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Προς: Το Προεδρείο του Διοικητικού
Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Κοιν/ση: Πολιτικούς Φορείς - Μ.Μ.Ε. - Νομικό Σύμβουλο
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. - Εργαζόμενους Π.Σ.

Θέμα :«ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ»
Συνάδελφοι
Έπειτα από την υπ. αριθμ.14147 Φ.507.12/28-2-2013 Απάντηση της Διεύθυνσης Προσωπικού του Α.Π.Σ.
στην Αίτηση – Όχληση του Νομικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, για
την αναγνώριση απαίτησης καταβολής οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης, στους δικαιούχους συναδέλφους μας
που μετατέθηκαν με τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2010, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών
επισημαίνει τα εξής:









Με την συγκεκριμένη απάντηση αποκαλύπτεται για ακόμη μια φορά η απαξίωση της Πολιτικής
και Φυσικής Ηγεσίας στα θεσμοθετημένα δικαιώματα των υπαλλήλων του Π.Σ. ενέργεια που
ενισχύεται από την διαχρονική ανοχή και στήριξη των εκάστοτε κυβερνήσεων, σε ανάλογα φαινόμενα.
Η επιλογή αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της γενικότερης αμφισβήτησης των όποιων
εναπομεινάντων δικαιωμάτων των εργαζομένων από την τρικομματική κυβέρνηση, με προοπτική τη
σταδιακή κατάργησή τους.
Η Διεύθυνση προσωπικού του Α.Π.Σ. επικαλούμενη επιλεκτικά ορισμένες διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας και παρερμηνεύοντας κάποιες άλλες, επιχειρεί να στερήσει το δικαίωμα
χορήγησης εξόδων μετάθεσης σε περισσότερους από εκατό συναδέλφους μας.
Στη βάση αυτή αγνοεί προκλητικά τις διατάξεις του Νόμου 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών
μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄35) και
συγκεκριμένα την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 15, που εξαιρεί από τα έξοδα
μετάθεσης μόνο όσους υπαλλήλους μετατίθενται με αίτησή τους, σε διάστημα μικρότερο των
τεσσάρων ετών από την προηγούμενη μετάθεση.
Δεν εφαρμόστηκε όμως ανάλογη τακτική σε ότι αφορά τη χορήγηση των οδοιπορικών εξόδων
μετάθεσης προς αξιωματικούς του Π.Σ. που μετατέθηκαν με τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2010,
όπου η καταβολή τους διενεργήθηκε κανονικά και όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό
καθεστώς.
Έτσι ένα θεσμοθετημένο δικαίωμα της πλειοψηφίας των εργαζομένων στο Π.Σ. όπως η
χορήγηση των οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης που τα προηγούμενα χρόνια καταβλήθηκαν
κανονικά στους δικαιούχους συναδέλφους, τώρα με αυθαίρετες ενέργειες καταργείται, χωρίς να
υπάρξει καμία τροποποίηση και αλλαγή στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών ζητά από το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να καταγγείλει άμεσα
προς όλους τους αρμόδιους φορείς την αδιαλλαξία και τον εμπαιγμό της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας
καταδικάζοντας το γεγονός και παράλληλα να απαιτήσει την άμεση καταβολή των οδοιπορικών εξόδων
μετάθεσης στους δικαιούχους συναδέλφους μας.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση στην ικανοποίηση του αιτήματός, να πραγματοποιηθούν οι
απαιτούμενες ενέργειες για κατάθεση αγωγής και τη διεκδίκηση μέσω των Ελληνικών Δικαστηρίων.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Βλάχος Δημήτριος – Ζαμπάτης Σπυρίδων – Καραγκούνης Δημήτριος
Σημ. Η απάντηση της Διεύθυνσης Προσωπικού του Α.Π.Σ. στην Αίτηση – Όχληση του Νομικού
Συμβούλου της Ομοσπονδίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της παράταξης.
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