
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 170/1996 (Φ.Ε.Κ.131 τ. Α΄ ) 
(όπως τροποποιήθηκε µε τα Π∆33 /97 -Α΄ 35, 239/97, 240/97- Α΄ 177, 150/98-Α΄113, 

397/98 -A 276 , 68 /99 Α΄ 86 ) 
 "Κανονισµός κατάταξης δοκίµων Πυροσβεστών και µεταθέσεων του πυροσβεστικού 

προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος". 
 Ο Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ο Σ 

 Τ Η Σ  
 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α. Της παραγράφου 1, εδάφιο στ και η, του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 
"Οργανισµός Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης" (Α' 152), όπως το άρθρο αυτό 
αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986. 
β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 "Τροποποίηση διατάξεων 
του Ν. 1481/1984 "Οργανισµός Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης" και άλλες διατάξεις" 
(Α' 49). 
γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α' 
137), το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154). 
δ. Του Π.∆. 137/1986 "Συγκρότηση της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Τάξης σε 
Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης" (Α' 51). 
ε. Του Π.∆.108/1994 "Περιορισµός αρµοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών 
διαταγµάτων και αποφάσεων σε θέµατα αρµοδιότητας των Υπουργείων 
Προεδρίας της Κυβέρνησης και ∆ηµόσιας Τάξης" (Α' 82). 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγµατος δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού σε σχέση µε τη δαπάνη που 
προκαλούσαν οι µεταθέσεις του πυροσβεστικού προσωπικού που ενεργούνταν µέχρι 
σήµερα. 
3. Την 243/1996 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση του 
Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης αποφασίζουµε: 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

« Άρθρο 1 
Προσόντα υποψηφίων ∆οκίµων Πυροσβεστών  

 
1. Οι υποψήφιοι που επιθυµούν να καταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώµα, ως ∆όκιµοι 
Πυροσβέστες, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις, που πρέπει 
να συντρέχουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής στο διαγωνισµό 
και κατά το διορισµό τους, εκτός του ορίου ηλικίας, που πρέπει να έχει ο υποψήφιος 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης : 

α. Να είναι, άνδρες και γυναίκες, ΄Έλληνες πολίτες ή οµογενείς. 
β. Ηλικία µέχρι και 26 ετών. Ειδικά οι υποψήφιοι για τις κατηγορίες Α και Β 
µπορούν να καταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώµα, εφόσον έχουν ηλικία µέχρι και 
30 ετών. Για τον υπολογισµό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ηµεροµηνία 
γέννησης λαµβάνεται η 31 ∆εκεµβρίου του έτους γέννησης. «+Για όσους έχουν την 
ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη κατά τις διατάξεις του Ν. 1951/1991, το όριο 
ηλικίας για συµµετοχή στο διαγωνισµό, αυξάνεται όσο και η προϋπηρεσία τους ως 
εθελοντές, όχι όµως πέρα των τριάντα ετών για όσους έχουν απολυτήριο τίτλο 
Λυκείου και το 32ο για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (Π.∆. 397/98)». 
γ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως ικανοί 
κατηγορίας Ι1 ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές, όχι όµως για λόγους 



υγείας και οι γυναίκες να έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας. (Π.∆. 
397/98). 
δ. Να έχουν ανάστηµα χωρίς υποδήµατα, οι άνδρες τουλάχιστον 1,70 µ. και οι 
γυναίκες τουλάχιστον 1,65 µ. και στηθική περίµετρο οι άνδρες 0,85 µ. (Π.∆. 
397/98). 
ε. Να έχουν σωµατική ικανότητα, σύµφωνα µε τα ισχύοντα για την κατάταξη σε 
παραγωγικές σχολές του Στρατεύµατος. 
στ. Να έχουν πίστη στο Σύνταγµα, αφοσίωση στην πατρίδα και να µην 
πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εµποδίζουν την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους.  
ζ. Να µην έχουν καταδικαστεί για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήµατος ή 
πληµµελήµατος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών 
µηνών. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεµφθεί σε δίκη δια βουλεύµατος, 
µπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά κατάταξης, αλλά δεν κατατάσσονται στο 
Σώµα, αν µέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης κατάταξης δεν έχει εκδοθεί 
αµετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαµβάνει την καταδίκη σε 
ποινικό σωφρονισµό και την καταδίκη µε αναστολή για τα παραπάνω εγκλήµατα. 
η. Να µην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωµάτων τους, έστω 
και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους. 
θ. Να µην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική συµπαράσταση. 

2. Ο αριθµός αυτών που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώµα καλύπτεται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες και καθορίζεται από την απόφαση προκήρυξης του διαγωνισµού, 
µε τον περιορισµό ότι το ποσοστό της κατηγορίας ∆ δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 
40% των κατατασσόµενων : 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 
Από τους υποψήφιους που έχουν πτυχίο Ανώτατης Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο της 
αλλοδαπής. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 
Από τους υποψήφιους που έχουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. Τεχνολόγου Μηχανολογίας, Τεχνολόγου 
Ηλεκτρολογίας, Τεχνολόγου Ηλεκτρονικής, Τεχνολόγου Μηχανολογικών Κατασκευών 
και Εγκαταστάσεων, Τεχνολόγου Οχηµάτων, Τεχνολόγου ∆ασοπονίας, Τεχνολόγου 
Πετρελαίου, «+ τεχνολόγου πληροφορικής, κατεύθυνσης πληροφορικής 
(προγραµµατιστές Η/Υ) ή Τεχνολογίας υπολογιστών (Π∆397/98)» και Νοσηλευτικής, 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 
Από τους υποψηφίους που έχουν απολυτήριο οποιουδήποτε τύπου Λυκείου. Από τις 
θέσεις που προκηρύσσονται για την κατηγορία αυτή, το 30% καλύπτεται από τους 
αποφοίτους των Τεχνικών Επαγγελµατικών και Πολυκλαδικών Λυκείων και το υπόλοιπο 
70% από τους αποφοίτους όλων των άλλων τύπων Λυκείων (Π∆397/98)». 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ 
Από τους υποψηφίους που είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών οποιουδήποτε τύπου 
Λυκείου και επαγγελµατικής άδειας οδηγού αυτοκινήτου Κατηγορίας Γ΄ και άνω, η 
έκδοση ή επέκταση της οποίας να πραγµατοποιήθηκε πριν την προκήρυξη του 
διαγωνισµού. Από τις θέσεις που προκηρύσσονται για την Κατηγορία αυτή, το 60% 
καλύπτεται από τους έχοντες απολυτήριο Λυκείου και 40% από τους έχοντες πτυχίο 
οποιουδήποτε τύπου Λυκείου (Π∆397/98)». 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε 
Από τους υποψηφίους : 
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α. που είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) Τεχνικού 
Επαγγελµατικού Λυκείου του Τοµέα Ηλεκτρονικών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου του Κλάδου 15 (Ηλεκτρονικής) ή του Τµήµατος Ειδίκευσης του Κλάδου 
αυτού (Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εφαρµογών) ή απόφοιτους Τεχνικής 
Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ειδικοτήτων 
Ηλεκτρονικών. 
β. που είναι πτυχιούχοι ειδικότητας µηχανών αυτοκινήτου ή αµαξωµάτων ή 
ηλεκτρικού συστήµατος αυτοκινήτου Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή του Τµήµατος Ειδίκευσης Κλάδου 13 (Μηχανικός 
Αυτοκινήτων) του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου και έχουν πρακτική εµπειρία σε 
συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων «+ σε ειδικότητα αντίστοιχη του πτυχίου 
τους (Π∆397/98)». Η εµπειρία αυτή να αποδεικνύεται από βεβαίωση του 
εργοδότη, στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος απασχόλησης και η ειδικότητα του 
υποψηφίου, θεωρηµένη για το περιεχόµενό της από την αρµόδια Επιθεώρηση 
Εργασίας και προσκοµιδή τουλάχιστον τριακοσίων (300) ενσήµων ή βεβαίωση του 
Τ.Ε.Β.Ε για αντίστοιχες ηµέρες ασφάλισης, για το εν λόγω διάστηµα και τις 
συγκεκριµένες ειδικότητες. Για τη συµπλήρωση του αριθµού των θέσεων που 
καθορίζεται από την απόφαση της προκήρυξης για την Κατηγορία αυτή, οι 
επιτυχόντες λαµβάνονται από τους υποψήφιους των περιπτώσεων (α) και (β) κατ’ 
ισοµοιρία. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ 
Από υποψήφιους που είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) των 
Τµηµάτων Πλοιάρχων ή Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού του Τοµέα Ναυτικού του 
Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελµατικής Ναυτικής Σχολής του Υπουργείου 
Εµπορικής Ναυτιλίας. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ 
Από υποψήφιους που είναι κάτοχοι τελικού τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) 
οποιουδήποτε τύπου Λυκείου και είναι µουσικοί µπάντας πιστοποιούµενων των 
µουσικών τους γνώσεων µε βεβαίωση Ωδείου ή Φιλαρµονικής. 
 
3. Είναι δυνατόν κατά τους διαγωνισµούς για την κατάταξη ∆οκίµων Πυροσβεστών, να 
µην προκηρύσσεται αριθµός θέσεων για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες ή ειδικότητες 
υποψηφίων, αλλά µόνο για εκείνες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των 
υπηρεσιακών αναγκών µε εξαίρεση την κατηγορία ∆, όπου η προκήρυξη του ελάχιστου 
ποσοστού, που αναφέρεται στην προηγούµενη παρ., είναι υποχρεωτική. Προκήρυξη 
θέσεων για την Κατηγορία Ε γίνεται για τις πόλεις όπου εδρεύουν Πυροσβεστικά 
Συνεργεία, για την Κατηγορία ΣΤ για τις πόλεις όπου υπάρχουν Λιµενικοί 
Πυροσβεστικοί Σταθµοί και για την Κατηγορία Ζ µόνον για την πόλη της Αθήνας. Οι 
θέσεις για την Κατηγορία Ζ προσδιορίζονται από την προκήρυξη κατά όργανα, 
σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. Σε διαγωνισµό για κατάταξη στις Ειδικές 
Μονάδες Αντιµετώπισης Καταστροφών, οι υποψήφιοι εκτός των ανωτέρων προσόντων, 
πρέπει να έχουν υπηρετήσει σε Ειδικές Μονάδες των Ενόπλων ∆υνάµεων και να είναι 
κάτοχοι πτυχίου αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα. 
4. Για κάθε µια από τις Κατηγορίες, για τις οποίες προκηρύσσεται διαγωνισµός, 
συντάσσονται από την οικεία Επιτροπή Κατάταξης πίνακες υποψηφίων κατά πόλεις, 
αντίστοιχοι των κατηγοριών αυτών. Από τους πίνακες αυτούς κατατάσσονται κατά σειρά 
επιτυχίας, µέχρι να συµπληρωθούν οι θέσεις που καθορίζονται στην απόφαση 
προκήρυξης του διαγωνισµού. 
 

Άρθρο 2 
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∆ιαγωνισµός για την κάλυψη θέσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
 
1. Για την αντιµετώπιση των υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό των Υπηρεσιών του 
Πυροσβεστικού Σώµατος προκηρύσσεται πανελλήνιος διαγωνισµός για την κάλυψη 
συγκεκριµένων θέσεων των Υπηρεσιών αυτού κατά πόλη. Ποσοστό µέχρι 10% του 
συνολικού αριθµού των θέσεων που προκηρύσσονται καλύπτεται από γυναίκες 
υποψήφιες. (Σχετ. άρθρο 12 παρ. 2 Ν. 2713/1999)  
2. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να είναι υποψήφιοι για τις Υπηρεσίες 
µιας µόνο πόλης και για µια κατηγορία ή ειδικότητα. Πριν από την προκήρυξη του 
διαγωνισµού ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος µε απόφασή του, που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, ορίζει µε γνώµονα τις υπηρεσιακές 
ανάγκες, πόσες από το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων Πυροσβεστών Γενικών 
Υπηρεσιών κατά Κατηγορία θα καλυφθούν και σε ποιες Υπηρεσίες κατά πόλη. «Στην 
απόφαση αυτή δεν συµπεριλαµβάνονται οι οργανικές θέσεις των Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών, στις οποίες οι θέσεις αυτές µπορούν να καλυφθούν από πυροσβεστικούς 
υπαλλήλους που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγµατος (Π∆ 
150/98)», «την έχουν δηλώσει ως πόλη συµφερόντων τους και επιθυµούν να 
υπηρετήσουν σ΄ αυτές Π∆ 68/99». Για τις Ειδικές Μονάδες Αντιµετώπισης 
Καταστροφών κενές θεωρούνται οι θέσεις των Υπηρεσιών αυτών που δεν µπορούν να 
καλυφθούν από Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους, που έχουν τα προσόντα του τελευταίου 
εδαφίου της παρ. 3 του προηγούµενου άρθρου και ηλικία µικρότερη των 35 ετών. 
3. Οι κατατασσόµενοι µε το διαγωνισµό της προηγούµενης παραγράφου Πυροσβεστικοί 
υπάλληλοι υπηρετούν στις Υπηρεσίες στις οποίες διορίσθηκαν και δεν µετατίθενται από 
αυτές παρά µόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται για αυτούς από τον κανονισµό 
µεταθέσεων του Πυροσβεστικού προσωπικού (Π∆397/98)». 
 

