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ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΡΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΑΠΟΡΡΟΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
 

  Η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. συνεχίζει σε πλήρη εξέλιξη τα 
αλλεπάλληλα χτυπήματα εναντίον των εργαζομένων και του λαού, διαψεύδοντας για μια ακόμα φορά τους 
εκπροσώπους του κυβερνητικού συνδικαλισμού για τη δήθεν εξαίρεση των εργαζόμενων στο 
Πυροσβεστικό Σώμα, από τις εκάστοτε αντεργατικές και αντιλαϊκές κυβερνητικές πολιτικές επιλογές. 
 

  Σύμφωνα με τις τελευταίες διεργασίες που διαδραματίζονται στα κυβερνητικά επιτελεία, αναμένεται να 
προωθηθεί άμεσα Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την τροποποίηση του Κανονισμού Μεταθέσεων 
των μονίμων και των 5ετούς θητείας συναδέλφων (Π.Δ. 170/1996), όπου θεσμοθετείται: 
    

 Η δυνατότητα στον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος να μετακινεί συναδέλφους από Πυροσβεστικά 
Κλιμάκια προς τις Υπηρεσίες που υπάγονται και αντίστροφα, καθώς και σε Πυροσβεστικά Κλιμάκια 
που υπάγονται διοικητικά στην ίδια Υπηρεσία, έπειτα από πρόταση των εκάστοτε Διοικητών των Π.Υ. 
και έγκριση των Περιφερειαρχών. Οι συγκεκριμένες μετακινήσεις δεν θα θεωρούνται αποσπάσεις και 
θα ενεργούνται αζημίως για το δημόσιο.  
Η διευρυμένη επαναφορά της καταργηθείσας παραγράφου 1γ του άρθρου 2 του Π.Δ. 145/2002, που 
προέβλεπε αντίστοιχες διατάξεις, καταργεί στην πράξη το αμετάθετο των συναδέλφων που 
προσλήφθηκαν από το 1996 και μετά, ακυρώνοντας τις δικλίδες του Κανονισμού Μεταθέσεων που 
επηρεάζουν σημαντικά τη ζωή των εργαζομένων του Π.Σ. και των οικογενειών τους. 
  

 Η ενιαιοποίηση υπηρεσιών, όπου πλέον θα θεωρείται για την εφαρμογή του Κανονισμού Μεταθέσεων, ότι 
βρίσκονται στην ίδια πόλη. Συγκεκριμένα, της Π.Υ. Μεγάρων με την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής, της Π.Υ. 
Οινοφύτων με την Π.Υ./Π.Α. Τανάγρας, της Π.Υ. Βόλου με την Π.Υ./Π.Α. Αγχίαλου, της Π.Υ./Π.Α. Αράξου 
με την Δ.Ι.Π.Υ.Ν. Αχαΐας, της Π.Υ. Καβάλας με τις Π.Υ. Ελευθερούπολης και Χρυσούπολης, της Π.Υ. 
Λαμίας με την Π.Υ. Μακρακώμης, της Π.Υ. Άρτας με την Π.Υ. Φιλιππιάδας, της Π.Υ. Καρδίτσας με την 
Π.Υ. Παλαμά και την Π.Υ. Σοφάδων, την Π.Υ. Αλεξάνδρειας με την Π.Υ. Βέροιας, την Π.Υ. Πύργου με την 
Π.Υ. Αμαλιάδας και της Π.Υ. Ναυπλίου με την Π.Υ. Άργους.  
Επίσης απαλείφεται και η διάταξη που όριζε ότι ως πόλη έδρα των υπολοίπων Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών Αεροδρομίων, θεωρείται το ίδιο το Αεροδρόμιο, συνενώνοντας τις συγκεκριμένες υπηρεσίες 
με τις ομώνυμες Διοικήσεις, για την εφαρμογή του Κανονισμού. 
   

