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Αθήνα 10 Ιανουαρίου 2017 
 

                                                   Προς: Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων Πυρονόμων -  

                                                               Αρχιπυροσβεστών - Πυροσβεστών 

 

                                                    Κοιν:  Κο Υπουργό Εσωτερικών Σκουρλέτη Παναγιώτη 

                                                                Κο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Τόσκα Νικόλαο  

                                                                Κο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Καπάκη 

                                                                Ιωάννη                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Καπέλιο Βασίλειο 

                                                                Κο Διευθυντή Διεύθυνσης Ανθρωπίνων  

                                                                Πόρων Αρχιπύραρχο Φωστιέρη Ιωάννη                     

                                                                Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. - Πολιτικά κόμματα - Πρωτοβάθμιες  

                                                                Ενώσεις - Υπαλλήλους του Π.Σ.                                          
 

      ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση αιτήματος συναδέλφου μας σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας» 
                                                                                                                              

  Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2016, συνάδελφος μας που υπηρετεί στο Π.Κ. Μετσόβου του Νομού 

Ιωαννίνων, έχει υποβάλλει αίτημα για να υπηρετήσει σε υπηρεσίες της Διοίκησης Π.Υ. Ιωαννίνων, 

σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού Μεταθέσεων (Π.Δ. 170/1996 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει). 
 

   Ο συγκεκριμένος υπάλληλος πληροί όλες τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης διάταξης 

(άρθρο 22 του Κ.Μ.), ως γονέας τριών τέκνων, έχει ως πόλη συμφερόντων την πόλη των 

Ιωαννίνων και έχει υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
 

  Η απάντηση που έλαβε ο συνάδελφος με βάση το υπ. αριθμ. 9/2016 πρακτικό του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου Μεταθέσεων, ήταν ότι το αίτημά του δεν εξετάστηκε γιατί εμπίπτει στο καθεστώς των 

μετακινήσεων και όχι των μεταθέσεων. Δηλαδή το συγκεκριμένο αίτημα μετάθεσης που εμπίπτει 

στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Μεταθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού, έτσι 

απλά και απροκάλυπτα βαφτίστηκε αίτημα για μετακίνηση που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των 

Διοικητών και του Αρχηγού, με βάση το άρθρο 21 του Κανονισμού. 
 

  Η συγκεκριμένη παράνομη απόφαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων, που αποτελεί μια ακόμα 

καταστρατήγηση του Κανονισμού, σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία, ήταν ομόφωνη. Το 

γεγονός αυτό, πέρα από τις ευθύνες των υπηρεσιακών παραγόντων, αναδεικνύει για ακόμα μια 

φορά και τις μεγάλες ευθύνες των αιρετών εκπροσώπων που εκλέγονται από τους πυροσβέστες 

(και προέρχονται από τις συνδικαλιστικές παρατάξεις Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ) και αντί 

να υπερασπιστούν τα δικαιώματά των συναδέλφων, συμπλέουν απόλυτα με τις επιλογές της 

Φυσικής Ηγεσίας και τις εντολές της κυβέρνησης. 
 

  Στις 9 Δεκεμβρίου 2016, ο συνάδελφος κατέθεσε ένσταση κατά της απόφασης του Συμβουλίου 

Μεταθέσεων, εκθέτοντας αναλυτικά τα παραπάνω και ζητώντας επανεξέταση του αιτήματός του. 

Μέχρι σήμερα, δεν έχει ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα του συναδέλφου μας. 
 

  Γνωρίζουμε ότι είναι έτοιμος ο νέος Κανονισμός Μεταθέσεων 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. Από το μαζικό και συνεχές ξεσπίτωμα που θα 

επέλθει θα υπάρξουν νέα οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα στους πυροσβέστες, 

προκειμένου να καλυφθούν υποτυπωδώς οι μεγάλες ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό. 

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των συναδέλφων μας και 

παλεύουμε για ένα δίκαιο Κανονισμό Μεταθέσεων σύμφωνα με τις προτάσεις μας.   

 

  Με την επιστολή μας αυτή ζητάμε, την άμεση υλοποίηση του αιτήματος του συναδέλφου μας 

όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, στη βάση της προστασίας της οικογένειας όπως 

επικαλείται.      

Για την Ε.Α.Κ.Π. το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Βλάχος Δημήτρης 
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