Άρθρο 3 
Προκήρυξη διαγωνισµού - δικαιολογητικά υποψηφίων  

 
1. Ο διαγωνισµός για την κατάταξη ιδιωτών, ως ∆οκίµων Πυροσβεστών Γενικών 
Υπηρεσιών, προκηρύσσεται µε απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος. 
Στην απόφαση αυτή αναγράφονται τα απαιτούµενα προσόντα και δικαιολογητικά των 
υποψηφίων, ο τόπος κατάθεσής τους, καθορίζεται ο τόπος, η ηµεροµηνία και ο τρόπος 
διεξαγωγής του διαγωνισµού, οι θέσεις που θα καλυφθούν κατά φύλο, πόλη και 
Κατηγορία ή ειδικότητα, ο τρόπος αλληλοσυµπλήρωσης των πινάκων µεταξύ 
Κατηγοριών ή ειδικοτήτων στις περιπτώσεις µη συµπλήρωσης ή εξάντλησης των 
οικείων πινάκων από υποψηφίους, οι ισχύουσες ευεργετικές διατάξεις και το ποσοστό 
των θέσεων που καταλαµβάνουν οι εµπίπτοντες σε αυτές, καθώς και κάθε άλλη σχετική 
µε αυτόν αναγκαία λεπτοµέρεια. Η απόφαση ανακοινώνεται στα καταστήµατα όλων των 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και περίληψή της δηµοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο 
τουλάχιστον εφηµερίδες της πρωτεύουσας και στις εφηµερίδες της έδρας της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση τοπικού διαγωνισµού. Η ηµεροµηνία 
υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συµµετοχή στο 
διαγωνισµό πρέπει να απέχει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες από την δηµοσίευση 
της προκήρυξης. 
2. Οι ιδιώτες που επιθυµούν να καταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώµα, ως ∆όκιµοι 
Πυροσβέστες, υποβάλλουν, µέσα στις προθεσµίες που ορίζει η προκήρυξη του 
διαγωνισµού, στις έδρες των Περιφερειακών ∆ιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
και προκειµένου για υποψήφιους που διαµένουν σε νησιά αρµοδιότητας των 
Περιφερειακών ∆ιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και 
Ιονίων Νήσων, στις πλησιέστερες Υπηρεσίες : 
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α. Αίτηση, σύµφωνα µε το καθορισµένο από το Πυροσβεστικό Σώµα υπόδειγµα. 
β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ότι έχουν τις προϋποθέσεις και 
τα απαιτούµενα από την προκήρυξη του διαγωνισµού προσόντα και ότι τα 
αναφερόµενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή. Στην ίδια δήλωση αναφέρουν 
αν υπάγονται στις προβλεπόµενες για το Πυροσβεστικό Σώµα ευεργετικές διατάξεις 
και για τους υποψήφιους άνδρες ότι έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία 
στο Στράτευµα ως Ικανοί Κατηγορίας Ι1. 
γ. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την απόφαση προκήρυξης του 
διαγωνισµού. 

3. Σε κάθε έδρα Περιφερειακής ∆ιοίκησης, συγκροτείται µε απόφαση του οικείου 
∆ιοικητή, τριµελής Επιτροπή Παραλαβής ∆ικαιολογητικών από Αξιωµατικούς του 
Σώµατος, εκτός από τις Υπηρεσίες των Περιφερειακών ∆ιοικήσεων Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων στις οποίες ο οικείος 
∆ιοικητής ή ο νόµιµος αναπληρωτής του, δέχεται τις αιτήσεις και λοιπά δικαιολογητικά 
των υποψηφίων και : 

α. Ελέγχει την ακρίβεια και την πληρότητα της σύνταξης αυτών και την 
εµπρόθεσµη υποβολή τους.  
β. Μετρά το ανάστηµα και τη στηθική περίµετρο των υποψηφίων. 
γ. Επιστρέφει εγγράφως τα δικαιολογητικά στους υποψήφιους που δεν διαθέτουν 
τα απαιτούµενα προσόντα. 
δ. Υποβάλλει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στις οικείες Επιτροπές 
Κατάταξης.  

 
Άρθρο 4 

Επιτροπές Κατάταξης - Τρόπος βαθµολόγησης των υποψηφίων 
 

1. Για τη βαθµολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, τον επανέλεγχο των 
δικαιολογητικών τους και τη σύνταξη των προβλεπόµενων στο άρθρο 6 του παρόντος 
διατάγµατος πινάκων, συγκροτούνται µε απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού 
Σώµατος αυτοτελείς τριµελείς Επιτροπές Κατάταξης από Ανώτερους Αξιωµατικούς 
Γενικών Υπηρεσιών του Σώµατος, µία για την Κατηγορία Γ των ανδρών, µία για την 
Κατηγορία ∆ των ανδρών, µία για όλες τις λοιπές Κατηγορίες των ανδρών και µία για 
όλες τις Κατηγορίες των γυναικών. Στην ίδια απόφαση ορίζονται για κάθε Επιτροπή 
ισάριθµα αναπληρωµατικά οµοιόβαθµα µέλη και ένας Κατώτερος Αξιωµατικός για την 
γραµµατειακή υποστήριξη. Πρόεδρος κάθε Επιτροπής είναι ο ανώτερος και µεταξύ 
οµοιοβάθµων ο αρχαιότερος εκ των Αξιωµατικών της. 
Το έργο των Επιτροπών αυτών, στις περιπτώσεις που απαιτείται, βοηθούν 
Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι, που ορίζονται µε διαταγή του Αρχηγού Πυροσβεστικού 
Σώµατος, ύστερα από πρόταση του Προέδρου τους. 
2. Για την κατάταξη των υποψηφίων σε σειρά επιτυχίας κατά φύλο, κατηγορία και πόλη 
η οικεία Επιτροπή Κατάταξης ενεργεί ως εξής : 

α. Η κατάταξη σε σειρά επιτυχίας των υποψηφίων των κατηγοριών Α και Β 
γίνεται χωριστά κατά Κατηγορία µε βάση το βαθµό του πτυχίου τους, στον οποίο 
προστίθεται µια (1) µονάδα για όσους έχουν δίπλωµα µεταπτυχιακών σπουδών 
τουλάχιστον ενός έτους. Η συνολική βαθµολογία του υποψηφίου 
πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η βαθµολογία εξάγεται µέχρι 
χιλιοστού της µονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγείται στη σειρά 
βαθµολογίας ο υποψήφιος που έχει µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Σε 
περίπτωση νέας ισοβαθµίας προηγείται εκείνος που είναι έγγαµος µε τα 
περισσότερα παιδιά και σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας προηγείται ο έχων τη 
µεγαλύτερη ηλικία. Σε περίπτωση και πάλι ισοβαθµίας γίνεται κλήρωση από την 
οικεία Επιτροπή Κατάταξης παρουσία των ισοβαθµούντων υποψηφίων. 
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β. Η κατάταξη σε σειρά επιτυχίας των υποψηφίων των κατηγοριών Γ, ΣΤ και Ζ 
γίνεται χωριστά κατά Κατηγορία µε βάση το γενικό βαθµό του τελικού τίτλου 
σπουδών, που απαιτείται για κάθε µία από τις Κατηγορίες αυτές. Η συνολική 
βαθµολογία κάθε υποψήφιου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). 
«+ Ειδικά για την Κατηγορία ΣΤ΄ υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων 
Ανωτέρων Σχολών του Εµπορικού Ναυτικού που είναι ισότιµες µε Σχολές 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, προηγούνται στους πίνακες επιτυχόντων, 
όλων των άλλων υποψηφίων που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π∆397/98)». Η βαθµολογία εξάγεται µέχρι 
χιλιοστού της µονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγείται στη σειρά 
επιτυχίας ο υποψήφιος που έχει µεγαλύτερο γενικό βαθµό στον τελικό τίτλο 
σπουδών. «Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας προηγείται εκείνος που είναι 
έγγαµος µε τα περισσότερα παιδιά και σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας 
προηγείται ο έχων τη µεγαλύτερη ηλικία (Π∆397/98)». Σε περίπτωση και πάλι 
ισοβαθµίας γίνεται κλήρωση από την οικεία Επιτροπή Κατάταξης παρουσία των 
ισοβαθµούντων υποψηφίων. 
γ. Η κατάταξη σε σειρά επιτυχίας των υποψηφίων της Κατηγορίας ∆ γίνεται µε 
βάση το γενικό βαθµό του τελικού τίτλου σπουδών τους. Στη βαθµολογία αυτή 
προστίθενται δύο (2) µονάδες για όσους έχουν Ε ή ∆ κατηγορία επαγγελµατική 
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και δύο (2) µονάδες για κάθε πλήρες εξάµηνο 
προϋπηρεσίας που έχει ο υποψήφιος σε οχήµατα για τα οποία απαιτείται άδεια 
οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και άνω. Η συνολική βαθµολογία για κάθε υποψήφιο 
πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η βαθµολογία εξάγεται µέχρι 
χιλιοστού της µονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγείται στη σειρά 
επιτυχίας ο υποψήφιος που έχει περισσότερη προϋπηρεσία. Σε περίπτωση νέας 
ισοβαθµίας προηγείται αυτός που έχει τη µεγαλύτερη άδεια οδήγησης. Αν και 
πάλι υπάρξει ισοβαθµία προηγείται εκείνος που είναι έγγαµος µε τα περισσότερα 
παιδιά και σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας ο έχων τη µεγαλύτερη ηλικία. Σε 
περίπτωση και πάλι ισοβαθµίας γίνεται κλήρωση από την οικεία Επιτροπή 
Κατάταξης παρουσία των ισοβαθµούντων υποψηφίων. 
δ. Η κατάταξη σε σειρά επιτυχίας των υποψηφίων της Κατηγορίας Ε γίνεται 
χωριστά κατά ειδικότητα µε βάση το γενικό βαθµό του τελικού τίτλου σπουδών 
του Λυκείου ή του πτυχίου της Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής. Η συνολική 
βαθµολογία για κάθε υποψήφιο πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό 
(100). Η βαθµολογία εξάγεται µέχρι χιλιοστού της µονάδας. Σε περίπτωση 
ισοβαθµίας προηγείται σε σειρά επιτυχίας ο υποψήφιος που κατέχει τελικό τίτλο 
σπουδών Λυκείου από αυτόν που κατέχει πτυχίο Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Σχολής. Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας προηγείται εκείνος που έχει 
περισσότερη προϋπηρεσία και σε περίπτωση και νέας ισοβαθµίας προηγείται 
εκείνος που είναι έγγαµος µε τα περισσότερα παιδιά. «+Σε περίπτωση νέας 
ισοβαθµίας προηγείται ο έχων τη µεγαλύτερη ηλικία (Π∆397/98)». Σε περίπτωση 
και νέας ισοβαθµίας γίνεται κλήρωση από την οικεία Επιτροπή Κατάταξης 
παρουσία των ισοβαθµούντων υποψηφίων. 

3. Στους υποψηφίους όλων των κατηγοριών, που έχουν πτυχίο αλεξιπτωτιστή ή 
υποβρύχιου καταστροφέα από τις Ειδικές ∆υνάµεις των Ενόπλων ∆υνάµεων, 
προστίθεται στη βαθµολογία τους επιπλέον µια (1) µονάδα. «Επίσης προστίθεται µία 
(1) µονάδα στους υποψήφιους όλων των κατηγοριών που κατέχουν πτυχίο 
PROFICIENCY για την Αγγλική γλώσσα ή αντίστοιχα πτυχία για τη Γαλλική και 
Γερµανική γλώσσα, για τα οποία χορηγείται επάρκεια προσόντων διδασκαλίας από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Επίσης µία (1) µονάδα προστίθεται 
και στους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. των τµηµάτων φιλολογίας της ηµεδαπής και αλλοδαπής 
των ανωτέρω γλωσσών (Π∆397/98)». Για τους κατέχοντες πτυχία δύο ή περισσοτέρων 
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γλωσσών, ένα µόνο λαµβάνεται υπόψη και βαθµολογείται.«+Στους υποψήφιους σε 
διαγωνισµό που προκηρύσσεται για πόλη της νησιωτικής Ελλάδας προστίθενται στη 
λοιπή βαθµολογία τους και πέντε (5) µονάδες, εφόσον είναι επί ένα (1) έτος µόνιµοι 
κάτοικοι και δηµότες Ο.Τ.Α. του νησιού στο οποίο ανήκει η εν λόγω πόλη και 
προκειµένου για την Κρήτη, του οικείου νοµού. Στους υποψηφίους σε διαγωνισµό που 
προκηρύσσεται για πόλη της λοιπής χώρας, πλην του νοµού Αττικής, προστίθενται στη 
λοιπή βαθµολογία τους και τρεις (3) µονάδες, µε τις ίδιες προϋποθέσεις. «+Ειδικά για 
υποψήφιους σε διαγωνισµό για πόλη αµιγώς νησιωτικού νοµού, που ανήκει σε νησί 
άλλο εκτός εκείνου στο οποίο έχουν µόνιµη κατοικία, κατά τις προϋποθέσεις του 
προηγούµενου εδαφίου, προστίθενται τρεις (3) µονάδες Π∆ 68/99». Η απόδειξη της 
µόνιµης κατοικίας και εγγραφής στα δηµοτολόγια του οικείου ∆ήµου, γίνεται µε 
πιστοποιητικό του ∆ήµου ή Κοινότητας ή του Αστυνοµικού Τµήµατος της περιοχής, 
εφόσον δεν προκύπτει από τα στοιχεία της ταυτότητας του υποψηφίου «+(Π∆ 150/98), 
(Π∆397/98)» . 
4. Η προϋπηρεσία των υποψηφίων, προκειµένου να βαθµολογηθεί, πρέπει να 
βεβαιώνεται από το Ταµείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών, για όσους είναι ασφαλισµένοι σε 
αυτό και για όσους είναι ασφαλισµένοι στο Ι.Κ.Α., µε βεβαίωση της αρµόδιας κατά τόπο 
Επιθεώρησης Εργασίας, που πιστοποιείται το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο 
υποψήφιος εργάστηκε ως επαγγελµατίας οδηγός µε άδεια Γ΄ κατηγορίας και άνω και 
παράλληλη προσκοµιδή αντιγράφου του βιβλιαρίου του Ι.Κ.Α. για το αντίστοιχο χρονικό 
διάστηµα. «+ Στις περιπτώσεις προϋπηρεσιών που βεβαιώνονται µε προσκόµιση 
βιβλιαρίου ενσήµων του Ι.Κ.Α., 150 ένσηµα λογίζονται ως πλήρης εξάµηνη 
προϋπηρεσία (Π∆397/98)». 