 Η διάθεση των νέων πυροσβεστών που αποφοιτούν από τη Σχολή, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής 
Διοίκησης Αττικής, μέχρι την οριστική τοποθέτησή τους σε όποια Υπηρεσία αποφασίσει το Αρχηγείο. 

  

 Η δυνατότητα τοποθέτησης σε Κεντρικές Υπηρεσίες και έδρες των Περιφερειακών Διοικήσεων του 
Σώματος, των αποφοιτούντων αξιωματικών που έχουν προσληφθεί στο Π.Σ. ως πτυχιούχοι καθώς και 
των αξιωματικών που θα εξέρχονται στο εξής από την οικεία Σχολή, με ελάχιστο χρόνο παραμονής τα 
5 έτη. 

 

 Η δίμηνη παράταση της διάρκειας των αποσπάσεων για υπηρεσιακούς λόγους, από 4 σε 6 μήνες κάθε 
χρόνο.  

 

  Με τις συγκεκριμένες διατάξεις που θα θεσμοθετηθούν κυρίως κατ΄ εξουσιοδότηση του νόμου 4249/2014 
για την αναδιοργάνωση, αλλά και της γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Επικρατείας, επέρχονται 
ανεξέλεγκτες ανατροπές στον οικογενειακό προγραμματισμό και στα δικαιώματα της πλειοψηφίας των 
πυροσβεστών, που θα κληθεί με αιφνίδιες συνεχόμενες μετακινήσεις να καλύψει την τεράστια έλλειψη 
προσωπικού καθώς και τις κατά το δοκούν υπηρεσιακές ανάγκες, που θα αποφασίζουν οι εκάστοτε 
Διοικήσεις. 
 

  Επανέρχονται παλιές εποχές αλήστου μνήμης στην ιστορία του Π.Σ. με την πλήρη επιβολή της 
αναξιοκρατίας, της ρουσφετολογικής εξάρτησης, της ευνοϊκής μεταχείρισης των ημετέρων, της 
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χειραγώγησης και ποδηγέτησης των συνειδήσεων, αλλά και της τρομοκράτησης όλων όσων 
υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους και αντιστέκονται στους μηχανισμούς εφαρμογής της αντεργατικής 
και αντιλαϊκής πολιτικής που υλοποιείται και στον χώρο μας και που αναμένεται να ενταθεί σε 
μεγαλύτερο βαθμό.  
   

  Οι μετακινήσεις που θα διενεργηθούν, θα μετατραπούν σε άτυπες μεταθέσεις για αρκετούς συναδέλφους 
που υπηρετούν σε διάφορες περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στα νησιά, εξαιτίας των μεγάλων 
αποστάσεων που θα αναγκάζονται να διανύσουν μόνιμα ξεσπιτωμένοι και μακριά από τις οικογενειακές 
τους υποχρεώσεις, βιώνοντας τον εφιάλτη της ανασφάλειας και της περαιτέρω οικονομικής και ηθικής 
εξαθλίωσης.  
 

  Παράλληλα ο Κανονισμός Μεταθέσεων θα τροποποιείται συνεχώς, επεκτείνοντας την ευελιξία και την 
κινητικότητα σε ευρύτερα πλαίσια, στο σύνολο των υπηρεσιών της επικράτειας. 
 

ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 
 

  Τα γεγονότα αυτά σε συνδυασμό: 
 

 Με τις νέες ανατροπές που αναμένονται στο ασφαλιστικό σύστημα από την υπαγωγή των τομέων του 
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), μαζί με το σύνολο των 
επικουρικών ταμείων όλων των εργαζομένων, που θα αποτελέσει τη χαριστική βολή για την 
επικουρική μας ασφάλιση. 

 

 Τη νέα επικείμενη μείωση των εφάπαξ παροχών παρά τις υποκριτικές δηλώσεις των κυβερνητικών 
παραγόντων, σε συνδυασμό και με την επερχόμενη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, με 
κατάργηση όλων των πρόωρων συντάξεων. 

 

 Τη διεύρυνση των περικοπών των μισθολογικών απολαβών και από την προοπτική της κατάρτισης 
νέου μισθολογίου ενστόλων από 1-1-2015. 

