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Προς : Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Μπονάτσο Παναγιώτη
Κοιν/ση : 1ον Ko Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή
2ον Kο Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ ‘Οθωνα
3ον Κο Υπαρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο
4ονΠρόεδρο & μέλη Υπηρ/κού Συμβουλίου Μετ/σεων Πυρ/μων – Πυρ/στων- Αρχ/στων
5ον Πολιτικούς Φορείς - Α.Δ.Ε.Δ.Υ - Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. -- ΜΜΕ
ΘΕΜΑ : « Αποφάσεις Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων – Σχέδιο Π.Δ. κανονισμού μεταθέσεων και επισημάνσεις συμβουλίου επικρατείας »
Κύριε Αρχηγέ, από την μακρόχρονη πορεία σας στο Π.Σ. γνωρίζεται πολύ καλά ότι ένας από τους σημαντικότερους
θεσμικούς παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την ζωή των εργαζομένων του Π.Σ. και των οικογενειών τους, είναι ο
κανονισμός μεταθέσεων.
Γνωρίζεται επίσης ότι από το 1996 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις των εργαζομένων στο Π.Σ., μέσω
της οποίας έγινε κατορθωτό να διασφαλιστούν από τις ανεξέλεγκτες και αναξιοκρατικές ανατροπές που βίωναν στον
οικογενειακό τους προγραμματισμό, από τις δίχως κριτήρια αιφνίδιες μεταθέσεις ή αποσπάσεις που μπορούσαν να
προκύψουν οποιαδήποτε στιγμή και προς οποιαδήποτε περιοχή της χώρας με την απλή επισήμανση στην σχετική διαταγή
«μετατίθεται ή αποσπάται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών ».
Γνωρίζεται επίσης γιατί οπωσδήποτε θα το είχατε αντιμετωπίσει και εσείς κατά την διάρκεια της καριέρας σας στο Π.Σ. ότι
η επισήμανση αυτή αποτελούσε απλώς το προκάλυμμα, είτε για την δίωξη που μπορούσε να υποστεί ο υπάλληλος για
λόγους πολιτικών πεποιθήσεων, παρεμβάσεις εξωυπηρεσιακών παραγόντων, συνετισμού εάν έδειχνε διεκδικητική ή
υπερασπιστική στάση των δικαιωμάτων του κ.λ.π. , είτε για την ευνοϊκή μεταχείριση ημετέρων.
Μετά την θέσπιση του Προεδρικού Διατάγματος 170/1996 και όσων τροποποιήσεων ακολούθησαν, αυτές οι μαύρες
εποχές μπορεί να ανήκουν στο παρελθόν, δεν έλειψαν όμως οι προσπάθειες πολιτικών, υπηρεσιακών και συνδικαλιστικών
παραγόντων για την αλλοίωση του αξιοκρατικού χαρακτήρα του κανονισμού μέσω των ρουσφετολογικών παρεμβάσεων που
συνεχίζονται αμείωτες μέχρι και σήμερα κυρίως όσον αφορά τις αποσπάσεις, γεγονός που σας καταγγείλαμε με
συγκεκριμένα στοιχεία κατά την διάρκεια της πρώτης συνάντησης μαζί σας του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
στις 7/11ου.
Επιχειρήθηκε όμως και η θεσμική του ανατροπή και το πισωγύρισμα στην περίοδο των αλησμόνητων μαύρων εποχών με
μία και μόνο διάταξη, την παρ. 1γ του άρθρου 2 του Π.Δ. 145/2002 που τροποποιούσε το άρθρο 23 του Π.Δ. 170/96
και μέσω της οποίας οι υπάλληλοι μπορούσαν να μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους ( ή με πρόσχημα αυτούς ) με
απόφαση και μόνο της διοίκησης τους στα κλιμάκια ή τις υπηρεσίες περιοχής ευθύνης τους χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια
(μόρια) χωρίς έξοδα για το δημόσιο και χωρίς κανένα χρονικό όριο.
Ήταν τόσο άδικο, εξοντωτικό και αναξιοκρατικό και το γνωρίζουν πολύ καλά όσοι υπάλληλοι βίωσαν την εφαρμογή του
στις πλάτες τους, που υποχρεώθηκε η πολιτεία να το καταργήσει ύστερα από τρία χρόνια εφαρμογής του κάτω από τον
αμείωτο αγώνα τόσο της παράταξης μας, όσο και ορισμένων πρωτοβάθμιων ενώσεων.
Κύριε Αρχηγέ, με αφορμή όμως:

Τα όσα ειπώθηκαν στην συνάντηση στις 7/11/2011 και σε συνδυασμό με τα όσα προκύπτουν από τις τρέχουσες
εξελίξεις και τα γεγονότα που περιήλθαν στην αντίληψη μας.

