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ΑΘΗΝΑ 10 Ιουλίου 2014 
 

                                                                       Προς: Κο Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη                                                                                                    
                                                                                  Κικίλια Βασίλειο 
                

                                                            Κοιν/ση: 1) Κο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του  
                                                                               Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
                                                                               Πολίτη Γεωργιάδη Πάτροκλο  
                                                                            2) Κο Αρχηγό Π.Σ. Παπαγεωργίου Βασίλειο  
                                                                            3) Κο Υπαρχηγό Π.Σ Αφάλη Χαράλαμπο 
                                                                            4) Κο Διευθυντή Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων  
                                                                                του Α.Π.Σ. Παντελεάκο Φίλιππο       
                                                                            5) Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. - Πολιτικούς Φορείς - Πρωτ/μες Ενώσεις      
                                                                               - Εργαζόμενους Π.Σ.                                  

 

ΘΕΜΑ: « Καταστρατηγήσεις και στρεβλώσεις του Κανονισμού Μεταθέσεων κατά την τοποθέτηση των                          
            εξερχομένων από τη Σχολή πυροσβεστών και τη διενέργεια των ετήσιων τακτικών μεταθέσεων» 
 

Κύριε Υπουργέ 
  

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών από την ανάδειξη της εκπροσώπησής της στο Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο Μεταθέσεων Πυρονόμων - Αρχιπυροσβεστών - Πυροσβεστών, προσπαθεί να εξασφαλίσει τη 
διαφάνεια και την αξιοκρατία, σε ότι αφορά τη λήψη των αποφάσεων του συγκεκριμένου οργάνου. 
 

  Στη βάση αυτή, έχουμε καταγγείλει αρκετές φορές τις αυθαιρεσίες και τις καταστρατηγήσεις στον 
Κανονισμό Μεταθέσεων, που διενεργούνται με ευθύνη της πλειοψηφίας των μελών του εν λόγω 
Συμβουλίου. 
   

  Επίσης έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για τον Κανονισμό Μεταθέσεων των υπαλλήλων του 
Π.Σ. όπου με την εφαρμογή της θα εκλείψουν όλες οι αδικίες που δημιουργήθηκαν στο σημερινό καθεστώς, 
από τις εκάστοτε καταστρατηγήσεις που υπέστη, για την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών συμφερόντων.  
 

  Στις 26 και 27 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν οι συνεδριάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων, 
για την τοποθέτηση των εξερχόμενων από τη Σχολή πυροσβεστών της 78ης σειράς και τη διενέργεια των 
ετήσιων τακτικών μεταθέσεων. 
  

  Ο εκπρόσωπος της  Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών κατέθεσε πρόταση για την τοποθέτηση 
των περισσότερων νέων πυροσβεστών της 78ης σειράς, σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς και Κλιμάκια που 
υπηρετούν αρχαιότεροι συνάδελφοι και παραμένουν επί χρόνια μακριά από την πόλη συμφερόντων τους,    
με υπαιτιότητα και της υπηρεσίας, αλλά κυρίως των εκάστοτε κυβερνήσεων που δεν πραγματοποίησαν τις 
απαιτούμενες προσλήψεις για την κάλυψη των πραγματικών κενών θέσεων του μόνιμου προσωπικού, στις 
ανωτέρω υπηρεσίες.  
 

  Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και η 
αποκατάσταση αρκετών αδικηθέντων συναδέλφων, με μετάθεση προς τον τόπο συμφερόντων τους. 
    

  Η πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. που αποτελεί και την πάγια θέση της για όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, 
αγνοήθηκε από τους 3 υπηρεσιακούς παράγοντες του Α.Π.Σ. με αποτέλεσμα οι αποφάσεις του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου να αφορούν κατά ένα μέρος επιλεκτικά:  
 

 Τις τοποθετήσεις ορισμένων συναδέλφων που εξήλθαν από τη Σχολή πυροσβεστών, σε 
Πυροσβεστικούς Σταθμούς και Κλιμάκια τα οποία έχουν επιλέξει ως τόπο συμφερόντων τους αρχαιότεροι 
πυροσβέστες, που δεν έχουν ακόμα μετατεθεί στις υπηρεσίες αυτές. 

 

 Τις μεταθέσεις προς τον τόπο συμφερόντων τους σε ορισμένους συναδέλφους που έπονται άλλων 
αρχαιότερων, με το αιτιολογικό ότι στην υπηρεσία ή το κλιμάκιο που υπηρετούν προηγήθηκε 
τοποθέτηση εξερχόμενων, από τη Σχολή πυροσβεστών της 78ης σειράς. 

 

  Οι παραπάνω αποφάσεις έρχονται σε αντίθεση και με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων 
(άρθρο 11Α του Π.Δ. 170/1996), αλλά και με την ισονομία και την αντικειμενικότητα, που πρέπει να διέπει 
τη λειτουργία του αρμόδιου Συμβουλίου.  
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Ο εκπρόσωπος της Ε.Α.Κ.Π. αφού επισήμανε καταρχήν ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να 
παρακάμπτεται η σειρά αρχαιότητας των υπαλλήλων καταγγέλλοντας το γεγονός, ζήτησε προς 
αποκατάσταση της αδικίας και τη μετάθεση των αρχαιότερων και δικαιούχων συναδέλφων, πρόταση 
που καταψηφίστηκε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 
 

Κύριε Υπουργέ  
 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταγγέλλει:  
 

 Τις αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων που καταστρατηγούν και διαστρεβλώνουν τις 
διατάξεις του Κανονισμού, παραβιάζοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων. 

 

 Τη μη κοινοποίηση του πίνακα των τακτικών μεταθέσεων προς όλες τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, όπως 
προβλέπεται από το Π.Δ. 170/1996. 

  

 Όπως επίσης και την προώθηση Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, που έχει ως απώτερο στόχο την 
κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών με διαρκείς και εξοντωτικές μετακινήσεις για το προσωπικό, αντί των 
απαραίτητων προσλήψεων. 

 

  Σας καλούμε να παρέμβετε άμεσα για την άρση των αδικιών που προκύπτουν από τις αποφάσεις του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, συμπεριλαμβάνοντας στον πίνακα με τις τακτικές μεταθέσεις και τους 
αδικημένους συναδέλφους μας.  
 

  Από την πλευρά μας δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο τους συναδέλφους μας, 
που έχουν υποστεί τις διαχρονικές συνέπειες των ανωτέρω αναξιοκρατικών επιλογών, μέχρι την πλήρη 
αποκατάστασή τους. 

   
Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
Βλάχος Δημήτριος – Ζαμπάτης Σπυρίδων 

  
Σας πισυνάπτουμε σε ηλεκτρονική μορφή προς ενημέρωσή σας τις προγενέστερες ανακοινώσεις μας 
για ανάλογα ζητήματα, καθώς και την πρότασή μας για τον Κανονισμό Μεταθέσεων των υπαλλήλων του 
Π.Σ.   


	Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η  Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν
	.      Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος      .

