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  Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Μετά από τις μεταθέσεις και μετακινήσεις για την στελέχωση των Π.Υ. των αεροδρομίων που έγινε το 

προηγούμενο χρονικό διάστημα, κυρίως για την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων, βρίσκονται 

σε εξέλιξη μετακινήσεις υπαλλήλων από Π.Υ. και Π.Κ. σε άλλες Π.Υ. και Π.Κ. για την κάλυψη 

«υπηρεσιακών αναγκών» που δημιουργήθηκαν από τις μεταθέσεις και τις μετακινήσεις στα αεροδρόμια. 

Όπως και οι μεταθέσεις - μετακινήσεις προς τα αεροδρόμια έτσι και οι μετακινήσεις αυτές, θίγουν την 

οικογενειακή και υπηρεσιακή ζωή όσων μετακινούνται και στις περισσότερες περιπτώσεις, θα έχουν και 

αρνητικές οικονομικές συνέπειες αφού δεν υπάρχει καμία μέριμνα ώστε να καλυφθεί από το κράτος το 

όποιο κόστος της μετακίνησης. 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Από πολύ νωρίς είχαμε προειδοποιήσει για τις δυσβάσταχτες συνέπειες που θα έχει στην ζωή όλων μας, 

η αντιλαϊκή πολιτική της σημερινής κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. -ΑΝ.ΕΛ., που συνεχίζει και διευρύνει την 

πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων Ν.Δ. - ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Μία από τις συνέπειες αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής που ήδη βιώνουν αρκετοί συνάδελφοί μας, είναι 

και το ξεσπίτωμα συναδέλφων μόνιμων και πενταετών για την στελέχωση των Π.Υ. των αεροδρομίων. 

Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις επέφεραν την περαιτέρω αποδυνάμωση μιας σειράς υπηρεσιών και 

υποβάθμισαν ακόμα περισσότερο την πυρασφάλεια του λαού σε αρκετές περιοχές της πατρίδας μας, ενώ 

είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσει κατάργηση πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιμακίων, που 

αποδυναμώνονται συνεχώς και υπολειτουργούν, λόγω των μεγάλων ελλείψεων. Άμεσο επακόλουθο αυτών 

των αρνητικών εξελίξεων είναι και οι μετακινήσεις που προαναφέραμε, ενώ οι επερχόμενες μεταθέσεις θα 

πλήξουν την ζωή ακόμα περισσότερων συναδέλφων. 

Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών είχαμε ενημερώσει για όλες αυτές τις εξελίξεις. Επίσης 

είχαμε προειδοποιήσει ότι τα αντιλαϊκά μέτρα, οι μεταθέσεις, οι μετακινήσεις, γενικότερα η 

ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, θα έβρισκαν εφαρμογή και στο Π.Σ. με αρνητικές συνέπειες 

στο σύνολο των εργαζόμενων στο Π.Σ. και ότι κανείς δεν πρέπει να εφησυχάζει. Είτε μόνιμος, είτε 

πενταετής - τριετής, με λίγα ή πολλά χρόνια υπηρεσίας, είτε χωρίς παιδιά, είτε τρίτεκνος και πολύτεκνος. 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Επιβεβαίωση όλων όσων επισημαίνουμε, πέρα από αυτά που ήδη βιώνουμε, αποτελούν και οι 

μετακινήσεις που έγιναν στην Περιφέρειά μας από το Π.Κ. Κασσάνδρας στην Π.Υ. Πολυγύρου, χωρίς να 

αποκλείουμε το γεγονός ότι μπορεί να έχουν γίνει και άλλες που δεν γνωρίζουμε ακόμα, καθώς και οι 

μετακινήσεις που θα ακολουθήσουν, όπως για παράδειγμα στην Ημαθία από την Π.Υ. Βέροιας στην Π.Υ. 

Νάουσας. 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Αν και το καθεστώς των μετακινήσεων δεν διέπεται από κριτήρια που υπάρχουν στον κανονισμό 

μεταθέσεων, με ότι συνεπάγεται αυτό για την αντικειμενικότητα και την σκοπιμότητα των σχετικών 

προτάσεων, οι μετακινήσεις των συναδέλφων,  μετά από πρόταση του Διοικητή της Π.Υ. Πολυγύρου, από 

το Π.Κ. Κασσάνδρας στην Π.Υ. Πολυγύρου προκαλούν ερωτηματικά και προβληματισμό, τόσο για την 

αναγκαιότητά τους, όσο και για τους λόγους για τους οποίους επιλέχτηκαν οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι 

καθώς και οι δύο είναι παντρεμένοι, με δύο παιδιά ο ένας και με τρία ο άλλος. 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι 

Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, ζητούμε το συγκεκριμένο 

ζήτημα να συζητηθεί ως προ ημερησίας θέμα, στην έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Κεντρικής Μακεδονίας, την Τετάρτη στις 24 Μάη 2017 και 

να πάρει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, ώστε: 

✓ Να απαιτήσει να ανακληθούν οι συγκεκριμένες μετακινήσεις άμεσα. 

✓ Να απαιτήσει να μην πραγματοποιηθεί καμία μετακίνηση χωρίς την σύμφωνη γνώμη του           

υπαλλήλου. 

✓ Να απαιτήσει να καλυφθούν τα όποια κενά υπάρχουν με προσλήψεις και την μονιμοποίηση των 

συμβασιούχων και των πενταετών. 
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