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ΑΘΗΝΑ  30 Ιουνίου  2012                       

                                                                    Προς:  Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο Μεταθέσεων Πυρονόµων -  
                                                                                Αρχιπυροσβεστών - Πυροσβεστών 
 

                                                                   Κοιν/ση: 1ον Κο Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη  
                                                                                   2ον Κο  Αρχηγό Π.Σ. Μπονάτσο Παναγιώτη 
                                                                                   3ον Κο  Υπαρχηγό Π.Σ Παναγιωτόπουλο Παναγιώτη  
                                                                                   4ον Κο ∆ιευθυντή ∆\νσης Προσωπικού                                                                                                                              
  
    ΘΕΜΑ : «Πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. για την υλοποίηση των τακτικών µεταθέσεων έτους 2012»  
 

    Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών ενόψει της τακτικής συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου 
Μεταθέσεων Πυρονόµων - Αρχιπυροσβεστών – Πυροσβεστών κατά το µήνα Ιούλιο, που θα διενεργήσει τη 
διεξαγωγή των τακτικών µεταθέσεων του ανωτέρω προσωπικού για το έτος 2012, καταθέτει την παρακάτω 
πρόταση που συνδέεται µε βασικές παραµέτρους της 11σελιδης πρότασης υπό µορφή ολοκληρωµένου σχεδίου 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος 19 άρθρων για σύνταξη νέου κανονισµού µεταθέσεων, που έχει υποβληθεί από την 
παράταξή µας προς όλους τους αρµόδιους φορείς από τις 21 – 2 - 2010.  
 

   Για τις τακτικές µεταθέσεις του έτους 2012 προτείνεται:                       

• Να µετατεθούν προς τον τόπο συµφερόντων τους όσοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι παραµένουν εκτός 
τόπου συµφερόντων, προς άρση της αδικίας που έχουν υποστεί από τις καταστρατηγήσεις και τις 
στρεβλώσεις του κανονισµού µεταθέσεων κατά το χρονικό διάστηµα των τελευταίων δεκαπέντε ετών, 
εξαιτίας της τοποθέτησης νεότερων υπαλλήλων, ή της έλλειψής των απαιτούµενων προσλήψεων. 

• Οι υπάλληλοι αυτοί εφόσον δεν υπάρχουν πραγµατικά κενά στην υπηρεσία - πόλη συµφερόντων τους, 
θα παραµένουν ως υπεράριθµοι µέχρι την δηµιουργία πραγµατικών κενών λόγω µετάθεσης, ή 
αποστρατείας άλλων υπαλλήλων.  

• Οι κενές θέσεις που θα προκύψουν στις υπηρεσίες από τις οποίες θα µετατεθούν οι ανωτέρω 
υπάλληλοι, να καλυφθούν µε τις τοποθετήσεις των 750 νεοπροσλαµβανόµενων πυροσβεστών, σε 
συνδυασµό και µε τις αντίστοιχες τοποθετήσεις των 600 πυροσβεστών 5ετούς θητείας, 
προερχοµένων από ιδιώτες. 

    Η πρότασή µας αποτελεί την µοναδική αξιοκρατική και ρεαλιστική λύση για τους εκατοντάδες συναδέλφους 
µας που παραµένουν επί σειρά ετών εκτός του τόπου συµφερόντων τους, µε ευθύνη των εκάστοτε κυβερνήσεων 
που δεν υλοποίησαν τις απαραίτητες προσλήψεις µόνιµου προσωπικού για την κάλυψη όλων των 
πραγµατικών οργανικών κενών θέσεων του Π.Σ. ανά την επικράτεια, τροποποιώντας παράλληλα και τον 
διαγωνισµό κατάταξης δοκίµων πυροσβεστών από το 2007, µε διεξαγωγή σε πανελλαδικό επίπεδο και όχι για 
κατά τόπους κενά, παρά τις καταγγελίες και την αντίσταση που προβλήθηκε αποκλειστικά από την παράταξή 
µας.   
    Επιπλέον η συγκεκριµένη πρόταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε το επικείµενο προεδρικό διάταγµα που 
προωθείται από την πολιτική και φυσική ηγεσία, προβάλλοντας ως αποκλειστικό στόχο την κάλυψη των 
υπηρεσιακών αναγκών µε διαρκείς και αναξιοκρατικές µετακινήσεις του προσωπικού, αντί των απαιτούµενων 
προσλήψεων.  
 

    Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών δηλώνει ξεκάθαρα ότι θα διεκδικήσει σε όλα τα επίπεδα την 
πλήρη αποδοχή και εφαρµογή της ανωτέρω πρότασης και θα στηρίξει µε κάθε τρόπο όλους τους συναδέλφους 
που έχουν αδικηθεί από την αναξιοκρατική εφαρµογή των διατάξεων του κανονισµού µεταθέσεων. 
   Η παρούσα επιστολή αποτελεί και την τοποθέτηση του αιρετού εκπροσώπου της Ενωτικής 
Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο Μεταθέσεων, κατά την επικείµενη 
τακτική συνεδρίαση του Ιουλίου.        
  

Για την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών 
Τα µέλη  του ∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ 

 
Βλάχος ∆ηµήτριος – Ζαµπάτης Σπυρίδων – Καραγκούνης ∆ηµήτριος  
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