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Προς όλους τους εργαζόμενους του Πυροσβεστικού Σώματος

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Στις 29 και 30 Απριλίου συνεδρίασε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων Πυρονόμων –
Αρχιπυροσβεστών – Πυροσβεστών, με θέματα ημερήσιας διάταξης την τοποθέτηση των 17
νεοπροσλαμβανόμενων πυροσβεστών, που διορίζονται αναδρομικά στο Πυροσβεστικό Σώμα έπειτα από
σχετικές αποφάσεις Διοικητικού Εφετείου, καθώς και τη διενέργεια αποσπάσεων πυροσβεστικών υπαλλήλων.
 Σχετικά με τις τοποθετήσεις των νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων, η πρόταση της Ενωτικής Αγωνιστικής
Κίνησης Πυροσβεστών κατατέθηκε από τον αιρετό εκπρόσωπό της, στη βάση των κύριων παραμέτρων
του πλαισίου των προτάσεων που έχουν υποβληθεί από την παράταξη, κατά τη διάρκεια της εκπροσώπησής
της στο Συμβούλιο κοινοποιούμενες προς όλους τους αρμόδιους φορείς και που αποτελούν συνάρτηση
της γενικότερης πρότασής της για τον Κανονισμό Μεταθέσεων των υπαλλήλων του Π.Σ.
Συγκεκριμένα προτάθηκε οι τοποθετήσεις των νέων πυροσβεστών, να πραγματοποιηθούν σε
υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν συνάδελφοι μας που παραμένουν επί σειρά ετών μακριά από τον
τόπο συμφερόντων τους, επωμιζόμενοι τις καταστρατηγήσεις και τις στρεβλώσεις του Κανονισμού
Μεταθέσεων και του Κανονισμού Κατάταξης με υπαιτιότητα της υπηρεσίας, αλλά και τις διαχρονικές
ευθύνες των εκάστοτε κυβερνήσεων, για την έλλειψη των απαιτούμενων προσλήψεων και την
κάλυψη των πραγματικών κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού. Παράλληλα με τη διενέργεια των
τοποθετήσεων, να υλοποιηθούν αντίστοιχες μεταθέσεις συναδέλφων με τις ανωτέρω προϋποθέσεις,
προς την πόλη συμφερόντων τους.
Για ακόμη μια φορά η πρότασή της Ε.Α.Κ.Π. που αποτελεί την μοναδική αξιοκρατική και ρεαλιστική
λύση, απορρίφθηκε από τους 3 υπηρεσιακούς παράγοντες του Α.Π.Σ. και οι τοποθετήσεις
διενεργήθηκαν κατά το δοκούν, σύμφωνα με τις επιλογές της Φυσικής Ηγεσίας.
 Σε ότι αφορά τις αποσπάσεις συνεχίστηκε η επιλεκτική και ρουσφετολογική μεταχείριση για τις
περισσότερες περιπτώσεις με ευθύνη των τριών υπηρεσιακών παραγόντων, μετατρέποντας αρκετές από
αυτές σε άτυπες μεταθέσεις, χωρίς κανένα αιτιολογικό που να προϋποθέτει την ύπαρξη σοβαρών λόγων.
Αντίθετα αιτήσεις αποσπάσεων συναδέλφων για σοβαρούς προσωπικούς και οικογενειακούς
λόγους δεν ικανοποιήθηκαν, όπως και ανάλογα αιτήματα που εμπεριείχαν όλες τις προϋποθέσεις του
Κανονισμού, αποκαλύπτοντας ξεκάθαρα την προκατάληψη που διακατέχει τις συγκεκριμένες αποφάσεις.
 Επιπλέον στη συγκεκριμένη συνεδρίαση δεν εξετάστηκαν οι αιτήσεις μεταθέσεων και αποσπάσεων
των συναδέλφων 5ετούς θητείας και δεν δόθηκε καμιά απάντηση σε ερώτημα του εκπροσώπου της
Ε.Α.Κ.Π. για το συγκεκριμένο θέμα.
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών συνεχίζει τον αγώνα σε όλα τα επίπεδα για τη διεκδίκηση
της αποδοχής των θέσεων και των προτάσεών της που αφορούν την πλήρη αποκατάσταση όλων των
αδικηθέντων συναδέλφων και τη διαμόρφωση νέου αξιοκρατικού Κανονισμού Μεταθέσεων, καταγγέλλοντας τα
αρμόδια υπηρεσιακά – κρατικά όργανα και προτάσσοντας παράλληλα τον δρόμο της αγωνιστικής –
ταξικής συσπείρωσης και για την υλοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματος.
Σε ότι αφορά τη συνέχιση των παρανομιών σε αρκετές αποφάσεις του Συμβουλίου Μεταθέσεων, με
ευθύνη των υπηρεσιακών παραγόντων και της Φυσικής Ηγεσίας, η Ε.Α.Κ.Π. δεσμεύεται να δώσει τη μάχη και
εκτός υπηρεσιακού συμβουλίου, για την επιβολή της αξιοκρατίας και για τις αποφάσεις αυτές.
Στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων, που θα διενεργήσει τις
τακτικές μεταθέσεις για το έτος 2013, η παράταξη μας θα επιμείνει στην πάγια θέση της για άμεση μετάθεση
στην πόλη συμφερόντων όλων των αδικηθέντων συναδέλφων που παραμένουν μακροχρόνια εκτός
αυτής, παραμένοντας και ως υπεράριθμοι όταν αυτό απαιτηθεί και κάλυψη των κενών θέσεων που θα
προκύψουν στις υπηρεσίες τους, από τις τοποθετήσεις των 725 επιτυχόντων του Διαγωνισμού
Κατάταξης Δοκίμων Πυροσβεστών, που επιβάλλεται να εγκριθούν άμεσα, σε συνδυασμό και με αντίστοιχες
τοποθετήσεις των 600 Πυροσβεστών 5ετούς θητείας, προερχομένων από ιδιώτες.
Για την Ε.Α.Κ.Π. η Εκτελεστική Γραμματεία
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