
'ΠPoEΔPΙΚo ΔΙATΑΓMA
<<Tρoπoπoiηoη διατιiξεων τoυ Kεφαλαiου B' τoυ π,δ. l7 011996 <<Κανoνιoμ69

Kατιiταξηq δoκiμων Πυρooβεoτtirν και μεταθ€oεων τoυ πυρooβεoτικo6
πρooωπικori τoυ Πυρooβεoτικoιi Σιirματog>> (A' 131>)

o ΠPoEΔPoΣ

TΙΙΣ

EΛΛΗNΙKIΙΣ ΔΗMOKPATΙAΣ

'E1oνταq υπ6γη:

l. Tιg διατd.ξειg:

α. Tηζ παραγρdφoυ 1 τoυ 0ρΘρoυ 16 τoυ ν. 351|12006 <Aναδιoργ6νωoη
τoυ ΓΙυρooβεο'τικo6 Σrilματoq, αναβ6Θμιση ηζ απooτoξg τoυ και dλλε6
διαταξειg> (A' 258).

β. Toυ dρΘρoυ 90 τoυ Κιilδικα NoμoΘεoiαg γtα την Kυβ6ρνηoη και τα
Κυβερνητικi 6ργανα, πoυ κυριbΘηκε με τo π.δ.6312005 (A' 98).

γ' Toυ π.δ. 10Ll201,2 <Yπαγωγr] τoυ Πυρooβεoτικo6 Σιirματoζ ση Γενικη
Γραμματεiα Πoλιτικηg Πρooταo'iαg τoυ Yπoυργεioυ Δημ6oια9 Tιiξηg και
Πρooταoiαg τoυ Πoλiτη και τρoπoπoiηoη τoυ π.δ. 2L5l2007> (A' \61).

δ. Toυ π.δ. 2412015 <Σrioταoη και μετoνoμαoiα Yπoυργεtων, μεταφoρd ηq
Γεvιηg Γραμματεiαq Koινωνικcirν Αoφαλioεων> (A' 20), 6πωq τρoπoπoηΘηκε

με &ρΘρo 1 τoυ π.δ. \2312016 <Aναot5oταoη και μετoνoμαoiα τoυ Yπoυργεioυ
Διoικητικτiq MεταρρriΘμιoη g και lΙλεκτρoνικη g Διακυβ6ρuη"ηs' αναοf ο'ταoη

τoυ Yπoυργεioυ Toυριo'μori, α6oταoη Yπoυργεioυ Mεταναoτευτικηq Πoλιτικηg
και Yπoυργεioυ Ψηφιακfg Πoλιτικξg, Tηλεπικoινωνιrbν και Eνημ6ρωoηg,

μετoνoμαοiα Yπoυργεiων Eoωτερικ<i:ν και Διoικητικηq Aναoυγκρ6τηoηq,
oικoνoμiαq, Aν6πτυξη9και Toυριoμoli και Yπoδoμrbν, Mεταφoρrbν και
Δικτliων> (Α'2Ο8).

ε. Toυ π.δ. 73l20l5 <Διoριoμ6q Aντιπρo6δρoυ ηg Kυβ6ρνηoηg, Yπoυργioν,
Αναπ\ρωτiυν Yπoυργ<bν και Yφυπoυργιilυ (A' 1 16).

oτ. Toυ π.δ. 12512016 <Διoριoμ6g Yπoυργιilν, Aναπληρωτrilν Yπoυργrirν και
Yφυπoυργrbν> (.d' 2 10).



-

ζ Tηg υπ' αριΘ. Υ6125-09-2015 απ6φαoη9 ΠρωΘυπoυργori <ΑνdΘεoη
αρμoδιoτητων oτoν ΑναπλΙρωη Yπoυργ6 roωτερικιΙlν και Διoιητικηg
Αναoυγκρ6ηoη9 Nικ6λαo T6oκα> (B, 2109).

_ η. Tηq υπ' αριΘ. Υ5127-01-20|5 Απ6φαoηg Πρωθυπoυργof <Σ6oταoη
θ6oεων Αναπληρωτιilν Yπoυργrilν και Yφυπoυργων> 1ε. 204).