Την συνέχιση καταστρατήγησης του κανονισμού μεταθέσεων ως προς το σκέλος των αποσπάσεων έτσι όπως
καταγράφηκε και στα δύο τελευταία υπηρεσιακά συμβούλια μετά την ανάληψη από εσάς της Ηγεσίας του Π.Σ.
Υποχρεώνουν την παράταξη μας να εκφράσει την έντονη ανησυχία της για το τι ακριβώς στην πραγματικότητα
μεθοδεύεται εν αγνοία των εργαζομένων και εν μέρει των συνδικαλιστικών τους οργάνων σχετικά με τον κανονισμό
μεταθέσεων μέσα από την συστηματική προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το 2006 με τις τροποποιητικές παρεμβάσεις
στον κανονισμό μεταθέσεων και κατάταξης για το πισωγύρισμα στις καταδικασμένες μαύρες εποχές για τους παρακάτω
λόγους:
Σχετικά με τον Κανονισμό μεταθέσεων
 Ενώ για το προωθούμενο σχέδιο Π.Δ. για τον κανονισμό μεταθέσεων στην συνάντηση δηλώσατε ότι το σχέδιο
Π.Δ. του νέου κανονισμού μεταθέσεων που είχε προταθεί από το Α.Π.Σ. και είχε σταλεί στο συμβούλιο επικρατείας για
γνωμοδότηση επιστράφηκε πίσω με κάποιες παρατηρήσεις όχι ιδιαίτερης σημασίας κυρίως στην βάση των όσων είχε
επισημάνει προς το συμβούλιο επικρατείας με σχετική της παρέμβαση η Ε.Α.Π.Σ.
 Ενώ είχατε λίγο πριν την συνάντηση με το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. σύσκεψη με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς
παράγοντες για το συγκεκριμένο θέμα, όταν σας ζητήθηκε από τους εκπροσώπους της παράταξη μας να:
- Κοινοποιήσετε προς το Δ.Σ. τα σχετικά ντοκουμέντα, δηλαδή την γνωμοδότηση του συμβουλίου επικρατείας και τις
όποιες διορθώσεις έγιναν από την πλευρά της υπηρεσίας.
- Συγκληθεί σύσκεψη για την εκπόνηση νέου σχεδίου Π.Δ. και με την συμμετοχή συνδικαλιστικών οργάνων και να ληφθεί
υπόψη η ολοκληρωμένη πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. που είχε κατατεθεί υπό μορφή σχεδίου Π.Δ. στα αρμόδια υπηρεσιακά
όργανα.
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Αντί αυτού μας παραπέμψατε στο προσεχές μέλλον για την γνωστοποίηση των υπηρεσιακών προτάσεων και προτάξατε
τον ενδεχόμενο κίνδυνο για μία νέα καθυστέρηση στην έκδοση του προεδρικού διατάγματος εάν εκπονούνταν νέα
πρόταση με την συμμετοχή και των συνδικαλιστικών οργάνων.
Κύριε Αρχηγέ, τα όσα όμως διαπιστώσαμε να εμπεριέχονται στο από 3/8/2011 υπ. αρίθμ. 190/2011 πρακτικό
γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ( Βλ. site ΕΑΚΠ ) μετά από κατ΄ ιδίαν αναζήτηση
του, δεν συμβαδίζουν με τον εφησυχασμό που καλούμαστε να νοιώσουμε.
Ο λόγος της ανησυχίας μας απορρέει από το γεγονός ότι ο προσανατολισμός των παρατηρήσεων του ΣτΕ είναι στην
ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από την φιλοσοφία του υπάρχοντος πλαισίου του κανονισμού μεταθέσεων και κάνουν
ακόμη πιο ξεκάθαρες τις ήδη συγκαλυμμένες προθέσεις που υπήρχαν στο προτεινόμενο σχέδιο Π.Δ. τις οποίες είχαμε
αποκαλύψει και καταγγείλει από την πρώτη στιγμή, αφού μέσω των παρατηρήσεων του ΣτΕ προτείνεται:
 Να γίνονται μεταθέσεις μόνο για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, αμφισβητώντας ευθέως τον
τόπο συμφερόντων και το δικαίωμα ικανοποίησης ιδίων αναγκών των υπαλλήλων.
 Οι μεταθέσεις να υλοποιούνται οποτεδήποτε προκύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες και όχι να
καλύπτονται με αποσπάσεις αλλά μόνο με έκτακτες μεταθέσεις ακόμη και την περίοδο των εορτών
Πάσχα και Χριστουγέννων.
 Να παρακάμπτεται το υπηρεσιακό συμβούλιο ως προς την εξέταση των ενστάσεων κατά του πίνακα
μορίων, κενών θέσεων κ.λ.π. , στην λογική απλούστευσης των διαδικασιών και της όσο το δυνατόν
λιγότερο απασχόλησης της υπηρεσίας!
Και φυσικά σε συνδυασμό με τα παραπάνω δεν μπορούμε να μην πάρουμε σοβαρά υπόψη μας την πρόταση που
προβάλατε κατά την διάρκεια της συνάντησης, να δοθεί η δυνατότητα να γίνονται μετακινήσεις εντός Νομού με
ευθύνη του διοικητή Νομού, τουτέστιν μία νέα νεκρανάσταση του Π.Δ.142/2002, γεγονός για το οποίο σας
εκφράσαμε κάθετα την αντίθεση μας.

