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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η μεηαθμνά πμο πάκεηαη ζημ δνόμμ!…… 

 

Τηξ μένεξ αοηέξ, ζοδεηείηαη ζηεκ ανμυδηα επηηνμπή ηεξ Βμοιήξ Νμμμζπέδημ πμο Υπμονγείμο 

Γζςηενηθχκ με έκακ μμμιμγμομέκςξ βανφγδμοπμ ηίηιμ. Γκηυξ ηςκ δηαηάλεςκ ημο, 

πενηιαμβάκμκηαη δηαηάλεηξ γηα ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ μεηαθμνάξ ηςκ Δαζηθχκ Υπενεζηχκ ζημ 

ΥΠΓΝ, θαηαβμιήξ ημο επηδυμαημξ ακζογηεηκήξ ενγαζίαξ θαζχξ θαη ε ηνμπμπμίεζε ημο άνζνμο 

67 ημο Ν. 998/79, ςξ ηζπφεη.  

 

Η Έκςζε Γιιήκςκ Δαζμπυκςκ δήηεζε εγγνάθςξ ηεκ πανμοζία ηεξ ζηε εκ ιυγς επηηνμπή, γηα 

ηεκ έθθναζε ηςκ απυρεχκ ηεξ επί ημο ζπεδίμο κυμμο. Γκημφημηξ, ε ανμυδηα Γπηηνμπή απαλίςζε 

κα ηε δεπηεί επηιέγμκηαξ ημοκακηίμκ, κα θαιέζεη ηα υνγακα θαη ηςκ ηνηχκ βαζμίδςκ ηςκ 

ζοκδηθαιηζηηθχκ μνγακχζεςκ ηςκ Δαζμιυγςκ. 

 

Αθυμε επμφκ ζηα αοηηά μαξ μη δειχζεηξ ημο κέμο Γεκηθμφ Γναμμαηέα Δαζχκ πενί ζηεκήξ 

ζοκενγαζίαξ θαη ακηαιιαγήξ απυρεςκ μεηαλφ ηςκ ζοκδηθαιηζηχκ ηςκ δαζηθχκ θιάδςκ με 

γκχμμκα μηα κέα δοκαηή δαζηθή Υπενεζία… Φεο! Πνηκ αιέθηςν ιαιήζεη ηνηξ…… 

 

Τμ πάγημ αίηεμα ηεξ Έκςζεξ Γιιήκςκ Δαζμπυκςκ γηα ηε μεηαθμνά ηςκ Δαζηθχκ Υπενεζηχκ 

ζημ θοζηθυ ηεξ πχνμ, θηκδοκεφεη κα «ηηκαπηεί» ζημκ αένα απυ ηηξ οπυ ζεζμμζέηεζε δηαηάλεηξ 

αθμφ: 

 

1. ακαηίζεκηαη ανμμδηυηεηεξ γηα ηε δηαπείνηζε ζεμάηςκ πνμτπμιμγηζμμφ, ειέγπμο, 

εθθαζάνηζεξ, εκηαιμαημπμίεζεξ θαη πιενςμήξ δαπακχκ θαη γεκηθυηενα ανμμδηυηεηεξ 

πμο ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ πενί Δεμμζίμο Λμγηζηηθμφ αζθμφκηαη απυ Οηθμκμμηθέξ 

Δ/κζεηξ ή Τμήμαηα, ζε μία αμηγχξ δαζηθή Υπενεζία, ηε Δ/κζε Σοκημκηζμμφ θαη 

Γπηζεχνεζεξ Δαζχκ, θαη μάιηζηα ζε έκα μυκμ ημήμα, εγείνμκηαξ ζέμαηα αζομβίβαζημο. 

Γπί ημο πανυκημξ, μη πνμακαθενζείζεξ ανμμδηυηεηεξ αζθμφκηαη απυ ηέζζενα δηαθμνεηηθά 

ημήμαηα, με ζαθείξ, θαζμνηζμέκεξ, μνημζεηεμέκεξ θαη ηειείςξ λεθάζανεξ ανμμδηυηεηεξ, 

μη μπμίεξ ΔΓΝ ένπμκηαη ζε ακηίζεζε μεηαλφ ηςκ.  

