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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ Π.Υ. ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ» 

Κύριε Υπουργέ 

Με την υπ. αριθμ. 34176Φ 201.1/28-5-2016 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων 
Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, μετατίθενται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιμένα Καβάλας στον 
4ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λιμένα Θεσσαλονίκης, 3 Αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών (πλοηγοί κυβερνήτες). 

Επίσης, πριν από λίγες ημέρες, μετακινήθηκαν και 2 υπαξιωματικοί - πυροσβέστες Γενικών Υπηρεσιών από την 
ίδια υπηρεσία (Π.Υ. Λιμένα), στην κεντρική Π.Υ. Καβάλας.               
Οι παραπάνω υπάλληλοι ήταν οι τελευταίοι που είχαν απομείνει (πλην ενός Αξιωματικού Ειδικών Υπηρεσιών που 
εκτελεί υπηρεσία γραφείου), στη συγκεκριμένη Λιμενική Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Στις έκτακτες μεταθέσεις του Δεκεμβρίου του 2015, είχαν μετατεθεί 4 Αξιωματικοί και 1 Υπαξιωματικός 
Ειδικών Υπηρεσιών από την ίδια υπηρεσία, στην Π.Υ Λιμένα Ηγουμενίτσας και ακολούθησε ο μηδενισμός των 
οργανικών της θέσεων με την Απόφαση του Αρχηγείου Π.Σ. για την κατανομή της υπηρετούσας δύναμης του 
πυροσβεστικού προσωπικού για το έτος 2016. 

Από το 2013 η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν διαθέτει κανένα κατασβεστικό μέσο (πυροσβεστικό πλοιάριο). 

Οι ενέργειες αυτές δείχνουν ξεκάθαρα τη βούληση σας για την κατάργηση της Π.Υ. Λιμένα Καβάλας, όπως 
μεθοδεύτηκε και στο παρελθόν από την προηγούμενη κυβέρνηση, στα πλαίσια της πολιτικής της συρρίκνωσης 
των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.  

Όλα αυτά σε αντίθεση με τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις του Υπουργείου, για άμεση επαναλειτουργία της 
υπηρεσίας, μετά και την επίσημη παράδοση του κτιρίου από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και τον 
Οργανισμό Λιμένος Καβάλας.  

Πέραν αυτών, από τις πρόσφατες μεταθέσεις των 3 αξιωματικών – πλοηγών, προκύπτει και καταστρατήγηση 
του Κανονισμού Μεταθέσεων (Π.Δ. 170/1996 όπως ισχύει), αφού οι 2 εκ των 3 συναδέλφων μας που φέρουν 
το βαθμό του Πυραγού είναι τρίτεκνοι και δεν προβλέπεται να μετατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κανονισμού.  

Κύριε Υπουργέ 

Η συνέχιση της υποχρηματοδότησης του Π.Σ. από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα αποτελέσει την κύρια αιτία 
και για την περίπτωση της κατάργησης της Π.Υ. Λιμένα Καβάλας. Η επιλογή αυτή θα στερήσει από την περιοχή 
του τομέα ευθύνης της (που περιλαμβάνει εκτός των λιμανιών και εγκαταστάσεις άντλησης – αποθήκευσης 
πετρελαίου, καθώς και βιομηχανικές εγκαταστάσεις), τη στοιχειώδη πυρασφάλεια που απαιτείται.      

Σε ότι αφορά τους συναδέλφους μας από την Π.Υ Λιμένα Καβάλας, αρκετοί εξ αυτών, θα αναγκαστούν να 
ξεσπιτωθούν για να εκτελέσουν υπηρεσία εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά  από την πόλη συμφερόντων τους, 
εξαιτίας των ελλείψεων και στο προσωπικό των Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ 
παράλληλα θα υποστούν και νέες μεγάλες οικονομικές επιβαρύνσεις. 

Εμείς θα συνεχίσουμε με τον αγώνα μας μέσα από τη συνδικαλιστική μας δράση, να διεκδικούμε ένα 
αναβαθμισμένο και άρτια εξοπλισμένο δίκτυο πυροσβεστικών υπηρεσιών, με πλήρη στελέχωση του από μόνιμο 
προσωπικό.  
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Η θέση μας για να μην πραγματοποιηθεί καμιά αναστολή λειτουργίας ή κατάργηση  Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
και Κλιμακίου, είναι προς το συμφέρον του λαού μας, για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του, 
καθώς και για την προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας.    

Επίσης, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε την προστασία των δικαιωμάτων των 
συναδέλφων μας. 

Στη βάση αυτή ζητάμε, την άμεση κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό και μέσα και για την Π.Υ. Λιμένα 
Καβάλας, ώστε να λειτουργήσει όπως απαιτούν οι ανάγκες της περιοχής, καθώς και την άμεση αποκατάσταση 
των συναδέλφων μας, που μετατίθενται σε αντίθεση με ότι προβλέπουν οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 

 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
Βλάχος Δημήτρης – Ζαμπάτης Σπύρος 

 

 
 


