
ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΗ  
 Του ………… ( …….. )                                                                      ΠΡΟΣ  
   ………. …………..                                                       Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο Μεταθέσεων  
  Του   ………….                                                                  Πυρ/µων, Αρχ/στων, Πυρ/στων         
                  
  
    ……………..    ……  Ιουλίου 2012  
  
 ΘΕΜΑ : Ένσταση κατά της υπ΄ αρίθµ. ……………………..   ../7/2012 Απόφασης Α.Π.Σ. 
«Κοινοποίηση µεταθέσεων Πυρ/µων, Αρχ/στων, Πυρ/στων 2012»  
συµπροσβαλλόµενης της υπ΄ αρίθµ. ……………………..   ../../2012 Απόφασης Α.Π.Σ. 
(απόφαση για τις τοποθετήσεις πυροσβεστών 5ετούς θητείας προερχόµενων από 
πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης) 
ή κατά περίπτωση και της υπ΄ αρίθµ. ……………………..   ../../2012 Απόφασης Α.Π.Σ. 
(απόφαση για τις τοποθετήσεις πυροσβεστών 5ετούς θητείας προερχόµενων από 
ιδιώτες) 
καθώς και του Ν. 3938/2011 και δη του αρ. 15 ιδία δε της § 1 αυτού. 
      
Έχοντας υπόψη το Π.∆. 170/1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενίσταµαι κατά της 
ανωτέρω απόφασης για τους παρακάτω λόγους: 
   Έχω δηλώσει ως πόλη συµφερόντων την Π.Υ. ……………. µε την από …/…/200.. αίτηση 
µου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 170/1996. 
   Με την κοινοποίηση όµως των µεταθέσεων και σύµφωνα µε την υπ΄ αρίθµ……….. 
……./7/2012 Απόφαση του Α.Π.Σ. η οποία εκδόθηκε βάση του υπ΄ αριθ. ../2012 πρακτικού του 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου Μεταθέσεων, διαπιστώνω ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί η µετάθεσή 
µου στην πόλη συµφερόντων µου. Κι ετούτο διότι: 

Σύµφωνα µε την …………………. Απόφαση του Α.Π.Σ. και σύµφωνα µε το άρθρο 15 
του Ν. 3938/2011 τοποθετήθηκαν στην πόλη συµφερόντων µου ……. (συµβασιούχοι 
προερχόµενοι από εποχικούς πυροσβέστες), ή κατά περίπτωση ……. (συµβασιούχοι 
προερχόµενοι από ιδιώτες), σε σύνολο 4.000 οργανικών θέσεων οι οποίες αφαιρέθηκαν 
από οργανικές θέσεις µονίµων πυροσβεστών. 

Συγκεκριµένα στην υπηρεσία που έχω δηλώσει ως πόλη συµφερόντων µου 
τοποθετήθηκαν οι κάτωθι: 

1) ……………………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………. κ.ο.κ 

    Όλοι οι ανωτέρω τοποθετηθέντες, παρ’ ότι είναι νεώτεροι από εµένα, τοποθετούνται στην 
πόλη συµφερόντων µου σε αντίθεση άλλωστε µε τις διατάξεις του άρθρου 11Α του Π.∆. 
170/1996, σύµφωνα µε το οποίο οι υπάλληλοι προκειµένου να µετατεθούν στην πόλη 
συµφέροντός τους, λαµβάνεται υπόψη η µεταξύ τους σειρά αρχαιότητας και προκειµένου για 
πυροσβεστικούς υπαλλήλους της ιδίας εκπαιδευτικής σειράς, λαµβάνεται υπόψη η µεταξύ 
τους σειρά αρχαιότητας που είχαν κατά την αποφοίτησή τους από τη σχολή πυροσβεστών.  
 Σύµφωνα άλλωστε µε τα ανωτέρω, οι συγκεκριµένες τοποθετήσεις παραβιάζουν την 
καθιερωµένη από το Σύνταγµα αρχή της ισότητος. Ακόµη όµως και εάν θεωρηθεί ότι οι 
αποφάσεις αυτές είναι σύµφωνες µε το Π.∆. 170/1996 και το αρ. 15 του Ν. 3938/2011, τότε 
ισχύουν τα εξής:  
Οι διατάξεις Νόµων, Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, οφείλουν τόσο κατά την θέσπισή τους όσο και 
κατά την εφαρµογή τους να µην έρχονται σε αντίθεση µε τις καθιερωµένες από το Σύνταγµα 
αρχές.  



