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ΑΘΗΝΑ 25 Σεπτεμβρίου 2013
Προς: Κύριο Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Δένδια Νικόλαο
Κοιν/ση: 1ον Κο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη Γεωργιάδη Πάτροκλο
ον
2 Κο Αρχηγό Π.Σ. Γεωργακόπουλο Σωτήριο
3ον Κο Διευθυντή Διεύθυνσης Προσωπικού του Α.Π.Σ.
Κουτσούκο Διονύσιο
4ον Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. - Α.Δ.Ε.Δ.Υ. - Πολιτικούς Φορείς - Πρωτοβάθμιες Ενώσεις - Εργαζόμενους Π.Σ.

Θέμα: ΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 5ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κύριε Υπουργέ
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών από την ανάδειξη της εκπροσώπησής της, στο Υπηρεσιακό
Συμβούλιο Μεταθέσεων Πυρονόμων – Αρχιπυροσβεστών – Πυροσβεστών, προσπαθεί να εξασφαλίσει την
αξιοκρατία στη λειτουργία του συγκεκριμένου οργάνου, η οποία προϋποθέτει την απόλυτη διαφάνεια στη
λήψη των αποφάσεων που πρέπει να λαμβάνονται με ίσους όρους για όλους τους υπαλλήλους, σύμφωνα
με την τήρηση των κανόνων εφαρμογής των απαιτούμενων αντικειμενικών κριτηρίων.
Αρκετές φορές η παράταξή μας έχει καταγγείλει τις αυθαιρεσίες, τις στρεβλώσεις και τις
καταστρατηγήσεις στον Κανονισμό Μεταθέσεων, κατά τη γενικότερη λειτουργία του Συμβουλίου,
αναδεικνύοντας παράλληλα και τις ευθύνες που φέρει η πλειοψηφία των μελών του (επισυνάπτουμε προς
ενημέρωσής σας, όλες τις προγενέστερες ανακοινώσεις και παρεμβάσεις μας, για τα ανωτέρω ζητήματα).
Στη βάση αυτή καταγγέλλουμε και την κατάφορη αδικία που συντελείτε σε βάρος των συναδέλφων μας
Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, με ευθύνη των υπηρεσιακών παραγόντων – μελών του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που αρνούνται να συμπεριλάβουν την εξέταση των αιτημάτων τους, για
μεταθέσεις και αποσπάσεις.
Συγκεκριμένα από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, ο αιρετός εκπρόσωπος της παράταξής μας στο
Υπηρεσιακό Συμβούλιο, θέτει σε κάθε συνεδρίαση το συγκεκριμένο ζήτημα, χωρίς να λαμβάνει τις
απαιτούμενες απαντήσεις και εξηγήσεις.
Επιπλέον η πρακτική αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του
νόμου 3938/2011, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, που θα
ρυθμίζει τα θέματα των μεταθέσεων, οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης μετατίθενται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων, που ισχύει για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.
Κύριε Υπουργέ
Η συστηματική παραβίαση των υφιστάμενων δικαιωμάτων και για το μόνιμο προσωπικό και για τους
συναδέλφους πενταετούς υποχρέωσης, δημιουργεί ευθύνες και για όσους συμβάλουν με τις αποφάσεις
και τις ενέργειές τους, στη συνέχιση της συγκεκριμένης αρνητικής κατάστασης.
Στη βάση αυτή, η παράταξη μας θα πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, με στόχο τη
διαφύλαξη των κεκτημένων και την αποκατάσταση των αδικηθέντων συναδέλφων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ζητάμε να εξεταστούν άμεσα όλες οι αιτήσεις των συναδέλφων
Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που έχουν υποβληθεί, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι
οικογενειακές και προσωπικές τους ανάγκες.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Βλάχος Δημήτριος – Ζαμπάτης Σπυρίδων – Καραγκούνης Δημήτριος

