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«Ενημέρωση από την Πανελλαδική Ένωση  Πενταετών Πυροσβεστών » 
 
 
Συνάδελφοι, στις 9 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε από το Α.Π.Σ. Έκτακτο Συμβούλιο 

Μεταθέσεων. Αξίζει να σημειώσουμε πως, Συμβούλιο Μεταθέσεων έχει να 

πραγματοποιηθεί από τον περασμένο Οκτώβριο με πολλούς Συναδέλφους να είναι 

όλων αυτόν καιρό εγκλωβισμένοι στα προβλήματά τους, που προκύπτουν από αυτή 

την κωλυσιεργία και τις λάθος ενέργειες του Α.Π.Σ.  
 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όσοι Συνάδελφοι αφού διάβασαν και 
πέρασαν μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων σε κάποιο Πανεπιστήμιο έχασαν ήδη το 

πρώτο εξάμηνο, με υπαιτιότητα την μη πραγματοποίηση μέχρι και σήμερα του 

Συμβούλιου Μεταθέσεων Πενταετών Πυροσβεστών. Σε αντιπαράθεση να σας 

πούμε πως για το μόνιμο προσωπικό όπως και για τους Αξιωματικούς 

πραγματοποιήθηκαν Συμβούλια Μεταθέσεων κανονικά. 
Στις 9 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και χωρίς καμιά ειδοποίηση μετά από τηλεφώνημα 

που δέχτηκε ο εκπρόσωπός μας στο Συμβούλιο Μεταθέσεων Κωνσταντίνος 

Παπαντώνης στις 10 π.μ., τον πληροφόρησαν ότι θα πραγματοποιηθεί Συμβούλιο στις 

5 μ.μ. μόνο και μόνο για να πραγματοποιηθούν, και να συζητηθούν οι μεταθέσεις για 

τα αεροδρόμια της γνωστής πλέον FRAPORT. 
Βάσει της τελευταίας τροπολογίας, οι νόμιμες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από 

την πολιτική και φυσική ηγεσία του Π.Σ. έχουν μία συγκεκριμένη χρονική σειρά 

και αυτή είναι αρχικά να εκδοθεί και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης η  Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει το καθηκοντολόγιο, την 

απασχόληση κατά τη διάρκεια της νύκτας και κατά τις εξαιρέσιμες – αργίες 

καθώς και τα πενθήμερα. Για τις μεταθέσεις όμως των Πενταετών Πυροσβεστών 

είτε στα αεροδρόμια, είτε στις εθνικές οδούς είτε οπουδήποτε αλλού απαιτείται 

όπως με νέο Προεδρικό Διάταγμα να οριστούν εκ νέου θέσεις ΠΠΥ για να είναι 

δυνατή και νόμιμη η μετάθεσή τους στα σημεία αυτά.  
Σε όλα τα Συμβούλια Μεταθέσεων πάντα υπάρχει μια συμπεριφορά  «καθεστωτική»  
υπό την έννοια του ότι  «τώρα το αποφασίσαμε και έτσι θα γίνει» όμως  αυτή την 

φορά ξεπέρασαν κάθε όριο. Από τους περίπου 80 Συναδέλφους που δήλωσαν την 

πρόθεσή τους  να μετατεθούν στα αεροδρόμια, μας παρουσίασαν μόνο 19 ονόματα 

συναδέλφων και δεν μας επετράπη να συζητήσουμε και για τους υπόλοιπους. 

Ζητήσαμε και δεν μας παρουσίασαν ούτε καν τα ονόματα τους. Στην συνέχεια μας 

παρουσίασαν μια λίστα με 41 ονόματα και χωρίς καμιά επιπλέον διευκρίνηση, μας 

ζήτησαν να ψηφίσουμε. Τους αναφέραμε για ποιο λόγο δεν προτιμήθηκαν μόνο 19 

Συνάδελφοι από αυτούς που δήλωσαν οικιοθελώς να μετατεθούν στα αεροδρόμια και 

δεν πήραμε καμιά απάντηση. Τους ρωτήσαμε με ποιον τρόπο θα γίνουν μεταθέσεις 

41 Συναδέλφων, από την στιγμή που δεν έχει γίνει ακόμη κατανομή της οργανικής 



δύναμης των πενταετών πυροσβεστών, αλλά και χωρίς μέχρι στιγμής τουλάχιστον να 

υπάρχουν οι απαιτούμενες  ώρες εργασίας σε 24ωρη βάση για να μπορούν να 

δουλέψουν. Ούτε μας απάντησαν αλλά ούτε και είχαν την διάθεση να μας εξηγήσουν 

έστω και με δικαιολογίες. Στην όλη αυτή διαδικασία η οποία δεν ξεπέρασε τα 10 

λεπτά της ώρας ,μας ζητήθηκε να ψηφίσουμε και όπως ήταν φυσικό, 
αρνηθήκαμε και αποχωρίσαμε και πάρθηκε απόφαση μόνο με τους ψήφους του 

Α.Π.Σ. δηλαδή 3-0. 
Συνάδελφοι όπως καταλαβαίνετε η όλη αντιμετώπιση  μόνο συναδελφική δεν 

μπορεί να χαρακτηριστεί, για μια ακόμα φορά έδειξαν τον τρόπο που θέλουν να 

μας αντιμετωπίσουν.   
Καταγγέλλουμε την όλη διαδικασία ως παράνομη σε συναδέλφους των 700 ευρώ, 
που με βάση την τελευταία τροπολογία, δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό του 

Πυροσβεστικού Σώματος. Τους  το επισημαίνουμε!!!  μήπως το έχουν ξεχάσει…!!!  
Αποτελούμε ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό!!! Στην παρούσα φάση και μετά 

από όλα όσα έγιναν χθες δεν  υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από την προσφυγή  σε όλες 

τις νόμιμες ενέργειες που προβλέπονται από την Ελληνική  πολιτεία και τους νόμους 

που διέπουν αυτή.   
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