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Θέμα: «Μετακινήσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων στα Πεζοπόρα Τμήματα» 

Κύριε Υπουργέ  

Με έγγραφη παρέμβασή μας στις 20 - 6 - 2016, σας είχαμε ενημερώσει για την καταστρατήγηση του 

Κανονισμού για τις Μεταθέσεις μας (Π.Δ. 170/1996 όπως ισχύει σήμερα), που προήλθε από την υπ. 

αριθμ. 28022 Φ. 202.10/6-5-2016 Απόφαση Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος για τις μετακινήσεις 

πυροσβεστικών υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους, προς τα Πεζοπόρα Τμήματα των περιφερειών 

της χώρας.  

Σας παραθέσαμε τα στοιχεία και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, που καταδεικνύουν την 

καταστρατήγηση του Κανονισμού Μεταθέσεων, όπως αναλύονται στο έγγραφο που στείλαμε προς τον 

κύριο Αρχηγό του Π.Σ. στις 9 - 5 - 2016 (σας επισυνάπτουμε ξανά το σύνολο των παρεμβάσεών μας). 

  Ζητήσαμε την έκδοση ορθής επανάληψης της Απόφασης του Α.Π.Σ., ως προς το σκέλος που 

αφορά τους συναδέλφους που υπηρετούν στα Πυροσβεστικά Κλιμάκια, με την αντικατάσταση 

του όρου «μετακίνηση» με τον όρο «απόσπαση» ή «απόσπαση μετά από αίτησή τους». 

Σε πρόσφατη απάντησή σας, έπειτα από ερώτηση Βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφέρατε 

ιδιαίτερα για τις μετακινήσεις του πυροσβεστικού προσωπικού στα πεζοπόρα τμήματα, ότι αυτές 

καθορίζονται από το Π.Δ. 170/1996. 

Σας ενημερώνουμε για άλλη μια φορά ότι οι διατάξεις του συγκεκριμένου Π.Δ. (170/1996), σε 

ότι αφορά τις μετακινήσεις πυροσβεστών, από Πυροσβεστικά Κλιμάκια προς τα πεζοπόρα, 

καταστρατηγήθηκαν. Η απόφαση του Α.Π.Σ. διευρύνει την εφαρμογή των μετακινήσεων πέρα από 

τα όρια της ισχύουσας νομοθεσίας και περιορίζει ακόμα περισσότερο τα δικαιώματα των συναδέλφων 

μας, σε ότι αφορά το καθεστώς των αποσπάσεων και των μετακινήσεων. Επίσης ανοίγει το δρόμο για 

περεταίρω διεύρυνση των μετακινήσεων, πέραν αυτών που ισχύουν και για άλλες περιπτώσεις, εκτός 

των πεζοπόρων.  

Επίσης Κύριε Υπουργέ, σας δηλώνουμε και με αυτή την παρέμβασή μας ότι είμαστε κάθετα 

αντίθετοι με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που προωθείτε, όπου με την εφαρμογή του θα 

χτυπηθούν για ακόμα μια φορά τα δικαιώματα των συναδέλφων μας, σε ότι αφορά το καθεστώς 

και των μεταθέσεων και των μετακινήσεων. Θα κληθούν αρκετοί συνάδελφοί μας να 

υπηρετήσουν μακριά από τα σπίτια τους για να καλύψουν υποτυπωδώς τις μεγάλες ελλείψεις σε 

μόνιμο προσωπικό, που επέβαλλαν οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα. Θα 

υπάρξουν νέα οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα στους πυροσβέστες. 

  Και από το περιεχόμενο της συγκεκριμένης απάντησης που δώσατε στη Βουλή, 

επιβεβαιώνεται η θέση μας, ότι μόνο με τον αγώνα μας, θα προστατεύσουμε τα δικαιώματα των 

συναδέλφων μας και θα συμβάλλουμε στην αποκατάσταση των αδικιών και στη δημιουργία ενός 

δίκαιου και αξιοκρατικού Κανονισμού Μεταθέσεων, σύμφωνα με την πρότασή μας.  

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
Το μέλος του Δ.Σ. στην Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Βλάχος Δημήτρης 
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