«Άρθρο 5 
 

1. Στους διαγωνισµούς για κατάταξη δοκίµων πυροσβεστών περισσότερων των 
διακοσίων (200), µέχρι δέκα (10) θέσεις προκηρύσσονται και καλύπτονται από 
υποψηφίους αθλητές του κατωτέρω επιπέδου, οι οποίοι είναι κάτοχοι τελικού τίτλου 
σπουδών τουλάχιστον ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης έχουν τα προσόντα και τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους λοιπούς υποψήφιους δόκιµους πυροσβέστες, 
εκτός από το ύψος, στηθική περίµετρο και το όριο ηλικίας, που γι’ αυτούς ορίζεται µέχρι 
και το 30ο έτος για όσους έχουν απολυτήριο τίτλο Λυκείου και το 32ο για τους 
πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Για τους υποψηφίους αυτούς συντάσσεται ξεχωριστός 
πίνακας επιτυχόντων. Σε περίπτωση που αυτοί υπερβαίνουν τον ως άνω αριθµό η 
σειρά επιτυχίας τους καθορίζεται ως εξής: Προηγούνται οι Ολυµπιονίκες που κατέλαβαν 
1η µέχρι 8η θέση και ακολουθούν, µέχρι και την 6η θέση, οι Παγκόσµιοι Πρωταθλητές 
που προηγούνται έναντι των Πρωταθλητών Ευρώπης σε περίπτωση επιτυχίας της ίδιας 
θέσης, διαφορετικά λαµβάνεται υπόψη η µεταξύ τους σειρά επιτυχίας ανεξαρτήτως του 
επιπέδου διοργάνωσης. Έπονται κατά σειρά οι καταρρίπτοντες έναντι των 
ισοφαριζόντων παγκόσµια επίδοση και στη συνέχεια οι καταρρίπτοντες έναντι αυτών 
που ισοφάρισαν Πανευρωπαϊκή επίδοση. Η ως άνω σειρά και τα ίδια κριτήρια ισχύουν 
και για τους νέους και νεανίδες, οι οποίοι έπονται των ανδρών - γυναικών και 
ακολουθούν κατά σειρά οι επιτυγχάνοντες 1η µέχρι 3η θέση σε Μεσογειακούς και 
ακολούθως σε Βαλκανικούς αγώνες ή αγώνες Πανεπιστηµιάδας, οι καταρρίπτοντες και 
στη συνέχεια οι ισοφαρίζοντες Πανελλήνια επίδοση και τέλος οι κατακτώντες 1η θέση σε 
πανελλήνιο πρωτάθληµα. Σε ό,τι αφορά τους αθλητές στίβου µε τις ίδιες διακρίσεις 
προηγούνται αυτοί που πέτυχαν αυτές σε ανοιχτό έναντι του κλειστού.  
Όταν οι ως άνω αθλητές έχουν επιτύχει την ίδια θέση σε αγώνες του αυτού επιπέδου, 
προηγείται αυτός που είναι έγγαµος µε τα περισσότερα παιδιά και σε περίπτωση που 
έχουν τον αυτόν αριθµό τέκνων, προηγείται ο έχων τη µεγαλύτερη ηλικία. 
2. Σε καµία περίπτωση δεν κατατάσσονται περισσότεροι των δύο (2) αθλητών ανά 
άθληµα Ολυµπιακών αγώνων (Π∆397/98)». 
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Άρθρο 6 
Πίνακες επιτυχόντων - Εξετάσεις 

 
1. Μετά το τέλος των διαδικασιών του άρθρου 4 του παρόντος διατάγµατος, οι 
Επιτροπές Κατάταξης συντάσσουν πίνακες επιτυχόντων των υποψηφίων µε σειρά 
επιτυχίας κατά φύλο, κατηγορία και πόλη, στους οποίους φαίνονται αναλυτικά οι 
βαθµολογίες και το σύνολο των µορίων τους. Οι πίνακες αυτοί υπογράφονται από τα 
µέλη της οικείας Επιτροπής Κατάταξης και υποβάλλονται µε µέριµνα του Προέδρου της 
µαζί µε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στο αρµόδιο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης 
Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος. Παράλληλα τοιχοκολλούνται 
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για την οποία διενεργήθηκε ο διαγωνισµός και κάθε 
υποψήφιος που αναγράφεται στον πίνακα επιτυχόντων µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την τοιχοκόλληση, επιτρέπεται να υποβάλει αίτηση 
διόρθωσης στον τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία για τα στοιχεία εκείνα του πίνακα τα 
οποία δεν του έχουν υπολογισθεί ορθά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται υπηρεσιακά στον 
Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος, ο οποίος µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη λήξη 
της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου προβαίνει στην εξέταση βασιµότητας 
αυτών και αν απαιτείται ενεργεί τις διορθωτικές πράξεις γνωστοποιώντας στον 
ενδιαφερόµενο και θιγόµενο την απόφασή του. 
2. Από τους ανωτέρω πίνακες επιτυχόντων αριθµός υποψηφίων ίσος µε τον αριθµό των 
προκηρυχθεισών θέσεων καλείται από το αρµόδιο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού 
του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος για να υποβληθεί σε αθλητικές δοκιµασίες, 
προκειµένου να εξακριβωθούν οι σωµατικές δυνατότητες και η αντοχή τους. Οι 
εξετάσεις αυτές διενεργούνται στην Αθήνα, από τριµελείς Επιτροπές Εξέτασης 
Αθλητικών ∆οκιµασιών µια για κάθε αγώνισµα. Οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται µε 
απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος και αποτελούνται από δύο (2) 
Αξιωµατικούς Γενικών Υπηρεσιών του Σώµατος και έναν (1) καθηγητή Σωµατικής 
Αγωγής, που προτείνεται από τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 
Νοµαρχίας Αθηνών. Ως γραµµατέας κάθε Επιτροπής ορίζεται µε την ίδια απόφαση 
κατάλληλος βαθµοφόρος του Σώµατος. Για τον έλεγχο της αθλητικής τους επίδοσης οι 
υποψήφιοι υποβάλλονται στα εξής αγωνίσµατα  

α. Άλµα σε µήκος τουλάχιστον 3,5 µ. για τους άνδρες και 2,5 µ. για τις γυναίκες 
(τρεις προσπάθειες).  
β. Άλµα σε ύψος τουλάχιστον 1 µ. για τους άνδρες και 0,80 µ. για τις γυναίκες 
(τρεις προσπάθειες). 
γ. ∆ρόµος 1.000 µ. για τους άνδρες και 800 µ. για τις γυναίκες σε χρόνο 
τουλάχιστον 4΄ και 30΄΄ (µία προσπάθεια) (Π∆397/98)». 
δ. Βάδισµα χωρίς υποδήµατα και µε τρεις (3) υποχρεωτικές στάσεις σε δοκό 
µήκους δέκα (10) µέτρων και πλάτους οκτώ (8) εκατοστών, η οποία απέχει από το 
έδαφος ένα (1) µέτρο (µια προσπάθεια). 

Υποψήφιοι που δεν µπορούν να ανταποκριθούν σε µια από τις παραπάνω δοκιµασίες, 
κρίνονται ως µη ικανοί και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών µε 
πρακτικό της οικείας Επιτροπής Εξέτασης Αθλητικών ∆οκιµασιών , που τοιχοκολλάται 
στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος και κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους και 
στο αρµόδιο τµήµα της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού αυτού. Εάν κατά το χρόνο της 
εξέτασης υποψήφιου στις αθλητικές δοκιµασίες παρουσιαστεί κώλυµα εξέτασής του, η 
οικεία Επιτροπή Εξέτασης Αθλητικών ∆οκιµασιών δύναται να αναβάλει για µια µόνο 
φορά την εξέταση σε άλλο χρόνο, όχι όµως πέραν του καθοριζόµενου για τη διενέργεια 
αυτών των εξετάσεων χρόνο. 
3. «Οι υποψήφιοι που κλήθηκαν να υποβληθούν σε αθλητικές δοκιµασίες, 
παραλαµβάνουν δελτίο υγειονοµικής εξέτασης, στο οποίο επικολλάται φωτογραφία του 
υποψηφίου, προκειµένου να µεταβούν σε κρατικό νοσοκοµείο και υποβληθούν στις 
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υγειονοµικές εξετάσεις που αναφέρονται σ’ αυτό, στην οικεία στήλη του οποίου, ο 
αρµόδιος ιατρός γνωµατεύει τα αποτελέσµατα, θέτοντας την υπογραφή και τη σφραγίδα 
του, από δε τη γραµµατεία του νοσοκοµείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των 
γνωµατευόντων ιατρών. Οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται µέχρι την ορισθείσα για το 
σκοπό αυτό ηµεροµηνία, και 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 την κατάταξη στις Παραγωγικές Σχολές του Στρατεύµατος. Η Επιτροπή 
δύναται να παραγγέλλει την επανεξέταση κάποιου υποψηφίου, εφόσον κρίνει τούτο 
σκόπιµο ή προκύπτουν αµφιβολίες. Όσοι σε οποιοδήποτε στάδιο κριθούν, µε απόφαση 
της ανωτέρω Υγειονοµικής Επιτροπής, που τοιχοκολλάται στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού 
Σώµατος και κοινοποιείται στους ενδιαφεροµένους υποψηφίους και στο αρµόδιο Τµήµα 
της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού αυτού, υγειονοµικά ακατάλληλοι, αποκλείονται των 
περαιτέρω διαδικασιών (Π∆397/98)». 
4. Για την κάλυψη των θέσεων των αποτυχόντων στις αθλητικές δοκιµασίες και στις 
υγειονοµικές εξετάσεις, για τις οποίες δεν προβλέπεται δεύτερος βαθµός επανεξέτασής 
τους, καλούνται µέχρι να συµπληρωθεί ο απαιτούµενος αριθµός από τους πίνακες 
επιτυχόντων κατά σειρά ισάριθµοι υποψήφιοι, οι οποίοι υποβάλλονται σ’ αυτές. 
5. Η διαδικασία των προηγούµενων παρ. 2 - 4 του άρθρου αυτού εφαρµόζεται και στην 
περίπτωση που αποφασίζεται νέα κατάταξη από τους ήδη ισχύοντες πίνακες 
επιτυχόντων. 

 
Άρθρο 7  

Κύρωση, Ισχύς Πινάκων - Κατάταξη - Ορκωµοσία 
 

1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος µετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και 
διαδικασιών του προηγούµενου άρθρου, µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, κυρώνει τους πίνακες επιτυχόντων. ΄Έκαστος των 
πινάκων επιτυχόντων ισχύει για ένα (1) έτος από τη δηµοσίευσή του. Με απόφαση του 
Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης, που δηµοσιεύεται στην ως άνω Εφηµερίδα, δύναται να 
καταργηθεί ή παραταθεί µέχρι ένα (1) έτος η ισχύς των πινάκων επιτυχόντων. 
2. Μετά τη δηµοσίευση των κυρωθέντων πινάκων επιτυχόντων, ο Υπουργός ∆ηµόσιας 
Τάξης, µε απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης , 
κατατάσσει στο Πυροσβεστικό Σώµα ονοµαστικά και σύµφωνα µε τη σειρά επιτυχίας 
τους κατά κατηγορία και πόλη τον απαιτούµενο αριθµό επιτυχόντων. 
3. Αν σε µια πόλη ο αριθµός των επιτυχόντων είναι µικρότερος των προκηρυχθεισών 
θέσεων, καλούνται για συµπλήρωση των θέσεων αυτών ισάριθµοι επιτυχόντες της ίδιας 
κατηγορίας από την πλησιέστερη πόλη, εφόσον το επιθυµούν και αν και πάλι δεν 
καλυφθεί ο αριθµός των θέσεων, λόγω απροθυµίας των κληθέντων , καλείται από 
επιτυχόντες της ίδιας πόλης ανάλογος αριθµός µέχρι εξαντλήσεως του σχετικού πίνακα 
επιτυχόντων. Αν και πάλι δεν καλυφθεί ο αριθµός , συνεχίζεται η ίδια διαδικασία από 
την αµέσως πλησιέστερη προς την πόλη για την οποία διενεργήθηκε ο διαγωνισµός και 
ούτω καθ’ εξής µέχρι να συµπληρωθούν όλες οι θέσεις. 
4. Για τον υπολογισµό του αριθµού των επιτυχόντων που καλούνται για κατάταξη και ο 
οποίος δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των κενών οργανικών θέσεων Πυροσβεστικού 
Προσωπικού που προκηρύχθηκαν , λαµβάνονται υπόψη κατά φύλο, πόλη και 
Κατηγορία και οι εκάστοτε ισχύουσες ευεργετικές διατάξεις, όπως περί πολυτέκνων, 
Εθελοντών Πυροσβεστών, οι οποίες ρητά ορίζονται κάθε φορά στην προκήρυξη του 
διαγωνισµού. Εάν το προβλεπόµενο από τις ισχύουσες ευεργετικές διατάξεις ποσοστό 
δεν καλυφθεί, ο αριθµός που υπολείπεται συµπληρώνεται από υποψήφιους που δεν 
εµπίπτουν σ’ αυτές. «+Κατά τον καθορισµό του αριθµού που αντιστοιχεί σε κάθε µία 
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από τις ευεργετικές διατάξεις, δεν λαµβάνονται υπόψη τα κλασµατικά υπόλοιπα 
(Π∆397/98)». 
5. Οι κατατασσόµενοι καλούνται να παρουσιασθούν στην Πυροσβεστική Ακαδηµία, 
όπου δίδουν τον όρκο του ∆ηµόσιου Υπάλληλου ενώπιον του ∆ιοικητή αυτής και στη 
συνέχεια αρχίζουν την προβλεπόµενη εκπαίδευσή τους. ΄Όσοι δεν παρουσιασθούν την 
ηµεροµηνία που ορίζεται για κατάταξη, θεωρούνται αυτοδίκαια ότι παραιτούνται του 
δικαιώµατος κατάταξής τους στο Πυροσβεστικό Σώµα, εκτός αν η µη έγκαιρη 
προσέλευσή τους οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας. Το δικαιολογηµένο ή 
αδικαιολόγητο της καθυστέρησης κρίνεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού 
Σώµατος. Καθυστέρηση για λόγους ανώτερης βίας δεν µπορεί να διαρκέσει 
περισσότερο από είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία προς κατάταξη. 
6. 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 στην παρ. 9, συµπληρώνονται µε 
πρόσκληση ισάριθµων υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας από τους οικείους πίνακες. 
7. Οι κατατασσόµενοι πριν την ορκωµοσία τους είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 

α. Την αστυνοµική τους ταυτότητα 
β. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α 
γ. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν διώκονται  
δ. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου 
ε. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. 
στ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που πιστοποιεί τα προσόντα των υποψηφίων µε 

βάση τα οποία έγινε η κατάταξή τους στους πίνακες επιτυχόντων (Π∆397/98)». Τα υπό 
στοιχεία (β), (γ) και (δ) δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί µέσα στο τελευταίο 
τρίµηνο πριν την ηµεροµηνία κατάταξης. 
8. Το αρµόδιο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού 
Σώµατος ελέγχει υποχρεωτικά µε έγγραφό του προς τις εκδούσες Αρχές, την 
εγκυρότητα των δικαιολογητικών, στα οποία στηρίχθηκε η βαθµολογία των 
κατατασσόµενων. ΄Όσων τα δικαιολογητικά αποδεικνύονται ότι δεν είναι έγκυρα, 
θεωρούνται αποτυχόντες και εκτός των ποινικών ευθυνών τους διαγράφονται από τους 
κυρωθέντες πίνακες επιτυχόντων και ανακαλείται η πράξη κατάταξής τους. 
∆όκιµοι Πυροσβέστες, οι οποίοι εισήλθαν στην Πυροσβεστική Ακαδηµία µε ψευδή, 
νοθευµένα ή ανακριβή δικαιολογητικά, εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχουν, 
αποβάλλονται οποτεδήποτε από αυτήν, µε απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού 
Σώµατος, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού Πυροσβεστικής 
Ακαδηµίας. Επίσης οι ∆όκιµοι Πυροσβέστες κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στην 
Πυροσβεστική Ακαδηµία αποβάλλονται οποτεδήποτε από αυτήν, µε απόφαση του 
Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 
Κανονισµού αυτής, αν απολέσουν κάποιο από τα προς κατάταξη προσόντα, εκτός του 
ορίου ηλικίας ή διαπιστωθεί έλλειψη αυτού ή για πειθαρχικούς λόγους, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στον Κανονισµό της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας. 

