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                                                                                                                     Αθήνα 8 Φεβρουαρίου 2017 

                                                                              Προς: Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος 

                                                                                          Καπέλιο Βασίλειο 

                                                                               Κοιν: Κο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών 

                                                                                          Τόσκα Νικόλαο 

                                                                                          Πολιτικά Κόμματα – Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

                                                                                          Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – Εργαζόμενοι Π.Σ. 

  ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων για τη στελέχωση των Πυροσβεστικών 

                   Κλιμακίων Εθνικών Οδών»        

Kύριε Αρχηγέ 

Με βάση την υπ' αρίθμ. 6886 Φ 202.1/31-1-2017 Διαταγή του Α.Π.Σ. για την «Προσκληση 

ενδιαφέροντος για μετάθεση - μετακίνηση Πυροσβεστικού προσωπικού προς στελέχωση τεσσάρων 

Πυροσβεστικών Κλιμακίων Εθνικών Οδών», καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις μόνιμοι 

πυροσβεστικοί υπάλληλοι που έχουν οργανική θέση στις περιφέρειες που υπάγονται τα υπό ίδρυση 

Πυροσβεστικά Κλιμάκια της Ξυνιάδας, της Κνημίδας, της Κλόκοβας και της Αμπελιάς. 

Οι ίδιες προϋποθέσεις υπήρχαν και στην υπ' αριθμ. 81698 Φ 202.1/29-11-2016 Διαταγή του Α.Π.Σ. 

που αφορούσε τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια της Ακράτας, της Νέας Περάμου, του Ρίου της 

Λεπτοκαριάς και το Πυροσβεστικό Φυλάκιο του Πυργετού. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό μεταθέσεων (Π.Δ. 170/96 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και 

συγκεκριμένα με το άρθρο 19, δεν αφαιρείται το δικαίωμα υποβολής αίτησης και στους 

υπαλλήλους που δεν έχουν οργανική θέση στην Περιφέρεια που υπάγονται τα εν λόγω κλιμάκια.  

Κύριε Αρχηγέ 

Γνωρίζουμε τις αλλαγές που προωθούνται στον Κανονισμό Μεταθέσεων από την κυβέρνηση, 

προκειμένου να μετατίθενται και να μετακινούνται οι πυροσβέστες, για να καλύψουν υποτυπωδώς τις 

μεγάλες ελλείψεις του Π.Σ. σε μόνιμο προσωπικό, σε όλη τη χώρα. 

Γνωρίζουμε επίσης και το ενδεχόμενο κατάργησης – αναστολής λειτουργίας πυροσβεστικών 

υπηρεσιών και κλιμακίων στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης, εξέλιξη που θα επισπεύσει μετά και από 

τις νέες υποχρεώσεις που ανέλαβε το Π.Σ. (στελέχωση των Π.Υ. των περιφερειακών αεροδρομίων και 

των εθνικών οδών).   

Επειδή όμως, από τις συγκεκριμένες διαταγές στερείται το δικαίωμα στο σύνολο των 

συναδέλφων μας να υποβάλουν αιτήσεις μεταθέσεων εφόσον το επιθυμούν, ζητάμε την ορθή 

επανάληψή τους και την εναρμόνισή τους με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή να 

δοθεί το δικαίωμα αίτησης μετάθεσης σε όλους τους συναδέλφους που επιθυμούν να 

υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές.       

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Βλάχος Δημήτρης 
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