?. .Tη" υπ' αριΘ. 'Ιtρ('.τ. 8000liΙ120l 6l99-β'l14-10-2016 EΦγηoη τηζ
ΔιεriΘυνoη'q Δη μooιoνo μικηq Δια1εiριoη 6 τη g Γενιη g ΔιευΘυνη g o#oνoμικωνκαι Eπιτελικor1 Σ1εδιαoμoιi τoυ Yπoυργεioυ Eoδτερικων και ι'orη"ηg
Αναoυγκρ6τηoη9 o1ετικ6 με τιq δημooιoνoμικθg επiπτciloειg .ou 

"o|Ξr'ogΔιατdγματo6.

3' Τo γεγoνξ 6τι απ6 τιg διατ6ξει6 τoυ παρ6ντo6 διατdγματog δεν πρoκαλεiται
δαπιirη oε βιiροg τoυ κρατικoli πρoδπoλoμoμor1.
4. Tην υπ' αριΘ.812017 γvωμoδ6τηoη τoυ Συμβoυλioυ τηg Eπικρατεiαg, μετ6απ6 πρ6ταaη τoυ Αναπληρωτη Yπoυργori Eοωτφικrbν, απoφαoiζoυμε: " '

ΑρΘρo 1

Στo 0ρΘρo 11Α τoυ π.δ 1701199(l (A. 131), 6πωg ιo1ιrει, πρooτiθεται
παριiγραφog 3 ωg ακoλoriΘωg:
<3-' Για τoυq rruρooβεoτικodg υπαλληλoυg πoυ κατετdησαν στo Πυρooβεoτικ6
Σ,bμg^Ρg δ6κιμoι ΓΙυρooβ6oτεg $ωρiq τi κριτηριo η6 εντρπι6τη"αξ, ητol, αnο
ηu JOn εκπαιδευτικη oειρd, και μεταγενεoτερol ε1.r.φoρμoγη, εκτ69 απ6 την
παρdγραφo 1, και η παρ6γραφoq 6γ τoυ dρΘρoυ 19 τoυ παρ6ντo9>.

AρΘρo2

Στο 6ρΘρo 19 τoυ π.δ 17011996 
'6πω9 

ιo1;ιiει, πρooτiΘεται παριiγραφog 6γ ωgακoλoιiΘωg:
<6γ' Αν εξακoλoυΘoriν και πdλι να υφioτανται κεν69 Θ6oει9, αυτ6g καλ,liπτoνταιαπ6 τoν πiνακα μεταΘ6oεων, κατd oειριi αρ1αι6τητα9, απο υπαιληλoυg τωνYπηρεoιιbν πoυ 61oυν υπεριiριΘμoυg υπαλλfλoυ.. Eiδικ6τερα, κol"o.:u"oη"κ*",i
βαΘμ6 και καηγoρiα, ιodριθμoι με-τιg κεν6i oργανικ69 Θ6oεiq υπιiλληio, ".,ανωτ€ρω Yπηρεoιcilν, oι oπoioι εντ6oooνται κατd, oειρ6 

"or,g 
,roρu*α..

oικoγενειακ6q καταoτιioειq: 6γαμoq 6γγαμoι, γoν6αE με 6να ouξιr* norει,
γoν6α6 με δrio ανηλικα παιδιd. 

|Ιεταξ6 υπαλξλων oι οπoioι βρioκoνται oτηνiδια oικoγενειακη κατ0oταoη καλoιiνται oι νεrilτερoι 
"αr,1 

oρ1λ.6.ητα απ6 τoνπiνακα μεταΘ6oεων, oι oπoioι- δηλrbνoυν υπoχρεωτικ6 την Yπηρεoια'oτην oπoια
επιΘυιιoιiν να καλ6ψoυν κεvη oργανικη e6oη. Mε β6oη τιg εηιω"u'1 

"urJg -υπ6λληλoι μετατiΘεvται oτιg Yτηρεoiεg πoυ 61oυν δηλriloει.-
Αν για κdπoιεg Yηρεoiε6 υπd,ρ1oυν πφιoo6τερε9 δηλιiloειq υπαλληλων απo τι6κεν69.^oργανικ69 θ6oει9 πoυ πρ6κειτ*, ,o **iuφΘo6v o' ,'.η', 

'.o.'
μετατiΘενται oι αρ1αι6τερoι κατ6 oειρd, απoφoiηoη6, oι δε λoιπoi μr.o"iΘ.uro,