 
Άρθρο 8  

Καταστροφή δικαιολογητικών 
 
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατάχθηκαν, διατηρούνται στο Αρχείο του 
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος για όσο διάστηµα έχουν ισχύ οι κυρωµένοι πίνακες 
και µετά καταστρέφονται, σύµφωνα 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». (Όπως το Κεφάλαιο Α΄ αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 1 του Π.∆.240/1997 και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα)  
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Ρύθµιση που έγινε µε το Π∆ 397/98  

«Άρθρο 2 
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Για µια διετία από τη δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος το όριο ηλικίας για 
συµµετοχή σε διαγωνισµό για κατάταξη δοκίµων πυροσβεστών όσων έχουν 
προσληφθεί για δύο (2) τουλάχιστον φορές ως εποχικοί υπάλληλοι για τη 
δασοπυρόσβεση στη ∆ασική Υπηρεσία ή το Πυροσβεστικό Σώµα αυξάνεται όσο και η 
προϋπηρεσία τους στις Υπηρεσίες αυτές όχι όµως πέραν του 32ου έτους. 
2. Μόνο για τον πρώτο µετά τη δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος διαγωνισµό για 
κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώµα δοκίµων πυροσβεστών, στη συνολική βαθµολογία 
των υποψηφίων, που είχαν προσληφθεί από τη ∆ασική Υπηρεσία ή το Πυροσβεστικό 
Σώµα µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου, τουλάχιστον επί δύο αντιπυρικές 
περιόδους για τη δασοπυρόσβεση και : 

α. είχαν χρησιµοποιηθεί, ως προσωπικό αεροµεταφεροµένων δυνάµεων ή 
β. είχαν παρακολουθήσει εκπαιδευτικό σεµινάριο αντιπυρικής προστασίας των 
Ειδικών ∆υνάµεων ∆ασοπυρόσβεσης, που διενεργήθηκε το 1996 από τη Γενική 
Γραµµατεία ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος σε συνεργασία µε το ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε., ή 
γ. κατέχουν πτυχίο Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) κατεύθυνσης 
∆ασοπροστασίας, προστίθενται αντίστοιχα 2, 1 και 1 µονάδες. Το προβλεπόµενο 
από τον κανονισµό κατάταξης δοκίµων πυροσβεστών ανώτατο όριο ηλικίας ορίζεται 
γι’ αυτούς, στο 32ο. 

3. Για µια διετία από τη δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος στη συνολική 
βαθµολογία των υποψηφίων για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώµα ως ∆οκίµων 
Πυροσβεστών για την Κατηγορία Β΄, πτυχιούχων Τεχνολόγων ∆ασοπονίας, που έχουν 
αποδεδειγµένα προϋπηρεσία στη ∆ασική Υπηρεσία στον Τοµέα αντιπυρικής 
προστασίας δασών τουλάχιστον για µία (1) αντιπυρική περίοδο προστίθεται µία (1) 
µονάδα και το προβλεπόµενο από τον Κανονισµό Κατάταξης ∆οκίµων Πυροσβεστών 
ανώτατο όριο ηλικίας ορίζεται στο 32ο.» 
 

Ρύθµιση που έγινε µε την παρ.2 του άρθρου 1 του Π∆ 68/99  
2. Το δικαίωµα κάλυψης κενών οργανικών θέσεων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
πριν την προκήρυξη διαγωνισµού, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.2 του 
άρθρου 2 του Κεφ.Α΄ του Π.∆.170/1996 (Α΄131), όπως το Κεφάλαιο αυτό 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Π.∆.240/1997 (Α΄177) και τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 1 περ.1 του Π.∆.150/1998 (Α΄113) έχουν, για µία µόνο πόλη, που θα δηλώσουν 
άπαξ, ως πόλη συµφερόντων τους, κατά τα ισχύοντα στον Κανονισµό Μεταθέσεων του 
πυροσβεστικού προσωπικού από την οποία δεν µετατίθενται πλέον και οι 
πυροσβεστικοί υπάλληλοι Γενικών Υπηρεσιών των εκπαιδευτικών σειρών 62ης µέχρι και 
65ης. Προκειµένου για τη σειρά τοποθέτησής τους στις Υπηρεσίες που επιθυµούν να 
υπηρετήσουν αυτοί, έπονται των συναδέλφων τους που έχουν καταταγεί στο 
Πυροσβεστικό Σώµα σε χρόνο προγενέστερο από αυτούς και µεταξύ τους ισχύει η 
σειρά αρχαιότητάς τους, που είχαν κατά την έξοδό τους από τη Σχολή Πυροσβεστών. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 9 

Μεταθέσεις 
 
Οι µεταθέσεις των πυροσβεστικών υπαλλήλων διενεργούνται στις εξής περιπτώσεις: 
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α. Για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων. 
β. Λόγω συµπλήρωσης ορισµένου χρόνου σε Υπηρεσία. 
γ. Για λόγους υγείας. 
δ. Λόγω σπουδών. 
ε. Λόγω καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου. 
στ. Λόγω συνυπηρέτησης ή κατόπιν αιτήσεων αµοιβαίας µετάθεσης. 
ζ. Λόγω δυσµενούς κρίσεως. 
η. Λόγω προαγωγής του υπαλλήλου. 
 

Άρθρο 10 
Τοποθετήσεις - µεταθέσεις για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων 

 
Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι τοποθετούνται και µετατίθενται σε οργανικές θέσεις του 
βαθµού τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι µπορούν να 
υπηρετήσουν µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης για 
τους Αξιωµατικούς ή του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος για τους Πυρονόµους και 
Υπαξιωµατικούς αποφοίτους Παραγωγικής Σχολής κατά περίπτωση, σε οργανικές 
θέσεις κατώτερες του βαθµού τους, εφόσον µε τις συγκεκριµένες τοποθετήσεις ή 
µεταθέσεις εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συµφέρον, µε τον περιορισµό ότι, οι 
Αξιωµατικοί επιτρέπεται να υπηρετούν σε θέση που προβλέπεται για τον προηγούµενο 
βαθµό τους, µόνο όταν άλλος συνάδελφός τους του βαθµού αυτού δεν επιθυµεί να 
υπηρετήσει στη θέση αυτή και εφόσον οι ίδιοι το επιθυµούν. 
 

Άρθρο 11 
Μεταθέσεις λόγω συµπλήρωσης ορισµένου χρόνου σε Υπηρεσία. 

 
1. Η συνολική υπηρετούσα δύναµη σε προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος 
κατανέµεται, το ∆εκέµβριο εκάστου έτους, στις λειτουργούσες Υπηρεσίες αυτού µε 
απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης µε υποχρεωτική πρόβλεψη όµοιας δύναµης 
σε όµοιας Τάξης ανεξάρτητους Σταθµούς, τόσο στο σύνολο όσο και κατά βαθµούς 
στους αξιωµατικούς και µε την υποχρέωση για τους υπαλλήλους από το βαθµό του 
Πυρονόµου και κάτω όπως στις µάχιµες Υπηρεσίες τουλάχιστον το 1/5 και το 1/3 της 
δύναµης να είναι αντίστοιχα απόφοιτοι παραγωγικής Σχολής και οδηγοί πυροσβεστικών 
οχηµάτων.(Π∆33/97). Με βάση την κατανοµή αυτή διενεργούνται οι µεταθέσεις του 
προσωπικού για την κάλυψη των κενών θέσεων των Υπηρεσιών. Οι υπάλληλοι Ειδικών 
Υπηρεσιών κατανέµονται και υπηρετούν µόνο στις αντίστοιχες της ειδικότητάς τους 
Υπηρεσίες. Τυχόν υπεράριθµοι υπάλληλοι µετατίθενται υποχρεωτικά ως εξής : 
Προηγούνται όσοι έχουν συµπληρώσει το χρόνο της παραγράφου 3 του παρόντος στην 
πόλη που υπηρετούν, απ’ αυτούς δε προτιµούνται όσοι δεν έχουν δηλώσει την πόλη 
αυτή ως πόλη συµφερόντων. Αν πρόκειται να µετατεθούν ως υπεράριθµοι αυτοί που 
έχουν συµπληρώσει το χρόνο της παραγράφου 3 του παρόντος και προκύπτει ανάγκη 
να γίνει επιλογή µεταξύ αυτών που έχουν δηλώσει την πόλη αυτή ως πόλη 
συµφερόντων ή µεταξύ αυτών που δεν έχουν δηλώσει την πόλη αυτή ως πόλη 
συµφερόντων, τότε η επιλογή και στις δύο περιπτώσεις γίνεται µε βάση τα λιγότερα 
µόρια που διαθέτουν. Αν υπάρχουν υπεράριθµοι που δεν έχουν συµπληρώσει το χρόνο 
της παραγράφου 3 του παρόντος, τότε µετατίθενται οι υπάλληλοι που έχουν τα λιγότερα 
µόρια, µε την προϋπόθεση ότι συµπληρώνουν διετία µέχρι 31 Αυγούστου του έτους 
µεταθέσεων στην πόλη που υπηρετούν, προτιµούµενων αυτών που δεν έχουν δηλώσει 
την πόλη αυτή ως πόλη συµφερόντων. 
2. Οι υπηρετούντες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ∆ιατάγµατος πυροσβεστικοί 
υπάλληλοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση προτίµησης της πόλης στην οποία 
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επιθυµούν να υπηρετήσουν και η οποία λογίζεται, για την εφαρµογή των διατάξεων του 
παρόντος ∆ιατάγµατος, ως πόλη συµφερόντων τους. Ως πόλη συµφερόντων ο 
υπάλληλος δύναται να επιλέξει:  

α. Την πόλη γέννησής του, εφόσον σ' αυτή εδρεύει Πυροσβεστική Υπηρεσία ή την 
πλησιέστερη προς τον τόπο γέννησής του πόλη στην οποία εδρεύει Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. 
β. Την πόλη στην οποία υπηρετεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος και  
γ. Την πόλη στην οποία έχει ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή η σύζυγός τους, του 
γεγονότος αποδεικνυοµένου µε δηµόσια έγγραφα. 

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις α και γ οι υπάλληλοι Ειδικών Υπηρεσιών µπορούν να 
δηλώσουν την πλησιέστερη στον τόπο γέννησης ή κατοικίας τους πόλη όπου λειτουργεί 
αντίστοιχη Ειδική Υπηρεσία. Αν ο υπάλληλος δηλώσει διαφορετική πόλη συµφερόντων 
από τις ανωτέρω περιπτώσεις οφείλει µε αναφορά του να αιτιολογήσει επαρκώς την 
επιλογή του αυτή. Η αναφορά αυτή εισάγεται στο αρµόδιο Συµβούλιο Μεταθέσεων, το 
οποίο εξετάζει τη βασιµότητα ή µη των λόγων. Εάν το Συµβούλιο κρίνει επαρκείς τους 
προτεινόµενους λόγους, µε απόφασή του, που γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο, 
εγκρίνει την πόλη που επέλεξε ο υπάλληλος, ως πόλη συµφερόντων του. Σε 
διαφορετική περίπτωση ο υπάλληλος υποχρεούται να επιλέξει µία από τις πόλεις που 
αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις.  
∆ηλώσεις που έχουν υποβληθεί για το σκοπό αυτό εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον 
δεν υποβληθούν νέες. «Αλλαγή της πόλης συµφερόντων για µία από τις περιπτώσεις 
του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής επιτρέπεται ύστερα από αίτηση του 
υπαλλήλου, µόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. Έναρξη λειτουργίας. 
β. Γάµου υπαλλήλου. 
γ. Λύση του γάµου. 
δ. Θανάτου συζύγου. 
ε. Προκειµένου για Επιπυραγούς όταν προάγονται στο βαθµό αυτό και στην πόλη 
που έχουν δηλώσει, ως πόλη συµφερόντων τους δεν προβλέπεται θέση του 
βαθµού τους. 
στ. Απόκτηση πρώτης κατοικίας από υπάλληλο ή σύζυγο σε διαφορετική πόλη. - 

