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                                                                       Προς: Κο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών  

                                                                                         και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

                                                                                         Τόσκα Νικόλαο 

                                                                  Κοιν/ση: Κο Yπουργό Εσωτερικών 

                                                                                         και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  

                                                                                         Kουρουμπλή Παναγιώτη                                                                                                                                                                                                        

                                                                                   Κο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 

                                                                                         Καπάκη Ιωάννη 

                                                                                   Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος 

                                                                                         Καρατζιά Ιωάννη 

                                                                                         Πολιτικά Κόμματα – Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

                                                                                         Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – Εργαζόμενοι Π.Σ 

   

Θέμα: «Μετακινήσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων στα Πεζοπόρα Τμήματα» 

 

Κύριε Υπουργέ  

Με την από 9 - 5 - 2016 έγγραφη παρέμβασή μας προς τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, 

είχαμε επισημάνει την καταστρατήγηση του Κανονισμού Μεταθέσεων (Π.Δ. 170/1996 όπως ισχύει 

σήμερα), που προήλθε από την υπ. αριθμ. 28022 Φ. 202.10/6-5-2016 Απόφαση Α.Π.Σ. για τις 

μετακινήσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους, στα Πεζοπόρα Τμήματα των 

περιφερειών της χώρας.  

Στο συγκεκριμένο έγγραφό μας (το οποίο και σας επισυνάπτουμε), παραθέσαμε αναλυτικά τα 

στοιχεία που καταδεικνύουν ότι αρκετές από τις μετακινήσεις των συναδέλφων μας, 

πραγματοποιήθηκαν σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία. Παράλληλα ζητήσαμε την ορθή 

επανάληψη της Απόφασης, σε ότι αφορά τις μετακινήσεις αυτές. 

Κύριε Υπουργέ 

Παρότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πλέον των 40 ημερών, δεν έχουμε λάβει έγγραφη απάντηση 

από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.  

  Γνωρίζουμε ότι εκπονείτε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, 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 υπάρξουν νέα οικονομικά και 

οικογενειακά προβλήματα στους πυροσβέστες, προκειμένου να καλυφθούν υποτυπωδώς, οι 

μεγάλες ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό. 

  Είμαστε κάθετα αντίθετοι και συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την προστασία των 

δικαιωμάτων των συναδέλφων μας και για ένα δίκαιο Κανονισμό Μεταθέσεων σύμφωνα με την 

πρότασή μας. 

Ζητάμε όμως και μια επίσημη απάντηση, για το συγκεκριμένο σοβαρό ζήτημα που 

αναφέρουμε στην παρέμβασή μας και που αφορά αρκετούς συναδέλφους μας. 

  
 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

 Τα μέλη του Δ.Σ. στην Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Βλάχος Δημήτρης - Ζαμπάτης Σπύρος 
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