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Ανακοίνωση 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(Εκλεγμένος Συνδυασμός της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(Εκλεγμένος Συνδυασμός της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Α.) 
 
 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Π.Δ.170/1996) 
 

(Όλες οι προτάσεις μας στην τριμελή ομάδα εργασίας, που συμμετείχε και ο επικεφαλής του συνδυασμού μας, 
και συστάθηκε από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., έγιναν αποδεκτές) 
 

1. Όλοι οι συνάδελφοι να δηλώσουν τόπο συμφερόντων 

2. Κατάργηση του όρου: «Λόγω Υπηρεσιακών αναγκών». 

3. Μετακινήσεις μόνο με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 

4. Άμεση αναδιοργάνωση του Π.Σ. με οργανόγραμμα των Υπηρεσιών με βάση τις «ζώνες 
επικινδυνότητας». 

5. Άμεσα εκσυγχρονισμός της πρότασης για το Π.Δ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

6. Επανεξέταση, κατόπιν αίτησής τους, των «Υπηρεσίας γραφείου» για να επιστρέψουν, εάν το 
επιθυμούν, στη μάχιμη υπηρεσία. 

7. Και οι Αξιωματικοί ως υπεράριθμοι «Υπηρεσία γραφείου» να πηγαίνουν εκεί που επιθυμούν 
διότι καταλαμβάνουν «Προσωποπαγείς θέσεις». 

8.  Οι υπεράριθμοι Αρχιπυροσβέστες που αποφοιτούν από τη σχολή να μετακινούνται, όλοι, κάθε 
οκτώ (8) χρόνια. Με αυτό το σύστημα θα μετακινηθούν όλοι, από μία (1) φορά. Στατιστικά είναι το πιο 
δίκαιο σύστημα. 

9. Τη δημιουργία των «Διοικητικών Αξιωματικών». Δηλαδή των πτυχιούχων που θα παραμένουν 
στη θέση τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται από αυτή, κάθε πέντε (5) χρόνια. Με αυτό το 
σύστημα θα προσφέρουν άμεσα τις υπηρεσίες τους στα κάθε λογής συμβάντα. 

10.  Μετάθεση των πυροσβεστών που εξέρχονται από την Πυροσβεστική Ακαδημία για δέκα (10) 
έτη στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Λαμβάνουμε υπ’ όψη ότι τώρα, λόγω των Πανελλαδικών 
εξετάσεων, προσλαμβάνουμε πολίτες 18 ετών. Μετά από τα 10 έτη και αν δεν μπορούν να πάνε στον 
τόπο συμφερόντων τους, όλοι αυτοί για ένα (1) χρόνο κυκλικά θα μετακινούνται στις Υπηρεσίας που 
υπάρχουν κενά. Με το σύστημα αυτό εφαρμόζεται η «Αρχή του Δικαίου». Όλοι θα γνωρίζουν από πριν 
πιο θα είναι το μέλλον τους για να προγραμματίσουν τη ζωή τους. 

11.  Κατάργηση της εξαίρεσης για Λευκάδα και Εύβοια. Διότι, σε σχέση με το παρελθόν, έχουν 
αλλάξει τα οδικά δίκτυα της χώρας και έχουν επικρατήσει νέες συγκοινωνιακές ρυθμίσεις. 

12.  Διασφάλιση του υπαλλήλου από τη «δυσμενή κρίση» της Υπηρεσίας προς σε αυτούς. Μόνο 
με αντικειμενικά κριτήρια. 

13.  Αποσπάσεις των υπαλλήλων, κατά την αντιπυρική περίοδο, με εξασφαλισμένα την τροφή και 
στέγη. Αποζημίωση και πέντε (5) ή έξι (6) μήνες διάρκεια. Το σύστημα θα είναι κυκλικό, χωρίς 
εξαιρέσεις, για όσους είναι η σειρά τους. 

14.  Οι έχοντες 25 έτη Υπηρεσίας να μετακινούνται μόνο κατόπιν αιτήσεώς τους. 

15.  Οι «ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΚΑ ΤΑΥΤΗΣ» να πηγαίνουν όπου αυτοί επιθυμούν. 

16.  Δεν δεχόμαστε τον όρο: «Πόλη συμφερόντων» αλλά τον όρο: «Τόπο συμφερόντων». Δηλαδή 
θέλουμε στη δήλωση να συμπεριλαμβάνονται όλες οι Υπηρεσίες. 

17.  Οι «Ειδικές κατηγορίες» να παραμένουν στις «Ειδικές κατηγορίες». 