Ως πόλη, για τις περιπτώσεις αυτές, (α-ε) νοείται η περιοχή δικαιοδοσίας της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π∆ 150/98)».  
Αλλαγή πόλης συµφερόντων γίνεται µόνο ύστερα από οµόφωνη απόφαση του οικείου 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου Μεταθέσεων. Οι αιτήσεις για αλλαγή τόπου συµφερόντων 
οποτεδήποτε και αν έχουν υποβληθεί εξετάζονται από 1/9 έως 1/12 εκάστου έτους. «+ 
Οι ∆όκιµοι Ανθυποπυραγοί, που κατατάσσονται στην οικεία Σχολή, σύµφωνα µε το 
άρθρο 1 του Π.∆.365/1990 (Α΄195), ή εισάγονται σε αυτή µε εξετάσεις και προέρχονται 
από πυροσβέστες που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώµα, σύµφωνα µε το 
Κεφάλαιο Α΄ του Π.∆.170/1996, όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 1 του 
Π.∆.240/1997 (Α΄177), στην αρχή του τελευταίου εκπαιδευτικού έτους σπουδών τους 
δηλώνουν πόλη συµφερόντων τους για την εφαρµογή του κανονισµού µεταθέσεων και 
λαµβάνουν τα προβλεπόµενα από αυτόν µόρια (Π∆ 150/98)». 
3. Επιπυραγοί που συµπληρώνουν τέσσερα (4) συνεχή έτη και οι νεώτεροί τους στο 
βαθµό αξιωµατικοί έξι (6) συνεχή έτη καθώς και Πυρονόµοι, Υπαξιωµατικοί και 
Πυροσβέστες που συµπληρώνουν οκτώ (8) συνεχή έτη παραµονής σε πόλη έδρα 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας µετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις 
άλλων υπαλλήλων που έχουν την πόλη αυτή ως πόλη συµφερόντων τους και 
επιθυµούν να υπηρετήσουν στην ίδια πόλη, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο αυτό. Κατά την εφαρµογή της διάταξης αυτής, εάν υπάρχουν 
περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν συµπληρώσει τα ανωτέρω έτη παραµονής σε 
κάποια πόλη από τους επιθυµούντες να µετατεθούν στην πόλη αυτή, τότε µετατίθενται 
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εκείνοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα µόρια, σύµφωνα µε τον υπολογισµό του άρθρου 18 
του παρόντος +’’ και δεν έχουν δηλώσει την πόλη στην οποία υπηρετούν ως πόλη 
συµφερόντων (Π∆33/97) ’’. ’’Μεταθέσεις από και προς τον τόπο συµφερόντων του 
υπαλλήλου για πόλη ή από πόλη που απέχει λιγότερο από 50 χιλιόµετρα καθώς και 
µεταθέσεις για οπουδήποτε, εφ΄ όσον αυτές διήρκεσαν λιγότερο από έξι (6) µήνες και ο 
υπάλληλος επέστρεψε στον τόπο των συµφερόντων του, δεν διακόπτουν τον χρόνο του 
πρώτου εδαφίου της παρούσας (Π∆33/97) ’’. « +Ειδικά για Αξιωµατικούς, που έχουν 
συµπληρώσει τον προβλεπόµενο από την παράγραφο αυτή χρόνο σε πόλη που δεν 
την έχουν ως πόλη συµφερόντων τους µετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν 
αιτήσεις οµοιοβάθµων τους, που επιθυµούν να υπηρετήσουν σε αυτήν και έχουν πόλη 
συµφερόντων στον ίδιο ή όµορους νοµούς (Π∆ 150/98)». 
4. Εφόσον υπάρχουν σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες κενές θέσεις, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι θέσεις αυτές καταλαµβάνονται από 
υπαλλήλους που έχουν υποβάλλει αίτηση µετάθεσης για την Υπηρεσία αυτή, ανάλογα 
µε τα µόρια που συγκεντρώνουν, προηγούνται δε πάντοτε όσοι έχουν πόλη 
συµφερόντων τους την πόλη στην οποία επιθυµούν να µετατεθούν (Π∆ 239/97) »’. Σε 
περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υπάλληλοι έχουν τον αυτό αριθµό µορίων 
µετατίθενται οι αρχαιότεροι απ' αυτούς.  
5. Αιτήσεις µεταθέσεων έχουν δικαίωµα να υποβάλουν όσοι υπάλληλοι έχουν 
τουλάχιστον διετία σε πόλη έδρα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ανεξαρτήτως αν 
υπάρχουν κενές θέσεις και όσοι υπηρετούν τουλάχιστον επί ένα (1) χρόνο σε πόλη 
έδρα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και επιθυµούν µετάθεση στην πόλη συµφερόντων 
τους. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που συµπληρώνουν τον προβλεπόµενο από την 
παρ.3 του παρόντος άρθρου χρόνο παραµονής σε πόλη έδρα Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, µπορούν, εφόσον επιθυµούν, να υποβάλουν αίτηση µετάθεσης, για 
Υπηρεσίες, που εµφανίζουν κενές θέσεις προσωπικού. Τα αρµόδια Υπηρεσιακά 
Συµβούλια Μεταθέσεων εξετάζουν αυτές µετά από τις προβλεπόµενες από το άρθρο 
αυτό λοιπές αιτήσεις, άλλως η Υπηρεσία µπορεί να τους µεταθέσει σε οποιαδήποτε 
άλλη πόλη που υπάρχουν ανάγκες σε προσωπικό, µε βάση τα µόρια που διαθέτουν, 
των εχόντων τα λιγότερα µόρια µετατιθεµένων στις πιο αποµακρυσµένες Υπηρεσίες 
(Π∆ 150/98). Οι µετατιθέµενοι κατά τον τρόπο αυτό υπάλληλοι έχουν δικαίωµα 
µετάθεσης για άλλη πόλη µετά την πάροδο διετίας. 
6. Αξιωµατικοί του Πυροσβεστικού Σώµατος, Πυρονόµοι, Υπαξιωµατικοί και 
Πυροσβέστες µετά τη συµπλήρωση ενός έτους παραµονής σε Υπηρεσίες των 
Περιφερειακών ∆ιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου 
Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων εκτός της Λευκάδας µετατίθενται υποχρεωτικά, κατά την 
περίοδο των τακτικών µεταθέσεων στην πόλη των συµφερόντων τους ή σε άλλη πόλη 
προτίµησής τους εφόσον συγκεντρώνουν τον ανάλογο αριθµό µορίων. Η ρύθµιση αυτή 
δεν έχει εφαρµογή για τους υπαλλήλους που δεν επιθυµούν τη µετάθεσή τους. Για τη 
συµπλήρωση του ανωτέρω χρόνου δεν υπολογίζεται ο χρόνος αργίας και η απουσία 
λόγω αναρρωτικών αδειών και ελευθερίας γιατρού αθροιστικά πέραν του ενός (1) 
µηνός. Εάν κατά τη διάρκεια του έτους αυτού υπάλληλος φοιτήσει στο Τµήµα 
Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας ή σε σχολεία και κέντρα της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής ύστερα από επιθυµία του ή απόσπαση µε αίτησή του ο χρόνος 
αυτός δεν υπολογίζεται για τη συµπλήρωση του έτους. 
7. Πυροσβεστικοί υπάλληλοι που έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν περισσότερο από 
ένα έτος στις Υπηρεσίες της προηγούµενης παραγράφου, δεν µετατίθενται για δεύτερη 
φορά σ' οποιαδήποτε εκ των Υπηρεσιών αυτών, εφόσον οµοιόβαθµοι ή νεότεροί τους 
δεν έχουν υπηρετήσει στις Υπηρεσίες αυτές. Η ρύθµιση αυτή δεν ισχύει στην 
περίπτωση που οι ίδιοι επιθυµούν τη µετάθεση. 
8. Ο χρόνος των αποσπάσεων για υπηρεσιακούς λόγους του Υπαλλήλου αφαιρείται για 
τον υπολογισµό του χρόνου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Ο χρόνος των 
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αποσπάσεων που έγιναν µε αίτηση του Υπαλλήλου, ανεξάρτητα από τη διάρκειά τους, 
δεν αφαιρείται από τον υπολογισµό του χρόνου της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου καθώς και για τον υπολογισµό του χρόνου συµπλήρωσης διετίας, όπου αυτή 
απαιτείται από τον παρόντα κανονισµό. 
 

Άρθρο 12 
Μεταθέσεις για λόγους υγείας 

 
1. Οι µεταθέσεις για λόγους υγείας διενεργούνται µετά από αίτηση του υπαλλήλου, όταν 
ο ίδιος ή µέλος της οικογένειάς του, πάσχει από δυσίατο νόσηµα και αποδεδειγµένα 
στον τόπο όπου υπηρετεί ο υπάλληλος δεν υπάρχει η αναγκαία υγειονοµική και 
νοσοκοµειακή υποδοµή για την αντιµετώπιση του νοσήµατος και για πόλη όπου 
υπάρχει η υποδοµή αυτή. Το δυσίατο του νοσήµατος και η αδυναµία αντιµετώπισής του 
στην πόλη όπου υπηρετεί ο υπάλληλος πιστοποιείται από την Ανωτάτη Υγειονοµική 
Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώµατος για τους υπαλλήλους και µε την προσκόµιση 
βεβαίωσης Κρατικού Νοσοκοµείου για τα µέλη της οικογένειάς του. Ως µέλη, για την 
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νοούνται η σύζυγος και τα τέκνα του 
υπαλλήλου. 
2. Αίτηση µετάθεσης για λόγους υγείας υποβάλλεται οποτεδήποτε και η µετάθεση 
πραγµατοποιείται εντός µηνός από την υποβολή της αίτησης, έστω και αν δεν 
υπάρχουν κενές θέσεις στις πόλεις όπου ζητά να µετατεθεί ο υπάλληλος. 
3. Τα πιστοποιητικά που βεβαιώνουν το δυσίατο του νοσήµατος ανανεώνονται κάθε 
έτος. Οι υπάλληλοι που µετατίθενται για λόγους υγείας των ιδίων ή µελών των 
οικογενειών τους λογίζονται στην πόλη που µετατέθηκαν ως υπεράριθµοι και όταν 
εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν τη µετάθεση επιστρέφουν στην Υπηρεσία απ' όπου 
προήλθαν, εκτός αν επιθυµούν να µετατεθούν αλλού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος Κανονισµού. Στην πόλη όπου ο υπάλληλος µετατίθεται για λόγους υγείας δεν 
λαµβάνει µόρια για όσο διάστηµα υπηρετεί σ' αυτή, της πόλης αυτής λογιζόµενης ως 
πόλης συµφερόντων του και για τη συµπλήρωση του χρόνου της παραγρ. 3 του άρθρου 
11 του παρόντος. 
4. Αξιωµατικοί που βρίσκονται στην κατάσταση της Υπηρεσίας Γραφείου µπορούν να 
υπηρετούν ως υπεράριθµοι σε Υπηρεσίες που προβλέπεται αντίστοιχη θέση του 
βαθµού τους, µε τον περιορισµό ότι σε κάθε Πυροσβεστικό Σταθµό θα υπηρετεί ένας εξ' 
αυτών και δύο σε κάθε ∆ιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ή Περιφερειακή ∆ιοίκηση. 
 
 
 

Άρθρο 13 
Μεταθέσεις λόγω σπουδών 

 
Οι µεταθέσεις αυτές ενεργούνται µε αίτηση του υπαλλήλου για σπουδές του ιδίου σε 
δηµόσια Ανώτατη Σχολή ή µέλους της οικογένειάς του σε δηµόσια Ανώτατη ή Ανώτερη 
Σχολή για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και η διάρκειά τους δεν µπορεί να παραταθεί 
πέραν των προβλεποµένων ετών φοίτησης συν δύο έτη, τα έτη φοίτησης 
υπολογιζόµενα από της εγγραφής +‘’ή για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών συναφών µε τις δραστηριότητες του Πυροσβεστικού Σώµατος από Α.Ε.Ι. της 
ηµεδαπής (Π∆33/97) ’’. Οι µεταθέσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για τη ∆ιοίκηση, εκτός 
από την περίπτωση που στην οργανική δύναµη της Υπηρεσίας που επιθυµεί να 
µετατεθεί ο υπάλληλος δεν προβλέπεται θέση ανάλογη του βαθµού του. Μετάθεση για 
σπουδές πυροσβεστικού υπαλλήλου σε Ανώτερη Σχολή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
επιτρέπεται µόνο στην περίπτωση εισαγωγής του σ' αυτήν µε τη διαδικασία των 
Πανελληνίων Εξετάσεων. Στην πόλη όπου ο υπάλληλος µετατίθεται λόγω σπουδών δεν 
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λαµβάνει µόρια, για όσο διάστηµα υπηρετεί σ' αυτή, της πόλης λογιζόµενης ως πόλης 
συµφερόντων του. Όταν εκλείψουν οι λόγοι που προκάλεσαν τη µετάθεση, ο υπάλληλος 
διέπεται από τις διατάξεις περί µεταθέσεων του παρόντος Κανονισµού. 
 

Άρθρο 14 
Μεταθέσεις για λόγους καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου 

 
Πυροσβεστικοί υπάλληλοι που τιµωρούνται για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώµατα µε 
ανώτερη πειθαρχική ποινή ή διώκονται για τα ποινικά αδικήµατα, της υπεξαίρεσης, 
απιστίας και απάτης σε βάρος του ∆ηµοσίου, δωροδοκίας, παράβασης καθήκοντος, 
παράνοµης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, παράβασης του νόµου περί ναρκωτικών, 
επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του αρµόδιου συµβουλίου µεταθέσεων, να 
µετατίθενται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού. 
 

Άρθρο 15 
 Αµοιβαίες µεταθέσεις - µεταθέσεις για συνυπηρέτηση 
 
1. Οι αµοιβαίες µεταθέσεις ενεργούνται µεταξύ των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού 
Σώµατος κατόπιν αιτήσεώς τους, που υποβάλλεται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από το 
χρόνο παραµονής στην Υπηρεσία που υπηρετούν, εφόσον ανεξαρτήτως βαθµού 
εκτελούν τα αυτά καθήκοντα. ∆εν επιτρέπεται αµοιβαία µετάθεση µε υπάλληλο που έχει 
θεµελιώσει δικαίωµα σύνταξης καθώς και µε υπάλληλο που δεν µετατίθεται κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος ∆ιατάγµατος. Οι µεταθέσεις αυτές ενεργούνται 
εντός τριµήνου από της υποβολής των σχετικών αιτήσεων. Υποβολή νέας αίτησης για 
αµοιβαία µετάθεση δεν επιτρέπεται, αν δεν παρέλθει έτος από την προηγούµενη 
µετάθεση. 
2. Αµοιβαίες µεταθέσεις επιτρέπονται µόνο στις εξής περιπτώσεις: 

α. Μεταξύ υπαλλήλων που υπηρετούν σε πόλεις συµφερόντων τους. Στην 
περίπτωση αυτή ο χρόνος παραµονής τους στη νέα Υπηρεσία θεωρείται ως χρόνος 
παραµονής στην πόλη συµφερόντων τους και µπορεί να διαρκέσει τόσο χρόνο όσο 
απαιτείται για τη συµπλήρωση του χρόνου της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του 
παρόντος διατάγµατος, προσµετρούµενου και του χρόνου που διήνυσε στην 
προηγούµενη Υπηρεσία.  
β. Μεταξύ υπαλλήλων που δεν υπηρετούν σε πόλη των συµφερόντων τους. Στην 
περίπτωση αυτή ο χρόνος παραµονής τους στη νέα Υπηρεσία προστίθεται στο 
διανυθέντα στην προηγούµενη Υπηρεσία για τη συµπλήρωση του χρόνου της 
παρ.3 του άρθρου 11 του παρόντος διατάγµατος (Π.∆. 150/98). 

3. Οι µεταθέσεις για συνυπηρέτηση των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώµατος µε τη 
σύζυγό τους δηµόσιο υπάλληλο ενεργούνται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόµενου και 
όταν δεν µπορεί να εξασφαλισθεί η συνυπηρέτηση από την Υπηρεσία της συζύγου, 
µόνο στις περιπτώσεις που επιτρέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγρ. 4 του Ν. 
287/76 (Α' 78). Ο υπάλληλος που µετατέθηκε σε Υπηρεσία για συνυπηρέτηση µε τη 
σύζυγό του για όσο διάστηµα υπηρετεί εκεί δεν λαµβάνει µόρια λογιζόµενης της πόλης 
αυτής ως πόλης συµφερόντων του. 
4. Επιτρέπεται η συνυπηρέτηση των πυροσβεστικών υπαλλήλων οπουδήποτε µε 
σύζυγό τους πυροσβεστικό ή πολιτικό υπάλληλο του Σώµατος. Στις περιπτώσεις που 
αµφότεροι οι σύζυγοι είναι πυροσβεστικοί υπάλληλοι ο νεότερος ακολουθεί 
υποχρεωτικά τον αρχαιότερο. Σε περίπτωση που ένας εκ των συζύγων είναι 
πυροσβεστικός υπάλληλος και ο άλλος πολιτικός υπάλληλος του Σώµατος, ο πολιτικός 
υπάλληλος ακολουθεί τον πυροσβεστικό υπάλληλο.  
 