συμφωνα με τιg υπηρεσιακ€ζ ανd,γκεζ σε dλλη Ylηρεoiα απ6 αυτ69 πoυ oι κεν69
τoυg Θ6oειg πρ6κειται να πληρωΘoriν με την ωg dνω διαδικαoiα'
Σε περiπτωoη πoυ δεν υπdρ1ουν Yπηρεoiεg με υπερ6ριΘμoυ9 υπαλληλoυ6 ηαυτoi δεν επαρκo6ν μα ην κdλυψη των κενιbν Θ6oεων, καλoriνται oι u",ir""ρo,
κατd αρ1αι6τητα, or5μφωνα με τα ωζ dνω κριηρια.
oι υπdλληλoι πoυ Θα μετατεθo6ν για την κιiλυγη κενrbν oργανικtbν θ6oεων των
νεoTδρυΘειoιilν Yzηρεoιiον και των υφιoτ6μενωv Yπηρεoιιbν αερoδρoμiων
εξαιρoliνται ηg διαδικαoiαg των τακτικrilν μεταθ6oεων τoυ ,roρju"og
κανovιoμof για τρiα (3) 6τη. Mετd την παρ6λευoη τoυ ανωτ6ρω 1ρbνικorlδιαoτηματog, δι]νανται να μετατεΘoliν στην π6λτι ouμφ.ρ3r".., τoυξ'
ανεξαρτητωg riπαρξηg κενιirν oργανικrilν Θ6oεων, εφ6ooν τo'εrυιΘυμoriν και oι
υzηρεoιακ66 αν6γκεq ηg υπηρεoiαg απ6 την oπoiα απo1ωρoriν τo επιτρ6πoυν>.

AρΘρo 3

|. Η παραγραφog 2 τoυ ιiρΘρoυ 1ΟΑ τoυ π.δ. 17011996, 6πω9 ιoβει,
καταργεiται.

2 P::65 τριιiντα ημερrilν y"9'η δημooiευoη τoυ παρ6ντo9, oι rruρooβεoτικoi
υπιiλληλoι μ61ρι και τo βαΘμ6 τoυ Πυρoν6μoυ, διiνανται να υπoβιiλoυν δηλroη
π6ληq oυμφερ6ντων. oι δηλιiloειq υπoβdλλoνταl στην αρμ6δια Διε6Θυνoη
ΑνΘρrirπινων Π6ρων Επιτελεioυ A.Π.Σ., εξετ0ζoνταi 

""ο ouη' 
_γ* 

ηo-υνδρoμη των v6μιμων πρo$πoΘ6oεων και oυντιitoεται o1ετικ6q λιuooog, o
oπoio6 επικυριirνεται απ6 τoν Αρ1ηγ6 Π.Σ.

3. N6α αλλαη τηg π6λη9- αυμφερ6ντων επιτρ6πεται oτι6 αναφερ6μενεq
περιπτιiroειg ηg παραγριiφoυ 1 τoυ ι1ρΘρoυ 1ΟA τoυ π.δ. \10l1d96.

AρΘρo 4

Η παρι1γραφog 1 τoυ dρΘρoυ 23 τoυ π.δ \70l1996,6πω9 ιoγιiει, αντικαΘioταται
ωg ακoλo6θω6:

<Για την εφαρμoγη των 
-διατd,ξεων 

τoυ παρ6ντo9 διατdγματog Θεωρoιiνται 6τιευρioκoνται oην iδια π6λη oι Πυρoοβεoτικεg iπηρεoiεg ,rou orη*orr_o.ou
αυτ6.νoμ6, εξαιρoυμ6νων των Πυρooβεoτικrilν vπηρεoιων πoυ εdρεδoυν oενηοιd. Σε κ&Θε ηoi 6πoυ υπ6ρ1oυν περιoo6τερε9 απ6 μiα Πυρooβεoτικ6g
Y3rnPεoiεs, πλην Κρητηg και Eriβoιαg, λoγiζoνται 6., or"69 ρρioκoνται oην
iδια π6λη>.



Αρθρo 5

Η ιop6 των διατdξεων^ τoυ παρ6ντog διατdγματog αρ1iζει απ6 ηδημooiευοη τoυ σην Eφημερiδα ηg Κυβερνηoεωg.

Στoν Yπoυργ6 Eαωτερικιilν αναΘ6τoυμε τη δημooiευoη και εκτ6λεoη τoυ
παρ6ντog διατιiγματog.

ΑΘr]να, 20111

o ΠPoEΔPoΣ THΣ ΔHMOKPATΙAΣ

ΠPoΚoΠΙoΣ ΠAYΛoΠoYΛoΣ

o ANAΙΙΛHPΩTΙΙΣ YΠoYPΓoΣ EΣΩTEPΙKΩN

NΙKoΛAoΣ ToΣΚΑΣ


