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ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΣΠΙΤΩΜΑ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ  ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΛΑΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΤΕΣ ΤΟΥΣ 

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι 

  Στις 3 Μαρτίου 2017 δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 13 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 27), που τροποποιεί τον Κανονισμό 

Μεταθέσεων του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. Για τις τροποποιήσεις που φέρνει η 

κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. στον Κανονισμό Μεταθέσεων των πυροσβεστών, η Ε.Α.Κ.Π. είχε 

ενημερώσει με ανακοίνωσή της στις 22-1-2017, που αναφερόταν στα αποτελέσματα της ένστολης 

κινητοποίησης της Ομοσπονδίας και στη συνάντηση με τον Αρχηγό του Π.Σ. όπου και μας χορηγήθηκαν 

αντίγραφα των σχεδίων Π.Δ. 

Όπως είχε προειδοποιήσει η Ε.Α.Κ.Π., θεσμοθετούνται για τους συναδέλφους, μόνιμους και 

5ετείς: 

• Σωρεία μεταθέσεων για κάλυψη κενών θέσεων και υπηρεσιακών αναγκών σε όλη τη χώρα, 
στους συναδέλφους που έχουν προσληφθεί στο Π.Σ. από το έτος 2006 και μετά. Οι 

συνάδελφοι αυτοί εντάσσονται σε κατηγορίες άγαμων, έγγαμων, γονέων με ένα ανήλικο παιδί 

και γονέων με δύο ανήλικα παιδιά. Για όσους βρίσκονται στην ίδια οικογενειακή κατάσταση, 

ισχύει η σειρά αρχαιότητας. (άρθρα 1 και 2 του Π.Δ. 13/2017 τα οποία τροποποιούν τα άρθρα 

11Α και 19 αντίστοιχα του κανονισμού μεταθέσεων) 

• Μετακινήσεις για όλους τους συναδέλφους (παλιούς και νέους), εντός του συνόλου των 

υπηρεσιών του νομού που υπηρετούν. Στο εξής, ως πόλη συμφερόντων, θα θεωρείται ο 

νομός που βρίσκεται η Π.Υ. ή το Π.Κ. που επιθυμεί να υπηρετήσει ο υπάλληλος. Εξαιρούνται 

οι Π.Υ. που εδρεύουν σε νησιά. Στα νησιά που υπάρχουν περισσότερες από μία Πυροσβεστικές 

Υπηρεσίες, πλην Κρήτης και Εύβοιας, λογίζονται ότι αυτές βρίσκονται στην ίδια πόλη. (άρθρο 

4 του Π.Δ. 13/2017 το οποίο αντικαθιστά την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κανονισμού) Σε 

διάστημα 30 ημερών, οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου, δύνανται 

να υποβάλουν δήλωση πόλης συμφερόντων. (άρθρο 3 του Π.Δ. 13/2017) 

• Για τους συναδέλφους που θα μετατεθούν στις Π.Υ. των αεροδρομίων, εξαιρούνται της 

διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων για 3 έτη. Μετά την παρέλευση των 3 ετών και εφόσον 

καλύπτονται οι υπηρεσιακές ανάγκες της Π.Υ. Αεροδρομίου που θα υπηρετούν, τότε μόνο 

θα είναι δυνατόν να μετατεθούν στην πόλη συμφερόντων τους. (άρθρο 2 του Π.Δ. 13/2017 το 

οποίο τροποποιεί το άρθρο 19 του κανονισμού). 

•  Επίσης με το άρθρο 3 του Π.Δ. 13/2017 καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 10Α του 

κανονισμού που έδινε το δικαίωμα σε συναδέλφους πριν τη 62 σειρά να αλλάξουν τόπο 

συμφερόντων.  

Αρχικά η κυβέρνηση επιχειρεί να διασπάσει τους πυροσβέστες, με τη γνωστή τακτική του 

«διαίρει και βασίλευε». Αναμένεται άμεσα, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Αρχηγού Π.Σ. στη 

συνάντηση με την Ομοσπονδία στις 20-1-2017, η συνολική αναμόρφωση και έκδοση του νέου 

Κανονισμού Μεταθέσεων. Κανένας δεν πρόκειται να εξαιρεθεί.  

Η Ε.Α.Κ.Π. έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα όλο αυτό το διάστημα ενημερώνοντας ότι, ο νέος Κανονισμός 

Μεταθέσεων που προωθείτε θα επηρεάσει και θα πλήξει όλους τους συναδέλφους, είτε με 

μεταθέσεις είτε με μετακινήσεις. Θα διαλύσει οικονομικά ιδιαίτερα όσους συναδέλφους έχουν 

δυσβάσταχτες οικονομικές υποχρεώσεις (δάνεια κ.λ.π.) και θα ανατρέψει τον οικογενειακό μας 

προγραμματισμό. Τα συγκεκριμένα αντεργατικά μέτρα που επιβάλλει η κυβέρνηση εναντίον μας, 

αποτελούν τα χειρότερα μέτρα της τελευταίας 20ετίας. Ότι σχεδιασμούς είχαν στα σκαριά οι 
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προηγούμενες κυβερνήσεις, κόντρα στα δικαιώματά μας, τους υλοποιεί η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - 

ΑΝ.ΕΛ. 

