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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Από τις 8-6-2015 κοινοποιήθηκαν οι αποφάσεις του υπηρεσιακού συμβουλίου, για τις φετινές ετήσιες
τακτικές μεταθέσεις Πυρονόμων, Αρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών, καθώς και οι τροποποιήσεις τους.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών δεν εκπροσωπείτε στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων
κατά τις φετινές τακτικές μεταθέσεις και για το λόγο αυτό δεν έχει τη δυνατότητα να προβεί στην αναλυτική
ενημέρωση όλων των συναδέλφων, για όσα διαδραματίζονται στις συνεδριάσεις του συμβουλίου, όπως
γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.
Επίσης δεν έχει και τη δυνατότητα, να παρεμβαίνει και να αντιστέκεται μέσα από τη διαδικασία του
υπηρεσιακού συμβουλίου, σε οποιαδήποτε άδικη και αυθαίρετη απόφαση που είναι ενάντια στα
δικαιώματα των πυροσβεστών, όπως έπραττε με συνέπεια σε όλη τη διάρκεια της εκπροσώπησής της.
Οι παρατάξεις Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ που οι εκπρόσωποί τους συμμετέχουν στο συμβούλιο, με
δικαίωμα ψήφου, δεν πραγματοποίησαν μέχρι στιγμής καμιά ενημέρωση για τις εργασίες του συμβουλίου
και τη διενέργεια των μεταθέσεων.
Οι εξελίξεις αυτές, πιθανότατα θα αξιοποιηθούν για να συμβάλλουν στη μεγαλύτερη ένταση των
μεθοδεύσεων, για την πλήρη μετατροπή του καθεστώτος των μεταθέσεων, σε εργαλείο χειραγώγησης και
πολιτικής εξάρτησης των συναδέλφων, που περιμένουν τη μετάθεση στον τόπο τους.
Καλούμε όσους συναδέλφους διαπιστώσουν, ότι τα αιτήματά τους για μετάθεση δεν ικανοποιούνται, είτε
κατά παράβαση του ισχύοντος κανονισμού, είτε εξαιτίας στρεβλώσεων που προέκυψαν από την
τροποποίηση των διαγωνισμών κατάταξης από τοπικό σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς και από την
πλασματική κατάργηση των κενών θέσεων στις υπηρεσίες που επιθυμούν να μετατεθούν, να ενημερώσουν
τα μέλη της Ε.Α.Κ.Π. και να στηρίξουν κάθε αγωνιστική ενέργεια που θα πραγματοποιήσει με βάση το
πλαίσιο των προτάσεών της, προκειμένου να απαιτήσει από την κυβέρνηση την οριστική τους
αποκατάσταση.
Επίσης, να ενημερώσουν άμεσα τα προεδρεία των πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν, απαιτώντας
να τους στηρίξουν με όλα τα μέσα και να πιέσουν την Ομοσπονδία να κινητοποιηθεί επιτέλους για το
συγκεκριμένο σοβαρό ζήτημα και να διεκδικήσει την άμεση δικαίωση των αιτημάτων τους με τη μετάθεση
στον τόπο συμφερόντων τους, πραγματοποιώντας παράλληλα και όλες τις νομικές και δικαστικές ενέργειες
ενάντια στις παραβιάσεις και τις μεθοδεύσεις, που στέρησαν και κατάργησαν τα δικαιώματα τους στο
καθεστώς των μεταθέσεων.
Για την Ε.Α.Κ.Π.
Η Εκτελεστική Γραμματεία