Εν προκειµένω το αρ. 15 § 1 του Ν. 3938/2011 και αντίστοιχα η εφαρµογή του, παραβιάζει την 
Συνταγµατική αρχή της ισότητος διότι στο ζήτηµα της υπηρεσίας Πυροσβεστικού Υπαλλήλου 
στην πόλη συµφέροντος αντιµετωπίζονται προνοµιακά πυροσβέστες που µόλις 
κατατάσσονται για να υπηρετήσουν στο Π.Σ. µε ήδη υπηρετούντες πυροσβέστες (µε πολλά 
έτη προϋπηρεσίας µάλιστα). 
Συγκεκριµένα σύµφωνα µε το εδ. α΄ της παρ. 1 του αρ. 15 του Ν. 3938/2011 «Στο 
Πυροσβεστικό Σώµα συνιστάται ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού, µε την ονοµασία 
«Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης», οι οποίοι καταλαµβάνουν επί θητεία οργανικές 
θέσεις. Συνιστώνται 4.000 οργανικές επί θητεία θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης 
µε αντίστοιχη µείωση οργανικών θέσεων µονίµων πυροσβεστών». Κατά τον τρόπο αυτό και 
για την τοποθέτηση νέων υπαλλήλων αφαιρούνται κενές οργανικές θέσεις µονίµου 
προσωπικού οι οποίες θα υποδέχοντο τους µετατιθέµενους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 
170/1996. ∆ηλαδή καίτοι εγώ έχω δηλώσει πόλη συµφερόντων την ………………. καίτοι στην 
συγκεκριµένη Υπηρεσία υπάρχει οργανικό κενό καίτοι θα µπορούσε να γίνει τοποθέτηση νέου 
υπαλλήλου στην Π.Υ. …………… όπου υπηρετώ, ώστε να µετατεθώ στην πόλη συµφερόντων 
µου παρά ταύτα η τοποθέτηση των νέων πυροσβεστών γίνεται σε αφαιρεθείσες κενές 
οργανικές θέσεις από αυτές των µονίµων πυροσβεστών, µε αποτέλεσµα αφενός να µην 
καθίσταται εφικτή αυτή τη στιγµή η µετάθεσή µου, αφετέρου η πιθανότητα µετάθεσής µου να 
αποµακρύνεται σηµαντικά αν όχι να εκµηδενίζεται, στερώντας µου έτσι νοµοθετικά 
κατοχυρωµένο δικαίωµά µου. 
Τέλος, η ως άνω παραβίαση της συνταγµατικής αρχής της ισότητος δεν επιβάλλεται από 
λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος, δεν αφορά σε διαφορετικές ειδικές 
κατηγορίες, δεν επιβάλλεται από ιδιαίτερες ανάγκες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 
τουναντίον µε την τοποθέτηση ιδιωτών πυροσβεστών µε εργασιακό καθεστώς ιδιωτικού 
δικαίου, δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν ικανώς οι ανάγκες κάθε Π.Υ. ή Κλιµακίου. 
 
  Για τους παραπάνω λόγους ζητώ την ακύρωση της υπ΄ αριθ. ………………    ../7/2012 
(απόφαση για τις µεταθέσεις) απόφασης του Α.Π.Σ. της ………………    ../../2012 (απόφαση 
για τις τοποθετήσεις αναλόγως την περίπτωση), ως αντισυνταγµατικές άλλως ως 
ερειδόµενες σε αντισυνταγµατική διάταξη Νόµου, και συγκεκριµένα προς το σκέλος που µε 
αφορά, µε επανεξέταση και ικανοποίηση του αιτήµατος µου.   
                                                                                          
                                                                                                      Ο 
                                                                                                   Αιτών  
                                                                               ……….. …………  
                                                                                       …../στης 

 
Για να είναι ορισµένη η ένσταση, θα πρέπει να αναφέρει συγκεκριµένα ποιος υπάλληλος 
τοποθετήθηκε που και µε αυτόν τον τρόπο στερήθηκε το δικαίωµα της µετάθεσής του.  
Ο κάθε υπάλληλος θα συµπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία. 
Επειδή µάλιστα δεν προβλέπεται υποβολή ένστασης κατά των ανωτέρω αποφάσεων, 
απαιτείται άµεσα ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ για όποιον επιθυµεί να προσβάλει αυτές, η οποία ως 
βάση θα έχει την παραβίαση της Συνταγµατικής αρχής της ισότητας από το αρ. 15 § 1 του Ν. 
3938/2011. 
Η συγκεκριµένη ενέργεια εµπεριέχει πολλές δυσκολίες και  έχει µειωµένες πιθανότητες 
επιτυχίας, ενώ θα τραβήξει επί µακρόν. Πλην όµως εάν δεν γίνει κάτι τώρα (έστω µε τις 
ελάχιστες πιθανότητες), δεν θα µπορέσει να γίνει στο µέλλον παρά µόνο στις επόµενες 
µεταθέσεις, µε µεγαλύτερες ακόµα δυσκολίες εξαιτίας της περαιτέρω µείωσης των οργανικών 
κενών θέσεων. 
Σ.σ. Οι παρατηρήσεις αυτές να µην αναγράφονται στο κείµενο της ένστασης. 


