
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                   . 
 Τηλ. 6978520351 - 6934865812, fax: 2674022211, web site: www.eakp.gr, e mail: eakp1999@gmail.com 

 

                                                                                                      Αθήνα 31 Μαρτίου 2017 

                                               Προς: Κύριο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Τόσκα Νικόλαο  
                                                                
                                           Κοιν/ση: Κύριο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Καπέλιο Βασίλειο                                                                         
                                                           Πολιτικά Κόμματα - Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  – Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                  

                                                            -  Υπαλλήλους του Π.Σ. - Μ.Μ.Ε.  

Κύριε Υπουργέ, 

 Όπως διαπιστώνουμε, για ακόμη μια φορά, συνάδελφοί μας γίνονται με ευθύνη της Κυβέρνησης και της 

Φυσικής Ηγεσίας αντικείμενο εμπαιγμού, ενώ συντελείται σε βάρος τους κατάφορη αδικία και ταλαιπωρία. 

 Συγκεκριμένα, σήμερα και περί ώρα 13:45 ολοκληρώνεται η εκπαίδευση των εκατόν έντεκα περίπου 

συνάδελφων (98 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και 13 Μονίμων), που εδώ και αρκετές ημέρες 

εκπαιδεύονται στις εγκαταστάσεις του Ελ. Βενιζέλος, προκειμένου να στελεχώσουν στη συνέχεια τις Π.Υ. 

των παραχωρημένων στην Fraport Αεροδρόμιων. 

 Σαν να μην έφτανε το ξεσπίτωμα όλων αυτών των συναδέλφων και το ότι στέλνονται σε περιοχές χωρίς 

υποδομές και μεριμνά για την κάλυψη της στέγασης και διατροφής τους, λαμβάνει χώρα μια ακόμη 

απάνθρωπη, από κάθε πλευρά, ενέργεια εις βάρος τους. 

 Όπως έχουμε πληροφορηθεί, ενώ τα φύλλα πορείας που συντάσσονται από τις υπηρεσίες τις οποίες 

προέρχονται οι συνάδελφοι μας, αναγράφουν ως ημερομηνία παρουσίας τους στις Π.Υ. των Αεροδρομίων 

τις 6/04/2017, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων διατάσσονται να παρουσιαστούν  στις υπό 

στελέχωση υπηρεσίες αύριο 1/04/2017. 

 Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένοι συνάδελφοι ίσως αναγκαστούν να επιστρέψουν στις 

υπηρεσίες απ’ όπου προέρχονται για να παραλάβουν τα φύλλα πορείας τους και στη συνέχεια, να 

συνεχίσουν το ταξίδι τους για τις υπηρεσίες των απομακρυσμένων νησιών, με εντολή να παρουσιαστούν με 

κάθε τρόπο σε αυτές αύριο 01/04/2017. Δηλαδή όλα αυτά μέσα σε λίγες ώρες από την ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσης τους, πράγμα εξωφρενικό και σχεδόν αδύνατον. 

 Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες που κάνουν λόγο ότι, σε επικοινωνία μεταξύ μετατιθέμενων συνάδελφων 

και δημάρχων νησιωτικών περιοχών και συγκεκριμένα με το δήμαρχο Θήρας (Σαντορίνη), υπήρξε η 

ενημέρωση ότι δεν έχει γίνει καμία μέριμνα και συνεννόηση για εξεύρεση στέγασης τους, σε αντίθεση με τις 

δικές σας δεσμεύσεις.  

 Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο το οποίο σας καταγγέλλουμε αποτελεί ότι εκτελούνται μεταθέσεις 

παραβιάζοντας κατάφορα το Π.Δ. 170/1996 (Κανονισμός Μεταθέσεων) όταν σύμφωνα με την παρ. 9. του 

άρθρου 19  « Έκτακτες μεταθέσεις δεν εκτελούνται κατά το χρονικό διάστημα από 15 Δεκεμβρίου έως 15 

Ιανουαρίου καθώς και το χρονικό διάστημα που περιλαμβάνεται μεταξύ ενός 15νθημέρου προ του ΠΑΣΧΑ 

και ενός 15νθημέρου μετά το ΠΑΣΧΑ».  

 Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταγγέλλει το απαράδεκτο αυτό γεγονός και εκτός των 

άλλων  απαιτεί να: 

• Δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (φύλλο πορείας πέντε  

ημερών για τους άγαμους κλπ) προκειμένου όλοι οι συνάδελφοι που ολοκληρώνουν σήμερα 

31/03/2017 την εκπαίδευσης τους (Μόνιμοι και Π.Π.Υ.) να μεταβούν με ασφάλεια στις υπηρεσίες 

τους και με επάρκεια χρόνου για την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία και μετεγκατάσταση 

τους. 

• Εξασφαλιστεί, με ευθύνη της υπηρεσίας, δωρεάν σίτιση και στέγαση των υπαλλήλων που 

μετατίθενται παρά την θέληση τους για υπηρεσιακούς λόγους μακριά από τις εστίες τους. 

• Να μην εκτελεστεί καμία έκτακτη μετάθεση κατά το χρονικό διάστημα που προβλέπουν οι 

προαναφερόμενες διατάξεις ενόψει των εορτών του Πάσχα. 

 Η Ε.Α.Κ.Π. καταθέτει πρόταση στην Ομοσπονδία και στις πρωτοβάθμιες Ενώσεις για την πραγματοποίηση 

κινητοποιήσεων μπροστά στα αδιέξοδα και την απαράδεκτη κατάσταση που αντιμετωπίζουν  οι συνάδελφοι 

πυροσβέστες. 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Βλάχος Δημήτρης 
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