Άρθρο 16 
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Μεταθέσεις λόγω προαγωγής - µεταθέσεις συνεπεία δυσµενούς κρίσης. 
 
1. Οι µεταθέσεις αυτές ενεργούνται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις που διέπουν τις κρίσεις και τις προαγωγές των Αξιωµατικών και από τον 
Κανονισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος. 
2. Οι αξιωµατικοί από το βαθµό του Αντιπυράρχου και άνω µετατίθενται σε οργανική 
θέση του βαθµού τους αµέσως µετά την προαγωγή τους και αξιωµατικοί µέχρι το βαθµό 
του Επιπυραγού, στις µετά την προαγωγή τους τακτικές µεταθέσεις. Στην περίπτωση 
που λόγω προαγωγής υπάρξουν οµοιόβαθµοι υπεράριθµοι σε κάποια πόλη και 
ορισµένοι απ' αυτούς πρέπει να µετατεθούν, µετατίθενται αυτοί που έχουν 
συµπληρώσει 4ετία ή 6ετία, άλλως αυτοί που έχουν τα λιγότερα µόρια. (Π.∆. 150/98). 
 

Άρθρο 17 
Τοποθετήσεις των εξερχόµενων από την Πυροσβεστική Ακαδηµία 

 
1. Για τις τοποθετήσεις των Πυροσβεστών που εξέρχονται από το Τµήµα ∆οκίµων 
Πυροσβεστών εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 2 του Α' Κεφαλαίου 
του παρόντος διατάγµατος. Επιπλέον οι διοριζόµενοι στο εξής Πυροσβέστες Γενικών 
Υπηρεσιών υπηρετούν υποχρεωτικά εντός της πρώτης δεκαετίας της σταδιοδροµίας 
τους στις Υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγρ. 6 του άρθρου 11, για ένα έτος, 
εφόσον υπάρχουν σχετικές υπηρεσιακές ανάγκες, προηγουµένων εκείνων που είναι 
άγαµοι. 
2. Οι Αρχιπυροσβέστες που εξέρχονται από το Τµήµα Αρχιπυροσβεστών 
τοποθετούνται εκ νέου στις Υπηρεσίες από τις οποίες προήλθαν και έχουν γι' αυτούς 
εφαρµογή οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού, για όλες τις περιπτώσεις κατά τις 
τακτικές µεταθέσεις, εφόσον έχουν αποφοιτήσει µέχρι 31 Αυγούστου του έτους των 
µεταθέσεων. 
3. Οι Ανθυποπυραγοί που αποφοιτούν από την οικεία Σχολή τοποθετούνται σε εκείνες 
τις θέσεις του βαθµού τους που δεν καλύφθηκαν από την εξέταση αιτήσεων 
µεταθέσεων παλαιοτέρων Υποπυραγών - Ανθυποπυραγών κι αν αυτές είναι 
περισσότερες, από τους αποφοιτούντες, κρίνεται από την Υπηρεσία, ποιες πρόκειται να 
καλυφθούν . Για την τοποθέτησή τους υποβάλλουν, όταν τους ζητηθεί, σχετικές αιτήσεις 
και απ’ αυτές ικανοποιούνται καταρχήν όσες αφορούν κάλυψη κενής θέσης Υπηρεσίας 
που εδρεύει σε πόλη συµφερόντων τους, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων 
που ισχύουν και για τους άλλους οµοιόβαθµούς τους (Π∆ 150/98).  
4. Ανθυποπυραγοί δεν επιτρέπεται να υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος, στα Γραφεία των 
Περιφερειακών ∆ιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των ∆ιοικήσεων 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και στις Ειδικές Υπηρεσίες του Σώµατος εκτός των Ειδικών 
Μονάδων Αντιµετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.). 
5. Οι τοποθετήσεις των εξερχόµενων από όλα τα Τµήµατα της Πυροσβεστικής 
Ακαδηµίας αποφασίζονται από τα Συµβούλια της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του 
παρόντος διατάγµατος. 

 
Άρθρο 18 

Κριτήρια µεταθέσεων 
 
1. Για τις µεταθέσεις των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώµατος λαµβάνονται υπόψη 
τα εξής κριτήρια: 

α. Ο χρόνος υπηρεσίας σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. 
β. Η οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου. 
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γ. Η χιλιοµετρική απόσταση της πόλης στην οποία µετατέθηκε ο υπάλληλος από 
την πόλη συµφερόντων του. 
δ. Ο αριθµός των µεταθέσεων του υπαλλήλου. 
ε. Τα έτη υπηρεσίας του υπαλλήλου.  

2. Τα ανωτέρω κριτήρια βαθµολογούνται ως εξής: 
α. Οι υπάλληλοι που υπηρέτησαν σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών ∆ιοικήσεων 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, ∆υτικής Ελλάδας και 
Πελοποννήσου λαµβάνουν για κάθε µήνα υπηρεσίας σ' αυτές ενάµισι (1,5) µόριο. 
Οι υπάλληλοι που υπηρέτησαν σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών ∆ιοικήσεων 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής και των Περιφερειακών ∆ιοικήσεων 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιονίων νήσων και ∆υτικής Μακεδονίας λαµβάνουν δύο 
και µισό (2,5) µόρια για κάθε µήνα υπηρεσίας σ' αυτές. Όσοι υπηρέτησαν σε 
Υπηρεσίες των Περιφερειακών ∆ιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, 
Νοτίου και Βορείου Αιγαίου λαµβάνουν τέσσερα (4) µόρια για κάθε µήνα 
υπηρεσίας σ' αυτές. Ο χρόνος πέραν των δέκα έξι (16) ηµερών υπολογίζεται ως 
πλήρης µήνας. Χρόνος λιγότερος των δέκα έξι (16) ηµερών δεν λαµβάνεται υπόψη 
για τον υπολογισµό των µορίων. ∆εν προσµετρώνται στον υπάλληλο µόρια στο 
διάστηµα που εκτίει ποινή αργίας. 
β. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι βαθµολογούνται µε δέκα (10) µόρια για τη σύζυγο, 
δέκα (10) µόρια για το πρώτο παιδί, είκοσι (20) για το δεύτερο παιδί και τριάντα 
(30) µόρια για κάθε ένα από τα επόµενα παιδιά. Ως µέλη της οικογένειας του 
υπαλλήλου θεωρούνται η σύζυγος και τα άγαµα παιδιά µέχρι ηλικίας 20 ετών ή 
µέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της 
φοίτησης βεβαιούµενης µε πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα 
ανίκανα για εργασία άγαµα παιδιά ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας. Η αναπηρία 
και η ανικανότητα για εργασία βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό Κρατικού 
Νοσοκοµείου και γνωµάτευση της Ανωτάτης Υγειονοµικής Επιτροπής του 
Σώµατος. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που ευρίσκονται εν χηρεία και έχουν 
παιδιά µέχρι ηλικίας 18 ετών λαµβάνουν επιπλέον δέκα (10) µόρια. Επίσης οι 
πυροσβεστικοί υπάλληλοι λαµβάνουν τέσσερα (4) επιπλέον µόρια για κάθε παιδί 
τους που σπουδάζει σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 
και για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές τους. Προκειµένου περί Σχολών της 
ηµεδαπής προϋπόθεση για την επί πλέον βαθµολόγηση είναι η έδρα της Σχολής 
να µη συµπίπτει µε την έδρα της Υπηρεσίας όπου υπηρετεί ο υπάλληλος. Σε 
περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψουν οι προϋποθέσεις υπολογισµού 
µορίων µε βάση την οικογενειακή κατάσταση, ο υπάλληλος είναι υποχρεωµένος 
να το δηλώσει αµέσως εγγράφως, διαφορετικά τιµωρείται πειθαρχικά.  
γ. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι ανάλογα µε τη χιλιοµετρική απόσταση των 
Υπηρεσιών στις οποίες έχουν υπηρετήσει από την πόλη συµφερόντων τους, 
υπολογιζόµενης της απόστασης µε τα ισχύοντα στοιχεία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., της 
κάθε µετάθεσης υπολογιζόµενης χωριστά, βαθµολογούνται ως εξής: (Π.∆. 
150/98). 
(1) Στην πόλη των συµφερόντων τους 0 µόρια 
(2) Από 51 - 100χλµ. 20 µόρια 
(3) Από 101 - 250 χλµ. 40 µόρια 
(4) Από 251 - 500 χλµ. 60 µόρια 
(5) Από 501 και άνω 80 µόρια 
Ως αποστάσεις σε χερσαίο και θαλάσσιο χώρο υπολογίζονται εκείνες που 
διανύονται από τα χερσαία και θαλάσσια συγκοινωνιακά µέσα που εκτελούν τη 
συγκοινωνία µεταξύ των πόλεων. Τα µόρια του υπαλλήλου που προκύπτουν από 
το συνυπολογισµό θαλασσίων και χερσαίων αποστάσεων ή µόνο θαλασσίων 
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αποστάσεων τριπλασιάζονται. ∆εν θεωρούνται ότι διανύονται µε θαλάσσια 
συγκοινωνιακά µέσα, για τον τριπλασιασµό των µορίων, οι θαλάσσιες αποστάσεις 
Ρίου-Αντιρρίου και Ακτίου-Πρέβεζας. 
δ. Με την εξαίρεση των µεταθέσεων στην πόλη των συµφερόντων του, για κάθε 
µετάθεσή του ο υπάλληλος βαθµολογείται για την πρώτη µε τριάντα (30) µόρια, 
για τη δεύτερη µε πενήντα (50) µόρια και εβδοµήντα πέντε (75) µόρια για κάθε 
επιπλέον µετάθεση. «Ως µετάθεση για τον υπολογισµό των µορίων της 
περίπτωσης αυτής και της προηγούµενης γ θεωρείται και η αρχική τοποθέτηση 
του υπαλλήλου σε πόλη εκτός εκείνης των συµφερόντων του (Π.∆. 150/98). ‘’ ∆εν 
θεωρείται µετάθεση για τον υπολογισµό µορίων, για την περίπτωση αυτή, και την 
προηγούµενη (γ), µετάθεση που διήρκησε λιγότερο από έξι (6) µήνες (Π.∆. 
33/97)’’. 
ε. Για κάθε πλήρες έτος υπηρεσίας του ο υπάλληλος βαθµολογείται µε ένα (1) 
µόριο. 

3. ∆εν υπολογίζεται για τη λήψη µορίων ο χρόνος που υπηρέτησε ο υπάλληλος µέχρι τη 
δηµοσίευση του παρόντος διατάγµατος σε πόλη που συµπίπτει µε την πόλη των 
συµφερόντων του, όπως αυτή προκύπτει από τη δήλωση της παραγράφου 2 του 
άρθρου 11 του παρόντος. Επίσης δεν υπολογίζεται για τη λήψη µορίων ο χρόνος 
φοίτησης των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων στα Τµήµατα της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας 
και σε Σχολεία ή Κέντρα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής που πραγµατοποιούνται µε αίτησή 
τους. 
4. Οι τοποθετήσεις των εξερχόµενων από τα Τµήµατα Αρχιπυροσβεστών και 
Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας θεωρούνται µεταθέσεις για τον 
υπολογισµό µορίων των περιπτώσεων (γ) και (δ) του παρόντος άρθρου, εκτός εκείνων 
προς την πόλη στην οποία υπηρετούσαν πριν την εισαγωγή τους στα Τµήµατα αυτά 
(Π.∆. 33/97)’’. ∆εν θεωρούνται µεταθέσεις, προκειµένου να υπολογισθούν µόρια για τις 
περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου οι µεταθέσεις προς την 
πόλη συµφερόντων του υπαλλήλου και εκείνες που έγιναν από την πόλη συµφερόντων 
για πόλη που απέχει µέχρι 50 χιλιόµετρα απ' αυτήν ή εκείνες που έγιναν απ' 
οπουδήποτε για πόλη που απέχει µέχρι 50 χιλιόµετρα από την πόλη συµφερόντων του. 
Μεταθέσεις από µία πόλη σε άλλη, που απέχουν µεταξύ τους λιγότερο από 50 
χιλιόµετρα, ανεξάρτητα αν γίνονται από την πόλη συµφερόντων του υπαλλήλου ή όχι, 
δε θεωρούνται µεταθέσεις, προκειµένου να υπολογισθούν µόρια για την περίπτωση γ 
και δ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και ο χρόνος παραµονής στη νέα Υπηρεσία 
προστίθεται στο χρόνο που διανύθηκε στην προηγούµενη, για τη συµπλήρωση του 
χρόνου της παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος διατάγµατος (Π.∆. 150/98). 
 

