Πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, ο οποίος θα 
απουσιάσει από την εκπαίδευση συνέχεια ή τμηματικά, 
για λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας ή ειδικά για τις 
γυναίκες − πυροσβέστριες λόγω κύησης, για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο από το 1/3 της συνολικής εκπαί−
δευσης, διακόπτει την φοίτησή του και επανέρχεται για 
την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σε τόπο, χρόνο και 
με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού 
του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 3

Εκπαιδευτικά προγράμματα−Διδασκόμενα μαθήματα

1. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους πυροσβέ−
στες πενταετούς υποχρέωσης καθορίζονται από το 
καθ’ ύλη αρμόδιο γραφείο της Πυροσβεστικής Ακαδη−
μίας. Την ευθύνη και την εποπτεία της πραγματοποι−
ούμενης εκπαίδευσης έχουν για τους εκπαιδευόμενους 
της περ. α του άρθρου 1 της παρούσης οι Διοικητές 
των Παραρτημάτων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που 
λειτουργούν ως εκπαιδευτικά κέντρα και για τους εκ−
παιδευόμενους της περ. β του άρθρου ι της παρούσης 
οι Διοικητές των Υπηρεσιών που λειτουργούν ως εκ−
παιδευτικά κέντρα.

2.Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι τα ακόλουθα:
α) 1. Πυροσβεστική Νομοθεσία.
2. Πυροσβεστική Τέχνη.
3. Κανονισμός Ασκήσεων (Θεωρητικά − Πρακτικά)
4. Μηχανολογία αυτοκινήτου (Θεωρητικά − Οδήγηση 

αυτοκινήτου − Χειρισμός)
5. Στοιχεία Οικοδομικής
6. Στοιχεία Χημείας
7. Στοιχεία Φυσικής
Τα ανωτέρω μαθήματα εξετάζονται γραπτώς, πλην 

του πρακτικού μέρους του Κανονισμού Ασκήσεων και 
της Οδήγησης και του Χειρισμού Αυτοκινήτου για τα 
οποία προβλέπεται πρακτική εξέταση.

β) 1. Διασώσεις
2. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις − Εγκαταστάσεις κεντρι−

κής θέρμανσης − Ανελκυστήρες.
3. Υγιεινή − Α΄ Βοήθειες
4. Σωματική Αγωγή − Αθλητισμός
Στα ανωτέρω μαθήματα οι υποψήφιοι υποβάλλονται 

σε πρακτική εξέταση.
3. Πλέον των ανωτέρω είναι δυνατή η διδασκαλία 

άλλων θεματικών ενοτήτων συναφών με τις δραστηρι−
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ότητες και τα αντικείμενα του Πυροσβεστικού Σώματος 
με τη μορφή διαλέξεων.

Άρθρο 4

Διαδικασία αξιολόγησης

1. Με το πέρας της εκπαίδευσης οι Πυροσβέστες πε−
νταετούς υποχρέωσης υποβάλλονται σε γραπτή και 
πρακτική εξέταση, ανάλογα με το είδος της εξέτασης 
που προβλέπεται για κάθε διδασκόμενο μάθημα σύμ−
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσης.

Η γραπτή εξέταση πραγματοποιείται σε χρόνο ενενή−
ντα (90) λεπτών, με τη μέθοδο των ερωτημάτων πολ−
λαπλών επιλογών (multiple choice) αποτελούμενη από 
εξήντα (60) ερωτήσεις−θέματα. Η κάθε σωστή απάντηση 
στις ερωτήσεις βαθμολογείται με μία (1) μονάδα και ο 
υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 
είκοσι (20) μονάδες για να θεωρηθεί επιτυχής η γραπτή 
εξέταση. Τα θέματα και οι απαντήσεις τους συντάσ−
σονται από πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, 
από αντίστοιχους καθηγητές αυτής. Η γραπτή εξέταση 
πραγματοποιείται στα κατά τόπους παραρτήματα της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τα γραπτά αποστέλλο−
νται στην Πυροσβεστική Ακαδημία για βαθμολόγηση 
από την πενταμελή επιτροπή σύνταξης των θεμάτων.

Η εξέταση στην πρακτική εκπαίδευση θα γίνει στις 
έδρες των δεκατριών (13) Περιφερειακών Διοικήσεων 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Στην πρακτική εκπαίδευση 
οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης εξετάζονται 
από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση 
του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και αποτε−
λείται από έναν Διοικητή ή Υποδιοικητή Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας της αντίστοιχης Περιφερειακής Διοίκησης 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, έναν προϊστάμενο κινήσεως 
της αντίστοιχης Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστι−
κών Υπηρεσιών, οι οποίοι προτείνονται από τον Διοικητή 
της εκάστοτε Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών, καθώς και έναν αξιωματικό του Αρχηγείου 
του Πυροσβεστικού Σώματος. Η κλίμακα βαθμολόγησης 
θα είναι μηδέν (0) ως τριάντα (30) και ο υποψήφιος θα 
πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον δέκα (10) μονάδες 
για να θεωρηθεί επιτυχής η πρακτική εξέταση.