Σχετικά με το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μεταθέσεων Πυρ/μων – Αρχ/στων – Πυρ/στων

Ενώ είναι σε γνώση σας τα όσα έχουν καταγγελθεί και είχαν προταθεί από την παράταξη μας και στην
προηγούμενη φυσική ηγεσία, πέραν όλων των άλλων παρεμβάσεων κυρίως μέσα από την 5σελιδη ανοιχτή επιστολή
της 29ης Μαΐου 2011, για την λειτουργία και τις αποφάσεις του υπηρεσιακού συμβουλίου μεταθέσεων.

Ενώ σας καταγγέλθηκαν κατά την διάρκεια της συνάντησης οι 130 αποφάσεις για τις αιτήσεις των αποσπάσεων
( 44 αρνητικές και 86 θετικές), που πάρθηκαν κατά πλειοψηφία με 3-2 κατά παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 20 του
Π.Δ.170/96 σε σύνολο 218 αιτήσεων στο υπηρεσιακό συμβούλιο της 31/10/2011.

Ενώ σας προτάθηκαν συγκεκριμένες λύσεις για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων που ήταν μέσα στα πλαίσια του
κανονισμού μεταθέσεων με αποσπάσεις για υπηρεσιακούς λόγους με αίτηση του υπαλλήλου χωρίς έξοδα για το δημόσιο
μέχρι 4 μήνες και δυνατότητα παράτασης πέραν αυτού με αίτηση του. Προς χάριν της εξάρτησης που δημιουργείτε
μέσω της υποχρέωσης προς τον « ευεργέτη » που αποκτά ο υπάλληλος για την ρουσφετολογική εξυπηρέτηση του,
έστω και αν αυτό στρέφεται σε βάρος των συναδέλφων του, επαναλήφθηκε το ίδιο φαινόμενο και στο πρόσφατο
υπηρεσιακό συμβούλιο στις 29/11/2011 με αποτέλεσμα από τις 297 αιτήσεις να εκδοθούν κατά πλειοψηφία με 3-2
και κατά παράβαση της σχετικής διάταξης, 185 αποφάσεις ( 55 αρνητικές και 130 θετικές ).
Όπως σας αναλύσαμε και στην συνάντηση Κύριε Αρχηγέ ενδεικτικό της κατάφορης αδικίας που συντελείται σε βάρος
των συναδέλφων που δεν καταφεύγουν σε έξωθεν παρεμβάσεις γιατί ευελπιστούν στην ακεραιότητα των θεσμικών
οργάνων, αλλά και του διχαστικού κλίματος που δημιουργείται μεταξύ των υπαλλήλων μέσω αυτών των υπηρεσιακών
ενεργειών σε αντίθεση με τις περί ενότητας και σύμπνοιας διακηρύξεις, αλλά και με τον θεσμικό ρόλο που καλούνται όλα
τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα να υπηρετήσουν είναι το γεγονός ότι, την στιγμή που κάποιοι συνάδελφοι
εξυπηρετούνται συνεχώς με μακρόχρονες αποσπάσεις υπό μορφή άτυπης μετάθεσης κατά παράβαση της σχετικής
διάταξης, αντιθέτως αρκετοί συνάδελφοι παρ ότι δεν έχουν πάρει ούτε ένα μήνα απόσπαση για να καλύψουν
