
 

 

Ερώτηµα συναδέλφου: 

καλησπερα.διαβαζω τον κανονισµο µεταθεσεων που υπαρχει στην αρχικη σελιδα της 

εακπ γιατι µε ενδιαφερει να κανω αιτηση για αλλαγη τοπου συµφεροντων.βλεπω 

διαφορες στην αριθµιση τον αρθρων που θελω να επικαλεστω απο εδω 

http://www.scribd.com/doc/35278454/%CE%A0-%CE%94-170-

%CF%84%CE%BF%CF%85-1996. βλεπε αρθρο 10α απο εακπ και αρθρο 11 απο το 

αλλο link. παρακαλω αν µπορειται  να µε ενηµερωσεται για το πιο αρθρο να 

επικαλεσθω για αλλαγη τοπου συµφεροντων λογο γαµου. καποιοι µου ειπαν οτι δεν 

γινεται αλλα πιστευω οτι εφοσων δεν λεει κατι στη προκυρηξη που µπηκα στο σωµα 

(72 σειρα) και το προβλεπει ο ΚΕΥΠΣ και το 170/96 δεν θα υπαρχει προβληµα µε το 

αιτηµα µου.ευχαριστω 

 

 

 

 

 

Απάντηση στο ερώτηµα: 

Αγαπητέ συνάδελφε ο κανονισµός µεταθέσεων που βρίσκεται στην αρχική σελίδα 

του site της Ε.Α.Κ.Π. αποτελεί εργασία συρραφής διατάξεων σε ενιαίο κείµενο, των 

προεδρικών διαταγµάτων 170/1996, 33/1997, 239/1997, 150/1998, 239/2000, 

145/2002, 168/2003, 86/2005, 17/2006, 132/2007, που αποτελούν τον ισχύοντα 

κανονισµό µεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού. 

Ο κανονισµός µεταθέσεων που βρίσκεται στο link που µας παραπέµπεις δεν 

εµπεριέχει αρκετά από τα ανωτέρω διατάγµατα. 

Σε ότι αφορά το ζήτηµα που σε απασχολεί σε ενηµερώνουµε πως σύµφωνα µε το 

άρθρο 11
Α
 του ισχύοντος κανονισµού, για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που 

κατετάγησαν στο Πυροσβεστικό σώµα ως ∆όκιµοι πυροσβέστες από την 62 

εκπαιδευτική σειρά, καθώς και για όσους κατατάσσονται εφεξής, έχουν εφαρµογή 

από τον κανονισµό µεταθέσεων οι διατάξεις των άρθρων 12,13,14,15,19,παρ.2 και 7 

και 20.  

Συνεπώς όπως προκύπτει από τη συγκεκριµένη διάταξη δεν εµπίπτεις στα άρθρα που 

δίνουν τη δυνατότητα για αλλαγή πόλης συµφερόντων. 

∆υνατότητα για αλλαγή πόλης συµφερόντων θα δοθεί σε όλους τους πυροσβεστικούς 

υπαλλήλους, µε την εφαρµογή του νέου κανονισµού µεταθέσεων που προωθείται από 

την πολιτική και φυσική ηγεσία. 

Όπως όµως έχει αναλυθεί αρκετές φορές στο παρελθόν από την παράταξή µας, εάν 

τελικά ισχύσει ο προτεινόµενος από την πολιτική και φυσική ηγεσία κανονισµός 

µεταθέσεων, ελάχιστοι υπάλληλοι θα καταφέρουν να µετατεθούν στην πόλη 

συµφερόντων τους. 

Για την καλύτερη ενηµέρωσή σου σε παραπέµπουµε στην ενότητα «Απαντήσεις 

Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήµατα και προτάσεις», που βρίσκεται στην αρχική σελίδα του site 

της παράταξης, όπου και θα διαπιστώσεις πως το ερώτηµά σου έχει απαντηθεί 

αρκετές φορές στο παρελθόν, έπειτα από αντίστοιχα ερωτήµατα άλλων συναδέλφων. 

Όπως και στην ενότητα «∆είτε όλες τις Ανακοινώσεις», για πληρέστερη ανάλυση των 

θεµάτων των µεταθέσεων µέσα από τις παρεµβάσεις της Ε.Α.Κ.Π.    

Σε ευχαριστούµε για την επικοινωνία.  
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