
 

            

ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ  ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 

 

Άνευ διαλόγου και διαβούλευσης άρχισε η κατεδάφιση του κανονισμού μεταθέσεων. 

 

Από το «νόμος είναι το δίκιο του εργάτη», στο Νόμος είναι «η επιθυμία του 

Επιχειρηματία». 

 

 

Συνάδελφοι 

 

Με την γνωστή σε μας,  πλέον τακτική της ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, επανέλαβε 

τον εαυτό της και προσχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση, τροποποιώντας τον κανονισμό 

μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού, λησμονώντας, για άλλη μια φορά την 

προεκλογική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ ( τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων κατόπιν 

ουσιαστικού διαλόγου με τους συνδικαλιστικούς φορείς.)  
 

Με το Π.Δ.13/2017 (ΦΕΚ.  Α΄27) αντί να ορθολογιστεί και εκσυγχρονιστεί ο κανονισμός 

μεταθέσεων, γκρεμίζεται επί της ουσίας η βασική φιλοσοφία του, αφού για την εφαρμογή 

των διατάξεων του, με ένα υπερβατικό νεολογισμό θεωρείται  ΠΟΛΗ ολόκληρος ο 

ΝΟΜΟΣ. 

 

Η συγκεκριμένη ρύθμιση επί της ουσίας καταργεί την επιλεγόμενη  πόλη συμφερόντων των 

συναδέλφων που μετατίθενται πλέον από νομό σε νομό μόνο και που με αναλογία των 

υφισταμένων διατάξεων, εν συνεχεία θα τοποθετούνται στις Υπηρεσίες του Νομού, από 

μονοπρόσωπα όργανα της Διοίκησης, χωρίς την εποπτεία του συμβουλίου μεταθέσεων. 

 

Και ενώ διάλογος με τα σωματεία μπορεί να μην έγινε, ώστε να ακουστούν οι προτάσεις 

τους, με την ιδιωτική εταιρία που εκμεταλλεύεται τα  αεροδρόμια έγινε, με αποτέλεσμα, να 

γίνει ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ, «ότι οι συνάδελφοι που θα 

μετατεθούν στις Π.Υ. Α/Δ,  να εξαιρούνται της διαδικασίας των τακτικών μεταθέσεων για 

3 έτη και να δύνανται να μετατεθούν στην πόλη των συμφερόντων τους εάν οι υπηρεσιακές 

ανάγκες της υπηρεσίας από την οποία αποχωρούν το επιτρέπουν.» 

 

Έτσι μετά την εμπνευσμένη πολιτική της  δημιουργίας πλέον 6 κατηγοριών πυροσβεστικού 

προσωπικού, δημιουργείται πλέον και μία επιπλέον κατηγορία μετατιθέμενου προσωπικού, 
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αυτών των μετατιθέμενων στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των αεροδρομίων της γνωστής 

εταιρίας, όπου θα παραμείνουν εκεί για τρία χρόνια  και  θα μετακινηθούν από εκεί, μετά 

το διάστημα αυτό, ΕΑΝ οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέψουν. 

 

Πέρα από τα όποια ζητήματα  νομικής αναλογικότητας και ορθής διοικητικής απόδοσης, του 

εν λόγω Π.Δ. τα οποία θα αναζητηθούν στην Ελληνική δικαιοσύνη, παραμένει κύριο το 

ζήτημα δημοκρατίας και σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων του πυροσβεστικού 

προσωπικού, τα οποία μονίμως ερπυστριοπατούνται το τελευταίο διάστημα. 

 

  

 

 
              Με τιμή  

Ο Πρόεδρος 
Για το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ 

 
Ο Γενικός Γραμματέας 

   

   

Ιωάννης Σταμούλης  Αναστάσιος Μανιάτης 

6936103234  6937247828 

 

 

 

 


