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ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 
Θέμα: Μετακινήσεις Πυροσβεστών. 
 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έγκαιρα με παρεμβάσεις του και μέσω 
Κοινοβουλευτικών Ερωτήσεων, είχε επισημάνει τα οξυμμένα προβλήματα που 
υπάρχουν στο Πυροσβεστικό Σώμα και τόνισε την αναγκαιότητα της ολοκληρωμένης 
προετοιμασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. 

Τα προβλήματα είναι διαχρονικά. Οφείλονται αποκλειστικά στην εφαρμογή αντιλαϊκών 
πολιτικών από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, τις οποίες συνεχίζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
– ΑΝΕΛ. Συρρικνώνονται διαρκώς τα κονδύλια του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 
Πυροσβεστικό Σώμα διατηρώντας τα για μια ακόμη χρονιά σε χαμηλά επίπεδα. Διατηρεί 
την αντιδασική νομοθεσία και υλοποιεί παραπέρα την εμπορευματοποίηση και 
ιδιωτικοποίηση της δασικής γης. 

Η κυβέρνηση έχει σοβαρές ευθύνες γιατί διατηρεί τη γύμνια του αστικού κράτους όταν 
πρόκειται για τις λαϊκές ανάγκες, την προστασία της λαϊκής κατοικίας, του ευρύτερου 
περιβάλλοντος και των δασών. Για όλα αυτά η κυβέρνηση μονίμως επικαλείται τη 
«δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία» και τα άδεια κρατικά ταμεία.  

Την ίδια στιγμή όμως η κυβέρνηση έχει ψηφίσει την κατάργηση του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης στο φυσικό αέριο για βιομηχανίες ηλεκτροπαραγωγής και πληθώρα νέων 
φοροαπαλλαγών και κρατικών ενισχύσεων προς τους επιχειρηματικούς ομίλους.  

Οι ελλείψεις στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος είναι μεγάλες. Διατηρείται 
για μια ακόμη χρονιά, το απαράδεκτο καθεστώς της διαφορετικής υπηρεσιακής σχέσης 
σε μόνιμους, πενταετούς θητείας και εποχικούς πυροσβέστες.  

Σύμφωνα με ανακοινώσεις συνδικαλιστικών φορέων της Πυροσβεστικής, μπροστά 
στα τεράστια προβλήματα που δημιουργεί η μεγάλη έλλειψη του προσωπικού, η 
κυβέρνηση για να «μπαλώσει» τα μεγάλα κενά, εφαρμόζει διατάξεις του Π.Δ 93/2014 για 
τη μετακίνηση - κινητικότητα του προσωπικού, ξεσπιτώνοντας τους πυροσβέστες. 
Δημιουργούνται μεγάλα οικονομικά προβλήματα, στις οικογένειες των πυροσβεστών. 

Είναι ήδη αρκετές οι μετακινήσεις πυροσβεστών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις περιοχές 
της Πάτρας, Λαμίας, Ξάνθης. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των πυροσβεστών 
που μετακινήθηκαν από τη Νάξο στη Σαντορίνη και μάλιστα με δικά τους έξοδα. 

Επίσης σύμφωνα με καταγγελίες συνδικαλιστικών εκπροσώπων, με την υπ΄αριθμ. 
28022 Φ. 202.10/6-5-2016 Απόφαση Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος για τις 
μετακινήσεις υπαλλήλων στα πεζοπόρα τμήματα, καταστρατηγήθηκε ο κανονισμός 
μεταθέσεων των πυροσβεστών, αφού έγιναν μετακινήσεις πυροσβεστών σε 
Περιφερειακές Υπηρεσίες, μέτρο που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό. 

Τα προβλήματα αυτά είναι γνωστά στην κυβέρνηση. Δεν μπορεί να γίνεται 
προσπάθεια να αντιμετωπισθούν, εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου, με ημίμετρα. 
Φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα και το κόστος όλων αυτών το επιβαρύνεται ο 
πυροσβέστης και το ήδη πετσοκομμένο οικογενειακό του εισόδημα.  

Η κυβέρνηση έχει σοβαρές ευθύνες γιατί δεν βάζει τέλος στις πολλαπλές εργασιακές 
σχέσεις που διέπουν το υπηρεσιακό καθεστώς του προσωπικού της Πυροσβεστικής. 

Είναι αναγκαίο να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού με σταθερές 
σχέσεις στην υπηρεσία και να αυξηθούν οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
τουλάχιστον στα επίπεδα του 2009. 

 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός: 



1. Τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να καταργήσει το Π.Δ 93/2014, που 
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις οικογένειες των πυροσβεστών με τη μετακίνησή 
τους σε άλλες περιοχές μακριά από τον τόπο κατοικίας τους; 

2. Να αρθούν άμεσα οι καταστρατηγήσεις στο κανονισμό μεταθέσεων των 
πυροσβεστών που προέκυψαν από τη διαταγή για τις μετακινήσεις προς τα 
πεζοπόρα τμήματα. 

3. Σκοπεύει η κυβέρνηση να βάλει τέλος στις διαφορετικές σχέσεις στην υπηρεσία με 
την καθιέρωση σταθερών και μόνιμων σχέσεων, με την πρόσληψη του απαραίτητου 
προσωπικού; 

 
Οι βουλευτές  

Νίκος Καραθανασόπουλος 

Σάκης Βαρδαλής 

Χρήστος Κατσώτης 

Σταύρος Τάσσος 

 