18.  Στις μεταθέσεις «λόγω επιμέλειας» να προστεθεί και η επιμέλεια για τους γονείς του 
υπαλλήλου. Είναι απάνθρωπο ο πυροσβέστης να αναγκάζεται, λόγω των εργασιακών συνθηκών, να 
εγκαταλείπει τους γονείς του όταν γερνούν και τον έχουν ανάγκη. 

19.  Λόγω «ασυμβίβαστου» του να είναι κάποιος και αρχισυνδικαλιστής, σε πρωτοβάθμια 
σωματεία και ομοσπονδίες και να ασκεί διοίκηση, σε επιτελικές θέσεις, πολλές φορές, να υπάρξει 
φραγμός στην υποψηφιότητα του υπαλλήλου. Κατόπιν εξέτασης των προτάσεων, να συμφωνηθεί, ένας 
καταληκτικός βαθμός, που μέχρι εκεί θα υπάρχει το δικαίωμα του εκλέγειν. 

20.  Για Αεροδρόμια, Κλιμάκια Εθνικών Δρόμων και Λιμενικούς Σταθμούς: 

1.      Παραμονή, τουλάχιστον για επτά (7) χρόνια, λόγω των εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων που χρειάζονται οι 
υπάλληλοι για να εκτελούν τα καθήκοντά τους. 

2.      Η μετακίνηση του υπαλλήλου να γίνεται μετά από αίτησή του. 

http://anexartitoipyrosvestes.blogspot.gr/2016/11/blog-post_27.html


3.      Αμοιβαία μετάθεση να γίνεται μόνο από το ίδιο αντικείμενο εργασίας. 
4.      Δημιουργία, λόγω του αντικειμένου εργασίας, «ειδικών κατηγοριών». 
5.      Να αφαιρεθεί από την πρόταση του Α.Π.Σ. ότι οι «Υπηρεσία γραφείου» δεν πρέπει να υπηρετούν εκεί…!!! 

Γιατί υπάρχει αυτή η πρόταση από το Α.Π.Σ. ενώ προβλέπονται στις οργανικές θέσεις γραφείου η ύπαρξή τους 
? 
Είναι, τουλάχιστον, ρατσιστικό και αχαριστία απέναντι στους συναδέλφους που τραυματίστηκαν στο καθήκον 
και η Υπηρεσία μπορεί να τους αξιοποιήσει, αρκεί να το θέλει. 
 
 
Τα μέλη                                                             Ο Επικεφαλής του συνδυασμού 
Αμανατίδης Χαράλαμπος                                         Ιωάννης Δ. Τσιλίκας 
Αρχ/στης                                                                             Αρχ/στης 
Αντωνιάδου Ανατολή (Νανά)                  (anexartitoipyrosvestes. blogspot.gr 
Αρχ/στρια                                                             Τηλ.: 6936-187006) 
Γιαννίκιος Σπυρίδων 
Πυρ/στης 
Κατσιαβριάς Κων/νος 
Πυρ/μος 
Κτίστης Αριστείδης  
Πυρ/στης 
Λύκος Αντώνιος 
Πυρ/στης 
Μοιράγιας Αθανάσιος 
Αρχ/στης  
Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης  
Αρχ/στης 
Ντάλτος Χρήστος 
Αρχ/στης 
Πολίτης Αναστάσιος 
Πυρ/στης 
Σαραγιώτης Γεώργιος 
Αρχ/στης  
Σκιαδόπουλος Γρηγόριος 
Αρχ/στης 
Τουμαζάτος Σωτήριος  
Πυρ/μος 
Τούντας Αριστείδης (Άρης) 
Πυρ/στης 
Τσάκαλος Ανάργυρος  
Αρχ/στης 
Τσιώλης Ιωάννης  
Αρχ/στης 
 
Αναρτήθηκε από ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΣΙΛΙΚΑΣ στις 21:56  
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BlogThis! Μοιραστείτε το στο Twitter  Μοιραστείτε το στο Facebook 
Κοινοποίηση στο Pinterest 
Ετικέτες Προτάσεις για το Π.Σ. 

 

https://plus.google.com/111511883065160145722
http://anexartitoipyrosvestes.blogspot.gr/2016/11/blog-post_27.html
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5409743202164122800&postID=1133642845346589103&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5409743202164122800&postID=1133642845346589103&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5409743202164122800&postID=1133642845346589103&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5409743202164122800&postID=1133642845346589103&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5409743202164122800&postID=1133642845346589103&target=pinterest
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