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Θέμα: «Μετακινήσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων στα Πεζοπόρα Τμήματα»
Κύριε Αρχηγέ
Με την υπ. αριθμ. 28022 Φ. 202.10/6-5-2016 Απόφασή σας, με θέμα «Μετακίνηση Υπαλλήλων για
υπηρεσιακούς λόγους στα Πεζοπόρα Τμήματα», μετακινείτε συναδέλφους προς τα Πεζοπόρα
Τμήματα των Περιφερειών της χώρας.
Αρκετοί από τους συναδέλφους που μετακινούνται, υπηρετούν σε Πυροσβεστικά Κλιμάκια και όχι
σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες πόλεων, όπου έχουν έδρα τα Πεζοπόρα Τμήματα.
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού (Π.Δ.
170/1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά το Π.Δ. 93/2014), στο άρθρο 21 παράγραφος 7
αναφέρεται ότι «Οι μετακινήσεις του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος από
Πυροσβεστικά Κλιμάκια προς Υπηρεσίες διοικητικής υπαγωγής τους και αντιστρόφως καθώς και οι
μετακινήσεις μεταξύ των Πυροσβεστικών Κλιμακίων που υπάγονται διοικητικά στην ίδια Υπηρεσία,
δεν θεωρούνται αποσπάσεις και ενεργούνται αζημίως για το δημόσιο με απόφαση του Αρχηγού του
Πυροσβεστικού Σώματος ύστερα από πρόταση του Διοικητή της οικείας υπηρεσίας και έγκρισή της
από τον οικείο Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης».
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και το γεγονός ότι τα Πεζοπόρα Τμήματα αποτελούν
ανεξάρτητες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε επίπεδο περιφέρειας, που εδρεύουν σε διάφορες
πόλεις, προκύπτει ότι οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αποκεντρωμένα Πυροσβεστικά Κλιμάκια
δεν μπορούν να μετακινηθούν προς τα Πεζοπόρα Τμήματα, παρά μόνο να αποσπαστούν.
Κύριε Αρχηγέ
Με την χρησιμοποίηση του όρου «μετακίνηση» στην εν λόγο απόφασή σας, διευρύνεται η
εφαρμογή των μετακινήσεων πέρα από τα όρια της ισχύουσας νομοθεσίας με συνέπεια την
καταστρατήγηση του Κανονισμού Μεταθέσεων, δίνοντας την αφορμή στο μέλλον με βάση τα
παραπάνω, να ενταθεί ακόμα περισσότερο ο περιορισμός στα δικαιώματα των συναδέλφων, σε ότι
αφορά το καθεστώς των αποσπάσεων και των μετακινήσεων.
Ζητάμε την ορθή επανάληψη της απόφασής σας, ως προς το σκέλος που αφορά τους
συναδέλφους που υπηρετούν στα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, με την αντικατάσταση του όρου
«μετακίνηση» με τον όρο «απόσπαση» ή «απόσπαση μετά από αίτησή τους».
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Τα μέλη του Δ.Σ. στην Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Βλάχος Δημήτρης – Ζαμπάτης Σπύρος