Άρθρο 19 
∆ιαδικασία µεταθέσεων 

 
1. Οι µεταθέσεις των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώµατος διακρίνονται σε τακτικές 
και έκτακτες. Οι µεταθέσεις αποφασίζονται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συµβούλια 
Μεταθέσεων και κοινοποιούνται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης για τους 
Αξιωµατικούς και µε απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος για τους 
Πυρονόµους, Υπαξιωµατικούς και Πυροσβέστες. Οι αποφάσεις των Υπηρεσιακών 
Συµβουλίων Μεταθέσεων είναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης και τον 
Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώµατος. 
2. Ως Υπηρεσιακό Συµβούλιο Μεταθέσεων για µεν τους Αξιωµατικούς λειτουργεί το 
Ανώτερο Συµβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώµατος, για δε τους Πυρονόµους, 
Υπαξιωµατικούς και Πυροσβέστες το Πρωτοβάθµιο Συµβούλιο Κρίσεων 
Υπαξιωµατικών. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω Συµβούλια, συµµετέχουν και δύο 
αιρετοί εκπρόσωποι των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, οι οποίοι για το µεν πρώτο 
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Συµβούλιο είναι Αξιωµατικοί οποιουδήποτε βαθµού, για δε το δεύτερο Πυρονόµοι, 
Υπαξιωµατικοί και Πυροσβέστες. Για την εκλογή των αιρετών µελών εφαρµόζονται 
αναλόγως οι εκάστοτε ισχύουσες για το θέµα αυτό διατάξεις που αφορούν τους λοιπούς 
πολιτικούς δηµοσίους υπαλλήλους µε τη διαφορά ότι δεν συντάσσονται ούτε 
ανακοινώνονται πίνακες εκλογέων. Εκλογείς είναι όλοι οι υπηρετούντες κατά την 
ηµεροµηνία της εκλογής Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι και η προκήρυξη των αρχαιρεσιών 
καθώς και η ρύθµιση λοιπών λεπτοµερειών σχετικά µε τη διεξαγωγή τους γίνεται µε 
διαταγή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος. 
3. Κατά τον µήνα Ιανουάριο εκάστου έτους από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Αρχηγείου 
Πυροσβεστικού Σώµατος συντάσσονται οι εξής πίνακες: 

α. Πίνακας που εµφανίζει τις κενές θέσεις χωριστά για την παρ.1 και 3 του άρθρου 
11 του παρόντος διατάγµατος, κατά πόλη, που θα υπάρξουν κατά το χρόνο των 
τακτικών µεταθέσεων (Π.∆. 150/98). Στον πίνακα αυτό συµπεριλαµβάνονται οι 
θέσεις που προκύπτουν από τη διαφορά της υπηρετούσας δύναµης από εκείνη 
που αναφέρεται στην Απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος 
διατάγµατος καθώς και οι θέσεις που προβλέπεται ότι θα δηµιουργηθούν λόγω 
µεταθέσεων υπαλλήλων της Υπηρεσίας που συµπληρώνουν τον προβλεπόµενο 
από τις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 11 χρόνο στην Υπηρεσία αυτή. 
β. Πίνακας µεταθέσεων των πυροσβεστικών υπαλλήλων που εµπίπτουν στις 
διατάξεις του παρόντος Κανονισµού κατά κλάδο, βαθµό και ειδικότητα µε το 
σύνολο των µορίων που συγκεντρώνει ο κάθε υπάλληλος µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 
του προηγούµενου έτους. 

Οι πίνακες αυτοί κοινοποιούνται σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώµατος µέχρι 10 
Φεβρουαρίου. Ενστάσεις κατά του πίνακα µεταθέσεων µπορούν να υποβληθούν, από 
κάθε πυροσβεστικό υπάλληλο, εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίησή του. Οι 
ενστάσεις εξετάζονται από τα οικεία Συµβούλια µεταθέσεων µέχρι 10 Μαρτίου τα δε 
αποτελέσµατά τους κοινοποιούνται στους υπαλλήλους που υπέβαλαν τις ενστάσεις και 
όλες τις Υπηρεσίες του Σώµατος ως τις 30 Μαρτίου. 
4 .Μετά την κοινοποίηση των πινάκων της προηγούµενης παραγράφου οι επιθυµούντες 
µετάθεση υπάλληλοι, εφόσον µέχρι 31 Αυγούστου του έτους αυτού συµπληρώνουν 
διετία στην πόλη που υπηρετούν, υποβάλλουν αιτήσεις µεταθέσεων, το αργότερο µέχρι 
10 Απριλίου, στις οποίες δηλώνουν την πόλη που επιθυµούν να µετατεθούν. Στο ίδιο 
χρονικό διάστηµα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και οι διαλαµβανόµενοι στις παραγρ. 5 
και 6 του άρθρου 11 του παρόντος υπάλληλοι. 
5. Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος φροντίζει για την προώθηση των αιτήσεων και 
του πίνακα µεταθέσεων των Υπαλλήλων ενώπιον του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου 
Μεταθέσεων. Το Συµβούλιο συνέρχεται µετά από πρόσκληση του Προέδρου το δεύτερο 
δεκαπενθήµερο του µηνός Μαΐου κάθε έτους και αποφασίζει για τις τακτικές µεταθέσεις 
συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Η σειρά στη διαδικασία των µεταθέσεων είναι η εξής: 
Πρώτα αποφασίζονται οι µεταθέσεις των υπεράριθµων υπαλλήλων, ακολούθως 
εκείνων που συµπληρώνουν 4ετία, 6ετία ή 8ετία κατά τις διατάξεις της παραγρ. 3 του 
άρθρου 11 σε συνδυασµό µε τις υπάρχουσες αιτήσεις και τέλος οι µεταθέσεις σε θέσεις 
για τις οποίες δεν υπάρχουν αιτήσεις και µε βάση τα λιγότερα µόρια. Οι µεταθέσεις 
κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες µέχρι 15 Ιουνίου και εκτελούνται υποχρεωτικά µέχρι 31 
Αυγούστου. 
6. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αιτήσεις υπαλλήλων για την κάλυψη κενών 
θέσεων Υπηρεσιών τότε µετατίθενται υποχρεωτικά προς αυτές εκείνοι οι υπάλληλοι που 
έχουν δηλώσει τις πόλεις έδρες των Υπηρεσιών αυτών ως πόλεις συµφερόντων τους, 
ανεξάρτητα από το χρόνο παραµονής στην πόλη που υπηρετούν και αν πάλι υπάρξουν 
κενές θέσεις οι θέσεις αυτές καλύπτονται από τον πίνακα µεταθέσεων ως εξής: 

α. Καλούνται, κατά βαθµό και ειδικότητα ισάριθµοι µε τις κενές οργανικές θέσεις 
υπάλληλοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα µόρια στον πίνακα µεταθέσεων και 
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συµπληρώνουν τουλάχιστον διετή Υπηρεσία στην πόλη που υπηρετούν µέχρι 31 
Αυγούστου, να δηλώσουν υποχρεωτικά την Υπηρεσία στην οποία επιθυµούν να 
καλύψουν κενή οργανική θέση. Η δήλωση αυτή δεν έχει την έννοια της δήλωσης 
προτίµησης και ο υπάλληλος που µετατίθεται µε τη διαδικασία αυτή λαµβάνει τα 
προβλεπόµενα από τον κανονισµό αυτό µόρια. 
β. Με βάση τις δηλώσεις της προηγούµενης περίπτωσης οι υπάλληλοι 
µετατίθενται στις Υπηρεσίες που έχουν δηλώσει. Αν για κάποια Υπηρεσία 
υπάρχουν περισσότερες δηλώσεις υπαλλήλων από τις κενές οργανικές θέσεις που 
πρόκειται να καλυφθούν σ' αυτήν, τότε µετατίθενται εκείνοι που έχουν τα 
περισσότερα µόρια οι δε λοιποί µετατίθενται σύµφωνα µε τις ανάγκες σε άλλη 
Υπηρεσία. 

Ειδικά για την κάλυψη κενών θέσεων Επιπυραγών και Πυραγών για τις οποίες δεν 
υπάρχουν αιτήσεις µετατίθενται ανεξαρτήτως µορίων οι µη έχοντες µετατεθεί καθ' όλη 
τη σταδιοδροµία τους, εξαιρέσει εκείνων που υπηρετούν στις οριζόµενες από την 
παράγραφος 6 του άρθρου 11 του παρόντος Υπηρεσίες, προηγουµένων εκείνων που 
έχουν τα λιγότερα µόρια. Μη υπαρχόντων τέτοιων περιπτώσεων η κάλυψη των θέσεων 
γίνεται µε τη διαδικασία των περιπτώσεων α και β της παρούσας. Προκειµένου για 
µετάθεση Αξιωµατικού - ∆ιοικητή Υπηρεσίας του Σώµατος, σύµφωνα µε τη διαδικασία 
της παραγράφου αυτής, από την οποία προκαλείται δυσλειτουργία στην Υπηρεσία από 
τη δηµιουργία κενού, το οποίο δε µπορεί να καλυφθεί από άλλον Αξιωµατικό της, δεν 
εφαρµόζεται η προηγούµενη διαδικασία και παραµένει στην Υπηρεσία του, µέχρι τις 
επόµενες τακτικές µεταθέσεις, συνεχιζόµενης της διαδικασίας για τους λοιπούς που δεν 
υφίστανται το ίδιο κώλυµα (Π.∆. 150/98). 
7. Για τις περιπτώσεις των εκτάκτων µεταθέσεων τα Συµβούλια συνέρχονται µετά από 
πρόσκληση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος. Έκτακτες µεταθέσεις γίνονται µόνο 
στις εξής περιπτώσεις:  

α. Για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που 
λειτουργεί για πρώτη φορά. 
β. Λόγω προαγωγής, κατάργησης ή υποβιβασµού Υπηρεσίας. 
γ. Λόγω καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου. 
δ. Για λόγους υγείας. 
ε. Λόγω δυσµενούς κρίσεως. 
στ. Λόγω σπουδών των υπαλλήλων ή των τέκνων τους. 
ζ. Λόγω υποβολής αίτησης για αµοιβαία µετάθεση ή συνυπηρέτηση. 
η. Λόγω προαγωγής του υπαλλήλου. 

Για τις µεταθέσεις σε Υπηρεσίες που λειτουργούν για πρώτη φορά προηγούνται στην 
ικανοποίηση των σχετικών αιτήσεων, ανεξαρτήτως µορίων και χρόνου παραµονής στις 
πόλεις που υπηρετούν, οι υπάλληλοι που έχουν ως πόλη συµφερόντων, πόλη που 
ευρίσκεται εντός του Νοµού στον οποίον πρόκειται να λειτουργήσει η νέα Υπηρεσία και 
σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήσεις ή αυτές δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων 
των θέσεων, τότε εφαρµόζεται η διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου. Σε 
περίπτωση κατάργησης ή υποβιβασµού Υπηρεσίας οι υπάλληλοι αποσπώνται σε 
Υπηρεσίες της Περιφερειακής ∆ιοίκησης στην οποία ανήκουν ή σε Υπηρεσίες όµορων 
Περιφερειακών ∆ιοικήσεων ή σε Υπηρεσίες που επιθυµούν, εφόσον εξυπηρετείται το 
υπηρεσιακό συµφέρον µέχρι το χρόνο των τακτικών µεταθέσεων, οπότε και 
εφαρµόζονται γι' αυτούς οι περί µεταθέσεων διατάξεις του παρόντος κανονισµού. Αν 
δεν εµπίπτουν στις διατάξεις αυτές, τότε µετατίθενται σε Υπηρεσίες, όπου εξυπηρετείται 
το υπηρεσιακό συµφέρον. 
8. Αναστολή χορήγησης φύλλου πορείας στους µε οποιοδήποτε τρόπο µετατιθεµένους 
δεν επιτρέπεται, εκτός των ευρισκοµένων σε µακρά αναρρωτική άδεια. Τα φύλλα 
πορείας στους υπαλλήλους που µετατίθενται χορηγούνται την 1η και την 16η εκάστου 
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µηνός. Οι έγγαµοι οφείλουν να παρουσιασθούν στην Υπηρεσία που µετατίθενται 10 
ηµέρες µετά τη χορήγηση του φύλλου πορείας, ενώ οι άγαµοι µετά από 5.  
9. Έκτακτες µεταθέσεις δεν εκτελούνται κατά το χρονικό διάστηµα από 15 ∆εκεµβρίου 
έως 15 Ιανουαρίου καθώς και το χρονικό διάστηµα που περιλαµβάνεται µεταξύ ενός 
15νθηµέρου προ του ΠΑΣΧΑ και ενός 15νθηµέρου µετά το ΠΑΣΧΑ. 
 

Άρθρο 20 
Αποσπάσεις 

 
1. Αποσπάσεις υπαλλήλων επιτρέπονται για την κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών ή 
ειδικών υπηρεσιακών αναγκών ή µετά από αιτήσεις υπαλλήλων. Σε περιπτώσεις που οι 
αποσπάσεις ενεργούνται για υπηρεσιακούς λόγους από τις Υπηρεσίες που πρόκειται να 
γίνουν αποσπάσεις, αποσπώνται οι υπάλληλοι που δεν έχουν αποσπασθεί στο 
παρελθόν και έχουν, σε σύγκριση µε τους οµοιόβαθµούς τους που υπηρετούν στην ίδια 
Υπηρεσία, τα λιγότερα µόρια. Στις περιπτώσεις που η απόσπαση ενεργείται για 
υπηρεσιακούς λόγους ο υπάλληλος στην Υπηρεσία που αποσπάται λαµβάνει µόρια 
κατά τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του παρόντος. 
∆εν επιτρέπεται απόσπαση για υπηρεσιακούς λόγους υπαλλήλου ο οποίος στο 
διάστηµα από 31 Αυγούστου εκάστου έτους µέχρι τις προσεχείς τακτικές µεταθέσεις 
συµπληρώνει το χρόνο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του παρόντος. 
2. Οι αποσπάσεις µε βάση τις τυχόν υπάρχουσες αιτήσεις υπαλλήλων ενεργούνται 
χωρίς δαπάνη για το ∆ηµόσιο και (Π.∆. 150 /98) ικανοποιούνται, εφόσον δεν 
δηµιουργούνται λειτουργικά προβλήµατα στις Υπηρεσίες από τις οποίες θα 
αποσπασθούν και εφόσον οι υπάλληλοι δεν µετατίθενται στις προσεχείς τακτικές 
µεταθέσεις. Οι αποσπάσεις µε αίτηση του υπαλλήλου µπορεί να είναι διάρκειας µέχρι 
δύο (2) µηνών και επιτρέπεται µία ανά διετία.  
3. Οι αποσπάσεις του παρόντος άρθρου, από το βαθµό του Πυροσβέστη µέχρι και του 
Επιπυραγού, γίνονται µε απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώµατος µετά από 
σύµφωνη γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, για δε τους λοιπούς 
Αξιωµατικούς µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης µετά από σύµφωνη γνώµη 
του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου Μεταθέσεων. Οι αποσπάσεις για υπηρεσιακούς 
λόγους γίνονται για χρονικό διάστηµα µέχρι τεσσάρων (4) µηνών κάθε έτους, εκτός των 
περιπτώσεων της παρ. 7 του άρθρου 19 του παρόντος διατάγµατος και µετάταξης του 
υπαλλήλου στην κατηγορία των ειδικών υπηρεσιών, που διαρκούν µέχρι τις επόµενες 
τακτικές µεταθέσεις. Προκειµένου να λειτουργήσει παράρτηµα του Τµήµατος ∆οκίµων 
Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, σε πόλη εκτός της πόλης έδρας αυτής, 
είναι δυνατόν η απόσπαση να διαρκέσει όσο και η διάρκεια λειτουργίας του τµήµατος 
αυτού. 

