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ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 6ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
 

Συναδέλφισσες Συνάδελφοι 
Το Δ.Σ. της  Ε.Υ.Π.Σ. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σας καλεί να στηρίξετε με την παρουσία σας την 

ένστολη πανελλαδική κινητοποίηση την Τετάρτη 6 Αυγούστου και ώρα 11:00 στην Αθήνα στην πλατεία 
Κολοκοτρώνη  ενάντια στην ψήφιση του πολυνομοσχεδίου που προώθει η κυβέρνηση, το οποίο θα επιφέρει 
καταλυτικό πλήγμα στην επικουρική μας ασφάλιση. Παράλληλα να απαιτήσουμε άμεσα την εφαρμογή της 
απόφασης του ΣτΕ χωρίς τη λήψη ισοδύναμων μέτρων σε βάρος μας.  

Επίσης σας καλούμε να δώσουμε δυναμικό παρών στην παράσταση διαμαρτυρίας της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στο 
Αρχηγείο του Π.Σ. ενάντια στο  Προεδρικό Διάταγμα που τροποποιεί τον κανονισμό μεταθέσεων των 
υπαλλήλων του Π.Σ.. Το συγκεκριμένο νομοθέτημα δίνει τη δυνατότητα στον Αρχηγό του Σώματος να 
μετακινεί τους συναδέλφους, μετά από πρόταση των Διοικητών των Π.Υ. από τις Υπηρεσίες στα Κλιμάκια 
και το αντίστροφο ή ανάμεσα στα Κλιμάκια που υπάγονται διοικητικά στην ίδια Υπηρεσία χωρίς η 
μετακίνηση αυτή να θεωρείται απόσπαση  επιβαρύνοντας οικονομικά τον υπάλληλο που μετακινείται. 

Οι εξελίξεις αυτές συνάδελφοι θα επιφέρουν σωρεία μετακινήσεων σε βάρος μας οι οποίες θα 
ανατρέψουν τελείως τον οικογενειακό προγραμματισμό και την προσωπική μας ζωή και θα μας 
αναγκάσουν να αλλάζουμε τόπο κατοικίας κάθε φορά ακόμα και σε άλλο νησί ανάλογα με τις υπηρεσιακές 
ανάγκες και βέβαια θα χρησιμοποιηθεί και σαν μέσο πίεσης και τρομοκράτησης των υπαλλήλων έτσι ώστε 
να υλοποιούνται και όσες αντεργατικές μεθοδεύσεις δεν έχουν ακόμα θεσμοθετηθεί νομοθετικα. 

Όλοι στην Αθήνα στις 6 Αυγούστου .Να μην συναινέσουμε με την απουσία μας να περάσουν τα 
αντιδραστικά μέτρα. 

 
(Τα έξοδα των συμμετεχόντων θα καλυφθούν από την Ένωση) 
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