
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 78625/4900/7-11-2018 (ΦΕΚ 
5031 Β΄/13-11-2018) κοινής υπουργικής απόφα-
σης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Προστασίας του Πολίτη, Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2 Διαδικασία ένταξης Εποχικών Πυροσβεστών στο 
τέλος του πίνακα επιλαχόντων επιτυχόντων Πυ-
ροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στην 56732-29/5/2019 
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 2244/τ. Β΄/10-06-2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/54067/2247  (1)
Τροποποίηση της 78625/4900/7-11-2018 (ΦΕΚ 

5031 Β΄/13-11-2018) κοινής υπουργικής απόφα-

σης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργει-

ας, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομίας και Ανά-

πτυξης, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 10 του 

ν. 1032/1980 «περί συστάσεως ΥΧΟΠ» (57/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1577/1985 «Γενι-

κός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210/Α΄).
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2.5 του άρθρου 2 του 

κεφ. Α΄ του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων όπως 
κυρώθηκε με το π.δ. 41/2018 (ΦΕΚ 80 Α΄/2018).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος, και Ενέργειας» (ΦΕΚ 160/Α΄), όπως 
ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 
«περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α΄).

6. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυ-
βερνητικά όργανα» ΦΕΚ (137/Α΄), όπως τροποποιήθη-
κε με το ν. 2081/1992 ΦΕΚ (154/Α΄) και το ν. 2469/1997 
ΦΕΚ (38/Α΄) και όπως αυτοί κωδικοποιήθηκαν με το π.δ. 
63/2005 ΦΕΚ (98/Α΄).

7. Το π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α΄).

8. Το υπ' αριθμ. 70/22-9-2015 π.δ/γμα «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού.» (ΦΕΚ 114 Α΄).

9. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α΄ 208).

10. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α΄ 159).

11. Το υπ' αριθμ. 125/5-11-2016 π.δ/γμα «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 210 Α΄).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α΄/22.1.2018).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α΄/28.2.2018) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυ-
πουργού».

14. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/509797/11453/ 
11.10.2018 (ΦΕΚ 4527/Β΄/17.10.2018) «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Κωνσταντίνο Στρατή».

15. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).

16. Την Υ173/04-11-2016 απόφαση Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών.» (ΦΕΚ 3610/Β΄).

17. Την Υ59/5-9-2018 απόφαση Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα.» (ΦΕΚ 
3818 Β΄).

18. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/1999) και 
ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού.

19. Την 78625/4900/7-11-2018 (ΦΕΚ 5031 Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση με θέμα «Σύσταση και συγκρότη-
ση μη αμειβόμενης επιτροπής έγκρισης παρεκκλίσεων 
μελετών πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2.5 του άρθρου 2 του κεφ. Α΄ του π.δ. 41/2018 (ΦΕΚ 
80Α΄/2018)».

20. Το υπ' αριθμ. 14188/Φ.704.1/06-03-2019 έγγραφο 
του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών.

21. Το υπ' αριθμ. 23609/1062/2019 έγγραφο της 
Δ.Α.Ο.Κ.Α του ΥΠΕΝ.

22. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Η παρ. 1γ του άρθρου 1 της 78625/4900/7-11-2018 
(ΦΕΚ 5031 B΄/13-11-2018) κοινής υπουργικής απόφασης 
των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Προστασί-
ας του Πολίτη - Οικονομίας και Ανάπτυξης - Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, αντικαθίσταται ως εξής:

γ) Κρασσά Μιχαήλ του Γεωργίου, Αντιπύραρχος του 
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος με αναπληρωτή τον 
Τσαβαλόπουλο Χρήστο του Λυκούργου, Επιπυραγό του 
Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.'

Κατά τα λοιπά ισχύει η 78625/4900/7-11-2018 (ΦΕΚ 
5031Β΄/13-11-2018) κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Προστασίας
Οικονομίας και Ανάπτυξης  του Πολίτη
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ  ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Πολιτισμού και  Υφυπουργός Πολιτισμού
Αθλητισμού  και Αθλητισμού
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

    Αριθμ. 34866 οικ. Φ.109.1 (2)
Διαδικασία ένταξης Εποχικών Πυροσβεστών στο 

τέλος του πίνακα επιλαχόντων επιτυχόντων Πυ-

ροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

  H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 «Σύστα-

ση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας 
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 61), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε 
με το άρθρο 253 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, 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 όρ-
γανα» (Α΄ 98).

γ. 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).

δ. Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετο-
νομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 
159).

ε. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).