 Ανάλογες προτάσεις, στην ίδια λογική με τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις για ξεσπίτωμα συναδέλφων 
με μεταθέσεις και μετακινήσεις, έχουν καταθέσει  το προεδρείο της Ομοσπονδίας (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - 

Συμμαχία Πυροσβεστών με τη στήριξη των Ανεξάρτητων Πυροσβεστών), καθώς και οι παρατάξεις της 

Α.Ε.Π. Πυροσβεστών και της Προοδευτικής Αδέσμευτης Κίνησης Πυροσβεστών (πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.) 

Στην ιστοσελίδα μας έχουν αναρτηθεί αναλυτικά οι προτάσεις τους και οι καταγγελίες της Ε.Α.Κ.Π., με 

την ανακοίνωση μας στις 15 -2 – 2017. 

 Το προεδρείο και η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας, έβαλαν πλάτη για ακόμα μια φορά για να 

συνεχιστούν οι αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων, που διαλύουν τη ζωή των πυροσβεστών. 

  Με τις προτάσεις τους και την τακτική του διαλόγου και των διαβουλεύσεων με την κυβέρνηση 

και τη Φυσική Ηγεσία, βοήθησαν και με το παραπάνω στη διεύρυνση της αντεργατικής πολιτικής. 
Δεν έχουν καμιά διάθεση για συνεχή αγώνα με μαζική συμμετοχή των συναδέλφων, για να 

ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα μας.  

  Για όλους τους παραπάνω λόγους, ενοχλεί το προεδρείο και την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας η 

δράση της Ε.Α.Κ.Π. Γι’ αυτό μεθοδεύουν τον αποκλεισμό της Ε.Α.Κ.Π. και την καλούν να αλλάξει 

τις θέσεις, τις προτάσεις και το πλαίσιο δράσης της, που αποκαλύπτουν και αμφισβητούν την 

αντιλαϊκή πολιτική στην ουσία της. Μας καλούν να «συμμορφωθούμε» και να «υποτασσόμαστε» 

στις αποφάσεις της Ομοσπονδίας για ξεσπίτωμα συναδέλφων, για τη διάλυση της ασφάλισης με 

τη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων, την προώθηση ιδιωτικών εταιριών υγείας, την 

προώθηση του εθελοντισμού και της απλήρωτης εργασίας για την υποκατάσταση των υπηρεσιών 

μας. Το προεδρείο της Ένωσης Στερεάς Ελλάδας σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, μας χαρακτήρισε 

με θράσος, «κατευθυνόμενους». Τους ενοχλεί το γεγονός ότι η Ε.Α.Κ.Π. προσπαθεί με τις δυνάμεις 

που έχει, να οργανώσει των αγώνα των πυροσβεστών και πραγματοποιεί παραστάσεις 

διαμαρτυρίας μέσα στην αντιπυρική περίοδο, στην Αθήνα και σε περιφερειακό επίπεδο, όταν το 

προεδρείο της Ομοσπονδίας, όλες οι συνδικαλιστικές παρατάξεις και Ενώσεις του χώρου μας, 

είναι ανύπαρκτοι.  

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι μόνιμοι, 5ετείς και συμβασιούχοι  

 Οι προτάσεις και οι πρακτικές του προεδρείου και της πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας, που είναι 

ενάντια στα συμφέροντα μας και συμπλέουν με την κυβέρνηση, καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της 

μαζικής συσπείρωσης με το αγωνιστικό πλαίσιο της Ε.Α.Κ.Π. για να διεκδικήσουμε αυτά που 

δικαιούμαστε.  

Η μόνη διέξοδος είναι ο δρόμος του οργανωμένου αγώνα. Η συσπείρωση και η ενότητα για να 

υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και όχι η ενότητα με συνδικαλιστές που υποβάλλουν 

προτάσεις για να ξεσπιτώνονται και να διαλύονται οικονομικά οι πυροσβέστες. Αγώνας για να 

καταργήσουμε στην πράξη τα σχέδια της κυβέρνησης, για το καθεστώς των μεταθέσεων και των 

μετακινήσεων. Να συσταθεί δίκαιος Κανονισμός Μεταθέσεων προς όφελος των πυροσβεστών και 

της πυρασφάλειας της χώρας. Να αυξηθούν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για το Π.Σ., για να 

σταματήσει η τριχοτόμηση του προσωπικού και να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας. 

Σας καλούμε να δραστηριοποιηθείτε και να συμμετέχετε ενεργά στα σωματεία μας. Να απαιτήσουμε 

από τα προεδρεία και τις πλειοψηφίες των σωματείων, να πάρουν αποφάσεις για οργάνωση και 

κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Να δημιουργήσουμε εστίες αντίστασης σε όλες τις υπηρεσίες, 

ενάντια στην κυβερνητική πολιτική. Να εμποδίσουμε όλους αυτούς που παζαρεύουν και ξεπουλάνε 

τα δίκαια αιτήματα των πυροσβεστών.  

Να ανοίξουμε κοινό μέτωπο μαζί με όλους τους εργαζόμενους και το λαό, ενάντια στην πολιτική 

της κυβέρνησης και της Ε.Ε. που μας οδηγεί στην εξαθλίωση.  

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 

Το Π.Δ. 13/2017 για τον Κανονισμό Μεταθέσεων καθώς και το Π.Δ. 11/2017 για την ίδρυση και 

αναδιάρθρωση των Π.Υ. Αεροδρομίων, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π. 

Δείτε επίσης και τον κανονισμό μεταθέσεων με τις τελευταίες τροποποιήσεις όπως επικαιροποιήθηκε από την Ε.Α.Κ.Π.  

 