 
Άρθρο 21 

Μετακινήσεις προσωπικού µέσα στην ίδια πόλη 
 
1. Οι µετακινήσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων µεταξύ ανεξαρτήτων Υπηρεσιών που 
εδρεύουν µέσα στην αυτή πόλη δε θεωρούνται µεταθέσεις και γίνονται οποτεδήποτε µε 
απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος και χωρίς απόφαση Υπηρεσιακού 
Συµβουλίου µε τον περιορισµό ότι αυτές δεν µπορεί να είναι περισσότερες από δύο (2) 
εντός του αυτού έτους για κάθε υπάλληλο.  
2. Με τη διαδικασία της προηγούµενης παραγράφου ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού 
Σώµατος, µπορεί να µεταθέτει, από οποιαδήποτε Υπηρεσία και αν υπηρετούν, 
αξιωµατικούς προκειµένου να τοποθετηθούν στο γραφείο του Υπουργού ∆ηµόσιας 
Τάξης κατά το άρθρο 7 (α) του Π∆ 123/1992 (Α΄36), στο Τµήµα του Πυροσβεστικού 
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Σώµατος στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Υπασπιστές του Αρχηγού και Υπαρχηγού 
του Πυροσβεστικού Σώµατος.  
Για τον αρχαιότερο από τους αξιωµατικούς που τοποθετούνται στο Τµήµα του 
Πυροσβεστικού Σώµατος στο Υπουργείο, τον Αξιωµατικό που τοποθετείται στο 
Γραφείου Υπουργού και τους Υπασπιστές Αρχηγού και Υπαρχηγού, για όσο χρόνο 
υπηρετούν στις θέσεις αυτές, δεν ισχύει ο Κανονισµός Μεταθέσεων, µετά δε από τη 
θέση τους αυτή επανέρχονται στην Υπηρεσία από την οποία προήλθαν, αν εξακολουθεί 
να υπάρχει σ' αυτή θέση του βαθµού τους, διαφορετικά µετατίθενται κατά τις επόµενες 
τακτικές µεταθέσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού (Π.∆. 33/97)’’. 
3. Οι µετακινήσεις του πυροσβεστικού προσωπικού µέσα στην ίδια πόλη όπου εδρεύει 
Περιφερειακή ∆ιοίκηση και έχει συσταθεί σ' αυτή ∆ιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
γίνεται ως εξής: 

α. Του ∆ιοικητή και Υποδιοικητή της ∆ιοίκησης µε απόφαση του Αρχηγού 
Πυροσβεστικού Σώµατος ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού 
∆ιοικητή. 
β. Των ∆ιοικητών των Σταθµών και λοιπών Αξιωµατικών από το ∆ιοικητή της 
Περιφερειακής ∆ιοίκησης. 
γ. Οι µετακινήσεις των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων από το βαθµό του Πυρονόµου 
και κάτω από τη ∆ιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών στην ∆ιοίκηση 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιώς και αντιθέτως γίνεται από τον οικείο 
Περιφερειακό ∆ιοικητή. 
δ. Των Πυρονόµων, Υπαξιωµατικών και Πυροσβεστών µεταξύ των Υπηρεσιών της 
∆ιοίκησης από το ∆ιοικητή της ∆ιοίκησης. 

4. Στις πόλεις όπου εδρεύει Περιφερειακή ∆ιοίκηση χωρίς σε αυτή να έχει συσταθεί 
∆ιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών οι µετακινήσεις του προσωπικού, γίνονται από 
τον οικείο Περιφερειακό ∆ιοικητή. 
5.Στις πόλεις όπου έχει συσταθεί ∆ιοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας χωρίς να εδρεύει 
σ’ αυτή Περιφερειακή ∆ιοίκηση οι µετακινήσεις του προσωπικού γίνονται: 

α. Του ∆ιοικητή της ∆ιοίκησης από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος. 
β. Τους ∆ιοικητές των Σταθµών από τον οικείο Περιφερειάρχη µετά από εισήγηση 
του ∆ιοικητή της ∆ιοίκησης. 
γ. Του λοιπού Πυροσβεστικού προσωπικού από τον ∆ιοικητή της ∆ιοίκησης. 

6 .Οι µετακινήσεις Πυροσβεστικών υπαλλήλων µέχρι και το βαθµό του Υποπυραγού 
προς τις Ε.Μ.Α.Κ. επιτρέπεται µόνον εφ’ όσον η ηλικία τους είναι µέχρι και 35 ετών 
προηγουµένων υποχρεωτικά αυτών που έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία 
σε Ειδικές Μονάδες των Ενόπλων ∆υνάµεων και είναι κάτοχοι πτυχίου υποβρύχιου 
καταστροφέα ή αλεξιπτωτιστή άλλως αυτών που έχουν υπηρετήσει µόνο σε Ειδικές 
Μονάδες (Π.∆. 33/97)’’. 
 

Άρθρο 22 
Έκταση εφαρµογής των διατάξεων του Κανονισµού Μεταθέσεων 

 
1. Εξαιρούνται των µεταθέσεων - αποσπάσεων και υπηρετούν στην πόλη που 
επιθυµούν οι πολύτεκνοι, οι γονείς παιδιών µε ειδικές ανάγκες, οι υπάλληλοι που έχουν 
την επιµέλεια τουλάχιστον ενός (1) παιδιού και τελούν σε χηρεία, οι υπάλληλοι που 
έχουν σύζυγο µε αναπηρία τουλάχιστον 67%, οι διαζευγµένοι που έχουν µε δικαστική 
απόφαση την επιµέλεια έστω και ενός παιδιού, οι ολυµπιονίκες και οι παθόντες εν 
υπηρεσία "ένεκα ταύτης και δια ταύτην" που βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας 
γραφείου, εφόσον δικαιολογείται θέση του βαθµού τους στην Υπηρεσία που υπηρετούν. 
2. Επίσης δεν µετατίθενται ούτε αποσπώνται χωρίς τη θέλησή τους οι πυροσβεστικοί 
υπάλληλοι από το βαθµό του Πυρονόµου και κάτω που έχουν συµπληρώσει 25 έτη 
πραγµατικής υπηρεσίας στο Σώµα.  
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3. Οι υπάλληλοι που µετατίθενται σύµφωνα µε το άρθρο 12, 13, 14, 16 παρ.1 και την 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, υπηρετούν στις νέες Υπηρεσίες ως υπεράριθµοι για όσο 
διάστηµα προβλέπεται από αυτά. (Π.∆. 150/98). Τα αιρετά µέλη των Συµβουλίων 
Μεταθέσεων και τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των ∆ευτεροβάθµιων 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων πυροσβεστικού προσωπικού, ή, εφόσον δεν υπάρχουν, 
των Πρωτοβαθµίων Πανελλαδικής Έκτασης, υπηρετούν για όσο διάστηµα διαρκεί η 
θητεία τους, εφόσον επιθυµούν, στην πόλη έδρα των Συµβουλίων και των 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων αντίστοιχα (Π.∆. 397/98).  
4. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού εκτός των διατάξεων των άρθρων 10, 11 
παράγρ. 7, 12, 13, 14, 16 και 19 δεν έχουν εφαρµογή για τους αξιωµατικούς που 
φέρουν το βαθµό του Αντιπυράρχου οι οποίοι υπηρετούν υποχρεωτικά σε οργανικές 
θέσεις του βαθµού τους. Για τους Αξιωµατικούς που φέρουν το βαθµό του Πυράρχου 
και Αρχιπυράρχου έχουν εφαρµογή µόνο οι διατάξεις του άρθρου 10 και 19 παράγρ.1 
και 2 του παρόντος Κανονισµού (Π.∆. 33/97) ’’.  
5. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι µέχρι και το βαθµό του Πυρονόµου, που κατατάσσονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του παρόντος διατάγµατος, είναι καταρχήν 
αµετακίνητοι και δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Κανονισµού Μεταθέσεων, εκτός 
των αποσπάσεων για υπηρεσιακούς λόγους, σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ.1 και 3 και 
των περιπτώσεων που αφορούν µεταθέσεις σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ.1, για 
λόγους υγείας, καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου, αµοιβαίων µεταθέσεων 
µεταξύ τους και συνυπηρετήσεως µε σύζυγο πυροσβεστικό υπάλληλο, για τις οποίες 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 12, 14 και 15 παρ.1 και 4 του Κανονισµού 
Μεταθέσεων. Σε ό,τι αφορά τις αποσπάσεις προηγούνται εκείνοι που δεν έχουν ξανά 
αποσπαστεί και σε όµοιες περιπτώσεις προηγούνται οι νεώτεροι στο βαθµό (Π.∆. 
150/98) ». Ειδικά για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους αυτής της παραγράφου σε 
περίπτωση µετάθεσής τους λόγω καταφανούς υπαιτιότητας επιστρέφουν στην πόλη 
από την οποία µετατέθηκαν µετά διετία και σε περίπτωση µετάθεσής τους για λόγους 
υγείας, επιστρέφουν στην πόλη από την οποία µετατέθηκαν, όταν εκλείψουν οι λόγοι 
υγείας που προκάλεσαν αυτήν.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
 

Άρθρο 23 
Τελικές µεταβατικές και καταργητικές διατάξεις 

1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α του παρόντος ∆ιατάγµατος, εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στα προσόντα εφαρµόζονται αναλόγως και για τις κατατάξεις άλλων 
κατηγοριών προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώµατος, εκτός των κατατασσόµενων 
Ανθυποπυραγών Πλοηγών Κυβερνητών και Μηχανικών, µε τη διαφορά ότι, όταν οι 
κατατασσόµενοι είναι αξιωµατικοί, αντί Υπουργικής Απόφασης για το διορισµό τους 
εκδίδεται Προεδρικό ∆ιάταγµα. Για την κατάταξη Ανθυποπυραγών Πλοηγών 
Κυβερνητών και Μηχανικών εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α του 
παρόντος διατάγµατος που αναφέρονται στην κατάταξη οδηγών ∆οκίµων 
Πυροσβεστών, εξαιρέσει εκείνων που αναφέρονται στα προσόντα αντί όµως της 
βαθµολογίας του απολυτηρίου Λυκείου λαµβάνεται υπόψη για την τοποθέτησή τους 
κατά σειρά επιτυχίας ο βαθµός του πτυχίου της Σχολής Εµποροπλοιάρχων και 
Μηχανικών από την οποία έχουν αποφοιτήσει και αντί της κατηγορίας της άδειας 
οδήγησης λαµβάνεται υπόψη και βαθµολογείται η κατηγορία του διπλώµατος. 
2. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος ∆ιατάγµατος θεωρείται ως ενιαία 
πόλη ο Νοµός Αττικής εκτός της πόλης του Λαυρίου, επίσης θεωρούνται ότι ευρίσκονται 
στην ίδια πόλη η Π.Υ. Κω µε την Π.Υ. Κ/Α Κω, η Π.Υ. Καλαµάτας µε την Π.Υ./ Π.Α. 
Καλαµάτας, η Π.Υ. Λεχαινών µε την Π.Υ./Π.Α. Ανδραβίδας και η Π.Υ. Ρόδου µε την 
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Π.Υ./Κ.Α. Ρόδου. Ως πόλη έδρα των υπολοίπων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Αεροδροµίων θεωρείται το ίδιο το Αεροδρόµιο. 
3. Όπου στις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος και προκειµένου για µετάθεση, 
απόσπαση ή µετακίνηση γίνεται αναφορά στον όρο "υπάλληλοι" νοούνται οι 
οµοιόβαθµοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι ή αυτοί στους οποίους νοµίµως µπορούν να 
ανατεθούν τα αυτά καθήκοντα.  
4. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι µέχρι το βαθµό του Πυρονόµου που υπηρετούν κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος ∆ιατάγµατος σε Υπηρεσίες των Περιφερειακών 
∆ιοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και 
Ιονίων Νήσων εκτός της Λευκάδας µπορούν εφόσον το επιθυµούν να ζητήσουν, µε 
αίτησή τους, τη µόνιµη παραµονή στην Υπηρεσία που υπηρετούν µέχρι το τέλος της 
σταδιοδροµίας τους, εφόσον δεν εξελιχθούν σε αξιωµατικούς. ∆ικαίωµα να ζητήσουν µε 
αίτησή τους µόνιµη παραµονή στις Υπηρεσίες αυτές έχουν και οι υπάλληλοι που θα 
υπηρετήσουν µελλοντικά στις Υπηρεσίες αυτές. Η αίτησή τους εισάγεται στο Συµβούλιο 
Μεταθέσεων το οποίο αποφαίνεται οριστικά. Οι αποφάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές 
για τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώµατος. Αρνητική απόφαση του Συµβουλίου 
πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογηµένη. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου 
εφαρµόζονται και για κάθε άλλη Υπηρεσία του Σώµατος πριν από την προκήρυξη 
διαγωνισµού κατάταξης για την κάλυψη θέσεων προσωπικού της Υπηρεσίας αυτής. Για 
τους υπαλλήλους που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρούσης παραγράφου έχουν 
ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις της παραγρ. 5 του προηγούµενου άρθρου.  
5. Οι προθεσµίες του Κεφαλαίου Β' του παρόντος ∆ιατάγµατος, εκτός εκείνων της 
παραγράφου 5 του άρθρου 19, είναι για το πρώτο έτος εφαρµογής του παρόντος, 
ενδεικτικές.  
6. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του 
στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, εκτός των διατάξεων που αφορούν τις µεταθέσεις 
που η ισχύς τους αρχίζει από 1-9-1996, οπότε καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη 
που αντίκειται στις διατάξεις του.  
 
Στον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
∆ιατάγµατος.  
 Αθήνα 17 Ιουνίου 1996 
 Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 
 Κων/νος Στεφανόπουλος 
 
Σηµείωση : Το Κεφάλαιο Α΄ αντικαταστάθηκε µε το Π∆ 240/1997. Τα άρθρα 11 (παρ.1 και 3), 
13, 17 (παρ.3), 18 (παρ.2δ και 4), 21 (παρ.2 και 6) και 22 (παρ.4) αντικαταστάθηκαν ή 
τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 1 του Π.∆. 33/1997 (Α - 35 ). Το άρθρο 11 παρ. 4 τροποποιήθηκε 
µε την παρ. 6 του άρθρου 3 του Π.∆.239/1997 (Α΄177) . Τα άρθρα 2, 4, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, και 22 τροποποιήθηκαν µε τα άρθρα 1 και 2 του Π.∆. 150/98. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 
22, µε τα άρθρα 1 & 3 του Π∆397/98, τα άρθρα 2 και 4 µε το Π∆68/99.  

 
Άρθρο 3 (Π∆ 150/98) Μεταβατικές διατάξεις  

Κατά την πρώτη εφαρµογή του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 11 του Π.∆. 
170/1996 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτωση 4 του άρθρου 2 του παρόντος 
διατάγµατος προηγούνται για την κάλυψη κενών θέσεων σε πόλεις συµφερόντων τους, 
οι υπάλληλοι που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον διετία σε πόλη έδρα Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας έναντι αυτών που έχουν ένα χρόνο. 


