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ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 
 
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι             
                                                                        
     Στις 29 Ιουνίου, καθώς και στις 2 και 3 Ιουλίου, πραγµατοποιήθηκαν οι τακτικές συνεδριάσεις του 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου Μεταθέσεων Πυρονόµων – Αρχιπυροσβεστών – Πυροσβεστών, για τη διενέργεια των 
αποσπάσεων και των τακτικών µεταθέσεων για το έτος 2012.  
    Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών εκπροσωπήθηκε µε το εκλεγµένο µέλος της, προτάσσοντας 
καταρχήν στα µέλη του συµβουλίου την αποδοχή της πρότασης της παράταξης, που είχε κατατεθεί από τις 11 
Μαΐου προς όλους τους αρµόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και στον νέο Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, για τις τακτικές µεταθέσεις του 2012, η οποία περιλάµβανε τις εξής παραµέτρους:  
 

• Μετάθεση προς τον τόπο συµφερόντων τους όσων πυροσβεστικών υπαλλήλων 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 ανωτέρω υπάλληλοι εφόσον δεν υπάρχουν πραγµατικά κενά στην υπηρεσία - πόλη 
συµφερόντων τους, να παραµείνουν 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 της Ε.Α.Κ.Π. δεν έγινε δεκτή µε ευθύνη της φυσικής ηγεσίας και έπειτα από την εξέλιξη αυτή, 
ο εκπρόσωπος της παράταξης κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερες µεταθέσεις υπαλλήλων, που εµπίπτουν στις προαναφερόµενες προδιαγραφές της πρότασής µας. 
    
    Επίσης κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων και έπειτα από κατ’ ιδίαν συνάντηση των αιρετών µελών του 
συµβουλίου µεταθέσεων µε τον αρχηγό του Π.Σ. όταν προτάχθηκε από την πλευρά της φυσικής ηγεσίας ως 
δικαιολογία για τη µη ικανοποίηση όλων των αδικηµένων συναδέλφων ότι προέχει το «υπηρεσιακό 
συµφέρον», καταγγέλθηκε από τον εκπρόσωπο της ΕΑΚΠ ότι δεν είναι δυνατόν να επικαλείται το 
υπηρεσιακό συµφέρον µόνο για τις µεταθέσεις των αδικηµένων συναδέλφων, όταν από τις ίδιες υπηρεσίες µε 
ευθύνη της ηγεσίας και κατά παράβαση του κανονισµού µεταθέσεων εγκρίνονται µακροχρόνιες 
αποσπάσεις που στην ουσία είναι άτυπες µεταθέσεις ακόµη και για νεότερους των αδικηµένων 
συναδέλφων, καταρακόνοντας µε αυτόν τον τρόπο κάθε έννοια αξιοκρατίας. 
  Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι             
    Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών θα τηρήσει τις δεσµεύσεις της στηρίζοντας µε όλα τα µέσα 
όσους συναδέλφους αδικήθηκαν και συνεχίζουν να αδικούνται, από την αναξιοκρατική εφαρµογή των 
διατάξεων του κανονισµού µεταθέσεων εξαιτίας των αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και καλεί όλους 
τους θιγόµενους να επικοινωνήσουν άµεσα µε τα στελέχη της παράταξης. 

 
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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