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Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2016
Προς: Όλους τους υπαλλήλους του Π.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έχει προειδοποιήσει αλλεπάλληλες φορές για τους
σχεδιασμούς των εκάστοτε κυβερνήσεων (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ., Ν.Δ., ΠΑ.ΣΟ.Κ.), να προωθήσουν νέο
σύστημα μεταθέσεων εις βάρος των Πυροσβεστών με συνεχείς μεταθέσεις και μετακινήσεις, για να
«καλυφθούν» υποτυπωδώς οι μεγάλες ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στις 5-10-2016, μας κοινοποιήθηκε από το προεδρείο
της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος της επιτροπής του Αρχηγείου Π.Σ. για τον νέο
Κανονισμό Μεταθέσεων των πυροσβεστών (μόνιμων - χαμηλόβαθμων και αξιωματικών και των
πενταετούς θητείας) το οποίο περιλαμβάνει:
 Συνεχείς μεταθέσεις ανά την επικράτεια, για χιλιάδες πυροσβέστες, για κάλυψη υπηρεσιακών
αναγκών.
 Συνεχείς μετακινήσεις ανά την επικράτεια, με ευθύνη του Αρχηγού (μετακινήσεις από, προς και
μεταξύ κεντρικών, περιφερειακών και ειδικών υπηρεσιών του Σώματος).
 Συνεχείς μετακινήσεις και εντός νομού και εντός περιφέρειας, με αποκλειστική ευθύνη των
αντίστοιχων Διοικητών.
 Περιορισμό στις μεταθέσεις που υπάγονται σε ειδικά άρθρα (δικαστική επιμέλεια συγγενών, λόγω
σπουδών).
 Πέραν των προβλεπόμενων αποσπάσεων, θα πραγματοποιούνται και αποσπάσεις πυροσβεστών
χωρίς δεσμευτικό χρονικό όριο, σε άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του Π.Σ. (όπου περιλαμβάνονται πλέον και τα καθήκοντα οδηγού ασθενοφόρων των
Κέντρων Υγείας). Επίσης, διατηρείται η πρόβλεψη για αποσπάσεις πτυχιούχων, ενός έτους, αζημίως
για το δημόσιο.
 Επιπλέον, θεσμοθετείται ότι: Δεν δικαιούνται τακτικές μεταθέσεις για 5 έτη, οι πυροσβεστικοί
Υπάλληλοι που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν σε πυροσβεστικές υπηρεσίες, για τις οποίες
έχουν συναφθεί ή πρόκειται να συναφθούν συμβάσεις - συμπράξεις μεταξύ του Πυροσβεστικού
Σώματος και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όπου θα προβλέπεται από την πλευρά του
Πυροσβεστικού Σώματος η προσφορά πυροσβεστικού έργου και από την πλευρά των φορέων η
παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης και η καταβολή μισθοδοσίας στους εμπλεκόμενους
πυροσβέστες. Με τη διάταξη αυτή, πέραν των πρόσθετων αρνητικών εξελίξεων στο καθεστώς
των μεταθέσεων, διευρύνεται και η εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών του Π.Σ. που θα
λειτουργούν πλέον καθαρά με “κριτήρια αγοράς,” όπως προωθείται και σε όλες τις κοινωνικές
υπηρεσίες του κράτους (Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια κ.α.). Η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. θέτει
σε πλήρη εφαρμογή τον νόμο της λεγόμενης «αναδιοργάνωσης» του Π.Σ. της κυβέρνησης Ν.Δ. ΠΑ.ΣΟ.Κ., για τον οποίο μόνο η Ε.Α.Κ.Π. αντέδρασε και πραγματοποίησε κινητοποίηση,
απαιτώντας να μην ψηφιστεί.

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Η εφαρμογή του νέου συστήματος μεταθέσεων που επιχειρεί να μας επιβάλει η κυβέρνηση
(ανάλογο σύστημα προωθεί και για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους), θα επιφέρει νέες μεγάλες
οικονομικές επιβαρύνσεις και θα διαλύσει τον οικογενειακό μας προγραμματισμό. Θα ενταθούν τα
φαινόμενα τρομοκράτησης και εκβιασμών εις βάρος μας.
Είναι ώρα ευθύνης και αγώνα. Η Ε.Α.Κ.Π. σε κάθε ένωση θα αγωνιστεί ενάντια στο νέο απαράδεκτο
κανονισμό της κυβέρνησης, αλλά και για να λυθούν τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα των
πυροσβεστών.
Συνάδελφοι πυροσβέστες, με τη μαζική, αγωνιστική συμμετοχή μας με το πλαίσιο της Ε.Α.Κ.Π. να
εμποδίσουμε να περάσει ο νέος Κανονισμός Μεταθέσεων που θα μας ξεσπιτώνει συνεχώς και θα
διαλύσει οικονομικά και άμεσα με την εφαρμογή του, ιδιαίτερα όσους συναδέλφους έχουν
δυσβάσταχτες οικονομικές υποχρεώσεις (δάνεια κ.λ.π.).
Έχει σοβαρές ευθύνες το προεδρείο της Ομοσπονδίας γιατί με την πρότασή του για τον Κανονισμό
Μεταθέσεων, που έχει καταθέσει στην κυβέρνηση, προβλέπει και αυτή, μεταξύ άλλων, μεταθέσεις
(ξεσπίτωμα) χιλιάδων πυροσβεστών, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
Συνάδελφοι πυροσβέστες, όσο θα διατηρείται η απαράδεκτη κατάσταση με τις χιλιάδες κενές
θέσεις πυροσβεστών, με την τριχοτόμηση του προσωπικού και τις συρρικνωμένες δαπάνες του
κρατικού προϋπολογισμού για το Π.Σ οι κυβερνήσεις θα επιβάλλουν λύσεις – μπαλώματα που
κάνουν το βίο των πυροσβεστών αβίωτο. Η πραγματική λύση βρίσκεται στην κάλυψη όλων των
κενών με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Ταυτόχρονα απαιτούμε τη σύσταση ενός δίκαιου αξιοκρατικού συστήματος μεταθέσεων, στη βάση της
πρότασης που έχει καταθέσει η Ε.Α.Κ.Π. και διεκδικεί την θεσμοθέτηση του.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Η Εκτελεστική Γραμματεία
Διαβάστε στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π. το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον νέο Κανονισμό
Μεταθέσεων των πυροσβεστών, που συνέταξε η επιτροπή του Αρχηγείου Π.Σ.
με εντολή της κυβέρνησης

