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                                                                                              Αθήνα 5  Ιουνίου 2015 

 

                                                                            Προς: Κο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και 

                                                                                                        Διοικητικής Ανασυγκρότησης: Πανούση Ιωάννη 
                

                                                                                      Κοιν/ση:  1)  Κο Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας  

                                                                                                           Μαυρόπουλο Αναστάσιο  

                                                                                                       2)   Κο Αρχηγό Π.Σ. Παπαγεωργίου Βασίλειο    

                                                                                                       3)  Υπηρεσιακό Συμβούλιο μεταθέσεων  

                                                                                                            Πυρ/μων, Αρχστων και Πυρ/στων 

                                                                                                       4)  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. - Πολιτικούς Φορείς - Πρωτ/μες       

                                                                                                            Ενώσεις  -  Εργαζόμενους Π.Σ. 

  

ΘΕΜΑ: « Μεταθέσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων εκλεγμένων στην τοπική αυτοδιοίκηση ». 

 

  Κύριε Υπουργέ 

  Στις 29/05/2015 κοινοποιήθηκε η με αριθμ. πρωτ. 30579 Φ.202.3 απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος με 

θέμα: «Μεταθέσεις υπαλλήλων σύμφωνα με τα άρθρα 12,13,15,22 του Π.Δ. 170/1966 και άρθρο 93 του ν.3852/2010». 

  Βάση του περιεχομένου του ίδιου εγγράφου κοινοποιείται η απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μεταθέσεων 

Πυρ/μων, Αρχ/στων και Πυρ/στων, όπως αυτή διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 04/2015 πρακτικό του και παραγγέλλεται η 

εκτέλεση της.  

  Στο σημείο το οποίο αφορά μεταθέσεις υπαλλήλων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 93 του ν.3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε από το ν.4071/2012, διαπιστώνουμε ότι ως ημερομηνία χορήγησης φύλλου πορείας προκειμένου να 

παρουσιαστούν στις υπηρεσίες που βρίσκονται στις περιοχές που εξελέγισαν, ορίζεται η 01-10-2015. 

  Κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι και για τους υπαλλήλους του Π.Σ. ισχύουν οι διατάξεις του 

παραπάνω  νόμου ο οποίος ορίζει ρητά ότι: 

  “Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα μέλη 

των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, εφόσον υπηρετούν σε υπηρεσίες που 

υπάγονται στα διοικητικά όρια άλλου δήμου μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν 

εκλεγεί.” 

  Επίσης, ότι στον κανονισμό μεταθέσεων του προσωπικού του Π.Σ  που θεσμοθετήθηκε με το Π.Δ. 170/1996 και τις όποιες 

τροποποιήσεις έγιναν μέχρι σήμερα, λόγου του χαρακτήρα που έχουν οι μεταθέσεις ειδικών περιπτώσεων, όπως για 

παράδειγμα για λόγους υγείας, υλοποιούνται εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης του υπαλλήλου.  

  Η Ε.Α.Κ.Π. θεωρεί ότι η μεταθέσεις των πυροσβεστών (όπως και άλλων υπαλλήλων) που εκλέγονται στην τοπική 

αυτοδιοίκηση είναι περιπτώσεις που επιβάλλεται η άμεση υλοποίηση  τους λόγω ότι ως αιρετοί  έχουν αναλάβει με 

την ψήφο των δημοτών της κάθε περιοχής συγκεκριμένο αντικείμενο δράσης που απαιτεί την φυσική τους 

παρουσία.  

 Η οποιαδήποτε  κωλυσιεργία που βάζει εμπόδια στην άμεση μετακίνηση των αιρετών υπαλλήλων στις έδρες των 

δήμων που έχουν εκλεγεί, εγείρει εύλογα ερωτηματικά για την σκοπιμότητα της, και πρέπει να ελεγχθεί ως προς 

το σκέλος αυτό.    

  Κύριε  υπουργέ, ζητάμε την παρέμβασή σας για την άμεση εκτέλεση των μεταθέσεων των αιρετών συναδέλφων μας, 

όπως και τις αντίστοιχες ενέργειές σας ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

 τα μέλη του Δ.Σ. στην Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Βλάχος Δημήτριος – Ζαμπάτης Σπυρίδων 

 

 