προσωπικές τους ανάγκες, όσες φορές και εάν επανέλθουν δεν ικανοποιείται το αίτημα τους και συγκεκριμένα:
Υπηρεσιακό Συμβούλιο 31/10/2011- Σύνολο αιτήσεων 218: Από τους 37 υπαλλήλους που υπέβαλαν αίτηση
για απόσπαση και τους έχουν χορηγηθεί πάνω από 9 μήνες μόνο μέσα στο 2011 εγκριθήκαν οι 32 και απορρίφτηκαν οι
5, ενώ αντιθέτως από τους 68 που υπέβαλαν αίτηση και δεν τους έχει χορηγηθεί ούτε ένας μήνας απόσπαση
εγκρίθηκαν οι 31 και απορρίφθηκαν οι 37.
Υπηρεσιακό Συμβούλιο 29 /11/ 2011 – Σύνολο αιτήσεων 297: Από τους 54 υπαλλήλους που υπέβαλαν αίτηση
για απόσπαση και τους έχουν χορηγηθεί πάνω από 9 μήνες μόνο μέσα στο 2011 εγκριθήκαν οι 46 και απορρίφτηκαν οι
8, ενώ αντιθέτως από τους 64 που υπέβαλαν αίτηση και δεν τους έχει χορηγηθεί ούτε ένας μήνας απόσπαση
εγκρίθηκαν οι 26 και απορρίφθηκαν οι 38.
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους κύριε Αρχηγέ για το εύρος της αναξιοκρατίας που επικρατεί στις αποφάσεις του
υπηρεσιακού συμβουλίου σχετικά με τις αποσπάσεις και τον εκφυλισμό της συγκεκριμένης κανονιστικής διάταξης με
ευθύνη μεν των τριών υπηρεσιακών μελών, αλλά και με άνωθεν εντολές στα πλαίσια ρουσφετολογικών εξυπηρετήσεων.
Κύριε Αρχηγέ, η Ε.Α.Κ.Π. στην βάση όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω και προκειμένου να μην ζήσουν οι
πυροσβέστες για ακόμη μια φορά τον εφιάλτη της ανασφάλειας και της οικονομικής και ηθικής εξαθλίωσης δεδομένων των
εφιαλτικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική σας ζητά:
 Να παγώσει οποιαδήποτε διαδικασία προώθησης σχεδίου Π.Δ. για τον κανονισμό μεταθέσεων και να
αρχίσει άμεσα διάλογος με τα συνδικαλιστικά όργανα. Η Ε.Α.Κ.Π. καταθέτει εκ νέου το σχέδιο Π.Δ. που
έχει εκπονήσει το οποίο καλύπτει πλήρως και σε ισότιμη βάση όλες τις παραμέτρους.
 Να σταματήσει επιτέλους η καταστρατήγηση του κανονισμού σχετικά με τις αποσπάσεις και να
υιοθετηθούν οι προτάσεις μας για την ισότιμη και αξιοκρατική αντιμετώπιση των αναγκών όλων των
συναδέλφων που αιτούνται απόσπαση.
Για την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών
Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ
Βλάχος Δημήτριος - Καραγκούνης Δημήτριος - Μιχαήλ Μιχαήλ

2

