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κατάργηση της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 93/2014 »

Κύριε Υπουργέ, εξ αρχής δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι με το μέτρο της μετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους
εντός νομού, για τον λόγο ότι το συγκεκριμένο μέτρο διαφεύγει των όποιων αντικειμενικών κριτηρίων χαρακτηρίζει
μέχρι στιγμής τον κανονισμό μεταθέσεων και αξιοποιείτε ως εργαλείο ανέξοδης και αποσπασματικής κάλυψης
των υπηρεσιακών αναγκών.
Θεωρούμε όμως απαραίτητο να γνωρίζεται ότι παρόμοιο αναξιοκρατικό και αντιδραστικό μέτρο κάλυψης
υπηρεσιακών αναγκών, εφαρμόστηκε πριν 15 χρόνια από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την παρ. 1 του άρθρου
2 του Π.Δ. 145/.2002, το οποίο όμως κάτω από επίμονο διετή αγώνα της ΕΑΚΠ που αντικατόπτριζε την
γενικευμένη αντίδραση των πυροσβεστών για τις μετακινήσεις εκείνης της περιόδου καταργήθηκε με το Π.Δ.
86/2005.
Η διατήρηση λοιπόν και η εφαρμογή από την δική σας κυβέρνηση αυτού του αναχρονιστικού και εξοντωτικού
μέτρου κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών, που το νεκρανάστησε επαναθεσμοθετώντας το η προκάτοχη σας
κυβέρνηση με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 93/214, μόνο ως προοδευτικό και εκσυγχρονιστικό πρόσημο δεν
μπορεί να εκληφθεί.
Στην βάση όλων των παραπάνω είμαστε υποχρεωμένοι, για ακόμη μία φορά, να καταγγείλουμε τις μετακινήσεις
που πραγματοποιήθηκαν σε βάρος δύο συναδέλφων μας στον νομό Χαλκιδικής και συγκεκριμένα από το Π.Κ.
Κασσάνδρας στην Π.Υ. Πολυγύρου, όχι μόνο από θέση αρχής αλλά και ως αδικαιολόγητες, για τον λόγο ότι στο
Π.Κ. Κασσάνδρας υπηρετούσαν δεκαοκτώ (18) μόνιμοι υπάλληλοι, ενώ στην Π.Υ. Πολυγύρου τριάντα δύο (32) με
συνέπεια μετά τις μετακινήσεις να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο η διαφορά.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αριθμητικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι δεν υπάρχει ζήτημα κάλυψης
υπηρεσιακών αναγκών, και με δεδομένο ότι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι εξαιτίας της μετακίνησής τους
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, που έχουν ανατρέψει σε μεγάλο βαθμό τον οικονομικό τους προγραμματισμό
και την οικογενειακή τους ζωή, ( έγγαμοι με παιδιά, ο ένας εξ αυτών τρίτεκνος ), θεωρούμε ότι οι συγκεκριμένες
μετακινήσεις που έγιναν με την ευθύνη της διοίκησης, δεν έχουν αντικειμενική βάση, ενώ παράλληλα μας δημιουργεί
έντονο προβληματισμό για τις πραγματικές προθέσεις της συγκεκριμένης απόφασης.
Κύριε Υπουργέ
Όπως γνωρίζεται, για τις μετακινήσεις πυροσβεστών δεν ισχύουν αντικειμενικά κριτήρια, τέτοια ώστε να
διασφαλίζονται και οι ανάγκες των υπαλλήλων αλλά και της υπηρεσίας. Επίσης πιστεύουμε ότι είναι απαράδεκτο να
γίνονται συνεχώς οι πυροσβέστες και οι οικογένειές τους λάστιχο, επειδή δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η
άμεση πρόσληψη μονίμων πυροσβεστών για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες σε προσωπικό.
Είμαστε κάθετα αντίθετοι και συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την προστασία των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας
και για έναν δίκαιο Κανονισμό Μεταθέσεων, που δεν θα ξεσπιτώνει τους πυροσβέστες μετακινώντας τους ή
μεταθέτοντάς τους, αλλά θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα κάλυψης των υπηρεσιακών αναγκών και τις προσωπικές
ανάγκες των υπαλλήλων, με τον τρόπο που αποτυπώνεται στο σχέδιο Π.Δ. που καταθέσαμε προς έγκριση στο 21ο
Συνέδριο της ΠΟΕΥΠΣ και το διανείμαμε στους εκπροσώπους της κυβέρνησης σας που παραβρέθηκαν σε αυτό.
Στην βάση των προαναφερόμενων ζητάμε από εσάς, την άμεση ανάκληση των συγκεκριμένων
μετακινήσεων των συναδέλφων μας και την κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης του Π.Δ. 93/2014.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
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