2. Την αριθμ. 8000/1/2019/54-Α΄/14-06-2019 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τις δημο-
σιονομικές επιπτώσεις της παρούσας.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019 και για τα 
επόμενα, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία Ένταξης

1. Εποχικοί Πυροσβέστες, που είχαν τη συγκεκριμέ-
νη ιδιότητα για οκτώ (8) αντιπυρικές περιόδους, κατ’ 
ελάχιστον, από το έτος 2009 έως και το έτος 2018 και 
δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους και 
κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτι-
κής 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 Ει-
δικής 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 Πυροσβε-
στών Πενταετούς Υποχρέωσης, γίνεται με το σύστημα 
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αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) και δεν απαιτείται όριο 
αναστήματος, ούτε υποβολή τους σε αθλητικές δοκιμα-
σίες. Για τη διαπίστωση της σωματικής ικανότητας και 
ψυχικής υγείας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύ-
ουν για το μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό.

Άρθρο 2
Κριτήρια Ένταξης

1. Κριτήρια ένταξης για τους υποψηφίους αποτελεί η 
κατοχή άδειας ικανότητας μοτοσικλέτας, η επαγγελμα-
τική 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 πενταε-
τούς 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 του 
ν. 1481/1984. Για τον υπολογισμό της ηλικίας, ως ημε-
ρομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του 
έτους γέννησης.

2. Επιπλέον των ανωτέρω, οι υποψήφιοι απαιτείται να 
έχουν τα προσόντα των παραγράφων 1, 4 και 7 του άρ-
θρου 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 γλώσ-
σας και η κατοχή πτυχίου ειδικότητας «Ειδικός δασικής 
προστασίας». Μοριοδότηση δικαιούνται επίσης οι υπο-
ψήφιοι που είναι γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους, 
καθώς και τα τέκνα προσωπικού του Πυροσβεστικού 
Σώματος που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέ-
λεση 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 υπηρετή-
σει ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις 
Ένοπλες Δυνάμεις, τέσσερα (4) μόρια στον υποψήφιο 
που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως 
έφεδρος αξιωματικός και τέσσερα (4) μόρια στον υποψή-
φιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις 
στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων 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 αποδει-
κνύεται 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 επαγ-
γελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ και 
πέντε (5) μόρια στον υποψήφιο που κατέχει επαγγελμα-
τική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Δ΄ ή Ε΄,

στ) δέκα (10) μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο 
προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που τραυμα-
τίστηκε 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 πο-
λύτεκνης οικογένειας, τέσσερα (4) μόρια στον υποψή-
φιο που είναι γονέας τριών τέκνων, τρία (3) 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 επο-
χικού πυροσβέστη,

θ) δύο (2) μόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότη-
τα 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 πε-
ριπτώσεις 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 απολυ-
τηρίου τίτλου σπουδών, στα μόρια που συγκεντρώνει ο 
υποψήφιος κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω περιπτώσεων 
α΄ έως και ι΄ προστίθενται πέντε (5) μόρια αν ο υποψήφι-
ος 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 επι-
τυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, 
συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από ένα 
αντιπρόεδρο ή νομικό σύμβουλο του Νομικού Συμβου-
λίου του Κράτους, που ορίζεται από τον πρόεδρο αυτού, 
έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού, που κληρώνεται μεταξύ των Συμβούλων 
αυτού και έναν Διευθυντή Διεύθυνσης του Επιτελείου του 
Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, που κληρώνε-
ται μεταξύ των Διευθυντών των εν λόγω Διευθύνσεων. Οι 
συνεδριάσεις της επιτροπής γίνονται στο Αρχηγείο του 
Πυροσβεστικού Σώματος και ως γραμματέας ορίζεται 
αξιωματικός του εν λόγω Σώματος. Η Επιτροπή καταρ-
τίζει τους πίνακες επιτυχόντων υποψηφίων με βάση τον 
αριθμό των μορίων κάθε υποψηφίου. Οι πίνακες επιτυ-
χόντων επιλαχόντων ισχύουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 22 
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του ν. 4579/2018 (Α΄ 201). Όσοι προσλαμβάνονται κατά 
το παραπάνω χρονικό διάστημα απαιτείται να έχουν 
κατά το χρόνο πρόσληψής τους τα προσόντα που προ-
βλέπονται από την προκήρυξη, εκτός της ηλικίας την 
οποία απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο λήξης της προ-
θεσμίας υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

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

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουνίου 2019

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)

      Στην 56732-29/5/2019 απόφαση του Υπουργού και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2244/τ. Β΄/10-06-2019, στη 
σελίδα 25014, διορθώνεται η υπογραφή ως εξής:

το εσφαλμένο:
«Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ»
στο ορθό:
« Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ»

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02024782406190004*
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