2. ακαηίζεκηαη ζε οπάιιειμ, θαζήθμκηα άιιμο θιάδμο θαη άιιεξ εηδηθυηεηαξ (πνμσζηάμεκμξ 

Δ/κζεξ Σοκημκηζμμφ θαη Γπηζεχνεζεξ Δαζχκ ζα αζθεί θαζήθμκηα Πνμσζηαμέκμο 

Οηθμκμμηθχκ Υπενεζηχκ), πςνίξ κα οθίζηαηαη θάπμηα πενίπηςζε επηηαθηηθήξ 

οπενεζηαθήξ ακάγθεξ με πενημνηζμέκμ πνμκηθυ μνίδμκηα, ςξ πνμβιέπεηαη απυ ηηξ 

δηαηάλεηξ ημο οπαιιειηθμφ θχδηθα.  

3. μεημκμμάδεη ηα Γναθεία Δημηθεηηθμφ Λμγηζηηθμφ ηςκ Δαζηθχκ Τμεμάηςκ ηςκ 

Δηεοζφκζεςκ Σοκημκηζμμφ θαη Γπηζεχνεζεξ Δαζχκ ζε Τμήμαηα Υπμζηενηθηηθήξ 

Λεηημονγίαξ θαη μάιηζηα ηα μεηαθένεη ζηηξ Γπηζεςνήζεηξ Γθανμμγήξ Δαζηθήξ 

Πμιηηηθήξ!!!  

4. δεκ ιαμβάκεηαη οπυρε ε ηναγηθή οπμζηειέπςζε ηςκ Δαζηθχκ Υπενεζηχκ απυ 

οπαιιήιμοξ ημο θιάδμο ΤΓ Δαζμπυκςκ. 
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5. παναβιέπεηαη ημ γεγμκυξ υηη, πιεκ ειαπίζηςκ πενηπηχζεςκ, ηα θαζήθμκηα ηςκ 

Γναθείςκ Δημηθεηηθμφ ημο Δαζηθμφ Τμήμαημξ ηςκ Δ/κζεςκ Σοκημκηζμμφ θαη 

Γπηζεςνήζεςκ Δαζχκ αζθμφκηαη θαηά πιεημρεθία απυ οπαιιήιμοξ ημο θιάδμο ΤΓ 

Δαζμπυκςκ.  

6. ε ακάζεζε θαη δηεθπεναίςζε ηςκ μηθμκμμηθχκ ζεμάηςκ ζα είκαη εηξ βάνμξ ηςκ δαζηθχκ 

ανμμδημηήηςκ. Όπμημξ έπεη έζης θαη ιίγμ αζπμιεζεί με ηα μηθμκμμηθά, γκςνίδεη πυζμ: 

 πμιφπιμθεξ θαη πνμκμβυνεξ  

 δηαθμνεηηθέξ, ακάιμγα ηεκ πεγή πνεμαημδυηεζεξ (ηαθηηθυξ, ΠΔΓ, ΓΣΠΑ, πνάζηκμ 

θιπ)  

είκαη μη δηαδηθαζίεξ, αθυμε θαη γηα μηα πμιφ απιή θαη μηθνμφ θυζημοξ δαπάκε. 

7. πςνίξ κα ιεθζεί θαμία μένημκα γηα ηεκ δημηθεηηθή – μηθμκμμηθή θαζχξ θαη ηεπκμιμγηθή 

οπμζηήνηλε ηςκ Δαζηθχκ Υπενεζηχκ, μη οπάιιειμί ημοξ θαιμφκηαη θαζεμενηκά κα 

ακηαπμθνηζμφκ ζηα θαζήθμκηα ημοξ, πνεζημμπμηχκηαξ δηάθμνα πνμγνάμμαηα αιιά θαη 

ειεθηνμκηθέξ πιαηθυνμεξ. Πνμθακχξ, ζε ιίγμ, εθηυξ άιιςκ ζα θιεζμφκ κα εθηειμφκ θαη 

θαζήθμκηα ηςκ ζοκαδέιθςκ ηεξ πιενμθμνηθήξ.   

 

Σηεκ πενίπηςζε αοηή βνίζθεη ένεηζμα ε ιασθή πανμημία «βνήθαμε παπά, κα ζάρμομε δομ-ηνεηξ»!  

