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Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ  
ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ        

 

  Εν όψει της διενέργειας των ετήσιων τακτικών μεταθέσεων από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, που 
θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2ο 15νθήμερο του Μαΐου, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών         
καταθέτει και φέτος την πρότασή της, για την υλοποίηση των τακτικών μεταθέσεων. 
 

  Η πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. ικανοποιεί πλήρως τα δίκαια αιτήματα των εκατοντάδων συναδέλφων μας, που 
περιμένουν τόσα χρόνια τη μετάθεση στον τόπο τους, δίνοντας λύση στα προβλήματα που ανέκυψαν κατά 
τη διαχρονική εφαρμογή του Κανονισμού Μεταθέσεων (Π.Δ. 170/1996), με ευθύνη της πλειοψηφίας του 
υπηρεσιακού συμβουλίου.  
 

  Απαιτούμε την υλοποίηση μετάθεσης στον τόπο συμφερόντων, όλων των συναδέλφων μας που          
παράνομα δεν μετατέθηκαν λόγω συνεχόμενων καταστρατηγήσεων του κανονισμού (μεταθέσεις -            
τοποθετήσεις νεότερων πυροσβεστών κατά παράβαση της αρχαιότητας), κυρίως για ρουσφετολογικούς      
λόγους. Όπως και λόγω άδικων, αυθαίρετων και αναξιοκρατικών αποφάσεων, εξαιτίας στρεβλώσεων του 
κανονισμού που προέκυψαν από την τροποποίηση των διαγωνισμών κατάταξης από τοπικό σε             
πανελλαδικό επίπεδο, την απουσία της συνεχόμενης ροής προσλήψεων, καθώς και από την πλασματική 
κατάργηση των κενών θέσεων σε υπηρεσίες που επιθυμούν να μετατεθούν αρκετοί συνάδελφοι, με τον 
υπολογισμό των κενών από την κατανομή της υπηρετούσας δύναμης και όχι με τα πραγματικά κενά, 
όπως προβλέπεται από το άρθρο 11Α του κανονισμού. 
 

  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σήμερα πραγματικές κενές οργανικές θέσεις, σε υπηρεσίες που 
βρίσκονται στην πόλη συμφερόντων τους, οι συνάδελφοι να παραμείνουν ως υπεράριθμοι σε αυτές, μέχρι 
τη δημιουργία κενών θέσεων λόγω μετάθεσης ή συνταξιοδότησης άλλων υπαλλήλων.  
 

  Επιπλέον, απαιτούμε άμεσα την εξάλειψη του φαινόμενου των μακροχρόνιων ρουσφετολογικών           
αποσπάσεων, που εξελίσσονται σε άτυπες μεταθέσεις για ορισμένους ημέτερους, ενισχύοντας το αίσθημα 
αδικίας και τον εμπαιγμό που υφίστανται όσοι συνάδελφοι περιμένουν επί σειρά ετών τη μετάθεσή τους, 
στον τόπο συμφερόντων τους. 
 

  Σε ότι αφορά την ολοκληρωμένη και οριστική επίλυση όλων των προβλημάτων που προκύπτουν σε     
συναδέλφους από τον ισχύοντα κανονισμό μεταθέσεων, η μόνη λύση είναι η διεκδίκηση για την πλήρη 
αποδοχή της πρότασης της Ε.Α.Κ.Π. που αφορά συνολικά τις διατάξεις του κανονισμού, όπως έχει         
κατατεθεί προς την εκάστοτε Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, τα πολιτικά κόμματα, τους αρμόδιους φορείς και σε 
όλους τους εργαζόμενους στο Π.Σ. 
 

  Πρέπει όμως να γίνει απόλυτα κατανοητό από όλους τους αδικημένους συναδέλφους, ότι την κύρια ευθύνη 
και για το συγκεκριμένο σοβαρό πρόβλημά τους, την έχουν όλες οι κυβερνήσεις που με την πολιτική τους 
θεσμοθέτησαν αλλά και ανέχτηκαν τη χρόνια σαθρή κατάσταση, στο ισχύον σύστημα μεταθέσεων.  
 

  Επίσης κατάργησαν 4.000 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού και τις αντικατέστησαν με τις               
αντίστοιχες θέσεις των συναδέλφων 5ετούς θητείας, αντί να προβούν στη μονιμοποίησή όλων των     
συμβασιούχων με πλήρη δικαιώματα και παράλληλα να καλύψουν και τις πραγματικές κενές θέσεις με 
προσλήψεις του απαιτούμενου μόνιμου προσωπικού. Γιατί οι συνάδελφοι εποχικοί και 5ετούς θητείας δεν   
εμφανίστηκαν από το πουθενά, είναι μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια στην πλειοψηφία τους και δίνουμε από 
κοινού τη μάχη στις πυρκαγιές και στα συμβάντα της υπηρεσίας. 
 

  Πρέπει λοιπόν να καταλάβουν οι συνάδελφοι ότι μόνο με την οργάνωση και τον αγώνα τους, θα δοθεί λύση 
και για το συγκεκριμένο σοβαρό πρόβλημα τους. Να απαιτήσουν από τα προεδρεία των πρωτοβάθμιων 
σωματείων τους, να σταματήσουν να παραμένουν απλοί θεατές απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα και να 
πραγματοποιήσουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. 
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  Καλούμε το προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, καθώς και τους αιρετούς             
εκπροσώπους των εργαζομένων στο συμβούλιο μεταθέσεων, που προέρχονται από τις συνδικαλιστικές    
παρατάξεις Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, να πιέσουν και να απαιτήσουν από την κυβέρνηση και τη Φυσική 
Ηγεσία την πλήρη αποκατάσταση και δικαίωση των συναδέλφων, με την άμεση μετάθεση στον τόπο   
συμφερόντων τους.  
 

  Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά μας, να εξαγγελθεί άμεσα παράσταση διαμαρτυρίας 
στο πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και να οργανωθεί συστηματικός και             
δυναμικός αγώνας μέχρι να αναγκαστεί η κυβέρνηση να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα. 
 

  Παράλληλα να κληθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να υποβάλλουν ενστάσεις, προκειμένου να          
υλοποιηθούν από την Ομοσπονδία όλες οι νομικές και δικαστικές ενέργειες ενάντια στις παραβιάσεις του 
κανονισμού, που στέρησαν και κατάργησαν δικαιώματα των εργαζομένων στο καθεστώς των μεταθέσεων.   
 

  Επίσης, απαιτούμε από το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να γνωστοποιήσει άμεσα την πρότασή του για 
τον κανονισμό μεταθέσεων, που επί χρόνια κρατά κρυφή από όλους τους συναδέλφους, ενώ την έχει     
καταθέσει επανειλημμένα όπως δηλώνει κατά καιρούς, προς την εκάστοτε κυβέρνηση και τη Φυσική Ηγεσία.  
 
 
 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
Η Εκτελεστική Γραμματεία 
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