2. Η συνολική βαθμολογία των εκπαιδευόμενων προ−
κύπτει από το άθροισμα της επιμέρους βαθμολογίας 
που συγκεντρώνουν στην γραπτή και πρακτική εξέταση. 
Θεωρείται ότι ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εκπαίδευση 
όσοι συγκεντρώνουν τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) 
μονάδες και στα δύο είδη εξέτασης ενώ όσοι συγκε−
ντρώνουν λιγότερες από σαράντα πέντε (45) μονάδες 
θεωρούνται ότι απέτυχαν στην εκπαίδευση.

3. Ενστάσεις για το αποτέλεσμα της εξέτασης δεν γί−
νονται δεκτές. Με το πέρας της διαδικασίας και για την 
κατάταξη των υποψηφίων κατά σειρά με βάση την τελική 
βαθμολογία τους η ανωτέρω πενταμελής επιτροπή της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας συντάσσει πίνακες επιτυχό−
ντων και αποτυχόντων, τους οποίους υποβάλλει στο 
γραφείο εκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

4. Ο πίνακας των επιτυχόντων κυρώνεται με απόφαση 
του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Με απόφαση 
του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος αποβάλλο−
νται από την εκπαίδευση όσοι απέτυχαν σε αυτήν.

5. Σε περίπτωση απουσίας Πυροσβέστη πενταετούς 
υποχρέωσης από τη διαδικασία εξέτασης για λόγους 

υγείας η ανωτέρας βίας, η εξέταση του πραγματοποι−
είται μόλις παύσει το κώλυμα, σε χρόνο που ορίζει ο 
Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας αφού εξετά−
σει και διαπιστώσει τη βασιμότητα του κωλύματος που 
συνιστά λόγο εξαίρεσης.

Άρθρο 5

Καθορισμός σειράς αποφοίτησης

Η σειρά αρχαιότητας των Πυροσβεστών Πενταετούς 
υποχρέωσης καθορίζεται, με βάση τη σειρά αποφοίτησης 
τους από τη Πυροσβεστική Ακαδημία, όπως αυτή προκύ−
πτει από τη βαθμολογία τους στην γραπτή και στην πρα−
κτική εξέταση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, αρχαιότερος 
είναι αυτός που συγκεντρώνει μεγαλύτερη βαθμολογία 
στην Πυροσβεστική Τέχνη, σε νέα ισοβαθμία στη Χημεία 
και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας στην Πυροσβεστική 
Νομοθεσία. Αν προκύψει και νέα ισοβαθμία: α) μεταξύ 
των προερχομένων από τη κατηγορία της παρ. 3 του 
άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) (εποχικοί πυροσβέστες), 
προηγείται ο έχων την μεγαλύτερη προϋπηρεσία και 
σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας η αρχαιότητα προκύ−
πτει από κλήρωση, η οποία πραγματοποιείται από τον 
Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, παρουσία των 
ενδιαφερομένων και β) μεταξύ των προερχομένων από 
την κατηγορία της παρ. 2 του άρθρου 15 του v. 3938/2011 
(Α΄ 61) (ιδιώτες) γίνεται κλήρωση η οποία πραγματοποι−
είται από το Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, 
παρουσία των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 6

Λοιπά ρυθμιζόμενα θέματα

1. Στους εκπαιδευόμενους πυροσβέστες πενταετούς 
υποχρέωσης δεν παρέχεται σίτιση.

2. Η τοποθέτηση των εκπαιδευόμενων που προέρχο−
νται από την κατηγορία της παρ. 2 του άρθρου 15 του 
ν. 3938/2011 (Α΄ 61) (ιδιώτες) για φοίτηση στις εκάστο−
τε καθοριζόμενες εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας θα γίνει με γεωγραφικά κριτήρια ανάλογα 
με τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, με απόφαση του 
Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.

3. Η ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης ορίζεται 
με διαταγή του Προϊσταμένου Β΄ Κλάδου Διοικητικής 
Υποστήριξης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. 
Με την ίδια διαταγή ειδοποιούνται οι πυροσβέστες 
πενταετούς υποχρέωσης να μεταβούν, ανάλογα με τη 
κατηγορία υποψηφίων από την οποία προέρχονται στις 
καθοριζόμενες εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακα−
δημίας και στις Υπηρεσίες στις οποίες θα πραγματο−
ποιηθεί η εκπαίδευσή τους.

4. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης κατά τη 
φοίτησή τους, υπάγονται στις σχετικές με τη πειθαρχία 
διατάξεις των νόμων και κανονισμών που διέπουν το 
πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. 
Οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι οι προβλε−
πόμενες από το π.δ. 210/1992 (Α΄ 99) και το ν.δ. 935/1971 
(Α΄ 149), εκτός από την ποινή της αργίας η οποία δεν 
επιβάλλεται στους σπουδαστές.