 

Σε ιίγεξ μένεξ ζα γημνηάζμομε ηεκ παγθυζμηα εμένα ηςκ δαζχκ… θαη δοζηοπχξ, γηα άιιε μηα 

θμνά ζα ακαπμιμφμε ηηξ εμένεξ, πμο ε Δαζηθή Υπενεζία ήηακ μία απυ ηηξ πημ δοκαηέξ 

Υπενεζίεξ ημο Δεμμζίμο Τμμέα, ζηεθυηακ ανςγυξ ζημκ πμιίηε αιιά θαη ζηεκ θμηκςκία θαη 

βμεζμφζε ζηεκ ακαζογθνυηεζε ηεξ ειιεκηθήξ οπαίζνμο μεηά απυ δφζθμιεξ 

θμηκςκηθμμηθμκμμηθέξ ζοκζήθεξ, πανυμμηεξ πμιιέξ θμνέξ με αοηέξ πμο βηχκμομε θαη ζήμενα, ζε 

εζκηθυ αιιά θαη παγθυζμημ επίπεδμ.  

 

Τμ δηαθύβεομα είκαη έκα! Η δεμημονγία μηαξ εκωμέκεξ, δοκαηήξ θαη ζομπαγμύξ Δαζηθήξ 

Υπενεζίαξ. Με μαξ ακαγθάδεηε ιμηπόκ κα παναθμιμοζμύμε ηε ζοκεπή απαλίωζή ηεξ, με ηεκ 

αθαίνεζε ανμμδημηήηωκ θαη ηεκ εκαζπόιεζή ηεξ με άζπεηα θαη αιιόηνηα ακηηθείμεκα!!! 

 

Η Έκςζε Γιιήκςκ Δαζμπυκςκ θνμκεί υηη ε πμιοπυζεηε μεηαθμνά ηςκ Δαζηθχκ Υπενεζηχκ, 

πμο ε ελαγγειία ηεξ πένοζη ημ θαιμθαίνη ηυζμ μαξ ηθακμπμίεζε… ηειηθά θηκδοκεφεη κα γίκεη 

εθηάιηεξ, αθμφ μη οπυ ζεζμμζέηεζε δηαηάλεηξ ζα μδεγήζμοκ ζε έκα με εθανμυζημμ μμκηέιμ, με 

πιήζμξ ιεηημονγηθχκ πνμβιεμάηςκ, πμο ζα θαζηζημφκ δφζθμιε ηεκ θαζεμενηκυηεηά ηεξ.  

 

Καη ακ μη αγαπεημί ζοκάδειθμη ημο θιάδμο ηςκ Δαζμιυγςκ δεκ θαίκεηαη κα εκμπιμφκηαη με ηεκ 

επηπιέμκ επηβάνοκζε ημοξ με ηα θαζήθμκηα ημο Πνμσζηαμέκμο ηςκ Οηθμκμμηθχκ Υπενεζηχκ, 

αθμφ μέπνη ζήμενα δεκ έπμομε δεη μφηε αθμφζεη θαμία δηαμανηονία επ’ αοημφ, μη Δαζμπυκμη 

δειχκμομε εκηυκςξ θαη πνμξ θάζε θαηεφζοκζε υηη δεκ είμαζηε παηδηά γηα «υιεξ ηηξ δμοιεηέξ». 

Δεκ είμαζηε δημηθεηηθμί, μηθμκμμηθμί, μδεγμί, πιενμθμνηθμί οπάιιειμη… Γίμαζηε δαζηθμί 

οπάιιειμη! Ακ ε εγεζία ζεςνεί υηη, γηα άιιε μηα θμνά, ζα μιμθιενςζεί ε μεηαθμνά ζηηξ πιάηεξ 

ηςκ Δαζμπυκςκ, «πιακάηαη πιάκε μηθηνά». 

 

Καη μέζα ζε υια αοηά, πςνίξ θαμία ηδηαίηενε δηαβμφιεοζε, ένπεηαη γηα άιιε μία θμνά, μηα κέα 

ηνμπμπμίεζε ηεξ δηάηαλεξ γηα ημοξ δαζςμέκμοξ αγνμφξ, ε μπμία αθνμβαηεί ζηα υνηα ηεξ 

ζοκηαγμαηηθυηεηαξ.  
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Γδχ, παναηενείηαη μηα άιιε πνςημηοπία. Γκχ ε ηδημθηεζία είκαη ζοκηαγμαηηθά θαημπονςμέκμ 

