
ΕΡΩΤΗΜΑ: 

Καλησπερα και συγχαρητηρια για το εργο σας. Ειµαι εκπαιδευτικος συζυγος 

πυροσβεστη και µολις περασα σε ενα µεταπτυχιακο προγραµµα σπουδων.Ο συζυγος 

µου υπηρετει εκτος Αθηνας..Ηθελα να ρωτησω αν υποκειται στον κανονισµο 

µεταθεσεων ή αποσπάσεων µιας και εγω είµαι αµεταθετη για 2 τουλαχιστον 

ετη.ευχαριστω. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: 

Αγαπητή επισκέπτρια σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ισχύοντος 

κανονισµού µεταθέσεων, οι µεταθέσεις για συνυπηρέτηση των υπαλλήλων του 

Πυροσβεστικού Σώµατος µε τη σύζυγό τους δηµόσιο υπάλληλο, ενεργούνται µόνο 

στις περιπτώσεις που επιτρέπουν οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγρ. 4 του Ν. 287/76 

(αναφέρεται σε παραµεθόριες περιοχές), κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου και 

µόνο όταν αποδεδειγµένα δεν µπορεί να εξασφαλιστεί η συνυπηρέτηση από την 

υπηρεσία του/της συζύγου του. 

Συνεπώς εάν η περιοχή στην οποία έχεις µετατεθεί χαρακτηρίζεται ως παραµεθόριος, 

τότε δίνεται το δικαίωµα στον σύζυγό σου να υποβάλλει αίτηση µετάθεσης για 

συνυπηρέτηση. 

Σε διαφορετική περίπτωση και εφόσον όπως µας αναφέρεις, είσαι αµετάθετη 

υποχρεωτικά για δύο έτη, στερείσαι του δικαιώµατος για το συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα, να κάνεις χρήση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 

του νόµου 2946/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄224), οι οποίες αναφέρουν τα εξής: 

«1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δηµοσίων 

υπηρεσιών και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις 

και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων ∆υνάµεων, ένστολου προσωπικού της 

Ελληνικής Αστυνοµίας , του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος, επιτρέπεται να 

αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού 

δηµόσιου τοµέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών 

αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στην περιοχή που υπηρετεί ο 

(η) σύζυγός τους. 

2. Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών, που 

εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και σύµφωνης γνώµης του 

αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου. Αρνητική γνωµοδότηση δικαιολογείται µόνο για 

σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το 

υπηρεσιακό συµβούλιο.» 

Πιστεύουµε ότι καλύψαµε το ερώτηµα σου. Σε διαφορετική περίπτωση επικοινώνησε 

ξανά µαζί µας.  

Σε ευχαριστούµε για την επικοινωνία 
  

  

  

  

 

 