 

 Την καταστρατήγηση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων από την επιβολή παράνομων επιφυλακών 
και παράνομης πρόσθετης υπηρεσίας, κατά την αντιπυρική περίοδο. 

 

 Την έλλειψη προσωπικού, την υπολειτουργία των υπηρεσιών μας, καθώς και την έλλειψη επαρκούς 
υλικοτεχνικού, μηχανολογικού και ατομικού εξοπλισμού.  

 

 Τη διατήρηση εργασιακών σχέσεων πολλών ταχυτήτων, γεγονός που επιβάλλει τον συνεχή αγώνα για 
μονιμοποίηση και πλήρη αποκατάσταση όλων των 5ετούς θητείας και συμβασιούχων συναδέλφων. 

 

 Την επερχόμενη επιβολή του νέου νόμου για τον συνδικαλισμό, που θα ορθώσει επιπλέον εμπόδια 
στη συνδικαλιστική δράση.  

 

  Καθιστούν επιτακτική ανάγκη την άμεση και δυναμική αντίδραση από το σύνολο των συνδικαλιστικών 
οργάνων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος. 
 

  Εν όψει του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. την Τετάρτη 30-7-2014, καλούμε το προεδρείο της 
Ομοσπονδίας να εξαγγείλει άμεσα ένστολη πανελλαδική κινητοποίηση στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη, εξαντλώντας παράλληλα όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την απόκρουση 
όλων των προαναφερθέντων αντεργατικών και αντιδραστικών πολιτικών και παράλληλα να εντάξει στο 
διεκδικητικό του πλαίσιο τη συμμετοχή των πυροσβεστών στους αγώνες του εργατικού - λαϊκού 
κινήματος, που αντιπαλεύουν στο σύνολό της την υπάρχουσα πολιτική.                                                             
 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 
 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έδωσε τον αγώνα σε όλα τα επίπεδα, για να αποτρέψει τις 
συγκεκριμένες δυσμενείς εξελίξεις, με αποκορύφωμα την κινητοποίηση που πραγματοποίησε στη Βουλή 
τον περασμένο Μάρτιο, ενάντια στον νόμο της αναδιοργάνωσης. Με τον πολύχρονο αγώνα της Ε.Α.Κ.Π. 
είχαν καταργηθεί οι διατάξεις του Π.Δ. 145/2002, που επαναφέρονται σήμερα σε πιο άγρια μορφή. 
  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΟΔΥΝΗΡΟ ΤΡΟΠΟ  
 

  Οι υπόλοιπες παρατάξεις που απαρτίζουν το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, όπως και η πλειοψηφία των 
πρωτοβάθμιων σωματείων, προτείνουν αποκλειστικά και μόνο τον «κοινωνικό διάλογο» με την 
κυβέρνηση και παράλληλα συνεχίζουν να σπέρνουν αυταπάτες για δήθεν δικαίωσή μας, μέσω 
δικαστικών αγωγών. 
  

  Την απάντηση τους τη δίνει η ίδια η κυβερνητική πολιτική, που αγνοεί όλες τις αποφάσεις δικαστηρίων 
που είναι υπέρ των εργαζομένων και έρχονται σε αντίθεση με την πολιτική της.  
 

  Σας καλούμε να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας, να πιέσετε τα σωματεία και τους 
συνδικαλιστικούς εκπροσώπους που έχετε εκλέξει, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πράξουν το 
καθήκον και την υποχρέωσή τους απέναντί σας.  



  Να οργανωθεί αγώνας για να μην περάσει το νέο νομοθετικό έκτρωμα για τον Κανονισμό Μεταθέσεων, 
όπως και το σύνολο των σχεδιασμών της κυβέρνησης που είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν να επιβάλλουν 
νέες περικοπές και επιπλέον αφαίρεση στοιχειωδών δικαιωμάτων μας.  

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. η Εκτελεστική Γραμματεία 
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