δηθαίςμα, υπη μυκμ γηα ημκ απιυ πμιίηε αιιά θαη γηα ημ ίδημ ημ Δεμυζημ, με ηεκ εκ ιυγς 

ηνμπμπμίεζε απεμπμιμφκηαη ηα δηθαηχμαηα ηδημθηεζίαξ ημο με μυκε πνμτπυζεζε ηε μμνθή μηαξ 

έθηαζεξ, υηακ αθυμε θαη ημ άνζνμ 10 ημο Ν. 3208/2003 ςξ ηζπφεη, ζέηεη ηζπονμφξ 

πενημνηζμμφξ γηα ηε με έγενζε δηθαηςμάηςκ ημο Δεμμζίμο ζε εθηάζεηξ δαζηθέξ ή με, 

παναπαίμκηαξ μεηαλφ ηςκ εκκμηχκ ηεξ εθμεηάιιεοζεξ θαη ηεξ πνήζεξ. 

 

Ο Αζηηθυξ Κχδηθαξ, πνμθεημέκμο γηα ηεκ ηδημθηεζία ημο υπμημο αθηκήημο, απαηηεί ηεκ απυδεηλε 

δηθαηςμάηςκ θονηυηεηαξ με ηεκ πνμζθυμηζε κυμημςκ μεηεγγναμμέκςκ ηίηιςκ ηδημθηεζίαξ θαη δεκ 

ανθείηαη ζε απιέξ έκμνθεξ βεβαηχζεηξ ή μηα δήιςζε Γ9. Ο  Άνεημξ Πάγμξ, ςξ ημ θαζ’ φιεκ 

ανμυδημ Δηθαζηήνημ γηα ζέμαηα ηδημθηεζίαξ, με ηεκ ανηζμ. 202/2016 απυθαζή ημο, δέπεηαη υηη 

πιήνε απμδεηθηηθή δφκαμε εκχπημκ θάζε δημηθεηηθήξ ή δηθαζηηθήξ ανπήξ, έπμοκ μυκμκ μη 

μνηζηηθμί δαζηθμί πάνηεξ. 

 

Η Έκςζε Γιιήκςκ Δαζμπυκςκ δεηά: 

1. Τε με ρήθηζε ηςκ εκ ιυγς δηαηάλεςκ γηα ηε μεηαθμνά ηςκ Δαζηθχκ Υπενεζηχκ.  

2. Τεκ πνυβιερε θαη ζεζμμζέηεζε  Υπμζηενηθηηθήξ Δηεφζοκζεξ, ε μπμία ζα απανηίδεηαη 

απυ ηα ακηίζημηπα ημήμαηα, Πνμμεζεηχκ, Γθθαζάνηζεξ, Οηθμκμμηθήξ Δηαπείνηζεξ, 

Πιενςμχκ, Δημηθεηηθμφ θαη Πιενμθμνηθήξ, με ζαθείξ θαη μνημζεηεμέκεξ ανμμδηυηεηεξ 

εκηυξ ημο πιαηζίμο θαη ιμγηθήξ ημο Δεμμζίμο Λμγηζηηθμφ, ζηειεπςμέκα απυ οπαιιήιμοξ 

ηςκ μηθείςκ θιάδςκ, ζηεκ έδνα ηεξ θάζε Γπηζεχνεζεξ Γθανμμγήξ Δαζηθήξ Πμιηηηθήξ. 

Η ζηειέπςζε ηεξ Δ/κζεξ αοηήξ μπμνεί κα γίκεη ανπηθά μέζς ημο ζοζηήμαημξ 

θηκεηηθυηεηαξ, με άμεζεξ υμςξ δηαδηθαζίεξ.  

3. Τεκ απυζονζε ηεξ ηνμπμιμγίαξ ηεξ δηάηαλεξ ημο άνζνμο 67 ημο Ν. 998/79 θαη ηεκ 

πεναηηένς επελενγαζία ηεξ, χζηε κα είκαη εκηυξ ηςκ ζοκηαγμαηηθχκ μνίςκ, με απχηενμ 

ζθμπυ θαη ζηυπμ ηεκ αεηθμνία ημο δαζηθμφ πενηβάιιμκημξ θαη ηεκ ελάιεηρε, θαηά ημ 

δοκαηυκ, αδηθηχκ εηξ βάνμξ ηςκ πμιηηχκ.  

 

 

 

 