Άρθρο 7
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−

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

  Αθήνα 31 Ιανουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ
F

Αριθμ. 3038/2900 (4)
    Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση λειτουργίας ορισμένων υπη−

ρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 «Οργανισμός της Αποκε−

ντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α΄/27.12.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28−06−2007).

4. Την σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 309/2011 από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου περί καθι−
έρωσης 24ωρης λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του 
Δήμου, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την 24ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες 
του μήνα της Υπηρεσίας Καθαριότητας και της Υπηρε−
σίας Πρασίνου του Δήμου Χαϊδαρίου, όπως αναφέρεται 
στην σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 309/2011 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου, λόγω της ιδιαί−
τερης φύσης της εργασίας τους. Από τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους 
175.000,00 περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού 2012 
του Δήμου που θα βαρύνει τους ΚΑ: 20.6012, 20.6022, 
35.6012 και 35.6022, ανάλογη δε δαπάνη θα προκληθεί και 
τα επόμενα έτη που θα βαρύνει τους ίδιους κωδικούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθμ. 1832/1738 (5)
    Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε ορισμέ−

νες υπηρεσίες του Δήμου Αγίων Αναργύρων − Κα−
ματερού για το 2012. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 «Οργανισμός της Αποκε−

ντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α΄/27.12.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28−06−2007).

4. Την υπ’ αριθμ. 489/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων − Καματερού περί καθι−
έρωσης ωραρίου λειτουργίας σε ορισμένες υπηρεσίες 
του Δήμου για το έτος 2012, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε: α) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λει−
τουργία τις Κυριακές και αργίες του Τμήματος Κίνησης 
Οχημάτων − Αποθηκών, του Τμήματος Καθαριότητας 
της Διεύθυνσης Διαχείρισης Περιβάλλοντος, του Τμή−
ματος Ηλεκτροφωτισμού και Τεχνικού Συνεργείου και 
του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Αγίων Αναργύρων 
− Καματερού,

β) την απασχόληση των σχολικών φυλάκων του Τμήμα−
τος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου από 07:00 έως 22:00 
(σε δύο βάρδιες 07:00 έως 15:00 και 14:00 έως 22:00) και

γ) τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου ως εξής: 
Δευτέρα έως Παρασκευή από 07:00 έως 19:00, Σάββα−
το και Κυριακή από 08:00 έως 13:00, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 489/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων − Καματερού, 
λόγω της ιδιαίτερης φύσης της εργασίας τους.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 145.143,20 € περίπου σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου που θα 
βαρύνει τους ΚΑ: 10.6012.001, 10.6022.0001, 20.6012.0001, 
20.6022.0001, 30.6012.0001, 30.6022.0001, 35.6012.0001, 
35.6022.0001, 45.6022 και 50.6012.0001, ανάλογη δε δα−
πάνη προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος των 
ιδίων κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

F

  (6)
   Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβού−

λιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης στη Διοικητική Επιτροπή .

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3β, που προ−

στέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/
Α΄/2005) και

β) Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσα−
λονίκης, που λήφθηκε στην από 24.01.2012 συνεδρίασή 
του, ανακαλεί την από 20.07.2006 απόφασή του (ΦΕΚ 
Β΄ 1262/8.9.2006) και αποφασίζει τη μεταβίβαση από 
το Διοικητικό Συμβούλιο στη Διοικητική Επιτροπή του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο−
νίκης, των παρακάτω αρμοδιοτήτων, που αναφέρονται 
στα άρθρα 1 έως 4 του ν. 2081/1992, όπως αντικατα−
στάθηκαν και ισχύουν από τα άρθρα 19, 20, 21, 22 και 
23 του ν. 3419/2005:

1. Ενασχόληση με τα σημαντικότερα θέματα της με−
ταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

2. Πρόσληψη ειδικών επιστημονικών συνεργατών, κα−
θώς και ειδικών συμβούλων και καθορισμός των όρων 
εργασίας τους και αμοιβής τους.
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3. Καθορισμός του τρόπου, με τον οποίο θα ανατίθε−
ται η είσπραξη των οφειλόμενων συνδρομών σε τρίτα 
πρόσωπα.

4. Καθορισμός των οδοιπορικών εξόδων και της ημε−
ρήσιας αποζημίωσης των μετακινούμενων μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, της Διοικητικής Επιτροπής ή 
των μελών του Επιμελητηρίου − καθορισμός των εξό−
δων παράστασης του Προέδρου και των μελών της ΔΕ 
(άρθρο 4 παρ. 5).

5. Αποσπάσεις των υπαλλήλων.

6. Μισθώσεις, εκμισθώσεις, αγορές κινητών και ακινή−
των πραγμάτων, προμήθεια υλικού, αναθέσεις έργων, 
δαπάνης μέχρι και 40.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 27 Ιανουαρίου 2012

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

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

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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