ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
ΠΑΡΩΔΙΑ Κ ΑΙΣΧΟΣ. \'ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ\' ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ. ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Κ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΘΕΣΗ, ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Κ ΨΥΧΙΚΗ. ΤΑ ΚΕΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ Κ ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙ΄ ΑΥΤΟ? ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ? ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ? ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ
ΤΑ ΚΕΝΑ Κ ΜΕΤΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ? ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΕΜΑΣ Κ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
Συνάδελφε, η οργή και η αγανάκτηση σου είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Η Ε.Α.Κ.Π. μέσα από την
πρόσφατη ανακοίνωσή της στις 7-12-2014 αλλά και σε παλαιότερες (βλ. Site Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις
06-07-2012, 02-05-2013, 10-07-2014, κ.α.), πάντα αναδείκνυε και κατήγγειλε τις άδικες και αναξιοκρατικές
αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων που καταστρατηγούσαν και τον υφιστάμενο
κανονισμό.
Τα μέλη του της Ε.Α.Κ.Π. που εκπροσώπησαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια την παράταξή μας
στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων, εκτός του ότι πάντα καταψήφιζαν τις άδικες αποφάσεις,
κατέθεταν και συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο διενέργειας των μεταθέσεων, η εφαρμογή
των οποίων θα έδινε οριστική λύση στα προβλήματα τα οποία αναφέρεσαι. Οι προτάσεις μας δεν
υιοθετήθηκαν από τους υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι αποτελούν την πληοψηφία του
συμβουλίου.
Διαχρονικά, ζητάμε την άμεση αποκατάσταση όλων των αδικηθέντων συναδέλφων. Επίσης, στηρίξαμε
με όλα τα μέσα, όσους συναδέλφους αδικήθηκαν από τις αναξιοκρατικές αποφάσεις του Συμβουλίου και
ζήτησαν τη βοήθειά μας.
Οι ενέργειές μας πολλές φορές έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα για τη δικαίωση συναδέλφων, με την
αποτροπή της στρεβλής εφαρμογής του Π.Δ. 170/1996 (βλ. Site Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις, με πιο
χαρακτηριστικές τις 20-03-2010, 27-03-2010 και 07-05-2010) ή την κατάργηση μεταγενέστερων
διατάξεων (όπως των διατάξεων του Π.Δ. 145/2002 βλ. Site Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις) που ως
στόχο έχουν την αντιδραστικοποίηση του κανονισμού μεταθέσεων. Οι κινήσεις που γίνονται από την
πολιτική και φυσική ηγεσία εδώ και χρόνια δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για την κατεύθυνση που θα
πάρουν τα πράγματα αν δεν αντιδράσουμε μαζικά και οργανωμένα.
Η κάλυψη κενών οργανικών από νέους πυροσβέστες σε υπηρεσίες που τις έχουν επιλέξει ήδη
παλαιότεροι συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν μετατεθεί, οι τοποθετήσεις νέων πυροσβεστών ως
υπεράριθμοι σε Π.Υ. και Π.Κ. του Π.Σ., είναι προάγγελος της κατεδάφισης όσων κατακτήθηκαν με αγώνες
μέχρι τώρα.
Τα τελευταία χρόνια προωθείται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις η σύσταση του νέου κανονισμού
μεταθέσεων που θα καταργήσει το αμετάθετο και θα ξεσπιτώνει συνεχώς τους συναδέλφους για κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών (βλ.Site Δείτε όλες τις Ανακοινώσεις 01-04-2010).

Η παράταξή μας αποτελεί το μοναδικό συνδικαλιστικό φορέα που δεν καλλιεργεί αυταπάτες και
ψεύτικες ελπίδες για το ρόλο των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Είναι κρατικά όργανα που καλούνται να
υλοποιήσουν την πολιτική των αντιλαϊκών κυβερνήσεων, ενάντια στους εργαζόμενους.
Η Ε.Α.Κ.Π. έκτος των άλλων έχει καταθέσει προτάσεις για ένα δίκαιο σύστημα υλοποίησης των
τακτικών μεταθέσεων, αλλά και για τη συνολική αναμόρφωση του Κανονισμού Μεταθέσεων, που
δίνουν άμεσες λύσεις, εξαλείφουν τις αδικίες των παρελθόντων ετών και αποκαθιστούν όλους τους
συναδέλφους που βρίσκονται μακριά από την πόλη συμφερόντων τους, με ευθύνη των εκάστοτε
κυβερνήσεων που δεν πραγματοποίησαν τις απαιτούμενες προσλήψεις για την κάλυψη των πραγματικών
κενών θέσεων του μόνιμου προσωπικού, αλλά και εξαιτίας της χρόνιας αναξιοκρατικής εφαρμογής των
διατάξεων του Κανονισμού.
Στα προβλήματα που δημιουργούνται άμεση και οριστική λύση μπορεί να δώσει μόνο η οργάνωση
μαζικού συνδικαλιστικού κινήματος που θα πιέζει διαρκώς για δίκαιη και αξιοκρατική αντιμετώπιση
όλων των συναδέλφων. Αυτό όμως όπως θα έχεις διαπιστώσει και εσύ ο ίδιος, δεν μπορεί να επιτευχθεί
από τους υποταγμένους και συμβιβασμένους εκπροσώπους του κυβερνητικού συνδικαλισμού. Είναι
καιρός να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας ανατρέποντας τους αρνητικούς συσχετισμούς και
αναδεικνύοντας στα συνδικαλιστικά μας όργανα, συναδέλφους που θα σταθούν μπροστάρηδες σε
διαρκείς κινητοποιήσεις με στόχο την πλήρη δικαίωσή μας.
Συνάδελφε, κατανοούμε την αγωνία και την αγανάκτηση σου αλλά θεωρούμε ότι αποδέκτες του
μηνύματος σου θα έπρεπε να είναι οι υπόλοιπες παρατάξεις οι οποίες συνεχίζουν το έργο του
κυβερνητικού συνδικαλισμού, υπονομεύουν τη δυναμική του συνδικαλιστικού κινήματος των
πυροσβεστών και κινούνται στο δρόμο της συναίνεσης και του συμβιβασμού με τις πολιτικές των
εκάστοτε αντιλαϊκών κυβερνήσεων.
Σε καλούμε λοιπόν να μελετήσεις προσεκτικά τις θέσεις μας τις παρεμβάσεις μας και τις ενέργειές
μας και να στηρίξεις τις προσπάθειες της Ε.Α.Κ.Π. για την αγωνιστική συσπείρωση των
εργαζόμενων στο Π.Σ., ώστε να μπορέσουμε να αντισταθούμε στην συνεχή καταστρατήγηση των
δικαιωμάτων μας που έχουν υποστεί βαρύτατα πλήγματα από την εφαρμογή των αντεργατικών και
αντιλαϊκών πολιτικών.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

