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                                                                                    Προς: κ. Δημοσχάκη Αναστάσιο, 

                                                                                               Βουλευτή ΝΔ   Ν. Έβρου 
 

 

  ΘΕΜΑ:  «Πρωτοφανές ξεσπίτωμα Συναδέλφων.» 

 
  κ. Βουλευτά, 
   Είχαμε επισημάνει εδώ και καιρό ότι το Π.Δ που τροποποιεί τον κανονισμό μεταθέσεων του 
προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, γίνεται με σκοπό να νομιμοποιηθεί το ξεσπίτωμα των 
πυροσβεστών στο όνομα υπηρεσιακών αναγκών. 
  Οι συνάδελφοι που θα μετατεθούν στις Π.Υ. Α/Δ,  εξαιρούνται της διαδικασίας των τακτικών 
μεταθέσεων για 3 έτη και δύνανται να μετατεθούν στην πόλη των συμφερόντων τους εάν οι 
υπηρεσιακές ανάγκες της υπηρεσίας από την οποία αποχωρούν το επιτρέπουν. Αυτό σημαίνει ότι 
αν δεν μετατεθούν στις Π.Υ. Α/Δ άλλοι υπάλληλοι τότε οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν 
τον «επαναπατρισμό» των σήμερα μετακινούμενων υπαλλήλων. Έτσι η τριετία μπορεί να 
μετατραπεί σε μεγαλύτερο χρόνο άγνωστης διάρκειας και εδώ ακριβώς έγκειται η έννοια του 
ξεσπιτώματος των  υπαλλήλων. 

Το εν λόγω Π.Δ. σε κάθε περίπτωση κινείται σε μια καθαρά λογική τιμωρίας προς τους υπαλλήλους 
του Π.Σ. και στο όνομα των υπηρεσιακών αναγκών που πλέον ταυτίζεται με ιδιωτικά συμφέροντα 
(FRAPORT και διαχειριστές εθνικών οδών) διαλύει τον θεσμό της οικογένειας και θα διαλύσει 
οικονομικά και ψυχολογικά τους συναδέλφους. 

   Το Α.Π.Σ. και το Υπουργείο δεν μπορούν να προχωρούν σε ρυθμίσεις και διοικητικές πράξεις που 
καταστρέφουν την υπηρεσιακή και οικογενειακή ζωή των υπαλλήλων. 

   Με αγανάκτηση και οργή παρακολουθούμε απο την Παρασκευή το απόγευμα, την πέρα ως πέρα 
άδικη μεταχείριση και τις πρωτοφανείς  μετακινήσεις συναδέλφων από την 70ή σειρά και άνω, 
βασιζόμενοι στα κενά νομών και όχι υπηρεσιών και παραβλέποντας εντελώς την απόσταση 
δεκάδων χιλιομέτρων που έχει πραγματικά τα συμφέροντά του και επιθυμεί να υπηρετήσει ο 
υπάλληλος. 

  Απο τον ακριτικό νομό μας καλούνται να ξεσπιτωθούν 5 Πυροσβεστικοί υπάλληλοι χωρίς την 
θελησή τους και να υποστούν σημαντικές απώλειες σε προσωπικό το Κλιμάκιο Δικαίων, το Κλιμάκιο 
Σαμοθράκης με τον ιδιαίτερο ορεινό όγκο και τα πάρα πολλά δύσκολα ορειβατικά συμβάντα, αλλά και 
οι Υπηρεσίες Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος. 

Εύλογα μας προκύπτουν τα ερωτήματα ως προς  το σκεπτικό και τα κριτήρια που οδήγησαν  την 
ηγεσία μας σε τέτοιου είδους  τιμωριτικές σε πολλες περιπτώσεις μετακινήσεις-μεταθέσεις, όπως και 
για την απαξίωση του νομού μας, ενώ υπάρχουν υπεράριθμοι υπάλληλοι  σε άλλους νομούς που 
βρίσκονται πιο κοντά στα κέντρα αποφάσεων... 

   Κ. Βουλευτά, σας παρακαλούμε να δείξετε ιδιάιτερη ευαισθησία στο θέμα που έχει προκύψει και να 
καταβάλλουμε όλοι μαζί προσπάθεια ώστε να αποτραπεί το ξεσπίτωμα των Πυροσβεστικών 
υπαλλήλων και η απαξίωση για ακόμη μια φορά του ιδιάιτερου νομού μας. 

                                                 Για το Δ.Σ της Ε.Υ.Π.Σ. Αν. Μακ. Θράκης 



 

             


